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40-lecie Partnerstwa Miast mi!dzy Gda"skiem i Brem# 

25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym S#siedztwie 

Wolne Miasto Hanzeatyckie Brema oraz Gda!sk obchodz" w 2016 roku 

40-lecie partnerstwa miast i jednocze#nie 25-lecie Polsko-Niemieckiego 

Traktatu o Dobrym S"siedztwie. 

Odb$dzie si$ szereg spotka! przedstawicieli polityki i gospodarki, nauki i 

kultury obydwu miast. Na uroczysto#ci zaproszeni s" równie% mieszka!cy 

Bremy i Gda!ska. 

09.05.2016 Dzie" Wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Stutthof 

Godz. 11.00: Obchody tej rocznicy odb$d" si$ z udzia&em Pani Konsul 

Generalnej Niemiec w Gda!sku Cornelii Pieper i Prezydenta Parlamentu 

Breme!skiego Pana Christiana Webera. Otwarta zostanie równie% 

wystawa breme!skiego fotografa Pana Olafa Schlote. Pod tytu&em �In 

memoria� zostanie zainscenizowana instalacja #wietlna i fotograficzna w 

baraku wi$ziennym by&ego obozu koncentracyjnego. Wspominaj"c czarne 

cienie przesz&o#ci artysta próbuje znale'( przy pomocy #wiat&a t$ drog$, 

która &"czy&aby przesz&o#( z tera'niejszo#ci" i przysz&o#ci". 

Z tej okazji przekazanych b$dzie 500 egzemplarzy  nowego wydania 

ksi"%ki  �Stutthof - Obóz Koncentracyjny w okolicy Gda!ska� opracowanej 

przez dr Hermanna Kuhna, wydanej przez wydawnictwo Temmen w 

Bremie. 

09.06.2016 Spotaknie autorskie 

O godzinie 19 Matthias Nawrat, laureat Breme!skiej Nagrody Literackiej 

2016, zaprezentuje fragmenty swojej nowej powie#ci �Die vielen Tode 

unseres Opas Jurek�. 

Ta rozdzieraj"ca serce, smutna, ale te% i niesamowicie zabawna opowie#( 

o rodzinie na kanwie wydarze! polskich i europejskich 20-tego wieku. 

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Niemiecko-Polskie, Krajowe 

centrum szkolenia politycznego  (Landeszentrale für politische Bildung) i 

Biblioteka Miejska w Bremie 
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Spotkanie odb!dzie si! w Krajowym centrum szkolenia politycznego  

(Landeszentrale für politische Bildung) mieszcz"cym si! przy ulicy 

Birkenstr. 20 w Bremie. 

14.06.2016 Wyk!ad 

O godz: 18:00 � Ruch Spo#eczyny Solidarno$% zadziwia. Przede wszystkim 

jego wyj"tkowa si#a, która w sposób zasadniczy zmieni#a relacje ludzi i ich 

nastawienie do polityki na $wiecie. Ten ruch postrzegany jest cz!sto z 

punktu jego makropolitycznego dzia#ania. S" ku temu dobre powody, 

gdy& by# to pierwszy niezale&ny ruch zwi"zkowy w bloku socjalistycznym, 

który wp#yn"# na procesy demokratyzacji Europy w 20-tym wieku i upadku 

komunistycznego autorytaryzmu. Nie mo&na jednak na tym porzesta%. Na 

wyk#adzie zostan" nakre$lone inne, du&o szersze perspektywy i konteksty. 

Wyk#ad jest zaproszeniem do dyskusji o Solidarno$ci. 

Dr Jacek Ko#tan jest filozofem i zast!pc" dyrektora Europejskiego Centrum 

Solidarno$ci w Gda'sku. 

Organizatorem wyk#adu jest Instytut Humanistyczny na Uniwersytecie w 

Bremie we wspó#pracy z Instytutem Badawczym Europy Wschodniej, z 

EuropaPunktBremen i z Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde.  

Wyk#ad odb!dzie si! w EuropaPunktBremen, przy ulicy Am Markt 20 w 

Bremie. 

