
 

 

Podziękowanie z okazji wręczenia Międzynarodowej Nagrody Mostu Europejskiego Miasta 
Görlitz / Zgorzelec, 18 października 2002 r. 

 
Pojęcie mostu, jako platformy porozumienie pomiędzy ludźmi i narodami, stanowi obecnie 
powszechnie uznaną, skuteczną receptę działania w kwestiach „trudnych”. Do konkretnych 
możliwości realizacji tego symbolicznego znaczenia należą, jak wiadomo, rozmowy przy 
okrągłym stole, stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest znalezienie rozsądnego 
rozwiązania konfliktów, które w inny sposób nie dadzą się załagodzić – od Półwyspu 
Bałkańskiego po Koreę i od Bliskiego Wschodu po kulisy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Klasyczne metody tradycyjnej dyplomacji minionych dwóch stuleci nie 
różniła się zbytnio od praktykowanych obecnie, z wyjątkiem jednego punktu. W miejsce 
polityków, rolę pośredniczącą coraz częściej przejmują laureaci Nagrody Nobla, cenieni 
pisarze, wielcy filozofowie, krótko mówiąc: osobistości cieszące się powszechnym zaufaniem. 
Obowiązuje bowiem przekonania, że ludzie tego formatu posiadają najlepsze szanse na 
stworzenie trwałej platformy porozumienia. Nadzieja na powodzenie ich misji, choć nie 
zawsze spełniona, stanowi więc pewną nowość ostatnich dziesięcioleci.  
 
Sam fakt istnienia dwóch brzegów nie stanowi przy tym jedynego warunku budowy mostu. 
Ważniejszym elementem wydaje się wola, wytrwałość i gotowość do działania po obu 
stronach. Miasto Görlitz / Zgorzelec – czy jak kto woli, dwa miasta po obu stronach Nysy – 
stały się dopiero na najnowszej historii ewentualnym punktem odniesienia do wspólnej 
refleksji Polaków i Niemców nad ich własną przyszłością, a tym samym nad przyszłością 
Europy. W ramach systemu komunistycznego pobrzmiewały wprawdzie zarówno w byłej 
NRD, jak i w PRL demagogiczne deklaracje przyjaźni i współpracy politycznej obu krajów. były 
one jednak pustymi hasłami bez rzeczywistego, potwierdzonego demokratycznie poparcia 
obywateli. Obok muru berlińskiego, granica polsko-niemiecka przez dziesięciolecia stanowiła 
kluczowy element braku stabilizacji historycznej w naszym regionie Europy. Jednak wraz z 
powstaniem opozycji antykomunistycznej w latach 70-tych i założeniem pierwszego 
niezależnego związku zawodowego „Solidarność” latem 1980 roku, to co wcześniej 
pozostawała poza sferą możliwości, mogło stać się możliwym.  
 
Historyczny przełom lat 1989/90 doprowadził do zmiany kursu w relacjach polsko-
niemieckich i do stworzenia trwałej podstawy dla obecnych przyszłych stosunków między 
naszymi państwami. Podpisany 17 czerwca 1991 roku w Bonn Traktat między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy zamyka tragicznie obciążony etap historii Polaków i Niemców i jest 
optymistyczną zapowiedzią nowego układu w ramach wspólnego, europejskiego porządku.  
 
Osiągnięte przed dwunastu laty zmiany, zjednoczenie Niemiec i odzyskania narodowej oraz 
państwowej suwerenności prze Polskę, otworzyły nowy rozdział o szczególnym znaczeniu nie 
tylko dla krajów, których dotyczy bezpośrednio, czy dla naszego regionu, ale też dla całego 
kontynentu europejskiego, a wręcz dla całego cywilizowanego świata. Jeszcze nie tak dawno 
obecność Polski i Czech w strukturach obronnych NATO byłaby dla większości Europejczyków 
– może z wyjątkiem najodważniejszych politycznych wizjonerów – absolutnie nie do 
pomyślenia. Tymczasem dzisiaj nie potrzebna szczególnej odwagi, by realistycznie 
zastanawiać się nad wspólną przyszłością Polaków, Niemców i obywateli innych krajów.  
Mimo pozostających wciąż do pokonania trudności i pomimo ryzyka, jakie wiąże się 



