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Basil Kerski 

Dyplomacja miast. 
Cztery dekady 
partnerstwa 
Gdańska z Bremą

Burmistrzowie to liderzy XXI wieku. Wiele miast tworzy dziś sieć 
globalnej kooperacji, metropolie stały się kluczowymi podmiotami 
współpracy międzynarodowej, a ich wspólne działanie jest szansą 
na pozytywną konfrontację z globalnymi wyzwaniami. To główne 
tezy głośnej książki Gdyby burmistrzowie rządzili światem (polskie 
wydanie: 2014) amerykańskiego politologa Benjamina Barbera, któ-
ry pisze o rosnącym znaczeniu metropolii w czasach globalizacji. 
Barber twierdzi, że państwa narodowe nie są w stanie rozwiązać 
ogólnoświatowych problemów, bo często mają ograniczone kompe-
tencje kulturowe i zbyt skomplikowane mechanizmy zarządzania. 
Naszedł czas dużych, wielokulturowych miast, w których skupiają 
się wszystkie problemy współczesnego świata. Ich burmistrzowie 
to dla Barbera doświadczeni menadżerowie nie tylko lokalnych, 
ale i uniwersalnych problemów. Metropolie powinny zawiązywać 
partnerstwa i prowadzić politykę nie przeciw państwom narodowym, 
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ale w imię wyższych racji. Działając wspólnie i solidarnie, duże, 
wielokulturowe miasta mogą wzmocnić liberalną demokrację.

W dzisiejszej Europie Środkowej, w której po upadku centralistycz-
nych struktur komunistycznej władzy przeszliśmy proces decentrali-
zacji państwa, a prezydenci miast stali się prominentnymi politykami, 
tezy Barbera są dla wielu obserwatorów rozwoju polityki nader ak-
tualne. Sporo się dzisiaj mówi o dyplomacji miast, tak zwanej urban 
diplomacy. W czasach antyliberalnego nacjonalizmu włodarze takich 
miast jak Stambuł, Budapeszt, Berlin, Lipsk, Warszawa, Gdańsk czy 
Wrocław stali się nadzieją na obronę demokracji i uniwersalnych praw 
człowieka ponad granicami krajów. Strategie polityczne miast stały się 
zaś ważnymi punktami orientacyjnymi na kontynencie europejskim. 

Europejska awangarda lat siedemdziesiątych

Czterdzieści lat temu, w czasach podzielonej żelazną kurtyną Europy, 
kiedy zawiązywały się partnerskie relacje między demokratyczną Bre-
mą a rządzonym przez komunistów Gdańskiem, wizja realizowanej 
przez burmistrzów polityki międzynarodowej wydawała się nowa, 
a nawet nieco naiwna i ekscentryczna. Warunki polityczne nie sprzyja-
ły takiej wizji. Gdańsk i Bremę dzieliły wówczas nie tylko dwie granice 
państwowe – ta dzieląca państwa niemieckie i ta między PRL a NRD 
nad Odrą i Nysą – ale także systemy polityczne. Brema była w 1976 
roku demokratycznie zarządzanym miastem i równocześnie krajem 
związkowym Republiki Federalnej o ponadregionalnym politycznym 
znaczeniu. Władze Senatu współtworzyły i dziś nadal współtworzą 
w Bundesracie politykę federalną Niemiec, a prezydent Senatu, to zna-
czy burmistrz Bremy, jest aktorem politycznym na scenie narodowej, 
co jakiś czas przejmującym na rok funkcję prezydenta Bundesratu, 
drugiej izby parlamentu Republiki Federalnej Niemiec. Oznacza to, 
że pełni on de facto funkcję zastępcy prezydenta Republiki Federalnej.

W połowie lat siedemdziesiątych polityczny charakter Gdańska 
był zupełnie inny – miastem zarządzała autorytarnie komunistyczna 
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partia. Dopiero upadek komunizmu po 1989 roku stworzył szansę od-
rodzenia nowoczesnej formy samorządności. Proces ten przyczynił się 
do budowy kultury politycznej, nie tylko lokalnej, ale także opartej na 
samorządnej polityce miejskiej, na tożsamości zbiorowej. Prezydenci 
Gdańska zaś, szczególnie Paweł Adamowicz, stali się wpływowymi 
aktorami polityki krajowej. 

Politycy bremeńscy, którzy w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych postawili na współpracę z Gdańskiem, byli europejską 
awangardą, budowali nowe szlaki w podzielonej systemowo Europie. 
Mimo dużych politycznych ograniczeń ze strony władzy komuni-
stycznej współpraca Gdańska i Bremy stała się wręcz zapowiedzią 
głębokich przemian w Europie. Partnerstwo miast stworzyło jedną 
z pierwszych przestrzeni międzynarodowych dla spotkań Polaków 
i Niemców. Zainwestowano w budowanie zaufania, które po upad-
ku bloku sowieckiego zaowocowało realnym partnerstwem miast 
i państw. Brema i Gdańsk stały się katalizatorem fundamentalnych 
przemian w relacjach polsko-niemieckich.

Kiedy przedstawiciele Bremy i Gdańska w 1976 roku rozpoczęli 
współpracę, obowiązywał już podpisany w grudniu 1970 roku w War-
szawie przez kanclerza Willy’ego Brandta i premiera Józefa Cyran-
kiewicza układ między RFN a PRL o normalizacji stosunków obydwu 
państw, które Bundestag ratyfikował po burzliwych debatach dopiero 
w 1972 roku. Gorące emocje budziła nie tylko współpraca państwa 
demokratycznego z autorytarnym reżimem komunistycznym, lecz 
także treść porozumienia, która oznaczała polityczną akceptację po-
wojennych granic Niemiec i Polski (choć jeszcze nie ich ostateczną 
akceptację prawną).

Polsko-niemiecki traktat był dokumentem o ogólnoeuropejskim 
znaczeniu. Nie tylko otworzył nowy rozdział oficjalnych relacji między 
Republiką Federalną a komunistyczną Polską na najwyższym poziome 
dyplomatycznym, ale także przyczynił się do odprężenia relacji między 
narodami. A osobisty, spontaniczny gest kanclerza Willy’ego Brandta, 
byłego emigranta politycznego, przeciwnika Hitlera, który uklęknął 
w grudniu 1970 roku w Warszawie przed pomnikiem Bohaterów Getta, 
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był autentycznym wyrazem woli pojednania. Po liście polskich bisku-
pów z 1965 roku i wschodnim memorandum niemieckiego Kościo-
ła ewangelickiego z tego samego roku stał się kamieniem milowym 
w powojennych relacjach polsko-niemieckich. Wywołał pozytywne 
emocje i wzbudził sympatię wobec Niemiec Zachodnich oraz zaufanie 
do polityki republiki bońskiej, ale także zachęcił wielu Niemców do 
konkretnych czynów na rzecz procesu porozumienia.

Większość społeczeństwa zachodnioniemieckiego, szczególnie 
ludzie młodzi, poparła politykę wschodnią kanclerza Brandta i wy-
korzystała traktat do wsparcia polityki odprężenia między Wschodem 
i Zachodem. Umożliwiło to zawiązanie pierwszego partnerstwa miasta 
zachodnioniemieckiego z polską metropolią – Gdańska i Bremy – 
które stało się symbolem nowych nadziei na odprężenie w Europie 
i testem dla możliwości współpracy między RFN a PRL. 

Wizjoner Hans Koschnick

Nie doszłoby do odprężenia relacji polsko-niemieckich po II wojnie 
światowej bez działań takich wizjonerów jak kanclerz Willy Brandt, 
arcybiskup Wrocławia Bronisław Kominek, autor orędzia biskupów 
polskich, czy Jerzy Giedroyć, redaktor paryskiej „Kultury”. I nie byłoby 
partnerstwa Bremy z Gdańskiem bez wizjonerstwa Hansa Koschnicka, 
od 1967 do 1985 roku prezydenta Senatu Bremy, który aż dwukrotnie 
w latach 1970–1971 oraz 1981–1982 pełnił funkcję prezydenta Bundesratu. 
Nawiązując do tez Benjamina Barbera o globalnym znaczeniu burmi-
strzów, warto przypomnieć, że zarówno Brandt, jak i Koschnick potrafili 
w czasach zimnej wojny prowadzić politykę lokalną w wymiarze euro-
pejskim. Obaj należeli do najbardziej wpływowych aktorów polityki 
niemieckiej swojej generacji. Razem prowadzili zachodnioniemiecką 
partię socjaldemokratyczną SPD – Brandt jako jej charyzmatyczny prze-
wodniczący, a Koschnick jako jego wieloletni zastępca. 

Brandt i Koschnick byli politykami, którzy idealnie pasowaliby 
do współczesnej opowieści Benjamina Barbera o burmistrzach jako 
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ponadregionalnych i ponadnarodowych liderach. Brandt jako burmistrz 
Berlina Zachodniego w latach 1957–1966, wolnego miasta otoczonego 
morzem komunizmu, oraz Koschnick jako burmistrz Bremy potrafili 
zdobyć znaczące wpływy ponad samorządami, nadając ton polityce 
narodowej. Brandt budował globalne sojusze na Zachodzie na rzecz 
walki z komunizmem i obrony demokracji. Po budowie muru berliń-
skiego w 1961 roku starał się o odprężenie relacji ze Wschodem, aby 
zapewnić odizolowanemu miastu funkcjonowanie i zmniejszyć konflikt 
między systemami politycznymi. Brandt, po 1966 roku jako federalny 
minister spraw zagranicznych wielkiej koalicji w Bonn i po 1969 roku 
jako kanclerz RFN, wykorzystał doświadczenia berlińskie do między-
narodowej polityki odprężenia, za co w 1971 roku otrzymał Pokojową 
Nagrodę Nobla. Natomiast Hans Koschnick, jako burmistrz Bremy i szef 
rządu małego landu, miasta portowego, które pielęgnowało obszerne 
kontakty handlowe z całym światem, postawił na budowanie silnych 
więzi z dwoma narodami: Polską i Izraelem. Zainicjował równocześnie 
partnerstwo z Gdańskiem i z Hajfą, wpierając w ten sposób politykę 
odprężenia socjaldemokratycznego rządu federalnego.

Brandt i Koschnick od lat sześćdziesiątych przekonywali zachod-
nioniemiecką opinię publiczną, że zmiana granic w powojennej Eu-
ropie jest nierealna i że Niemcy już nie wrócą na utracone ziemie 
wschodnie, a wszelkie rozważania na temat rewizji granic są tylko 
pożywką dla konfliktów w Europie. Większość młodych Niemców 
poparła taką pragmatyczną i pojednawczą postawę wobec Polski.

Warto przypomnieć, że taka koncepcja polityki Zachodu wobec 
bloku sowieckiego narodziła się w podzielonym przez mur Berli-
nie, a  inspirował ją prezydent USA John F. Kennedy. W 1963 roku 
przyjechał do Berlina Zachodniego nie tylko po to, aby wyrazić siłę 
wsparcia Amerykanów dla demokratycznej części miasta, ale także 
by zaproponować komunistom współpracę. Przed ratuszem Berlina 
Zachodniego wygłosił słynne słowa wyrażające solidarność z miastem: 
„Jestem berlińczykiem”, podkreślając, że Berlin rządzony przez Wil-
ly’ego Brandta jest symbolem wolnego świata i że Zachód nie odda 
komunistom tego przyczółka demokratycznego systemu. Tego samego 
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dnia na Wolnym Uniwersytecie Kennedy zaproponował komunistycz-
nym przeciwnikom dialog. Polityka odprężenia nie była więc postawą 
bezkrytycznej akceptacji komunizmu i podziału kontynentu. Zachód 
twardo zaznaczał różnice między demokracjami i systemem komu-
nistycznym, jednocześnie zapraszając do współpracy, do szukania 
wspólnych przestrzeni interesów w polityce międzynarodowej.

Owocem takich działań był proces, który doprowadził do porozu-
mienia między blokiem sowieckim a państwami demokratycznymi. 
W Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie, podpisanym w 1975 roku w Helsinkach, państwa bloku sowiec-
kiego zobowiązały się do przestrzegania praw człowieka, co ostatecz-
nie okazało się dla nich pułapką. Dało to bezpośrednią legitymizację 
opozycji antykomunistycznej oraz dodatkową siłę, którą było widać 
w latach siedemdziesiątych, szczególnie w Polsce i Czechosłowacji.

Charyzmatycznego przewodniczącego socjaldemokratów Willy’e-
go Brandta łączyła z Hansem Koschnickiem polityczna przyjaźń. Jako 
członek zarządu SPD Koschnick aktywnie wspierał Brandta w jego od-
ważnej polityce pojednania z sąsiadami, ofiarami polityki niemieckiej 
Trzeciej Rzeszy. Obydwaj byli antyfaszystami. Brandt uciekł po objęciu 
władzy przez Hitlera do Norwegii, a później do Szwecji. Po wojnie 
wrócił do Niemiec jako norweski dyplomata. Zrezygnował jednak 
z norweskiej kariery dyplomatycznej i wszedł do polityki berlińskiej, 
aby budować niemiecką demokrację.

Urodzony w Bremie w 1920 r. Koschnick pochodził z rodziny, która 
otwarcie przeciwstawiła się Hitlerowi. Jego ojciec był związkowcem 
i pięć lat spędził w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Matka 
Koschnicka była zaś kurierką podziemia antyfaszystowskiego. Hans na 
chwilę przed zakończeniem wojny jako nastolatek został wcielony do 
Wehrmachtu. Miał szczęście, bo trafił do niewoli brytyjskiej. Brytyj-
czycy szybko wypuścili go na wolność, zrozumieli bowiem, że nie mają 
do czynienia z nazistą. Szybko przyłączył się do SPD, najstarszej partii 
demokratycznej w historii Niemiec, ale jawnie antykomunistycznej 
i antynazistowskiej, której władze wróciły z emigracji. Koschnick 
wstąpił też do związków zawodowych. Należał do generacji, która 
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odbudowywała zniszczone miasto. W 1955 roku, w wieku 26 lat, został 
członkiem rady miasta Bremy, osiem lat później objął funkcję sena-
tora, to znaczy ministra landu do spraw wewnętrznych. W 1967 roku 
wybrano go na szefa rządu Bremy, prezydenta Senatu. Zrezygnował 
z tej funkcji w 1985 roku. Nie był to koniec jego kariery politycznej, 
ale początek kolejnego rozdziału, w którym mógł się skupić na poko-
jowej polityce międzynarodowej. W latach 1987–1994 był członkiem 
Bundestagu. W czasie zjednoczenia Niemiec, kiedy po upadku komu-. W czasie zjednoczenia Niemiec, kiedy po upadku komu-
nizmu powstawały fundamenty nowego ładu politycznego w Europie, 
Koschnick pełnił wpływową funkcję wiceszefa komisji spraw zagra-
nicznych Bundestagu. Po zakończeniu pracy w parlamencie federal-
nym objął w latach 1994–1996 funkcję koordynatora Unii Europejskiej 
do spraw odbudowy zniszczonego podczas jugosłowiańskiej wojny 
domowej miasta Mostar. Odegrał znaczącą rolę w procesie odbudowy 
Bośni i Hercegowiny, przez co dwukrotnie stał się celem zamachów 
terrorystycznych chorwackich nacjonalistów. Po zakończeniu swojej 
misji w Mostarze doradzał rządowi federalnemu Niemiec w kwestiach 
polityki wobec zachodnich Bałkanów. Niemiecka opinia publiczna ko-
jarzyła go nie tylko z polityką bremeńską, ale także z międzynarodową 
polityką na rzecz pokoju. Był prominentnym rzecznikiem interesów 
państw bałkańskich na Zachodzie. Pod koniec swojej działalności 
politycznej skupił się ponownie na Polsce, przyjmując w 2000 roku 
na pięć lat funkcję prezesa renomowanego Niemieckiego Instytutu 
Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut). 

W połowie lat siedemdziesiątych to Hans Koschnick osobiście 
domagał się partnerstwa Bremy z polskim miastem. Udało mu się 
dzięki wsparciu rządu federalnego doprowadzić do tego, że władze PRL 
wyznaczyły Gdańsk jako partnera Bremy. Jednocześnie w 1976 roku 
z inicjatywy Koschnicka Brema podpisała porozumienie z izraelską 
Hajfą. Współpraca z izraelskim i polskim miastem była symbolicznym 
gestem woli pojednania z narodami najbardziej poszkodowanymi 
przez niemiecką politykę w XX wieku. 

Z dzisiejszej perspektywy zgoda władz komunistycznych na part-
nerstwo Bremy i Gdańska jest zaskakująca. Oba miasta szczycą się 
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hanzeatycką tradycją, bogatą międzynarodową kulturą handlową, są 
zbliżone wielkością i oba znajdują się na peryferiach. Ta historyczna, 
hanzeatycka więź Bremy i Gdańska nie pasowała do komunistycznej 
narracji. 

Kiedy podpisano porozumienie, miasta te wiele dzieliło, przede 
wszystkim brak regulacji państwowych umożliwiających wolną, nieza-
leżną od reżimu komunistycznego współpracę obywateli oraz ideolo-
giczny, antyniemiecki klimat w PRL, niechętny polsko-niemieckiemu 
porozumieniu.

Początki były trudne, nie tylko ze względu na sytuację polityczną 
w Polsce. W 1976 roku opinia publiczna Bremy podeszła do pomysłu 
partnerstwa z Gdańskiem i Hajfą bez entuzjazmu. Uważała, że Bre-
ma jest miastem portowym, międzynarodowym i nie musi skupiać 
się na poszczególnych, uprzywilejowanych relacjach partnerskich. 
Manfred von Scheven, ówczesny rzecznik prasowy Senatu, wspominał 
atmosferę w mieście na początku współpracy z Gdańskiem. Dzien-
nikarze ostrzegali, że partnerstwa miast są jedynie szansą dla polity-
ków na podróże nieprzynoszące żadnych korzyści. Politycy związani 
z ziomkostwami obawiali się, że partnerstwo Bremy z Gdańskiem 
zostanie odczytywane jako faktyczna rezygnacja z roszczeń praw-
nych dotyczących byłych niemieckich ziem na Wschodzie. Inni zaś 
krytykowali to, że Brema będzie prowadziła politykę zagraniczną, co 
nie leży w kompetencji kraju związkowego, tylko rządu federalnego. 
Paradoksalnie ten argument przypomina retorykę dzisiejszych popu-
listów, krytykujących europejską aktywność miast i zarzucających im 
kwestionowanie autorytetu państwa narodowego. 

Także po oficjalnej polskiej stronie brakowało entuzjazmu wobec 
współpracy Gdańska z Bremą. PZPR była co prawda zainteresowana 
prestiżem międzynarodowym wynikającym z umowy partnerskiej 
miast, ponadto pozytywnie oceniano ewentualne korzyści ekono-
miczne kooperacji. Politycy komunistyczni nie chcieli jednak głęb-
szych kontaktów między lokalnymi społecznościami. Ten punkt 
widzenia przypomniał po upadku komunizmu Tadeusz Fiszbach, 
były I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
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Partii Robotniczej w Gdańsku. Jego zdaniem oficjalnie PRL zależało 
na dobrych relacjach, ale prawdziwe zbliżenie między narodami nie 
było w interesie władzy. Pozytywna retoryka – tak, ale jak najmniej 
czynów.

Hans Koschnick miał tego świadomość. Wiedział, jak bardzo mogą 
ciążyć realia polityczne, ale miał nadzieję, że mimo ograniczeń poro-
zumienie zostanie wykorzystane przez obywateli miast do nawiąza-
nia autentycznych kontaktów. Szczególnie wymiar społeczny, relacje 
między ludźmi, pozwoliły partnerstwu Bremy i Gdańska przetrwać 
tak długi i trudny czas.

Wsparcie dla demokratycznych przemian

Narodziny Solidarności w 1980 roku stały się szansą na wolną współ-
pracę Bremy i Gdańska. Rewolucja Solidarności pokazała, jak słuszny 
był plan Koschnicka, aby budować politykę ponad granicami syste-
mów politycznych. Rozpoczęła się druga faza w historii partnerstwa 
Bremy i Gdańska. W tym czasie współpraca rozkwitła, nabrała no-
wego, symbolicznego, wręcz europejskiego charakteru kooperacji 
wolnych miast. Brema mogła być dumna z partnerstwa z miastem 
symbolem solidarności i wolności, symbolem pokojowej rewolucji 
antykomunistycznej. 

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zamroziło co prawda 
tę współpracę, niemniej jednak nie osłabiło więzi. Wręcz przeciw-
nie – stan wojenny ograniczył kontakty, ale wywołał falę pomocy 
humanitarnej. Niezależni obywatele Bremy i środowiska najistotniej-
sze dla miasta zaangażowały się licznie w działalność istniejącego 
od początku partnerstwa miast Towarzystwa Niemiecko-Polskiego 
w Bremie. Dzięki wsparciu autorytetu politycznego Koschnicka 
Towarzystwo w 1986 roku w znacznej mierze przyczyniło się do 
budowy Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. 
Środowisko to już w latach osiemdziesiątych głosiło konieczność 
realizacji na szczeblu narodowym polsko-niemieckiej wymiany 
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młodzieży – Jugendwerku. Taka dwustronna organizacja wsparcia 
młodych powstała jednak dopiero kilka lat po zjednoczeniu Niemiec. 
Bremeńskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie stało się także inicja-
torem założonego w 1987 roku „Magazynu Polsko-Niemieckiego 
DIALOG”, dwujęzycznego forum intelektualnego między Polakami 
i Niemcami o europejskim zasięgu.

Głównym zadaniem Towarzystwa oraz innych organizacji społecz-
nych z Bremy stała się w latach osiemdziesiątych humanitarna pomoc 
dla Polski, a zwłaszcza Gdańska: transport leków, żywności, odzieży, 
urządzeń medycznych. Zachodnioniemiecka pomoc dla Polski to do 
dziś jedna z największych inicjatyw pomocy humanitarnej w histo-
rii Republiki Federalnej Niemiec. Była ona wyrazem autentycznej 
solidarności, wzmocniła istniejące kontakty oraz narodziła liczne 
przyjaźnie, które przetrwały lata komunizmu. 

Warto też wspomnieć, że w dniu wprowadzenia stanu wojennego 
jedna z delegacji NSZZ „Solidarność” przebywała w Bremie. Dzięki 
wsparciu lokalnych polityków polscy uchodźcy w 1982 roku otwo-
rzyli w mieście pierwsze oficjalne biuro zdelegalizowanej w Polsce 
Solidarności na Zachodzie, zanim jeszcze powstało legendarne przed-
stawicielstwo w Brukseli. W stanie wojennym Brema i Uniwersytet 
Bremeński zainicjowały jeden z najważniejszych ośrodków badania 
kultury niezależnej obszaru komunistycznego – Forschungsstelle Ost-
mitteleuropa (Instytut Badań Europy Wschodniej). Brema stała się 
wówczas znaczącym ośrodkiem badań oraz dokumentacji działań 
opozycji demokratycznej w całym bloku sowieckim. Forschungsstelle 
Ostmitteleuropa przyciągało młodych naukowców zainteresowanych 
komunizmem i antykomunistycznym oporem z całej Europy.

Okres między 1982 a 1989 rokiem to czas sporów w Niemczech, 
szczególnie wewnątrz SPD, na temat polityki wobec władz komuni-
stycznych w Polsce i innych państwach bloku sowieckiego. Wielu po-
lityków i publicystów wprowadzenie stanu wojennego interpretowało 
jako moralne zwycięstwo Solidarności, ale polityczną porażkę. Co 
prawda z podziwem odnosili się do Lecha Wałęsy i przywódców związ-
ku, ale nie wierzyli, że liderzy społeczeństwa obywatelskiego będę mieli 
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realny wpływ na pozytywną zmianę polityki europejskiej. W czasach 
wyścigu zbrojeń coraz więcej polityków i publicystów niemieckich 
wypowiadało się na rzecz dialogu z władzami komunistycznymi w celu 
zachowania pokoju na kontynencie. Wśród socjaldemokratów w tych 
sporach wyjątkowo pozytywną rolę z perspektywy polskiej odegrał 
Hans Koschnick. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do tych 
zachodnich polityków, którzy wierzyli w siłę społeczeństwa obywa-
telskiego. Zachęcał do współpracy z Lechem Wałęsą i podziemną 
Solidarnością. Wierzył, że opozycja antykomunistyczna będzie nadal 
ważnym aktorem i że od jej kondycji zależy przyszłość Polski. 

Wspólnota wartości i interesów

Rok 1989 potwierdził oczekiwania Koschnicka. Siła społeczeństwa 
obywatelskiego obaliła komunistyczny porządek. Upadek komuni-
zmu wyzwolił też ogromną energię do współpracy między Niemcami 
a Polską. W listopadzie 1990 roku Rzeczpospolita Polska i Republika 
Federalna Niemiec podpisały umowę dotyczącą uznania granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej. Ta kwestia została wówczas ostatecznie ure-
gulowana pod względem prawnym. Zniknął historyczny spór, który 
dzielił oba narody.

Wiosną 1990 roku, jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec, minister 
spraw zagranicznych solidarnościowego rządu Krzysztof Skubiszewski 
zaprezentował wizję polsko-niemieckiej wspólnoty wartości i intere-
sów. Idea Skubiszewskiego wyrażała także nadzieję, że taka wspólnota 
będzie fundamentem nowego sojuszu na rzecz geopolitycznej zmiany 
w Europe Środkowej i przystąpienia Polski do wspólnoty państw Za-
chodu. Wizja Skubiszewskiego (i premiera Tadeusza Mazowieckiego) 
spotkała się z dużą aprobatą chadeckiego rządu Helmuta Kohla. 

Wyrazem idei wspólnoty wartości i interesów stał się traktat o do-
brym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w czerwcu 1991 
roku między demokratyczną Polską i zjednoczonymi Niemcami. Jego 
treść było rewolucyjna. Niemcy wsparły zachodnie ambicje Polski, 
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która formalnie wciąż była jeszcze członkiem Rady Wzajemnej Po-
mocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego.

Zwycięstwo rewolucji Solidarności nad komunizmem otwarło trze-
ci rozdział w historii relacji pomiędzy Bremą a Gdańskiem. W maju 
1990 roku doszło do pierwszych w pełni wolnych wyborów w Pol-
sce – wyborów samorządowych. W maju 1990 roku w pierwszej sesji 
nowo wybranej Rady Miasta Gdańska uczestniczyła delegacja z Bremy. 
Na jej czele stał Dieter Klink, ówczesny przewodniczący parlamentu 
Bremy, obok Koschnicka drugi ważny protagonista współpracy miast 
w pierwszych dekadach partnerstwa z Gdańskiem. Klink pochodził 
z Górnego Śląska, dlatego był osobiście zainteresowany Polską. Z dużą 
pasją angażował się na rzecz integracji europejskiej i polsko-niemiec-
kiego pojednania. Przez ponad dwie dekady, od 1971 do 1995 roku, 
pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu Bremy, stając się jednym 
z głównych polityków bremeńskich. Trzeba też podkreślić znaczącą 
rolę następcy Klinka, Christiana Webera, pochodzącego z Dolnego 
Śląska, od 1999 roku sprawującego funkcję przewodniczącego parla-
mentu Bremy. Weber był jednym z inicjatorów powołania bremeńskiej 
Fundacji Güntera Grassa, która zbiera i popularyzuje dokumenty 
dźwiękowe i filmowe o nobliście. 

Udział bremeńczyków w pierwszym posiedzeniu Rady Miasta 
Gdańska był wyrazem nie tylko sympatii Niemców dla demokratycz-
nych przemian w Polsce, ale także chęci pogłębienia dalszej współpracy 
na rzecz budowania ładu demokratycznego w Europie. Ich obecność 
podczas narodzin demokratycznej samorządności była wydarzeniem 
historycznym, symbolizującym polsko-niemiecką wspólnotę wartości 
i interesów. Dobrze to rozumiał profesor Andrzej Januszajtis, pierw-
szy przewodniczący Rady Miasta Gdańska, który wspierał i rozwijał 
współpracę z Bremą w pierwszych latach transformacji. Jego polity-
kę kontynuowali następcy, Paweł Adamowicz i Bogdan Oleszek, dla 
których partnerstwo Gdańska z Bremą miało szczególne znaczenie. 

W pierwszych latach transformacji systemowej, oprócz kontynu-
acji pomocy humanitarnej oraz pozyskiwania niemieckich inwestorów 
do odbudowy polskiej gospodarki wolnorynkowej, najważniejszym 
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obszarem współpracy partnerskiej był transfer doświadczeń poli-
tycznych. Gdańscy samorządowcy i urzędnicy odwiedzali Bremę, 
żeby obserwować w praktyce, jak funkcjonuje demokratyczna władza 
lokalna oraz jak działają miasta w ramach integracji europejskiej. 

Jak ważna była ta wymiana wiedzy administracyjnej na temat co-
dziennego funkcjonowania demokracji czy też przystosowania Gdań-
ska do realiów Unii Europejskiej, dobrze rozumieli jego prezydenci. 
Szczególnie Tomasz Posadzki oraz Paweł Adamowicz czuli potrzebę 
kontynuacji partnerstwa w nowych, demokratycznych czasach i dzia-
łali na rzecz jego zacieśniania. Postawiłbym nawet tezę, że z upływem 
lat to Adamowicz stał się głównym motorem tej współpracy. Na po-
czątku XXI wieku przejął w relacjach między Bremą a Gdańskiem tę 
wiodącą rolę, którą Hans Koschnick odgrywał na początku.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozpoczęło czwartą fazę 
historii relacji gdańsko-bremeńskich. Brema była dobrze przygotowa-
na na ten nowy polityczny etap rozwoju Europy. W chwili rozszerzenia 
Unii na Wschód nadal prężne działało Towarzystwo Niemiecko-Pol-
skie, miasto inwestowało w kompetencje polskie, wprowadzając język 
polski do szkół. Na uniwersytecie działała katedra badań polskich, 
którą przez wiele prowadził profesor Zdzisław Krasnodębski. Kon-
tynuowała swoją działalność Forschungsstelle Bremen. Miasto w hi-
storycznym momencie przystąpienia Polski do UE było jednym ze 
znaczących ośrodków polskich w Niemczech. 

