Szanowna i Droga Najbliższa Rodzino śp. Wendelina HABERA,
Szanowni Przedstawiciele władz samorządowych Euroregionu TATRY i członkowie
Euroregionu oraz pracownicy Biur, zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej,
Szanowni Państwo, Drodzy polscy i słowaccy Przyjaciele,

Pozwoliłem sobie napisać i przesłać kilka myśli po śmierci Naszego Przyjaciela i wielkiego
samorządowca śp. Wendelina Habera na Dzień mszy świętej żałobnej i Jego ostatniego
pożegnania w Krakowie.
Wiem jak doskonale znane i cenione są na Podhalu , Spiszu, Orawie, po obu stronach Tatr i w
Krakowie i w Zakopanem, a także w innych, zaprzyjaźnionych euroregionach dokonania
twórcze Wendelina jako wybitnego polityka i samorządowca, a także fachowca w swojej
dziedzinie i przez całe lata Gospodarza - Wójta na swoim terenie …
Przeto chciałbym się skupić tylko choć krótko na dziedzinie mi bliskiej przez wiele lat
współpracy z Nim oraz Koleżanek i Kolegów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także
polskich placówek dyplomatycznych na Słowacji. Współpraca ta trwała od początku powstania
Euroregionu Tatry i podstaw transgranicznej współpracy polsko-słowackiej.
Kiedy 29 sierpnia dowiedziałem się o śmierci Wendelina od Jego Syna, Pana Doktora Habera,
przeżywając tę bardzo smutną i bolesną wiadomość miałem też przeświadczenie, że wybiła
pewna godzina odejścia kolejnego Ojca – założyciela, po śmierci wcześniejszej, choć niedawnej
Jano SKUPINA, polsko-słowackiego Euroregionu Tatry i prawdziwej instytucji w polsko słowackich relacjach samorządowych jakim był Wendelin Haber.
Nasza ostatnia , telefoniczna rozmowa odbyła się na Swięto 15 sierpnia, a nieprzypadkowo
powiedziałem do Niego , że warto wspominać w te rocznicowe dni także Jego Ojca, wielkiego
polskiego patriotę doby walki o niepodległość i sprawiedliwe granice Polski. Pośród naszych
kolejnych rozmów pragnąłem bardzo, bym nie zapomniał o Urodzinach Wendelina , które
przypadłyby na dzień 1 października. Ale w dzień ten nieodległy będziemy Go mogli już tylko
wspominać…
Sięgam pamięcią także do odległego w czasie początku naszych kontaktów i przyjacielskiej
współpracy: oto u zarania Euroregionu Wendelin Haber przybywa w 1994r. do Kancelarii
Premiera w Warszawie, by rozmawiać o prawnej i organizacyjnej stronie powstania nowych
struktur we współpracy polsko-słowackiej. Razem z Kolegą z Samodzielnego Wydziału
Współpracy Transgranicznej MSZ towarzyszymy Mu w tej naradzie i konsultacjach. Poznajemy
pierwszy raz Wendelina; jego zdecydowanie i determinację, by doprowadzić projekt
powstania euroregionu zarówno w świetle prawa polskiego i słowackiego, a także
projektowanej Umowy międzynarodowej. To także początkowo niełatwy proces uznania
Euroregionu, także politycznie po stronie naszych słowackich partnerów. Jeszcze przed
powstaniem Euroregionu negocjowaliśmy polsko-słowacką umowę międzyrządową, która
była podpisana niemal równocześnie z Kongresem założycielskim Euroregionu

Był niezapomnianym Gospodarzem – wraz ze swoimi współpracownikami- wielu spotkań
transgranicznych Euroregionu, które były treściowym wkładem do jego rozwoju i stosunków
polsko-słowackich, a także do przybliżenia ludzkich kontaktów oraz instytucji rządowych i
pozarządowych,
My, urzędnicy MSZ oraz innych organów administracji rządowej, byli pracownicy polskich
placówek dyplomatycznych na Słowacji, wdzięczni jesteśmy sp. Wendelinowi za Jego
gościnność, pomoc i zrozumienie dla nas, a i za to, że potrafił dostrzec i docenić także nasze
wysiłki we współpracy transgranicznej. Wspominamy m.in.
pamiętne spotkanie
poświęcone Euroregionowi Tatry w Instytucie Polskim w Bratysławie z udziałem m.in. ministra
Spraw Zagranicznych RP.
Wspomnę tutaj także Rówieśnika śp. Wendelina, przedwcześnie zmarłego 29 sierpnia 2000r.
Ambasadora RP na Słowacji, wybitnego filozofa średniowiecza Profesora Jerzego Bartłomieja
KOROLCA, który bardzo cenił Wendelina Habera i wiązał duże nadzieje z Euroregionem Tatry.
Jakże godnie Prezes Wendelin Haber reprezentował Euroregion Tatry, razem ze słowackimi
Przyjaciółmi, podczas jednego z najważniejszych wydarzeń politycznych i dyplomatycznoprotokolarnych w historii Euroregionu jakim była wizyta prezydentów RP i Republiki
Słowackiej : śp. Lecha Kaczyńskiego i Ivana Gaszparovicza z Małżonkami 3 grudnia 2007r.
Wsród wielu niezapomniane pozostanie Jego wystąpienie podczas Kongresu Europejskiego
Stowarzyszenie Regionów Granicznych w Karlowych Warach.
Nie minął jeszcze dokładnie rok, kiedy to słyszeliśmy także bardzo ciekawe wystąpienie
Wendelina Habera jako Honorowego Prezesa podczas Kongresu Jubileuszowego Euroregionu
we wrześniu 2019r. w Nowym Targu. Niejednokrotnie będziemy powracać do Jego osiągnięć,
może także np. w przyszłych warsztatach polsko-słowackich dla młodych
samorządowców?„Warsztatach haberowskich”…
Zachowajmy to we wdzięcznej pamięci!
Drogi Przyjacielu Wendelinie, dziękujemy najserdeczniej za wszystko!
Spoczywaj w pokoju!
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