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Budziszyn, 30 maja 2018 

 

Szanowni Państwo! 

W roku 2018 obchodzimy tysiąclecie zawarcia pokoju budziszyńskiego w dniu 30 stycznia 1018 na 

grodzie obronnym Ortenburg między Świętym Cesarstwem Rzymskim i Księstwem Polskim. Długoletni 

przeciwnicy wojenni Henryk II (973/978 – 1024), władca państwa wschodniofrankijskiego i cesarz 

rzymsko-niemiecki oraz Bolesław I. Chrobry, książę Polski, nie odwrócili się od działań wojennych, lecz 

stali się sprzymierzeńcami we wspólnej sprawie, walczyli o nią kształtując ten region 

środkowoeuropejski. Po raz pierwszy w historii Łużyce Górne wymieniono i uznawano jako region. 

Pokój budziszyński nie trwał długo. Inaczej niż dziś. Od dziesięcioleci ludzie w centrum Europy żyją ze 

sobą w pokoju bez konfliktów wojennych. Obecnie jest to przestrzegane jako normalność, choć 

wymaga naszej ciągłej troski, szczególnie u nas na trójstyku Polski, Czech i Niemiec. 

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa kulturowego nasze miasto wydało bogaty w wydarzenia 

kalendarz imprez pod tytułem „1000 lat pokoju budziszyńskiego”. Między innymi pragniemy uczcić 

artystów angażujących się swoim dorobkiem artystycznym o nadzwyczajnej jakości w sprawy regionu 

oraz w ideę europejską. W tym celu powołałem do życia nagrodę DIE/KUNST/EUROPA.  

Nagroda ma być przyznawana rokrocznie i łączy w sobie dwa wątki: z jednej strony SZTUKA 

pokojowego współistnienia, dobrych stosunków międzyludzkich i gotowości udzielenia pomocy innym. 

Chcemy wypromować europejską ideę pokojowego współistnienia w zjednoczonym świecie na 

szczeblu transgranicznym i międzyludzkim.  

Z drugiej strony rzeczywiście SZTUKA i kultura mają zająć centralne miejsce naszej promocji. W 

konkursie konkurować ze sobą będą projekty przedsięwzięć mające oddziaływać na społeczeństwo i 

zainicjować dialog. Nie ma granic wyobraźni i kreatywności! W pierwszej kolejności nagroda ma 

przybliżyć do siebie ludzi z Niemiec i z naszego kraju sąsiedniego, z Polski, jednak jestem otwarty na 

późniejsze rozszerzenie projektu na Czechy. Nagroda ma się przyczynić do prowadzenia 

konstruktywnego wspólnego dyskursu o przyszłości Europy i dać odpowiedź na najpilniejsze 

zagadnienia współczesności: Jakie istnieją wizje i w jaki sposób możliwe będzie pokojowe 

współistnienie w warunkach różnorodności kulturowej. 

 



Inicjatorzy nagrody w Budziszynie pragną uzyskać wysokie ponadregionalne postrzeganie w myśl 

zrozumienia podstawowych zasad demokratycznych. Możliwe będzie to tylko dzięki wsparciu przez 

możliwie wiele osób publicznych. Oprócz mojej osoby znane osobistości przejęły patronat lub 

zasiadają w zacnej kapitule: 

Radca ministerialny dr Uwe Koch  

Niemiecki komitet narodowy ds. ochrony zabytków przy pełnomocniku rządu federalnego 

 Dietmar Nietan 

Przewodniczący Związku Federalnego Stowarzyszeń niemiecko-polskich e.V. 

Przewodnictwo kapituły obejmuje pan Bernd Karwen, Instytut Polski w Berlinie.  

Proszę udostępnić moją informację artystom i podmiotom zaangażowanym z Państwa środowiska i 

tym samym pomóc nam uczynić z nagrody DIE/KUNST/EUROPA historię sukcesu.  

Z góry dziękuję za Państwa pomoc.  

 