Dzięki otwarciu na Europę, środkom unijnym i solidnej polity-
ce finansowej i gospodarczej na początku XXI wieku Gdańsk zaczął 
w przyspieszonym tempie rozwijać się ekonomicznie, stając się atrak-
cyjnym partnerem dla Europejczyków. Z inicjatywy prezydenta Pawła 
Adamowicza zainwestowno w budowę nowych instytucji kultury, 
które stały się ważnymi miejscami spotkań gdańszczan i Europejczy-
ków, także tych z Bremy, i które pomagają miastom w nawiązywaniu 
i podtrzymywaniu współpracy kulturalnej czy naukowej. Dzięki takim 
instytucjom kultury jak Gdańska Galeria Miejska im. Güntera Grassa, 
Gdański Teatr Szekspirowski oraz Europejskie Centrum Solidarno-
ści Gdańsk wzmocnił swoją międzynarodową pozycję jako miasta 
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symbolu solidarności i wolności. Instytucjami o międzynarodowym 
zasięgu są także Narodowe Muzeum Morskie i Muzeum II Wojny 
Światowej, które powstało z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Pa-
trząc z perspektywy kultury, widać, jak bardzo Gdańsk, po czasie 
ograniczonego rozwoju w czasach komunizmu i w trudnej pierwszej 
fazie transformacji, wyrósł w ostatnich latach na atrakcyjnego partnera 
w relacjach z Bremą oraz innymi miastami partnerskimi.

Gdańsk współpracuje dziś z powodzeniem nie tylko z Bremą. Bar-
dzo ważnym punktem odniesienia jest dla niego również Lipsk. Oba 
te miasta, o podobnej wielkości i znaczeniu dla rewolucji 1989 roku, 
zostały połączone przez interesy biznesowe. W kwestiach gospodarki 
morskiej Gdańsk patrzy na Hamburg, a Hamburg na Gdańsk. Z kolei 
pod względem kulturowym blisko mu do Berlina. Z czasów komuni-
stycznych Gdańsk zachował współpracę z Sankt Petersburgiem, Ka-
liningradem i z Odessą. W ostatnich latach stał się ważnym miastem 
pogranicza polsko-rosyjskiego. Wiele gdańskich rodzin ma korzenie 
w Wileńszczyźnie, dlatego partnerstwo z Wilnem jest specjalnie eks-
ponowane. W imię solidarności Gdańsk zawiązuje dziś relacje z mia-
stami, których rozwój ograniczają wojny, dlatego prezydent Adamo-
wicz wsparł ideę współpracy ze wschodnioukraińskim Mariupolem.

Budowanie więzi

Dziś w całej Europie rośnie poczucie zagrożenia wynikające z ne-
gatywnych skutków globalizacji oraz konfliktów wojennych na pe-
ryferiach Europy i na innych kontynentach. Są to trudne czasy dla 
demokratycznych polityków. Nie każdy ma proste recepty na nowe 
wyzwania XXI wieku. Czują to obywatele, u których rośnie brak za-
ufania wobec elit politycznych. Powiększa się także grupa obywateli, 
którzy przestają popierać reprezentatywną, liberalną demokrację. 
Głośne są hasła zamknięcia, skupienia na własnych wąskich i krótko-
falowych interesach, coraz wyraźniej wraca do polityki europejskiej 
agresywny nacjonalizm, niekiedy nawet legitymizowany etnicznie. 
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Żyjemy w czasach dużych sprzeczności – od polityków oczekuje się 
skupienia na własnych lokalnych interesach, a tak naprawdę wszyscy 
wiemy, że w czasach globalnych wyzwań potrzebujemy europejskich 
i globalnych rozwiązań, jeszcze ściślejszej współpracy międzynarodo-
wej. Tezy Benjamina Barbera o kluczowej roli burmistrzów w polityce 
międzynarodowej wydają się dziś oczywiste, ale nie są popularne. 
Burmistrzom często zarzuca się brak skupienia na polityce samorzą-
dowej, gdy poświęcają czas na współpracę ponad narodami. U wielu 
prezydentów miast czuję dziś te obawy przed oczekiwaniami wybor-
ców, a jednocześnie rosnącą świadomość potrzeby międzynarodowych 
sojuszy oraz zaangażowania. 

Tak jak czterdzieści lat temu, na początku partnerstwa między 
Bremą i Gdańskiem, potrzebujemy dziś odważnych i wizjonerskich 
polityków, gotowych do myślenia i działań ponad granicami, po to by 
zachować pokój i pomnożyć dobrobyt Europy. Wszystko niezmiennie 
zależy od ludzi, bo jak mówił Hans Koschnick: „Partnerstwo to przede 
wszystkim ludzie, ich współpraca i przyjaźnie”.

Koschnick rozumiał istotę polityki europejskiej. Podobnie rozu-
miał ją Bronisław Geremek, bohater Solidarności i wieloletni minister 
spraw zagranicznych Polski, który pod koniec życia podkreślał, że 
najważniejszą sztuką w polityce międzynarodowej jest budowanie 
więzi, poczucie bliskości. Tylko świadomość więzi między ludźmi – 
politykami czy też obywatelami – pomaga tworzyć silne polityczne 
sojusze.
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Przedmowa

Stosunki polsko-niemieckie po zakończeniu II wojny światowej cha-
rakteryzowały się nienawiścią, wzajemną wrogością oraz nieufnoś-
cią. Po stronie polskiej szczególnie silnie odcisnęły się niemieckie 
zbrodnie na ludności cywilnej oraz materialne zniszczenie kraju. 
Z kolei w RFN rozgoryczenie wywoływała utrata wschodniej części 
kraju oraz losy milionów Niemców zmuszonych do opuszczenia 
tych terenów. Wzajemne resentymenty były tak silne, że przez długi 
czas nie mogło być mowy o prowadzeniu jakiegokolwiek dialogu 
między obu narodami. Wraz z upływem czasu jednak coraz więcej 
osób po obu stronach zauważało, że Polacy i Niemcy, sąsiadujący 
ze sobą od stuleci, nie mogą budować przyszłości na nienawiści 
i wzajemnych żalach. 

Nieprzypadkowo do pierwszych prób porozumienia doszło w la-
tach sześćdziesiątych w kręgach świeckich katolików w Polsce oraz 
protestanckich intelektualistów w Niemczech, motywowanych chrześ-
cijańskim duchem pojednania. Zasadniczą zmianę przyniosły jednak 
dopiero decyzje polityczne. W 1970 roku układ normalizacyjny między 
PRL i RFN oraz wizyta Willy’ego Brandta w Warszawie otworzyły drogę 
do powolnego zbliżenia między Polakami i Niemcami. Po ratyfikacji 
porozumienia normalizacyjnego jesienią 1972 roku możliwe stały się 
na szerszą skalę podróże między obu krajami, podjęto też pierwsze 
kontakty w zakresie wymiany kulturalnej, naukowej oraz sportowej. 
W tym samym roku dialog rozpoczęli historycy i geografowie w ra-
mach nowo powstałej Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcz-
nikowej. Pojawiły się też pierwsze pomysły nawiązania współpracy 
między polskimi i zachodnioniemieckimi miastami.
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Po wielu latach spotkań, negocjacji, wymiany listów i rozmów 
w 1976 roku pierwszą umowę o współpracy miast podpisali burmistrz 
Bremy Hans Koschnick oraz prezydent Gdańska Andrzej Kaznowski. 
Obaj politycy za cel stawiali sobie budowanie pojednania i porozumie-
nia między Polakami i Niemcami. Umowa partnerska otworzyła drogę 
do wymiany oficjalnych delegacji oraz specjalistów w zakresie eduka-
cji, opieki zdrowotnej, gospodarki portowej czy miejskiej. Z czasem 
w obu miastach coraz więcej instytucji oraz poszczególnych obywateli 
zaczęło interesować się współpracą miast. Szczególnie ważne okazały 
się te kontakty w momencie powstania „Solidarności”. Przez następne 
dwa dziesięciolecia bremeńczycy nieprzerwanie angażowali się w po-
moc dla Gdańska. Początkowe transporty humanitarne z lat osiem-
dziesiątych z czasem uzupełniła pomoc polityczna oraz know-how 
w zakresie budowania gospodarki rynkowej oraz demokratycznych in-
stytucji miejskich w trudnych latach transformacji ustrojowej w Polsce.

Trafiająca do Państwa rąk książka analizuje ponad czterdzieści 
lat współpracy między Gdańskiem i Bremą. Od pierwszych rozmów 
politycznych na początku lat siedemdziesiątych aż do obchodów ju-
bileuszu czterdziestolecia partnerstwa miast w 2016 roku. Jej celem 
było wskazanie, w jaki sposób możliwe było przejście od stosunków 
oficjalnych, w początkowym okresie współpracy, do licznych niezależ-
nych od władz miejskich kontaktów między obywatelami obu miast. 

Zasadniczą rolę w pracy odgrywa opis i analiza inicjatyw na rzecz 
porozumienia i pojednania, wychodzących niekiedy daleko poza kon-
tekst współpracy miast. Choć od samego początku władze Gdańska 
i Bremy deklarowały, że współpraca ma mieć przede wszystkim prak-
tyczny charakter kooperacji gospodarczej oraz konkretnej wymiany 
specjalistów, obszary te nigdy nie zdominowały współpracy miast. Na 
pierwszy plan wysunęły się natomiast aspekty moralne. Z tego też po-
wodu, odchodząc od wielkich gestów politycznych, takich jak uklęk-
nięcie Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w War-
szawie w 1970 roku czy uścisk Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta 
Kohla w trakcie mszy pojednania w Krzyżowej w 1989 roku, starałem 
się skupić na konkretnych przykładach budowania porozumienia 
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między poszczególnymi osobami oraz środowiskami. Moim celem 
było wykazanie, w jaki sposób dążenie do pojednania wyrażane na 
poziomie politycznym może przekształcić się w konkretne inicjatywy 
na poziomie kontaktów międzyludzkich. 

Książka przedstawia rolę szczególnie aktywnych postaci (akto-
rów kontaktów społecznych), bez których zaangażowania współpraca 
między miastami nie byłaby możliwa. To właśnie aktywność owych 
liderów powoduje, że dążenie do pojednania i porozumienia mię-
dzy Polakami i Niemcami przestaje być pustym hasłem, ale zostaje 
wypełnione konkretną treścią: projektami, spotkaniami, wspólnymi 
warsztatami. Ich uczestnicy oprócz wdzięczności napotykają jednak 
także na wiele problemów związanych zarówno z brakiem funduszy 
i zaangażowania szerszych grup społecznych, jak i z niezrozumieniem 
potrzeby budowania przyjaznych stosunków z sąsiadami. Współpra-
ca partnerska nie obejmuje też większości mieszkańców obu miast. 
Odgrywa jednak ważną rolę w zakresie transferu kulturowego oraz 
pobudza do większej lokalnej aktywności, z której korzyści czerpią 
wszyscy mieszkańcy.

Książka dzieli się na trzy części, omawiające różne zakresy współ-
pracy. Część pierwsza koncentruje się na stosunkach miast – od ne-
gocjacji politycznych nad umową partnerską na początku lat siedem-
dziesiątych do końca lat osiemdziesiątych. Szczególną uwagę skupia 
zaś na motywacji obu stron do zawarcia umowy partnerskiej, a także 
na konfliktach politycznych utrudniających współpracę, między in-
nymi w związku z działalnością Instytutu Badań Europy Wschodniej 
(Forschungsstelle Osteuropa) na Uniwersytecie Bremeńskim oraz 
powstaniem biura „Solidarności” w Bremie. Omówiona została także 
pomoc humanitarna Bremy dla Gdańska.

W części drugiej przedstawione zostały poszczególne obszary 
współpracy, do których należą edukacja, młodzież, sport, ochrona 
zdrowia i opieka społeczna, kultura i sztuka, współpraca uniwersytec-
ka i naukowa. Istotne miejsce poświęcam w tej części także roli Towa-
rzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie oraz jego młodszego partnera 
po stronie polskiej – Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku.
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W części trzeciej ukazano współpracę Gdańska i Bremy na drodze 
do normalności po upadku reżimu komunistycznego w Polsce. Za-
prezentowano kontakty obu miast w okresie transformacji politycznej 
i ekonomicznej Gdańska oraz przemianę dotychczasowej pomocy 
humanitarnej ze strony bremeńskiej w bliską dwustronną współpracę 
w zakresie opieki społecznej, opisano rolę jubileuszy w umacnianiu 
partnerstwa, a także poszukiwanie nowych form współpracy i szansy 
rozwoju partnerstwa w przyszłości.

Dotychczas brakowało literatury poświęconej współpracy Gdań-
ska i Bremy. Jedyną publikacją poświęconą wyłącznie temu tematowi 
jest książka Geschichte(n) einer Städtepartnerschaft Bremen–Gdansk 
1976–1996 Danuty Riechel, będąca zbiorem artykułów dziennikarskich 
na temat różnych aspektów partnerstwa miast. W literaturze poświę-
conej historii Gdańska i Bremy napotykamy jedynie na sporadyczne 
wspomnienia o miastach partnerskich. Z tego też powodu niniejsza 
praca została niemal w całości przygotowana na podstawie źródeł 
archiwalnych oraz wywiadów i rozmów przeprowadzonych w Bremie 
i Gdańsku. Wykorzystano przede wszystkim materiały przechowywa-
ne w Referacie Spraw Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
Archiwum Senatu Bremy oraz Archiwum Miasta Bremy, Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwów resortów spraw zagra-
nicznych, a także innych instytucji wymienionych w bibliografii. Mate-
riały archiwalne zostały skonfrontowane ze wspomnieniami świadków 
historii. Na potrzeby pracy przeprowadzono kilkanaście rozmów i wy-
wiadów, wykaz najważniejszych z nich znajduje się na końcu książki. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli mi w pracy nad książką, 
dostarczając informacji oraz udzielając wywiadów. Podziękowania 
kieruję między innymi do Macieja Buczkowskiego z Urzędu Miejs-
kiego w Gdańsku, Basila Kerskiego, Przemysława Ruchlewskiego, Ar-
tura Rogosia z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz 
redaktora Piotra Sitkiewicza, Kariny Garszteckiej z Archiwum For-
schungsstelle Osteuropa oraz Ines Dietze z archiwum Kancelarii Se-
natu Bremy, a także Andrei Frohmader z Kancelarii Senatu w Bremie, 
Larsa Worgulla z Archiwum Miasta Bremy oraz Karoliny Pokwickiej 
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z Archiwum IPN w Gdańsku. W sposób szczególny chciałbym po-
dziękować Jolancie Murawskiej z Urzędu Miejskiego w Gdańsku za 
dostarczenie mi niezliczonej ilości materiałów oraz kontaktów, bez 
których powstanie tej książki byłoby znacznie trudniejsze.

Berlin, styczeń 2017





Paulinie, Bernardowi i Hani, by dorastając 
w polsko-niemieckim otoczeniu, pamiętali, 
że porozumienie i dialog wymagają stałego 
pielęgnowania przez każde następne pokolenie. 
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Brema i Gdańsk 
na drodze do 
partnerstwa miast

1. Negocjacje nad umową ramową

Kontakty gdańszczan i bremeńczyków sięgają średniowiecza. Oba 
miasta łączył handel oraz przynależność do kupieckiej kultury rejo-
nu Bałtyku i Morza Północnego. Specyficznym tworem tej kultury 
była Hanza, która na kilkaset lat zdominowała wymianę handlową 
na obu tych akwenach. Kupcy z poszczególnych miast specjalizowali 
się w różnych obszarach handlu. Gdańszczanie koncentrowali się na 
handlu bałtyckim oraz na handlu z miastami angielskimi i holender-
skimi, do których sprzedawano głównie polskie zboże, drewno oraz 
wyroby leśne. Brema zaś chętnie patrzyła w kierunku norweskiego 
Bergen, skąd dostarczano dla całej niemal Europy suszone ryby – 
ważny element ówczesnej diety, szczególnie w okresie Wielkiego Postu.

Choć zachowało się niewiele źródeł mówiących o bezpośrednich 
kontaktach Bremy i Gdańska, wiemy, że kupcy znad Wezery bywali re-
gularnymi gośćmi w grodzie nad Wełtawą. Istniały też regularne kon-
takty dyplomatyczne, zarówno bezpośrednie, jak i w ramach Hanzy. 
Bremeńczycy od pewnego momentu posiadali nawet własne miejsce 
pochówku w gdańskim kościele św. Jana. Pod płytą nagrobną ufundo-
waną przez bremeńskiego kupca Hansa Hessego chowano kapitanów 
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bremeńskich statków, którzy zmarli w trakcie pobytu w Gdańsku. Płyta 
ta, opatrzona herbem Bremy, jest jednym z nielicznych średniowiecz-
nych śladów bremeńskich zachowanych w Gdańsku1.

Choć oba miasta należały do hanzeatyckiej wspólnoty kulturo-
wej, nie łączyło ich aż tak wiele, jak można by przepuszczać. Dobrze 
ilustruje to publikacja powstała dzięki późniejszej inspiracji partner-
stwem miast: Zwei hanzeatische Städte Bremen und Danzig im Laufe 
der Jahrhunderte2. Publikacja ta, będąca owocem pracy gdańskich 
i bremeńskich historyków, wskazuje na bliskie związki obu miast 
z kulturą hanzeatycką. Niewiele jednak znajdziemy w niej informacji 
na temat ich bezpośrednich kontaktów. Wzajemne stosunki pozo-
stawały poprawne, ale nie wyróżniały się niczym szczególnym na tle 
kontaktów z innymi miastami hanzeatyckimi.

Mimo to związki pomiędzy bremeńczykami i  gdańszczanami 
powoli się umacniały. Z czasem coraz więcej osób podróżowało po-
między obu miastami. Kupcy zakładali swoje przedstawicielstwa lub 
wysyłali synów do partnerów handlowych na naukę, a w bremeńskich 
szkołach przyjmowano pierwszych gdańskich studentów. Gdańsk 
nadal dostarczał zboże, drewno i produkty leśne potrzebne do budo-
wy statków, a za pośrednictwem Bremy do Gdańska trafiały przede 
wszystkim towary kolonialne. Począwszy od XVIII wieku, bremeńczycy 
zaczynają na dużą skalę zamawiać w Gdańsku statki. Stocznie gdańskie 
pracują na bremeńskie zlecenia aż do wybuchu I wojny światowej. 
Mimo bliskich kontaktów handlowych oba miasta pozostawały także 
konkurentami w handlu bałtyckim. Wskazuje na to między innymi 
spór o kontrolę handlu polskimi tekstyliami.

Stosunki handlowe obu miast rozwijają się do tego stopnia, że na 
początku XIX wieku rozważa się otwarcie konsulatu gdańskiego nad 
Wezerą. Gdańska propozycja zostaje jednak przez władze bremeńskie 
odrzucona. Wprawdzie bremeńczycy także widzieli sensowność takie-
go kroku, obawiali się jednak, że zostanie to odebrane przez innych 
partnerów handlowych jako faworyzowanie Gdańska. Do pomysłu 
powrócono ponownie niemal pół wieku później. W 1851 roku powstaje 
konsulat bremeński nad Motławą. Pod koniec XIX wieku pomiędzy 
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obu miastami zaczyna regularnie kursować pierwszy statek pasażer-
ski – parowiec „Neptun”3. Kontakty zostają brutalnie zerwane w chwili 
wybuchu II wojny światowej i dokonanego w jej wyniku podziału 
Europy na dwa wrogie obozy.

Dziwnym trafem to właśnie Brema zaledwie kilka lat po zakoń-
czeniu wojny stała się pierwszym zachodnioniemieckim miastem, 
które ponownie nawiązało z Polską interesy handlowe. Już pod koniec 
lat czterdziestych do portu bremeńskiego wpłynęły pierwsze polskie 
statki handlowe, a od 1960 roku poprzez Bremę regularnie eksporto-
wano do RFN polski węgiel. Szersze możliwości współpracy zaistniały 
po podpisaniu przez PRL i RFN układu normalizacyjnego z 7 grudnia 
1970 roku4. Traktat ten umożliwił zarówno intensyfikację stosunków 
gospodarczych i politycznych, jak też rozwój bezpośrednich kon-
taktów Polaków i Niemców z RFN. Brema skwapliwie skorzystała 
z nadarzającej się okazji. Już w 1972 roku dzięki dotacji finansowej 
landu Bremy powstała pierwsza polsko-zachodnioniemiecka spółka 
handlowa – Liminex. Powoli rozwijały się też kontakty między po-
szczególnymi przedsiębiorstwami, głównie w zakresie rybołówstwa, 
budowy okrętów oraz przemysłu ciężkiego5.

Brema wydawała się dla komunistycznych władz Polski idealnym 
partnerem z kilku powodów. Była uprzemysłowionym portowym mia-
stem, wyróżniającym się spośród innych landów RFN silną dominacją 
Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), nieprzerwanie rządzącej 
do dnia dzisiejszego. Był to fakt niezwykle ważny z punktu widzenia 
ówczesnych władz polskich, które uważały, że SPD jest znacznie bardziej 
ugodowa wobec polskich żądań niż chadecja (CDU). Bremeńską SPD 
chwalono między innymi za szybką integrację przesiedleńców, niedo-
puszczenie do powstania silnych organizacji ziomkowskich oraz brak 
patronatu nad istniejącymi organizacjami wypędzonych6. Brema była 
też pierwszym landem, który zmienił nazwę Urzędu ds. Wypędzonych 
na Urząd ds. Imigrantów i Wysiedleńców7. Zdaniem ambasady polskiej 
nawet bremeńska CDU nie miała „tego «drapieżnego charakteru» jak 
na szczeblu centralnym czy w Landach na południu NRF”8. Brema była 
też jednym z pierwszym landów niemieckich, które zdecydowały się 
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na wprowadzenie do programów nauczania zaleceń Wspólnej Polsko-
-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, powstałej w 1972 roku. Także 
w późniejszym okresie władze Bremy jednoznacznie akceptowały zale-
cenia tej komisji i nakazywały ich stosowanie w szkołach9. W 1978 roku 
senator ds. nauki informował: „zalecenia należy stosować uzupełniająco 
do innych materiałów. W przyszłości będę dopuszczał podręczniki do 
nauczania wymienionych przedmiotów [historii i geografii] w szkołach 
landu Bremy, jeśli będą odpowiadały duchowi polsko-niemieckiego 
układu o współpracy kulturalnej oraz będą uwzględniały polsko-nie-
mieckie zalecenia podręcznikowe”10. Była to ważna decyzja dla rozwoju 
kontaktów między Bremą i Gdańskiem, strona polska bowiem do 1989 
roku uzależniała rozwój wymiany młodzieży właśnie od wprowadzenia 
w życie zaleceń Komisji Podręcznikowej.

Deklaracje strony bremeńskiej przyjmowano po stronie polskiej 
wprawdzie z zadowoleniem, ale dość często zapominano, że Brema re-
prezentuje odmienne stanowisko niż inne landy zachodnioniemieckie. 
Często w odpowiedzi na propozycje rozwoju współpracy młodzieży 
napływające z Bremy odpowiadano, że nie jest to możliwe do czasu 
wprowadzenia zaleceń podręcznikowych. Dopiero po odpowiednich 
wyjaśnieniach udawało się przekonać polskich decydentów do wyra-
żenia zgody na podjęcie współpracy.

Oddzielną kwestią jest to, jak wprowadzanie zaleceń podręczni-
kowych funkcjonowało w praktyce. Sytuacja była daleka od idealnej, 
co też strona polska do pewnego stopnia podejrzewała. W analizie 
przygotowanej w 1979 roku dla bremeńskiego senatora ds. edukacji 
czytamy, że wprawdzie zalecenia wprowadzono, ale młodzież nadal 
niewiele wie o Polsce, tematyka polska bowiem generalnie nie jest 
uwzględniona w minimach programowych. Dalej zaś pisano: „Do 
dzisiaj statystyczny obywatel albo jest niezainteresowany kwestią pol-
sko-niemieckich stosunków sąsiedzkich, albo podchodzi do nich emo-
cjonalnie (negatywnie)”11. Temat ten był jednak niewygodny i strona 
bremeńska nie zamierzała o tym informować polskich partnerów.

Jednym z  najważniejszych atutów Bremy był przychylny Pol-
sce i aktywnie zaangażowany w proces odprężenia burmistrz Hans 
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Koschnick12. W latach siedemdziesiątych był on postrzegany przede 
wszystkim przez pryzmat pozycji, jaką miał we władzach federalnych 
SPD oraz w Bundesracie. W tej roli też najczęściej zapraszano go do 
Polski. 

Koschnick po raz pierwszy odwiedził Warszawę w  kwietniu 
1972 roku, krótko przed ratyfikacją przez Bundestag traktatu norma-
lizacyjnego z 1970 roku i nawiązaniem stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy PRL i RFN. Zaproszenie Koschnicka było częścią szerszych 
działań polskiej dyplomacji na rzecz ratyfikacji traktatu w RFN. Kosch-
nick przeprowadził rozmowy między innymi w ministerstwach spraw 
zagranicznych, handlu zagranicznego oraz żeglugi, a także w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych. Rozmawiał także z członka-
mi władz partyjnych. Dyskutowano przede wszystkim o problemach 
politycznych, ratyfikacji układu i rozwoju dalszych stosunków pol-
sko-zachodnioniemieckich. Koschnick nadmienił przy tej okazji, że 
zainteresowany jest także rozwojem współpracy z polskimi miastami 
portowymi. Obie strony zdawały się rozumieć to przede wszystkim 
jako rozwój stosunków gospodarczych między polskimi i niemieckimi 
miastami.

Koschnick postrzegany był przez władze polskie jako ważny sprzy-
mierzeniec. Wykazywał on zrozumienie dla polskich żądań politycz-
nych oraz zainteresowanie podobnymi obszarami współpracy, głów-
nie gospodarką. W lutym 1972 roku jeden z pracowników ambasady 
polskiej po wizycie w Bremie pisał, że Koschnick „zainteresowany 
jest rozmowami politycznymi w Warszawie i koniecznie zwiedzeniem 
naszych portów, koncentrując się tam na rozmowach gospodarczych, 
nie unikając rozmowy na tematy innych dziedzin współpracy Bremy 
z polskimi miastami portowymi”13. Po zakończeniu wizyty Koschnicka 
w Polsce pozytywną opinię o jej przebiegu wydała także polska Misja 
Wojskowa w Berlinie Zachodnim, podkreślając jej efekty propagan-
dowe: „Po powrocie dziennikarze [zachodnioniemieccy, towarzy-
szący Koschnickowi] opublikowali szereg przychylnych artykułów, 
prezentujących niejednokrotnie stanowisko Polski oraz głosy naszych 
obywateli w kwestii normalizacji”14. Chodziło tu przede wszystkim 
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o uznanie granicy na Odrze i Nysie za ostateczną. Zgodnie z rezo-
lucją Bundestagu traktat normalizacyjny nie był obowiązujący dla 
przyszłych zjednoczonych Niemiec, co pozostawiało kwestię granicy 
otwartą aż do 1990 roku.

Zainteresowanie współpracą w zakresie handlu i gospodarki por-
towej skusiło władze polskie do kontynuacji rozmów z Bremą. Już 
w sierpniu 1972 roku przyjechała do Polski delegacja członków Komisji 
Gospodarki i Handlu Zagranicznego Senatu Bremy, w listopadzie zaś 
nad Wezerę udał się minister żeglugi Stefan Perkowicz. Rozmowy 
podjęły też Polskie Linie Oceaniczne15. O tym, jak wiele obiecywano 
sobie po współpracy z Bremą, świadczy fakt, że w 1974 roku wyra-
żono zgodę na organizację „Dni gospodarki Bremy”, które odbyły 
się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wprawdzie starano się je 
ograniczyć wyłącznie do tematyki gospodarczej, odmawiając zgody 
na jakąkolwiek prezentację kultury niemieckiej, to jednak sam fakt 
zorganizowania pierwszej tak dużej zachodnioniemieckiej imprezy 
w Polsce był wyjątkowy16. Bez zastrzeżeń wsparto także organizację 
w Bremie „Dni Polskich”, w ramach których odbyły się wystawy, spo-
tkania, dyskusje, wykłady, koncerty, pokazy filmowe, spotkania spor-
towe itp. W tym przypadku władzom polskim zależało na szerokim 
prezentowaniu rodzimej kultury, choć z reguły była ona rozumiana 
w sposób tradycyjny (wystawy, koncerty muzyki klasycznej, występy 
zespołów ludowych). W Warszawie obie imprezy uznano za sukces17.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy pojawił się pomysł podję-
cia bezpośredniego kontaktu między Bremą i Gdańskiem. Koschnick 
pisał, że propozycja nadeszła ze strony polskiej, on sam zaś z chęcią 
na nią przystał18. Andrzej Kaznowski, ówczesny prezydent Gdańska, 
twierdził natomiast, że inicjatorem współpracy była Brema19. Danuta 
Riechel pisze, że pomysł podjęcia formalnej współpracy miast pojawił 
się już w trakcie pierwszej wizyty Koschnicka w Polsce w 1972 roku. 
Nie wydaje się jednak możliwe, aby w tym czasie doszło do czegoś 
więcej niż niezobowiązująca wymiana poglądów20. Konkretna pro-
pozycja podjęcia przez Bremę współpracy z jednym z polskich miast 
portowych pojawiła się zapewne dopiero w latach 1973–1974, w trakcie 
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przygotowań do „Dni gospodarki Bremy” w  Warszawie. Jednym 
z nielicznych wydarzeń kulturalnych towarzyszących tej imprezie 
był polsko-niemiecki koncert radiowy na Wybrzeżu. W ten sposób 
w 1974 roku odbyła się w Gdańsku pierwsza bremeńska, a zarazem 
zachodnioniemiecka impreza kulturalna w Polsce. W jej trakcie Bre-
mę reprezentowali prezydent parlamentu Dieter Klink oraz senator 
ds. portów, żeglugi i komunikacji Oswald Brinkmann. Ten ostatni 
w wywiadzie dla Polskiego Radia mówił: „Nasz pobyt na Wybrzeżu, 
w Gdyni i w Gdańsku, to wszystko, co tam zobaczyliśmy, zrobiło 
na nas ogromne wrażenie. […] Zobaczyliśmy rozbudowane porty, 
przeprowadziliśmy wiele rozmów z przedstawicielami władz […], 
a także przedstawicielami Polskich Linii Oceanicznych, które jakby 
nie było są dla portów Bremy bardzo ważnym klientem”21. Brinkmann 
deklarował, że Brema jest zainteresowana rozwojem handlu z Polską 
oraz kooperacją przemysłową. Były to obszary współpracy, do rozwoju 
których strona polska nieustannie dążyła w poszukiwaniu brakujących 
w kraju dewiz oraz nowych technologii. W tym zakresie propozycja 
Bremy w pełni pokrywała się z oczekiwaniami władz polskich. Jak 
widać, motywy ekonomiczne odegrały ważną rolę w zapoczątkowaniu 
partnerstwa, ale to nie współpraca gospodarcza okazała się jednak 
głównym obszarem partnerstwa obu miast. Dominującą formą współ-
pracy były i nadal są kontakty międzyludzkie i kulturalne22.

