PFORZHEIM – MIASTO RODZINNE JOHANNESA REUCHLINA
PFORZHEIM – REUCHLINS HEIMATSTADT
Johannes Reuchlin kam am 29 Januar 1455 in Pforzheim, damals badischer Residenzstadt, zur
Welt. Hier besuchte er die Lateinschule und sang im Schlosschor. Er verließ die Stadt 1470
wegen des Studiums in Tübingen und besuchte als anerkannter Gelehrte die wichtigsten
europäischen Städte. Zeit seines Lebens trug er stolz den Beinamen "Phorcensis" ("aus
Pforzheim"). Seine Bibliothek vermochte er der Stadt Pforzheim. Heute würdigt die Stadt ihren
berühmetn Sohn. Im „Reuchlinhaus“ ist das Schmuckmuseum untergebracht, die Ausstellung,
speziell das Projekt „Reuchlin digital“ im Reuchlinmuseum am Schloßberg lädt zum Besuch
ein. Im Reuchlingymnasium wird die Erinnerung an den Namengeber stets gepflegt.
Johannes Reuchlin urodził się 29 stycznia 1455 r. w Pforzheim, ówczesnej siedzibie Badenii.
Tutaj uczęszczał do szkoły łacińskiej i śpiewał w chórze zamkowym. Opuścił miasto w 1470 r.,
by studiować w Tybindze i jako uznany uczony odwiedził najważniejsze miasta Europy. Przez
całe życie z dumą nosił przydomek "Phorcensis" ("z Pforzheim"). Swoją bibliotekę zapisał w
testamencie miastu Pforzheim.Dziś miasto oddaje hołd swojemu słynnemu synowi. W
"Reuchlinhaus" znajduje się muzeum biżuterii, ekspozycja, a zwłaszcza projekt "Reuchlin
digital" w Reuchlinmuseum na Schloßbergu zapraszają zwiedzających. W Gimnazjum i,m.
Johannesa reuchlina pamięć o patronie jest stale kultywowana.

2007 nach langjährigen erfolgreichen Kooperation als befreundete Städte unterzeichneten Pforzheim und Częstochowa den Vertrag über die
Städtepartnerschaft. Diese wird als Gedanken-, Erfahrungs- und Menschenaustausch in sehr vielen Bereichen umgesetzt: Verwaltungswesen,
Bildungswesen, Kultur und Sport. Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Pforzheim-Enzkreis und seit 2016 auch die Polnisch-Deutsche Gesellschaft
Częstochowa setzen sich für die Erweiterung der Zusammenarbeit beider Städte ein.
Beispiele guter Praxis: Schüleraustausch, Kooperation der Musikschulen und Musiker, Internationale Miniatur-Biennale, Erfahrungsaustausch der
Kindergärten und der Telefonseelsorge, zahlreiche Projekte im Sport, Bildungsprojekt „Engagiert für Europa“
W 2007 r., po wielu latach owocnej współpracy jako miasta zaprzyjaźnione, Pforzheim i Częstochowa podpisały umowę partnerską. Jest ona
realizowane jako wymiana pomysłów, doświadczeń i ludzi w bardzo wielu dziedzinach: w administracji, edukacji, kulturze i sporcie. Towarzystwo
Niemiecko-Polskie Pforzheim-Enzkreis, a od 2016 r. Towarzystwo Polsko-Niemieckie Częstochowa działają na rzecz rozszerzenia współpracy
między oboma miastami.
Przykłady dobrych praktyk: wymiana uczniów, współpraca szkół muzycznych i muzyków, Międyznarodowe Biennale Miniatury, wymian
doświadczeń placówek przedszkolnych Telefonu zaufania liczne projekty sportowe, projekt edukacyjny „Engagiert für Europa/Zaangażowani dla
Europy”

PFORZHEIM – MIASTO PARTNERSKIE CZĘSTOCHOWY
PFORZHEIM – PARTNERSTADT VON CZĘSTOCHOWA/TSCHENSTOCHAU

