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5 sierpnia 2015 r. w Baszcie Tkaczy mia³
miejsce wernisa¿ prac twórców z part-
nerskiego miasta Chojnowa w Niem-

czech. Niemal wszystkie dzie³a traktuj¹ 
o ma³ej ojczyŸnie plastyków, st¹d i tytu³
ekspozycji: "Egelsbach oczami swoich
Artystów". Na wystawie podziwiaæ
mo¿na fotografie, pastele, rysunki,
obrazy olejne czy wykonane technik¹
mieszan¹. Czêœæ z nich sentymentalnie
ukazuje architektoniczne ciekawostki

miasta, inne w polemiczny sposób komen-
tuj¹ postawy czy zachowania wspó³miesz-
kañców. Z pewnoœci¹ warto wybraæ siê
w sierpniu do Baszty Tkaczy i obejrzeæ
wystawê. 
S³owa podziêkowania za jej przygoto-
wanie po stronie niemieckiej kierujemy
do pana Kosty Poleganowa. To jego pasja
i zaanga¿owanie doprowadzi³y do utwo-
rzenia w Egelsbach odpowiednika naszej
Gildii, a teraz - wystawy w Chojnowie.
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EGELSBACH OCZAMI SWOICH AREGELSBACH OCZAMI SWOICH ARTYSTÓWTYSTÓW

W poprzedniej “Gazecie Chojnowskiej” publikowaliœmy wyda-
nia francuskiej prasy, w ktorej znaleŸliœmy wzmianki o wizycie
partnerskich miast w Chojnowie. W tym numerze prezentujemy
doniesienia z Niemiec.
Co? Minê³o ju¿ dziesiêæ lat....?- Miasta partnerskie œwiê-
towa³y dziesiêcioletni¹ przyjaŸñ. Pod takimi tytu³ami w nie-
mieckich gazetach regionalnych Neue Presse i Langener
Zeitung ukaza³y siê artyku³y o obchodach w Chojnowie 10-tej
rocznicy podpisania umowy o partnerstwie miast miêdzy
Chojnowem i niemieckim Egelsbach w Hesji. 
Obie gazety oprócz opisu przebiegu uroczystoœci jubileuszu
podczas tegorocznych Dni Chojnowa zamieszczaj¹ konkluzje 
o znaczeniu wspó³pracy miêdzy narodami na p³aszczyŸnie
lokalnej, która dziêki partnerstwu zbli¿a ludzi, jak i o tym, ¿e
partnerstwo miast przynosi korzyœci wszystkim uczestnicz¹cym
w nim stronom. 
Obydwa artku³y informuj¹ o roli kontaktów miêdzy nasz¹
m³odzie¿¹, wymiany kulturalnej, oœwiatowej, sportowej,
spotkañ obywateli w urzeczywistnianiu idei zjednoczonej
Europy. 
Podkreœlali to architekci partnerstwa z polskiego Chojnowa,
niemieckiego Egelsbach i francuskiego Commentry. Na
zamieszczonych zdjêciach widaæ sumboliczny uœcisk d³oni
trzech burmistrzów i korowód rozpoczynaj¹cy Dni Chojnowa,
gdzie niesione s¹ trzy flagi: polska, niemiecka i francuska-
symbolizuj¹ce marsz trzech narodów. 
Na koniec obie gazety zamieszczj¹ ¿yczenia dalszej przyjaŸni 
i wspó³pracy. 

Niemiecka prasa 
o wydarzeniach w Chojnowie