W trakcie „Dni Bremy” w Warszawie doszło także do pierwsze-
go bezpośredniego spotkania pomiędzy Andrzejem Kaznowskim 
i Hansem Koschnickiem. Tematem rozmowy była między innymi 
ewentualna współpraca obu miast portowych. Zapewne właśnie to 
wydarzenie zadecydowało o podjęciu kontaktów przez oba miasta. Po 
powrocie do Bremy Koschnick pisał do Kaznowskiego: „Cieszyłbym 
się, gdyby w najbliższym czasie możliwe było pogłębienie i szczegóło-
we omówienie poruszonej przez nas kwestii ewentualnej współpracy 
Bremy i Gdańska w zakresie gospodarki portowej, przemysłu stocz-
niowego i szkolnictwa wyższego, a być może także w zakresie bu-
downictwa miejskiego oraz restauracji zabytków”23. Nieoczekiwanie 
prezydent Gdańska nie tylko wykazał zainteresowanie przedstawioną 
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propozycją, ale także od razu zaproponował spotkanie w celu pod-
jęcia rozmów24. Oczywiście odbyło się to za zgodą polskich władz 
partyjnych oraz MSZ25.

Bezwarunkowa gotowość strony polskiej do podjęcia rozmów za-
skoczyła nieco bremeńczyków. Koschnick jednak od razu zauważył 
związaną z tym szansę. Na jego polecenie jeszcze w tym samym roku 
do Gdańska wysłano szczegółową ofertę współpracy. Obejmowała 
ona większość punktów, które następnie znalazły się w umowie part-
nerskiej, między innymi planowanie miejskie, restaurację zabytków, 
wymianę nauczycieli, współpracę w dziedzinie gospodarki portowej 
i komunikacji miejskiej, szkolnictwa wyższego, związków zawodo-
wych, kontakty między przedstawicielami organizacji politycznych26. 
Stronie polskiej spodobała się rzeczowość przedstawionej propozycji. 
Oczekiwano, że przyniesie ona zarówno wymierne korzyści gospodar-
cze w postaci dewiz, jak też nowe rozwiązanie techniczne, pozyskane 
dzięki wymianie specjalistów27.

Wymiana listów między włodarzami miast zapoczątkowała pra-
wie dwuletnie negocjacje. Stroną inicjującą i zdecydowanie bardziej 
aktywną w rozmowach była Brema. Porozumienie wymagało jednak 
uzgodnień na wysokim szczeblu politycznym – szczególnie po stronie 
polskiej. Z tego powodu kluczową rolę w negocjacjach odgrywały 
władze partyjne oraz MSZ. Jednak także po stronie niemieckiej projekt 
porozumienia był konsultowany z bońskim ministerstwem spraw za-
granicznych (Auswärtiges Amt). Wszystkie uwagi dyplomacji zachod-
nioniemieckiej zostały uwzględnione i włączone w tekst umowy28.

Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki porozumienie negocjowa-
no. Z ramienia Bremy zasadniczą rolę odegrał Manfred von Scheven, 
prawa ręka Hansa Koschnicka, rzecznik Senatu Bremy oraz prze-
wodniczący nowo założonego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego 
w Bremie29. Scheven regularnie spotykał się z polskimi dyplomatami 
w RFN, a także informował ambasadę PRL o wszystkich podejmo-
wanych wobec Gdańska działaniach. Przedstawicieli ambasady za-
praszano do Bremy także przy okazji pobytów delegacji gdańskich. 
W praktyce negocjacje toczono więc bardziej z ambasadą polską w RFN 
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niż z władzami Gdańska. Taktyka stosowana przez Bremę okazała się 
jednak skuteczna. Ostateczna decyzja o podjęciu współpracy zapadła 
bowiem po stronie polskiej na najwyższym szczeblu politycznym, 
a nie w Gdańsku.

Kwestię umowy z Gdańskiem poruszał Koschnick w rozmowach 
z polskimi politykami przy każdej okazji, między innymi w trakcie 
wizyty w Polsce 18–26 lipca 1975 roku30. Bez wątpienia wizyta ta 
miała duże znacznie dla rozwoju współpracy z Gdańskiem. Odbyła 
się zaledwie kilka dni przed helsińską Konferencją Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. Po powrocie do Niemiec Koschnick napisał 
do kanclerza Helmuta Schmidta, namawiając go do daleko idącego 
kompromisu ze stroną polską. W Helsinkach faktycznie udało się 
osiągnąć polsko-zachodnioniemieckie porozumienie, które otworzyło 
drogę do dalszego rozwoju kontaktów społecznych między obu pań-
stwami. Stanowiło to sprzyjający klimat do podpisania porozumienia 
o współpracy miast31.

Mimo pozytywnego stanowiska polskich władz politycznych na 
drodze do porozumienia nadal stały liczne problemy, a znalezienie roz-
wiązań kompromisowych nie było łatwe. Jak wspominał w 1994 roku 
w Gdańsku Koschnick: „Trzeba przyznać, że negocjacje nie były łatwe 
ze względu na wpływ historycznych obciążeń i zasadniczych różnic 
w systemach politycznych. Z jednej strony chcieliśmy stworzyć coś 
sensownego, z drugiej – nie chcieliśmy naruszyć żadnych «wzniosłych 
zasad polityki zagranicznej» własnego kraju”. W innym miejscu zaś 
z pewną przesadą stwierdził, że były to „jego najtrudniejsze rokowania 
w życiu”32.

Jednym z podstawowych problemów był spór o nazewnictwo 
miast. Strona polska domagała się, by we wszystkich oficjalnych do-
kumentach, także sporządzanych w języku niemieckim, używano 
nazwy Gdańsk, zamiast niemieckiego Danzig. Celem tego zabiegu 
było podkreślenie przynależności Gdańska do Polski. Zasada ta obo-
wiązywała do 1989 roku we wszystkich negocjacjach ze stroną zachod-
nioniemiecką. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to mało znaczące, 
w owym czasie jednak był to jeden z poważniejszych problemów 
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politycznych. Ponownie przywołajmy wspomnienia Hansa Kosch-
nicka, dobrze ukazujące ówczesną sytuację: „Ileż miesięcy poszło na 
marne nad roztrząsaniem problemu, czy w niemieckiej wersji może 
zostać użyta nazwa Gdańsk czy Danzig. Ileż przeszkód wiązało się 
z problemem, czy w niemieckich dokumentach metrykalnych miasto 
urodzenia będzie określone tylko polską nazwą, czy dopuszczalne jest 
podanie równolegle jej niemieckiego odpowiednika”33. Stronie pol-
skiej udało się w tym przypadku osiągnąć sukces. Nie tylko używano 
nazwy „Gdansk” w oficjalnych dokumentach, ale z upływem czasu 
zaczęto ją stosować także w dokumentach wewnętrznych. Nazwa ta 
weszła nawet do języka mówionego, a wielu bremeńczyków do dziś 
nie używa formy Danzig, uważając, że ma ona zabarwienie rewizjo-
nistyczne. Jeszcze w 2006 roku, pisząc o mieszkańcach Gdańska, Ko-
schnick nazywał ich po niemiecku: „Gdansker Bevölkerung”. Problem 
jednolitego nazewnictwa do dzisiaj nie został rozwiązany, i  to nie 
tylko po stronie bremeńskiej. Przykładowo w materiałach wydanych 
przez Urząd Miejski w Gdańsku z okazji trzydziestopięciolecia wza-
jemnych kontaktów pisano o partnerstwie Gdańska i Bremy, podczas 
gdy ulotka z okazji czterdziestolecia dotyczyła „partnerstwa miast 
Bremen–Gdańsk”34. Dziś jednak nazewnictwo nie ma takiej wymowy 
politycznej, jak w momencie zawierania porozumienia.

Problem nazewnictwa rozciągał się także na samą umowę partner-
ską. Choć jest ona klasycznym porozumieniem miast partnerskich, 
żadna ze stron nie chciała w ten sposób nazywać jej oficjalnie. Brema 
szczyciła się utrzymywaniem bliskich kontaktów z portami morski-
mi na całym świecie, z żadnym z nich nie sformalizowała jednak 
dotąd współpracy. Z tego też powodu nie chciała wyróżniać Gdań-
ska. Natomiast po stronie polskiej kluczową rolę odgrywały nadal 
silne resentymenty wobec Niemców oraz kwestie polityczne. Użycie 
słowa „partnerstwo” w stosunku do jakiejkolwiek instytucji zachod-
nioniemieckiej nie wchodziło w owym czasie w grę. Żadne miasto 
polskie nie mogło posiadać partnerstwa z miastem w kraju, który 
nie tylko należał do przeciwnego obozu państw kapitalistycznych, 
ale także był odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej. Obie 
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strony zgodziły się ostatecznie na nieco sztuczną nazwę „Porozu-
mienie ramowe o współpracy miast”. Niewiele to jednak zmieniało 
w stanie faktycznym, w późniejszym czasie bowiem także przedsta-
wiciele Gdańska określali istniejącą współpracę mianem partnerstwa, 
jedynie w oficjalnych wystąpieniach konsekwentnie nazywając ją „po-
rozumieniem ramowym”.

Gdy już się wydawało, że porozumienie co do treści umowy zostało 
osiągnięte, po stronie polskiej znów pojawiły się problemy polityczne. 
Stefan Olszowski, ówczesny minister spraw zagranicznych, zablokował 
podpisanie umowy na poziomie Komitetu Centralnego. Na tym przy-
kładzie dowiadujemy się o istnieniu konfliktu personalnego w kierow-
nictwie MSZ. Wbrew stanowisku ministra aktywne działania na rzecz 
podpisania porozumienia podejmowali bowiem niektórzy jego współ-
pracownicy. Ówczesny polski ambasador w RFN Wacław Piątkowski 
nieformalnie poinformował o zaistniałej sytuacji I sekretarza KW PZPR 
w Gdańsku Tadeusza Fiszbacha, namawiając go do interwencji u I se-
kretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Fiszbach udał się do Warszawy, 
gdzie uzyskał pomoc kolejnego pracownika z MSZ, podsekretarza sta-
nu Józefa Czyrka. Czyrek zapoznał go z szerszym kontekstem polskiej 
polityki wobec Niemiec oraz zasugerował dodatkowe argumenty na 
rzecz podpisania umowy. Jak twierdzi Fiszbach, spotkanie to było dla 
niego niezwykle ważne, ponieważ nie rozeznawał się on do tej pory 
w szczegółach polskiej polityki zagranicznej. Dodatkowa wiedza z tego 
zakresu miała mu pomóc przekonać Gierka do wyrażenia zgody na 
podpisanie porozumienia z Bremą. W trakcie rozmowy z Fiszbachem 
Gierek miał zadzwonić do Olszowskiego i nakazać mu wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy. Fiszbach twierdzi także, że Gierek miał 
do niego słabość, jako do najmłodszego I sekretarza KW35. Pewną rolę 
odegrać mógł również fakt, że pozycja Olszowskiego w strukturach 
władzy najwyraźniej ulegała zmianie. W 1976 roku opuścił on MSZ 
i wrócił do pracy na stanowisku sekretarza KC PZPR. 

Powyższy przykład pokazuje, jak bardzo nieprzejrzysty i uznanio-
wy był sposób podejmowania decyzji w PRL. O rozmowie Fiszbacha 
z Gierkiem najwyraźniej nie poinformowano też prezydenta Gdańska. 
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Andrzej Kaznowski twierdzi bowiem, że Fiszbach zaangażował się 
w kontakty z Bremą, dopiero gdy już zawarto porozumienie i wszyst-
kie najważniejsze problemy były rozwiązane36. Dostępne dokumenty 
wskazują jednak, że Fiszbach odgrywał ważną rolę w rozwoju kontak-
tów z Bremą także w kolejnych latach, co podkreślali zarówno kolejny 
prezydent Gdańska, Jerzy Młynarczyk, jak i Hans Koschnick37.

Po zakończeniu negocjacji władze polskie wyrażały oficjalnie za-
dowolenie z rzeczowości umowy i konkretnych form współpracy 
w niej wymienionych. Mimo to nie chciały jej nadawać zbyt dużej 
rangi. Zakazano na przykład I sekretarzowi KW udziału w uroczystym 
akcie podpisania porozumienia. Fiszbach musiał się podporządko-
wać wytycznym z Warszawy, ale jak sam wspominał, często istniały 
możliwości ich obejścia. Choć nie mógł być obecny przy podpisaniu 
porozumienia, spotkał się z Koschnickiem oficjalnie w roli przewod-
niczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej38.

Porozumienie ramowe podpisano 12 kwietnia 1976 roku w Gdań-
sku. Umowa przewidywała liczne obszary współpracy – od gospodarki 
portowej, przemysłu, handlu i usług, poprzez współpracę w zakresie 
gospodarki komunalnej z wymienieniem jej konkretnych obszarów: 
komunikacji miejskiej, infrastruktury społecznej i technicznej, ochro-
ny środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego itp., aż po 
kontakty w dziedzinie restauracji zabytków, służby zdrowia, współ-
pracy mediów i szkół wyższych oraz wymiany kulturalnej. Po stronie 
niemieckiej porozumienie zostało przyjęte przez wszystkie partie 
reprezentowane w parlamencie bremeńskim – także przez CDU. Ten 
wyjątkowy fakt bremeńczycy chętnie wspominają do dzisiaj, wskazu-
jąc, jak wielka była chęć ze strony miasta do szukania porozumienia 
z Polską39. Należy jednak zauważyć, że CDU nie była wrogo nastawiona 
do samej idei współpracy z polskimi miastami. Wręcz przeciwnie – 
poparcie porozumienia w Bremie wpisywało się w ówczesną politykę 
chadeków wobec Polski. Choć krytykowali oni rząd socjalliberal-
ny za zbytnie ustępstwa wobec krajów komunistycznych, to jednak 
gotowi byli do umacniania kontaktów z Polakami. Wskazuje na to 
między innymi fakt, że bez współudziału Helmuta Kohla nie doszłoby 
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do ratyfikacji przez Bundesrat porozumień zawartych przez Gierka 
i Schmidta w 1976 roku w Helsinkach40.

Bardzo krytycznie wobec współpracy miast nastawiona była na-
tomiast bawarska CSU, która zarzucała władzom Bremy złamanie 
zachodnioniemieckiej ustawy zasadniczej poprzez prowadzenie sa-
modzielnej polityki zagranicznej. Był to poważny zarzut, który poja-
wiał się także przy następnych umowach między polskimi i zachod-
nioniemieckimi miastami. Na zlecenie landu Bawarii w 1980 roku 
przygotowana została nawet prawna analiza porozumień ramowych, 
która dowodziła, że są one sprzeczne z niemieckim prawem oraz że 
podważają oficjalną interpretację układu normalizacyjnego. Jednym 
z punktów krytyki był fakt, że porozumienia zawierały zobowiązanie 
miast do wprowadzenia w życie zaleceń Wspólnej Polsko-Niemiec-
kiej Komisji Podręcznikowej41. Decyzję taką podjąć mogły jednak 
wyłącznie władze landu.

W tym zakresie Brema miała znacznie lepszą sytuacją niż pozostałe 
miasta niemieckie, które w latach siedemdziesiątych podpisały umowy 
z polskimi partnerami (Hanower, Norymberga i Getynga)42. Brema 
jako jedyna z tego grona była nie tylko miastem, ale też landem. Stąd 
pozycja Koschnicka, będącego szefem rządu landowego, była znacz-
nie silniejsza niż innych burmistrzów. Dotyczyło to nie tylko zaleceń 
podręcznikowych. W 1978 roku strona polska i bremeńska zgodziły się 
milcząco na rozszerzanie współpracy także na województwo gdańskie 
oraz cały land Bremy43. Po stronie polskiej nie stanowiło to problemu, 
albowiem we współpracę miast zaangażowany był już w tym czasie 
I sekretarz KW w Gdańsku, a zarazem przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Narodowej – Tadeusz Fiszbach.

Reakcje społeczeństwa na podpisanie porozumienia potwierdza-
ły, że bremeńczycy, podobnie jak ich reprezentanci w parlamencie, 
w większości popierali umowę z Gdańskiem. Wypowiedzi publicz-
ne, artykuły prasowe czy nawet listy napływające do Senatu Bremy 
wskazują, że wiele osób podzielało motywację Hansa Koschnicka, 
zwłaszcza potrzebę moralnego zadośćuczynienia za krzywdy dokona-
ne w imieniu Niemiec w czasie II wojny światowej, a także konieczność 
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poszukiwania porozumienia ze wschodnim sąsiadem oraz przerwania 
niechęci i wrogości wobec Polaków. Pojawiały się jednak także głosy 
przeciwne, najczęściej ze środowisk ziomkowskich. Koschnickowi 
zarzucano łamanie prawa poprzez akceptację utraty terenów wschod-
nich zajętych przez Polskę oraz ignorowanie krzywd doznanych przez 
niemieckich wypędzonych. Z reguły krytyka napływała z innych czę-
ści Niemiec, niemniej jednak kancelaria Koschnicka odpowiadała 
wyczerpująco na wszystkie otrzymane listy, wyjaśniając stanowisko 
burmistrza44.

Podpisanie umowy ramowej stanowiło jedynie pierwszy krok na 
drodze do faktycznej współpracy miast. Szczegółowy jej plan ustala-
no odtąd w corocznie podpisywanym dokumencie. Jak wspominał 
prezydent Gdańska Jerzy Młynarczyk: „Realizacja zawartego poro-
zumienia przebiegać miała na podstawie szczegółowych programów 
współpracy i bezpośrednich umów zawieranych przez zainteresowane 
instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa obu miast w uzgodnieniu 
z władzami miejskimi”45. W tym czasie nie istniały prawie żadne 
bezpośrednie kontakty między bremeńczykami i gdańszczanami, tym 
samym wszystkie formy współpracy wynikały wyłącznie z decyzji 
władz miejskich. Pierwszy projekt programu współpracy przygotowa-
ny przez stronę bremeńską Manfred von Scheven przesłał do asystenta 
prezydenta Gdańska Zbigniewa Wojciechowskiego bezpośrednio po 
podpisaniu porozumienia. Propozycja bremeńska dotyczyła przede 
wszystkim wymiany ekspertów w różnych dziedzinach, od szkolnic-
twa wyższego po gospodarkę46.

Programy wymiany podpisywane były wprawdzie przez przed-
stawicieli miast47, wymagały jednak po stronie polskiej akceptacji ze 
strony władz centralnych oraz organów partyjnych. Jak pisał prezydent 
Kazimierz Rynkowski: „Program współpracy obu miast na rok 1985 
został zaakceptowany przez Sekretariat KW PZPR w Gdańsku oraz Mi-
nisterstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej”48. O przebiegu 
współpracy, zwykle post factum, informowano też Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, od którego Urząd Wojewódzki otrzymywał regularne 
raporty na temat wzajemnych kontaktów, wyjazdów polskich delegacji 
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oraz przyjazdów przedstawicieli Bremy49. Informacje te zbierała też 
na własną rękę Służba Bezpieczeństwa, między innymi poddając in-
wigilacji większość przyjeżdżających do Gdańska bremeńczyków50.

Dostępne dane wskazują, że najważniejszą rolę decyzyjną w przy-
padku kontaktów Gdańska z Bremą odgrywało MSZ, a w szczególności 
jego Departament IV. Resort spraw zagranicznych bez większych uwag 
zaakceptował jednak pierwszy protokół współpracy. W ocenie pra-
cownika MSZ Jerzego Mąkosy przekazanej ambasadzie polskiej w RFN 
czytamy: „Strona bremeńska w praktyce zgodziła się z tezą, że we 
współpracy między obu miastami chodzi głównie o jakość, a nie ilość, 
a tym samym zaakceptowała nasz punkt widzenia na przyznanie we 
wzajemnej współpracy obu miast priorytetu w dziedzinie kontaktów 
gospodarczych i komunalnych. Uwagę zwraca konstruktywny i ciepły 
klimat, jaki gospodarze stworzyli w czasie wizyty delegacji prezydenta 
Kaznowskiego w Bremie”51. Władze Gdańska w kwestii ustalania pro-
gramów współpracy z Bremą pozostawały w bezpośredniej łączności 
z MSZ, faktycznie często pomijając bezpośredniego zwierzchnika, czyli 
resort administracji.

Warto podać kilka konkretnych przykładów ingerencji ze strony 
resortu spraw zagranicznych. W 1981 roku przed podróżą prezyden-
ta Młynarczyka na otwarcie bremeńskiej wystawy 4 wieki Gdańska 
MSZ poleciło najpierw ambasadzie sprawdzić, jaki jest jej charakter 
i ewentualnie wstrzymać wyjazd prezydenta52. Inny przykład po-
chodzi z roku 1980, gdy MSZ poważnie ingerowało w negocjacje nad 
programem współpracy między obu miastami, zakazując wymiany 
grup językowych, a także przyjęcia stypendium na naukę języka nie-
mieckiego przez asystenta prezydenta Gdańska53. Zobowiązano także 
władze miejskie do silniejszego zaakcentowania wymiany technicznej 
i gospodarczej. Powodem tak daleko idącej ingerencji było istniejące 
w MSZ przekonanie, że wymiana z Bremą stawała się zbyt masowa 
i nabierała charakteru turystycznego54.

Daleko idące ingerencje ze strony MSZ nie oznaczały jednak, że za-
wsze miało ono decydujący głos. Zmiany decyzji resortu możliwe były 
dzięki poleceniom partyjnym, a jak już wspomnieliśmy, I sekretarz 
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KW Tadeusz Fiszbach nie był pozbawiony wpływów w Warszawie55. 
W niektórych przypadkach władze Gdańska pozwalały sobie nawet 
na ignorowanie otrzymanych zaleceń. Tak właśnie stało się w kwiet-
niu 1980 roku. Resort spraw zagranicznych pisał w tej sytuacji do 
Ministerstwa Administracji, że istnieje „uzasadnione przypuszczenie, 
że władze Gdańska do dnia dzisiejszego nie dokonały koniecznych 
korekt stosownie do naszych uwag”56. Korespondencja w tej sprawie 
wskazuje, że MSZ nie dysponowało faktycznie możliwościami bezpo-
średniego nacisku na władze miejskie i musiało w tej kwestii polegać 
bądź to na kanałach partyjnych, bądź na Ministerstwie Administracji.

Jak wyglądała współpraca między obu miastami w początkowym 
okresie, możemy prześledzić na przykładzie roku 1979. Przebieg ne-
gocjacji nad programem wymiany potwierdza znaczący wpływ władz 
partyjnych. W rozmowach z Koschnickiem po stronie polskiej wzięli 
udział zarówno prezydent miasta, jak i I sekretarz KW. Uzgodniono 
wymianę oficjalnych delegacji: Tadeusza Fiszbacha w Bremie, delegacji 
Związków Zawodowych Bremy w Gdańsku, delegacji radnych Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej w Bremie oraz Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego w Gdańsku. Duża częstotliwość wizyt oficjal-
nych delegacji jest zresztą charakterystyczna dla partnerstwa Bremy 
i Gdańska do dnia dzisiejszego57. W sytuacji lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku miało to znaczenie zasadnicze, ponieważ 
bez szerokiego poparcia politycznego żadne formy współpracy nie 
mogły się rozwinąć.

Oprócz oficjalnych delegacji miała miejsce wymiana zespołów 
roboczych i ekspertów w zakresie szkolnictwa, komunikacji miejskiej, 
służby zdrowia oraz w zakresie gospodarki komunalnej. Od zawarcia 
porozumienia do połowy marca 1982 roku odbyły się w sumie 32 ofi-
cjalne wizyty i wymiany specjalistów w ramach współpracy miast58.

W 1979 roku uzgodniono także rozpoczęcie współpracy między 
uczelniami wyższymi, a strona bremeńska zaproponowała rozszerze-
nie wymiany na obszar ochrony środowiska oraz restauracji i opieki 
nad zabytkami, a także wymianę dziennikarzy i tłumaczy. W tym aku-
rat roku wymiana sportowa miała podlegać oddzielnym ustaleniom, 
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choć niekiedy regulowano ją także w ramach rocznych programów 
wymiany. Współpraca sportowa ograniczała się najczęściej do udziału 
w zawodach. W zakresie kontaktów kulturalnych zaplanowano wy-
stępy artystyczne polskich zespołów w Bremie, wyjazdy bremeńskich 
artystów do Gdańska się nie odbyły. Nie była to sytuacja wyjątkowa, 
bo aż do roku 1989 w ramach współpracy kulturalnej między PRL i RFN 
wyraźnie dominowały wyjazdy polskich artystów59.

Z polskiego punktu widzenia porozumienie Gdańsk–Brema zostało 
uznane za modelowe, mogące służyć jako wzór dla współpracy między 
innymi parami miast60. Starając się podkreślić znaczenie polityczne 
umowy, już 12 czerwca 1976 roku Bremę odwiedził I sekretarz KC PZPR 
Edward Gierek. Choć jego wizyta była krótka, zaledwie kilkugodzinna, 
stanowiła ona wyraz uznania ze strony władz polskich dla polityki 
prowadzonej przez Koschnicka61. Przy tej okazji Gierek zapowiedział 
podpisanie kolejnych trzech porozumień między polskimi i zachod-
nioniemieckimi miastami62. Wydaje się to niewiele, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że do roku 1978 miasta RFN podpisały około 800 umów 
partnerskich. Ponieważ jednak tylko 13 z nich dotyczyło miast z Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, każda pojedyncza inicjatywa była waż-
nym krokiem w kierunku porozumienia ponad żelazną kurtyną63.

2. W duchu pojednania. Hans Koschnick i Gdańsk

Choć dla uproszczenia piszemy o kontaktach miast, współpracy in-
stytucji miejskich czy organizacji społecznych, to za tymi abstrakcyj-
nymi określeniami kryją się bezpośrednie międzyludzkie interakcje. 
Współpraca miast jest więc formą kontaktów społecznych pomiędzy 
konkretnymi osobami, często reprezentującymi określone instytucje, 
dążącymi do realizacji własnych celów poprzez kontakt z partnera-
mi z drugiego miasta. Zarówno gdańscy, jak i bremeńscy działacze 
słusznie podkreślają od lat, że partnerstwo może rozwijać się tylko 
dzięki ludzkiej życzliwości, zaangażowaniu i bezpośrednim kontaktom 
międzyludzkim. 
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Wyjątkową rolę wśród liderów partnerstwa miast odgrywał jego 
inicjator, Hans Koschnick, rodzinnie związany z Kaszubami, z któ-
rych pochodziła jego rodzina ze strony ojca64. Nie tylko doprowadził 
on do podpisania porozumienia, ale także skutecznie motywował 
do działania innych. Koschnick od samego początku za główny cel 
partnerstwa uważał budowanie kontaktów międzyludzkich i przy-
czynianie się do wzrostu pojednania między Polakami i Niemcami. 
Już w 1972 roku pracownik ambasady polskiej w RFN informował, 
że Koschnick wykazuje „relatywnie dużą znajomość problematyki 
polskiej, jak również historii Polski. W procesie normalizacji widzi 
on nie tylko konieczność unormowania problemów gospodarczych 
i politycznych, lecz także ważne zadanie «ostatecznego złamania barier 
emocjonalnych», co będzie można osiągnąć m.in. przez aktywizację 
«kontaktów międzyludzkich». W tym aspekcie widzi on również swoją 
wizytę w Polsce”65.

Przezwyciężenie resentymentów związanych z II wojną światową 
odgrywało dla Koschnicka kluczową rolę. Nie jest przypadkiem, że 
dwa pierwsze porozumienia o współpracy Brema zawarła z Gdań-
skiem i z Hajfą. Wskazuje to, jak bliska Koschnickowi była chęć pojed-
nania i porozumienia z Polakami i Żydami66. W podobnym kontekście 
należy postrzegać kolejną umowę, zawartą w 1985 roku z łotewską 
Rygą, będącą w owym czasie częścią ZSRR. Ten sposób myślenia był 
charakterystyczny nie tylko dla Koschnicka. Stanowisko prezentowane 
przez władze Bremy odzwierciedlało działania zachodnioniemieckich 
socjaldemokratów wobec Polski w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych, zarówno w kontekście uklęknięcia Willy’ego Brandta 
przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w 1970 roku, jak 
i akceptacji przez Helmuta Schmidta polskich żądań finansowych 
w Helsinkach w 1975 roku.

