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Ve dnech 24. - 26. 5. 2013 pořádala obec Rapotín spolu s polskou partnerskou obcí
Paszowice třídenní zájezd pro děti ze ZŠ a MŠ Údolí Desné v rámci projektu
„Česko-polská mozaika II.-podpora školních i volnočasových aktivit dětí obcí
Rapotín a Paszowice“.
V pátek po vyučování se sešlo 38 natěšených dětí u autobusu, který je spolu s
pedagogickým doprovodem odvezl do polského městečka Jawor, které se nachází
nedaleko Paszowic. Zde se děti zabydlely v ubytovně a vrhly se na vybalování věcí,
průzkum terénu ubytovny a samozřejmě návštěvu jídelny.
V sobotu brzy ráno se všichni přesunuli do blízkých Paszowic, kde následovala
procházka částí CHKO s odborným doprovodem a uvítáním od místního domorodce,
který v lesích pobývá a chrání své přírodní bohatství. Cílem cesty byla vesnice
Mysliborz, kde nás čekal program zaměřený na sportovní aktivity, zvířecí koutek,
vystoupení bojových sportů a historického šermu. Děti se zapojily i do sportovních
soutěží o ceny, kde uspěly hned v několika kategoriích. Vše bylo zakončeno
společným opékáním buřtů. Po vydatné vycházce jsme se přesunuli k pozdějšímu
obědu na ubytovnu a začalo chystání na připravovanou diskotéku v nedaleké
základní škole. Tady se začala tvořit nová přátelství mezi našimi a polskými žáky.
Nedělní dopoledne patřilo návštěvě městečka Jawor, podívali jsme se na místní
Evangelický kostel Pokojů, jež je zapsán mezi památky UNESCO. Jeho zvláštností
je, že při jeho stavbě nebyl použit žádný kovový materiál. Celá budova je postavena
z přírodních materiálů a pospojována dřevěnými kolíky. Navíc věž tohoto kostela
nesměla přesahovat střechu stavby. Jde o památku ze 17. století. Poté jsme se
přesunuli do místního muzea, kde nás čekala exkurze s přednáškou na rozličná
témata historie místního kraje. Celé dopoledne jsme zakončili procházkou po městě
a vydatným obědem.
Po těchto příjemně strávených dnech jsme se rozloučili s polskými organizátory akce
a plni dojmů jsme odjížděli domů.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

