Partnerzy od 10 lat
Dla Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich ka¿de Dni
Chojnowa, to kolejna rocznica partnerstwa
z niemieckim Egelsbach i francuskim
Commentry. W³aœnie 10 lat temu chojnowski
samorz¹d zdecydowa³ o wspó³pracy z Egelsbach a kilka miesiêcy póŸniej z Commentry.
Na tegoroczny jubileusz przyby³y delegacje
z naszych miast partnerskich, którym przewodniczyli byli burmistrzowie (to oni podpisywali traktaty o partnerstwie): po stronie
niemieckiej - Rudi Moritz, a francuskiej Jean Louis Gaby i przedstawiciel merostwa
Chritophera Cabassut. Goœæmi uroczystoœci
by³y tak¿e przedstawicielki organizacji
"Frauen auf dem Weg nach Europa"
(Kobiety buduj¹ mosty w Europie)
z Görlitz wspó³pracuj¹ce z Chojnowskim
Stowarzyszeniem.
Uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa miast
odby³y siê w pi¹tek 18 czerwca.
Rozpoczê³a je Msza œw. w koœciele œw. Ap.
Piotra i Paw³a, koncelebrowana przez ks. proboszcza Marka Osmulskiego i ks. Jaros³awa Góreckiego.

Po wspólnym nabo¿eñstwie w sali edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
odby³ siê wernisa¿ wystawy "10 lat partnerstwa i wspó³pracy", która przedstawia
najwa¿niejsze wydarzenia naszej partnerskiej
wspó³pracy. Ile¿ wspomnieñ wi¹¿e siê
z ka¿dym z nich? Pierwsze spotkania, pierwsze przyjazdy, pierwsze po¿egnania...

Partnerstwo z naszymi przygranicznymi
s¹siadami zaczê³o siê od Dietera Schroedera, który od lat promowa³ Chojnów
i dokumentowa³ liczne miejskie wydarzenia.
To za jego spraw¹ nawi¹zaliœmy kontakt
z w³adzami Egelsbach - Rudim Moritzem
i ówczesnym przewodnicz¹cym rady Dieterem Hellerem, potem tak¿e z przewodnicz¹cym niemieckiego stowarzyszenia Horstem
Miltenbergerem i jego zastêpczyni¹
Martine Paquet, którym wiele zawdziêczamy.
Z odleg³ym o 1400 km Commentry po³¹czy³a nas pi³ka no¿na. Za spraw¹ Jerzego
Koziñskiego nawi¹za³ siê pierwszy sportowy
kontakt, potem wydarzenia ruszy³y jak lawina.
Wielki udzia³ w tym mieli œp. Henryk Zgliniecki, Chrystian Dubreuil i pani Halina
RzeŸnik-Konopa. Sprzyja³a te¿ temu
otwartoœæ w³adz francuskiego miasta mera Jean-Louis Gaby i jego wspó³pracowników, ¿yczliwoœæ mieszkañców - w du¿ej
mierze francuskiej Polonii, doprowadzi³y
do decyzji o podpisaniu aktu.
W podobnym tonie wypowiadali siê szefowie delegacji z Niemiec i Francji.
Spotkania naszych wspó³obywateli, trwa³e
przyjaŸnie, wymiana uczniowska, sportowa, spotkania twórców kultury, wymiana
doœwiadczeñ, akceptacja naszej odmien-

Dobre relacje z miastami partnerskimi to
zas³uga w³adz samorz¹dowych, ale tak¿e
cz³onków stowarzyszenia, którym nale¿¹
siê podziêkowania za pracê i zaanga¿owanie. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
wspania³ym, m³odym wykonawcom, którzy
uœwietnili jubileusz zachwycaj¹cym programem artystycznym.
Chojnowskie zespo³y taneczne -Mini
Brooklyn, Ma³y Brooklyn, Brooklyn
Junior, Brooklyn, Ma³y Karambol, Ma³y
Karambol II, Karambol, oraz One Beat,
wystêp Eweliny P³achty, Darii Opieli
i Micha³a Gorzyñskiego, ma³ego Jasia
Czapskiego, koncert chóru Skoranta oraz
wspania³e arie operowe i pieœni w trzech
jêzykach wykonane przez Urszulê Mras przy
akompaniamencie Tomasza Susmêda
nada³y uroczystoœci wyj¹tkowy charakter.

Ukoronowaniem jubileuszu 10-lecia partnerstwa by³ wspólny udzia³ Niemców, Francuzów i Polaków w korowodzie trzech narodów. Dziêki partnerstwu miast zyskaliœmy
przyjació³ i ofiarowaliœmy nasz¹ przyjaŸñ,
a przyjaŸñ to najpiê-kniejszy prezent, jaki
mo¿emy ofiarowaæ drugiemu cz³owiekowi.
El¿bieta K³apciñska
Prezes Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ miast Parnerskich

***
noœci - to tylko niektóre elementy partnerstwa. Nie brakowa³o zatem podczas obchodów gratulacji, podziêkowañ, wyrazów
uznania, szacunku i ¿yczliwych deklaracji.
Czêœæ akademii by³a poœwiêcona Chojnowskiemu Stowarzyszeniu Przyjació³ Miast
Partnerskich, które równie¿ œwiêtuje w tym
roku jubileusz 10-lecia swojej dzia³alnoœci.
Przez ten czas jego cz³onkom uda³o siê zbudowaæ mosty przyjaŸni, które ³¹cz¹ trzy
spo³ecznoœci. Z ka¿dym rokiem staj¹ siê one
coraz szersze i coraz bardziej stabilne.

Delegacje miast partnerskich przebywa³y
w naszym mieœcie kilka dni. Goœcie uczestniczyli w dwudniowych obchodach miejskiego œwiêta, zwiedzali Chojnów, Legnicê,
Boles³awiec.
W niedzielê, po po¿egnaniu przedstawicieli
Egelsbach, delegacja francuska uczestniczy³a
we Mszy œw. w koœciele NPNMP, podczas
której ks. proboszcz Miros³aw Makowski
przekaza³ dar od chojnowskiej parafii dla
ks. proboszcza w Commentry.
Wizyta naszych partnerów by³a, jak zawsze,
mi³ym, przyjacielskim wydarzeniem.

Potem nastêpne, coraz bardziej za¿y³e,
coraz serdeczniejsze, coraz trwalsze przyjaŸnie.
O godz. 17-tej w MOKSiR odby³a siê
uroczysta akademia. Burmistrz Jan Serkies
w ciep³ych s³owach mówi³ o partnerstwie
miast - To inicjatywa, która przynosi korzyœci wszystkim uczestnicz¹cym w niej
stronom - stwierdzi³ w swoim przemówieniu -
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