Podobne poglądy miało także wielu bremeńskich urzędników 
i polityków. W broszurce wydanej przez Senat Bremy w 2003 roku 
czytamy: „Różne motywacje spowodowały wybór miast partner-
skich i odpowiednio kształtują zakres współpracy. Porozumienia 
z Hajfą i Gdańskiem (od 1976 roku) należy postrzegać jako wysiłek 
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w kierunku zadośćuczynienia i pojednania z ofiarami nazistowskich 
zbrodni”67. Nieco inaczej rozłożone są akcenty w wypowiedzi szefa 
kancelarii Senatu Olafa Joachima z 2012 roku. Wskazuje on, że obok 
chęci pojednania, ważną rolę odgrywała też pozycja Polski w układzie 
sił w Europie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych: „Jako 
przykłady znaczącego partnerstwa miast należy w pierwszej kolejności 
wymienić te z Gdańskiem, Rygą i Hajfą. Partnerstwo z Gdańskiem 
było motywowane między innymi konfliktem między Wschodem 
i Zachodem. W przypadku Hajfy motywacją była chęć zadośćuczy-
nienia”68.

Zdaniem Koschnicka pojednanie można było osiągnąć przede 
wszystkim poprzez zbliżenie między mieszkańcami obu krajów, a więc 
poprzez rozwój kontaktów międzyludzkich. Już w kwietniu 1976 roku 
w następujący sposób pisano w „Bremer Nachrichten”: „To nie sena-
torzy i posłowie powinni podróżować i wygłaszać mowy – o wiele 
bardziej oczekuje się poprawy bezpośrednich kontaktów między in-
stytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami z obu miast”69. Dość 
szybko taką wizję partnerstwa – wbrew polityce prowadzonej w War-
szawie – zaakceptowały władze Gdańska. Od samego początku w ten 
sposób o współpracy z Bremą myślał Andrzej Kaznowski70. Także 
jeden z jego następców, Kazimierz Rynkowski, deklarował podobne 
cele. W 1986 roku w trakcie pobytu w Bremie przywołał słowa Ko-
schnicka, mówiąc: „Dążeniem tego porozumienia jest popieranie 
wymiany osób i poglądów w ograniczonym obszarze miasta. Wyzna-
czone nim ramy geograficzne są szczupłe, szerokie natomiast są jego 
horyzonty. Porozumienie ma przyczynić się do trwałego ożywienia 
ducha postanowień końcowych przyjętych w Helsinkach”71.

Chęć pojednania stanowiła nie tylko cel deklaratywny władz bre-
meńskich, ale widoczna była także w konkretnych działaniach i po-
szczególnych inicjatywach społecznych. Jako przykład mogą posłu-
żyć zaangażowanie bremeńczyków w odbudowę organów w kościele 
Mariackim w połowie lat osiemdziesiątych i w renowację kościoła św. 
Jana, a także podarowanie 37 dzwonów dla kościoła św. Katarzyny. 
Koszt jednego z nich został opłacony w całości przez Senat Bremy72. 
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Tego typu projekty były dla komunistycznych władz polskich niewy-
godne ze względu na ich religijny charakter. Starano się także zatrzeć 
wrażenie, że były one wyłącznie aktem dobrej woli ze strony nie-
mieckiej. W odniesieniu do organów w kościele Mariackim „Strona 
polska zaprezentowała pogląd, że nie jest to fundacja organów, lecz 
rekonstrukcja w kooperacji Polski i RFN przy wsparciu finansowym 
darczyńców z różnych krajów”73. Władze Gdańska chciały też unie-
możliwić Koschnickowi udział w uroczystości poświęcenia organów 
w 1985 roku, planując program jego pobytu w taki sposób, by nie było 
czasu na wizytę w kościele. Koschnick doskonale wybrnął z tej sytuacji 
dzięki ogromnemu doświadczeniu w polityce międzynarodowej. Nie 
wchodząc w dyskusję z polskimi partnerami, stwierdził pryncypial-
nie po przyjeździe do Gdańska, że choć program pobytu bardzo mu 
odpowiada, to jednak zaszło pewne nieporozumienie, zaplanował już 
bowiem udział w uroczystości poświęcenia organów. W tej sytuacji 
strona polska musiała zgodzić się na zmianę programu.

Przykład ten wskazuje, że choć Koschnick był gotowy do daleko 
idących kompromisów z polskimi władzami, istniała pewna granica, 
której nie godził się przekroczyć74. Zupełnie inaczej w podobnej sy-
tuacji zareagował dwa lata później kolejny burmistrz Bremy, Klaus 
Wedemeier75. W trakcie wizyty w Gdańsku w 1987 roku wyraził chęć 
rozmowy z gdańskim biskupem, by omówić z nim kwestię przekazania 
wspominanego dzwonu ufundowanego przez Bremę dla kościoła św. 
Katarzyny. Jednak po naciskach ze strony władz Gdańska zrezygnował 
z tego pomysłu76. 

Koschnick był bez wątpienia jednym z najczęściej odwiedzających 
Polskę polityków zachodnioniemieckich. Przebywał w PRL wielokrot-
nie: w 1972 roku prowadząc rozmowy polityczne, w 1974 przy okazji 
„Dni Bremy” w Warszawie, w 1975 w Gdańsku i Warszawie, w 1976 
zaś przyjechał w celu podpisania umowy partnerskiej. Bremeński 
burmistrz zdawał sobie doskonale sprawę, że klucz do udanej współ-
pracy z Gdańskiem znajdował się w Warszawie, dlatego w 1976 roku 
w drodze na Wybrzeże najpierw odwiedził Warszawę, gdzie rozmawiał 
między innymi w KC PZPR z Ryszardem Frelkiem oraz w MSZ z Józefem 
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Czyrkiem77. Była to bez wątpienia słuszna taktyka. Koschnick w ten 
sposób przekonywał polskich polityków zarówno do siebie, jak i do 
partnerstwa Bremy i Gdańska. Już miesiąc po podpisaniu umowy, 
w maju 1976 roku, ponownie odwiedził Warszawę, gdzie spotkał się 
między innymi z Edwardem Gierkiem i ministrem spraw zagranicz-
nych Stefanem Olszowskim. Z przedstawicielami najwyższych władz 
rozmawiał także podczas kolejnych wizyt, na przykład w 1978 roku, 
przy okazji Tabak Kolegium, ponownie z Olszowskim, tym razem już 
jako sekretarzem KC, oraz z jego następcą w MSZ Emilem Wojtaszkiem. 
Także w październiku 1978 roku bremeński burmistrz zatrzymał się 
na rozmowy w Warszawie w drodze powrotnej z Gdańska, gdzie po-
jechał w celu ustalenia programu współpracy miast na kolejny rok78.

Koschnick wyraźnie próbował odgrywać rolę pośrednika między 
władzami polskimi i zachodnioniemieckimi. W spotkaniach z pol-
skimi politykami wychodził poza kwestię współpracy miast. Chętnie 
rozmawiano z nim na tematy polityczne istotne dla obu krajów, takie 
jak odprężenie i rozmowy rozbrojeniowe SALT. Jak czytamy w notatce 
ambasady: „K[oschnick] dostrzega potrzebę dalszego osobistego an-
gażowania się w rozwój stosunków i deklaruje swą pomoc w dotarciu 
z naszym stanowiskiem do kanclerza i innych polityków RFN. Prosi 
o możliwość rozmów na temat sytuacji w stosunkach gospodarczych 
i ew. impulsów, zahamowań w procesie normalizacji, problemów od-
prężenia i rozbrojenia”79. Jak widać, prowadzone rozmowy daleko 
wykraczały poza partykularne interesy Bremy. Koschnick był niewątp-
liwie politykiem, który myślał w kategoriach interesu całych Niemiec. 
Jako członek prezydium SPD, ale też jako długoletni przewodniczący 
Związku Miast Niemieckich, wspierał różnego typu inicjatywy insty-
tucji zachodnioniemieckich wobec Polski. Przykładowo, gdy władze 
Getyngi i Torunia utknęły w rozmowach na temat partnerstwa, do 
negocjacji z ambasadą PRL włączył się także Koschnick. Służył chętnie 
radą i pomocą wszystkim miastom zachodnioniemieckim zaintereso-
wanym podjęciem współpracy z polskimi partnerami, a także przed-
stawiał i wyjaśniał stanowisko władz polskich pozostałym członkom 
Związku Miast Niemieckich.
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Choć stanowisko prezentowane przez Koschnicka nie zawsze 
w pełni zadowalało stronę polską, liczono się z jego zdaniem. W ma-
teriałach opracowanych w  MSZ na polsko-zachodnioniemieckie 
konsultacje międzyrządowe w 1977 roku czytamy: „Spośród kontak-
tów nawiązanych przez nasze miasta pierwszoplanowe znacznie ma 
współpraca Bremy z Gdańskiem […]. Zaznaczyć należy, iż Brema od 
początku zaakceptowała naszą płaszczyznę kształtowania współpracy 
miast, a Prezydent Senatu Bremy H[ans] Koschnick należy do grona 
polityków w RFN, którzy aktywnie angażują się w rozwijanie proce-
su normalizacji wzajemnych stosunków”80. Podobną ocenę zawarto 
w notatce z 1978 roku: „Od dawana [Koschnick] zaliczany jest do naj-
bardziej aktywnych zwolenników normalizacji stosunków RFN z Pol-
ską. […] Forsuje przy tym od początku tezę o szczególnej moralnej 
powinności RFN wobec Polski. Znane są jego wielokrotne wystąpienia 
publiczne oraz apele do polityków zachodnioniemieckich w sprawach 
polskich”81. Wyjątkowo pozytywnie Koschnicka postrzegał polski 
ambasador w RFN Wacław Piątkowski82. Wynikało to w dużej mierze 
z faktu, że jak już wspomniano, strona bremeńska konsekwentnie 
informowała ambasadę polską o działaniach podejmowanych wobec 
Gdańska. O stanowisku Bremy świadczyły także niewielkie projekty 
dobrze przyjmowane przez stronę polską, takie jak ściągnięcie do 
Bremy wystawy poświęconej ochronie zabytków w Gdańsku, która 
gościła w Hamburgu83.

Ważnym wydarzeniem umacniającym pozycję Koschnicka w Pol-
sce stała się organizacja w Gdańsku tak zwanego Tabak Kolegium. Jest 
ono corocznym, tradycyjnym bremeńskim spotkaniem przedstawi-
cieli kręgów przemysłowych, handlowych, polityków oraz działaczy 
społecznych, o ponadstuletniej tradycji. Kolegium odbywa się niemal 
wyłącznie w Bremie, w wyjątkowych przypadkach także w innych 
miastach niemieckich. Po podpisaniu porozumienia z Gdańskiem po-
jawił się pomysł, by kolejne Kolegium odbyło się nad Motławą. Wybór 
ten świadczy o tym, że w zamyśle Koschnicka partnerstwo nie miało 
pozostać pustym frazesem, ale faktycznie powinno być wypełnione 
licznymi inicjatywami na rzecz porozumienia84.
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Koschnick tradycyjnie już, zanim przedstawił oficjalną propozycję 
organizacji Kolegium w Gdańsku, dyskretnie sondował stanowisko 
strony polskiej. Jak informował polski resort spraw zagranicznych: 
„Koschnick zapowiedział, że chciałby w drodze nieoficjalnej uzyskać 
miarodajne stanowisko władz polskich w tej sprawie, zanim wystąpi 
z oficjalną propozycją do prezydenta miasta Kaznowskiego”85. MSZ 
w porozumieniu z Wydziałem Zagranicznym KC PZPR wyraziło zgodę 
na podjęcie tej inicjatywy. Zaproponowano, by prezydent Kaznowski 
poinformował o tym Koschnicka w trakcie swojej wizyty w Bremie 
w listopadzie 1976 roku86.

MSZ mocno zaangażowało się w organizację Kolegium. Resort 
koordynował niemal całość rozmów z niemieckimi parterami, dbał 
o wydanie wiz, zwolnienie z cła materiałów przywożonych na potrzeby 
Kolegium itp. Termin ustalono początkowo na jesień 1977 roku. Tym 
razem zaprotestowały jednak władze Gdańska, które czuły się zbyt 
obciążone szeregiem innych imprez międzynarodowych narzuconych 
przez Warszawę. Jak czytamy w szyfrogramie do ambasady PRL w RFN: 
„Władze polityczne Gdańska od pewnego czasu stwierdzają nadmier-
ną ilość imprez zachodnioniemieckich w Gdańsku i sprzeciwiają się 
ich mnożeniu. Interweniują w tym kierunku w KC i u nas. Spowodo-
wało to m.in. konieczność przesunięcia terminu «Tabak Kolegium»”87. 
Obyło się ono ostatecznie w kwietniu 1978 roku.

W trakcie organizacji Tabak Kolegium doszło do pierwszego po-
ważniejszego konfliktu z Bremą. W wysłanych zaproszeniach użyto 
niemieckiej nazwy Gdańska – Danzig. Wywołało to natychmiastowy 
sprzeciw polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zażą-
dało wycofania zaproszeń i wysłania nowych. Początkowo strona 
bremeńska próbowała bagatelizować sprawę. Gdy jednak okazało się, 
że Warszawa gotowa jest odwołać Kolegium, zgodzono się na pol-
skie żądania88. Nie udało się jednak ustalić, w jaki sposób wycofano 
wysłane już zaproszenia. Prawdopodobnie stronie polskiej chodziło 
o ponowne wysłanie zaproszeń z właściwą już nazwą Gdańska.

Koschnick połączył przyjazd na Tabak Kolegium z wizytą od 17 do 
21 kwietnia 1978 roku w Poznaniu i w Warszawie, gdzie spotkał się 
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w KC i MSZ między innymi ze Stefanem Olszowskim, Zdzisławem 
Żandarowskim i Emilem Wojtaszkiem. Jak zwykle tematy rozmów 
dotyczyły nie tyle partnerstwa miast, ile przede wszystkim kwestii 
politycznych i szerzej – współpracy polsko-niemieckiej. Następne dwa 
dni burmistrz Bremy spędził już w Gdańsku. Strona polska starała 
się o niego dbać. Ambasada zaproponowała nawet, by opłacić koszty 
jego podróży, „mając na względzie pozycję H[ansa] Koschnicka i jego 
zaangażowanie na rzecz rozwoju stosunków z Polską”89. 

Organizacja Tabak Kolegium z udziałem elit politycznych, dzien-
nikarskich i gospodarczych Bremy wykraczała daleko poza tradycyj-
ne formy współpracy miast. Z tej okazji do Gdańska przyjechało oko-
ło 130 osób z RFN. W głównej sesji wzięło udział po 40 uczestników 
z Polski i z Niemiec. Warto też nadmienić, że wcześniej Kolegium 
jedynie raz odbyło się poza granicami RFN. Obie strony pozytywnie 
oceniły przebieg spotkania. Obok sesji plenarnych Koschnick nie 
zaniedbał kontaktów z  lokalnymi politykami. Spotkał się między 
innymi z Fiszbachem90.

W stosunku do gdańskich polityków Koschnick chętnie wykorzy-
stywał wizyty w Polsce do nawiązania bliższych i bardziej serdecznych 
znajomości. Wspominał o tym między innymi Andrzej Kaznowski91. 
Wskazuje na to także serdeczny stosunek burmistrza do delegacji 
gdańskiej z lutego 1978 roku, w której uczestniczyli między innymi 
Jerzy Młynarczyk oraz Tadeusz Fiszbach. Przy tej okazji nie podjęto 
istotnych decyzji, podpisanie protokołu współpracy odłożono bo-
wiem do czasu rewizyty Koschnicka. Sama wizyta służyła lepszemu 
poznaniu gdańskich i bremeńskich polityków, co przekładało się na 
łatwiejszą współpracę w przyszłości92. Także kolejni włodarze Gdańska 
nawiązywali z Koschnickiem dobre, przyjacielskie relacje, pozbawione 
pompy i protokołu. Rozmowy wielokrotnie toczyły się do późnych 
godzin nocnych i choć dotyczyły wielu kwestii problematycznych 
w stosunkach polsko-niemieckich, prowadzone były w sposób bar-
dzo otwarty93. 

Koschnick w następujący sposób wspominał swoje doświadcze-
nia z Gdańska: „Także kontakty na poziomie oficjalnym nigdy nie 
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były sformalizowane i sztywne. Charakteryzowały się serdecznością 
i wzajemnym zaufaniem. Wiedzieliśmy, że politycy warszawscy rzucali 
nam kłody pod nogi, jeśli chodzi o rozwój naszych stosunków. Ale 
mogliśmy polegać na tym, że nasi przyjaciele w Gdańsku byli gotowi 
zwalczać te przeciwności”94.

Kolejna wizyta bremeńskiego burmistrza nad Motławą przypadła 
już na jesień 1978 roku i służyła uzgodnieniu programu współpra-
cy na rok 1979. Mimo utrzymywania pewnych ograniczeń wobec 
współpracy komunalnej, podobnie jak przy wcześniejszych wizytach 
MSZ starało się zapewnić gościowi spotkania z czołowymi polskimi 
politykami. 

W tym czasie Koschnick niemal co rok bywał w Polsce. Rozmowy 
w Warszawie i w Gdańsku przebiegały jednak w zupełnie inny sposób. 
Podczas gdy w Warszawie strona polska twardo prezentowała swoje 
stanowisko wobec zasadniczych kwestii polsko-niemieckich, takich 
jak ostateczna akceptacja przebiegu zachodniej granicy polskiej czy 
wprowadzenie zaleceń wspólnej Komisji Podręcznikowej, w Gdańsku 
negocjacje koncentrowały się na bezpośrednich problemach związa-
nych z kontaktami międzyludzkimi.

Rolę Koschnicka dla rozwoju partnerstwa miast i porozumienia 
między Polakami i Niemcami doceniono w szczególny sposób po 
upadku systemu komunistycznego. W roku 1993 do prezydenta Gdań-
ska Franciszka Jamroża zwrócił się polski ambasador w RFN Janusz 
Reiter z propozycją przyznania Koschnickowi honorowego obywa-
telstwa Gdańska95. Propozycja została w Gdańsku dobrze przyjęta. 
Jesienią 1994 roku odbyła się uroczystość przyznania Koschnickowi 
tytułu honorowego gdańszczanina, zorganizowana przez kolejne-
go prezydenta, Tomasza Posadzkiego, oraz przewodniczącego Rady 
Miasta Pawła Adamowicza96. Jak wspominał ten ostatni, był to psy-
chologiczny przełom dla wielu gdańszczan. Po raz pierwszy bowiem 
w historii powojennej tytuł honorowego obywatela miasta otrzymał 
obywatel Niemiec97.

Sam Koschnick po rezygnacji z  funkcji burmistrza Bremy 
w 1985 roku nie odgrywał już prawie żadnej roli we współpracy miast, 
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pozostawał natomiast cały czas bardzo aktywny na szerszym forum 
stosunków polsko-niemieckich. Był między innymi przewodniczą-
cym polsko-niemieckiej grupy parlamentarzystów oraz prezydentem 
Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. Chętnie wypo-
wiadał się na tematy związane z Polską. Jego dalsza kariera polityczna 
skierowała go jednak na nieco inne tory, a jego kontakty z Gdańskiem 
wyraźnie osłabły.

Nadal bywał jednak chętnie w Gdańsku, między innymi w 2005 roku 
z okazji otwarcia wystawy Wiosna i jesień. Od polskiego listopada do 
niemieckiego maja. Europa narodów 1830–1832 w Muzeum Kultur Eu-
ropejskich w Berlinie. Do dzisiaj jest też ważnym symbolem historii 
współpracy Bremy z Gdańskiem. O znaczeniu Koschnicka dla rozwoju 
kontaktów z Gdańskiem w następujący sposób mówił Wolfgang Kuhn 
(deputowany Bündnis 90/Die Grünen) na posiedzeniu parlamentu 
bremeńskiego: „w trakcie wizyt w Gdańsku, Hajfie czy Rydze sukces 
partnerstwa miast jest wyraźnie zauważalny. Miasta te przykładają 
dużą wagę do partnerstwa z Bremą. Brema ma przede wszystkim 
dobrą opinię dzięki osobom, które zapoczątkowały współpracę. Na-
zwisko Hansa Koschnicka otwiera w Gdańsku i Hajfie liczne drzwi”98. 

Po rezygnacji Koschnicka jego miejsce zajął Klaus Wedemeier. 
Współpraca z Gdańskiem w tym okresie tkwiła w pewnej stagnacji. 
Strona polska ograniczała możliwości kontaktów, na przykład bloko-
wała współpracę uniwersytecką. W zasadzie kontynuowano jedynie 
formy kooperacji znane z lat siedemdziesiątych: wystawy, wspólne 
plenery, koncerty, wymianę specjalistów z zakresu służby zdrowia oraz 
gospodarki miejskiej, kontakty sportowe. Nowością była pomoc hu-
manitarna świadczona dla polskich placówek edukacyjnych, ochrony 
zdrowia oraz opieki społecznej99.

Nowy burmistrz dostrzegał znaczenie międzynarodowych kon-
taktów miast i był zwolennikiem ich rozwoju. Nie był on jednak tak 
mocno zaangażowany osobiście w kontakty z Gdańskiem jak Kosch-
nick. Miał też wyraźnie inną wizję dalszej współpracy. Interesujący 
pogląd na partnerstwo wyraziła kancelaria Senatu Bremy w 1985 roku: 
„Brema nie zawarła z Gdańskiem formalnego partnerstwa. […] Brema 
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podpisała z miastami Gdańsk, Ryga i Dalian (Chińska Republika Lu-
dowa) jedynie porozumienia ramowe. Owe porozumienia są podstawą 
dla aktywności między innymi klubów i stowarzyszeń w celu nawią-
zania bezpośrednich kontaktów. Kancelaria Senatu, która stara się te 
kontakty koordynować, udziela wsparcia tylko wtedy, gdy istnieją ja-
kieś osobiste problemy, oraz przygotowuje wizyty oficjalnych delegacji 
w Bremie, a także oficjalne wyjazdy z Bremy […]. Wymiana odbywa 
się (i uważam to za bardzo szczęśliwe) przykładowo między klubami 
sportowymi, grupami młodzieżowymi, kościołami”100. Stanowisko to 
było zbliżone do oficjalnych polskich poglądów na współpracę miast.

Wedemeier nie szukał też kontaktów na poziomie politycznym, 
jak czynił to jego poprzednik. Nie nawiązał bliższych kontaktów ani 
z polską ambasadą, ani z polskim MSZ. Korespondencję z Gdańskiem 
starał się prowadzić bezpośrednio, ignorując polskie instytucje cen-
tralne. Chętnie wykorzystywał w tym celu bremeńskich polityków 
i działaczy podróżujących z  transportami pomocowymi w  latach 
osiemdziesiątych. W ten sposób przesłał list zapoznawczy do prezy-
denta Rynkowskiego. Ten styl uprawiania polityki nie mógł podobać 
się w Warszawie101.

Także na forum międzynarodowym Wedemeier wyznaczał sobie 
inne cele niż Koschnick. Gdańsk ogrywał w tym czasie dla Bremy 
wyraźnie mniejszą rolę. Ważniejsza stała się natomiast Hajfa. Nowy 
burmistrz dążył także do podjęcia nowych inicjatyw. Za jego kadencji 
w 1985 roku Brema podpisała porozumienia z Dalian w Chinach i Rygą 
w ZSRR, a rok później z Rostockiem w NRD. W 1989 roku podpisano 
porozumienie z Bratysławą oraz Corintem w Nikaragui102. Trzy ostat-
nie partnerstwa nie przetrwały próby czasu i dzisiaj nie są już aktywne. 

3. Konflikt o Instytut Badań Europy Wschodniej

Dobre stosunki Bremy i Hansa Koschnicka z polskimi władzami zaczę-
ły psuć się na początku lat osiemdziesiątych. Władze polskie wysuwały 
coraz więcej zastrzeżeń wobec strony bremeńskiej. Gdy w listopadzie 
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1981 roku Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt zapropo-
nował zorganizowanie seminarium dotyczącego współpracy miast 
polskich z miastami zachodnioniemieckimi, Koschnick poparł tę ini-
cjatywę. Jednak tematyka planowanego seminarium nie odpowiadała 
władzom polskim. Domagały się one, by nie ograniczała się wyłącznie 
do współpracy miast, ale dotyczyła także zasadniczych problemów po-
litycznych między PRL i RFN (kwestie granicy i wprowadzenia zaleceń 
podręcznikowych). Ambasada PRL obawiała się także, że seminarium 
może spowodować niepożądany wzrost zainteresowania współpracą 
miast w RFN103. Ostatecznie po naciskach ze strony polskiej zrezygno-
wano z tego wydarzenia104.

Podobnie krytycznie strona polska wypowiadała się na temat al-
bumu okolicznościowego wydanego z okazji piątej rocznicy zawarcia 
porozumienia o współpracy. Jerzy Mąkosa, wicedyrektor Departamen-
tu IV MSZ, zwracał się do prezydenta Gdańska w następujący sposób: 
„Autorzy tej inicjatywy przedstawili wysoce tendencyjny i spaczony 
bilans kontaktów i współpracy między Bremą a Gdańskiem. Wyra-
ża się to w eksponowaniu tez i ocen o rzekomo doskonałym stanie 
współpracy między Bremą a Gdańskiem, otaczającej ją idyllicznej 
atmosferze, pojednaniu Gdańszczan z Bremeńczykami w myśl zasady 
«naród z narodem», […] czy też w kładzeniu nacisku na dynamiczny 
wzrost tzw. kontaktów międzyludzkich, jako bezpośredniego produktu 
porozumienia między Gdańskiem a Bremą. Tak skonstruowana ocena 
ma sugerować opinii publicznej w Bremie i w Gdańsku, że kontakty 
i współpraca między obu miastami przyniosły nieporównywalnie 
większe efekty niż ma to miejsce w stosunkach międzypaństwowych. 
W efekcie ma to służyć zacieraniu w świadomości opinii publicznej 
w Polsce istnienia otwartych i kontrowersyjnych problemów w na-
szych stosunkach z RFN”105.

Do najpoważniejszego konfliktu doszło w wyniku powołania na 
Uniwersytecie Bremeńskim Instytutu Badań Europy Wschodniej 
(Forschungstelle Osteuropa). Nowa placówka miała zająć się przede 
wszystkim badaniem literatury i prasy drugiego obiegu w krajach ko-
munistycznych. Nic więc dziwnego, że już sam pomysł jej powołania 
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wywołał duże zaniepokojenie władz polskich. Bremeńczycy uważali 
początkowo, że nowy instytut przyczyni się do budowania porozumie-
nia z krajami wschodnioeuropejskimi. W notatce senatora ds. nauki 
i sztuki z sierpnia 1981 roku czytamy: „Senat Wolnego Miasta Han-
zeatyckiego Bremy jest zdania, że powołanie tej instytucji naukowej 
w Bremie umożliwi systematyczne badania na tym ważnym polu i tym 
samym prowadzić będzie do porozumienia z państwami wschodnio-
europejskimi”106. Strona bremeńska lojalnie poinformowała polską 
ambasadę o planach powołania instytutu. Jednocześnie podkreślano, 
że celem umiejscowienia go w Bremie jest uprzedzenie powiązanej 
z bawarską CSU Hans Seidel Stiftung, która nosiła się z podobnymi 
planami. Zdaniem Koschnicka groziło to niepotrzebnym upolitycz-
nieniem nowej placówki. Także w kolejnych miesiącach Koschnick 
konsekwentnie bronił instytutu, stwierdzając, że ma on charakter 
naukowy i że jego celem nie jest propagowanie antykomunizmu. Starał 
się też przekonać polskich polityków o dobrych intencjach zarówno 
jego samego, jak i kierownictwa instytutu. W tym celu udostępnił na-
wet korespondencję prowadzoną z dyrektorem planowanej instytucji, 
prof. Wolfgangiem Eichwedem.

Do konfliktu musiało jednak dojść, skoro głównym zadaniem in-
stytutu było badanie drugiego obiegu wydawniczego w krajach komu-
nistycznych107. Już samo podejmowanie tematu drugiego obiegu miało 
wymiar antykomunistyczny. Nic więc dziwnego, że władze polskie nie 
wierzyły w zapewnienia strony bremeńskiej, traktując instytut wręcz 
jako kolejną instytucję badań nad Wschodem, czyli de facto inicjatywę 
wymierzoną przeciwko Polsce. W Warszawie zdecydowano, że należy 
wszystkimi możliwymi sposobami wywierać nacisk na Bremę, aby 
spowodować likwidację ośrodka, a jeśli nie przyniesie to efektów – do-
prowadzić do „ograniczenia kontaktów naukowych Gdańska i innych 
miast polskich z uniwersytetem w Bremie”108. Podjęto nawet próbę 
wywarcia nacisków na Bremę za pośrednictwem kierownictwa SPD. 
Ambasador PRL po rozmowie z Herbertem Wehnerem, przewodni-
czącym frakcji SPD w Bundestagu, relacjonował: „Poruszyliśmy sprawę 
Instytutu Badań Wschodnich w Bremie. W[ehner] stwierdził, że jest 
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to jeszcze jeden dowód na głupotę polityczną SPD-owskich «książąt 
landowych»: [Hansa] Koschnicka, [Johannesa] Raua i [Klausa von] 
Dohnanyiego, i że do stworzenia tego instytutu nie wolno dopuścić. 
Obiecał włączenie się do sprawy i przeciwdziałanie”109.

