
29 kwietnia, na Placu Zamkowym w³adze miasta, przywita³y goœci 

z Francji, którzy przyjechali do Chojnowa z rewizyt¹. Pó³tora roku

temu do francuskiego Commentry wyjechali nasi pi³karze – juniorzy,

którzy z rówieœnikami i ich rodzinami spêdzili kilka dni zwiedzaj¹c

okolice, poznaj¹c Commentry i ich mieszkañców, rozgrywaj¹c spor-

towe turnieje pi³ki no¿nej. Teraz Chojnów goœci³ pi³karzy francuskich,

którzy przyjechali w asyœcie przedstawicieli w³adz Commentry i grupy

mieszkañców zainteresowanych poznaniem grodu nad Skor¹ i jego

obywateli. Obecnoœæ oficjeli zwi¹zana by³a z uroczystym pod-

pisaniem umowy partnerskiej pomiêdzy Chojnowem a Commentry.

W ubieg-³ym roku taki dokument nasza delegacja podpisa³a we

Francji.

Pierwszy dzieñ wizyty rozpocz¹³ siê wycieczk¹ do Legnicy i GrodŸca.

Ruiny zamku i zabytki Legnicy by³y pierwsz¹ z zaplanowanych na

pobyt goœci atrakcj¹. Po po³udniu Francuzi uczestniczyli w koncercie

charytatywnym zorganizowanym przez M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹.

Goœcie obejrzeli niemal ca³y dorobek artystyczny chojnowskich szkó³

podstawowych i gimnazjalnych. By³y tañce, œpiew, muzyka dawna,

rytmy samby i rock’end’rolla i wystêpy kapel rockowych.

- Wasza m³odzie¿ jest bardzo uzdolniona – powiedzia³ mer Commen-

try Jean Lui Gaby – Widaæ, ¿e z pasj¹ oddaj¹ siê temu co lubi¹, a tak

zaanga¿owan¹ m³odzie¿ przyjemnie siê ogl¹da.

W poniedzia³ek rozpocz¹³ siê dwudniowy I Miêdzynarodowy Turniej

Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa, w którym o pal-

mê zwyciêstwa rywalizowa³y cztery zespo³y – „Chojnowianka”,

„Czarni” Rokitki, “Burza - Bobik” Go³aczów i zespó³ z Commentry.

W otwarciu uczestniczy³ m.in. prezes Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki

No¿nej Jerzy Koziñski - inicjator pierwszego spotkania pi³karskich

dru¿yn we Francji i wspó³pracy miast. Prezes, ¿ycz¹c wszystkim

powodzenia i wysokich wyników, wrêczy³ zawodnikom z „Chojno-

wianki” 2 komplety strojów sportowych, a pozosta³ym dru¿ynom

pi³ki i torby pi³karskie.

Turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym i jako pierwsi na mu-

rawie spotkali siê Francuzi z teamem Go³aczowa. Goœcie okazali siê

lepsi pokonuj¹c rywali 3:0. 

Rywalizacja przez dwa dni by³a zaciêta. Wszystkie dru¿yny za punkt

honoru postawi³y sobie zdobycie najwy¿szej pozycji, nie zapominaj¹c

przy tym o grze fair-play. 

We wtorek, tu¿ po meczu pomiêdzy Commentry a Chojnowiank¹,

który zakoñczy³ siê rezultatem 1:1, odby³o siê uroczyste zakoñczenie

turnieju, wrêczenie nagród i podsumowanie sportowej rywalizacji. 

Oto wyniki poszczególnych meczów:

1. Commentry - “Burza-Bobik” Go³aczów 3:0

2. “Czarni” Rokitki - KS”Chojnowianka” 3:1

3. Commentry - “Czarni” Rokitki 4:1

4. “Burza-Bobik” Go³aczów - KS”Chojnowianka 

1:2

5.”Czarni” Rokitki - “Burza-Bobik” Go³aczów 2:1

6. Commentry - KS”Chojnowianka” 1:1

Koñcowe wyniki I Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki No¿nej o Pu-

char Burmistrza Miasta Chojnów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1. Commentry (Francja) 7 pkt 8:4

2. “Czarni” Rokitki 6 pkt 6:6

3. KS”Chojnowianka” 4 pkt 4:5

4. “Burza-Bobik” Go³aczów 0 pkt 2:7

Zwyciêski zespó³ zdoby³ okaza³y puchar, dyplom i pi³kê. Pozosta³e

dru¿yny otrzyma³y równie¿ puchary, dyplomy i pi³ki, które zosta³y

wrêczone przez mera Commentry i burmistrza Chojnowa.

