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lipca, zgodnie z zapowiedzi¹ do Chojnowa przyjecha³a piêcioosobowa delegacja z merostwa Commentry - niewielkiego
miasta we Francji. Goœcie przyjechali na zaproszenie burmistrza
i przewodnicz¹cego Rady, którzy wraz z reprezentacj¹ m³odych
pi³karzy „Chojnowianki” byli z wizyt¹ w tym mieœcie kilka tygodni
temu.
Commentry to miejscowoœæ po³o¿ona w œrodkowej czêœci Francji.
Zamieszkuje j¹ oko³o 7 tys. mieszkañców. Wœród nich liczn¹ grupê
stanowi Polonia, która rok temu zaproponowa³a merostwu nawi¹zanie
kontaktów z bliŸniaczym polskim miastem. Propozycja taka trafi³a
m.in. do Chojnowa, z póŸniejszej relacji wynika³o, ¿e byliœmy
jedynym miastem, które odpowiedzia³o na zaproszenie do wspó³pracy.
Goœci przywitano w Urzêdzie Miejskim w pi¹tkowe przedpo³udnie
przedstawiaj¹c im krótki rys historyczny miasta, obecn¹ sytuacjê gospodarczo-spo³eczn¹ i plany na przysz³oœæ.
Wiêcej o dziejach naszego miasta Francuzi dowiedzieli siê podczas
wizyty w chojnowskim muzeum.
- To niewielkie muzeum kryje w sobie wiele bogactw - powiedzia³ mer
Jean-Louis Gaby. - Mnogoœæ eksponatów i ich odleg³a historia zrobi³y
na nas du¿e wra¿enie, zw³aszcza, ¿e odkryliœmy tu kilka ciekawych
powi¹zañ dziejów waszego miasta z nasz¹ ojczyzn¹.
Wizyta w Muzeum Regionalnym by³a jednym z pierwszych punktów
kilkudniowego programu zaplanowanego dla zagranicznych goœci.
Tego samego dnia delegacja odwiedzi³a najwiêkszy chojnowski
zak³ad pracy „Dolzamet” i, na w³asn¹ proœbê, z³otoryjsk¹ fabrykê
bombek, a póŸnym popo³udniem relaksowano siê w plenerach
Jaroszówki zwiedzaj¹c okolicê z perspektywy pasa¿era bryczki.
Sobota minê³a goœciom pod znakiem turystyki górskiej.
Pod opiek¹ naszego redakcyjnego kolegi, Jerzego Kucharskiego,
odbyli wycieczkê w Karkonosze. Odwiedzili najpopularniejsze miejsca naszych gór: koœció³ Wang w Karpaczu oraz Wodospad Szklarki
i Kamieñczyka w Szklarskiej Porêbie.

Wygas³e wulkany z okolic Z³otoryi przypomnia³y im zwi¹zki geologiczne tej czêœci Polski z Owerni¹ i wygas³ymi wulkanami Masywu
Centralnego (miasto Commentry le¿y na pó³noc od Masywu
Centralnego).
Ten dzieñ zakoñczono œredniowieczn¹ biesiad¹ w towarzystwie rycerzy i dam dworu z chojnowskiego Bractwa Rycerskiego.
- To wspania³e widowisko - bardzo chcielibyœmy pokazaæ te sztuki
walki, tañce i pokaz ogni naszym mieszkañcom - goœcie nie kryli zachwytu. - S³owa nie maj¹ tu znaczenia, przekaz treœci jest czytelny
i nawet dowcip zawarty w krótkich scenkach jest dla nas zrozumia³y.
Sympatycznym wydarzeniem by³o spotkanie z mieszkañcami naszego
miasta, którzy w latach powojennych przyjechali do grodu nad Skor¹ z
ró¿nych rejonów Francji. Dla chojnowskich seniorów by³o to niecodzienne prze¿ycie - mo¿liwoœæ przywo³ania ciep³ych wspomnieñ,
porozmawiania w swojsko brzmi¹cym jêzyku, czy w koñcu poznania
obecnej sytuacji mieszkañców zza zachodniej granicy.
- Mam wra¿enie, ¿e to mi³e spotkanie dla obu stron - powiedzia³ jeden
z uczestników. - Wzruszaj¹ce by³o wspólne odœpiewanie „Marsylianki”,
która dla nas brzmi równie patriotycznie jak „Mazurek D¹browskiego. Wróci³y wspomnienia dzieciñstwa, m³odoœci i lat beztroski.