Na konflikt dotyczący powołania instytutu nałożyła się wkrót-
ce nowa sytuacja polityczna w Polsce. Powstanie „Solidarności” 
spowodowało, że dotychczasowa polityka zachodnioniemieckich 
socjaldemokratów wobec PRL, polegająca na prowadzeniu dialogu 
z rządzącymi w celu skłonienia ich do liberalizacji systemu, stanęła 
pod znakiem zapytania. Istnienie „Solidarności” bowiem odbierało 
ostatecznie władzom komunistycznym legitymację społeczną do 
sprawowania rządów. Kierownictwo SPD konsekwentnie kontynu-
owało jednak dotychczasową politykę dialogu na szczeblu rządo-
wym, postrzegając „Solidarność” jako zagrożenie dla „Ostpolitik”. 
Dobrze oddaje to wypowiedź kanclerza Schmidta, który postrzegał 
dążenia „Solidarności” jako nierealne i niemożliwe do realizacji, a co 
więcej – niebezpieczne dla pokoju w Europie: „Opozycja, szczególnie 
ludzie Solidarności, mieli rację. Ta władza nie nadawała się, ona 
musiała odejść. Ale opozycja nie pojmowała, że usunięcie tej władzy 
przy nierealnych celach własnych musiałoby wywołać interwencję 
Związku Radzieckiego”110.

Stanowisko Hansa Koschnicka było diametralnie odmienne. W od-
różnieniu od wielu swoich kolegów z SPD uważał on, że należy aktyw-
nie pomagać polskim związkowcom. Bremeński burmistrz reprezen-
tował tym samym pogląd podzielany przez dużą część społeczeństwa 
zachodnioniemieckiego. Wskazuje na to fakt, że wsparcie dla „Solidar-
ności” nadeszło w 1981 roku ze strony bardzo różnych grup społecz-
nych Bremy, zarówno w formie pomocy humanitarnej dla Polaków, jak 
i otwarcie wyrażanego poparcia. Na przykład studenci Uniwersytetu 
Bremeńskiego włączyli się do akcji solidarnościowej z Niezależnym 
Zrzeszeniem Studentów111.

Stanowiło to jeden z powodów pogarszających się relacji władz 
Bremy ze stroną polską. W raporcie za rok 1981 ambasada PRL stwier-
dzała, że nie istniały poważniejsze problemy polityczne w zakresie 
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współpracy miast. Dodawała jednak: „Jedynie w Bremie obserwowa-
liśmy próby wykorzystania oficjalnej wymiany między miastami m.in. 
przez organizacje związków zawodowych do nawiązania kontaktów 
z «Solidarnością» i NZS w Gdańsku”112. Pomimo to nadal zezwalano 
władzom miejskim na kontynuowanie współpracy. W sierpniu 1981 
roku przebywał w Bremie prezydent Gdańska Jerzy Młynarczyk, za-
proszony z okazji obchodów pięciolecia podpisania porozumienia 
o współpracy miast. Jak zwykle członkami jego delegacji byli przed-
stawiciele zarówno administracji miejskiej, jak i KW PZPR113.

W tym czasie nawiązano też pierwsze kontakty między związkow-
cami z obu miast. Przedstawiciele bremeńskiej Izby Pracy (Arbeit-
nehmerkammer Bremen) odwiedzili w 1981 roku gdańskich kolegów, 
z kolei przedstawiciele „Solidarności” wyjechali do Bremy z rewizytą 
12 grudnia 1981 roku. Jak twierdził Manfred von Scheven, delegacja 
udała się „na zaproszenie bremeńskiej Izby Pracy, która ze swojej 
strony konsekwentnie i otwarcie podkreślała chęć rozszerzenia umo-
wy ramowej Brema–Gdańsk na kontakty pracobiorców, ewentualnie 
także związkowców”114. Był to wyjątkowy zbieg okoliczności, który 
poważnie wpłynął na dalszy kształt partnerstwa miast.

4. Solidarność w Gdańsku i w Bremie 

Dzień po przyjeździe delegacji gdańskich związkowców, 13 grudnia 
1981 roku, wprowadzono w Polsce stan wojenny. Wszelkie kontakty 
z zagranicą zostały zerwane. Internowano działaczy opozycji. Repre-
sje dotknęły nawet aparat partyjny oraz administrację państwową. 
W Gdańsku dokonano zmian personalnych na najwyższym szcze-
blu. Z zajmowanych stanowisk odeszli prezydent Jerzy Młynarczyk 
oraz I sekretarz KW Tadeusz Fiszbach. Nowo mianowani prezydent 
Kazimierz Rynkowski oraz I sekretarz Stanisław Bejger nie znali Bre-
my. Byli też znacznie bardziej podatni na naciski władz centralnych, 
domagających się krytycznego i twardego stanowiska wobec strony 
niemieckiej. 
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W grudniu 1981 roku po raz ostatni o Koschnicku pozytywnie 
wypowiedziało się polskie MSZ. 21 grudnia 1981 roku wiceminister 
spraw zagranicznych Marian Dobrosielski w rozmowie z ambasa-
dorem RFN Georgiem Negwerem mówił, że „tylko nieliczne głosy 
jak np. [Herberta] Wehnera i [Hansa] Koschnicka świadczą o prze-
jawach rozsądku politycznego, realizmu i zwykłej przyzwoitości”115. 
Koschnick szybko jednak znalazł się w ogniu krytyki. Po latach na-
stępująco pisał o nim ówczesny ambasador Wacław Piątkowski: „Na-
turalnie nie przypuszczałem ani w 1974 r., ani w późniejszym okresie 
pełnienia mej misji, że zainteresowania Koschnicka będą zmierzać 
w kierunku wzmocnienia przeciwników socjalizmu w Polsce. Wów-
czas na to nic nie wskazywało, gdyż był pożytecznym sojusznikiem, 
działającym w ramach własnej partii”116. Powodem zmiany zdania 
przez Piątkowskiego było wsparcie udzielone wspomnianej delegacji 
działaczy gdańskiej „Solidarności”, przybyłej do Bremy dzień przed 
wprowadzeniem stanu wojennego.

Przewodniczącym delegacji był Kazimierz Kunikowski, jeden z za-
łożycieli komitetu strajkowego w stoczni gdańskiej117. W jej składzie 
nie znalazł się jednak żaden z najważniejszych w owym czasie dzia-
łaczy z Gdańska, większość z nich bowiem brała udział w odbywają-
cych się jednocześnie obradach Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Delegacja wyjeżdżała bez wyraźnych celów politycznych. Jakież więc 
było zdziwienie jej członków, gdy po przybyciu do Bremy znaleźli się 
raptem w świetle reflektorów. Była to trudna sytuacja dla związkowców 
nieposiadających żadnego doświadczenia w wystąpieniach publicz-
nych. Jak wspominał Kazimierz Kunikowski, choć od razu zdali sobie 
sprawę, że w Bremie będą traktowani jako oficjalni przedstawiciele 
„Solidarności”, niechętnie brali na siebie taką odpowiedzialność118. 
Dopiero po dłuższych wewnętrznych dyskusjach delegaci zdecydowa-
li, że należy podjąć aktywne działania. W ten sposób powstało biuro 
„Solidarności” w Bremie.

Brema udzieliła pomocy polskim związkowcom w postaci lokalu 
oraz świadczeń socjalnych umożliwiających pobyt w RFN. Koschnick 
zwrócił się też do przewodniczącego Federacji Niemieckich Związków 
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Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) Heinza Oskara 
Vettera o wsparcie dla działaczy z Gdańska119. DGB zgodziła się po-
nosić bieżące koszty działalności biura, sfinansować kongres polskich 
związkowców w RFN, a nawet naukę języka niemieckiego dla polskich 
związkowców. Kwestie organizacyjne załatwiano jednak dość długo. 
Oficjalnie biuro uruchomiono dopiero 19 kwietnia 1982 roku, a więc 
w momencie gdy powoli mijały najgorsze represje stanu wojennego, 
a jednocześnie opadła pierwsza fala zaangażowania na rzecz „Soli-
darności” w Polsce. Niedługo potem w Düsseldorfie zorganizowano 
pierwszy i  jedyny kongres polskich organizacji solidarnościowych 
w Niemczech. Na kongresie biuro bremeńskie zostało uznane za ko-
ordynatora wszystkich organizacji solidarnościowych w RFN. W tej 
też roli przedstawiciele biura brali udział w zjeździe DGB w maju 
1982 roku.

Biuro od samego początku podjęło aktywną, choć dość chaotyczną 
działalność na rzecz kraju. Wydawało nieregularnie „Biuletyn In-
formacyjny”, angażowało się w organizację pomocy humanitarnej, 
a jego przedstawiciele brali udział w akcjach protestacyjnych w całych 
Niemczech. Jak informował Kazimierz Kunikowski, dostarczano także 
nieco sprzętu (głównie odbiorników radiowych) dla podziemnej „So-
lidarności”. Wydaje się jednak, że biuro nie tyle samo organizowało 
przerzut materiałów, ile przekazywało otrzymane informacje o po-
trzebach podziemnej solidarności do struktur w Brukseli i Paryżu, 
które taką pomoc organizowały. Nadal jednak utrzymywano pewne 
kontakty z rodzinnym Gdańskiem. Wiemy, że za pośrednictwem bre-
meńskich polityków biuro przekazało co najmniej dwukrotnie sporą 
kwotę pieniędzy księdzu Henrykowi Jankowskiemu, proboszczowi 
parafii św. Brygidy w Gdańsku oraz kapelanowi „Solidarności”120.

Początkowy entuzjazm i chęć działania wśród osiadłych w Bremie 
działaczy dość szybko osłabły. Przedstawiona w publikacji Danuty 
Riechel wyidealizowana wersja działalności biura, zrekonstruowana 
na podstawie wspomnień zaangażowanych w jego działalność osób, 
nie odpowiada niestety do końca prawdzie. Coraz częściej docho-
dziło do konfliktów między przedstawicielami biura z jednej strony 
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a reprezentantami miasta oraz DGB z drugiej. Polscy działacze szcze-
gólnie ostro atakowali niemieckich związkowców, których oskarża-
no o niedostateczne wsparcie121. Możemy podejrzewać, że nie bez 
znaczenia były tu powszechne wśród Polaków resentymenty wobec 
Niemców, od których trudno było im się uwolnić. Antypatię wobec 
niemieckich kolegów wyrażano powszechnie, nawet w sytuacjach 
oficjalnych lub wobec bliżej nieznanych osób. W liście do Andrzeja 
Kaczmarczyka z Kolonii pisano: „DGB traktuje nas jako zło konieczne 
i na razie toleruje nas […]. Jest to podyktowane tym, że cała polityka 
Zach[odnich] Niemiec jest bardzo promoskiewska i bardzo bojaźliwa 
i dlatego także stosunek DGB, które niby jest wolne od zewnątrz, jest 
podporządkowane całkowicie polityce Niemiec”122.

Biuro nie stało się niestety wbrew początkowym planom instytu-
cją koordynującą działania polskich organizacji solidarnościowych 
w RFN. Przyznawali to zresztą sami jego działacze. Także w tej sytuacji 
winę zrzucali na DGB. W jednym z listów czytamy, że brak informacji 
o działalności grup solidarnościowych w RFN wynika „nie z winy tych 
grup, lecz z bardzo biernej pomocy i zaangażowania Niemieckich 
Związków Zawodowych DGB przy informowaniu i propagowaniu, że 
istnieje centralne biuro w Bremen”123. Jak jednak wskazuje stan „Biu-
letynu Informacyjnego” wydawanego przez biuro, problem tkwił gdzie 
indziej. Biuletyn ukazywał się nieregularnie i zawierał nie wiele więcej 
niż przedruki z innych ośrodków solidarnościowych za granicą bądź 
też uchwały z kongresu w Düsseldorfie. W publikacjach i ulotkach 
biura dominowały apele i wezwania do narodu polskiego, do ludności 
niemieckiej, do polityków niemieckich i polskich, a nawet do papieża. 
Brakowało jednak jasnej wizji, w jaki sposób należy działać. 

Z czasem w biuletynie zaczęły pojawiać się insynuacje i  ataki 
na inne ugrupowania solidarnościowe w RFN. W numerze z 4 lipca 
1982 roku czytamy: „Niestety ze smutkiem należy stwierdzić na pod-
stawie doświadczeń prawie trzymiesięcznego okresu od zakończenia 
zjazdu [w Düsseldorfie], iż najsłabszym punktem jest organizacja 
i koordynacja działalności”124. W dalszej części artykułu winę za to 
zrzucano na działaczy innych organizacji solidarnościowych w RFN. 



Brema i Gdańsk na drodze do partnerstwa miast

65

W tej sytuację sytuacji biuro samo siebie skazywało na marginalizację 
i coraz bardziej traciło na znaczeniu. Rozczarowanie wśród innych 
działaczy solidarnościowych w całych Niemczech spowodowało, że 
przestali oni współpracować z Bremą i tworzyli własne sieci kontaktów 
skupione wokół najprężniejszych ośrodków, takich jak Akwizgran, 
Moguncja czy Berlin. Do pewnego stopnia rolę koordynatora działań 
polskiej emigracji na rzecz kraju w latach osiemdziesiątych przejął 
mieszkający w Moguncji Andrzej Wirga, któremu udało się zorgani-
zować jedną z aktywniejszych organizacji solidarnościowych w RFN.

Strona polska na wiadomość o utworzeniu biura nie tylko oficjalnie 
zaprotestowała, ale też nakazała czasowe wstrzymanie wszelkich kon-
taktów Gdańska z Bremą, zablokowano na przykład zaplanowany już 
wyjazd delegacji władz gdańskich. Na polecenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych nowy prezydent Kazimierz Rynkowski wysłał nato-
miast do Koschnicka list protestacyjny125. Z inicjatywy ministerstwa 
doszło też do protestu przedstawicieli organizacji młodzieżowych 
z Gdańska, którzy w tym czasie przebywali w Bremie, oraz ukazał się 
krytyczny artykuł w „Rzeczpospolitej”, zrzucający winę za zerwanie 
współpracy na stronę niemiecką126. Pisano w nim: „Zaangażowanie 
władz Bremy w taką działalność należy ocenić jako wyraz poparcia 
dla nielegalnej opozycji politycznej, a tym samym jako ingerowanie 
w wewnętrzne sprawy Polski. Jest to działanie, które zmusza do prze-
myślenia sensu dalszej obopólnej współpracy”127. Po opublikowaniu 
artykułu o Bremie do jego autorki, Marii Wągrowskiej, osobisty list 
napisał Manfred von Scheven. Powołując się na kilkuletnią znajomość 
z Wągrowską, wyraził w nim zdziwienie tym, co napisała: „Przez wiele 
lat mogła Pani dokładnie poznawać nasz kraj. Nie będę Pani zarzucał, 
że wierzy Pani w każde głupstwo, które rozpowszechnia na przykład 
sowiecki «Nowy Czas» – w którym insynuuje się między innymi, że 
instytut bremeński jest finansowany przez CIA”128. 

Wobec władz Bremy strona polska przedstawiła dwa żądania: 
likwidację Instytutu Badań Europy Wschodniej oraz zamknięcie biura 
„Solidarności”. Od ich spełnienia uzależniano zgodę na kontynuację 
współpracy miast. Koschnick nie był jednak gotowy ustąpić w żadnym 
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z tych punktów. W tej sytuacji w maju 1982 roku zerwano jedno-
stronnie współpracę między uniwersytetami. Jest to kolejny przykład 
bezpośredniej interwencji MSZ w przebieg współpracy miast. W liście 
wicedyrektora MSZ do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki czytamy: „W związku z nasileniem się w działaniach władz 
m[iasta] Bremy elementów sprzecznych z interesem Polski i prze-
ciwnych normalizacji stosunków między PRL a RFN – utworzenie na 
Uniwersytecie Bremeńskim placówki ds. badań wschodnich i ostatnio 
biura koordynacyjnego «Solidarności» na RFN przy poparciu władz 
miejskich – należy wstrzymać realizację kontaktów naukowych mię-
dzy Bremą a Gdańskiem”129. Jednocześnie zdecydowano, że do czasu 
ustosunkowania się przez Bremę wobec stawianych przez stronę pol-
ską zarzutów nie należy podejmować oficjalnych kontaktów między 
władzami miejskimi. Ograniczono także kontakty pomiędzy poszcze-
gólnymi instytucjami miejskimi. Dotyczyło to nawet tych organizacji 
zachodnioniemieckich, które w normalnych warunkach traktowano 
jako sprzymierzeńców. Gdy w 1982 roku do Gdańska wybierała się 
grupa socjalistycznej organizacji młodzieżowej „Die Falken”, strona 
polska wprawdzie wyraziła zgodę na przyjazd, ale wyraźnie zakazała 
jakichkolwiek kontaktów politycznych z władzami Gdańska130.

Strona bremeńska podjęła liczne próby przekonania władz polskich 
o swoich dobrych intencjach. Koschnick odpowiedział listownie na 
postawione zarzuty zarówno, ministrowi spraw zagranicznych Jó-
zefowi Czyrkowi, jak też Kazimierzowi Rynkowskiemu. Stanowisko 
Koschnicka warte jest głębszej analizy. Konsekwentnie podtrzymy-
wał on chęć porozumienia i kontynuacji współpracy. 17 maja 1982 
w liście do Rynkowskiego pisał: „Chcemy, by porozumienie ramo-
we Gdańsk–Brema przetrwało aktualne zawirowania [polityczne], 
w naszym najgłębszym przekonaniu sprawdziło się ono dotychczas 
wyjątkowo dobrze. Przykładamy do niego duże znaczenie. I sądzi-
my, że będziemy je najlepiej realizować, gdy uczciwie i bez ukrytych 
motywów będziemy ze sobą rozmawiać. Chciałbym mieć w tym swój 
udział i z chęcią podejmę na ten temat dyskusję”131. W identycznym 
duchu Koschnick pisał do Czyrka, wskazując, że „Brema zdecydowała 
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[…] się świadomie i w sposób zaangażowany na podjęcie wysiłku 
w kierunku porozumienia z Polską. Ta decyzja jest niezmienna, bę-
dzie ona realizowana także bez porozumienia ramowego. Jakkolwiek 
porozumienie ramowe jest i pozostanie dobrym środkiem w celu 
wzmocnienia wzajemnych wysiłków i  jednocześnie konkretyzacji 
uzgodnień dotyczących kontaktów i współpracy”132. 

W tym samym liście Koschnick w bardzo ciekawy sposób sfor-
mułował własny pogląd na partnerstwo miast: „Co było dotychczas 
sensem tej współpracy? […] polegała ona i według mojej wiedzy 
polega nadal przede wszystkim na tym, by przełamywać bariery nie-
zrozumień, uprzedzeń i niewiedzy między naszymi narodami […] 
i by tworzyć, opierając się na wiedzy i wzajemnym zrozumieniu, 
nowe formy współpracy międzyludzkiej i politycznej”133. Za dowód, 
że takie formy współpracy udało się wypracować, Koschnick przy-
wołał szeroką pomoc humanitarną świadczoną przez mieszkańców 
Bremy dla Gdańska. Podobne stanowisko reprezentowali także jego 
współpracownicy, regularnie wysyłając sygnały, że są gotowi do kon-
tynuowania dialogu. 26 maja 1982 roku Manfred von Scheven odbył 
rozmowę z przedstawicielem ambasady PRL chargé d’affaires Mirosła-
wem Wojtkowskim, w której nadmienił, że chętnie wybrałby się do 
Gdańska z transportem humanitarnym i przy tej okazji odbył rozmo-
wy z władzami miasta oraz MSZ134. Mimo gotowości do kompromisu 
Koschnick twardo bronił swojego dotychczasowego stanowiska wobec 
Instytutu Badań Europy Wschodniej oraz biura „Solidarności” w Bre-
mie135. Stwierdził to wyraźnie w rozmowie z wysłannikiem ambasady 
PRL, która odbyła się 22 lipca 1981 roku. Koschnick odwoływał się też 
do kategorii moralnych, aby wyznaczyć granice możliwych ustępstw 
w rozmowach z władzami polskimi. Ta cecha, która nakazywała bre-
meńskiemu burmistrzowi jasno wyznaczyć granice akceptowalnego 
kompromisu, wyraźnie odróżniała go od innych czołowych polityków 
socjaldemokratycznych.

Jako podsumowanie rozmowy Koschnick przesłał Wojtkowskie-
mu list, w którym raz jeszcze streszczał swoje stanowisko. Pisał: „Tak 
czy inaczej zrozumiałem naszą rozmowę w ten sposób, że Warszawa 
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chciałaby obecnie stosunki między Gdańskiem i Bremą nieco zamro-
zić; respektuję tę decyzję, ale nie podzielam Pańskich obaw. I z tego 
powodu poprosiłem mojego współpracownika pana von Schevena, 
żeby zaczął starać się o podjęcie rozmów między Gdańskiem i Bremą 
dopiero, gdy uznacie Państwo że nadszedł po temu właściwy czas”136. 
Koschnick poprosił też Towarzystwo Niemiecko-Polskie o wstrzyma-
nie się z kontaktami z gdańskimi partnerami. Zapewnił jednak, że dalej 
będzie świadczona pomoc humanitarna dla gdańszczan. Departament 
IV MSZ, opiniując latem 1982 roku sytuację, stwierdzał: „Reakcje Bremy 
potwierdzają słuszność naszego stanowiska i wskazują, że zastosowane 
przez nas środki spełniają swoje zadanie. Unikając eskalacji w stosun-
kach obu miast, należałoby odczekać na dalszą ewolucję stanowiska 
Bremy”137.

O działaniach podejmowanych przez Koschnicka strona polska 
poinformowała także ambasadę radziecką. Liczono, że Rosjanie nie 
podejmą planowanej współpracy miast między Rygą i Bremą. Kwestia 
ta zresztą dodatkowo zirytowała polskich polityków, ponieważ za-
równo Koschnick, jak i inni politycy bremeńscy, nie mogąc do końca 
zrozumieć polskiego stanowiska, powoływali się chętnie na fakt, że 
rozmowy z Rygą były kontynuowane, a strona radziecka nie robiła żad-
nych problemów w kwestii Instytutu Badań Europy Wschodniej. Roz-
złościło to polskich polityków. W notatce MSZ czytamy: „sposób, w jaki 
Koschnick próbuje przeciwstawić nasze stanowisko radzieckiemu, jest 
niedopuszczalny”138. Nic dziwnego, że pod koniec roku polskie MSZ 
nadal podtrzymywało negatywną opinię o Bremie: „Dotychczasowe 
wyniki współpracy miast należy ocenić w sumie pozytywnie […]. 
Niekorzystny wyjątek stanowią stosunki Brema–Gdańsk”139.

Władze polskie nie mogły jednak sobie pozwolić na zbyt daleko 
idące restrykcje. W wyniku wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 
kraje zachodnie ograniczyły kontakty polityczne, a także współpra-
cę gospodarczą z PRL. Restrykcje nie dotyczyły jedynie kontaktów 
społecznych. Z tego powodu Warszawa nie chciała dopuścić do cał-
kowitego zerwania kontaktów z bremeńczykami. Dzięki kontynuacji 
współpracy miast zamierzano przekonać społeczeństwa zachodnie, 
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że sytuacja w Polsce ulega normalizacji. Zbyt długie zamrożenie 
współpracy Gdańska i Bremy byłoby więc dla polskich władz bardzo 
niekorzystne.

Ta ambiwalentna cecha polskich poczynań w stosunku Bremy 
prowadziła niekiedy do zabawnych sytuacji, nie wszyscy bowiem 
zdawali sobie sprawę, że polityka wobec Bremy różni się od polityki 
wobec innych miast zachodnich. Jeden z takich przykładów pocho-
dzi z czerwca 1982 roku. Jak informowała centrala MSZ: „29 czerwca 
br. nasza TV nadała w III wydaniu dziennika ciepłą, pochwalną rela-
cję Kuczkowskiego – o stosunkach Bremy z Gdańskiem w związku 
z otwarciem wystawy polskiej grafiki. K[uczkowski] całkowicie po-
minął, iż kontakty Bremy z Gdańskiem są zawieszone w rezultacie 
ostatnich antypolskich akcji Bremy”140. Jak ustaliła ambasada, wy-
nikało to z chęci „realizacji generalnych wytycznych dot. ukazywa-
nia kulturalnej aktywności Polski za granicą oraz propagandowego 
przeciwdziałania tezie o międzynarodowej izolacji Polski”141. 

Nie do końca wytyczne z Warszawy przestrzegane były także 
przez instytucje gdańskie. O jednym z takich przypadków infor-
mował 20 sierpnia 1982 roku z Kolonii chargé d’affaires Mirosław 
Wojtkowski: „W kontekście decyzji dot. zahamowania kontaktów 
społecznych miast Gdańsk–Brema zwracamy uwagę na fakt dal-
szego zapraszania do Gdańska przedstawicieli Bremy (zaproszenie 
ZPAP [Związku Polskich Artystów Plastyków] dla grupy plastyków 
[…] i poprzednio prof. Potockiego dla Boldta)”142. W wyniku in-
terwencji ministerstwa ZPAP wycofał zaproszenia. Mimo to wydano 
zgodę na przyjazd w ramach partnerstwa miast dla Ursuli Jaeger. 
W uzasadnieniu pisano: „Zgodę na przyjazd J[aeger] wykorzystajcie 
jako dowód, że nie zamierzamy całkowicie blokować kontaktów”143.

Mimo sympatii dla polskich opozycjonistów bremeńczycy szybko 
zorientowali się, że biuro „Solidarności” stanowi główny problem 
uniemożliwiający kontynuację współpracy z Gdańskiem. Jednocześnie 
politycy bremeńscy coraz bardziej byli rozczarowani działalnością 
samego biura. Już latem 1982 roku pojawiły się pogłoski o gotowości 
jego członków do powrotu do Polski. Faktycznie nie kryli się oni 
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z taką chęcią, podobnie jak w początkowym okresie wielu obywateli 
polskich zmuszonych do pozostania w RFN. Działacze bremeńscy byli 
jednak w trudniejszej sytuacji. Nie tylko nielegalnie zostali w RFN, ale 
także podjęli publiczną działalność na rzecz „Solidarności” w kraju. 
Z tego też powodu musieli liczyć się z ewentualnymi represjami po 
powrocie. Sytuacja ta była znana władzom Bremy, które próbowały 
w miarę możliwości pomóc. Już 2 czerwca 1982 roku Manfred von 
Scheven rozmawiał na ten temat w polskiej ambasadzie144. Po tej 
rozmowie MSZ wystąpiło do MSW z propozycją wyrażenia zgody na 
powrót działaczy bez pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej145.

Jak pisał Stefan Dietrich we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
Brema chciałaby się pozbyć działaczy „Solidarności”, ale nie bardzo 
mogła w tej sprawie naciskać146. Takie też stanowisko władze Bremy 
prezentowały wobec polskiej placówki w RFN. Jak informował pracow-
nik ambasady Marek Jędrys, senator Henning Scherf oraz Manfred 
von Scheven ocenili, że „biuro «Solidarności» w Bremie nie jest na 
dłuższą metę do utrzymania. Wynikało m.in. z faktu, iż ludzie pracu-
jący w nim ze względu na swój ogólny niewysoki poziom intelektu-
alny, słabe rozeznanie środowiska, a przede wszystkim oderwanie od 
kraju, nie będą w stanie prowadzić z Bremy jakiejkolwiek liczącej się 
działalności”147. Jak pisał dalej Jędrys: „Rozmówcy dawali do zrozu-
mienia, iż członkowie biura «Solidarności» w coraz większym stopniu 
pochłonięci są własnymi, prywatnymi sprawami (zabiegi o pomoc so-
cjalną i inne sprawy bytowe) niż merytoryczną działalnością politycz-
ną”148. Podobne stanowisko prezentował Koschnick we wspomnianej 
rozmowie z Wojtkowskim. Po tej rozmowie polski chargé d’affaires 
informował: „W kwestii działalności w Bremie biura «Solidarności» 
H[ans] Koschnick nie zajął jednoznacznego stanowiska, sprowadzając 
sprawę do losów delegacji Stoczni Gdańskiej, którą stan wojenny zastał 
w Bremie. Z wcześniejszych jednak kontaktów Ambasady z władza-
mi Bremy wynika, że mają one świadomość ewentualnych obciążeń 
dla stosunków Gdańsk–Brema wynikających z aktywności działaczy 
emigracyjnych na terenie Bremy”149. Koschnick stwierdził ponadto, 
że część członków biura chętnie wróciłaby do kraju, ale obawia się 
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represji. Niecały miesiąc później Wojtkowski relacjonował do centrali 
rozmowę z Koschnickiem z 10 września 1982 roku: „Z całego kontekstu 
rozmowy wynikało, że działalność emigrantów z «S[olidarności]» staje 
się dla K[oschnicka] i Bremy coraz bardziej niewygodna. Wydaje się 
to potwierdzać próba przejęcia pośrednictwa w sprawie ew. powrotu 
do Polski”150. 

Jesienią 1982 roku doszło do istotnej zmiany sytuacji politycz-
nej. W wyniku rozpadu rządu koalicyjnego SPD-FDP powstał nowy 
rząd CDU-FDP z Helmutem Kohlem na czele. Kilka miesięcy póź-
niej socjaldemokraci przegrali wybory parlamentarne. Wywołało to 
zaniepokojenie władz w Warszawie, które słusznie uważały, że SPD 
jest bardziej ugodowym partnerem dla strony polskiej. Możliwości 
działania Warszawy były jednak bardzo ograniczone. Uznano jed-
nak, że należy wykorzystać każdą szansę na umocnienie pozycji SPD 
na niemieckiej scenie politycznej. Zamierzano to uczynić poprzez 
wzmocnienie dialogu z politykami socjaldemokratycznymi. Ozna-
czało to między innymi złagodzenie dotychczasowej polityki wobec 
Bremy. Już pod koniec 1982 roku władze polskie gotowe były pogodzić 
się z faktem istnienia na Uniwersytecie Bremeńskim Instytutu Badań 
Europy Wschodniej. W notatce centrali MSZ pisano do ambasady PRL 
w Republice Federalnej: „Podkreślcie, że oczekujemy konkretnych 
decyzji Bremy w dwóch interesujących nas sprawach warunkujących 
wznowienie współpracy z Gdańskiem […]. Rozumiemy, że rozwią-
zanie sprawy Instytutu wymaga czasu. Oczekujemy więc kroków ws. 
rozwiązania Biura «Solidarności». Uprzedźcie K[oschnicka], że brak 
konkretnych posunięć w w/wym sprawach uniemożliwi nam reak-
tywowanie współpracy z Bremą i uczyni bezprzedmiotowe jego roz-
mowy z władzami Gdańska”151. Choć nadal stanowisko miało formę 
ultimatum, stanowiło wyraźny przełom w dotychczasowej praktyce, 
uznano bowiem, że współpracę będzie można podjąć, nawet jeśli 
Instytut nadal będzie istniał. Mimo że w stanowisku władz Bremy 
nic się w kolejnych miesiącach nie zmieniło, już w lutym 1983 roku 
strona polska ponownie złagodziła swoją politykę: „Stanowisko [Ko-
schnicka], aczkolwiek nie w pełni odpowiada naszym warunkom 
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wznowienia stosunków z Gdańskiem, umożliwia jednak przełamanie 
istniejącego impasu”152. W tym samym czasie za konieczne uznano 
także zaproszenie Koschnicka do PRL.

