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Od 19 do 22 sierpnia br. w Commentry we Francji goœci³a oficjalna delegacja Chojnowa. Powód tak

dalekiego wyjazdu by³ prosty - zyskiwaliœmy kolejne miasto partnerskie w zjednoczonej Europie.

Commentry - przyjaciele z Francji
Najliczniejsz¹ grupê chojnowskiej delegacji stanowi³o

Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów. 17 osób, wyekwi-

powanych jak na bitwê pod Grunwaldem, nie jecha³o jednak

podbijaæ Francuzów (co najwy¿ej - francuskie serca) i zosta³o

zaproszonych jeszcze w ubieg³ym roku, kiedy z pierwsz¹ wizy-

t¹ w naszym mieœcie goœci³ mer Commentry, pan Jean-Louis

Gaby. Pokazy rycerskiego tañca i rzemios³a tak przypad³y mu

wówczas do gustu, i¿ postanowi³ uczyniæ z nich chojnowsk¹

wizytówkê. Delegacji dope³niali: burmistrz Jan Serkies i prze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Bobyk oraz reprezentanci

podleg³ych samorz¹dowi placówek oœwiatowych i kulturalnych

- Dorota Pisarska (przedszkola), Beata Kornicka (szko³y podsta-

wowe), Ma³gorzata Potacza³a (gimnazja), Stanis³aw Horo-decki

(placówki kulturalne) i Zenon Chmielewski, odpowie-dzialny

za nasze muzyczne prezentacje dla Polonii. Nie jecha-liœmy tam

bowiem li tylko wycieczkowo. Krótki pobyt mia³ zaowocowaæ

konkretnymi rozwi¹zaniami dalszej wspó³pracy. Nie mog³o

oczywiœcie zabrakn¹æ t³umaczy. T¹ odpowiedzialn¹ funkcj¹

dzielili siê miêdzy sob¹: Halina RzeŸnik-Konopa 

i Henryk Hojczyk.

Wyjazd do Commentry to wynik zaproszenia strony

francuskiej, wiêc na gospodarzach spoczê³y koszty zakwa-

terowania i wy¿ywienia naszej gromadki. My, jako uczestnicy,

wnieœliœmy czêœciow¹ op³atê za przejazd, resztê pokry³

samorz¹d.

Jak to siê sta³o, ¿e dobry los zetkn¹³ ze sob¹ Chojnów i

Commentry? Zaczê³o siê od kontaktu pi³karzy naszej

“Chojnowianki” z m³odzie¿¹ z Francji i tu dobrym “duchem

sprawczym” okaza³ siê prezes Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki

No¿nej Jerzy Koziñski. Potem by³a wspomniana ju¿ wizyta

Francuzów w Chojnowie, wreszcie - nasza rewizyta 

w Commentry i oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie obu

miast.

Z Chojnowa wyjechaliœmy krótko przed pó³noc¹ 

18 sierpnia. O podró¿y wspominaæ nie warto - zamówiony 

w “Orbisie” autobus by³ tak ma³y, ¿e wojenny rynsztunek

naszych rycerzy wype³ni³ go szczelnie... Na miejsce dotarliœmy

19 sierpnia krótko przed 20.00. I od razu mi³e zaskoczenie -

przy zjeŸdzie z autostrady oczekiwali nas Henry i Christian -

dwu polonusów, dla których mo¿liwoœæ kontaktu z kimœ ze

“starego kraju” by³a tak cenna, ¿e nieprzerwanie spogl¹dali na

drogê ju¿ od godz. 15.00. ... Christian, zapalony i wierny kibic

polskiej reprezentacji, czeka³ na nas w bia³o-czerwonej koszulce

z or³em na piersi... To by³o pierwsze z serii wzruszeñ, jakich

doœwiadczyliœmy w Commentry.

Sama miejscowoœæ jeszcze w latach 60. ubieg³ego

wieku liczy³a, podobnie jak Chojnów, ok. 15 tys. miesz-

kañców. Commentry “uros³o” dziêki kopalni wêgla w XIX

stuleciu; wraz z jej kresem zaczê³o siê wyludniaæ. Dziœ liczy ok.

7-8 tys. mieszkañców. Spor¹ grupê stanowi Polonia. To

najczêœciej potomkowie górników, w wiêkszoœci urodzeni ju¿

we Francji lat 20. i 30. XX wieku. To, co ujmuje, to znajomoœæ

jêzyka polskiego. Wielu z nich jego znajomoœæ wynios³o 

z domu rodzinnego i pielêgnuje go niczym relikwiê. Z podzi-

wem s³ucha³em jêzyka, w którym nie ma “brudów”, czyli tak

wszechobecnych w naszym ¿yciu wulgaryzmów. Có¿ - dla nich

jêzyk polski to “sacrum”, dla nas, niestety, “profanum”... O

swoistej “polskoœci” tej przestrzeni przekona³a mnie wizyta na

miejscowym cmentarzu. Nagrobków ze znajomo brzmi¹cymi

nazwiskami jest tam naprawdê sporo.

Ciekawostk¹ nekropolii jest grób pierwszego na œwiecie

deputowanego-socjalisty, na którym wyryto jego maksymê:

“Niech ¿yje komunizm”... Có¿, mia³ szczêœcie, ¿e nie zazna³

“uroków” tego systemu i móg³ wierzyæ w utopiê powszechnej

szczêœliwoœci...