 

 

nierozłącznie z każdym działaniem, a zwłaszcza z działaniem o pionierskim charakterze, 
możemy obecnie dyskutować o rozszerzeniu Unii Europejskiej o osiem, czy więcej, krajów w 
kategoriach konkretnych terminów i kwestii gospodarczych, politycznych bądź społecznych.  
 
W wizji zjednoczonej Europy istotną rolę odgrywa współpraca regionów, tzn. miast, gmin i 
żyjących w nich ludzi. Görlitz i Zgorzelec są przypadkiem szczególnym, gdyż położenie 
geograficzne tego niegdyś jednolitego organizmu miejskiego czyni je dzisiaj punktem 
styczności dwóch starych narodów europejskich, które nie powinny mieć powodów do 
wzajemnej nienawiści, a mimo to były zmuszone do przetrwania czasów najcięższych prób. 
Ziemie nad Odrą i Nysą wielokrotnie stanowiły wojenną arenę z dramatycznymi 
następstwami dla ich mieszkańców. Wspomnieć należy chociażby ciężkie walki o Wrocław w 
roku 1945 czy cały przebieg linii frontu wschodniego w ostatniej fazie II wojny światowej 
wraz z stanowiącym jej następstwo eksodusem ludności, naznaczonym niewyobrażalnym 
cierpieniem i niezliczonymi osobistymi tragediami.  
 
Jedyny w swym rodzaju szansa położenia kamienia węgielnego pod lepszą europejską 
przyszłość właśnie w tym punkcie Europy – tutaj, w Görlitz lub w Krzyżowej, w miejscu 
historycznego spotkania kanclerza Kohla i premiera Mazowieckiego, dwóch katolików i 
Europejczyków, w listopadzie 1989 r. – przepełnia szczególną nadzieją i optymizmem. 
Musimy jak najszybciej nadrobić czas stracony przez nieufność, pogardę, wrogość i wojnę. 
Tak pojmują również moje własne zadanie.  
 
Moje osobiste doświadczenia obejmują bolesne przeżycia i bogactwo obserwacji. Należy do 
nich osiem lat w komunistycznych więzieniach i nazistowskich obozach. Cierpienie ludzi, 
którego częstym świadkiem byłem w łatach młodości, eliminacja elity mego narodu i 
bezprecedensowa w swych rozmiarach masowa zagłada Żydów, skłoniły mnie do sprzeciwu 
wobec zła bez względu na niewielkie szanse. Dane mi było brać udział w akcjach ratowania 
prześladowanych, którzy stanęli w obliczu okrutnej śmierci. Doświadczenia wyniesione z tych 
strasznych lat, wiedza o obozach koncentracyjnych, salach tortur i komorach gazowych, raz 
na zawsze nadały główny kierunek mej dalszej drodze życiowej: przeciw nienawiści, przeciw 
dyskryminacji z jakichkolwiek powodów – rasowych, klasowych, narodowościowych czy 
religijnych – jak też przeciw przemocy intelektualnej, do której należy kłamstwo historyczne i 
brak tolerancji wobec odmiennych poglądów. Na drodze tej napotkałem wielu przyjaciół, 
napotkałem na wsparcie i zaufanie ze strony wielu ludzi dobrej woli, nie tylko w moim kraju, 
ale też w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Austrii i innych miejscach. 
Doświadczenia mego życia, doświadczenia budowniczego mostów, z pewnością dają mi 
prawo, by w tym miejscu powtórzyć dzisiaj apel o zdecydowane zaangażowanie i 
wykorzystanie dla wspólnego dobra stojącej przed naszymi narodami ogromnej szansy na 
zbliżenie, stabilizację relacji politycznych i współpracy gospodarczej.  
 
