
SPRAWOZDANIE Z PRACY TPN W LATACH 2003 - 2006 

• Co roku organizowaliśmy Spotkania Noworoczne, w których oprócz licznej 
grupy naszych członków udział wzięli zaproszeni goście m.in. Pan Konsul 
Detlof von Berg i Pani Jule Hiltner attache ds. kultury z Konsulatu 
Niemieckiego w Gdańsku, reprezentanci Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w 
Gdyni, Mniejszości Niemieckiej z Gdańska oraz Ludności Niemieckiej z Gdyni. 

• Organizowaliśmy Spotkania Piątkowe", na których poruszaliśmy tematy 
związane z historią Gdańska i miast niemieckich, zwyczajami, muzyką i 
kulturą obu narodów. Gościem naszym była również pisarka Lena 
Tomaszewska, Julia Hiltner z Konsulatu Generalnego Niemiec. 

• Organizowaliśmy spotkania integracyjne pt. "Powitanie wiosny" z udziałem 
Chóru mniejszości Niemieckiej w Gdańsku oraz "Grzybobranie" w okolicy 
Szymbarka. 

• Organizowaliśmy wspólnie z Adalbertus-Werk i Adalbertus-Jugend spotkania - 
sympozja w Gdańsku i Gemen. Uczestniczyli w nich bylii aktualni mieszkańcy 
Gdańska oraz młodzież polsko-niemiecko-litewsko-łotewska. 

• Współorganizowaliśmy trzy wystawy: "10 rocznica spotkań gdańskich", "Ta 
sztuka, czyli artystki z Hamburga" oraz "Wiosna jesienią - Od polskiego 
listopada do niemieckiego maja - Europa Narodów 1830-1832". 

• Opiekowaliśmy się niemieckimi grupami m.in. Towarzystwa Niemiecko-
Polskiego z Pforzheim, Bremy, Drezna i Lipska, Berlina, Hamburka, Lubeki. 

• Otoczyliśmy opieką kolejny raz goszczący w Gdańsku Scheferchor Rekum 
organizując ich pobyt. 

• Zorganizowaliśmy dwie podróże do Bremy z cyklu "Mieszkańcy Gdańska 
odwiedzają Bremę" i jedną do Drezna i Lipska. Podłodze odwiedziliśmy 
Hamburg i Lubekę. 

• Wspólnie z Gdańskim Chórem Nauczycielskim zajęliśmy się przygotowaniem 
pobytu Niemiecko-Polskiego Chóru Bremskiego goszczącego w Gdańsku z 
okazji jubileuszu Gdańskiego Chóru Nauczycielskiego. 

• Zapoczątkowaliśmy w Gdańsku spacery szlakami Güntera Grassa 
opracowane przez nas na podstawie historii przedstawionej w jego literaturze. 

• Zajmowaliśmy się również organizacją pobytu Chóru z Minden. 



• Wspólnie z Towarzystwem Niemiecko-Polskim z Bremy organizowaliśmy 
prezenty mikołajkowe, pomoc rzeczową oraz wypoczynek dzieciom z 
Gdańskich Domów Dziecka. Pośredniczyliśmy w uczestnictwie dzieci w 
konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę Bremeńską z okazji 
jej ponownego otwarcia. 

• Reinhold Stiering na spotkaniu z Zarządem wręczył nam w imieniu 
Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Bremy pamiątkowy medal miasta Bremy. 

• Kontynuowaliśmy cykl podróży studyjnych do regionów i miast niemieckich. 
Zorganizowanych zostało 21 podróży do różnych regionów Niemiec 
połączonych ze spotkaniami z Towarzystwami Niemiecko-Polskimi w 
odwiedzanych miastach. Ogółem w latach 2003-2006 w podróżach studyjnych 
wzięło udział 195 osób. 

• Braliśmy aktywny udział w organizacji wakacyjnego stypendium językowego w 
Bremie dla studentów AMG i AWFiS. 

• Prowadzimy kursy nauki języka niemieckiego w tym m.in. dla dzieci z domu 
dziecka i policjantów pierwszego kontaktu - finansowany przez Konsulat 
Generalny Niemiec. 

• Braliśmy udział w reprezentowaniu naszego Towarzystwa w ważnych 
uroczystościach związanych z współpracą Gdańska i Bremy. 

• Dwoje naszych młodych przedstawicieli reprezentowało młodzież polską na 
Spotkaniu Młodzieży Krajów Unii Europejskiej i Rosji w związku z obchodami 
60. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. 

• Wielkim wydarzeniem w życiu naszego Towarzystwa było odznaczenie 13 
maja 2005 roku członka Niemiecko- Polskiego Towarzystwa z Bremy 
Reinholda Stieringa medalem Św. Wojciecha za zaangażowanie w pracy na 
rzecz tolerancji i pojednania między narodami Polski i Niemiec, współpracy 
miast partnerskich Gdańska i Bremy oraz obu Towarzystw. Odznaczenie to 
zostało wręczone na wniosek naszego Towarzystwa poparty przez Domy 
Dziecka i Harcerzy. 

• Zorganizowaliśmy spotkanie pracowników socjalnych Berlina i Gdańska pod 
hasłem: "Bilans po roku członkostwa w Unii Europejskiej - polsko-niemiecka 
wymiana doświadczeń". 



• Wspólnie z przyjaciółmi z Bremy wsparliśmy realizację projektu "Youth" 
polegającego na międzynarodowej, trójstronnej wymianie młodzieży 
pozaszkolnej. W projekcie tym uczestniczyła młodzież z Niemiec, Francji i 
Domu Dziecka z Gdańska-Orunii. 

• W 2005 roku spotkały nas także smutne przeżycia. Pożegnaliśmy z żalem 
naszego długoletniego partnera Gerharda Nitschke prezesa Adalbertus-Werk i 
jego żonę Reginę. 

• Współpracujemy również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policjantów 
(IPA) w Gdańsku, organizując pobyt niemieckojęzycznych grup policjantów 

• Zorganizowaliśmy również dwudniowe obchody 15. rocznicy działalności 
naszego Towarzystwa z udziałem Pani Konsul Generalnej Republiki 
Federalnej Niemiec oraz przedstawicieli władz miasta. Obchody składały się z 
uroczystej akademii w Ratuszu Głównym i pikniku integracyjnego w okolicach 
Szymbarka. 

 

         Nasze Towarzystwo w dalszym ciągu rozwija się o czym świadczyć mogą 
zrealizowane przedsięwzięcia oraz stały wzrost liczby członków, których przybyło 
nam w ubiegłym roku 15 i obecnie liczymy 170 członków. 
         Specjalne podziękowania należą się Konsulatowi Generalnemu Republiki 
Federalnej Niemiec w Gdańsku za finansowe wspieranie naszej inicjatywy nauki 
języka niemieckiego gdańskich policjantów pierwszego kontaktu. Chciałbym 
podziękować Zarządowi za pracę na rzecz Towarzystwa, oraz wszystkim tym, którzy 
swoją pracą przyczynili się do rozwoju naszego Towarzystwa i realizacji jego celów. 
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