
Andrzejki 2019 w Tarnobrzegu

Zgodnie z realizacją postulatów członków oraz zarządu koła z 2018 roku Koło w Tarnobrzegu
zorganizowało wspólnie z zarządem IPA Tarnobrzeg w dniach 15 - 17 listopada 2019 roku
zabawę andrzejkowo-ostatkową, która to odbyła się w Dworze "Ostoia" w Klimkówce koło
Rymanowa.

  

W zabawie uczestniczyli członkowie SEiRP, członkowie IPA wraz z członkami rodzin, emeryci
nie zrzeszeni oraz zaprzyjaźnieni z kołem zaproszeni goście, łącznie 57 osób.
Po przybyciu w dniu 15.11.2019 do Rymanowa grupa udała się do Huty Szkła artystycznego
"Sabina" zwiedzanie tej huty szkła połączone było z pokazem mistrzów wyrobu szkła oraz
zwiedzaniem galerii prezentującej kolekcję autorskich, unikatowych wyrobów artystycznych o
szerokiej gamie kolorów i wzorów od najprostszych do wykonania po bardzo pracochłonnych,
ekskluzywnych eksponatów. 
W godzinach popołudniowych udano się do Dworu Ostoia w Klimkówce na zakwaterowanie i
dalszą zabawę. 
W godzinach wieczornych na sali przywitano kwiatami i drobnymi suwenirami IPA właścicielkę
lokalu Agnieszkę Tomaszewską, której to dwór Ostoia został rekomendowany przez Sekcję
Podkarpacką IPA, nadmieniamy iż byliśmy pierwszymi gośćmi IPA. Po obfitym posiłku
rozpoczęto część zabawowo-taneczną prezentowaną i prowadzoną przez dyskdżokeja. W
trakcie tak rozbawionej atmosfery prowadzono różnego rodzaju przyśpiewki, oraz zabawy
można je nazwać i przyrównać do ostatkowych zabaw. Upustu zabawie dał się we znaki
nieubłagalnie szybko płynący czas, który to doprowadził w końcu do zakończenia imprezki w
późnych godzinach nocnych w miłej atmosferze.
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Dzień drugi pobytu to różnego rodzaju rozrywka w udostępnionych atrakcjach dworu, a to
basen, sauna w godzinach dopołudniowych następnie siłownia oraz równocześnie bilard i
kręgle. Co niektórzy udali się na zwiedzanie indywidualne okolic.
W godzinach wieczornych po uroczystej kolacji krótkie spotkania przy muzyce.
W niedzielę powrót autokarem do miejsca zamieszkania, a teraz zostają miłe wspomnienia na
tych kilku fotkach wykonanych w pośpiechu i troszkę z ukrycia.
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