Szanowny i drogi Laudator sprawił mi ogromny zaszczyt swymi pięknymi i poruszającymi 
słowami uznania dla mojej działalności na rzecz pojednania między ludźmi i narodami. jako 
człowiek urodzony tuż po I wojnie światowej, znajdowałem się od najmłodszych lat pod 
wpływem historii mego kraju. Wspomniane przez Laudatora rozbiory Polski w XVIII wieku i 
wymazanie państwa polskiego z mapy Europa na 123 lata musiały z konieczności pozostawić 
ślad w mentalności pokolenia, do którego należę, i do którego należy też Karol Wojtyła, 
obecny papież Jan Paweł II. Wychowani w tradycji patriotycznej, wolność naszej ojczyzny 



 

 

uważaliśmy na najwyższe dobro i w czasach próby – które nadejść miały już w roku 1939 – 
byliśmy gotowi bronić tej wartości za wszelką cenę, bez względu na ryzyko i straty. Czuliśmy 
się jednocześnie stale – podobnie jak miliony innych młodych ludzi w korzystniej położonych 
krajach naszego kontynentu – Europejczykami, choć szczególnie okrutnie doświadczonymi 
przez los. Wierzyliśmy w przyszłość Europy i nie wątpiliśmy w słuszność chrześcijańskich 
ideałów. Żyliśmy w prostym przekonaniu, że będziemy mogli uczestniczyć w kształtowaniu 
lepszej przyszłości naszego narodu i naszego państwa poprzez własne studia, naukę, 
pracowitość i ambicję, nie tracąc zarazem z oczu Europy. Nie było to dla nas sprzecznością.  
 
Europy nie da się przy tym zawęzić do terminu czysto geograficznego. W historii państw i 
społeczeństw naszego kontynentu przybrał on bowiem znaczenie cywilizacyjne, stając się 
kolektywnym symbolem podstawowych wartości i priorytetów. Europa, to przede wszystkim 
wolność indywidualna, to polityczne i ekonomiczne prawa człowieka. To porządek 
demokratyczny, tworzony przez obywateli. To praworządność. To efektywna gospodarka 
oparta o przedsiębiorczość i osobiste zaangażowanie każdego. To jednocześnie porządek 
moralny, wynikający z nieprzemijającej tradycji kulturowej. Takie pojmowanie Europy nie 
pokrywa się dokładnie z geograficznym rozumieniem jej nazwy. W początkach europejskiej 
historii obejmowała Ateny Peryklesa. Dzisiaj do spadkobierców cywilizacji europejskiej 
należą też odległe kraje, położone na innych kontynentach, takie jak Stany Zjednoczone, 
Kanada czy Australia.  
 
Jako urodzony w Warszawie i wychowany w swym rodzinnym mieście Polak, byłem zawsze 
świadomy swej przynależności do tej wielkiej europejskiej wspólnoty kulturowej. W latach 
szkolnych wiedziałem nie tylko o znaczeniu Aten i Rzymu, Paryża i Londynu, ale również 
Akwizgranu, Kolonii i Regensburga na zachód od mej ojczyzny, lub Pragi, Wiednia i 
Budapesztu na południe od niej. Wiedziałem, że pierwszy niemieckojęzyczny uniwersytet 
założony został w roku 1348 w Pradze, 16 lat później łaciński uniwersytet w Krakowie, 
następnie Rudolfinum w Wiedniu i po kolejnych 20 latach pierwszy niemiecki uniwersytet w 
Heidelbergu. Nigdy nie poddawałem pod wątpliwość wspólnej kulturowej, duchowej i 
intelektualnej spuścizny Europy Środkowowschodniej. Tym większym szokiem dla mojego 
pokolenia była II wojna światowa.  
 
