Lubeka, 5 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,
z okazji 15. rocznicy założenia naszej spółki córki EUROIMMUN POLSKA dziękuję Państwu
za zaufanie i współpracę!
Firma EUROIMMUN jest międzynarodowym producentem medycznych odczynników laboratoryjnych oraz kompleksowych urządzeń analitycznych, a polski oddział
z siedzibą we Wrocławiu jest dziś jej ważną częścią. W zakresie naszej działalności staramy
się robić wszystko, co możliwe, by wspierać zdrowie Polaków. Pod kierownictwem moich
Koleżanek – Małgorzaty Klimczak oraz Barbary Łobos, wraz z dynamicznym rozwojem całego naszego przedsiębiorstwa, rosła również nasza aktywność w Polsce. Podziwiam ich
wspaniałe umiejętności organizacyjne i jestem wdzięczny za ich gotowość do działania
oraz lojalność.
W ciągu tych 15 lat znaleźliśmy w Polsce wielu współpracowników i klientów, z którymi łączy nas dzisiaj serdeczna
przyjaźń. Do naszej siedziby w Lubece oraz filii EUROIMMUN w Saksonii regularnie przybywają studenci z Wrocławia, którzy przygotowują u nas swoje prace licencjackie i magisterskie. Wspieranie młodych talentów jest dla mnie
szczególnie ważne, dlatego cieszę się, że nie istnieją już przeszkody formalne, które dawniej utrudniały polskim
studentom wyjazd na wymianę. W ciągu ostatnich lat współpraca między naszymi krajami w bardzo wielu dziedzinach stała się łatwiejsza. Chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami dotyczącymi współczesności oraz
planami na przyszłość.
„O, radości, iskro bogów!” – odśpiewywaniem „Ody do radości” Friedricha Schillera świętuje się każdy krok naprzód na drodze do europejskiego zjednoczenia. Oda ta opisuje idealne społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie
są sobie równi, połączeni przyjaźnią i radością. Tak było w grudniu 2007 r., gdy nasi polscy sąsiedzi zostali przyjęci
do strefy Schengen i w całej Europie zabłysła owa boża iskra. Kontrole na granicach zostały zniesione i od tej pory
możemy swobodnie podróżować po naszych krajach. Dziś musimy bronić tego osiągnięcia i zaangażować wszystkie
nasze siły w to, aby zdobyta wolność nie została postawiona pod znakiem zapytania przez powracający problem
nielegalnej masowej imigracji.
To ważne, aby przyjaźń łącząca nasze kraje była umacniana licznymi kontaktami i nieustannie ożywiana poprzez
wymianę we wszelkich dziedzinach, także na płaszczyźnie politycznej. Jestem przekonany, że im częściej Polacy
i Niemcy będą się odwiedzać, tym lepiej będziemy się rozumieć, tym więcej nauczymy się od siebie nawzajem
i tym więcej przyjacielskich relacji zawiąże się między nami. Rozważania o jedności wszystkich narodów Europy
budzą we mnie wspomnienia z czasów, gdy jako członek chóru katedry w Ratzeburgu wielokrotnie występowałem wraz z pieśniarzami z Olsztyna w wielkich oratoriach Bacha, Brahmsa czy Verdiego w kilku miastach Polski –
w Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie, a także w Lubece. Podczas jednego z takich przedstawień, przy okazji wystawienia
„Pasji wg św. Jana” autorstwa Jana Sebastiana Bacha w Olsztynie, dało się odczuć, że muzyków i słuchaczy z obu
narodów ogarnęło uczucie wzajemnej sympatii. To było jak cud.
Te budujące doświadczenia motywują mnie do działania i podejmowania kolejnych inicjatyw. Pochodzę
z terenów Górnych Łużyc, gdzie swoją bazę ma EUROIMMUN, w pobliżu Zgorzelca i Żytawy, na styku trzech krajów.
Jestem w trakcie odbudowy domu handlowego w Zgorzelcu, jednego z najpiękniejszych obiektów tego typu w Europie, porównywanego do słynnej paryskiej Galerii Lafayette. Już wkrótce mieszkańcy terenów położonych po obu
stronach Nysy ponownie będą mogli robić tam zakupy i będą obsługiwani w dwóch językach. W pobliżu Zgorzelca
znajduje się także piękne Jezioro Berzdorf utworzone w miejscu nieczynnej kopalni węgla. Dzięki współpracownikom firmy EUROIMMUN powstało tam odkryte kąpielisko, wokół którego wysypano cztery tysiące ton białego
morskiego piasku. Powiewają tu umieszczone obok siebie flagi: Unii Europejskiej, Polski, Czech oraz Niemiec.
W letnie weekendy wypoczywa tam pięć tysięcy osób, z czego połowa to osoby z Polski. W ciągu następnych kilku
lat planujemy wybudować nad jeziorem duży hotel. Mam nadzieję, że będzie to ośrodek trójstronnej współpracy
narodów i wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy i kultury.
Serdecznie pozdrawiam,
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Założyciel i Dyrektor Generalny EUROIMMUN AG