23.06.2016 Koncert 

O godzinie 15 odb!dzie si! koncert, na którym wspólnie zagraj" 

Breme'ska Orkiestra M#odzie&owa ze $ródmiejskiej szko#y muzycznej 

(Jugendsinfonieorchester Bremen Mitte der Musikschule Bremen) wraz ze 

szkolnym chórem szko#y muzycznej w Gda'sku w aulii szkolej, mieszcz"cej 

si! przy ulicy Gnilnej 3 w Gda'sku. W programie zostan" zaprezentowane 

utwory Mozarta, Mendelssohna i Brucknera. 
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16.07.2016 Koncert 

Godz. 22:30 Zespó !Dick4Dick!powsta !w!Gda"sku!w!2004!roku. Staraj#!si$!

oni! stworzy%  m odzie&owy! obraz! artystyczny! ,!

który  zwi#zany! jest  z  seksualno'ci#,! satyr#!  i  wielokolorowo'ci#.  Kto 

nie rozumie tego kolorowego  rodzaju  sztuki,! mo&e! by%!  ewentualnie 

koncertem! Zespo u! D4D! zszokowany/zaskoczony.! Szkoda,! &e! s uchacze!

nie! maj#!  cz$sto!  mo&liwo'ci!  brania! udzia u! w!  tym  niezapomnianym 

show.   

Koncert! odb$dzie! si$! w! namiocie: Himmelwärts Breminale,  na  Grobli: 

Osterdeichwiesen. 

28.07.2016/01.08.2016 Koncert  

W! ramach! podró&y! koncertowej! Krajowej! orkiestry! m odzie&owej!

(Landesjugendorchester! Bremen! e.V.)! odb$dzie! si$! 28-ego lipca 2016 

koncert! z! Gda"skieim! chórem! kameralnym! 441! Hz! ! w! ko'ciele! Unser!

Lieben Frauen w Bremie. 1-ego sierpnia!zagraj#!oni!ponownie!w!centrum 

*w.! Jana! w! Gda"sku.! Na! obydwu! koncertach! zaprezentowane! zostanie!

�Requiem�! Mozarta! i! utwór! muzyczny! Henryka! Miko aja! Góreckiego! na!

orkiestr$!smyczkow#. 

04.08.2016 Wyk!ad i dyskusja 

O godz. 20:00 � �Zbrodnie! s#downicta w! Gda"sku! w! latach! 1939! � 

1953�! � wyk ad! prof.! Witolda! Kuleszy! (laureata! nagordy! imienia!

Hosenfelda/Szpilmana),! by ego!prokuratora!generalnego!w!Polsce,! który!

obecnie!wyk ada!na!Katedrze!Prawa!Karnego!w!Zak adzie!Prawa!Karnego!

Materialnego!w!+odzi!i!publicysty Dietera Schenka (honorowego obywatel 

Gda"ska).! Dyskusj$! poprowadzi! Hermann! Vinke,! dziennikarz! i! by y! szef!

stacji radiowej Radio Bremen. 

  

Sala z kominkiem, w ratuszu przy ulicy Am Markt 21 w Bremie. 
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05.08.2016 Obchody Jubileuszu 40-lecia Partnerstwa w Bremie 

Godz. 11.00*: Ceremonia obchodów jubileuszowych w Sali Ratuszowej 

(Obere Rathaushalle) w Bremie. 

Godz. 15:00*: Otwarcie wystawy bursztynowej w Starym Spichrze (Alter 

Speicher) przez Przezydenta Miasta Gda!sk Paw"a Adamowicza.  

Zum Alten Speicher 5A, 28759 Bremen-Vegesack 

Godz. 16:30: Zwiedzanie gda!skiego #aglowca �Genera" Zaruski� przy 

przystani promowej Bremen-Vegesack 

Godz.18.00*: Przyj$cie dla VIP w ogrodzie hotelu �Strandlust� (Rohrstrasse 

11, 28757 Bremen-Vegesack). 

Godz. 19.00: Otwarcie Mi$dzynarodowego Festiwalu Muzyki Marynistycznej 

przez Burmistrza Bremy dr Carstena Sielinga oraz mowa powitalna 

Prezydenta Miasta Gda!ska Paw"a Adamowicza, wyst$py grup muzycznych z 

Gda!ska w Ogrodzie Miejskim w Bremen-Vegesack. 

* na zaproszenie 

05.08. - 07.08.2016  Dni Gda!ska w Bremie 

W pierwszych dniach sierpnia odb$dzie si$ Festiwal Muzyki 

Marynistycznej w Bremen- Vegesack, na który przyb$d% gwiazdy sceny 

Seamusic, aby wspólnie z licznymi go&'mi (ok. 120.000 osób) uczestniczy' 

w spektaklu open-air. W tym roku impreza ta �#egluje� pod polsk% 

bander%: �Dni Gda!ska� to wyj%tkowe muzyczne, kulturalne i kulinarne 

wra#enia z tego polskiego miasta nad morzem. Na wystawie bursztynowej 

w Starym Spichlerzu w Bremen-Vegesack b$dzie mo#na podziwia' �Z"oto 

Ba"tyku +jakim zwany jest bursztyn. 

