Z sercem w herbie...
czyli wizyta mieszkañców Chojnowa
w partnerskim Egelsbach
Tego dnia zaproszono nas tak¿e na œwiêto
lokalnych go³êbiarzy i na 40. konne
zawody, podczas których puchary zwyciêzcom wrêcza³, wspólnie z by³ym burmistrzem Egelsbach Rudim Moritzem, przewodnicz¹cy chojnowskiej Rady Jan
Skowroñski.

Z sercem w herbie... Tak zatytu³owa³am
artyku³ o kolejnym pobycie mieszkañców
Chojnowa w partnerskim mieœcie Egelsbach. W œrodê 13 maja Chojnowskie
Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich zorganizowa³o kolejny wyjazd
naszych mieszkañców do niemieckich
przyjació³. 13-ka okaza³a siê liczb¹
szczêœliw¹, gdy¿ by³ to wyjazd bardzo
udany. Wœród uczestników wycieczki
byli przedstawiciele chojnowskiej Gildii
oraz reprezentantka Gimnazjum nr 2.
Chojnowscy artyœci nawi¹zali wspó³pracê
ze stowarzyszeniem artystów z Egelsbach
(przywieŸli ju¿ nawet obrazy na jesienn¹
wystawê), a przedstawicielka gimnazjum
rozmawia³a z dyrektork¹ szko³y im.
Alberta Einsteina o wymianie uczniów
(tu równie¿ rozmowy by³y bardzo udane).
Po wielogodzinnej podró¿y zostaliœmy
serdecznie powitani przez "starych"
i "nowych" znajomych. Od pierwszych
chwil do koñca naszego pobytu otacza³a
nas niezwyk³a serdecznoœæ. Gospodarze
przygotowali dla nas bogaty, piêkny program wizyty.
Czwartek by³ dla Niemców dniem wolnym od pracy. Wspólnie z niemieckimi
partnerami wziêliœmy udzia³ w Mszy
Œw. w koœciele katolickim, wys³uchaliœmy przejmuj¹cego kazania, a w podziêce
zrewan¿owaliœmy siê prezentem w
postaci piêknego obrazu autorstwa jednej
z choj-nowskich gildianek.

W pi¹tek zaplanowano wyjazd do stolicy
Hesji Wiesbaden i zwiedzanie Landtagu
(parlamentu Hesji). To niezwykle ciekawy
budynek: wiek 19. (dawny zamek ksi¹¿êcy) ³¹czy siê tu z wiekiem 21. (nowoczesne skrzyd³o parlamentu). Tu zorganizowano tak¿e krótkie spotkanie z jednym z deputowanych.

Z Wiesbaden pojechaliœmy do Seligenstadt. Zwiedziliœmy tu browar, po
którym oprowadza³ nas piwowar-magik.
Ubrany w historyczny strój mówi³ o
sposobie warzenia piwa i ubarwia³ swoje
s³owa magicznymi trikami.
W sobotê, po przyjeŸdzie do Anspach
przenieœliœmy siê w 19. wiek, zwiedzaliœmy
Hessenpark. Jest to bardzo obszerny skansen,
w którym znajduj¹ siê stare domy dawnych
rzemieœlników, dziewiêtnastowieczne
kuŸnie, szko³y, koœcio³y, stare maszyny
parowe (w tym dniu akurat by³y "pod
par¹") i wiele innych atrakcji.

Ostatniego wieczoru w³adze i mieszkañcy
Egelsbach zaprosili mieszkañców
Chojnowa na biesiadê. Goœæmi by³a
tak¿e delegacja z Francji, z parnerskiego
miasta Egelsbach.

Wszyscy wspaniale siê bawiliœmy przy
dobrej muzyce i nikomu nie przeszkadza³a bariera jêzykowa.
Wspólna zabawa, radosne rozeœmiane
buzie naszych wspó³obywateli i to, jak
dobrze siê rozumiemy, utwierdzi³o mnie
w przekonaniu, ¿e nasze partnerstwo jest
wspania³¹ rzecz¹. Tego, co ³¹czy dziœ
mieszkañców Chojnowa i Egelsbach nie
wolno zaprzepaœciæ. Jesteœmy dobrymi
Przyjació³mi - przez du¿e "P".
Tylko ludzie o wielkich sercach maj¹
przyjació³. A nasi partnerzy maj¹ serce
w herbie...
egk
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