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Produkcja mąki wymaga dużej siły i cierpliwości. 

Kontakt ze zwierzętami jest bardzo 

przyjemny. 

 

 
Od redakcji: 
Jeszcze tylko kilka dni i rozpocznie się ten długo oczekiwany, zarówno przez uczniów jak  
i nauczycieli czas zasłużonego wypoczynku…wakacje! Ale nie należy zapominać, że lato to 
nie tylko czas beztroskiego leniuchowania,  jest to także okres, podczas którego jesteśmy 
szczególnie narażeni na charakterystyczne dla wakacji zagrożenia. 
Pamiętajmy, aby chronić się przed komarami i kleszczami (stosuj specjalne  preparaty, które 
sprawią, że insekty nie będą się do ciebie przyczepiały). 
Lato to czas, kiedy nasza skóra jest szczególnie podatna na słoneczne poparzenia. Tym 
bardziej, jeśli sami ją na słońce wystawiamy, często przez długie godziny, dla złapania 
brązowej opalenizny. 

 

Młodzież z Ośrodka Wsparcia 
działającego przy naszym Ośrodku 
przebywała 06.06.2012r. w Grzybowie 

koło Płocka, gdzie znajduje się 
gospodarstwo ekologiczne. Z wielkim 
zainteresowaniem uczestniczyła  
w lekcji zatytułowanej  "Od ziarenka do 

bochenka", podczas której zapoznała się 
z etapami wypieku chleba. Uczestnicy 
nie tylko dowiedzieli się jak powstaje 
chleb, ale także samodzielnie mogli go 
zrobić. Najciekawiej było, gdy 

upieczony chleb i bułki  zostały wyjęte 
z pieca chlebowego - każdy „piekarz” 
chciał, aby jego wypiek był jak 

najlepszy. Różnie się udało, ale i tak,  zrobiony własnoręcznie chleb smakował doskonale. 

Równie ciekawie było podczas „lekcji” na temat życia pszczół, podczas której nie tylko poznali 
zwyczaje tych ciekawych stworzeń, ale mieli także okazję wykonywać świece z wosku.  Tego 
typu zajęcia  zawsze sprawiają uczestnikom ogromną radość.  

Op. Patrycja Staniuk pod opieką p. Iwony Durdasiak  

 

 
20 czerwca odbyła się wycieczka dla młodzieży  

z Ośrodka do Skansenu w Kłóbce. Po zwiedzeniu 
skansenu, uczestnicy wzięli udział w lekcji  
pt. "Tradycyjne pożywienie na Kujawach". Młodzież  
poznała jak wiele wysiłku wymaga praca w olejarni, 

gdzie tłoczy się olej. Równie ciężko robi się masło. 
Uczestnicy poznali jak nasi przodkowie żyjący na 
przełomie XIX I XX w pracowali w gospodarstwie 
domowym. Mieli okazję prać w balii na tarze, wyżymać  
i maglować bieliznę. Pomimo niesprzyjającej pogody 

wycieczka okazała się bardzo ciekawa i upłynęła w miłej 
atmosferze.  

Op. Patrycja Staniuk pod opieką p. Iwony Durdasiak  