Polskie grupy muzyczne stworz% z pewno&ci% wyj%tkowy nastrój sw% 

interpretacj% �Muzyki znad Morza� i jej rytmami od szorstkich do 

rockowych, co przyczyni si$ do rozpowszechnienia tego Festiwalu. 

Szczególn% atrakcj% b$dzie polski #aglowiec �Genera" Zaruski� oczekiwany 

na przystani promowej w Bremen-Vegesack.  
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12.08. - 15.08.2016  Dni Breme!skie w Gda!sku 

Dni Breme!skie w Gda!sku odb"d# si" w ramach Gda!skiego Jarmarku 

Dominika!skiego z udzia$em burmistrza pani Karoliny Linnert z Bremy. 

Mi"dzynarodowy 756-ty Jarmark na cze%& %wi"tego Dominika przyci#ga 

tysi#ce ludzi z kraju i zagranicy. Na scenach w ca$ym mie%cie odb"d# si" 

koncerty i wystawy ró'nych form sztuki. Poza tym b"dzie okazja do 

podziwiania i nabycia wyj#tkowych dzie$. 

Z ca$ej Polski zostan# zaoferowane specja$y kulinarne. Go%cie spaceruj#c 

po promenadach b"d# mogli korzysta& z wszystkich rozrywek festynu. 

Brema jest w tym roku oficjalnym partnerem Jarmarku Dominika!skiego. 

�Breme!ski (wiat Wiedzy� wprawi zapewne niejednego go%cia w 

zdumienie swymi eksperymentami. Go%cie b"d# mieli szczególn# okazj" 

do wra'e! kulturalnych takich jak przedstawienia Streetacts  �Süße 

Frauen� )S$odkie kobiety* z Breme!skiego Atelier Blaumeier czy te' 

kilkakrotnych przedstawie! znanej bajki Muzykanci z Bremy )�Bremer 

Stadtmusikanten�* przez artystów z Teatru Interaktiwo. Oferowane b"d# 

równie' breme!skie smako$yki.  

Podró"e Towarzystwa Niemiecko-Polskiego dla mieszka!ców Bremy do 

Gda!ska 

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie organizuje kilkudniowe 

podró'e do miasta partnerskiego Gda!sk. Oprócz zwiedzania 

historycznego miasta nad Mot$aw# czy te' Katedry w Gda!sku-Oliwie, 

uczestnicy b"d# mieli czas na obejrzenie innych wspania$ych 

renesansowych zabytków Starego Miasta, jak i b"d# mogli zachwyca& si" 

czarem �Per$y nad Ba$tykiem� jakim jest miasto Gda!sk. 

Terminy: 

12.08. - 15.08.2016   &   19.10. - 23.10.2016 

Dalsze informacje:  

www.polenexklusiv.com/gruppenreisen/buergerreise-danzig.html 
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14.09.2016 Spotkanie autorksie

»Ci gle! widz"! tego! cz#owieka! przed! sob ! � $ycie! niemieckiego! oficera!

Wilma Hosenfelda«  

 Godz. 19:00!Premiera!ksi %ki!Hermanna!Vinke!w!Bremie 

�Próbuj"! ratowa&! kogo! tylko!mo%na�,  tak!pisa#!oficer!Werhmacht!Wilm!

Hosenfeld!w!1944!roku.!To!on!w#a'nie!uratowa#!%ycie!polskiemu!piani'cie!

W#adys#awowi! Szpilmanowi.! Anga%uj c! si"! z! nara%eniem!w#asnego! %ycia!

pomóg#!wielu! ludziom!w!okupowanej!Warszawie.! Jego! %ycie! zako(czy#o!

si"!tragicznie:!po!siedmiu!latach!od!zako(czenia!wojny!zmar#!w!radzieckiej!

niewoli.! Aby! napisa&! jego! pierwsz ! biografi"! Hermann! Vinke! przejrza#!

dok#adnie! liczne! listy! i!dzienniki!warszawskie!Wilma!Hosenfelda.!Spotka#!

si"! równie%! z! wdow  po! Szpilmanie,! która! b"d c! w! podesz#ym! wieku!

ci gle! %yje! w! Warszawie.! To! historia! cz#owieka,! która! niestety! zosta#a!

zapomniana.! Na! pocz tku! by#! on! przekonanym! o! s#uszno'ci! sprawy!

nazist ,! w! ko(cu! jednak! poruszony! i! wstrz 'ni"ty! cierpieniem! i! n"dz !

ludzi, postanowi#!nie!wykonywa&!rozkazów!stawiaj c!id"!cz#owiecze(stwa!

ponad!przysi"g"!wojskow . 

