Poľsko-slovenské balónové preteky
A po pretekoch....
Poľsko-slovenské balónové preteky v Krosne, ktoré boli organizované nadáciou Otwarte Serca im
Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej sa skončili. Dnes – niekoľko dní po podujatiu je možne pokojne
zhodnotiť tuto udalosť Jedna vec je istá, takejto udalosti na poľsko-slovenskom pohraničiu ešte
nikdy nebolo. Vďaka rozsiahlej reklame na oboch stranách hranice v uliciach Krosna a najmä na
Letisku v Krosne boli davy ľudí a popri poľštine bolo počuť aj slovenský jazyk.
V poľsko-slovenských balónových pretekoch sa zúčastnilo 25 posádok z oboch krajín. Aj keď Poliaci
dominovali počas pretekov v počte posádok aj športovo, no účasť niekoľkých slovenských posádok
bola veľkým lákadlom pre mnoho fanúšikov balónov. Emócie spojené s bojom
o športové výsledky mali veľký vyznám, ale neboli najdôležitejšie. V skutočnosti najdôležitejšia bola
účasť a zážitok, a to najmä vďaka veľkému počtu divákov. Pohľad na vznášajúce sa desiatky balónov
bol úchvatný a pozorovatelia si ho budú na dlhý čas pamätať.
Okrem pretekov veľkú popularitu mal aj tzv. „let uviazaným balónom“ - aj keď táto atrakcia bola len
náhradou letu balónom. Medzi hosťami Poľsko-slovenských balónových pretekov, ktoré sa konali v
rámci projektu "Nebeské pohraničie" boli aj slovenskí partneri. Zástupcovia Aeroklubu zo Svidníka
(Aeroklub Duklianskych hrdinov Svidník o.z.) do Krosna prišli so svojim motorovým klzákom, ktorého
let bol jedným z hlavných bodov podujatia. Okrem toho Poľsko-slovenské balónové preteky boli tiež
príležitosťou na stretnutie so zástupcami Podkarpatského aeroklubu v Krosne a rozhovorov
o možnosti blízkej spolupráce v budúcnosti. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia samosprávy mesta
Svidník na čele s primátorom Janom Holodňákom.
Medzi účastníkmi pretekov bolo veľa hostí zo Slovenska v Krosne po prvýkrát. Všetci obdivovali
nielen turistické atrakcie mesta, ale aj pohostinnosť miestnych obyvateľov a organizátorov podujatia.
Dúfame, že nadviazané kontakty prispejú k rozvoju spolupráce a k ďalšiemu zblíženiu medzi dvoma
susednými národmi.
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