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Nic  nas  nie  dzieli
Wiêkszoœæ z nich przyjecha³a
do Polski po raz pierwszy –
z mieszanymi uczuciami i nie-
pokojem. 
Wyje¿d¿aj¹c serdecznie ¿e-
gnali siê z chojnowianami 
i z entuzjazmem zapowia-
dali kolejn¹ wizytê.

7 wrzeœnia, na zaproszenie Chojnowskiego

Stowarzyszenia Miast Partnerskich do Choj-

nowa przyjecha³a 26. osobowa grupa miesz-

kañców Egelsbach – naszego partnerskiego

miasta.

Dotychczasowe wizyty egelsbachczyków

by³y oficjalnymi wizytami przedstawicieli

w³adz lokalnych i bliŸniaczego stowarzy-

szenia z Niemiec. Tym razem wœród goœci

byli tak¿e mieszkañcy, którzy nie tylko pier-

wszy raz jechali do grodu nad Skor¹, ale

nigdy wczeœniej nie przekraczali polsko-

niemieckiej granicy. 

Program wizyty nie by³ przypadkowy. Cz³on-

kowie chojnowskiego stowarzyszenia opra-

cowali go pod has³em „Wspólne polsko-nie-

mieckie korzenie Œl¹ska”. Ideê chojnowian

popar³a komisja Unii Europejskiej zajmuj¹ca

siê rozwojem stosunków partnerskich pañstw

cz³onkowskich, wa¿ne wiêc by³o, aby ka¿dy

punkt wspólnego spotkania mia³ przes³anie,

odpowiada³ unijnym wymogom i zosta³ 

w pe³ni zrealizowany.

Dwudniowy pobyt Niemcy rozpoczêli od

wizyty w urzêdzie, gdzie przywita³y ich w³a-

dze miejskie i gdzie jednoczeœnie przeprowa-

dzono tematyczn¹ prelekcje dotycz¹c¹ wspól-

nej historii i dzisiejszego Œl¹ska. Uzupe³ni³a

j¹ wizyta w chojnowskim muzeum, w którym

czêœæ wi¹¿¹cej nas przesz³oœci obrazowa³y

zebrane w tym miejscu eksponaty. 

- Dzisiejsza Pañstwa wizyta, to efekt umowy

partnerskiej podpisanej z w³adzami obu miast

oraz zaanga¿owania przedstawicieli stowa-

rzyszeñ z Chojnowa i Egelsbach, którzy tej

inicjatywie poœwiêcili wiele czasu i energii –

powiedzia³ m.in. burmistrz Jan Serkies pod-

czas spotkania w ratuszu. - Dziêki nim dziœ

spotykamy siê w tym gronie z nadziej¹, ¿e na-

wi¹¿¹ siê przyjaŸnie, znajomoœci i serdeczne

stosunki miêdzy mieszkañcami Chojnowa 

i Egelsbach. Zwi¹zki te s¹ dla nas szczególnie

wa¿ne i pragniemy, aby by³y one obecne 

w naszej wspólnej europejskiej to¿samoœci.

W podobnym tonie by³a wypowiedŸ prze-

wodnicz¹cego niemieckiego stowarzyszenia

miast partnerskich Horsta Miltenbergera

– Jestem przekonany, ¿e nasza wspó³praca

przyczyni siê do nawi¹zania serdecznych kon-

taktów, do rozbudzenia obopólnego zrozu-

mienia, do likwidowania uprzedzeñ i napiêæ

niezale¿nie od istniej¹cych granic.

Burmistrz Egelsbach Rudi Moritz, który 

z Chojnowem i jego mieszkañcami jest ju¿

zaprzyjaŸniony, w swoim wyst¹pieniu

po³o¿y³ nacisk na przyjaŸñ i odsuniêcie za-

sz³oœci historycznych na boczny tor. Pod-

kreœli³, ¿e ogromna czêœæ niemieckiego naro-

du nie identyfikuje siê z dzia³aniami Eriki

Steinbach i jej zwi¹zkiem. Wystosowa³ nawet

do niej pismo mówi¹ce o wizycie w Choj-

nowie w ramach istniej¹cego partnerstwa

miast. Erika Steinbach odpowiedzia³a, ¿e

porozumienie polsko-niemieckie na p³asz-

czyŸnie samorz¹dowej i miêdzyludzkiej jest

wed³ug niej bardziej znacz¹ce ni¿ to miêdzy-

rz¹dowe.