W sobotê 20 sierpnia od rana pracowaliœmy w grupach

roboczych, prezentuj¹c na przemian te sfery dzia³añ, 

w których moglibyœmy rozwijaæ wspó³pracê. Sport, wymiana

kulturalna dzieci i m³odzie¿y, prezentacje chojnowskich twór-

ców we Francji - to tylko czêœæ pomys³ów, nad którymi dysku-

towaliœmy. O godzinie 11.00 w ratuszu rozpoczê³a siê oficjalna

uroczystoœæ podpisania aktu partnerstwa. Mer Jean-Louis Gaby,

burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk, po krótkich wyst¹pieniach, zasiedli do sto³u,

by formalnoœciom uczyniæ zadoœæ. 

Mówi¹c o partnerstwie nie mo¿na te¿ pomin¹æ Anne

Wozniak-Saporte. Urodzona w polskiej rodzinie w Commentry
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jest pani Anna wiceprezesem Rady Polonii Francuskiej i kolej-

nym “dobrym duchem” naszego partnerstwa. Jej zas³ugi dla

krzewienia dobrych stosunków pomiêdzy obu narodami

dostrzeg³ i doceni³ w tym roku prezydent Aleksander Kwaœ-

niewski, honoruj¹c j¹ w Belwederze medalem.

Po czêœci oficjalnej by³a okazja do rozmów z licznie przyby³¹

Poloni¹, by³y te¿ “odpomniane” piosenki: “Przybyli u³ani pod

okienko”, “G³êboka studzienka” i œpiewane hymny obu naro-

dów. Francuzów zaskoczy³ pan Henryk Hojczyk, który piêknie

odœpiewa³ “Marsyliankê” (“Do szko³y chodzi³em przecie¿, co

prawda dawno temu, ale we Francji. Nie mog³em tego nie

znaæ” - t³umaczy³ potem zaskoczonym gospodarzom).

Sobotnie popo³udnie up³ynê³o nam znowu na roz-

mowach o kierunkach wspó³pracy. Tym razem spotkaliœmy siê

w bibliotece miejskiej, pe³ni¹cej jednoczeœnie funkcjê multime-

dialnego centrum, sal wystawowych i namiastki muzeum, 

w którym specjaln¹ ekspozycjê poœwiêcono wywodz¹cemu siê

z Commentry cz³onkowi Akademii Francuskiej Emile Male.

Wieczorem podziwialiœmy wystêpy zespo³ów zapro-szonych 

z ca³ej niemal Europy na Dni Commentry. Mêskiej czêœci

naszej delegacji podoba³y siê majoretki ze S³owacji, ale

oklaskiwaliœmy te¿ gor¹co orkiestrê “Szalonych muzyków” 

z Francji czy równie liczn¹ grupê z Belgii. Na trotuarach mias-

ta prezentowali siê W³osi, wspania³e ewolucje wykonywali

ucharakteryzowani na pocz¹tek XX wieku cykliœci, a w sali

teatralnej ratusza w dudni¹cym rytmie bêbnów tancerze 

z Kamerunu wprowadzali wszystkich w tajemniczy dla

Europejczyka œwiat Afryki. W tym gronie by³o te¿ oczywiœcie

nasze Bractwo Rycerskie, które na scenie i ulicach Commentry

przyci¹ga³o uwagê mieszkañców kunsztem rycerskiego

rzemios³a czy urod¹ i tañcami dam dworu.

W niedzielê uczestniczyliœmy we Mszy œw., której

przewodniczy³ ciemnoskóry kap³an (za odœpiewan¹ “Barkê”

nagrodzono nas oklaskami), podziwialiœmy wystêpy w Rynku,

rozmawialiœmy z Poloni¹... W poniedzia³ek gospodarze zorga-

nizowali nam wyjazd do Clearmont Ferrand - stolicy regionu.

Wspinaczka we mgle na wulkan, którego masywna bry³a góru-

je nad miastem czy wizyta w niezwyk³ej katedrze, której

pocz¹tki siêgaj¹ V wieku (!) pozostan¹ chyba na zawsze 

w pamiêci jako niezwyk³e zdarzenie. Wieczorem w

Commentry podziwialiœmy jeszcze pó³godzinny pokaz

sztucznych ogni (có¿ - oni maj¹ do dyspozycji na obchody Dni

Commentry 40 tys. euro...) i jedliœmy po¿egnaln¹ kolacjê 

w l`Agora - oryginalnej architektonicznie (kszta³tem ma przy-

pominaæ wêglow¹ ha³dê - wyraz pamiêci o przesz³oœci miasta)

olbrzymiej sali widowiskowej, zdolnej pomieœciæ 800 osób.

Rano we wtorek wyje¿d¿aliœmy z powrotem.

To, co pozostanie na zawsze w pamiêci, to niezwyk³a

serdecznoœæ i ¿yczliwoœæ, z jak¹ nas podejmowano, a jed-

noczeœnie bliski s³owiañskiej duszy luz, który sprawia³, ¿e

czuliœmy siê w Commentry jak w domu. Z ca³¹ pewnoœci¹ by³a

to zas³uga mera Jean-Louisa Gaby, Anne Wozniak-Saporte,

Stephanie Escure i wielu, wielu innych francuskich przyjació³,

którzy zajmowali siê nasz¹ chojnowsk¹ grup¹ z ca³ym od-

daniem. Masê ciep³ych s³ów nale¿y te¿ wypowiedzieæ pod

adresem Polonii. Bez jej udzia³u, serdecznoœci i zaanga¿owania

ten wyjazd z pewnoœci¹ mia³by inny smak. Henry Zgliniecki,

Christian - to tylko kilka imion i nazwisk, które zapad³y mi 

w pamiêæ, a przecie¿ mi³ych gospodarzy by³o znacznie wiêcej.

Wszystkim im z serca p³yn¹ce, w imieniu ca³ej naszej grupy -

dziêkujemy!

Stanis³aw Horodecki
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