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AU REVOIR! - do zobaczenia
13 wrzeœnia, po czteroletniej przerwie, Chojnów
ponownie goœci³ mieszkañców partnerskiego miasta
Commentry z Francji.
Ponad 40.osobow¹ grupê w pi¹tkowe popo³udnie,
przywita³ burmistrz Jan Serkies i zaprzyjaŸnieni 
z mieszkañcami Commentry chojnowianie.

Miasto przygotowa³o bogaty program wizyty, a jego oficjalna inauguracja
mia³a miejsce w sobotê. Mieszkañcy Commentry uczestniczyli 
w uroczystoœci ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy poœwiêconej wizytom
Napoleona w Chojnowie. Ze wzglêdu na deszcz, spotkanie, które
zaplanowano przy muzeum regionalnym, przeniesiono do Domu
Schrama. Uroczystoœæ otworzy³y odœpiewane wspólnie hymny -
Polski, Francji i Unii Europejskiej. 
Goœci przywita³ burmistrz Jan Serkies:
- Gor¹co witam naszych goœci z miasta partnerskiego Commentry 
we Francji - delegacjê merostwa z merem Commentry Jean Louis
Gaby, radnych miasta Commentry, przewodnicz¹cego komitetu zbliŸnia-
czenia, cz³onków komitetu zbliŸniaczenia oraz mieszkañców
Commentry - tych, którzy goszcz¹ w Chojnowie kolejny raz i tych,
którzy przybyli tu po raz pierwszy.
Przypomnia³ tak¿e genezê polsko-francuskiego partnerstwa i prekur-
sorów tego przedsiêwziêcia. 
To m.in. dziêki takim ludziom jak œp. pan Henryk Zgliniecki mog³o
dojœæ do wspó³pracy i serdecznych kontaktów dwóch odleg³ych, nie-
znanych sobie dot¹d, miast. Do zainicjowania tej wspó³pracy, przy-
czyni³ siê tak¿e pan Jerzy Koziñski, który podczas pobytu we Francji
znalaz³ sympatyków tej idei. 
Ods³oniêcie tablicy poœwiêconej Cesarzowi Napoleonowi Bonaparte
zarówno dla nas chojnowian, jak i mieszkañców Commentry jest kon-

tynuacj¹ wieloletniej przyjaŸni narodu polskiego i francuskiego -
mówi³ w swoim wyst¹pieniu Jan Serkies. - W Polsce postaæ
Bonapartego to postaæ pozytywna - wybitny m¹¿ stanu, przywódca,
strateg, reformator ustroju pañstwowego i prawa. Dlatego z dum¹
podkreœlamy fakt, ¿e cesarz czterokrotnie goœci³ w Chojnowie. Tu nocowa³,
tu pisa³ i st¹d wysy³a³ listy dotycz¹ce polityki europejskiej. St¹d
wydawa³ rozkazy i planowa³ kolejne ruchy swojej armii. Tablica
upamiêtnia w³aœnie te wizyty. W przygotowaniu jest tak¿e publikacja,
która zawieraæ bêdzie listy do podw³adnych napisane przez Napoleona
w Chojnowie.
Cieszê siê niezmiernie, ¿e dzisiejsza uroczystoœæ odbywa siê w obecnoœci
mera Jean Louis Gaby, przedstawicieli merostwa, cz³onków komitetu
zbliŸniaczenia i mieszkañców Commentry. To zapewne wzmocni nasze
partnerstwo i jeszcze bardziej zbli¿y nasze spo³ecznoœci.