W!ramach!premiery!ksi %ki!Hermanna!Vinke!w!Bremie!� wydarzenia wspólnie 

organizowanego!przez!Bibliotek"!Miejsk !w!Bremie!)Stadtbibliothek Bremen) 

i! Breme(ski! kantor! literatury (Stadtbibliothek Bremer Literaturkontor). We 

wspó#pracy!z  Krajowym centrum szkolenia politycznego (Landeszentrale für 

politische!Bildung*!i!Breme(sk !senack !kacelari !)Senatskanzlei!Bremen* 

Biblioteka Miejska w Bremie � Sala Wall (Stadtbibliothek Bremen � 

Zentralbibliothek / Wall-Saal) - Am Wall 201, 28195 Bremen   

24.09. - 02.10.2016: Podró! po Polsce zorganizowana przez Towarzystwo 

Niemiecko-Polskie w Bremerhaven 

Ta 9-dniowa!podró%!wiedzie!przez!Gda(sk!na!Mazury.!Dalsze!informacje:!DPG!

Bremerhaven, Hans-Böckler-Str. 47, 27578 Bremerhaven. 
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30.09. - 01.10.2016 Konferencja/Kongres Towarzystw Niemiecko-

Polskich i Polsko-Niemieckich w Gda!sku i Gala Jubileuszu 25-Lecia 

powstania Towarzystwa Polska-Niemcy w Gda!sku 

Wydarzenia b!d" odbywa#y si!  w  Europejskim Centrum Solidarno$ci i  

Ratuszu G#ównego Miasta.  

19.10. - 26.10.2016 Tydzie! Niemiecki w Gda!sku 

W ramach Tygodnia Niemieckiego w Gda%sku Konsulat Generalny 

Niemiec zaprezentuje elementy z dziedziny kultury, nauki i gospodarki 

Niemiec. 

Otwarcia Tygodnia Niemieckiego �Deutschland Empfang� w dniu 19 

pa"dziernika 2016* w Teatrze Szekspirowskim w Gda%sku dokona Pani 

Konsul Generalna Niemiec Pieper i Prezydent Senatu Breme%skiego dr 

Sieling. Muzycznie u$wietni" ten wieczór Filharmonicy Breme%scy 

(Bremer Philharmoniker) oktetem opus 20 Feliksa Mendelssohna 

Bartholdy. 

Podczas �Tygodnia Niemieckiego� w Gda%sku, go$ci& b!dziemy 

jednostk! niemieckiej Marynarki Wojennej, fregat! �Karlsruhe�. 20-

ego pa"dziernika 2016 na pok#adzie �Karlsruhe� odb!dzie si! 

�Breme!skie Przyj#cie�. W dniach 22-23 pa"dziernika, od godz. 10-12 

oraz od 15-17 b!dzie okazja do zapoznania si! z prac" za#ogi fregaty, w 

ramach akcji �otwarty pok#ad�. 

Gospodarczymi jak i naukowymi aspektami takich dzia#ów 

tematycznych jak logistyka, gospodarka morska, gospodarka wiatrowa 

i kosmiczna b!d" zajmowali si! przedsi!biorcy breme%scy w ramach 

Business Lounge jak i Szko#y Wy'sze i Uniwersytety z Bremy i Gda%ska. 

* na zaproszenie 
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22.10.2016 Teatr 

W ramach cykl wydarze! �Teatry Europy � Tydzie! Niemiecki� Theater 

Bremen zaprezentuje o godzinie 19 w Gda!skim Teatrze 

Szekspirowskim spektakl �Podopieczni� Elfriedy Jelinek w re"yserii 

Mirko Borschta. Ten tekst jest reakcj# Elfriede Jelinek na katastrof$ 

uchod%ców. Autorka splata w nim tragedie aktualnych politycznych 

wydarze! z tragedi# �B&agalnic�Aischylosa powo&uj#c nowy chór 

mówi#cy j$zykiem o mocnej obrazowo'ci.  

Gda!ski Teatr Szekspirowski, Ul. W. Bogus&awskiego 1, 80-818 Gda!sk 

 

Dodatkowe informacje: www.25pl.de/veranstaltungen 


