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Zgorzelec 07.07.2020 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

ósmy maja 1945 roku to data zakończenia w Europie straszliwej, trwającej prawie sześć lat  

II wojny światowej. Wojny, której działania objęły kilka kontynentów, i której ofiarą stały się 

dziesiątki milionów żołnierzy oraz osób cywilnych. 

Skutkiem tej wojny jest nowa geopolityczna mapa świata z nowym układem granic.  

Jej skutkiem jest również nowa polsko-niemiecka granica na Odrze i Nysie. Nysa, która  

do 1945 r płynęła przez Görlitz, dzieli teraz to miasto na dwie części. Polski Zgorzelec  

i niemieckie Görlitz. 

Ósmy maja 1945 roku to również dzień wyzwolenia hitlerowskiego obozu jenieckiego, 

Stalagu VIIIA. Obóz ten, wybudowany przez zmuszonych do pracy polskich jeńców, 

znajdował się do 1945 r. w Görlitz-Ost, po prawej stronie Nysy. Liczba przetrzymywanych w 

nim jeńców sięgała 120 tysięcy, około 10 tysięcy straciło tu życie. Nie wytrzymali straszliwych 

warunków obozowej egzystencji, głodu, niewolniczej pracy i chorób; część z nich została 

rozstrzelana. 

Od 2015 roku przy współpracy polskiej Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura i niemieckiego 

Stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen e.V. na terenie byłego obozu działa 

Europejskie Centrum noszące taką samą nazwę jak polska fundacja. 

Jest to wyjątkowe i symboliczne miejsce. Miejsce obciążone tragiczną przeszłością,  

a jednocześnie miejsce, w którym dyskusja nad przyszłością pokoleń, zjednoczoną Europą, 

odrzuceniem wszelkich demagogii politycznych i uprzedzeń jest głównym motywem  

i tematem prowadzonych tam spotkań i działań. 
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Rok 2020 niesie z sobą również inne daty, o których powinniśmy pamiętać. Najważniejsze  

z nich to 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to 21 lat od podpisania umowy  

o współpracy między Dolnym Śląskiem i Saksonią, jak również 29 lat współpracy Zgorzelca  

i Görlitz. 

Świadoma obowiązków, które z tych porozumień wynikają, a jako obywatelka i prezes 

Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura oraz członek zarządu stowarzyszenia Meetingpoint 

Music Messiaen również współodpowiedzialna za dalszy rozwój współpracy edukacyjnej 

młodzieży polskiej i niemieckiej ze Zgorzelca i Görlitz, składam na Pana ręce, Panie 

Burmistrzu, wniosek o uznanie Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura, 

współpracującego z partnerami niemieckimi, za ośrodek kształcenia historycznego  

i obywatelskiego na rzecz demokracji i pokoju. 

Jednocześnie informuję, że zarówno Fundacja, jak i Stowarzyszenie Meetingpoint Music 

Messiaen e.V podjęły intensywne starania na rzecz utworzenia na terenie byłego stalagu 

Europejskiego Parku Pamięci. O idei i celowości tego przedsięwzięcia chcielibyśmy 

rozmawiać  

z przedstawicielami władz samorządowych obydwu miast. Miast, którym, pomimo różnych 

administracyjnych struktur, udało się na nowo połączyć w jeden europejski organizm. 

Mam nadzieję, że idea Europejskiego Parku Pamięci spotka się z przychylnym przyjęciem 

przedstawicieli obydwu miast i stanie się ważnym punktem współpracy Dolnego Śląska  

i Saksonii. Jednocześnie tym aktem obydwa miasta wpiszą się na stałe na karty historii jako 

przykład realizacji postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r., w którym 

edukacja obydwu społeczeństw jest ważnym elementem i warunkiem współpracy między 

obydwoma krajami. 
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