
Przedstawienie teatralne,
koncert, konkurencje arty-
styczne i sportowe -a wszyst-
ko to w zabytkowej scenerii
skierniewickiej Parowozowni,
gdzie w minion¹ sobotê, 28
maja, odby³ siê "Piknik Ro-
dzinny". Podczas imprezy zor-
ganizowanej przez Polskie Sto-
warzyszenie Mi³oœników Ko-
lei i Stowarzyszenie Osób Nie-
pe³nosprawnych "Sprawni Ina-
czej" bawili siê mieszkañcy
Skierniewic i przyjezdni.

Od pocz¹tku maja w Parowozowni
odbywaj¹ siê dni otwarte. Oprócz mo¿-
liwoœci zwiedzania zbiorów muzeum w
trwaj¹cym w³aœnie sezonie zaplanowa-
no dla skierniewiczan szereg imprez. W
ostatni¹ sobotê odby³a siê pierwsza z
nich -"Piknik Rodzinny".

Przygotowania do pikniku ruszy³y
ju¿ we wrzeœniu ubieg³ego roku. Dziêki
œrodkom pozyskanym z programu "M³o-
dzie¿" cz³onkowie Polskiego Stowarzy-
szenia Mi³oœników Kolei oraz pod-

Imprezê rozpoczêto od ochrzczenia najnowszego nabytku Parowozowni -zarazem
sceny teatralnej.

W ostatni¹ sobotê maja mieszkañcy
Skierniewic licznie stawili siê na terenie
Parowozowni. Po uroczystym chrzcie
wagonu-sceny wszyscy chêtni mogli
wzi¹æ udzia³ w koncercie Trash Music -

starsi i m³odsi pod
przewodnictwem
Mariusza Daniele-
wicza, jednego z
g³ównych organi-
zatorów imprezy,
z zapa³em ~bnili
w kolorowe becz-
ki.

Zw'³aszcza
dla naj m³odszych
przygotowano
szereg atrakcji -w
krainach: arty-
stów, tkackiej,
sportu i kolejo-
wej mogli spró-
bowaæ swych si³
m.in. w malowa-
niu ustami czy
podbijaniu pi³ecz-
ki. Wœród tych,
którzy zaliczyli
wszystkie kon-
kurencje, losowa-
no nagrody. Na
przyby³ych;
opróczprzedsta-
wienia i koncertu
zespo³u "Na Gó-
rze", czeka³y tez
potrawy z grilla.
W jednym z wa-

Mariusz Danielewicz dyrygowa³ orkiestr¹ Trash Music. gonów mozna

opieczni Warsztatów Terapii Zaj~ciowej by³o obejrzeæ wystawê fotografii z
mogli rozpocz¹æ wspólne prace organi- ubieg³orocznej imprezy "Zug der Ka-
zacyjne. Pod kierunkiem Anny Rogali raw¹ne"; panie z Sanepidu mierzy³y
przebie~a~ pr~by do in,s~enizacji "Ma- I³ego KsIêcIa"; ]ednoczesme druga grupa
remontowa³a zabytkowy wagon, który
mia³ pos³u:¿yæ za scenê.

Wœród atrakcji nie mog³o zabrakn¹æ
przeja¿d¿ki drezyn¹...

chêtnym poziom tlenku wêgla; mo¿na
te¿ by³o pojeŸdziæ drezyn¹ czy po pro-
stu zwiedziæ zabytkowy tabor.
Uczestnicy pikniku wypu.œcili do nie-
ba baloniki z ¿yczeniami.

Skierniewicka Parowozownia otwie-
ra swe podwoje dla zwiedzaj¹cych w
ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca -od 7
maja do 3 wrzeœnia. W te dni o godzinie
11, 12 i 13 rozpoczyna siê zwiedzanie
taboru z przewodnikiem z PSMK. W
pierwszym sezonie zorganizowanego
udostêpniania zbiorów wstêp jest wol-
ny. A ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 4 czerw-
ca, w zwi¹zku z Dniem Dziecka dzieñ
otwarty w Parowozowni adresowany
bêdzie .szczególnie do naj m³odszych mi-
³oœników kolei, dla którychprzygotowa-
ne zostan¹ specjalne atrakcje.

Tekstifot. mar

Na platformie zabytkowego wagonu i w jego najbli¿szym s¹siedztwie podopieczni
Warsztatów Terapii Zajêciowej zagrali "Ma³ego Ksiêcia" w re¿yserii Anny Rogali.