Wyró¿niono równie¿ zawodników indywidualnie - za najlepszego

zawodnika uznano pi³karza Commentry Thomas Chardone, najlep-

szym bramkarzem zosta³ S³awomir Czuczak z klubu “Burza-Bobik”

Go³aczów, a tytu³ najlepszego strzelaca przyznano pi³karzowi

Commentry Cyrilowi Tauveron.

Prezes klubu sportowego z Go³aczowa ufundowa³ nagrodê rzeczow¹

(imitacja samochodu ciê¿arowego wykonana w ca³oœci z czekolady)

dla najm³odszego zawodnika Turnieju. Zosta³ nim Tomasz Lipiñski

z “Burza-Bobik” Go³aczów.

Na zakoñczenie Turnieju KS”Chojnowianka” zorganizowa³ wspóln¹

kolacjê. Zarz¹d KS”Chojnowianka” serdecznie dziêkuje wszystkim,

którzy pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju.

3 maja goœcie, wraz z mieszkañcami Chojnowa, uczestniczyli 

w uroczystoœciach narodowego œwiêta wspólnie prze¿ywaj¹c pod-

nios³e wydarzenie.

Równie wzruszaj¹ca dla wszystkich by³a uroczystoœæ podpisania umo-

wy partnerskiej, która mia³a miejsce tego samego dnia w Miejskim

Domu Kultury. Uroczystoœc rozpoczêto odegraniem hymnów narodo-

wych obu krajów w wykonaniu orkiestry dêtej pod batut¹ Jana Buñ-
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kowskiego, oraz hymnu europejskiego, który odœpiewa³ chór ze

Szko³y Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Zenona Chmielewskiego.

- Francja zawsze by³a i jest bardzo wa¿nym dla Polski partnerem

wspó³pracy politycznej, gospodarczej i kulturalno-naukowej.-

powiedzia³ m.in. w swoim przemówieniu burmistrz Chojnowa Jan

Serkies – Jestem przekonany, ¿e nasze relacje, wymiana doœwiadczeñ,

bêd¹ dziêki oficjalnemu partnerstwu prê¿nie siê rozwija³y. Dziêki pod-

pisanemu dzisiaj dokumentowi wspólnie bêdziemy budowaæ porozu-

mienie bez granic i razem urzeczywistniaæ zjednoczenie Europy, 

a przyjazne stosunki bêd¹ rozwija³y siê w ró¿nych aspektach ¿ycia jed-

nocz¹c pokolenia i tworz¹c nowe, dynamicznie dzia³aj¹ce œrodowiska.

I tego mieszkañcom Chojnowa i Commentry serdecznie ¿yczê.

O przyjaznych stosunkach i woli rozwijania polsko-francuskiego part-

nerstwa mówi³ tak¿e przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk.

Mer Commentry podkreœli³ znaczenie jednoœci Europy i wspólne d¹¿enie

do rozwoju partenskich stosunków i zachowania przyjaŸni miêdzy naro-

dami. Na znak braterstwa przekaza³ na rêce burmistrza popiersie

Marianny symbolizuj¹ce we Francji wolnoœæ i niezale¿noœæ. Strona

Polska obdarowa³a goœci kryszta³owym pucharem z polskim or³em.

Podpisana umowa obowi¹zywaæ bêdzie przez najbli¿sze trzy lata. Po

tym okresie oba samorz¹dy, jeœli wyra¿¹ tak¹ wolê bêd¹ mog³y

przed³u¿yæ j¹ na kolejne lata. Mowa w niej jest m.in. o tym, ¿e wspó³-

praca koncentrowaæ siê bêdzie w szczególnoœci na nauce, historii,

sprawach spo³ecznych, sporcie oraz ochronie œrodowiska i przebiegaæ

bêdzie przede wszystkim w formie wymiany, doœwiadczeñ i ekspertyz

oraz udzielania wsparcia w pozyskiwaniu œrodków pochodz¹cych 

z Unii Europejskiej.