Ważnym elementem refleksji Polaków nad przyszłością była wówczas ogromna niepewność 
co do prawdziwego nastawienia Niemców. Trudno było przecież uwierzyć, że cały naród 
niemiecki bezgranicznie i entuzjastycznie popierał praktyki nazistowskiego państwa, łącznie z 
codziennym terrorem wobec ludności na okupowanych terenach. Na widok swego 
rówieśnika w mundurze Wehrmachtu, polscy studenci i uczniowie częstokroć zadawali sobie 
pytanie, co myśli, czy rzeczywiście wierzy w Hitlera, czy wystarcza mu to za moralną 
podstawą, czy też jest ślepo gotowy do posłusznego wypełniania wszelkich rozkazów. Trudno 
było zdobyć odpowiedź na wszystkie te pytania, bo przepaść między „nimi” a „nami” była nie 
do pokonania. W kręgu koleżanek i kolegów dyskutowaliśmy nad niebezpieczeństwem 
spustoszenia moralnego, jakie z winy wojny groziło nie tylko Niemcom, lecz również nam 
samym. Jedno z największych zagrożeń dostrzegaliśmy w relatywizacji wszelkich zasad 
moralnych. Inne skrywało się w myśleniu o zemście i rozliczaniu winnych. Odrzucaliśmy 
psychologicznie zrozumiałą chęć zemsty, i to nie tylko dlatego, że sprzeczna była z 
nauczaniem religii katolickiej, w której byliśmy wychowani, lecz również z tradycjami 
europejskiej kultury, z którymi czuliśmy się związani.               



 

 

 
Oczywiście nie mogliśmy wiedzieć w ówczesnej okupowanej Warszawie, pracując w 
redakcjach prasy podziemnej, pomagając prześladowanym lub uczestnicząc dla wspólnego 
dobra w służbie wywiadowczej aliantów, że w dalekim Monachium i w innych niemieckich 
miastach nasi rówieśnicy, studenci, przechodzili podobny konflikt sumienia i podjęli decyzję 
sprzeciwu wobec zła. Z pewnością studenci ci zrozumieliby myśli polskiej młodzieży. 
Zapewne spotykałem wtedy w Polsce młodych ludzi w niemieckich mundurach, którzy w 
innych warunkach mogliby stać się moimi przyjaciółmi. W połowie roku 1943 otrzymaliśmy 
informacje o grupie „Białej Róży” i jej tragicznym losie. Tylko nieliczni z nas pojęli wtedy, że 
grupa ta zyska ponadczasowe etyczne znaczenie jako głos w obronie nie tylko ludzkich i 
chrześcijańskich wartości, lecz także godności narodu niemieckiego. Jej poglądy Inge Scholl 
przedstawiła następującymi słowami: „Chodziło przede wszystkim o ratowanie ludzkiej 
suwerenności, o obronę wolnego społeczeństwa i jego osiągnięć humanistycznych, które we 
wszystkich narodach aż do naszego stulecia musiały być wywalczone za cenę trudu, ofiar i 
wbrew niezrozumieniu. (…) Należało bronić wspólnoty ludzkiej, postawić ją ponad interesami 
własnej nacji. Musiała zostać uratowana wspólnota wszystkich nacji i ras, większa i 
nieporównywalnie ważniejsza niż różnice. (…) Drugą wojnę światową, pod której płaszczem 
odbywała się zagłada Żydów, rozumiano jako gwałt silniejszych przeciwko słabszym, 
przeciwko wyznającym inne poglądy, przeciwko innym. W walce takiej przed każdym 
odpowiedzialnym człowiekiem stało zadanie okazania solidarności z ofiarami. Właśnie 
polityki ucisku, uprawiana przez każde państwo w rzekomym interesie własnej nacji, 
uwydatniła nadrzędną, nową wspólnotę” (Inge Scholl, Die Weisse Rose, Frankfurt am Main 
1986, s. 128).  
 
