Z wizyt¹ w Commentry
Nasza wspó³praca z partnerskimi miastami sukcesywnie siê rozwija.
W maju kilkudziesiêcioosobowa grupa chojnowian goœci³a w niemieckim Egelsbach, w czerwcu, zostaliœmy zaproszeni do partnerskiego Commentry we Francji. Chojnów reprezentowa³y w³adze
miasta, przedstawiciele placówek oœwiatowych, dzia³acze KS Chojnowianki i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 4. Pobyt finansowa³a strona francuska.

Wizyta nie mia³a na celu wy³¹cznie spotkañ towarzyskich, nasza
delegacja uczestniczy³a w kilku spotkaniach merytorycznych dotycz¹cych spraw samorz¹dowych, gospodarczych, kulturalnych
i sportowych.
Wspólna narada i póŸniejsze obserwacje w terenie byæ mo¿e ju¿
wkrótce zaowocuj¹ przeniesieniem niektórych rozwi¹zañ na chojnowski grunt.
- My tutaj, w Commentry, jesteœmy zdecydowani […] do jeszcze
mocniejszego pobudzania naszej wspó³pracy, naszej solidarnoœci.
Tak, byœmy przyczynili siê do wspó³tworzenia dobrobytu obu
naszych pañstw. – powiedzia³ witaj¹c chojnowsk¹ delegacjê mer
Commentry Jean-Louis Gaby.
W podobnym tonie wypowiada³ siê tak¿e burmistrz Chojnowa Jan
Serkies, ale o konkretach rozwijaj¹cej siê wspó³pracy najowocniej rozmawiano podczas tematycznych spotkañ i wizyt w jednostkach.
Nasza delegacja odwiedzi³a tamtejsz¹ szko³ê podstawow¹
zapoznaj¹c siê z organizacjê pracy placówki, wyposa¿eniem sal

lekcyjnych oraz zaplecza socjalnego. Dla dyrektora chojnowskiej
„trójki” by³a to okazja do nawi¹zania kontaktu z dyrekcj¹ szko³y
i zainicjowania wspó³pracy miêdzyszkolnej w zakresie nauczania
jêzyka angielskiego.
Uda³o siê równie¿ nawi¹zaæ wspó³pracê miêdzy college`em z Commentry a Gimnazjum nr 1. Odkryto wiele wspólnych obszarów,
mog¹cych stanowiæ pole wspó³dzia³ania dla naszych szkó³, a na
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pocz¹tek postawiono na chóry. Ju¿ od wrzeœnia w szko³ach
rozpoczn¹ siê przygotowania do wspólnego koncertu polsko-francuskiego chóru m³odzie¿owego.
W programie wizyty nie mog³o te¿ zabrakn¹æ spotkania w klubie
sportowym Commentry. To w³aœnie wspó³praca tego klubu z Chojnowiank¹ stanê³a u podstaw partnerstwa miast. Na spotkanie naszej
grupy dzia³acze sportowi z Commentry przybyli z ca³ymi rodzinami. W trakcie spotkania dosz³o te¿ do rozmów miêdzy przedstawicielami zarz¹dów obu klubów na temat dalszej wspó³pracy.

Chojnowska m³odzie¿ równie¿ spêdzi³a czas bardzo pracowicie.
Zespó³ All`Antico da³ 4 koncerty, wzbudzaj¹c niezmienny zachwyt
s³uchaczy. M³odzi muzycy zaprezentowali siê w Commentry podczas uroczystoœci powitalnej w Agorze oraz w sali posiedzeñ merostwa. Wyst¹pili te¿ w plenerze, przed koœcio³em w œredniowiecznym
mieœcie Herisson a tak¿e w teatrze Casino w Néris-Les-Bains.
Czeka³o te¿ na nich wiele atrakcji: zabawa w aqua-parku, sp³yw
kajakowy rzek¹ Sioule, zwiedzanie zabytków i obiektów sportowych, a na po¿egnanie – prezenty. Ka¿dy m³ody Chojnowianin
otrzyma³ komplet kul do grania w pétanque.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o ciep³ym przyjêciu naszej grupy przez proboszcza z Commentry. Tradycyjnie polska delegacja aktywnie uczestniczy³a w niedzielnej mszy œw. Dla uczczenia naszej obecnoœci wystawiony zosta³ cudowny obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej i do
niej kierowano modlitwy, a polscy uczniowie, Joasia i Krzysztof,
odczytali liturgiê s³owa.

Pobyt polskiej delegacji w Commentry stanowi³ okazjê do wzajemnego odkrywania kultur, obyczajów, pogl¹dów i smaków. Niew¹tpliwie, ogromne znaczenie maj¹ kontakty osobiste, nawi¹zane przyjaŸnie, bo to one bêd¹ gwarancj¹ i motywacj¹ dalszej wspó³pracy.
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