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25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie: Politycy na najwyższych
szczeblach chwalą zaangażowanie polskiego i niemieckiego
społeczeństwa obywatelskiego
17 czerwca 1991 r. Polska i Niemcy podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W
tych dniach oba narody świętują 25-lecie jubileuszu istnienia traktatu, które to uroczystości obejmują
wzajemne wizyty najważniejszych polityków obu krajów. Ważnym filarem traktatu są regulacje dotyczące
wymiany młodzieży, kultury i nauki, które to elementy zostały uwzględnione w planie rozpoczęcia
uroczystości.
Dietmar Woidke, premier kraju związkowego Brandenburgii i przedstawiciel Partnerstwa Odry odbył
podróż do Warszawy w funkcji pełnomocnika rządu federalnego do spraw stosunków z Polską, aby
złożyć wizytę w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Podczas uroczystości 25-lecia istnienia tej
organizacji Woidke chwalił jej wybitną rolę w dziele pojednania i przyjaźni między oboma krajami: „Nie
do przecenienia są niezliczone doświadczenia i przeżycia łączące młodzież. Gdyż dla młodych Polaków
i Niemców normalnością jest to, co w obliczu historii graniczy niemalże z cudem.” Patrząc na cały szereg
proponowanych projektów: od programów sportowych, integracyjnych, aż po kształcenie zawodowe,
Dietmar Woidke stwierdził, że istotne jest przede wszystkim spotkanie, wspólna aktywność i wspólne
kształtowanie. Podsumował: „Wspólne przedsięwzięcia, wspólne budowanie: to właśnie dzięki temu
powstały niezliczone przyjaźnie, relacje zawodowe, a nawet rodziny polsko-niemieckie. Zbudowaliśmy
między naszymi krajami pomosty, które co roku stają się wytrzymalsze i stabilniejsze.”
Jak ważna jest wymiana młodych Polaków i Niemców dla relacji między oboma krajami, pokazują też
życzenia polskiej premier, Beaty Szydło, która zwróciła się do uczestników przekazując list: „Nasze kraje
przeszły długą drogę do dojrzałego partnerstwa. (...) Dobra współpraca i konkretne projekty są dowodem
na to, że droga, którą podążamy, jest najlepszym rozwiązaniem. Młodzi ludzie, których losy dzięki
Państwu się skrzyżowały, są przyszłością obu krajów.”
Dietmar Woidke namawiał z przekonaniem do zwiększenia środków finansowych na rzecz działalności
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jego kraj związkowy już w ubiegły piątek zajął się tą sprawą
składając odpowiedni wniosek do Bundesratu. Dietmar Woidke ponownie podkreślił w Warszawie swoje
wezwanie: „Aby historia przyjaźni pozostała historią sukcesu, konieczne jest odpowiednie wyposażenie.”
Uroczystości jubileuszowe zostaną ukoronowane wizytą prezydenta RP Andrzeja Dudy w Berlinie, w
czwartek, 16.06.2016 r., gdzie z honorami wojskowymi zostanie przyjęty przez prezydenta Niemiec
Joachima Gaucka. Następnie odbędzie się uroczystość wraz z odczytem tekstu „Sąsiedzki dialog”.
Następnego dnia Joachim Gauck pojedzie z rewizytą do Warszawy. W programie przewidziane jest m.in.
spotkanie z polsko-niemiecką grupą refleksyjną oraz przemówienie podczas konferencji „Na czym
budować przyszłość Europy”, a także spotkanie z premier RP Beatą Szydło.
Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości prezydent Joachim Gauck udzielił wywiadu polskiemu
tygodnikowi Polityka, w którym, podobnie jak Beata Szydło i Dietmar Woidke, podkreślił znaczenie
polskiego i niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego dla pojednania polsko-niemieckiego.

„Niezmiennie fascynuje mnie fakt, że ten proces [pojednania, przyp. redakcji] w połowie lat 60-tych nie
został zapoczątkowany przez rządy, lecz że zrodził się w centrum naszych społeczeństw, wśród ludzi
dobrej woli w Polsce i w Niemczech, u katolików i protestantów, intelektualistów, artystów,
przedsiębiorców i wielu zaangażowanych obywatelek i obywateli. Okazało się, że zanim polityka była w
stanie zbudować mosty, zbudowali je ludzie.”
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