Szanowni Państwo,
Od wielu lat, rokrocznie, Kapituła Przyznawania Międzynarodowej
Nagrody Mostu, honoruje w imieniu naszego dwunarodowego Europa –
Miasta Zgorzelec/Goerlitz tych, którzy przyczyniają się do powstawania
niezwykle waŜnych, chociaŜ niematerialnych, mostów porozumienia
między ludźmi, narodami, pokoleniami. Mostów, które tak jak ich
prawdziwe, nadnyskie pierwowzory – dosłownie i w przenośni – spinają
to co podzielone, zbliŜają i ułatwiają kontakty. Które skracają dystans i
zapraszają do spotkań lub prowadzą do wolności i otwierają nowe
perspektywy. I choć zawsze słuŜą całym społecznościom, to jednak ich
budowniczymi niezmiennie pozostają wybitne, wpływowe i otwarte na
świat jednostki
Takie jak doktor Witalij Kliczko, który dzisiejszego wieczoru, jako
siedemnasty juŜ laureat, dołączy do wyjątkowego grona polityków,
artystów, dziennikarzy, pisarzy i naukowców, których przez lata
wyróŜnialiśmy naszą symboliczną Międzynarodową Nagrodą Mostu,
doceniając ich mądrość, odwagę, charyzmę i otwartość.
Ukraina jaką znam dzięki partnerskim kontaktom między miastem
Zgorzelec i miastem Myrgorod, jaką znam dzięki odwiedzającym nasze
miasto młodym ludziom z Tarnopola, jaką wreszcie znam dzięki tym
mieszkańcom Zgorzelca, którzy w okresie minionych dwudziestu lat
przybyli z Ukrainy nad Nysę i tu urządzili swoje Ŝycie, to kraj ludzi
pracowitych, zdolnych, dumnych, szczerych i serdecznych. Kraj
wielkich przemian i moŜliwości, ogromnych przestrzeni i równie
wielkich kontrastów, gdzie bieda graniczy z bogactwem, a mimo to
ludzie potrafią cieszyć się kaŜdą chwilą.

Dzięki ludziom takim jak dr Witalij Kliczko, lider ukraińskiej partii
UDAR, która za cel stawia sobie walkę z korupcją, zbliŜenie z Unią
Europejską, reformy gospodarcze i socjalne, ten kraj moŜe być i z
pewnością będzie krajem w pełni europejskim. Wiele jednak zaleŜy od
nas, od tego czy zechcemy w tym pomóc. Tak jak przed laty
pomagaliśmy sobie nawzajem ucząc się od nowa zasad demokracji,
pluralizmu, odbudowując społeczeństwo obywatelskie. Budowa mostu
między Europą a Ukrainą właśnie się rozpoczyna. Europa-Miasto
Zgorzelec/Goerlitz chce dołoŜyć do niego swoją cegiełkę.

W jednym z licznych, przedwyborczych wywiadów powiedział Pan,
cytuję:
„Budujemy nowy kraj, mam nadzieję, Ŝe demokratyczny. Oczywiście,
mógłbym mieszkać w Niemczech albo USA i nie przejmować się
Ojczyzną, ale nie mogę zapomnieć skąd pochodzę. Ukraina ma ogromny
potencjał, pytanie brzmi, jak go wykorzystamy ? Mam odpowiednie
pokłady energii, kontakty na świecie, staram się to wykorzystać. Ukraina
powinna być krajem europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu, jak
Francja, Niemcy, Włochy czy Polska.” – koniec cytatu.
Szanowny Laureacie,
Ukraina jest krajem leŜącym w Europie, ale mam nadzieję, Ŝe dzięki
Pańskim staraniom juŜ wkrótce trwale zwiąŜe się z państwami Unii
Europejskiej, przyjmując demokratyczne standardy i europejski model
współpracy między narodami, oparty na tolerancji, poszanowaniu praw
człowieka, a odrzucający nacjonalizm i postsowieckie schematy. Mam
równieŜ nadzieję, Ŝe nasza nagroda będzie w tym pomocna.