Zależy od nas samych, czy my, Europejczycy znad Renu i Dunaju, znad Łaby i Wisły, 
przyjmiemy czy odrzucimy duchowy testament „Białej Róży” i tysięcy podobnych, wrażliwych 
młodych ludzi różnej narodowości i różnych poglądów, którzy oddali swoje życie w walce 
przeciw nieludzkim dyktaturom i systemom totalitarnym. Historycy i politolodzy mogą 
jedynie przedstawiać i interpretować fakty, wyciągając z nich wnioski i pomagając w 
zrozumieniu historycznych uwarunkowań. W jakiej jednak formie znajomość tych faktów 
zostanie wykorzystana, zależy od siły sumienia i duchowej dojrzałości każdego pokolenia. 
Głównym wrogiem jest tu obojętność wobec zła na świecie, zarówno w sferze politycznej, 
jak i społecznej – a więc, mówiąc ogólniej, wobec zła w sensie etycznym.  
 
W podsumowującej części laudacji, Arno Lustiger mówił z serdecznością o moim wkładzie w 
historię pojednania obydwu narodów. Miałem możność wygłaszania przemówień w 
Niemczech przy co najmniej dwóch szczególnie ważnych okazjach. Mam na myśli słowa 
podziękowania podczas wręczenia Nagrody Pokojowej Księgarstwa Niemieckiego 5 
października 1986 r. oraz wystąpienie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej 28 
kwietnia 1995 r. w Bonn na zaproszenie Bundestagu. W obydwu przypadkach były więzień 
obozu koncentracyjnego, Polak, Chrześcijanin i Europejczyk przemawiał otwarcie do 
Niemców – Chrześcijan i Europejczyków – o tragicznej przeszłości, o nadziei i o 
zdecydowanym postanowieniu działania na rzecz lepszej przyszłości. Dzięki pozytywnemu 
zrządzeniu historii, które powinno skłonić do refleksji nad tym, co w życiu możliwe i na tym, 
co rzekomo niemożliwe, zyskałem – niegdyś prześladowany przez obydwa totalitarne 
systemy i tylko przypadkiem oszczędzony z wojennej zawieruchy – wyjątkową szansę 



 

 

wypowiadania się w duchu prawdy i pojednania, jako minister spraw zagranicznych mej 
suwerennej ojczyzny, przed milionami telewidzów wielkiego kraju sąsiedzkiego. 
 
Rozrachunki z przeszłością są często aktem odwagi. Odważne i odpowiadające ówczesnemu 
stanowi świadomości historycznej oraz wykraczające poza moralną gotowość większości 
Polaków, były pojednawcze słowa polskich biskupów do katolików w Niemczech oraz 
wyciągnięta a zgodę dłoń w listopadzie 1965 r. Wyrazem godnej szacunku odwagi politycznej 
był również spontaniczny gest niemieckiego kanclerza Willy Brandta, gdy w grudniu 1970 r. 
uklęknął w Warszawie przed pomnikiem, poświęconym ofiarom i bojownikom getta. 
Niełatwa była też decyzja polskiego prezydenta Lecha Wałęsy o zaproszeniu niemieckiej 
głowy państwa na obchody z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – mimo 
sprzeciwu poważnej części społeczeństwa. Odważne i prawdziwe były słowa prezydenta RFN 
Romana Herzoga, skierowane do narodu polskiego podczas uroczystości 1 sierpnia 1994 r. w 
Warszawie:  
 
„Potrzebujemy pojednania i porozumienia, zaufania i dobrego sąsiedztwa. Mogą one tylko 
wówczas rosnąć i przynosić owoce, jeśli nasze narody z całą otwartością staną wobec 
tragedii swej najnowszej historii. Z całą otwartością i bez uprzedzeń. Z odwagą do całej 
prawdy. Bez dodawania czegokolwiek, ale też bez pomijania, bez przemilczania i bez 
rozliczania. W świadomości potrzeby wybaczenia, ale też z gotowością wybaczania. (…) Nas, 
Niemców, przepełnia wstydem, że imię naszego kraju i narodu na zawsze pozostanie 
złączone z bólem i cierpieniem, jakie zostały zadane milionom Polaków. (…) Proszę o 
wybaczenia dla tego, co zostało im uczynione przez Niemców.”  
 
