Szanowny Panie Burmistrzu Hollemann,
Szanowni Panowie Burmistrzowie miast partnerskich Denzlingen
Szanowni Państwo,
Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie i możliwość udziału w Święcie Europy,
które odbywa się w Denzlingen. To dla nas ogromny zaszczyt i radość, że możemy dzisiaj być
tutaj razem z Państwem.
Rok 2014 jest rokiem szczególnym dla Polski. W maju obchodziliśmy dziesięciolecie
członkostwa w Unii Europejskiej, w czerwcu 25-lecie przemian demokratycznych w Polsce, w
marcu 15 rocznicę wstąpienia do NATO. Jest to również rok trzecich już wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
Wejście naszego kraju do zjednoczonej Europy otworzyło przed nami wiele zamkniętych
do tej pory drzwi. Niemal na każdym kroku możemy zobaczyć pozytywne efekty tego kroku.
Zostały one osiągnięte dzięki ciężkiej pracy, ale nie sposób nie podkreślić faktu, że nie byłoby to
możliwe bez europejskich funduszy.
Szczególnie chciałbym tutaj podkreślić rolę jaką odgrywa współpraca partnerska między
miastami. Kontakty lokalnych społeczności, często z odległych rejonów Unii Europejskiej
stanowią ważny fundament europejskiej wspólnoty. Miasto Denzlingen ze swoimi partnerami jest
znakomitym przykładem budowania takiej wspólnoty.
Od trzech lat należy do niej także gmina Konstancin-Jeziorna. W naszej współpracy
stawiamy głównie na młode pokolenie. Dzięki kontaktom między szkołami i spotkaniom
sportowym młodzieży z Denzlingen i Konstancina-Jeziorny przełamywane są stereotypy,
uczniowie poznają kulturę i obyczaje swoich niemieckich rówieśników, a doskonalenie
znajomości języków obcych to inwestycja, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Współpraca pomiędzy naszymi miastami odbywa się również w obszarze prezentacji twórczości
lokalnych artystów, fotografów, historii, obyczajów i tradycji. Dużą rolę odgrywają w tej
współpracy mieszkańcy naszych miast, którzy chętnie goszczą w swoich domach przyjaciół z
Konstancina-Jeziorny i Denzlingen.
Tak właśnie uczymy się od siebie nawzajem.
Tak rodzą się przyjaźnie na całe życie.
Tak buduje się prawdziwą europejską więź.
Wymieniamy dobre praktyki i przenosimy je na własny grunt. Doskonałym tego przykładem jest
otwarcie w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie pierwszej samoobsługowej wypożyczalni
książek, takiej samej jak w Denzlingen, którą w naszym mieście nazwaliśmy „przystanek książka”
W Waszym mieście „przystanki książki” (Offenebuecherregal) okazały się wielkim sukcesem.
Wierzę, że u nas będzie podobnie.
Kiedy patrzę z perspektywy tych trzech lat, które minęły od chwili podpisania umowy
partnerskiej z Denzlingen z radością mogę stwierdzić, że mimo odległości i bariery językowej ta
współpraca zmierza w dobrym kierunku. Jestem pełen nadziei, że zjednoczona Europa będzie
nadal dźwignią wspólnego rozwoju.
Raz jeszcze składam na ręce Pana Burmistrza Hollemanna wyrazy podziękowania za
zaproszenie na Święto Europy. Niech spotkanie miast partnerskich Denzlingen otworzy kolejne

dekady przyjacielskich relacji. A wszystkich tutaj obecnych zapraszam do Konstancina-Jeziorny,
przepięknego uzdrowiska położonego w samym sercu Polski.

