Drahá smútiaca rodina, najbližší príbuzní, vážené smútočné zhromaždenie ...
Dnes smúti aj Slovensko, smúti región okolo Tatier, smútia aj slovenská časť Euroregiónu
Tatry. Odišiel do večnosti veľmi blízky priateľ Slovákov a SYMBOL – IKONA poľsko slovenskej spolupráce – pán Wendelin Haber.
Wendelin Haber dal pečať novodobej cezhraničnej spolupráci Poliakov a Slovákov. Stal sa
otcom a tvorcom tejto spolupráce. Vďaka nemu v roku 1994 bolo založené združenie
„Euroregión "Tatry" so sídlom v Nowom Targu a vytvára sa transhraničný zväzok na poľskoslovenskom pohraničí ako podstata budúcej úspešnej cezhraničnej spolupráce. A vďaka
tomuto zväzku vzniká partnerská spolupráca medzi mestami a gminami na poľskej
a slovenskej strany a začínajú sa realizovať mnohé spoločné projekty.
Wendelin Haber bol pre nás učiteľ - od neho sme sa učili ako navzájom spolupracovať na
poľsko-slovenskom pohraničí, čo je základom dobrej a úspešnej spolupráce. Mal veľké
srdce a veľký cit pre poľsko-slovenské pohraničie. Možno aj preto, že sa narodil na Spiši,
ktorý síce rozdelila štátna hranica na dve časti (poľskú a slovenskú), ale ľudia na oboch
stranách Spiša si zostali vždy blízki svojím zmýšľaním i svojím životom.
Wendelin Haber dostal počas svojho života niekoľko významných ocenení za svoju prácu – aj
Striebornú medailu Ministerstva zahraničných vecí SR za zásluhy v rozvoji cezhraničnej
spolupráce. Ale jeho najväčším ocenením, pre neho najväčšou odmenou boli úspešné projekty
na poľsko slovenskom pohraničí. A tých bolo veľké množstvo aj na slovenskej strane, ktoré
sám Wendelin inicioval alebo podporoval: Vybudovanie Dómu poľsko-slovenskej spolupráce
v Kežmarku, kde sídli Euroregion Tatry, vybudovanie lávky cez rieku Dunajec spájajúca
Červený Kláštor a Sromowce Niżne, ale aj projekt Čistá rieka Poprad. Vďaka podpore
Wendelina Habera sa na slovenskej strane začínajú budovať prvé kilometre cyklotrás v rámci
strategického projektu Historicko- kultúrno-prírodná cyklocesta okolo Tatier. Ja osobne som
mal česť pracovať s Wendelinom na niekoľkých projektoch, aj na transformácii Cezhraničného
Zväzku „Euroregión "Tatry" na Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ku ktorej
došlo v roku 2013. Ja osobne ďakujem pánu Bohu za každú minútu, kedy som mohol byť
v blízkosti Wendelina Habera.
Ak povieme meno Wendelin Haber, tak súčasne sa nám na slovenskej strane objavia mená,
s ktorými on úzko a dlhodobo spolupracoval - Ján Skupin z Kežmarku, Peter Burian zo Starej
Ľubovne, či Július Lojek zo Sp. Starej Vsi ale aj Milan Nevlazla či Oľga Marhulíková. Ale
rovnako som si vždy Wendelina spájal a budem spájať ešte s jednou osobou – Atoninom
Nowakom, bývalým riaditeľom kancelárie EUT, ktorých som vnímal ako nerozlučnú dvojicu
predstavujúce EUROREGIÓN TATRY.
Wendelin Haber zanechal – nám - nastupujúcej generácii - veľký dar - veľký odkaz a tým je
jeho celoživotné dielo ale aj jeho nasledovné posolstvo, podľa ktorého Poliaci a Slováci na
pohraničí majú trpezlivo hľadať cestu k sebe a vzájomne spolupracovať“. Dodnes si
pamätám jeho slová: „Štefane, pamiętaj, každa spolupraca wymaga cierpliwość ,
wytrzymałość i rozsądny kompromis”.
V našej pamäti si Wendelina budeme pamätať ako prajného a veľmi priateľského človeka
s otvoreným srdcom pre všetkých ľudí.
Wendelin, ĎAKUJEME za tvoj obrovský a neoceniteľný celoživotný prínos – ďakujem ti v
mene celého poľsko-slovenské pohraničia.
Drahá smútiaca rodina, prijmite v mene všetkých Slovákov, osobitne v mene slovenského
Euroregiónu Tatry úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke !
Wendelin, priateľu, odpočívaj v pokoj !