Wielu Polaków przyjęło te słowa jako prawdziwą i oczekiwaną od dawna odpowiedź 
najwyższego przedstawiciela Niemiec na wspomniane przesłania polskich biskupów z 1965 r. 
Prezydenci Polski i Niemiec przekonali wtedy nawet sceptyków, że rocznice, które dzielą, 
mogą być zarazem impulsem dla tworzenia lepszej przyszłości. Przyszłości, które – podobnie 
jak most – będzie łączyła. Jako minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej tak 
właśnie zrozumiałem i oceniłem w roku 1995 znaczenie wystąpienia najwyższego 
reprezentanta narodu niemieckiego. Odważna i godna postawa prezydenta RFN skłoniła 
mnie do wypowiedzenia 28 kwietnia 1995 r., podczas wystąpienia podczas specjalnej sesji 
Bundestagu i Bundesratu następujących słów:  
 
„Podczas wojny i po jej zakończeniu miliony ludzi musiały opuścić swe ziemie rodzinne. Dla 
wielu Polaków były to ziemie za Bugiem, dla wielu Niemców — za Odrą i Nysą. Te dwie grupy 
ludzi nie mogły ze sobą rozmawiać; gdyby tak było, oba narody mogłyby się znacznie 
wcześniej porozumieć i zrozumieć. Ale polscy wysiedleńcy ze wschodu nie mogli nawet 
prowadzić monologu w tych sprawach. A jeżeli osiadali na polskich Ziemiach Zachodnich, 
zjawiali się tam nie jako zwycięzcy: uważali się raczej za ofiary wojny, której nigdy nie chcieli i 
której wybuchu nie zawinili. Przełom roku 1989 stworzył możliwości swobodnej dyskusji 
politycznej. Skoro wolno już mówić o losie wysiedlanych z Wilna i Lwowa, łatwiej też 
dostrzec ludzki wymiar dramatu wysiedleń z Wrocławia czy Szczecina. Prawno-polityczne 
uregulowanie problemu zjednoczenia Niemiec i ich granic sprawiło, że dzisiaj rozmowa o 
utraconej ojczyźnie nie musi budzić obaw o pokojowy ład w Europie. 
Polska odzyskała suwerenność polityczną. Odzyskuje też suwerenność duchową. Jej miarą 
jest poczucie moralnej odpowiedzialności za całą historię, w której - jak zawsze - są karty i 



 

 

jasne, i ciemne. Jako naród szczególnie doświadczony wojną poznaliśmy tragedię 
przymusowych wysiedleń oraz związanych z nimi gwałtów i zbrodni. Pamiętamy, że dotknęły 
one także rzesze ludności niemieckiej i że sprawcami bywali także Polacy. 
Chcę otwarcie powiedzieć, iż bolejemy nad indywidualnymi losami i cierpieniami niewinnych 
Niemców dotkniętych skutkami wojny, którzy utracili swe strony ojczyste.” 
 
I dalej:  
 
„Można uznać, że przezwyciężanie podziału Europy w warstwie symbolicznej rozpoczęło się 
w Berlinie, kiedy runął mur berliński. Proces ten postępuje — by jednak był skuteczny, musi 
spełniać kilka fundamentalnych warunków. 
Po pierwsze, musi opierać się na trwałym fundamencie wspólnych wartości europejskich. To 
właśnie przede wszystkim akceptacja tych wartości powinna decydować o przynależności do 
Europy i instytucji stanowiących o jej tożsamości. 
 
