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            Tradycyjnie rok 2010 rozpoczęliśmy spotkaniem noworocznym z udziałem 

przedstawiciela Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Konsula 

Gerda Fensterseifer, przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  Macieja Buczkowskiego, 

Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Pawła Sabiniarza, Związku Ludności Niemieckiej 

w Gdyni Benedykta Reszki,  Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kartuzach Romana 

Tuszyńskiego i innych zaproszonych gości. 

W maju uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Zjazdu Gdańszczan oraz              

we wręczaniu Medalu Św. Wojciecha rekomendowanemu przez nas przewodniczącemu 

Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie Rainerowi Nalazkowi. Kilka lat wcześniej 

medalem tym nagrodzony został Reinhold Stiering. Uczestniczyliśmy również we wręczeniu 

statuetek „Neptuny 2010”. 

W maju i lipcu zorganizowaliśmy dwie podróże studyjne do Brandenburgii i Berlina 

oraz Dolnej Saksonii. Jak co roku tak i w 2010 odbywały się weekendowe spacery 

integracyjne po Gdańsku i okolicy, które również cieszą się bardzo duża popularnością wśród 

członków Towarzystwa, którzy oprócz poprawy kondycji poszerzają przy okazji wiedzę.   

W ubiegłym roku mieliśmy również kilka bardzo ważnych i miłych spotkań między 

innymi  :  w czerwcu odwiedziła nas grupa członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z 

Kolonii – omówiliśmy możliwości współpracy. 

W czerwcu zorganizowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim                  

z Bydgoszczy spotkanie integracyjnie w Gniewie. Ponad 30-osobowa grupa z Gdańska 

zwiedziła zamek, miejscowość wysłuchując mini koncertu organowego w miejscowym 

kościele by zakończyć zwiedzanie przy grzanym winie przy ognisku. Nasi koledzy z Bydgoszczy 

niestety nie dojechali  ze względów organizacyjnych. 

W sierpniu gościliśmy  naszego członka Reinholda  Stieringa wraz  z żoną Sigrid             

z Bremy – odwiedziliśmy Dom Dziecka na Oruni, gdzie udzielił wywiadu dla Radia Gdańsk 

przedstawiając historię współpracy i pomocy dzieciom. Przy okazji przekazał 2 tyś. Euro na 

niezbędne wydatki i 50 Euro na prezenty świąteczne dla dzieci.  Wśród naszych członków 

zebraliśmy drugie tyle i przekazaliśmy dzieciom na święta prawie 50 paczek. 

We wrześniu natomiast gościliśmy  Konsula Honorowego Polski   w Bremie Pana 

Hansa Dietricha Pashmeyera, który odwiedził naszą siedzibę i zapoznał się z działalnością 

naszego Towarzystwa. Mieliśmy tez okazje porozmawiać na temat tegorocznych obchodów 



35-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy, 30-lecia Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie 

oraz naszej rocznicy. 

W listopadzie doszło do długo oczekiwanego spotkania z nowym przewodniczącym 

Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie, Panem  dr Horstem Wagnerem wraz z żoną, 

która pełni funkcje skarbnika. Omówiliśmy zakres dalszej współpracy na 2011 rok dotyczącej 

wymiany młodzieżowej oraz wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Głównym 

tematem były jednak plany związane z obchodami partnerstwa Gdańska i Bremy oraz 

naszych Towarzystw. 

Braliśmy udział wspólnie z Mniejszością Niemiecką w Gdańsku w realizacji  

corocznego projektu „Schüler-Theaterfestival”, który odbył się w Teatrze Miniatura w 

Gdańsku. 

Niestety  w 2010 roku  nie udało nam się zorganizować Podróży Studyjnej „Bawaria – 

szlakiem romantycznym” z powodu niskiej frekwencji.   

W związku z tym, że nie udało nam się znaleźć młodzieży w odpowiednim wieku z 

Niemiec nie zrealizowany został  projekt polsko-niemiecki: Warsztaty Fotograficzne 

„Cassubia – Lusatia, Impresje Fotograficzne”. Postaramy się zrealizować go w tym roku. 

Wspominając o problemach, które nas nie ominęły w zeszłym roku, warto 

wspomnieć, że dzięki determinacji udało nam się wysłać 15 osobową grupę młodzieży do 

Gemen na 64 spotkanie Adalbertus-Werk. Niestety nie udało nam się zorganizować dojazdu 

dorosłej grupy. Problem leżał po stronie przewoźnika, który stwierdził, że nie potwierdziliśmy 

rezerwacji zabukowanych biletów lotniczych – z czym się nie zgadzamy i sprawa znalazła się 

w Sądzie. W tym miejscu warto wspomnieć, że od tego roku zmienią się zasady wyjazdu, tzn. 

przelot będziemy organizować indywidualnie aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. 

Cieszymy się jednak, że mimo zaistniałych problemów  współpraca z Adalbertus-Jugend oraz 

Adalbertus-Werk będzie trwała dalej i w tym roku 50 osobowa grupa młodzieży i dorosłych 

wyjedzie na sześciodniowe spotkanie do Gemen. Jak co roku ma ono zbliżać nas  do siebie 

poprzez różnotematyczne zajęcia  i kontakt osobisty. 

Od kilku lat kontynuujemy  projekty związane z  nauką języka niemieckiego 

finansowane obecnie przez Instytut Goethego. Prowadzimy kurs języka niemieckiego dla 

mieszkańców Gdańska oraz dla policjantów pierwszego kontaktu z Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku. Prowadziliśmy kursy wakacyjne oraz nieodpłatna grupę konwersacyjną. 

Dużą popularnością cieszyły się w zeszłym roku nasze comiesięczne „spotkania 

piątkowe” na których poruszaliśmy bardzo wiele ciekawych tematów m.in.: Hanza – Związek 

Miast i Kupców, następnie Nowa Hanza – Związek Miast Partnerskich, Wspomnienia w 

formie fotorelacji z pobytu młodzieży w Gemen, oraz architektury Gdańska. Jest to 

znakomita forma integracji oraz poszerzania wiedzy historycznej  nie tylko na temat 

Gdańska, ale i całej Europy. 



Obecnie po weryfikacji nasze Towarzystwo liczy  108 osób, z tego składkę roczną 

opłaciły 74 osoby. 
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