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Na zaproszenie Honorowego Obywatela
7-10 kwietnia reprezentacja uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 prze-
bywa³a w mieœcie partnerskim Egelsbach na zaproszenie pana Dietera
Schroedera. Podczas pobytu prezentowali swoje umiejêtnoœci taneczne
i wokalne w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Leuschnera, w Domu
Opieki oraz na jednym z miejskich placów. Mieli te¿ okazjê uczest-
niczyæ w zajêciach bibliotecznych i lekcji w szkole. Zwiedzili tak¿e
lotnisko w Egelsbach oraz ogród zoologiczny. 
Wyjazd nie odby³by siê, gdyby nie pomoc wielu sponsorów. Serdecznie
dziêkujemy przede wszystkim panu Schroederowi za zaproszenie, sfi-
nansowanie pobytu dzieci i uatrakcyjnienie wizyty w Niemczech.
Dziêkujemy paniom Katarzynie Szumilas i Joannie Goœciorze, a tak¿e
rodzicom uczniów wyje¿d¿aj¹cych do Egelsbach i pani dyrektor El¿biecie
Borysewicz za zebranie kwoty 7.500 z³. na pokrycie kosztów wyjazdu.
Wyjazd nale¿a³ do bardzo udanych, uczestnicy wrócili zadowoleni 
i pe³ni wra¿eñ.

(sz)

***
Porozumienie bez s³ów

„Pokój na œwiecie zale¿y od wzajemnego zrozumienia miêdzy narodami,
to zaœ, mo¿liwe jest tylko poprzez wzajemne poznanie”.
Ten cytat od siedmiu ju¿ lat towarzyszy idei partnerstwa miêdzy
niemieckim Egelsbach a Chojnowem. W takim te¿ duchu - poznawania
tradycji, kultury, zwyczajów przebiega³a kolejna wizyta mieszkañców
Chojnowa  w zaprzyjaŸnionym mieœcie.
Niemal 40.osobowa grupa chojnowian wyjecha³a do Niemiec 16 maja.
Ten dzieñ up³yn¹³ na dziewiêciogodzinnej podró¿y, po przyjeŸdzie
zatem i serdecznych powitaniach, goœcie rozeszli siê do prywatnych
domów w towarzystwie swoich gospodarzy. 
Oficjalna wizyta rozpoczê³a siê nastêpnego dnia Msz¹ œw., która dla
wszystkich by³a niecodziennym wydarzeniem. Prowadz¹cy eucharystiê
ks. Tobias Josef Geeg w swoim kazaniu podkreœla³ znaczenie i potrzebê
wzajemnych kontaktów i kreowania pozytywnych relacji miêdzy narodami.
Mi³ym akcentem ze strony Polaków by³ wystêp z popularn¹ niemieck¹
pieœni¹ koœcieln¹, do wtóru której przy³¹czyli siê wszyscy wierni. 
Po mszy odby³o siê oficjalne przywitanie goœci. Chojnowian wita³
m.in. obecny, ale koñcz¹cy ju¿ swoj¹ kadencjê burmistrz Egelsbach
Rudi Moritz oraz przejmuj¹cy od niego burmistrzowski fotel Jürgen
Sieling, a tak¿e przewodnicz¹cy niemieckiego stowarzyszenia miast
partnerskich Horst Miltenberger. Ze strony polskiej swoje wyst¹pienie
mia³ reprezentuj¹cy chojnowski samorz¹d przewodnicz¹cy Rady
Mejskiej Jan Skowroñski oraz przewodnicz¹ca naszego stowarzyszenia
miast partnerskich El¿bieta K³apciñska. 
Tego dnia chojnowianie odwiedzili jeszcze oœrodek dla niepe³no-
sprawnych w Darmstadt-Wixhausen, gdzie upoœledzeni umys³owo 
w komfortowych warunkach mieszkaj¹ do koñca swoich dni, zajmuj¹
siê zawodowo ogrodnictwem, pracuj¹ w pralni i gospodarstwie
domowym i, co istotne, s¹ integraln¹ czêœci¹ lokalnej spo³ecznoœci.
Dzieñ zakoñczy³ siê sympatyczn¹ biesiad¹ z regionaln¹ kuchni¹ 
i folkowymi przyœpiewkami. 
Nastêpnego dnia rano chojnowianie wraz z mieszkañcami Egelsbach
wyjechali na wycieczkê do Heidelbergu - miasta romantycznego, 
z interesuj¹ca histori¹, z wieloma zabytkami, czêsto porównywanego
do naszego Krakowa. Tu spêdzili niemal ca³y dzieñ. PóŸnym popo³udniem
przewidziano jeszcze wizytê w najstarszym prywatnym browarze 
w Hesji, w po³o¿onym nieopodal Egelsbach Darmstadt. 
Sobotni dzieñ up³yn¹³ pod znakiem poznawania Egelsbach. W planie
tego dnia by³a wizyta w oczyszczalni œcieków, zwiedzanie zmoderni-
zowanego niedawno lotniska i zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹
Czerwonego Krzy¿a. Znalaz³ siê tak¿e czas na grupowe zdjêcie na
Haynau Platz - skwerze w otoczeniu  nowej zabudowy jednorodzin-
nej. Ten mi³y gest ze strony niemieckiej, dla wielu jest bardzo
wymowny. Estetyczny, zadbany plac z widoczn¹ nazw¹ i herbem
Chojnowa wbudowanym z mozaiki w centralny punkcie placu od 

dawna jest rozpoznawalnym miejscem w Egelsbach. Dzieñ zakoñczy³
siê wieczorkiem po¿egnalnym, podczas którego dziêkowano goœciom,
gospodarzom, darowano sobie drobne prezenty, ustalano terminy
kolejnych wizyt. 
Umowa partnerska pomiêdzy Egelsbach i Chojnowem zosta³a pod-
pisana 7 lat temu. Zawarto j¹ by „burzyæ mury, a w ich miejsce stawiaæ
stabilne mosty”. Trudno powiedzieæ czy tegoroczna wizyta powali³a
jakiœ kolejny mur. Wed³ug uczestników od dawna nie ma ju¿ czego
burzyæ. Jedyn¹ barier¹, która stawia opór jest jêzyk, ale wœród ¿yczliwych
sobie osób porozumieæ mo¿na siê nawet bez s³ów.
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Wizyta u przyjació³


