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rojekt "Zlot pojazdów zabytkowych” był
przedsięwzięciem, które zrodziło się
z zamiłowania polskich i czeskich
hobbystów do "starych" typów aut i motocykli.
Zorganizowana z tej okazji dwudniowa impreza
zrzeszająca pasjonatów pojazdów zabytkowych,
stworzyła nietuzinkową okazję do zapoznania się
z modelami rzadko już spotykanymi na naszych drogach
a także sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów oraz
zachęcała do współpracy i wymiany doświadczeń
w dziedzinie szeroko pojętej motoryzacji.
W ramach imprezy, ekipami starych
samochodów zorganizowano wyjazd do Darkowiczek
w celu obejrzenia areału twierdz czechosłowackich.
Uczestnicy zlotu mogli dowiedzieć się o zespole różnego
typu twierdz i wzmocnień z lat 1934-38 leżących na
północny wschód od Hluczyna między gminami
Darkowiczki i Hać. Zwiedzający obejrzeli zręby dla
piechoty zrekonstruowane tak, jak wyglądały w roku
1938 oraz szereg innych obiektów z bronią
i wyposażeniem wojskowym z tamtych czasów. W areale
można było też zobaczyć technikę bojową i system
zatorów. Ponadto, dla uczestników zlotu
zorganizowano szlak konkursowy w ramach którego
entuzjaści pojazdów z „duszą” wyjechali w trasę
rozpoczynającą się w Zabełkowie i wiodącą przez
Rudyszwałd, Hat, Owsiszcze, Tworków z metą
w Zabełkowie przy obiekcie sportowym. Każda grupa
otrzymała mapkę z wyznaczonymi 5 punktami

kontrolnymi, w których trzeba było zaliczyć konkurencję
sprawnościową lub umysłową. Ciekawym elementem
zlotu był również pokaz – konkurencja sprawnościowa
pomiędzy współuczestnikami rajdu. Pokaz stanowił
zachętę do wspólnej zabawy oraz pochwalenia się
umiejętnościami zarówno kierowcy jak i pilota.
Konkurencje były różnorodne, m.in. przejazd po trasie
prowadzonej przez pilota, gdzie kierowca ma zawiązane
oczy, cofanie do garażu, przejazd slalomem itp.
Rywalizacje odbywały się w grupach wiekowych
samochodów: do 1945 roku, od 1946 do 1965 oraz
pozostałe do 1985 roku.
Celem projektu było rozbudzenie
zainteresowania inną formą spędzania czasu, zarówno
przez ludzi młodych jak i starszych oraz zacieśnienie
istniejących kontaktów transgranicznych mieszkańców
pogranicza polsko - czeskiego. Mieszkańcy chętnie
i licznie angażowali się w różne akcje, stwarzając ciepłą
atmosferę dla gości z Czech jak i z terenów Polski.
Występy dzieci i młodzieży, składające się na cześć
artystyczną zlotu, pozwoliły na bliższe poznanie tradycji,
języka i kultury blisko położnych miejscowości czeskich
jak również terenów gminy. Zlot pojazdów zabytkowych
stanowił również niebywałą okazję do przybliżenia
historii obu krajów w interesującej i przystępnej formie.
Nawiązane kontakty pomiędzy klubami zrzeszającymi
pasjonatów pojazdów z "duszą" pozwolą na dalszą
współpracę i zainicjowanie podobnych przedsięwzięć
w przyszłości.

