PIKNIK Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON
W sobotę 30 czerwca odbył się w Białokoszycach
PIKNIK Stowarzyszenia. Uczestnikami byli nasi
podopieczni wraz z rodzinami - mieszkańcy Gminy
Tarnowo Podgórne, Rokietnicy i Poznania. Wyjazd
rozpoczął się nawiedzeniem Sanktuarium św. Urszuli
Ledóchowskiej w Pniewach. Siostra oprowadzająca,
ciekawie opowiedziała o życiu oraz o dziełach św.
Urszuli. W kaplicy przy sarkofagu św. Urszuli,
polecaliśmy nasze Stowarzyszenie, prosząc o jego
rozwój.
Stamtąd już tylko 5 km do Białokoszyc. Miejscem naszego spotkania było gospodarstwo kolegi
Andrzeja Kawy. Andrzej traktuje je jako swoje hobby. Odtworzył tam tradycyjne gospodarstwo,
jakich już mało. Ma nie tylko żywy inwentarz jak na rolnika przystało: konie, krowy, kury, indyki,
perliczki, króliki, gołębie, kozy ale też małe ZOO z danielami i sarenkami. Są maszyny rolnicze „z
epoki” do orki, siewu i zbiorów oraz traktor, który zrobił furorę wśród odwiedzających. Nie
mogliśmy się oprzeć by nie zrobić zdjęcia szczęśliwej traktorzystce. Atrakcją była przejażdżka małą
bryczką, która ciągnął konik polski.
Mogliśmy spróbować swoich sił w powożeniu. Nie
było to takie proste jak się wydaje. Wśród
nietypowych nabytków w tym gospodarstwie jest też
akordeon,
który znalazł wśród nas wirtuoza.
Gospodarz przygotował poczęstunek z grilla oraz
tort, pozostałe ciasta przywiozły koleżanki ze
Stowarzyszenia. Mieliśmy przygotowany sprzęt oraz
zasady gier sportowych, w prowadzeniu których
pomógł trener Grzegorz Krzemiński. Dla
uczestników tych sportowych zmagań były nagrody
przekazane Stowarzyszeniu wcześniej przez
organizatorów Triathlonu Lwa. Ponieważ żyjemy w czasie Mundialu, były konkurencje związane z
piłką nożną oraz konkurs wiedzy o mistrzostwach świata. Konkurs ten połączony był z grą kółko i
krzyżyk. Dla maluchów przygotowane było łowienie rybek, w których też chętnie uczestniczyła
młodzież.
Z zainteresowaniem i podziwem patrzyliśmy na figurę Chrystusa Króla, którą rodzina Andrzeja
Kawy postawiła na tej posesji. Figura wraz z usypanym wzniesieniem liczy 27 metrów wysokości
od poziomu drogi. 14 lipca, ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki dokona jej poświecenia.
Udział w pikniku wzięło 35 osób. Piknik został zorganizowany siłami członków Stowarzyszenia
TARSON. Były emocje i radość, czas na rozmowy i coraz lepsze wzajemne poznanie się.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia. Wstąp do Tarnowskiego Stowarzyszenia
Osób
Niepełnosprawnych
TARSON.
Kontakt:
665282828,
mail:
stowarzyszenie@tarson.pl

Kazimierz Szulc

