„ Podwieczorek na trawie w stylu RETRO
– lata 20-te lata 30-te XX wieku”
W dniu 21 lipca 2018 roku w Kośminie nad Wieprzem gmina Żyrzyn odbędzie się piknik rodzinny
pn „ Podwieczorek na trawie w stylu RETRO – lata 20-te lata 30-te XX wieku”, impreza stylizowana na
dawne polskie pikniki na łonie natury.

Organizatorzy pikniku mają nadzieję, że lokalizacja koło dworku Kossaków w Kośminie skłaniać będzie do
łatwiejszego przeniesienia się w klimat lat 20’ i 30’ minionego wieku.
Nad brzegiem rzeki Wieprz, koło przystani kajakowej ( na piknik będzie można dopłynąć kajakiem) na
trawie, wśród starych drzew – czyż można wymarzyć sobie lepsze miejsce do rodzinnego wypoczynku w
sobotnie popołudnie?
Warunkiem uczestnictwa w „Podwieczorku na trawie w stylu RETRO” będzie posiadanie koca piknikowego,
na którym będziemy spędzać czas w czasie pikniku.
Nie może też zabraknąć kosza piknikowego z prowiantem na stylizowany podwieczorek ( przypomnijmy
sobie co nasze babcie i prababcie zabierały do jedzenia na pikniki czy majówki).
Kosze z prowiantem można przygotować we własnym zakresie, zamówić telefonicznie lub mailowo u
organizatorów „ Podwieczorku na trawie ……….” (szczegóły podamy na początku lipca).

W czasie pikniku odbędzie się wiele konkursów i zabaw z minionego okresu dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, warsztatów rękodzielniczych oraz potańcówka przy przebojach polskiej piosenki okresu
międzywojennego. Może potańczymy również kankana?
Wierzymy w Państwa wyobraźnię i kreatywność, liczymy na Wasze pomysły stylizacji strojów, fryzur
i zachowań w to wyjątkowe popołudnie. Tak więc przygotowań wiele a czas nieubłagalnie ucieka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w to sobotnie popołudnie od godz. 15.00 do 20.00
poczuć klimat magicznych lat 20 –tych i 30- tych minionej epoki o przybycie do Kośmina samochodem,
rowerem, kajakiem lub pieszo i wzięcie udziału we wspólnej zabawie.
Do Kośmina można przyjechać wcześniej i zostać na dłużej. Na turystów czekają miejsca na campingu
„Zielona Dolina” - pole namiotowe, camping dla camperów oraz pokoje noclegowe w gospodarstwach
agroturystycznych.

