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Mosty. Doroczne ceremonie, wręczenia naszej wspólnej nagrody jej
kolejnym laureatom sprawiają, że jesień – chyba już zawsze – kojarzyć
mi się będzie z tymi symbolicznymi budowlami, których – czasami aż
trudno uwierzyć – przed laty było tutaj siedem !
Spinały brzegi Nysy łącząc wschodnią i zachodnią część miasta.
Zbliżały, zapraszały do odwiedzin, skracały drogę.
Łączyły – bo tak chcieli ludzie.
Kilkadziesiąt lat później, także za sprawą ludzi, nasze mosty zniszczono.
Odbudowano zaledwie dwa z nich, lecz – choć spinały brzegi tej samej
rzeki – to jednak służyły już nie jednemu, ale dwóm różnym miastom
i dwóm narodom.
Przestały zbliżać, nie zapraszały do odwiedzin, zwiększały dystans.
Zaczęły dzielić – bo tak, chcieli politycy.
Do czasu. Przeszło dwadzieścia lat temu, dzięki mądrym, odważnym
ludziom, nasze mosty odzyskały swoją podstawową funkcję. Znowu
łączą, zbliżają, zapraszają do odwiedzin. Są zachętą do wspólnych
działań, inspiracją, świadectwem normalności. I … nagrodą, którą
wspólnie przyznajemy osobistościom znanym z odwagi w głoszeniu
własnych poglądów, wpływowym, opiniotwórczym, otwartym na świat i
ludzi.
Szanowni Państwo,
Przytoczone przeze mnie, w dużym skrócie, losy naszych mostów
splatają się z historią obu miast. Są w pewnym sensie jej lustrzanym
odbiciem. Łączenie, dzielenie i ponowne zbliżanie do siebie dwóch
części niegdyś jednego miasta, od 1998 roku ma także bardziej
wymierny choć wciąż symboliczny wymiar. Proklamowane wówczas
Europa-Miasto Zgorzelec/Goerlitz to nasza polsko – niemiecka,
wielopłaszczyznowa deklaracja współpracy i przyjaźni, opartych na
wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. To potwierdzenie, że

naszym wspólnym celem, jest budowanie jednego miasta dwóch
narodów.

Miasta, w którym nie obok siebie, lecz razem, żyć będą pokolenia już
nie Niemców i Polaków, ale Europejczyków. Czy to utopia ?
Kiedy obserwuję współczesną młodzież – wierzę, że nie. Musimy
jednak pomóc im poznać się bliżej, pozbyć wzajemnych uprzedzeń,
pokazać jak wiele ich łączy, jak bardzo są do siebie podobni. W
miastach takich jak Zgorzelec i Goerlitz, gdzie młodzież na co dzień
spotyka się i żyje tak blisko siebie, jest to szczególnie ważne.
Tu, wyjątkowo wyraźnie widać, jak ważną rolę w budowaniu
porozumienia między narodami odgrywa edukacja.
Szanowni Państwo,
Do grona szacownych laureatów naszej wspólnej nagrody dołącza
dzisiaj Profesor Gezine Szwan, była rektor Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, inicjatorka utworzenia w Słubicach
Kolegium Polonikum oraz wielu innych interesujących przedsięwzięć
edukacyjnych i kulturalnych, ale przede wszystkim wielka przyjaciółka
Polski i młodzieży. Obserwując jej dzisiejsze spotkanie z naszą
zgorzelecką młodzieżą, podziwiałem mądrość, charyzmę, ciepło i
umiejętność nawiązywania kontaktu z młodymi ludźmi. Jestem pewien,
że honorujemy dziś wielką osobowość, której dziełem jest pokolenie
prawdziwych Europejczyków.