- Jesteœmy wdziêczni, ¿e zostaliœmy zaproszeni na tê uroczystoœæ - mówi³
z kolei mer Commentry Jean Louis Gaby. - Napoleon pozostawi³ po
sobie ogromne dziedzictwo. Stworzy³ nowe instytucje, które przetrwa³y
do chwili obecnej. Nowa konstytucja, któr¹ kaza³ zredagowaæ,
wzmocni³a w³adzê wykonawcz¹. Stworzy³ scentralizowan¹ adminis-
tracjê z poszczególnymi ministerstwami. Francuski kodeks cywilny by³
dzie³em rewolucyjnym, zast¹pi³ dawne prawo i zachowa³ wolnoœæ
przedsiêbiorstw, konkurencji, a tak¿e pracy kosztem arystokracji feu-
dalnej. Napoleon stworzy³ senat, stworzy³ bank francuski, wprowadzi³
wielk¹ reformê edukacji, która przyczyni³a siê do powstania liceów,
do pomno¿enia szkó³ podstawowych, do powstania ministerstwa
edukacji. Wprowadzi³ now¹ monetê, a tak¿e przekszta³ci³ francuski
system s¹dowyniczy. Jesteœmy dumni, ¿e mo¿emy uczestniczyæ w tym
wyj¹tkowym dla obu naszych miast wydarzeniu. 
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AU REVOIR! - do zobaczenia
Chwilê potem poznano historiê wizyt Napoleona w Chojnowie, opra-
cowan¹ w ogromnym skrócie przez dr Mariusza Olczaka z Warszawy,
autora wielu publikacji dotycz¹cych napoleoñskich kampanii. 
Bonaparte po raz pierwszy w œl¹skich granicach pojawi³ siê w roku
1807, po zakoñczeniu kampanii wojennej przeciwko Prusom oraz
Rosji (…). Pierwszy du¿y opis odwiedzin Napoleona pochodzi 
z twierdzy g³ogowskiej, dok¹d przyby³ dnia 16 lipca 1807 r. (…). 
Z G³ogowa Cesarz pojecha³ dalej drog¹ w kierunku Chojnowa.
Wizytê w mieœcie odnotowa³a miejscowa kronika Th. Scholza z 1869
roku (…). Dwa dni póŸniej w Chojnowie goœci³ brat Napoleona -
Hieronim Bonaparte (…)
Kolejny raz pojawi³ siê Napoleon na Œlasku w roku 1812, kiedy
prowadzi³ swoje oddzia³y na tzw. drug¹ kampaniê polsk¹, zakoñczon¹
póŸniej tragicznie w œniegach Rosji. Do Chojnowa dotar³ wówczas
krytym powozem pod koniec dnia 29 maja 1812r. (…)
Przez Chojnów cesarz przejecha³ ponownie, wracaj¹c saniami z tragicznej
kampanii 1812r. w nocy z 12 na13 grudnia 1812r. (…). Prawie pó³
roku póŸniej wraz z kawaleri¹ Gwardii wjecha³ do Chojnowa 27 maja
oko³o godziny 9 rano, dzieñ po znanej i wa¿nej dla przebiegu kam-
panii 1813r. potyczce stoczonej pod miastem (…).

Szczególnie wa¿ny, je¿eli nie najwa¿niejszy z punktu widzenia historii
Polski, by³ ostatni pobyt Napoleona w Chojnowie w dniach 6-7 czerwca
1813r. Pamiêtajmy, ¿e towarzyszyli wówczas w Chojnowie
Napoleonowi znany w Polskiej historii Dezydery Ch³apowski, Hipolit
Kozietulski, Tomasz £ubieñski, Dominik Radziwi³³ i inni szwole¿erowie
walcz¹cy w szeregach 1 Pu³ku Szwole¿erów, przynale¿nego do
Kawalerii Gwardii. Cesarz wjecha³ do Chojnowa od strony Legnicy
oko³o po³udnia 6 czerwca. Po zakwaterowaniu pracowa³ nad organizacj¹
swoich oddzia³ów, chc¹c je jak najlepiej przygotowaæ do przysz³ej
kampanii. Dowodem tego s¹ sporz¹dzone tutaj rozkazy i listy.
Szczególnie wa¿ny jest wydany w Chojnowie dekret, dotycz¹cy pols-
kiego VIII Korpusu ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Zgodnie z nim,
polskie oddzia³y przechodzi³y na ¿o³d Francji z dniem 1 czerwca.
Utworzono piêæ pu³ków piechoty i szeœæ pu³ków jazdy. Napoleon
porusza³ równie¿ kwestiê szczegó³owej organizacji polskich
oddzia³ów, wziêtych do niewoli Polaków s³u¿¹cych wczeœniej w oddzia³ach
koalicji. Ten niew¹tpliwie historyczny rozkaz zosta³ wydany w³aœnie
tutaj - na dolnoœl¹skiej ziemi. Z Chojnowa skierowa³ równie¿ pisma 
do Cesarzowej Marii Luizy, ksiêcia Cambasaresa, Berthiera i Daru.
Napoleon opuœci³ Chojnów w dzieñ Zielonych Œwi¹t - 7 czerwca 
o godzinie 10 rano i uda³ siê w kierunku zachodnim, do Drezna. By³
to jego ostatni pobyt w Chojnowie.

