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Doniesienie prasowe 

 

Najwyższe odznaczenie dla bezgranicznego zaangażowania 
 
Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec wręczą w dniu 19 listopada w Berlinie 
mieszczącemu się z Brandenburgii Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz Nagrodę 
Polsko-Niemiecką. 

Na początku października br. ogłoszono, że tegoroczna Nagroda Polsko-Niemiecka zostanie 
przyznana Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Nagroda ta zostanie wręczona przez 
ministrów spraw zagranicznych obu krajów, Grzegorza Schetynę i Franka-Waltera Steinmeiera, 
w Berlinie dniu 19 listopada br. podczas Forum Polsko-Niemieckiego. Drugim laureatem 
niniejszego wyróżnienia jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu. 

Przewodniczący Jury Nagrody, Dietmar Woidke (Premier Kraju Związkowego Brandenburgii 
oraz Koordynator rządu RFN ds. współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych) tak uzasadnił niniejszą decyzję: „Obaj laureaci poprzez swoją pracę zbliżają 
młodzież do siebie. W taki oto sposób wzrasta międzyspołeczny fundament, na którym opierają 
się stosunki polsko-niemieckie. Zamek Trebnitz stał się cenionym miejscem polsko-niemieckich 
spotkań w regionie przygranicznym.“ 

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz jest ośrodkiem kształcenia znajdującym się w powiecie 
Märkisch-Oderland, ok. 30 km od polskiej granicy. Stowarzyszenie to utworzono w 1992 roku 
i od tego czasu głównym obszarem jego działalności są międzynarodowe projekty wymian 
głownie z Polską i Europą Wschodnią. Szczególnie w ostatnich latach Zamek Trebnitz 
znacząco poszerzył swoją ofertę inicjatyw kierowanych do różnych grup społecznych 
w regionie przygranicznym i tym samym przysłużył się do rozwoju wymiany polsko-niemieckiej. 
A przyczyniają się do tego m.in. takie trwałe projekty, jak Polsko-Niemiecka Kawiarnia 
Uczniowska, Biegi Odry (projekt filmowy traktujący o ludziach mieszkających w regionie 
przygranicznym) lub Nadodrzańska Rada Młodzieży. Poza tym Zamek Trebnitz jest 
organizatorem Polsko-Niemieckiego Forum Wymiany Młodzieży dla podmiotów działających 
w obszarze edukacji zawodowej, Rozmów na Zamku poświęconych tematom regionalnym, 
oraz organizuje (dla zainteresowanych) coroczną podróż do Polski oraz kurs języka polskiego.  

Praca ta spotyka się z dużym wsparciem z wielu stron. Darius Müller, dyrektor ośrodka 
kształcenia, podsumowuje to w następujący sposób: „Wyróżnienie to czyni mnie bardzo 
szczęśliwym, w końcu nie można sobie przecież wyobrazić bardziej zaszczytnej nagrody 
w obszarze współpracy polsko-niemieckiej. Nagrodę tę zawdzięczany ludziom, którzy angażują  
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się zarówno zawodowo, jak i społecznie, jednak zawsze ponadprzeciętnie, na rzecz Zamku 
Trebnitz oraz w sprawę polsko-niemiecką. Za co im z całego serca dziękuję!“ 

Za pieniądze z nagrody w wysokości 10.000 euro mają zostać sfinansowane dwa 
przyszłościowe projekty: w ramach projektu „Poszukiwanie śladów - Sonnenburg/Słońsk" 
polscy i niemieccy uczniowie pochylą się w kreatywny sposób nad przeszłością 
i teraźniejszością miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Sonnenburg, a w ramach projektu 
„Translimes“ cztery polskie i niemieckie szkoły otrzymają wsparcie podczas opracowywania 
i implementacji transnarodowego profilu szkół. 

Nagroda Polsko-Niemiecka jest corocznie przyznawana pojedynczym osobom lub 
organizacjom, które w szczególny sposób przysłużyły się rozwojowi stosunków polsko-
niemieckich. Do dotychczasowych laureatów należą m.in.: Marion Gräfin Dönhoff, Jerzy Buzek, 
Willy Brandt, Tadeusz Mazowiecki, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Hans-Dietrich 
Genscher, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemiecko-Polskie 
Gimnazjum Löcknitz, Miasto Wrocław oraz Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia 
Europejskiego. 
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