Do wizyty doszło w dniach 9–12 maja 1983 roku. Strona polska 
była bardzo zadowolona z jej przebiegu. Ambasada PRL w RFN pi-
sała: „Sugerujemy […] stopniowe odmrażanie stosunków Brema– 
–Gdańsk”153. Warto zaznaczyć, że Koschnick jechał do Polski przede 
wszystkim jako przedstawiciel SPD, a nie jako burmistrz Bremy. Nie 
rozmawiał też przy tej okazji z polskimi politykami o partnerstwie 
miast. Koncentrował się na kwestiach normalizacji stosunków między 
obu krajami. Do Gdańska udał się jedynie Manfred von Scheven, który 
przy tej okazji przekazał w darze gastroskop jednemu z gdańskich 
szpitali. W rozmowie z von Schevenem prezydent Gdańska Kazimierz 
Rynkowski prezentował jednak nadal linię ustaloną przez MSZ154. Po 
raz kolejny porozumienie musiało zostać osiągnięte nie w Gdańsku, 
ale w Warszawie.

Choć strona bremeńska doskonale rozumiała, że klucz do sukcesu 
leży w Warszawie, nie zaniedbywano także kontaktów z Gdańskiem. 
Po rozmowie z von Schevenem we wrześniu 1983 roku pracownik 
ambasady polskiej w RFN informował: „Von Scheven w imieniu H[an-
sa] Koschnicka b[ardzo] mocno akcentował zainteresowanie Bremy 
przywróceniem kontaktów miejskich z Gdańskiem. Poinformował, że 
Koschnick skierował w sierpniu br. list w tym duchu do prezydenta 
K[azimierza] Rynkowskiego. Podkreślał, że są całkowicie otwarci na 
wszelkie propozycje ze strony polskiej co do tematyki, form i zakre-
su współpracy. Ze swej strony sądzą, że można by podjąć przede 
wszystkim te tematy, które w przeszłości pozytywnie się sprawdziły”155. 
Wymieniono w tym kontekście między innymi planowanie miej-
skie, restaurację zabytków, komunikację, porty morskie, współpracę 
teatrów, wystawy, wymianę lekarzy i nauczycieli. Liczono także na 
przyjazd oficjalnej delegacji z Gdańska.

Prawdziwy przełom we wzajemnych stosunkach nastąpił jednak 
dopiero po samorozwiązaniu się biura „Solidarności”. We wrześniu 
1983 roku część członków biura zgłosiła się do ambasady PRL w Kolonii, 
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gdzie złożyła oświadczenie o rezygnacji z dalszej działalności na rzecz 
„Solidarności” oraz poprosiła o możliwość powrotu do kraju. Fakt ten 
umożliwił Bremie wycofanie się z udzielanego dotychczas poparcia. 
Choć członkowie biura, którzy pozostali w Bremie, zaangażowali się 
niedługo potem w działalność Grupy Roboczej „Solidarność”, nowa 
organizacja była jedną z wielu podobnych w RFN, nie otrzymywała 
też wsparcia ze strony miasta i nie obciążała tym samym stosunków 
z Gdańskiem156.

Po zamknięciu biura na długie lata przerwane zostały także kon-
takty między bremeńskimi i gdańskimi związkowcami. Dopiero 
w 2004 roku z okazji wejścia Polski do UE popisano wspólną de-
klarację przewidującą wymianę doświadczeń między DGB i „Soli-
darnością”157. Obecnie nie są znane przykłady bliższej współpracy 
związkowej.

Formalną decyzję o przywróceniu współpracy miast podjęto 
w grudniu 1983 roku158. Jednak już w październiku 1983, wyrażając 
swoją dobrą wolę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zezwoliło na 
wyjazd delegacji gdańskiego Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu 
do Bremy159. Natomiast w dniach 7–9 maja 1984 roku wizytę w Bre-
mie odbył wiceprezydent Gdańska Bogdan Kasprzycki. Podobnie 
jak przy wcześniejszych wizytach towarzyszył mu przedstawiciel 
ambasady PRL w RFN. W rozmowach z Koschnickiem Kasprzycki 
wskazywał, „że ze strony miasta Gdańsk istnieje duże zaintereso-
wanie ożywieniem porozumienia ramowego. Strona polska kładzie 
przy tym duży nacisk na kontakty polityczne i  gospodarcze”160. 
Kasprzycki zaprosił także Koschnicka do Gdańska oraz ustalił, że 
podjęte zostaną negocjacje w celu ustalenia planu wymiany na rok 
1985. Rozmowy odbyły się w sierpniu 1984 roku. Uzgodniony plan 
współpracy wskazuje na to, że obie strony zamierzały powrócić do 
stanu z końca lat siedemdziesiątych161. Wraz z upływem czasu strona 
polska wykazywała coraz większą chęć do odnowienia współpracy 
z Bremą. Już w 1986 roku Warszawa gotowa była wprowadzić przy-
spieszony tryb załatwiania wiz i odpraw na granicy. Od ręki wydano 
wizy na najbliższy wyjazd przedstawicieli Bremy do Gdańska162. 
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Instytucje bremeńskie były też ponownie zapraszane przez gdań-
skich partnerów, na przykład bremeńczycy wzięli udział w konkursie 
skoków spadochronowych. 

Kontakty szybko stały się na tyle intensywne, że niemożliwie by-
łoby wyliczenie wszystkich wspólnych projektów, odwiedzin i wizyt. 
Już w 1986 roku z okazji dziesięciolecia partnerstwa burmistrz Bremy 
Klaus Wedemeier mógł powiedzieć: „Nikt nie prowadzi statystyki 
wzajemnych spotkań, które dla mieszkańców obu miast stały się już 
faktem oczywistym […]. Artyści, sportowcy, lekarze, pielęgniarki, na-
uczyciele, fachowcy przeróżnych służb gospodarki miejskiej, studenci 
i grupy młodzieży – wszyscy ci ludzie problem partnerstwa traktują 
jako swój własny. Ich aktywność stworzyła jedyną możliwą podstawę 
trwałego porozumienia, jaką jest prywatny kontakt osobisty”163. Tym 
bardziej że spora część tych kontaktów miała prywatny charakter i nie 
pozostawiła śladu w dostępnych dokumentach.

Mimo wznowienia współpracy władze polskie nadal uważnie 
przyglądały się poczynaniom Bremy. Klaus Wedemeier w 1986 roku 
odwiedził wzorem Koschnicka nie tylko Gdańsk, ale i Warszawę. Tym 
razem to strona polska zabiegała o to, by Wedemeier udał się na ne-
gocjacje polityczne. W Warszawie odbył on między innymi rozmowę 
z wiceministrem spraw zagranicznych Tadeuszem Olechowskim. Być 
może władze w Warszawie liczyły, że Wedemeier odegra podobną rolę 
w stosunkach polsko-niemieckich jak Koschnick. Nowy burmistrz 
nie miał jednak tej samej pozycji politycznej we władzach SPD oraz 
na forum międzynarodowym. Tomasz Posadzki, prezydent Gdańska 
w latach 1994–1998, zapamiętał go raczej jako sprawnego menedżera 
niż męża stanu164. W rozmowie z władzami polskimi Wedemeier inte-
resował się przede wszystkim kontynuacją współpracy z Gdańskiem. 
Bremeński burmistrz domagał się od władz polskich między innymi 
przywrócenia stanu współpracy sprzed 1981 roku oraz zniesienia po 
stronie polskiej ograniczeń dotyczących współpracy uniwersyteckiej 
i wymiany młodzieży165. Ostrzejsze stanowisko wynikało, jak się wyda-
je, z nieco mniejszej wagi, jaką Wedemeier przykładał do współpracy 
z Gdańskiem.
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5. Pomoc humanitarna dla Gdańska

W wyniku strajków w 1980 roku oraz wprowadzenia stanu wojennego 
w latach 1980–1982 wyraźnie spadła liczba Niemców przyjeżdżających 
do Polski. Jednak ograniczenia dotknęły przed wszystkim Polaków, 
którym znacznie trudniej było wyjechać za granicę. Były one szcze-
gólnie restrykcyjne w pierwszych miesiącach stanu wojennego. W ko-
lejnych miesiącach sytuacja unormowała się i w całym 1982 roku do 
RFN wyjechało ponad 118 tysięcy Polaków166.

Także na poziomie komunalnym wprowadzenie stanu wojen-
nego nie doprowadziło do zerwania wszystkich kontaktów. Już od 
wiosny 1982 roku wyraźnie rosła liczba przyjazdów do Polski, nie 
tylko prywatnych. Przykładowo w 1982 roku bremeńska Landes-Landes-
zentrale für Politische Bildung zorganizowała podróż studyjną do 
Polski167. Po latach, przy okazji przyznania honorowego obywatel-
stwa Gdańska, Koschnick wspominał: „Stosunki między władzami 
miast mogły być obciążone, ale więź pomiędzy ludźmi wytrzymała 
wszystkie burze i ataki. Podstawa porozumienia istniała, można 
było się na niej oprzeć w obszarze kontaktów komunalnych, szkol-
nych i uniwersyteckich”168. W podobnym duchu mówił po latach 
Paweł Adamowicz: „Prawdziwy rozkwit wzajemnych relacji nastąpił 
wraz z narodzinami «Solidarności», wielkiego ruchu społecznego 
w roku 1980. Panująca podówczas atmosfera większej swobody 
ułatwiła nawiązanie wielu spontanicznych więzi. Nawet wprowa-
dzenie stanu wojennego nie przeszkodziło tym kontaktom. Wręcz 
przeciwnie, tamten trudny okres obfitował w akty bezinteresownej 
pomocy ze strony bremeńczyków na rzecz będących w potrzebie 
gdańszczan”169. Sedno tych kontaktów dobrze uchwycił ówczesny 
prezydent Gdańska Jerzy Młynarczyk: „Nie oznacza to, że współ-
praca społeczności obu miast zamarła – przeciwnie, przeniosła 
się ona na płaszczyznę działalności charytatywnej i filantropijnej 
[…]. Bremeńczycy wspierali gdańszczan w sposób dyskretny, nie 
oczekując podziękowań”170.
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Pomoc humanitarną Bremy dla Gdańska należy umieścić w szer-
szym kontekście pomocy dla społeczeństwa polskiego ze strony RFN. 
Do dzisiaj trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie Niem-
cy udzielili Polakom największego wsparcia. Pewną rolę odgrywała 
bez wątpienia pamięć historyczna o II wojnie światowej i chęć zadość-
uczynienia wyrządzonym krzywdom. Silna była również solidarność 
z polskimi związkowcami przeciwstawiającymi się dyktaturze ko-
munistycznej. W wielu przypadkach motywacją były bezpośrednie 
znajomości i przyjaźnie. Nie możemy też wykluczyć zwykłej chęci 
włączenia się w ogólnonarodową akcję pomocową, a także motywacji 
filantropijnej – chęci pomocy biedniejszym.

Pomoc z Bremy dzięki istniejącemu partnerstwu napływała przede 
wszystkim do Gdańska. Wsparcia udzielano tym chętniej, im bliższe 
były kontakty przed 1981 rokiem. I tak lekarze bremeńscy, którzy brali 
udział w wymianie z kolegami polskimi, łatwiej angażowali się w po-
moc dla gdańskich placówek, tak samo bremeńscy artyści chętniej 
wspomagali swoich kolegów w Gdańsku. Szczególne zainteresowanie 
pomocą wyrażano wobec takich instytucji jak szpitale, szkoły czy 
domy dziecka. Pierwsze transporty pomocowe z Bremy dotarły nad 
Motławę już na przełomie 1981 i 1982 roku. W tym okresie kontakty 
w ramach pomocy humanitarnej zastąpiły w znacznej mierze dotych-
czasową współpracę w ramach partnerstwa miast.

Akcja pomocowa odbywała się na kilku płaszczyznach. Po pierw-
sze, poszczególne instytucje bremeńskie wysyłały transporty przezna-
czone najczęściej dla konkretnych instytucji partnerskich. Po drugie, 
angażowano się indywidualnie w organizację pomocy dla Gdańska. 
Wielu jadących do Polski bremeńczyków przy okazji podróży służbo-
wych zabierało ze sobą różne paczki, często także powierzone im przez 
znajomych. Liczne przykłady takich akcji pomocowych przedstawiła 
Danuta Riechel. Nie różnią się one zasadniczo od innych form po-
mocy udzielanych z pozostałych części Niemiec171. Każdy, kto chciał 
pomóc, mógł także wysyłać paczki indywidualnie, które przez kilka 
miesięcy zwolnione były z opłat pocztowych. Paczki wysyłano nie 
tylko do znajomych, ale także do całkowicie obcych osób. Ich adresy 
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można było uzyskać w różnych instytucjach, na przykład w biurze 
„Solidarności” w Bremie. Niektóre osoby organizowały samodzielnie 
niewielkie transporty pomocowe. Interesującym przykładem są dwie 
podróże radnych bremeńskiego parlamentu reprezentujących SPD 
oraz CDU, którzy prywatnym samochodem w grudniu 1981 i w lutym 
1982 roku zawieźli paczki z pomocą do Gdańska172. Obok paczek 
przekazywano także pieniądze. 

Po trzecie wreszcie, w pomoc dla Gdańska zaangażował się Senat 
Bremy. Do solidarności z Polakami wzywał między innymi Hans 
Koschnick. W grudniu 1982 roku pojawiło się w prasie bremeńskiej 
płatne ogłoszenie Senatu nawołujące do większego zaangażowania się 
w pomoc humanitarną. Kosztowało ono Bremę 6300 DM173. Znacznie 
mniejsze kwoty, z reguły nieprzekraczające 1000–2000 DM, Senat 
przekazywał na rzecz instytucji organizujących pomoc dla Gdańska, 
na przykład na pokrycie kosztów transportu czy zakup leków. Kilka-
krotnie taką pomoc finansową otrzymało bremeńskie Towarzystwo 
Niemiecko-Polskie.

Do gdańszczan duża część pomocy docierała za pośrednictwem 
polskiego Caritasu oraz gdańskich parafii, które rozdysponowywały 
ją między potrzebujących. Szczególną rolę odgrywał tu kościół św. 
Brygidy w Gdańsku. Jego proboszcz, ksiądz Henryk Jankowski, stał 
się dość szybko postacią znaną w Bremie. Każdy, kto chciał nawiązać 
kontakt z „Solidarnością”, Lechem Wałęsą czy po prostu dostarczyć 
przywiezione dary, mógł zwrócić się do księdza Jankowskiego. Tą 
drogą do Gdańska docierała też pomoc finansowa przeznaczona 
zapewne dla podziemnej „Solidarności”. Potwierdzają to dane służ-
by bezpieczeństwa obserwującej obcokrajowców odwiedzających 
Gdańsk174. Niezależnie od wyznania, poglądów politycznych czy 
pozycji zawodowej wizyta, a często także obiad czy kolacja u księ-
dza Jankowskiego należały do stałych punktów programu175. Sam 
Jankowski był otwarty wobec gości z Zachodu i potrafił wykorzy-
stać posiadane kontakty do zapośredniczenia dalszych wspólnych 
inicjatywy i akcji pomocowych, szczególnie dla osób starszych oraz 
dzieci176.
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Większość akcji pomocowych rozwijała się z inicjatyw pojedyn-
czych osób lub też środowisk, które całą akcję zapoczątkowywały 
i koordynowały177. Pod pewnymi względami zaangażowanie się w te 
akcje było łatwiejsze niż mozolne budowanie współpracy z polskimi 
partnerami w ramach partnerstwa miast. Akcje pomocowe stawiały 
przed konkretnymi wyzwaniami, dawały konkretne zadania do wy-
konania i wskazywały konkretne problemy do przezwyciężenia. Ich 
efekty były mierzalne, a do tego umacniały one dobre samopoczucie 
darczyńców. Z akcji pomocowych powstawało wiele przyjaźni, umac-
niały one wcześniejsze kontakty, ale także rosło dzięki nim zaintere-
sowanie Polską wśród Niemców. 

Stanowisko strony polskiej wobec pomocy humanitarnej z Bremy 
było dwojakie. Z jednej strony sam fakt konieczności pomocy do-
wodził istnienia poważnego kryzysu w PRL. Władze polskie starały 
się natomiast po 13 grudnia 1981 roku budować na Zachodzie prze-
konanie, że dzięki podjętym działaniom sytuacja w kraju szybko się 
normalizuje. Z drugiej strony jednak pomoc humanitarna zaspokajała 
część potrzeb ludności, którym władze komunistyczne nie potrafiły 
sprostać. W tej sytuacji władze zdecydowały się tolerować pomoc hu-
manitarną, w miarę możliwości kierując ją do instytucji państwowych. 
Z wyraźną niechęcią traktowano natomiast paczki indywidualne oraz 
pomoc udzielaną za pośrednictwem Kościoła katolickiego, nakłaniając 
stronę bremeńską do pomocy gdańskim szpitalom, domom dziec-
ka, szkołom itp. Bremeńczycy chętnie na to przystali, nie rezygnując 
jednak z udzielania pomocy indywidualnej i za pośrednictwem or-
ganizacji kościelnych. 

Akcja humanitarna dla Gdańska z początku lat osiemdziesiątych 
to tylko jedno z pierwszych działań pomocowych podejmowanych 
przez bremeńczyków. Pomoc tę kontynuowano z różną intensywno-
ścią przez następne dwie dekady. Zaangażowana była w nią znaczna 
grupa osób. Symbolicznym podziękowaniem ze strony Gdańska było 
odznaczenie Medalem św. Wojciecha Reinholda Stieringa, senatora 
bremeńskiego i działacza Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bre-
mie, zaangażowanego w działania pomocowe178.
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6. Władze polskie wobec współpracy miast

Od samego początku istnienia partnerstwa władze komunalne zgodnie 
podkreślały konieczność wypełniania go konkretną współpracą. Obie 
strony drogę do realizacji tego postulatu dostrzegały przede wszystkim 
w rozwoju kontaktów między mieszkańcami. Manfred von Scheven 
mówił w 1985 roku, że kontakty miast „odzwierciedlają stary pogląd, 
że tylko lepsza komunikacja i lepsza wymiana informacji prowadzą 
do lepszego zrozumienia siebie nawzajem”179. Władze Bremy wyraźnie 
starały się zainteresować współpracą instytucje miejskie, stowarzysze-
nia i organizacje. Zadanie to realizował przede wszystkim Manfred 
von Scheven, jako rzecznik Senatu oraz społecznie jako przewodniczą-
cy Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. W ten sposób stale powiększał 
się krąg zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Pierwsze efekty 
było widać już w 1976 roku. Początkowo były to pojedyncze inicja-
tywy, wskazujące jednak na fakt, że zawarcie umowy z Gdańskiem 
odbiło się w Bremie szerokim echem. Jako przykład może posłużyć 
firma budowlana Dr. Hübbotner & Co., której pracownicy zdecydo-
wali się zorganizować swoją coroczną wycieczkę zakładową właśnie 
do Gdańska180.

Zbliżony do bremeńskiego pogląd reprezentowali w latach sie-
demdziesiątych politycy gdańscy, którzy dzisiaj zgodnie podkreślają, 
że zależało im przede wszystkim na rozwijaniu kontaktów między-
ludzkich181. Dotyczyło to także działań podejmowanych w ramach 
oficjalnych porozumień i umów. Były one doskonałą sposobnością do 
nawiązania bliższej znajomości, a z czasem nawet przyjaźni. Służyła 
temu także wymiana ekspertów, od której rozpoczęły się kontakty 
społeczne Gdańska i Bremy. Te pierwsze kontakty wywołały z cza-
sem zainteresowanie współpracą komunalną ze strony innych grup 
zawodowych. 

W ten sposób niezauważalnie dla polskich władz państwowych 
dość szybko powstała sieć powiązań między bremeńczykami i gdańsz-
czanami. Jak dowiadujemy się z pisma ambasady PRL do centrali 
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MSZ w związku z wizytą Hansa Koschnicka w Gdańsku w kwietniu 
1981 roku z okazji obchodów pięciolecia podpisania porozumienia, 
oficjalne zaproszenie ze strony władz Gdańska otrzymał Koschnick, 
natomiast pozostałe towarzyszące mu „osoby posiadają zaprosze-
nia od innych instytucji i organizacji gdańskich”182. Wskazuje to, jak 
bardzo w ciągu tych pięciu lat rozwinęła się współpraca poszczegól-
nych instytucji. Dobrym wyznacznikiem coraz intensywniejszych 
kontaktów między Polakami i Niemcami w latach osiemdziesiątych 
jest także rosnąca w tym okresie liczba mieszanych małżeństw183. 
Innym przykładem pokazującym, jak bardzo niezależne od władz 
politycznych stawały się z czasem kontakty między bremeńczykami 
i gdańszczanami, jest to, że pod koniec lat osiemdziesiątych do Bremy 
dwukrotnie na praktykę mógł pojechać Bogdan Wałęsa. Było to moż-
liwe tylko i wyłącznie dzięki bezpośrednim kontaktom i przyjaźniom 
nawiązanym w latach wcześniejszych.

Wizja partnerstwa polegającego na rozwoju kontaktów między-
ludzkich nie bardzo podobała się władzom w Warszawie. Dla MSZ 
najważniejsze znaczenie miało prezentowanie polskiego punktu wi-
dzenia w kwestiach zasadniczych – czyli akceptacja przez bremeń-
czyków polskiej interpretacji układu normalizacyjnego z 1970 roku, 
zakładającej, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej jest ostateczna. Na 
dalszym miejscu znajdowały się zabiegi na rzecz pozyskania korzyści 
gospodarczych czy wprowadzenia zaleceń Wspólnej Polsko-Niemiec-
kiej Komisji Podręcznikowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
nowe władze Gdańska prezentowały wobec Bremy stanowisko bardzo 
zbliżone do stanowiska narzucanego przez polskie władze centralne. 
Prezydent Gdańska Kazimierz Rynkowski, relacjonując wizytę Kosch-
nicka w 1985 roku, pisał, że zasygnalizowano burmistrzowi Bremy, że 
„podejmuje się ze strony bremeńskiej kontakty prywatne nadając im 
charakter oficjalny. Stwierdzono, że władze Gdańska tego typu praktyk 
nie będą akceptowały”184. 

Z punktu widzenia władz centralnych wszystkie kontakty spo-
łeczne należało kontrolować. Starano się to czynić za pośrednictwem 
oficjalnych porozumień i rocznych planów wymiany. Wierzono, że 
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w ten sposób utrzymana zostanie kontrola nad kontaktami zagranicz-
nymi ludności. Wszystkie porozumienia o współpracy były dokładnie 
kontrolowane w fazie negocjacji i podpisywania. Przykładowo w lutym 
1979 roku do MSZ zgłosiła się Rada Główna Federacji Socjalistycznych 
Związków Młodzieży Polskiej z prośbą o akceptację bezpośrednich 
kontaktów między młodzieżą Bremy i Gdańska. Wyrażono na to zgo-
dę pod warunkiem, że współpraca będzie się odbywała pod szyldem 
FSZMP185. Dzięki temu z czasem stowarzyszenia młodzieży z obu miast 
mogły samodzielnie rozwijać kontakty.

Podobnie było z  rocznymi programami wymiany. Były one 
wprawdzie konsultowane przez władze miejskie z władzami po-
litycznymi, w praktyce jednak rządzący Gdańskiem mogli dość 
swobodnie decydować co do zakresu zatwierdzonych na szczeblu 
centralnym projektów wymiany186. Od momentu zaakceptowania 
ich przez władze centralne zaczynały one żyć własnym życiem – 
o ile oczywiście w jakiś rażący sposób nie zwróciły na siebie uwagi. 
Prowadziło to do częściowo iluzorycznego przekonania w MSZ, że 
całkowicie kontroluje się kontakty z zagranicą. Faktycznie jednak 
w większości wypadków możemy mówić z reguły o samoogranicza-
niu się przez poszczególne instytucje gdańskie, tak by nie zwrócić 
na siebie niepotrzebnej uwagi i tym samym nie zagrozić intratnej 
współpracy z bremeńskimi partnerami.

Jak widać na powyższych przykładach, odpowiedź na pytanie, 
kto i w jakim stopniu decydował o kształcie współpracy komunalnej, 
nie jest łatwa. Jak wykazano wcześniej, władze centralne w postaci 
KC PZPR oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych miały bardzo duży 
wpływ na partnerstwo. Podejmowały one kluczowe decyzje o zawar-
ciu porozumień i wymianie oficjalnych delegacji. Postanowienia, do 
których doszło na tym najwyższym szczeblu, musiały być przez władze 
miejskie respektowane. Przykładowo, gdy w 1978 roku Brema zaprosiła 
chór miejski z Gdańska, decyzja o odrzuceniu zaproszenia zapadła 
na forum Zespołu KC PZPR ds. Propagandy na Zagranicę w ramach 
obradującej tam Grupy Roboczej ds. Niemieckich187. Władze Gdańska 
musiały się tej decyzji podporządkować.
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Nie zawsze łatwo jest zrozumieć motywację decydentów, którzy 
nakazywali władzom miejskim ograniczenie kontaktów zagranicz-
nych. Interesującym przykładem jest skarga prezydenta Kazimierza 
Rynkowskiego z 1986 roku. W sprawozdaniu po pobycie w Gdańsku 
Klausa Wedemeiera pisał on, że skład osobowy polskich delegacji 
udających się do Bremy jest z niezrozumiałych powodów ograniczany: 
„Stronie gdańskiej jest trudno i bardzo niezręcznie wpłynąć na zmianę 
istniejącej sytuacji, gdyż władze Bremy zapraszają zawsze delegacje 
Gdańska w dowolnym składzie, a nawet wręcz nalegają na zwiększenie 
ich składu ilościowego. Ograniczenie składu naszych delegacji jest 
w takiej sytuacji niezrozumiałe”188. 

Mimo znacznych możliwości, jakimi dysponowały władze cen-
tralne, nie decydowały one o wszystkich aspektach współpracy miast. 
Jak twierdził Tadeusz Fiszbach, choć wszystkie najważniejsze decyzje 
zapadały w Warszawie, to jednak władze lokalne mogły je do pewnego 
stopnia interpretować na własny sposób oraz niekiedy podejmować 
samodzielne inicjatywy189. Możliwe było także wykorzystywanie po-
siadanych kontaktów i znajomości w Warszawie w celu zmiany nie-
korzystnych decyzji. Świadczy o tym choćby omówiona wcześniej 
rozmowa Fiszbacha z Gierkiem. Wydaje się, że dotyczy to przede 
wszystkim lokalnych polityków partyjnych, żaden z prezydentów 
Gdańska nie posiadał bowiem dobrych prywatnych kontaktów w KC 
PZPR. Interesującym przykładem w tym kontekście jest dwukrotny 
wyjazd Jerzego Młynarczyka do Bremy w 1981 roku. Pierwszy wy-
jazd odbył się w lutym 1981190, następny zaplanowano w maju 1981, 
w związku z piątym jubileuszem zawarcia układu o współpracy miast. 
Częstotliwość kontaktów wywołała niezadowolenie władz centralnych, 
które uznały, że do drugiego wyjazdu Młynarczyka nie powinno dojść, 
i wydały decyzję odmowną. W tej sytuacji I Sekretarz KW w Gdańsku 
podjął skuteczną interwencję kanałami partyjnymi w Wydziale Za-
granicznym KC PZPR191. 

Jak wspominał Andrzej Kaznowski, często stosowaną taktyką było 
także nieinformowanie władz centralnych i samodzielne podejmo-
wanie decyzji192. Nie jesteśmy niestety w stanie wskazać, w jakich 
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konkretnie sprawach kontakt z Warszawą był konieczny, a w jakich 
nie. Podejmując decyzje, zarówno prezydent Gdańska, jak i I sekretarz 
KW kierowali się przede wszystkim własnym wyczuciem i znajomością 
ówczesnych realiów193. Nie istniały bowiem jasne zasady, których na-
leżało się trzymać. Jak wspominał Zbigniew Wojciechowski, asystent 
Kaznowskiego, prezydent miasta często charakteryzował się zbyt dużą 
niezależnością i samodzielnością. Podejmowane przez niego decyzje 
wywoływały zaniepokojenie asystenta194. Jak widać, ocena tego, co 
było bezpieczne, a co nie, zależała od osobowości danego polityka 
oraz indywidualnej perspektywy.

Ciekawym zjawiskiem był też bierny opór wobec propozycji czy 
planów powstających na szczeblu centralnym. Część propozycji, któ-
rych realizację zamierzało narzucić MSZ, upadała ze względu na brak 
zainteresowania zarówno po stronie bremeńskiej, jak i gdańskiej. Przy-
kładem może być współpraca z prokomunistyczną Deutsche Friedens-
Union. Tego typu inicjatywy nie zyskiwały nigdy poparcia ze strony 
Senatu Bremy, co więcej – nie wywoływały też większego odzewu 
w Gdańsku, którego przedstawiciele byli zainteresowani współpracą 
z bardziej reprezentatywnymi instytucjami. Naciski ze strony MSZ 
niewiele tu zmieniły, albowiem narzucone władzom miejskim poro-
zumienia, które nie znajdowały ich poparcia, najczęściej realizowano 
w dalece sformalizowany sposób195.

