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W dniu 04 października br. Uczestniczki Projektu "Lepszy Start" wraz z rodzinami wzięły udział
w wyjazdowym terapeutycznym spotkaniu z psychologiem. O godz. 9:30 wyjechaliśmy z
Secemina z pod Urzędu Gminy do miejscowości Przedbórz w województwie łódzkim. Gdzie
zwiedziliśmy Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. Po obiekcie oprowadził nas p. Tadeusz
Michalski, który jest jego założycielem. Opowiadał o powstawaniu muzeum oraz o swoich
osiągnięciach naukowych.

Następnie pojechaliśmy do miejscowości zwanej Stara Wieś gdzie zwiedziliśmy przepiękny
ośrodek - Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "DOJO - Stara Wieś". Miejsce to, jest
wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego oraz Fundacji Rozwoju
Karate Tradycyjnego. To unikatowy na skalę światową obiekt zrealizowany zgodnie z kanonami
architektury japońskiej w polskim krajobrazie. Stanowi największy na świecie ośrodek
przeznaczony do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk walki. Ponadto z
możliwości wszechstronnego treningu i obcowania z duchem, klimatem i filozofią japońskich
sztuk walki mogą również korzystać amatorzy i goście indywidualni. Dodatkowe zajęcia
przybliżające kulturę japońską, jak warsztaty przygotowywania sushi, kaligrafii, ikebany, orgiami
i kitske, czyli sztuki ubierania kimono, uatrakcyjniają pobyt w tym ośrodku. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od głównego budynku zwanego recepcją a następnie zwiedziliśmy japońskie
domki i budynek treningowy. Ośrodek powstawał 6 lat czyli przez ponad 2000 dni. Tyle czasu
wśród pól i łąk centralnej Polski zabrało stworzenia Dojo. Jego kamieniem węgielnym było
marzenie, by dzięki Centrum upowszechniać piękne ludzkie wartości, które od setek lat łączą
polską i japońską kulturę. Wkomponowany w niezwykły krajobraz pól i lasów Dojo oddaje
gościom zgromadzonym spokój i poczucie harmonii, co zapewne odczuł każdy uczestnik
wycieczki. Następnym punktem naszej wycieczki były Kajetany, gdzie znajduje się
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Gospodarstwo Agroturystyczne pod nazwą Samuraj. Można tam spędzić czas w ciszy i spokoju
polskiej wsi z dala od gwaru miasta. Odpocząć na łonie natury i zażyć sportu na świeżym
powietrzu. Wykorzystując piękną pogodę dzieci mogły pobawić się na świeżym powietrzu mając
do dyspozycji trampolinę. Pomimo, iż wiek uczestników był zróżnicowany każdy znalazł coś dla
siebie podczas wyjazdu i każdy wracał do domu pełen wrażeń.
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