Oryginalne przyjêcie zgotowali naszym goœ-

ciom pensjonariusze i personel „Niebieskiego

Parasola”. Przyjaciele z Niemiec kilkakrotnie

wspierali ten oœrodek darami, dyrekcja i pa-

cjenci chcieli zatem w wyj¹tkowy sposób oka-

zaæ swoj¹ wdziêcznoœæ. Do tej wizyty przy-

gotowywano siê od kilku tygodni. Efektem

by³y wystêpy wokalne, instrumentalne i ta-

neczne, które przy okazji ocenia³o miêdzy-

narodowe jury. W tej placówce dosz³o tak¿e

do przedstawienia reprezentantów miejskich

zwi¹zków i stowarzyszeñ, które w przysz³oœ-

ci, miejmy nadziejê, bêd¹ ze sob¹ wspó³pra-

cowaæ. Zarówno po stronie polskiej jak i nie-

mieckiej organizacji tego typu jest niema³o,

zasadne wiêc by³o doprowadzenie do wza-

jemnego poznania i wymiany doœwiadczeñ. 

Sobotni program w pierwszym punkcie prze-

widywa³ wizytê w Legnickim Polu. 

Tamtejsze muzeum poœwiêcone g³ównie

bitwie pod Legnic¹, barokowy koœció³ 

pw. œw. Jadwigi oraz przylegaj¹cy do niego

obiekt poklasztorny, by³y po³¹czeniem kul-

turowego dziedzictwa obu narodów.

Pensjonariusze najwiêkszego w Polsce Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej mieszcz¹cego siê dzi-

siaj w by³ym klasztorze, po¿egnali niecodzien-

nych goœci pantomim¹ traktuj¹c¹ o bitwie

pod Legnic¹, która wzruszy³a wielu ogl¹-

daj¹cych. 

Innego rodzaju wzruszenia dostarczy³ (nie

tylko egelsbachczykom) pobyt w Koœciele

Pokoju w Jaworze. Okaza³o siê, ¿e nie

wszyscy chojnowianie znaj¹ to miejsce,

mimo, ¿e ten wspania³y obiekt maj¹ niemal

„na swoim podwórku”.

Wycieczka do Parku Krajobrazowego

„Che³my” by³a dope³nieniem turystycznych

atrakcji. 

Za³o¿eniem wspó³pracy obu stron jest wza-

jemne poznanie, zawi¹zanie przyjaŸni,

obopólne zrozumienie, likwidacja uprzedzeñ

i motywacja do nauki jêzyków obcych.

Niemcy goœcili w domach chojnowian, poz-

nali ich rodziny i warunki w jakich ¿yjemy. 

- Nie bêdê owija³ w bawe³nê – powiedzia³

Gazecie jeden z uczestników wizyty. –

Jecha³em do Polski z nienajlepszym nasta-

wieniem. Ostrzegano mnie przed kradzie¿ami,

nieprzyjemnymi zaczepkami, ma³o komfor-

towymi warunkami bytowania. Ci „¿yczliwi”,

albo nie mieli pojêcia o czym mówi¹, albo

mieli nieprzyjemne doœwiadczenie, które

mo¿e zdarzyæ siê wszêdzie. Wasze ¿ycie

w³aœciwie niczym nie ró¿ni siê od naszego.

Wasz standard roœnie, u nas nieco siê obni¿y³

– jesteœmy równymi partnerami i z pewnoœci¹

zdementujê ka¿d¹ b³êdn¹ opiniê o naszych

s¹siadach. Jesteœmy wszyscy bardzo mi³o

zaskoczeni. Przekonaliœmy siê o polskiej

goœcinnoœci, zobaczyliœmy wiele ciekawych

miejsc i poznaliœmy wspania³ych, serdecz-

nych ludzi. Wyje¿d¿amy z Chojnowa pe³ni

nowych doœwiadczeñ i z nadziej¹ na rych³e,

ponowne spotkanie tu lub w Egelsbach. 

Nie wiem tylko czy dorównamy Waszej przy-

s³owiowej polskiej goœcinnoœci.
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