Ambasadorzy z Czech
Od wieków nasze narody ¿yj¹ obok siebie.
Obie narodowoœci dawno ju¿ siê przeniknê³y i od wielu lat staraj¹ siê bli¿ej poznaæ. Czesi i Polacy jednak, mimo, ¿e s¹siedzi, niewiele o sobie wiedz¹. Obie nacje
chc¹ to zmieniæ. Na szczeblu lokalnym
najlepszym sposobem jest nawi¹zywanie
partnerskich relacji miast. Z tak¹ w³aœnie
inicjatyw¹ wysz³o niewielkie czeskie
Mnichovo Hradištì oddalone od Chojnowa o 160 km.
13 kwietnia, na zaproszenie burmistrza
Jana Serkiesa Chojnów odwiedzi³a delegacja z czeskiego miasteczka. Burmistrz
(w Czechach nazywany starost¹) Ondøej
Lochman i jego zastêpca Jiøi Bina przyjechali w asyœcie przedstawicieli kilku
tamtejszych œrodowisk - dyrektor szko³y
podstawowej Eva Hajzlerová, reprezentant
klubu pi³ki no¿nej Ondøej Knobloch, przedstawiciel organizacji sportowej "Sokol"
Jan Mareš, Josef Forst ze Stra¿y Po¿arnej
i ksi¹dz Pave³ Mach oraz t³umaczka, Polka
z Opola Katarzyna Szajda.
Program jednodniowej wizyty by³ bardzo
napiêty. Goœcie chcieli zobaczyæ i dowiedzieæ siê jak najwiêcej. Zwiedzili zatem
wszystkie chojnowskie szko³y, wybrane
obiekty sportowe i kulturalne, odwiedzili
parafiê pw. NPNMP.
Tu¿ po przyjeŸdzie czesk¹ delegacjê w swoim gabinecie przyj¹³ burmistrz Jan Serkies.
Pierwsze kroki ulicami Chojnowa poprowadzi³y do "ma³ego koœcio³a", gdzie ks.
proboszcz Miros³aw Makowski, serdecznie
przyj¹³ goœci na plebanii, potem pokaza³
nasz¹ zabytkow¹ œwi¹tyniê.

St¹d najbli¿ej by³o do Gimnazjum nr 1.
Krótkie spotkanie z dyrekcj¹ szko³y, pozwoli³o zapoznaæ siê ze struktur¹ polskiej
edukacji i…z polsk¹ kuchni¹ - goœci podjêto szkolnym obiadem.
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Szko³a Podstawowa nr 4 przywita³a goœci
artystycznie - grupa fletowa najpierw zagra³a, a potem wci¹gnê³a wszystkich do
wspólnego œpiewania. Chwalono siê tu
m.in. now¹ sal¹ gimnastyczn¹, sal¹ do squoscha i oczywiœcie basenem.

Potem by³a wizyta w Gimnazjum nr 2.
Wyremontowana aula, sala gimnastyczna,
nowoczesne szafki, mnogoœæ nagród, pucharów i medali zrobi³y wra¿enie.

W Szkole Podstawowej nr 3 goœcie odwiedzili uczniów w klasach, rozmawiali z dzieæmi i nauczycielami, zapoznali siê z codzienn¹ dzia³alnoœci¹ placówki.

O chojnowskiej przesz³oœci, w wielu w¹tkach
powi¹zanej z Czechami, opowiedzia³ delegacji dyrektor Muzeum Regionalnego Jerzy Janus. Odwiedziny w muzeum, planowane na kilkanaœcie minut, przeci¹gnê³y
siê do kilkudziesiêciu - zbiory u nas ciekawe
i bogate.

Mnichovo Hradištì le¿y w pó³nocnej

czêœci Czech, ok. 30 km za Libercem. To
ma³e, ponad 8 tysiêczne miasto posiada
wiele walorów turystycznych, le¿y w krainie popularnie zwanej Czeskim Rajem.
Pere³k¹ miasta jest zamek zwi¹zany z rodem Valdštejnów, w których posiadaniu
by³ od roku 1623 a¿ do roku 1945. W rozleg³ym parku znaleŸæ mo¿na stajnie koñskie, oran¿erie oraz pawilon ogrodowy.
W sk³ad zespo³u wchodzi tak¿e klasztor
kapucyñski z koœcio³em Trzech Króli oraz
kaplica œw. Anny. W kaplicy s¹ z³o¿one
szcz¹tki Albrechta z Valdštejna, wojewody

Kolejnym punktem programu by³o robocze spotkanie w Domu Schrama. Dotyczy³o ewentualnych dzia³añ wspó³pracy,
g³ównie w swerze oœwiaty i sportu. Pad³o
wiele propozycji z obu stron, konkretne
projekty jednak zostan¹ ustalone w póŸniejszym terminie.
Potem delegacja uda³a siê jeszcze do Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Nasz nowy obiekt - kino, sala taneczna, fitness, krêgielnia, pracownie oraz
miejski stadion wzbudzi³y podziw, podobnie, jak szeroka dzia³alnoœæ domu kultury.

O pierwszych wra¿eniach goœcie mówili
nastêpnego dnia:
- Jesteœmy pod wra¿eniem infrastruktury,
któr¹ Chojnów oferuje swoim obywatelom
w zakresie kultury i sportu, na przyk³ad
liczb¹ dobrej jakoœci boisk sportowych
oraz przestrzeniami, które oferuje
MOKSiR. Macie równie¿ œwietne muzeum.
Teraz my zapraszamy przedstawicieli
Chojnowa do Mnichova Hradištì. Ju¿ teraz widzimy, ¿e szko³y, klub sportowy,
a tak¿e parafie z naszych miast mog³yby
wspaniale wspó³pracowaæ..
Klimat do wspó³pracy wydaje siê pozytywny. Sympatyczna i mi³a atmosfera
spotkania dobrze wró¿¹. Byæ mo¿e wkrótce
Chojnów zyska kolejne miasto partnerskie.
Po niemieckim Egelsbach, francuskim
Commentry, bêdziemy wspó³pracowaæ
z czeskim Mnichovo Hradištì.
eg
frýdlanskiego, s³awnego wodza z wojny
trzydziestoletniej.
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