Nadanie tytułów Zasłużony dla Miasta Malborka dla Celiny Pacanowskiej i Fundacji
Mater Dei. Uroczysta sesja Rady Miasta Malborka z okazji 730-lecia nadania
Malborkowi praw miejskich - 17.06.2016
W imieniu Fundacji Mater Dei tytuł "Zasłużony dla miasta Malborka" odebrali jej prezes i
wiceprezes, czyli Bernard Jesionowski i Andrzej Panek. Chyba większość
malborczyków doskonale wie, za co. Mater Dei wyróżniono za osiem lat wytrwałej akcji,
dzięki której mieszkańcom i turystów udało się przypomnieć o średniowiecznej figurze
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z zamkowego kościoła, zniszczonej w trakcie działań
wojennych w 1945 roku, a odbudowanej 71 lat później. Przyczyniła się też do tego
zbiórka publiczna zorganizowana przez fundację (środki przekazano Muzeum
Zamkowemu jako wkład do dużej inwestycji na Zamku Wysokim).
- To, co myśmy dzisiaj otrzymali, to nie jest dla nas, nawet nie dla fundacji, ale dla ludzi,
którzy przyczynili się do tego, że ta figura dzisiaj stoi. Że dali tę złotówkę, 5, 10, 100,
1000 złotych czy więcej. Oni są odbiorcami tego, cośmy tutaj dostali. To jest dla nich.
Oni są rodzicami tego sukcesu - mówił Bernard Jesionowski podczas uroczystej sesji.
Szczególnym gościem podczas posiedzenia samorządu był wielki mistrz zakonu
krzyżackiego, ks. Bruno Platter. Z okazji 730-lecia przekazał mieszkańcom na ręce
burmistrza powiększoną kopię Madonny ze złota i srebra, jaką w XV wieku na swoim
łańcuchu nosili wielcy mistrzowie.
- W średniowieczu fakt nadania praw miejskich nie był zwykłym, codziennym
wydarzeniem. Nadanie ich oznaczało, że mieszkańcy mieli prawo współtworzenia
społeczności pod egidą zakonu - przypomniał ks. Bruno Platter. - Ważne jest to, co
było, ale nasza przyszłość i to, co teraz jest, też jest bardzo ważne. Chciałbym życzyć
wszystkiego dobrego i wielu błogosławieństw. Malbork to nie jest jakieś miasto i to nie
jest jakiś zamek. Cieszę się, że dzisiejsze społeczeństwo ma tak duży wkład, żeby się
jednoczyć, wspólnie "budować mosty" i wspólnie działać.
Wielki mistrz nawiązał też do wyróżnienia przyznanego Fundacji Mater Dei. Stwierdził,
że przywrócić Madonnę to "tak, jakby oddać zamkowi jego serce".