Po drugie, wśród wartości europejskich za kluczową my, Polacy, uznajemy otwartość wobec 
tych, którzy codzienną, nie pozbawioną wyrzeczeń i upartą pracą na rzecz przemian dają 
dowód gotowości służenia wspólnej europejskiej sprawie. Uważamy, że zaawansowanie 
reform w państwach postkomunistycznych winno pozostawać w ścisłym związku z 
odpowiednią intensywnością procesu integracyjnego tych państw. 
Po trzecie, ze strony naszych zachodnich partnerów, w tym i Niemiec, pragniemy widzieć 
jasno wolę otwarcia i poszerzenia instytucji europejskich oraz euratlantyckich. Wierzymy, że 
na Zachodzie nie zacznie znów dominować ciasny „realizm" rozumowania w kategoriach 
„stref wpływów", „buforów" czy uznania „historycznych interesów" ościennych mocarstw, 
który święcił triumfy w Jałcie. 
Z powyższego wynika kolejny, czwarty warunek: że proces integracji skierowany na Wschód 
nie zostanie powstrzymany. 
Nie chcemy podziałów europejskich ani starych, ani nowych. Chcemy stale postępującego 
procesu jednoczenia Europy, którego niedawnym i szczególnym etapem było zjednoczenie 
Niemiec.” 
                                 
Dotychczasowe działania w Görlitz / Zgorzelcu skłaniają do optymistycznego spojrzenia w 
przyszłość. Chciałbym raz jeszcze podkreślić historyczną rolę tego miasta. Zamiast pozostać 
synonimem swego sztucznie stworzonego położenia na peryferii, awansowało do roli 
symboli odbudowy, która zaczyna się od pieczołowicie odrestaurowanych pereł 
architektonicznych, a sięga aż po przyjazne relacje między ludźmi po obu stronach rzeki. 
Dalszym, pozytywnym krokiem z perspektywy tego godnego naśladowania partnerstwa, 
będzie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dla nas oznacza ono, z jednej strony, 
wspólnotę w sensie globalnym (zarówno w ramach polityki europejskiej, jak i NATO), z 
drugiej zaś czyni z nas, naszych dzieci i wnuków, obywatelami tej szczególnej części 
zjednoczonej Europy. 
 
Z głębokim przekonaniem i z całego serca pragnę podziękować jurorom Międzynarodowej 
Nagrody Mostu Europejskiego Miasta Görlitz / Zgorzelec za przyznane mi, zaszczytne 
wyróżnienie. Moje podziękowania kieruję także do Arno Lustigera, laureata z roku 2000, za 
jego poruszającą laudację, pragnąc zarazem zapewnić jego oraz wszystkich tu obecnych, że w 
mym życiu robiłem zawsze to, co robić byłem w stanie i co uważałem za właściwe. Dziękuję 



 

 

również władzom samorządowym Görlitz oraz wszystkim mieszkańcom tego pięknego 
miasta za ich prawdziwe zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiej wspólnoty ludzi 
mądrych i prawych wieku XXI.   
 
Spoglądając na moją własną życiową drogę i doświadczenia w relacjach między naszymi 
narodami, uważam dzisiejszą uroczystość za dzień o znaczeniu symbolicznym w mojej 
biografii. Przed rokiem otrzymałem w Berlinie Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec, a przed siedmioma laty najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła 
Białego. W jednym i drugim przypadku był to wyraz uznania i szacunku ze strony głów 
obydwu państw. Tymczasem dzisiaj, pod koniec mojej działalności publicznej, otrzymuję 
wyróżnienie od obywateli, reprezentowanych przez Towarzystwo Nagrody Mostu, od ludzi, 
którzy mieszkają na granicy naszych krajów. 
 
Czuję się też zaszczycony przez moich wybitnych poprzedników, laureatów 
Międzynarodowej Nagrody Mostu Miasta Görlitz / Zgorzelec. Wszystkie te osoby, poczynając 
od hrabiny Marion Dönhoff po księdza kardynała Miroslava Vlka są mi dobrze znane. Przed 
trzema laty sam miałem możność wygłaszania przemówienia, gdy wyróżnienie to 
otrzymywała Freya von Moltke – wielka Niemka o prawdziwy przykład relacji międzyludzkich 
dla nas wszystkich. Stając dzisiaj wraz z nią i pozostałymi laureatami w jednym szeregu, czuję 
szczególny zaszczyt i radość. Dziękuję za to z całego serca.      
 
Przekład: Marcin Barcz        
   