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Podnios³ym akcentem tego dnia by³a tak¿e dwujêzyczna msza œw.
w koœciele p.w. NPNMP koncelebrowana przez ks. Rados³awa Ciesielski
i ojca W³adys³awa pracuj¹cego na co dzieñ na misji w Kamerunie.
Niedzielne popo³udnie zakoñczono w Klubie Sportowym „Chojnowianka”, dok¹d goœcie udali siê na zaproszenie zarz¹du klubu.
Kolejny dzieñ wizyty - poniedzia³ek, rozpoczêto od spotkania z chojnowsk¹ Rad¹ Miejsk¹. Nasi rajcy mieli wiele pytañ do goœci reprezentuj¹cych francuski samorz¹d. Jakie s¹ struktury merostwa, jak
funkcjonuje s³u¿ba zdrowia, z jakimi problemami borykaj¹ siê w³adze
i wiele innych, na które odpowiedzi, potwierdza³y tylko dotychczasow¹ wiedzê o sprawnej i kompetentnej dzia³alnoœci w³adz i oœrodków
u¿ytecznoœci publicznej we Francji.
Ogromne wra¿enie na Francuzach zrobi³y Warsztaty Terapii Zajêciowej, gdzie goœcili w poniedzia³kowe przedpo³udnie. Podopieczni
i personel serdecznie przyjêli niecodziennych goœci obdarowuj¹c ich
w³asnorêcznie wykonanymi podarunkami.

Kolejne odwiedziny w dwóch chojnowskich przedsiêbiorstwach "Dany" zajmuj¹ce siê produkcj¹ odzie¿y dzieciêcej i "Dolpap" zak³adu papierniczego, przekona³y zagranicznych goœci o dynamicznym rozwoju lokalnej gospodarki i nowoczesnoœci wdra¿anych
technologii. Niestety, krótka wizyta nie pozwoli³a na obejrzenie
innych, równie dynamicznie rozwijaj¹cych siê naszych przedsiêbiorstw.
Wizyta w Starostwie w Legnicy i spacer po centrum miasta by³y ostatnim punktem oficjalnej wizyty delegacji.
- Dotychczas o polskiej goœcinnoœci czytaliœmy w ksi¹¿kach - powiedzia³ podczas spotkania po¿egnalnego mer Jean-Louis Gaby - Podczas
tych kilku dni mogliœmy jej doœwiadczyæ osobiœcie. Jesteœmy zachwyceni przyjêciem, organizacj¹ i mo¿liwoœci¹ poznania bli¿ej waszego
miasta, jego walorów kulturowych i turystycznych oraz tej znanej
u nas polskiej serdecznoœci, no i wspania³ej polskiej kuchni.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy uczestniczyæ w integracji Polski z Francj¹ dwóch wspania³ych krajów tworz¹cych wspóln¹ Europê.
Efektem obu wizyt s¹ uzgodnienia przysz³ej wspó³pracy. W chwili
obecnej urzêdy przygotowuj¹ dokumentacjê, która ma byæ oficjalnym
potwierdzeniem porozumienia nawi¹zanego miêdzy Commentry
a Chojnowem.
- Wizyta francuskiej delegacji by³a pierwsz¹ wizyt¹ zagranicznych
samorz¹dowców - mówi burmistrz Jan Serkies. - Nieocenion¹ pomoc
w tej konfrontacji wykaza³a p. Annie Wozniak-Saparte - wiceprezes
Rady Polonii Francuskiej, która jeszcze przed przyjazdem delegacji do
Chojnowa stworzy³a przyjazny i serdeczny klimat miêdzy naszymi
miastami. To tak¿e dziêki tej atmosferze tych kilka dni mo¿emy uznaæ
za bardzo owocne. Wizyty w zak³adach pracy, spotkania z mieszkañcami Chojnowa, spacery po mieœcie przybli¿y³y goœciom nasz¹ historiê,
gospodarkê i codziennoœæ polskiej lokalnej spo³ecznoœci. Zapewnieni o
przychylnoœci francuskiego samorz¹du pragniemy teraz wspólnie
wypracowaæ program wspó³pracy pomiêdzy klubami sportowymi,
oœrodkami kultury i szko³ami. Mamy nadziejê, ¿e wymiana doœwiadczeñ i dorobku obu aglomeracji przyniesie wymierne korzyœci.
Commentry bêdzie pierwszym w dziejach naszego miasta oficjalnym
miastem partnerskim grodu nad Skor¹.
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