MEZINÁRODNÍ SRAZ
„SLASKA BIESIADA CARAVANINGOVA“
GLIWICE – CZECHOWICE 2011
Po několikaleté přestávce jsme se rozhodli zúčastnit se srazu, který pořádá náš dlouholetý
přítel z Polska Andrzej Bosniacki. Termín srazu byl stanoven na 29. 4. – 3. 5. 2011, tedy
dny, kdy v Polsku slaví osvobození a v Polsku jsou dny volna. Jelikož v Česku připadá
osvobození až o týden později, tři posádky z Camping Clubu Rožnov p. R. musely
zredukovat svůj pobyt jen na víkendové dny.
Pro karavanisty byl připraven prostor v rekreačním prostoru „TUR“ na břehu jezera
Czechowice asi 13 km od Gliwic, z Rožnova p. R. necelých 140 km. Jelikož byla účast jen 35
posádek, 15 přihlášených bez omluvy nepřijelo, nebyl oproti jiným ročníkům problém
s elektrikou a sociální zařízení bylo na poměry v Polsku v nebývale dobrém stavu.
Změny v tamějším klubu, zdravotní stav Andrzeje Bosniackého a menší vstřícnost
organizací podílet se na uspořádání srazu bylo oproti jiným rokům vidět na každém kroku.
Vše probíhalo v komornějším prostředí, nebylo během dnů tolik zábavy a předváděcích
akcí.
Sraz začal v pátek slavnostním zahájením a pokračovalo se při reprodukované hudbě do
nočních hodin. Během večera se grilovaly výborné klobásy a točilo se pivo. My Valaši jsme
si k tomu samozřejmě donesli naši dobrou slivovici. Sobotní dopoledne bylo vyčleněno na
Rodinný rekreační víceboj, odpoledne byl zorganizován autokarový zájezd s průvodcem do
města Gliwice. Jelikož na večer se organizátorovi nedostávaly peníze, a tím pádem nebyl
žádný program, každý trávil večer dle svého uvážení. My jsme zvolili posezení u karavanů
s dobrou grilovačkou. Nedělní dopoledne začalo soutěžemi dětí, po kterých jsme se
rozhodli navštívit velké obchodní centrum Auchan na okraji Gliwic. Jenže Polsko není
Česko a dny volna jsou zde opravdu dny volna, prostě se nedělá a bylo vše zavřeno. Aspoň
jsme ušetřili, vrátili se do campu, zahráli si petang a prošli se kolem přilehlého jezera. Vše
jsme naplánovali tak, abychom stihli odpolední vystoupení souboru písní a tanců Maly
Slask. Na cestu jsme obdrželi od organizátorů upečenou buchtu, ceny za účast v soutěžích a
s trochou závisti, že Poláci mají ještě dva dny volna odjížděli domů.
Na začátku srazu bylo řečeno, že je to poslední sraz, který pořádá Andrzej Bosniacki. Při
loučení a poděkování za všechny srazy, které uspořádal, si nechal malou jiskřičku naděje
s tím, že když mu zdraví dovolí, tak se možná za rok sejdeme zase.
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