OBÓZ SPORTOWO – KRAJOZNAWCZY GÓRKI WLK. 05 - 09. 06. 2017
Nasz obóz rozpoczęliśmy w słoneczny poniedziałek od zapoznania się z tradycjami ludzi żyjących w
dolinach Beskidu Śląskiego. Zwiedziliśmy Dwór Kossaków i stanicę harcerską Aleksandra Kamioskiego
w Górkach Wlk. Po południu udaliśmy się do Chlebowej Chaty, gdzie piekliśmy chleb, robiliśmy ser,
masło i degustowaliśmy tradycyjne potrawy.
Następnego dnia pojechaliśmy do tzw. „Trójwsi”. W Istebnej zwiedziliśmy muzeum, pracownię Jana
Wałacha oraz Kościół pw. Dobrego Pasterza. W Domu Kultury widzieliśmy koronkę koniakowską o
średnicy 5 m, która została wpisana do Światowej Księgi Guinessa. Uczestniczyliśmy również w
warsztatach muzycznych w Chacie Kawuloka. W Koniakowie podziwialiśmy piękne górskie panoramy
ze szczytów Ochodzitej. Swoją wycieczkę zakooczyliśmy spacerem na Trójstyk w Jaworzynce, gdzie
stykają się granice trzech paostw: Polski, Czech i Słowacji.
Środa upłynęła nam na zwiedzaniu głównych atrakcji turystycznych regionu. Na początku
wjechaliśmy kolejką linową na Polanę Stokłosica, a następnie udaliśmy się na szczyt Czantorii.
Pospacerowaliśmy trochę Głównym Szlakiem Beskidzkim, po czym zeszliśmy do doliny Jawornik, skąd
udaliśmy się na skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Kolejne miejsce, które
zwiedziliśmy, to Galeria Trofeów wielkiego mistrza skoków narciarskich. Dzieo zakooczyliśmy
spacerem po Wiśle.
Następnego dnia pojechaliśmy do Cieszyna, gdzie zapoznaliśmy się z historią i zabytkami miasta. Po
powrocie uczestniczyliśmy w grach i zabawach zespołowych w Górkach Wlk. Wieczorem odbył się
quiz z wiedzy o euroregionie oraz tradycyjne ognisko na zakooczenie obozu.
W piątek na pożegnanie udaliśmy się do Hotelu Gołębiewski, gdzie bawiliśmy się i odpoczywaliśmy w
tamtejszym aquaparku.
Oto relacje naszych uczestników i opiekunów:

SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ TÁBOR GÓRKI WLK. 05 - 09. 06. 2017
Náš tábor jsme zahájili seznámením se s tradicemi lidí žijících v údolích Slezských Beskyd. Navštívili
jsme dvůr Kossakov a skautskou stanici Aleksandra Kamioskiego v Górkach Wlk. Odpoledne jsme se
vypravili do Chlebové chaty, kde jsme pekli chléb, vyráběli sýr, máslo a degustovali tradiční pokrmy.
Další den jsme se jeli podívat na tzv. „Trojmezí”. V Istebné jsme navštívili muzeum, pracovnu Jana
Wałacha a kostel Dobrého pastýře. V kulturním domě jsme viděli koniakovskou krajku o průměru 5
m, která byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Zúčastnili jsme se také hudebních dílen v chatě
Kawuloka. V Koniakově jsme obdivovali krásná horská panoramatika z vrcholů Ochodzité. Výlet jsme
ukončili procházkou na Trojmezí v Jaworzynce, kde se setkávají hranice tří zemí: Polska, Česka
a Slovenska.
Středa byla dnem prohlídky hlavních turistických atrakcí regionu. Na začátku jsme lanovkou vyjeli
na Polanu Stokłosica a následně jsme se vydali na vrchol Čantorie. Prošli jsme hlavní beskydskou
trasu, poté jsme sestoupili do údolí Jawornik, odkud jsme se vydali na skokanský můstek Adama
Małysza v Wiśle Malince. Dalším místem, které jsme navštívili, byla Galerie Trofejí velkého mistra
skoků na lyžích. Den jsme ukončili procházkou po Wiśle.
Další den jsme jeli do Těšína, kde jsme poznali dějiny a památky města. Po návratu jsme si společně
zahráli v Górkach Wlk. Večer se konal vědomostní kvíz o euroregionu a tradiční táborák.
V pátek jsme se vydali do hotelu Gołębiewski, kde jsme si odpočinuli v tamějším aquaparku.

A jak se nám pobyt líbil? – čtěte:

Uwaga! Uwaga! To był naprawdę wyjątkowy czas! Jak najwięcej takich wypadów! Aurelia G.
W parze z piękną pogodą po górskich szlakach wędrowała pogodna gromadka. Ula M.
Pogoda i nastrój na obozie był fantastyczny. Dawid B.
Dzieci sprawiły mi wielką niespodziankę, były bardzo grzeczne. Poznałem wiele ciekawych miejsc
niedaleko swojego domu. Mirek K.
Obóz był bardzo fajny, ciekawy i dużo mogłam się dowiedzied o Euroregionie Cieszyoskim. Oliwia B.
Na obozie dowiedziałam się dużo o przyrodzie Beskidu śląskiego. Natalia K.
Obóz bardzo mi się podobał. Czuję, że dużo się nauczyłam i chciałabym zostad tu dłużej. Maja S.
Obóz był bardzo ciekawy. Mogłam poznad dużo nowych osób. Victoria P.
Było fajnie i zabawnie. Najbardziej podobał mi się auapark. Kuba G.
Na obozie podczas wycieczek mogłem dużo dowiedzied się ciekawych rzeczy. Najbardziej
zapamiętam zajęcia w Chlebowej Chacie. Kamil W.
Najbardziej podobały mi się sprzęty rolnicze w Chlebowej Chacie. Lubię motoryzację, dlatego traktory
były najfajniejsze. Krzyś S.
Na obozie było fajnie. Grałem w piłkę, było dobre jedzenie. Było super na wycieczkach. Najlepiej było
w aquaparku. Robert Z.
Na obozie było wspaniale. Najbardziej podobał mi się basen, na który poszliśmy piątego dnia.
Jedzenie było dobre a koledzy mili. Michał Ch.
Na obozie było fantastycznie. Najbardziej podobały mi się zjeżdżalnie w aquaparku. Yann B.
Na obozie podobało mi się praktycznie wszystko! Najbardziej podobały mi się wspólne wieczory i
ognisko. Magda Ż.
Na basenie było SUPER! Podobał mi się też Cieszyn, mają tam dobre lody! Klaudia O.
Fajn holky! Dominik P.
Líbilo se mi ubytování – velké pokoje. Klára G.
Nejvíce se mi líbilo na bazénu. Tom W.
Pobyt byl bombastický. Aneta B.
Pobyt byl super, moc se mi líbilo. Viktorie K.
Pobyt byl super. Vojta Sz.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavosti o euroregionu. Kamila K.
Pobyt byl zábavný a zajímavý. Elen Z.
Nejen pobyt, ale celý projekt se mi líbil. Adéla B.