Tê czêœæ uroczystoœci zakoñczy³ koncert chóru Skoranta, gor¹co przez
wszystkich przyjêty, a tu¿ po nim wszyscy przeszli do muzeum, gdzie
dokonano ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy. Goœcie mieli jeszcze mo¿li-
woœæ zwiedzenia naszego Muzeum Regionalnego, zapoznania siê 
z jego eksponatami, tak¿e tymi zwi¹zanymi z Francj¹ ró¿nych epok.

Na popo³udnie zaplanowano spotkanie z organizacjami pozarz¹dowymi,
klubami sportowymi i jednostkami kultury. Omawiano dotychczasow¹
i przysz³¹ wspó³pracê na wielu spo³ecznych p³aszczyznach. Wœród
goœci byli tak¿e reprezentanci stra¿y po¿arnej z Commentry, którzy
spotkali siê z chojnowskimi stra¿akami, obejrzeli nasz¹ jednostkê 
i z entuzjazmem zaproponowali wspólpracê.
Ten dzieñ zakoñczono Msz¹ œw. celebrowan¹ przez ks. proboszcza
Miros³awa Makowskiego w intencji zmar³ego Henryka Zglinieckiego
- jednego z inicjatorów partnerstwa i Jana ¯urawiñskiego - ojca
Krzysztofa ¯urawiñskiego, Przewodnicz¹cego Komitetu Miast
Partnerskich w Commentry. 

W niedzielê Francuzi wyjechali do Wroc³awia, gdzie 10 z nich star-
towa³o  w 31 edycji Wroc³aw Maraton. W imprezie wziê³o udzia³
ponad 6 tys. biegaczy, ukoñczy³o go 3503. Najlepszy zawodnik 
z ekipy francuskiej uplasowa³ siê na 60. pozycji, pozostali znaleŸli siê
na dalszych miejscach, ale wszystkich - i maratoñczyków i kibi-
cuj¹cych im mieszkañców Commentry rozpiera³a duma, ¿e ca³a
dziesi¹tka (w tym jedna kobieta) dotar³a w dobrej kondycji do mety. 

W poniedzia³ek, na kilka godzin, prym przejêli goœcie, poniewa¿
przygotowali dla chojnowskiej m³odzie¿y reporta¿e filmowe
dotycz¹ce miasta, jego tradycji, a tak¿e dzia³alnoœci sportowej. Ich
ulubione dyscypliny - kolarstwo, lekkoatletykê i pi³kê rêczn¹
pokazano na filmie, a potem na szkolnym boisku Gimnazjum nr 2.
Kolejnym punktem programu tego dnia by³a wizyta w z³otoryjskiej
firmie Vitbis, potem wizyta w Legnicy i na chojnowskim basenie. 

Po¿egnaliœmy siê na wieczorku francusko-polskim, podczas którego
podsumowano ca³¹ wizytê. Wypowiedziano wiele ¿yczliwych,
serdecznych s³ów. Goœcie, którzy odwiedzili Chojnów po raz kolejny
zdumieni byli rozwojem Chojnowa, pozostali dziêkowali za wspa-
nia³e, ciep³e przyjêcie.
Nazajutrz mieszkañcy Commentry opuœcili Chojnów, ¿egnaj¹c siê
s³owami AU REVOIR!
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