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Przez dziesięciolecia Odra stanowiła symboliczną oś
biografii Władysława Bartoszewskiego. Nie może
zatem dziwić, że to właśnie nadodrzański Szczecin
staje się miejscem organizowanej przez
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie i Urząd
M a r s z a ł ko w s k i Wo j e w ó d z t w a Z a c h o d n i o pomorskiego kolejnej odsłony wystawy poświęconej
działalności tego wielkiego Polaka. Wystawa
prezentowana była dotychczas przede wszystkim po
drugiej stronie Odry, w miastach pogranicza polskoniemieckiego takich jak Görlitz, Cottbus i Frankfurt
nad Odrą, a także w głębi Niemiec – w Dreźnie,
Berlinie, Magdeburgu i Hamburgu.
Władysław Bartoszewski zapisał się na kartach
historii jako wybitny orędownik pojednania polskoniemieckiego - budowniczy mostów między Polską
i Niemcami. Mostów, które łączyły przeciwległe
brzegi różnych światopoglądów, odmiennych mentalności, odrębnej historii.
Takim też będzie odrzański most między Siekierkami
i Neurüdnitz, który otrzymać ma imię Władysława
Bartoszewskiego - w przeszłości wykorzystywany
wyłącznie do celów militarnych, a współcześnie
ponownie otwarty dla mieszkańców polskoniemieckiego pogranicza i wszystkich entuzjastów
natury. Według słów Marszałka Olgierda Geblewicza
budowla „ma szansę stać się symbolem pojednania,
przypieczętować trwałą zmianę na polskoniemieckim pograniczu” i stać się czymś przeciwnym
do swojego dawnego przeznaczenia, tzn. symbolem
„pogranicza przyjaznego, otwartego, już nigdy
niepodzielonego drutem kolczastym, tego, co można

określić wielkim cudem, co udało się nam zbudować
po tak traumatycznych przejściach historycznych;
sukcesem, do którego doprowadzili wspaniali ludzie,
tacy jak Władysław Bartoszewski”.
Inicjatywę uhonorowania Władysława
Bartoszewskiego poprzez nadanie jego imienia
mostowi Siekierki-Neurüdnitz przyjęło z życzliwością wiele osób i instytucji, w tym Konsul
Generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper,
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
dr Dietmar Woidke, przedstawiciele Zarządu
Federalnego Towarzystw Niemiecko-Polskich
w Berlinie i w Brandenburgii.
Wystawa o życiu i spuściźnie Władysława
B a r to s zew s k i e go, H o n o rowe go O by wate la
Szczecina, prezentowana w tym właśnie mieście
w Zamku Książąt Pomorskich w okresie od 15 lutego
do 3 marca 2022 r., jest kolejnym istotnym
wydarzeniem w procesie zbliżenia polskoniemieckiego.
Wernisaż
Wtorek, 15 lutego 2022 o godz. 13.00
Głos zabiorą:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz
Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku
Cornelia Pieper
Dyrektor Urzędu Barnim-Oderbruch
Karsten Birkholz
koordynatorka wystawy
Anita Baranowska-Koch
Po wystawie oprowadzi kurator
dr Marcin Barcz

