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OJ, DZIEJE SIĘ W INTERNACIE 
NA ŚCIEŻKACH MISZEWSKIEGO LASU 

 
24 maja brać internacka przebywała  
w Miszewie Murowym. Spotkaliśmy się 
tam z pracownikiem Nadleśnictwa Płock 
p. M. Włoczkowską, która opowiedziała 
nam o zwierzętach i roślinach 
występujących w lasach polskich. 
Niecodzienność tej lekcji polegała na 
tym że nie siedzieliśmy w klasie. Pani 
Małgosia swoje opowieści snuła  
w czasie spaceru po lesie miszewskim.  
W trakcie spaceru zwiedziliśmy 
gospodarstwo leśniczego, w którym 

mieszkają leśne zwierzęta- dzik, sarna i bocian. Czas upłynął nam bardzo szybko. 
Dodatkową atrakcją było ognisko z kiełbaskami. Tą fajną wycieczkę zorganizowali dla nas  
p. T. Nowakowski, p. T. Dutkiewicz, p. D. Jaskólska. 

Op: Kasia Sikorska pod opieką p. T. Nowakowskiego 
 
 

SPACERKIEM PO PŁOCKIM ZOO 
 
Czwartkowe popołudnie 09.05.2011 
roku spędziliśmy w pięknym płockim 
ZOO.  Nasz ogród może pochwalić się 
rzadko spotykanymi w innych 
ogrodach zoologicznych zwierzętami. 
Ciekawostką jest, iż dwa dni przed 
naszą wizytą urodził się osioł 
somalijski, co jest dużym sukcesem 
hodowlanym. Największe wrażenie 
wywarła na nas dżungla tropikalna. 
Jest to pawilon, w którym można 
przejść dosłownie obok pytona królewskiego, węża tajwańskiego czy żuka z Kongo.  
Już wkrótce podziwiać tu będzie można egzotyczne motyle, które swobodnie będą fruwały  
w pawilonie. Koniecznie wybierzcie się latem do płockiego ZOO. 

Op: Ewelina Sobocińska pod opieką p. T. Nowakowskiego 
 

ATRAKCYJNY DZIEŃ DZIECKA 
 

31 maja odbył się dzień dziecka w internacie. 
Atrakcje dla naszych kolegów zorganizowała  
p. Iza Cichoń, p. Magda Rogalska  
i p. Kasia Spychała przy współpracy Płockiego 
Klubu Miłośników BMW. Braliśmy udział  
w konkursach nagradzanych atrakcyjnymi 
nagrodami. Wielu emocji dostarczył nam mecz piłki 
nożnej do którego stanęli nasi chłopcy „przeciw 
klubowiczom”. Chłopaki byli górą. Nasi goście 
przyjechali samochodami, które mogliśmy 
dokładnie obejrzeć, dowiedzieć się szczegółów 
technicznych. Zakończeniem tego miłego 
popołudnia był wspólny grill. Brawo organizatorzy, więcej takich imprez.  

Op: Ewelina Łysień pod opieką p. Izy Cichoń 
 