Nie wszystkie decyzje odmowne wobec strony bremeńskiej wyni-
kały z decyzji politycznych. Niekiedy powody rezygnacji z wymiany 
były znacznie bardziej prozaiczne. Przykładowo w 1977 roku strona 
polska odwołała rozmowy na temat współpracy sportowej z Bremą. 
MSZ powiadomiło o tym fakcie ambasadę polską w następujący spo-
sób: „MAGTiOŚ poinformowało, że negatywna decyzja w sprawie wy-
jazdu delegacji do Bremy podjęta została przez władze polityczne 
i administracyjne Gdańska w uzgodnieniu z w/w Ministerstwem, które 
oceniły wyjazd jako merytorycznie niecelowy. Ponadto wyczerpane 
zostały fundusze na wyjazdy zagraniczne”196. Kluczowe jest w tym 
przypadku ostatnie zdanie, wskazujące na brak środków finanso-
wych. Każde ministerstwo dysponowało bowiem określoną, z reguły 
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niewielką sumą dewiz z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne do 
krajów kapitalistycznych. Owe środki dewizowe można było otrzymać 
jedynie decyzją właściwego ministra.
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Kontakty miast 
na co dzień

1. Edukacja, młodzież i sport

Współpraca miast zapoczątkowana decyzjami politycznymi szyb-
ko rozszerzyła się na kontakty międzyludzkie w postaci wymiany 
specjalistów. Pierwszą inicjatywą tego rodzaju była wizyta studyjna 
nauczycieli bremeńskich w Gdańsku, przede wszystkim dyrektorów 
szkół. W pierwszym okresie wymiany specjalistów regułą był udział 
przedstawicieli szczebla kierowniczego. Początkowo kontakty te 
służyły głównie wzajemnemu poznawaniu się. Jednocześnie samo 
podpisanie porozumienia i zapoczątkowanie wymiany na szczeblu 
oficjalnym powodowały, że szersze grupy zawodowe interesowały się 
możliwościami współpracy z miastem partnerskim.

Program pierwszej wymiany w obszarze edukacji, podobnie jak 
wszystkich podobnych inicjatyw w latach 1976–1977, był skrupulatnie 
sprawdzany przez polskie MSZ, konsultowany na poziomie KC PZPR oraz 
innych ministerstw. Władze polskie zgodziły się na wymianę nauczycieli 
przede wszystkim po to, by przekonać Bremę o konieczności korzysta-
nia z zaleceń wydanych w 1972 roku przez Wspólną Polsko-Niemiecką 
Komisję Podręcznikową Historyków i Geografów1. Jak jednak wskazano 
wcześniej, stronie polskiej nie udało się ustalić, na ile nauczyciele bre-
meńscy w swojej pracy faktycznie posługiwali się tymi zaleceniami2.

Główny problem finansowy w wymianie specjalistów stanowiły 
koszty podróży. Ponieważ strona polska nie dysponowała dewizami 
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na opłacenie całości kosztów delegacji do Bremy, zdecydowano się 
na przyjęcie kompromisowego rozwiązania, zgodnie z którym strona 
zapraszająca pokrywała koszty pobytu, natomiast strona zapraszana 
płaciła za przejazd3. W ten sposób każdy partner ponosił wydatki 
tylko i wyłącznie we własnej walucie. Do 1989 roku tę formę współ-
pracy w Polsce nazywano wymianą bezdewizową, nie wymagała ona 
bowiem angażowania własnych środków dewizowych, których zawsze 
było zbyt mało. Wymiana bezdewizowa nie była jednak najlepiej po-
strzegana przez stronę rządową w Polsce. Umożliwiała ona wpraw-
dzie znacznie więcej wyjazdów z kraju do państw zachodnich, nie 
przynosiła jednak wymiernych korzyści finansowych. Obcokrajowcy 
przyjeżdżający w ramach wymiany bezdewizowej w odróżnieniu od 
zwykłych turystów nie byli bowiem zobowiązani do dokonywania 
wymiany obowiązkowej dewiz na złotówki4. Co więcej, wymiana 
bezdewizowa zakładała wzajemność. Była ona korzysta wyłącznie 
w sytuacji, gdy odbywała się w tym samym zakresie w obie strony. 
Także ten fakt wywoływał niechęć władz polskich, które wolałby uni-
kać podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na przyszłość.

Niezależnie od problemów dewizowych na wymianę osobową 
niemal zawsze brakowało pieniędzy. Bremeńczycy, starając się orga-
nizować wspólne projekty możliwie najtaniej, proponowali zakwate-
rowanie w domach prywatnych osób biorących udział w wymianie. Ta 
propozycja była zupełnie nie do zaakceptowania dla strony polskiej, 
która konsekwentnie domagała się, by cała grupa została zakwaterowa-
na wspólnie. Ułatwiało to kontrolę zarówno ze strony organizatorów, 
jak i służby bezpieczeństwa5. Z perspektywy gdańszczan poważną rolę 
odgrywały też różnice w warunkach mieszkaniowych w obu krajach. 
Wielu polskich nauczycieli czy lekarzy nie było bowiem w stanie za-
oferować gościom z Bremy odpowiednich warunków do spania6.

Mimo tych problemów obie strony były zadowolone z wymiany 
nauczycieli. Dość szybko, opierając się na dotychczasowych po-
zytywnych doświadczeniach, strona bremeńska dążyła do rozsze-
rzenia wymiany na młodzież szkolną. Życzenia takie wychodziły 
nie tylko ze strony władz miejskich, ale także samych nauczycieli 
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poszukujących kontaktów za granicą7. Stanowisko bremeńskie wy-
raźnie zaprezentowano podczas pobytu delegacji nauczycieli gdań-
skich w Bremie w listopadzie 1980 roku. Brema chciała, by wymiana 
była jak najbardziej żywa i dotyczyła całych klas szkolnych. Wymiana 
młodzieży była jednak obszarem wyjątkowo drażliwym. Władze 
polskie obawiały się indoktrynacji młodych Polaków i starały się 
ograniczać możliwości ich wyjazdu. Między innymi z tego powodu 
do końca lat siedemdziesiątych, mimo wysiłków Bremy, nie udało 
się nawiązać bliższych kontaktów młodzieżowych8. Ich wyraźny 
rozwój nastąpił dopiero w  latach 1980–1981, na co wskazuje kil-
kanaście raportów z wyjazdów zachowanych w Archiwum Senatu 
Bremy. Liberalizacja polityki wobec podróży zagranicznych w Polsce 
spowodowała, że do Gdańska mogły w tym czasie dość swobodnie 
przyjeżdżać grupy młodzieżowe. 

Duże znaczenie miał przy tym fakt powstania „Solidarności”, 
a w konsekwencji pojawienie się w Bremie żywszego zainteresowania 
Polską. Warto przytoczyć fragment raportu z wyjazdu grupy studen-
tów z Uniwersytetu Bremeńskiego do Gdańska: „Szukając przyjemne-
go i sensownego celu wyjazdu naukowego, latem 1980 moich uczniów 
i mnie zainteresowała Polska, zarówno ze względu na aktualną sytu-
ację, jak i na to, że można było wyjazd powiązać z tematyką prowadzo-
nych zajęć”9. Większość podróżujących do Gdańska była tam po raz 
pierwszy i niewiele o samym mieście wiedziała. Wybór Gdańska jako 
miejsca wyjazdu wynikał wyraźnie z aktualnej sytuacji politycznej.

Nie bez znaczenia były przy tym kwestie finansowe. W tym okresie 
dość łatwo można było uzyskać finansowanie wyjazdu studyjnego do 
Polski, zarówno z budżetu miasta, jak i w ramach licznych progra-
mów finansowanych przez niemiecki rząd federalny. Tylko w 1980 
roku Senat Bremy wsparł finansowo pięć podobnych przedsięwzięć 
łączną kwotą około 10 000 DM10. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
choć władze Bremy wymagały składania sprawozdań z finansowanych 
podróży, to jednak nie napotykamy na ślady ingerencji w przebieg pro-
gramu. Władze Bremy sam fakt spotkania, poznawania rówieśników 
i nawiązywanie nowych kontaktów uważały za wystarczająco ważny11.
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Znacznie łagodniej niż wymianę szkolną traktowano po stronie 
polskiej współpracę organizacji młodzieżowych. Jednak także w tym 
przypadku mogła się ona odbyć, tylko jeśli istniała formalna umowa 
między związkami młodzieżowymi z obu krajów. Istnienie takiej umo-
wy ramowej ułatwiało uzyskanie zgody na współpracę na poziomie 
lokalnym. Przykładem mogą być wspomniane już kontakty FSZMP 
z Gdańska i Landesjugendring z Bremy12.

Współpraca młodzieżowa rozwinęła się w kierunku, którego nie 
przewidziały ani władze bremeńskie, ani gdańskie. Otóż w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych najintensywniejszą formą 
kontaktów młodzieżowych była wymiana harcerzy. Pokazuje ona, jak 
ważną rolę w nawiązaniu współpracy odgrywa niekiedy przypadek. 
Do pierwszego kontaktu między gdańskim i bremeńskimi harcerza-
mi doszło bowiem w 1979 roku w trakcie trójstronnego seminarium 
razem z harcerzami austriackimi w Wiedniu. Seminarium to dało 
impuls do nawiązania bezpośrednich kontaktów między bremeńskimi 
i gdańskimi skautami.

W lutym 1980 roku do Gdańska przyjechali przedstawiciele sena-
tora ds. socjalnych, młodzieży i sportu w celu spotkania się z przed-
stawicielami Związku Młodzieży Polskiej oraz Związku Harcerstwa 
Polskiego (ZHP). Władze gdańska nie chciały jednak podjąć żadnych 
zobowiązań. W raporcie z wizyty prezydent Gdańska podkreślał, że 
„temat ten jest stawiany bardzo często przez stronę bremeńską […] 
i niewątpliwie będzie mocno eksponowany podczas ustalania pro-
gramu kontaktów na następne lata”13. Pod wpływem nacisków wła-
dze polskie uznały ostatecznie, że tym razem należy wyrazić zgodę 
na rozwój współpracy, pod warunkiem, że planowane seminarium 
poświęcone zostanie kwestiom normalizacji politycznej między PRL 
i RFN, wychowania i nauczania. Jak widać, dla władz polskich kontakty 
młodzieży były dopuszczalne tylko wtedy, gdy czerpano z nich zyski 
propagandowe14.

Przełomowy we współpracy harcerzy okazał się rok 1981. Latem 
doszło do pierwszej wymiany. Szczególną rolę odegrała przy tym wi-
zyta bremeńskich harcerzy w Gdańsku. Uczestniczył w niej senator 
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ds. młodzieży Henning Scherf, późniejszy burmistrz Bremy. Scherf 
nie przyjechał jako oficjalny przedstawiciel Senatu, ale jako członek 
grupy harcerskiej. Oczywiście był przez stronę polską traktowany 
jako gość wyjątkowy, ale sam chciał czuć się członkiem grupy harce-
rzy, z którymi prawie cały czas mieszkał i przebywał. Doświadczenia 
z tego wyjazdu były dla niego ważne i po latach chętnie je wspominał. 
Przy okazji pobytu w Gdańsku Scherf wziął także udział w obchodach 
poświęcenia pomnika Poległych Stoczniowców oraz w pierwszym 
biegu „Solidarności”15. Być może właśnie jego postawa przekonała 
stronę polską do podpisania 20 listopada 1981 roku dwuletniej umowy 
między Gdańską Chorągwią ZHP i Związkiem Harcerek i Harcerzy 
Bremeńskich (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Bremen, 
BdP)16. Umowę tę co dwa lata przedłużano, a wymiana grup harcer-
skich znalazła swoje stałe miejsce w corocznie ustalanych programach 
wymiany między obu miastami.

Warto zwrócić uwagę, że umowy o wymianie harcerskiej formuło-
wano w sposób bardzo neutralny. Pierwsze porozumienie z 1981 roku 
nie zawierało tak charakterystycznych dla strony polskiej odwołań do 
układu normalizacyjnego z roku 1970, zobowiązania się do wprowa-
dzenia zaleceń Komisji Podręcznikowej czy też wyjątkowych uwarun-
kowań historycznych i moralnych wynikających z II wojny światowej. 
W preambule czytamy jedynie: „Poprzez międzynarodową współpracę 
młodzieży chcemy rozbudzić zrozumienie dla innych narodów, ich 
kultur, cywilizacji, wartości i sposobów życia, zlikwidować uprzedze-
nia i nawiązać przyjaźnie”17. Tego typu sformułowanie moglibyśmy bez 
problemu odnaleźć w obecnie zawieranych umowach. Wskazuje to na 
fakt, że kontakty między harcerzami – mimo wszystkich istniejących 
ograniczeń – były wyjątkowo mało upolitycznione.

Wprowadzenie stanu wojennego utrudniło kontynuowanie współ-
pracy18. Także harcerze musieli zmodyfikować swoje plany. Mimo 
zawartych porozumień w 1982 roku odbyła się jedynie wspomniana 
podróż studyjna „Die Falken” do Gdańska, której uczestnikiem był 
między innymi działacz harcerski i  inicjator współpracy po stro-
nie niemieckiej Rainer Nalazek. W roku 1983 doszło do pierwszego 
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wyjazdu grupy BdP do Gdańska19. Kolejny rok trzeba było czekać na 
rewizytę harcerzy gdańskich, których wyjazd umożliwiło dopiero 
ponowne porozumienie, podpisane 7 czerwca 1984 roku. 

W kolejnych latach wyraźnie zwiększyła się liczba wyjazdów. Do 
listopada 1989 roku odbyło się w sumie 35 wspólnych spotkań, obo-
zów i delegacji. Wymiana rozwinęła się jednak także na inne pola, na 
przykład w zakresie kształcenia zawodowego czy kursów językowych 
dla skautów z obu miast20.

Prawdziwego rozpędu współpraca ZHP i BdP nabrała po prze-
mianach 1989 roku. Ułatwienia w podróżowania między obu kra-
jami umożliwiły znacznie swobodniejsze niż dotychczas kontakty. 
W 2001 roku „Weser Report” pisał o współpracy harcerzy następująco: 
„Wzajemne kontakty następują regularnie poprzez wspólne obozy 
letnie w obu krajach, kursy językowe, spotkania grup wokalnych i folk-
lorystycznych, seminaria na temat ekologii, polityki, energii i innych 
aktualnych tematów, a także poprzez wiele innych spotkań, nie zawsze 
mających określony cel”21. 

Cechą charakterystyczną współpracy miast w trzech pierwszych 
dekadach jej funkcjonowania była duża dysproporcja w możliwościach 
finansowych obu partnerów. Początkowo to strona niemiecka znacznie 
bardziej angażowała się finansowo w projekty wymiany. Środki prze-
znaczane przez Bremę nie były wprawdzie duże, wystarczały jednak, 
by zwiększyć zainteresowanie rozwojem kontaktów z Gdańskiem. Zu-
pełnie inaczej wyglądało to w przypadku wymiany harcerzy. Różnice 
w poziomie finansowania były wyjątkowo małe. Udało się odnaleźć 
jedynie informacje o planowanym przez bremeńczyków wsparciu 
odrestaurowania Harcerskiej Bazy Obozowej „Morena” w Gdańsku. 
Nie jest jednak pewne, czy planowany remont faktycznie się odbył, 
do dnia dzisiejszego bowiem ośrodek stoi nieużywany22. Warto pod-
kreślić, że kwestie finansowe w tym przypadku nie były decydujące. 
Potencjalnie trudniejsza sytuacja finansowa gdańskich harcerzy nie 
odzwierciedlała się w jakości oferowanego przez nich programu wy-
miany. Rainer Nalazek podkreślał, że przed każdą wizytą polskiej 
grupy obawiał się, że nie będzie w stanie przygotować i sfinansować 
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nawet w połowie tak ciekawego programu jak polscy partnerzy. I choć 
ostatecznie programowi przygotowywanemu przez stronę bremeńską 
niewiele można było zarzucić, to Nalazek uważał, że strona polska 
była pod tym względem znacznie lepsza23.

Nalazek bez wątpienia był spiritus movens wymiany harcerskiej. 
Od początku lat osiemdziesiątych do roku 2001 wzięło w niej udział 
około 3000 osób z obu krajów24. Nalazek należał do działaczy wy-
jątkowo zaangażowanych w rozwój współpracy miast, i to na wielu 
polach. Obok pracy zawodowej łączył aktywność społeczną w BdP 
z działalnością w Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Bremie, którego 
był przewodniczącym w latach 1986–2010. Bez niego niewątpliwie 
nie doszłoby do wymiany harcerzy na taką skalę, o ile w ogóle zosta-
łaby ona zapoczątkowana. Wskazuje na to też fakt, że gdy z wiekiem 
zmniejszył on swoje zaangażowanie, wymiana harcerska zamarła. 
Jak się okazało, powiązania instytucjonalne między organizacjami 
harcerskimi nie okazały się wystarczająco silne, by kontynuowano ją 
po odejściu jej głównego inicjatora. Gdy w maju 2016 roku do udziału 
w spotkaniu z prezydentem parlamentu Bremy Christianem Weberem 
zaproszono przedstawiciela gdańskich harcerzy, nie wykazał on więk-
szego zainteresowania. Najwyraźniej współpraca w tym obszarze już 
się zakończyła. I choć nie jest wykluczone, że kiedyś jeszcze harcerze 
z obu miast ją podejmą, będzie ona miała prawdopodobnie zupełnie 
inną formę.

Tego typu sytuacje nie są wyjątkowe. Po latach intensywnych kon-
taktów często brakuje szans na kontynuowanie dotychczas udanych 
przedsięwzięć. Podobnie jak wymiana harcerzy rozwijała się w latach 
dziewięćdziesiątych wymiana młodzieży organizowana po stronie 
bremeńskiej przez Arbeiterwohlfahrt (AWO). Gdy jednak inicjatorka 
tej wymiany Lucyna Bogacki, Polka mieszkająca na stałe w Bremie, 
przejęła inne obowiązki, także ta forma współpracy zamarła25. Oba 
te przypadki wskazują na wielką rolę pojedynczych charyzmatycz-
nych jednostek, jakimi niewątpliwie byli – choć w zupełnie odmienny 
sposób – Rainer Nalazek i Lucyna Bogacki, oraz na to, jak wielkie 
znaczenie dla partnerstwa miast mają nawet niewielkie inicjatywy, 
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które z czasem tworzą niezwykle silną sieć powiązań partnerskich. 
Fakt, że owe sieci powiązań nie zawsze są w stanie przetrwać, wcale nie 
świadczy źle o współpracy miast. Jest w niej bowiem miejsce zarówno 
na stale kontynuowaną współpracę, jak też na tę trwającą zaledwie 
kilka czy kilkanaście lat.

Na kluczową rolę zaangażowanych jednostek w kształtowaniu part-
nerstwa wskazują także urzędnicy bremeńscy, nie tylko w odniesieniu 
do współpracy z Gdańskiem. W 2013 roku parlamentarzyści CDU zgło-
sili zapytanie do Senatu Bremy o stan realizacji istniejących partnerstw 
i ich znaczenie dla miasta. Warto zacytować fragment odpowiedzi 
jednego z urzędników, która wskazuje, jak wielkie znaczenie w roz-
woju partnerstwa miast mają nieformalne kontakty międzyludzkie, 
których działania z urzędu nie są w stanie zastąpić: „W odniesieniu do 
zawieszonego partnerstwa z Corinto i Bratysławą należy powiedzieć, 
że w okresie ich powstania w zdecydowanej większości rozwijane 
były one przez poszczególnych obywateli Bremy i miast partnerskich. 
Po tym, jak owe osobistości zrezygnowały z pełnionych funkcji (już 
w latach dziewięćdziesiątych), nie udało się kontynuować kontaktów 
obywatelskich i instytucjonalnych. Także miasta partnerskie nie wy-
kazywały w tym kierunku żadnej inicjatywy”26.

Jak już wspomniano, kluczową zmianę w  kształcie wymiany 
młodzieży przyniósł rok 1989. Zniknęły dotychczasowe problemy 
ideologiczne. Znacznie łatwiejsze stały się podróże zagraniczne. 
Już w  styczniu 1991 roku do Bremy przyjechała grupa uczniów 
z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Oliwie w ramach wy-
miany z Schulzentrum Sekundarbereich II, Vegesack. Jesienią tego 
samego roku została zaplanowana rewizyta w Gdańsku27. Dalszą 
bezpośrednią wymianę młodzieży ułatwiło powstanie Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), inicjatywy jednoznacznie 
popartej przez burmistrza Bremy28. Dzięki wsparciu finansowemu 
ze strony PNWM z wymiany mogła skorzystać większa liczba pol-
skich i niemieckich uczniów. W latach 1995–2003 przy Towarzystwie 
Niemiecko-Polskim w Bremie działał nawet punkt informacyjnych 
PNWM. Umożliwiało to rozszerzanie wymiany młodzieży, uczniów 
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i studentów29. Rozwijała się także wymiana nauczycieli i ekspertów 
do spraw edukacji. Nie da się wymienić w tym miejscu wszystkich 
wspólnych projektów realizowanych w ciągu ostatnich 25 lat, bez 
wątpienia jednak był i jest to ważny obszar wymiany wiedzy i in-
formacji30.

Ciekawy przykład dotyczący szkolnictwa podaje Danuta Riechel, 
która opisuje losy jednego z bremeńskich nauczycieli języka niemiec-
kiego, który przez kilka lat pracował w Gdańsku31. Takie przypadki 
do dzisiaj są jednak wyjątkowe. Znacznie więcej nauczycieli o pol-
skim rodowodzie znajdziemy w szkołach bremeńskich. Powoli roz-
wija się także wymiana szkolna zapoczątkowana kontaktami między 
bremeńskim Schulzentrum i Gimnazjum nr 29 z Gdańska. Z kolei 
Gimnazjum nr 26 oraz Gymnasium an der Hermann-Böse-Straße za 
temat przewodni współpracy nawiązanej w 2004 roku wybrały twór-
czość Güntera Grassa. W realizację tego projektu włączyły się mię-
dzy innymi Fundacja im. Güntera Grassa z Bremy oraz Towarzystwo 
Polska-Niemcy z Gdańska. Zaś uczniowie II i V Liceum z Gdańska 
oraz Gimnazjum Horn z Bremy uczestniczyli w trzyletnim projekcie 
dotyczącym ochrony środowiska naturalnego pod nazwą „Środowi-
sko buduje mosty”32. Innym aktualnym przykładem współpracy jest 
wspólny projekt edukacyjny z 2012 roku, dotyczący jakości wody, 
zainicjowany przez Polsko-Niemieckie Forum Edukacyjne i nauczy-
cielkę 29 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego Ewę Kopernik. Projekt 
zyskał wsparcie ze strony miasta, a prezydent Adamowicz objął go 
patronatem. W jego ramach odbyły się wzajemne wizyty uczniów 
w Gdańsku i Bremie. Celem projektu było uświadomienie młodzieży, 
jak ważna jest w życiu człowieka woda i w jaki sposób należy gospo-
darować jej zasobami33. 

Jak wskazują powyższe przykłady, wymiana międzyszkolna roz-
wija się nadal. Nie jest ona jednak powszechna z co najmniej kilku 
powodów. Przede wszystkim znaczna odległość między obu miastami 
utrudnia regularny kontakt. Także systemy szkolne obu krajów są 
zbyt różne, by umożliwić swobodniejszą wymianę międzynarodową. 
Sytuacji nie ułatwia również znaczne sformalizowanie szkolnictwa po 
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stronie niemieckiej i faktyczny brak autonomii szkół, które w dużej 
mierze zależne są od decyzji urzędników. 

Ważnym elementem wymiany młodzieży od samego początku jest 
wymiana sportowa. Rozwijała się ona już od pierwszych miesięcy po 
podpisaniu porozumienia. W marcu 1977 roku do Warszawy i Gdań-
ska udała się pierwsza oficjalna delegacja bremeńskich parlamentarzy-
stów z komisji sportu. Także w tym przypadku początkowe kontakty 
odbywały się pomiędzy działaczami sportowymi oraz urzędnikami 
miejskimi i nie obejmowały ani zawodowych sportowców, ani mło-
dzieży. Rozmowy na tym etapie nie były też wolne od polityki. Pierw-
szym punktem programu przygotowanym dla delegacji bremeńskiej 
był pokaz filmu obrazującego zniszczenie Warszawy. W raporcie spo-
rządzonym przez bremeńską delegację warto zwrócić uwagę na fakt, 
że jego autorzy zawarli w nim wiele ogólnych informacji o Polsce i od-
wiedzanych instytucjach. Wskazują one na bardzo niewielką wiedzę 
o Polsce i jej mieszkańcach. Delegacja podjęła jednak także rozmowy 
dotyczące konkretnej wymiany. Zaplanowano aż sześć różnego typu 
wydarzeń sportowych, które miały odbyć się w ramach pilotażu już 
w 1977 roku34. Kontakty te dotyczyły wymiany działaczy oraz obejmo-
wały organizację wspólnych zawodów35. Z czasem dużą część wymiany 
sportowej stanowiła wymiana młodzieżowych zespołów sportowych. 
Szczegół ten często unikał polskim władzom. Wynikało to z faktu, że 
dzieliły one kontakty według konkretnych kategorii: młodzieżowe, 
kulturalne, sportowe, naukowe itd. W ten sposób w kontaktach spor-
towych mogła wziąć udział młodzież, mimo że formalnie ten rodzaj 
kontaktów był w danym momencie zabroniony.

Strona bremeńska proponowała oprócz wymiany sportowców 
rozwinięcie współpracy w zakresie organizacji sportu, budownictwa 
sportowego i zaplecza technicznego. Choć bez wątpienia zależało 
na tym także Warszawie, na tym polu nie odnotowano większych 
sukcesów. Mimo to już jesienią 1977 roku strona polska wydawała się 
zadowolona ze stanu współpracy. Ambasada PRL oceniała ją nastę-
pująco: „Nawiązane w ubiegłym roku kontakty między sportowcami 
Gdańska i Bremy rozwijają się pomyślnie”36.
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Młodzieżowa współpraca sportowa kontynuowana jest do dzi-
siaj. Na przykład w 2016 roku do Bremy udała się drużyna juniorek 
Lechii Gdańsk na turniej piłkarski. Od 2006 roku w Bremie odbywa 
się regularnie One Nation Cup, piłkarski turniej dla drużyn czterna-
sto–piętnastolatków z różnych krajów świata. Na turniej zapraszane 
były też drużyny z miast partnerskich, w tym z Gdańska. Podobne 
turnieje odbywają się też w Gdańsku. Przykładowo z okazji dwudzie-
stopięciolecia partnerstwa zorganizowano międzynarodowe zawody 
piłkarskie dla dziewięciolatków, w których wzięli dział także młodzi 
bremeńczycy37. Jest to tylko kilka przykładów współpracy w zakresie 
piłki nożnej. Jeśli zwrócimy uwagę, że jedynie raz udało się zorgani-
zować spotkanie seniorów z głównych klubów piłkarskich obu miast, 
Lechii Gdańsk oraz Werderu Brema, wyraźnie widzimy, że do dzisiaj 
dominują kontakty młodych sportowców.

2. Ochrona zdrowia

Od niemal samego początku ważnym obszarem współpracy Gdańska 
i Bremy jest ochrona zdrowia. Podobnie jak w przypadku edukacji, 
zapoczątkowana ona została wymianą ekspertów – kierowników szpi-
tali oraz instytucji zarządzających ochroną zdrowia w województwie 
gdańskim. Z czasem w wymianie zaczynali brać udział także lekarze, 
pielęgniarki czy położne38.Wymiana z reguły odbywała się na zasa-
dach bezdewizowych, przy czym przyjeżdżający do RFN najczęściej 
otrzymywali także niewielkie kieszonkowe. Zyski z wymiany były dla 
strony polskiej bezsporne. Jak wskazują dostępne dane, niemieccy 
partnerzy odnosili początkowo nieco mniejsze profity. Z wymiany 
korzystały przede wszystkim osoby w nią zaangażowane, podnosząc 
własne kwalifikacje zawodowe i wiedzę medyczną. Transfer wiedzy 
dotyczył także zakresu organizacji i działania placówek medycznych. 
Jak pisano w sprawozdaniu po wizycie delegacji gdańskich lekarzy 
w Bremie w 1981 roku: „Każdy z uczestników zetknął się ze sprawami 
z zakresu swojej specjalności, które postara się jak najefektywniej 
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wykorzystać na swoim terenie. Tych spraw jest bardzo dużo, czę-
sto bardzo specyficznych i nie sposób […] przedstawić je wszystkie 
w sprawozdaniu”39.

Transfer wiedzy miał jednak swoje granice, wynikające głów-
nie ze znacznej różnicy w poziomie zamożności obu krajów oraz 
w dostępie do najnowszych technologii. Wielu rozwiązań z zakresu 
organizacji pracy, działania szpitali itp. nie dało się z tego powodu 
wprowadzić w Polsce. W dalszej części cytowanego powyżej sprawoz-
dania czytamy: „Cały szereg urządzeń, systemów, metod, dotychczas 
u nas nieznanych, lub istniejących unikatowo, jak: system układów 
komunikacyjnych wewnątrz szpitalnych, poziomych i pionowych, 
poczta pneumatyczna, łączność radiowa z poszczególnymi osobami, 
rozbudowana bezpieczna diagnostyka rentgenowska, tomografia kom-
puterowa, ultrasonografia, powszechne stosowanie dyktafonów, to 
sprawy, które z wielu względów, między innymi finansowych, niepręd-
ko się w naszych placówkach upowszechnią”. Autor raportu podkreś-
lał jednak, że perspektywicznie są to kwestie bardzo ważne. Trudno 
stwierdzić, czy tak było naprawdę. Być może faktycznie wiedza ta nie 
pozostała bezużyteczna w latach dziewięćdziesiątych, gdy nastąpiła 
szybka modernizacja polskich placówek.