Tego dnia powiedziano wiele ciep³ych s³ów o przyjaŸni polsko-fran-

cuskiej, o pog³êbianiu wiedzy i przekazywaniu sobie dorobku kulturo-

wego. Z ka¿dej z nich wyp³ywa³ jeden wniosek - jesteœmy jednym 

z ogniw narodowej wspó³pracy, bo procesy integracyjne to dzia³ania

globalne, ale tak naprawdê zjednoczenie Europy dokonuje siê

najpierw na poziomie spo³ecznoœci lokalnych i od nas samych zale¿y

jak potocz¹ siê losy nawi¹zanej w³aœnie wspó³pracy.

Dope³nieniem uroczystoœci by³y wystêpy chojnowskich artystów –

grupy fletowej, zespo³u muzyki dawnej Al Anticol, Reepley’a,

Karambola i Brooklyn’u. 

Kolejny dzieñ to, przedpo³udniowa wizyta w Gimnazjum nr 2, gdzie

goœcie uczestniczyli w spotkaniu prezentuj¹cym dzia³alnoœæ szko³y 

i rozmawiali o wspó³pracy miêdzy placówkami oœwiatowo-kulturalny-

mi. Wczeœniej kilkunastoosobowa grupa ucz¹ca siê w tej szkole jêzy-

ka francuskiego, da³a popis swoich jêzykowych i aktorskich umiejêt-

noœci wystawiaj¹c “Œpi¹c¹ królewnê” w ojczystym jêzyku goœci.

St¹d Francuzi pojechali na wycieczkê do Karpacza, a po powrocie

zaprosili chojnowian na wieczór francuski do Piotrowic, gdzie kwa-

terowali. W menu tego wieczoru królowa³y oczywiœcie sery, ale by³y

te¿ inne rodzime przysmaki.

Niemal ca³y pi¹tek, 5 maja wype³ni³ goœciom wyjazd do stolicy

Dolnego Œl¹ska. W programie tej wycieczki by³y nie tylko turystyczne

ciekawostki Wroc³awia, ale tak¿e wêdrówki po sklepach.

- Przez szeœæ ostatnich dni mieliœmy tyle przygotowanych zajêæ, ¿e nie

by³o czasu na zrobienie pami¹tkowych zakupów – mówi¹ Francuzi. –

Chcielibyœmy przywieŸæ z Polski, souveniry które bêd¹ zawsze przy-

pominaæ nam o tym wspania³ym pobycie w Chojno-wie, dlatego

zwiedzanie miasta by³o dla nas w tym momencie równie wa¿ne jak

zakupy.

- Tydzieñ spêdzony w Polsce by³ dla nas bardzo atrakcyjny – powie-

dzia³ mer Jean Louis Gaby – Przeka¿ê mieszkañcom naszego miasta

pozdrowienia od Was i opowiem jak serdeczni i goœcinni s¹ choj-

nowianie. We Francji Polacy znani s¹ z otwartego serca i wielkiej

serdecznoœci. Doœwiadczyliœmy tego i mo¿emy to podsumowaæ tylko 

w jeden sposób – krótkim, ale wymownym – DZIÊKUJEMY.

Wizyta mieszkañców Commentry z pewnoœci¹ zbli¿y³a obywateli obu

miast. Przyjacielskie stosunki nawi¹zali tu tak¿e m³odzi pi³karze,

którzy mieszkali w domach swoich rówieœników, pytaj¹c o wiele

ciekawych dla kilkunastolatka spraw, zmieniaj¹c ka¿dego dnia obraz

Polski i Polaków. Do tej pory bowiem ich wiedza o nas by³a sk¹pa i,

po konfrontacji z rzeczywistoœci¹ okaza³a siê zupe³nie nieprawdziwa. 

- Polska kojarzy³a nam siê z ubogim, zaniedbanym krajem. Bardzo siê

myliliœmy i tak naprawdê teraz dopiero zastanawiamy siê sk¹d

mieliœmy taki wizerunek Polski. Kolejny raz potwierdza siê teoria, ¿e

aby oceniaæ trzeba zobaczyæ i poznaæ. Cieszymy siê z tej wizyty i ju¿

czekamy na kolejne spotkanie.

eg
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