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III Piknik Strażacki – 13 maja
Były pokazy strażackiego sprzętu i sprawności druhów, którzy nie tylko walczyli
z wyimaginowanym ogniem, ale też unieszkodliwiali gniazdo os. Można było podziwiać
występy zespołów folklorystycznych i zjeść pajdę swojskiego chleba ze smalcem. Ładna
pogoda sprawiła, że III Piknik Strażacki w Parku Etnograficznym w Tokarni przyciągnął
tłumy gości.
Były pokazy strażackiego sprzętu i sprawności druhów, którzy nie tylko walczyli
z wyimaginowanym ogniem, ale też unieszkodliwiali gniazdo os. Można było
podziwiać występy zespołów folklorystycznych i zjeść pajdę swojskiego chleba ze
smalcem. Ładna pogoda sprawiła, że III Piknik Strażacki w Parku Etnograficznym w
Tokarni przyciągnął tłumy gości.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków ochotników z gminy Chęciny,
odprawiona na terenie skansenu, w pięknym kościele z Rogowa. Stawili się na niej druhowie
– ochotnicy z pocztami sztandarowymi z ośmiu działających na terenie gminy jednostek oraz
przedstawiciele władz samorządowych województwa z wicemarszałkiem Zdzisławem
Wrzałką oraz członkiem Zarządu Województwa Markiem Kwitkiem, a także powiatu
kieleckiego i samej gminy Chęciny. Po nabożeństwie rozpoczął się strażacki piknik, który
okazał się prawdziwą frajdą, nie tylko dla najmłodszych gości. Pokazy sprzętu strażackiego i
sprawności druhów budziły prawdziwy entuzjazm wśród zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Kilkuletni kandydaci do strażackiego rzemiosła chętnie też robili sobie zdjęcia w
prawdziwych strażackich kaskach.
Piękna słoneczna pogoda ściągnęła do skansenu całe rodziny. Czekały na nie różne
dodatkowe atrakcje: występy zespołów folklorystycznych, pokazy tradycyjnych rzemiosł (
można było zobaczyć – i samemu spróbować – jak lepi się garnki i wyplata wiklinowe kosze),
loteria fantowa i dmuchana zjeżdżalnia. Nikt też nie wyszedł głodny. Na stoisku Koła
Gospodyń Wiejskich z Tokarni można było popróbować domowych ciast, a piekarnia z
Sobkowa serwowała pajdy swojskiego chleba ze smalcem.
Organizatorem III Pikniku Strażackiego było Muzeum Wsi Kieleckiej ( jednostka kultury
podległa samorządowi województwa) wspólnie z Miastem i Gminą Chęciny oraz Związkiem
Ochotniczych Straży Pożarnych.
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