Przemiany systemowe w Polsce w 1989 roku spowodowały rosnące 
zapotrzebowanie na wiedzę, między innymi w zakresie funkcjono-
wania nowoczesnej służby zdrowia. Potrzeby te widziały także wła-
dze obu miast. Dotychczasowa dość przypadkowa wymiana lekarzy 
i pracowników służby zdrowia przestała wystarczać. 14 października 
1992 roku podpisano porozumienie regulujące między innymi wymia-
nę fachowego personelu medycznego40. Porozumienie to co jakiś czas 
odnawiano. Kolejne podpisano 3 marca 2000 roku. 

Jednocześnie scentralizowany system zarządzania i finansowania 
szpitali gdańskich spowodował, że konieczne stało się rozszerzenie 
istniejącej współpracy na całe województwo gdańskie. Odpowiednie 
porozumienie podpisano w 1993 oraz 2004 roku. Umowy te obok 
wymiany przewidywały także współpracę z AWO Bremen w zakresie 
pomocy społecznej41.
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Wymiana fachowców już od lat siedemdziesiątych prowadziła 
do powstawania bliskich kontaktów między gdańskimi i bremeński-
mi lekarzami, a z czasem do zawiązywania się przyjaźni. Kontakty 
te stawały się podstawą kolejnych spotkań, projektów i wymiany 
w  różnych obszarach. Umożliwiały także skuteczniejszą pomoc 
materiałową dla polskich placówek, którą przez ponad dwa dzie-
sięciolecia świadczyła strona bremeńska. Była to zarówno bezpo-
średnia pomoc przywożona do szpitali gdańskich, jak też niewielkie 
dary, na przykład w postaci materiałów potrzebnych do operacji czy 
konkretnych leków, które otrzymywano między innymi przy okazji 
pobytów studyjnych w Bremie42. Pomoc ta odgrywała szczególną 
rolę na początku lat osiemdziesiątych, w momencie katastrofalnego 
zaopatrzenia gdańskich szpitali, w których niejednokrotnie brako-
wało podstawowych materiałów medycznych.

Potrzebne materiały dostarczały szpitale lub firmy medyczne z Bre-
my, korzystając z posiadanych nadwyżek. Nie oznacza to jednak, że 
przekazywały one materiały stare i niepotrzebne. Obie strony wyraźnie 
podkreślały, że zawsze ustalano, co i w jakich ilościach potrzebne jest 
w Gdańsku. Dotyczyło to także sprzętu medycznego, w tym także tego, 
który nie spełniał już niemieckich wymagań, ale zgodnie z polskim 
prawem mógł być dopuszczony do użytku. Szpitale bremeńskie nie 
udzielały jednak pomocy za darmo. Jej koszty ponosiły najczęściej 
instytucje organizujące pomoc dla Gdańska, na przykład Towarzy-
stwo Niemiecko-Polskie, wielokrotnie uzyskując na ten cel dotacje 
od Senatu Bremy43. Już w 1982 roku na zlecenie senatora ds. zdrowia 
do Gdańska wysłano materiały medyczne o wartości 80 tysięcy DM44.

W okresie stanu wojennego z Bremy dostarczano najbardziej po-
trzebne materiały, jak środki opatrunkowe, materiały zużywalne po-
trzebne do przeprowadzania operacji, jednorazowe strzykawki czy 
igły. Pomoc ta trwała także w latach dziewięćdziesiątych, z czasem 
jednak zmieniając swój charakter. Do Gdańska dostarczano wtedy 
sprzęt medyczny i trudno dostępne materiały specjalistyczne. Tak-
że w tym czasie, jak podkreślali bremeńscy lekarze, zakres pomo-
cy zawsze był uzgadniany ze stroną gdańską, tak by nie przesyłać 
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niepotrzebnego sprzętu45. Przykładowo według sprawozdania Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku w 1993 roku Brema przekazała Gdańskowi 
sprzęt medyczny o wartości 280 tysięcy DM46, w roku 1995 zaś Klinice 
Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku poda-
rowano urządzenie diagnostyczne47. Są to tylko niektóre przykłady 
świadczonej pomocy.

W latach osiemdziesiątych notujemy też pierwsze przypadki le-
czenia gdańskich pacjentów przez bremeńskich lekarzy. Od czasu do 
czasu do Bremy przyjeżdżali gdańszczanie na operację lub zabieg, 
których nie można było przeprowadzić w Polsce48. Nie było to jednak 
powszechne i dotyczyło tylko wyjątkowych przypadków. Problemem 
było finansowanie z reguły kosztownych operacji oraz pobytu w szpi-
talu. Odbywało się ono najczęściej ze środków prywatnych, zbiórek, 
ale też dzięki dotacjom Bremy. Kluczową rolę odgrywały przy tym 
poszczególne osoby, których kontakty i zaangażowanie umożliwiały 
sfinansowanie i przeprowadzenie konkretnych operacji. Jedną z ta-
kich osób był Ulrich Irle, lekarz dziecięcy, zaangażowany w 1985 roku 
w operacje gdańskich dzieci z wadami serca, finansowane przez Senat 
Bremy oraz Lions Club „Bremer Schweiz”49. Ta forma współpracy 
trwała długo. Jeszcze w 2002 roku z prośbą o pomoc w zorganizowa-
niu operacji jednej z pracownic Urzędu Miejskiego w Gdańsku do 
burmistrza Bremy zwrócił się osobiście prezydent Gdańska. Część 
kosztów tej operacji w wysokości 10 000 euro poniósł Senat Bremy50.

Wyjątkowym przypadkiem pomocy ze strony Bremy w zakresie 
ochrony zdrowia są działania podjęte po pożarze na koncercie w gdań-
skiej hali stoczniowej w 1994 roku. Z powodu nienależytego zabezpie-
czenia hali oraz braku wyjść ewakuacyjnych kilka osób poniosło śmierć, 
a wiele innych z ciężkimi poparzeniami przewieziono do szpitali. Prośby 
o pomoc trafiły do Bremy z różnych stron. Do burmistrza Bremy Klau-
sa Wedemeiera zwrócił się bezpośrednio prezydent Gdańska Tomasz 
Posadzki51. O wsparcie prosił także ksiądz Henryk Jankowski, który 
poszukując w Niemczech pomocy dla ofiar wypadku, trafił do Bremy. 

Po stronie bremeńskiej pierwsza pomoc napłynęła od AWO, która 
od Urzędu Miejskiego w Gdańsku otrzymała dokładne informacje 
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o tym, czego najbardziej potrzeba dla poszkodowanych52. W bre-
meńskich szkołach zebrano 7500 DM dla ofiar katastrofy w Gdańsku 
(zbiórki w szkołach wymagają zgody Senatu), a senator ds. zdrowia 
w miarę możliwości zaoferował wykorzystanie dostępnych lekarstw 
i urządzeń53. Kolejnych 25 tysięcy DM przekazały wspólnie Senat Bre-
my i AWO Bremen54.

Także ten przykład pokazuje, że współpraca miast opiera się zasad-
niczo na działaniach pojedynczych osób. W tym przypadku tą osobą 
był Hans-Dietrich Paschmayer, chirurg w Klinice Rolanda w Bremie. 
Paschmayer zaangażował się w działania na rzecz ofiar katastrofy 
w wyjątkowy sposób. Nie tylko sam wielokrotnie na własny koszt 
jeździł do Gdańska, udzielając konsultacji i fachowej pomocy, ale także 
zorganizował operacje w Bremie dla siedmiu najbardziej poszkodo-
wanych osób z Gdańska. Wykonywał przy tym swoją pracę całkowicie 
za darmo. Koszty pobytu pacjentów w Bremie pokrywało AWO, kosz-
ty operacji zaś sfinansowano poprzez zbiórkę w Bremie. Pieniądze 
na ten cel zbierał także sam Paschmayer. Jak wspominał, ofiarność 
bremeńczyków była duża. Młodzi gdańscy pacjenci nie zapomnieli 
Paschmayera i wielokrotnie spotykali się z nim przy różnych okazjach 
czy to w Gdańsku, czy też w Bremie, wyrażając swoją wdzięczność55. 

Pomoc, jaką dla gdańszczan świadczył Hans-Dietrich Paschmayer, 
była jednak tylko początkiem jego zaangażowania na rzecz budowa-
nia dobrych relacji z Gdańskiem. Wspierał on chętnie także polskich 
kolegów lekarzy, umożliwiając im odbycie praktyki w Klinice Rolan-
da. Do dzisiaj organizuje też zbiórki na rzecz gdańskich szpitali, na 
przykład z okazji swoich siedemdziesiątych urodzin poprosił gości, by 
w prezencie przekazali środki finansowe na rzecz Kliniki Onkologii 
i Hematologii w Gdańsku56. Na marginesie warto wspomnieć, że po-
dobnie postąpił w 2006 roku Reinhold Stiering, członek DPG, pierwszy 
organizator Bürgerreise do Polski, prosząc gości, by zamiast prezen-
tów ofiarowali datki na rzecz jednego z gdańskich domów dziecka57. 
Paschmayer brał także aktywny udział w rozmowach politycznych, 
między innymi nad wspomnianą już umową z 2004 roku, dotyczącą 
wymiany personelu medycznego58. 
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Działania Paschmayera doceniły władze Gdańska, odznaczając go 
w 1997 roku jako pierwszego bremeńczyka Medalem św. Wojciecha. 
Medal przyznano mu „za wierność przysiędze Hipokratesa – «nieść 
pomoc ludziom w chorobie», za udowodnienie, że nieść można po-
moc bez względu na granice”59. Podobnie wysoko jego zaangażowanie 
oceniły władze polskie, powierzając mu w latach 2007–2013 funkcję 
konsula honorowego Rzeczpospolitej w Bremie. W tym czasie dzia-
łalność Paschmayera nie ograniczała się wyłącznie do obszaru służby 
zdrowia. Z jego inspiracji organizowano liczne wydarzenia promujące 
kulturę polską i Gdańsk w Bremie, między innymi w 2009 roku wy-
stawę fotograficzną Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu60. Niestety 
znaczne koszty działalności konsulatu honorowego – ponoszone 
w całości przez konsula – zmusiły Paschmayera do rezygnacji z tej 
funkcji. Dla emerytowanego lekarza było to zbyt wielkie obciążenie. 
W 2013 roku stanowisko konsula objął przedsiębiorca Axel Lende-
roth, którego zaproponował sam Paschmayer. Paschmayer nadal 
pozostaje aktywny i od 2006 roku piastuje mniej kosztowne stano-
wisko honorowego ambasadora miasta Gdańsk, będące wyrazem 
uznania, jakim cieszy się nad Motławą.

3. Kultura i sztuka

Kontakty w zakresie kultury i sztuki stanowią naturalne pole współ-
pracy miast partnerskich. Jest to również bez wątpienia najintensyw-
niejszy obszar współpracy Bremy i Gdańska. Polskie władze komu-
nistyczne wymianę kulturalną starały się podporządkować celom 
politycznym i gospodarczym. Powodowało to pewne utrudnienia w jej 
rozwoju. Po pierwsze, władze polskie oczekiwały, że wymiana kultu-
ralna będzie stanowiła źródło stale brakujących dewiz, dzięki opłatom, 
jakie strona niemiecka miała ponosić za występy polskich artystów – 
stąd też wspomniana wcześniej niechęć do wymiany bezdewizowej. 
Po drugie, polskie imprezy kulturalne w RFN miały odgrywać ważną 
rolę polityczną – przede wszystkim promować polską interpretację 
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układu normalizacyjnego z 1970 roku. Po trzecie, starano się bloko-
wać występy zachodnioniemieckich artystów w Polsce, obawiając się 
ich negatywnego wpływu na społeczeństwo polskie, szczególnie na 
młodsze pokolenie.

Tego typu zastrzeżeń nie miały jednak polskie władze miejskie 
ani nawet wojewódzkie władze partyjne, zainteresowane rozbudową 
kontaktów kulturalnych jako jednym z obszarów współpracy. Jak 
pisał po latach prezydent Gdańska Jerzy Młynarczyk, porozumienie 
miało dotyczyć „głównie gospodarki komunalnej i ochrony środowi-
ska. W tych dziedzinach strony zobowiązały się do współdziałania, 
rozszerzenia bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń co 
do rozwiązań komunikacji miejskiej, zbierania, przetwarzania i wy-
korzystywania odpadów, zagospodarowania przestrzennego i urba-
nistyki, nowoczesnego planowania miejskiego, gospodarki portowej 
oraz przemysłu, handlu i usług. Inną istotną płaszczyzną współpracy 
stać się miała kultura”61.

W jaki jednak sposób doszło do tego, że tak praktycznie brzmiące 
porozumienie ostatecznie opierało się głównie na wymianie kultural-
nej? Ważną rolę odegrała tu strona bremeńska, która konsekwentnie 
wspierała rozwój tego właśnie obszaru współpracy. Już w 1985 roku 
na seminarium w Loccum Manfred von Scheven mówił, że to właśnie 
kultura jest obszarem najintensywniejszej wymiany ze wszystkimi 
miastami partnerskimi Bremy62. Było to w pełni akceptowane przez 
władze Gdańska. W roku 1986 z okazji dziesięciolecia partnerstwa 
prezydent Rynkowski mówił: „Szczególnie w wymianie kulturalnej 
widzimy skuteczną drogę do wzajemnego poznania się, do wzajemnej 
wymiany kulturowej obu stron”63. Podobne stanowisko reprezento-
wały władze Bremy, dostrzegając w kontaktach kulturalnych ważne 
pole budowania porozumienia między obu narodami.

W tym kontekście zaskakujące jest, że w pierwszej propozycji tek-
stu umowy przygotowanej na zlecenie Koschnicka nie znalazła się 
wzmianka o wymianie kulturalnej. Jak przedstawiono w rozdziale 
pierwszym, obie strony najwięcej obiecywały sobie po współpracy 
w dziedzinie gospodarki portowej oraz po wymianie specjalistów. 
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Możemy podejrzewać, że sformułowanie „wymiana kulturalna” 
brzmiało na tyle mało konkretnie, że strona bremeńska nie umieściła 
go w umowie celowo, obawiając się, że wywoła to negatywne reakcje 
strony polskiej. 

Choć projekt umowy przedstawiony przez bremeńczyków w pełni 
odpowiadał stronie polskiej, władze w Warszawie nie chciały wywołać 
wrażenia, że bez dyskusji zgadzają się na proponowany zakres współ-
pracy. Polecono więc prezydentowi Gdańska, aby zasugerował jakie-
kolwiek uzupełnienie do propozycji przesłanej z Bremy. W Gdańsku 
dopisano więc do projektu umowy wymianę kulturalną. Propozycja ta 
została zaakceptowana przez bremeńczyków bez dyskusji 64. Także pol-
skie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało ten pomysł za dobry.

Początkowo współpraca kulturalna polegała przede wszystkim na 
wymianie oficjalnych delegacji związków artystów oraz na organizacji 
dużych imprez kulturalnych, które odbywały się najczęściej w Bre-
mie za niemieckie pieniądze. Jedną z pierwszych takich imprez po 
podpisaniu porozumienia był zaproponowany w sierpniu 1977 roku 
przez Bremę festyn prasy poświęcony kontaktom z Gdańskiem. Ce-
lem jego organizatorów była popularyzacja partnerstwa z Gdańskiem 
poprzez nadanie mu szerszego rozgłosu w środkach masowego prze-
kazu. Koschnickowi zależało, by w festynie wzięli udział prezydent 
Gdańska i polski ambasador w RFN oraz by przy okazji odbyły się 
występy polskich artystów65. Do Bremy udała się ostatecznie delegacja 
z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Jarosławem Polskim, 
któremu towarzyszyła małżonka oraz gdańscy dziennikarze66. Innym 
przykładem jest wydarzenie z cyklu „Dni Polskich” pod hasłem „Śpiew 
i muzyka z Polski”, które odbywało się w Bremie od 21 czerwca do 
3 lipca 1979 roku. W raporcie ambasady polskiej w RFN z tej impre-
zy czytamy: „Władze miasta [Bremy] położyły także duży nacisk na 
udział w tej imprezie zespołów i artystów z Gdańska i Wybrzeża – 
z uwagi na umowę o współpracy miast, jaką Brema ma z Gdańskiem. 
Występował teatr lalek «Miniatura» z Gdańska, chór uniwersytetu 
gdańskiego, a także zespół folklorystyczny pieśni i tańca «Kaszuby» 
z Kartuz”67. „Dni” z 1979 roku były wyjątkowe w skali kontaktów 
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polsko-zachodnioniemieckich. Co roku podobne imprezy chciało 
organizować znacznie więcej miast niemieckich, niż pozwalały na to 
możliwości organizacyjne strony polskiej. Ponieważ tego typu im-
prez nie dałoby się przeprowadzić bez akceptacji ze strony Warszawy, 
władze polskie mogły sobie pozwolić na dokonywanie selekcji miast, 
w których odbywały się „Dni”. Brema była jedynym miastem zachod-
nioniemieckim, w którym w latach siedemdziesiątych odbyły się aż 
dwie takie imprezy. Świadczy to o jej specjalnym traktowaniu przez 
stronę polską.

W następnej dekadzie skala tego typu dużych, jak je nazywano 
po stronie polskiej – kompleksowych imprez wyraźnie się zmniej-
szyła. Wynikało to zarówno z ograniczeń stanu wojennego w Polsce, 
jak i z powodów ekonomicznych. Także w Bremie rosnący kryzys 
gospodarczy spowodował, że miasto dysponowało znacznie mniej-
szymi środkami finansowymi. W tej sytuacji organizowano mniejsze 
wydarzenia, między innymi we współpracy ambasady PRL oraz miasta 
Gdańska odbyła się kolejne impreza polska w dniach 3–9 listopada 
1984 roku68.

Jednym ze stałych problemów, jakie stawały przed organizatorami 
bremeńsko-gdańskich wydarzeń kulturalnych, były kwestie finanso-
we. Mimo że wymiana kulturalna z reguły nie jest zbyt kosztowna, 
pewien poziom finansowania jest konieczny, choćby w celu pokrycia 
kosztów przejazdu i zakwaterowania. Koszty współpracy kulturalnej 
miasta ponoszą najczęściej wtedy, gdy organizują imprezy rocznicowe 
bądź ważniejsze imprezy promocyjne. Niekiedy też dofinansowuje się 
projekty instytucji trzecich. Doświadczenia Gdańska i Bremy wskazują 
jednak, że duży budżet na współpracę kulturalną nie zawsze ozna-
cza, że realizowane projekty będą udane. W większości przypadków 
czynnikiem decydującym o sukcesie jest praca i zaangażowanie kon-
kretnych osób. Przykładem mogą być choćby działania Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego z Bremy, o których mowa będzie dalej, czy też 
występy amatorskiego polsko-niemieckiego chóru z Bremy. Powstał 
on w 1982 roku z inicjatywy Rohusa Salanczyka, emigranta ze Śląska. 
Wspólne śpiewanie polskich i niemieckich pieśni nie tylko zbliżyło 
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członków chóru, ale służyło także propagowaniu polskiej muzyki 
w Bremie. Chór do dzisiaj często występuje z okazji oficjalnych pol-
sko-niemieckich spotkań. Gościł także wielokrotnie w Gdańsku oraz 
w innych polskich miastach, na przykład w Nowej Soli i Wrocławiu. 
Z upływem czasu chór bremeński rozwinął współpracę między innymi 
z Gdańskim Chórem Nauczycielskim69. Podobne kontakty powstały 
też między Chórem Katedralnym z Bremy i Cappellą Gedanensis70. 
W najtrudniejszym dla gdańszczan okresie lat osiemdziesiątych oraz 
dziewięćdziesiątych chór zbierał przy okazji niektórych swoich kon-
certów datki na pomoc humanitarną dla Gdańska.

Inną grupę instytucji zaangażowanych we współpracę kulturalną 
stanowią te, które w partnerstwie miast widzą możliwość pozyskania 
dodatkowych funduszy czy też częściowego sfinansowania swojej dzia-
łalności. Środki możliwe do pozyskania w ramach tej współpracy są 
z reguły zbyt małe, by mogli się z nich utrzymać poszczególni artyści. 
Mogą jednak stanowić alternatywę dla głównych źródeł zarobkowania. 
Jest to szczególnie interesujące nie tyle dla wybitnych artystów, ile 
przede wszystkim dla tych, którzy zajmują się sztuką w jej wymiarze 
popularnym. Doskonałym przykładem może być kierowany przez 
Michaela A. Wenza bremeński Teatr 62. Jego występy były przez długi 
czas jednym ze stałych punktów bremeńsko-gdańskich imprez. Od 
1980 do 2016 roku odbył on 24 tournée po Polsce, w trakcie których 
20 razy występował w Gdańsku. Teatr nie był w stanie sam sfinan-
sować tych występów, dlatego musiał zabiegać o dotacje z innych 
źródeł. Działania członków teatru wykraczały jednak daleko poza 
działalność czysto artystyczną. Z inicjatywy Michaela i Karin Wenzów 
zorganizowano także 116 transportów pomocowych do różnych miast 
środkowej i wschodniej Europy. Aż 72 z nich trafiło do Gdańska. War-
tość wszystkich transportów sam teatr szacuje na około 5 milionów 
euro. Środki konieczne na ich organizację pochodziły w dużej mie-
rze ze zbiórek organizowanych w trakcie przedstawień. Warto także 
wspomnieć, że aktywność Teatru 62 zachęcała do współpracy teatry 
z Gdańska. Dzięki nawiązanym kontaktom czterokrotnie występo-
wał w Bremie Teatr Miniatura, a dwukrotnie Teatr Logos. Przykład 
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ten wskazuje wyraźnie, że ton partnerstwu miast nadają najczęściej 
niewielkie instytucje, niedysponujące dużym budżetem, ale których 
członkowie wykazują zaangażowanie i mają dobre pomysły71. Dla tego 
typu inicjatyw nawet niewielkie środki finansowe przekazywane przez 
miasta są znaczącym wsparciem.

Kolejny przykład wskazujący, jak ważny jest dostęp do środków 
finansowych, które oba miasta oferują w ramach współpracy miast, 
to stowarzyszenie agitPolska. Powstało ono w 2005 roku w Bremie 
i choć z czasem przeniosło swoją działalność do Berlina, odegrało 
istotną rolę w budowaniu kontaktów między bremeńskimi i gdańskimi 
artystami. Jego założycielki i założyciele nie byli początkowo zwią-
zani z Gdańskiem. Jak jednak wspomina jedna z nich, Iwona Bigos: 
„Główną ideą była wymiana na polu sztuki i kultury między Polską 
a Niemcami. To, że weszłyśmy w Gdańsk, we współpracę z Gdańskiem, 
wynikało z tego, że właśnie była ta współpraca [Bremy] z Gdańskiem 
[…]. To była też możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na tego 
typu działalność”72. Już w 2006 roku stowarzyszenie podjęło pierw-
sze działania, na przykład w ramach festiwalu Altonale we współ-
pracy z Towarzystwem Niemiecko-Polskim zaprosiło do Hamburga 
gdańskich artystów. Natomiast z okazji trzydziestolecia partnerstwa 
staraniem agitPolska zorganizowano w Bremie warsztaty artystyczne 
dla młodzieży licealnej z obu miast. Z tej okazji doszło do wymiany 
pięćdziesięcioosobowej grupy młodzieży. Także ta wymiana realizo-
wana była z gdańskimi parterami, między innymi z Nadbałtyckim 
Centrum Kultury73. Współpraca była kontynuowana, gdy Iwona Bigos 
przeniosła się do Gdańska, gdzie kierowała Galerią Miejską, w której 
w styczniu 2015 roku zorganizowała międzynarodowy projekt „Who 
makes Europe” z udziałem także bremeńskich artystów. Organizacja 
tej wystawy wskazuje na istotną zmianę w finansowaniu wspólnych 
projektów. Gdańska Galeria Miejska dysponowała na jej realizację 
budżetem w wysokości 8 tysięcy euro, co jeszcze kilkanaście lat wcześ-
niej byłoby niemożliwe.

Działania stowarzyszenia agitPolska przyczyniły się do zawiąza-
nia bliższych znajomości między artystami z obu miast. Nie były to 
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jednak pierwsze przyjaźnie gdańskich i bremeńskich artystów, zo-
stały one bowiem zapoczątkowane już w latach siedemdziesiątych74. 
Początkowo kontakty odbywały się w ramach oficjalnej współpra-
cy związków artystów z obu miast. Pierwsza grupa bremeńczyków 
udała się do Gdańska już w 1979 roku. W 1980 roku zorganizowano 
dwie wystawy prezentujące dokonania gdańskich artystów w Bremie 
i bremeńskich w Gdańsku. W sumie wzięło w nich udział 126 arty-
stów z obu miast. Była to jedna z największych imprez artystycznych 
zorganizowanych w ramach partnerstwa Bremy i Gdańska do dnia 
dzisiejszego. Dość szybko dzięki tym oficjalnym kontaktom rozwinęły 
się kontakty nieformalne, które w późniejszych latach zaowocowały 
wspólnymi projektami.

Współpracę podjęły też Hochschule für gestaltende Kunst und 
Musik z Bremy (dziś Hochschule für Künste) oraz Wyższa Szkoła Pla-
styczna z Gdańska (dziś Akademia Sztuk Pięknych). Strona bremeńska 
nie zauważała w tym czasie, by kontakty z Polską były w jakiś sposób 
ograniczane politycznie. Nieco na wyrost stwierdzano nawet: „Granice 
możliwej wymiany były ograniczone tylko przez dostępny budżet”75. 
Dopiero po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przedstawiciele 
bremeńskiej uczelni artystycznej informowali: „z powodu polskich 
wydarzeń w grudniu 1981 roku kontynuacja wzajemnych stosunków 
została utrudniona i stała się niepewna. Jest to szczególnie nieprzy-
jemne, ponieważ indywidualne międzyludzkie kontakty pracowników 
obu uczelni rozwijały się pozytywnie”76. Związki między środowiska-
mi artystycznymi faktycznie były na tyle silne, że ograniczenia nie 
doprowadziły do całkowitego zerwania kontaktów. W okresie stanu 
wojennego bremeńscy artyści, podobnie jak inne grupy zawodowe, 
prowadzili pomoc humanitarną dla swoich gdańskich kolegów.

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych kontakty między artystami 
powoli się zacieśniały. Pierwszym sygnałem był wydany w 1989 roku 
tomik Żyć z rybami – antologia gdańskich i bremeńskich autorów77. 
Prawdziwy przełom przyniosły jednak dopiero przemiany polityczne 
końca lat osiemdziesiątych, które doprowadziły do ożywienia wymia-
ny kulturalnej i artystycznej. W latach dziewięćdziesiątych ponownie 
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organizowano wspólne projekty, choć z nieco mniejszym udziałem 
artystów niż w roku 1980. Gdańska ASP wróciła do współpracy z bre-
meńskimi partnerami, organizując między innymi wspólne plenery 
na Kaszubach78. Współpracę nawiązały teatry, regularnie odbywają 
się wspólne wystawy, wernisaże lub koncerty angażujące artystów 
z obu miast79. W Krokowej zaś odbyła się wystawa młodych bremeń-
skich artystów. Szczególnie intensywne kontakty dotyczyły sztuki 
współczesnej80. Spośród instytucji zaangażowanych w tym okresie 
w wymianę kulturalną często pojawiają się: Polnisches Kulturforum 
w Bremie, Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie, Towarzystwo 
Niemcy-Polska w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Kul-
turverband Bremen-Nord81. 

Przywołany wcześniej przykład agitPolska z lat 2005–2006 wska-
zuje jednak, że doświadczenia z tego okresu nie zostały przekazane 
kolejnemu pokoleniu artystów. Impuls do współpracy, który pocho-
dził od strony agitPolska, dotyczył przede wszystkim młodych arty-
stów, niezaangażowanych wcześniej w kontakty obu miast. Jak widać, 
kontakty i znajomości, na których opiera się wymiana kulturalna 
i artystyczna, tworzą się w każdej generacji od nowa. Doświadczenia 
zdobyte przez wcześniejsze pokolenia nie zawsze są kontynuowane. 
Dlatego też niezwykle ważne są ramy współpracy, jakie oferuje zin-
stytucjonalizowane partnerstwo miast. Ukierunkowują one bowiem 
nowo powstające inicjatywy, wiążąc Gdańsk i Bremę, nawet gdy bra-
kuje ciągłości personalnej. Bez impulsu w postaci partnerstwa miast 
kontakty kulturalne Bremy z Polską czy Gdańska z Niemcami też 
najprawdopodobniej by powstały, niekoniecznie jednak między tymi 
właśnie dwoma miastami.

W ciągu czterdziestu lat partnerstwa wyraźnie zmienił się sposób 
finansowania współpracy kulturalnej. W początkowym okresie po 
stronie polskiej nie było niemal żadnych środków dewizowych, które 
mogłyby posłużyć do finansowania wyjazdów do Bremy. Wymiana 
kulturalna możliwa była jedynie wtedy, gdy jej koszty ponosiła strona 
niemiecka lub gdy odbywała się ona na zasadach bezdewizowych. Sy-
tuacja taka utrzymywała się po stronie polskiej aż do drugiej połowy 
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lat dziewięćdziesiątych. Inaczej wyglądało to po stronie niemieckiej. 
Koszty współpracy z Gdańskiem nie były dla Bremy początkowo 
znaczne, zarówno ze względu na niewielką skalę wymiany w pierw-
szych latach, jak też ze względu na dużą różnicę w poziomie rozwoju 
gospodarczego obu miast, dzięki której wydatki ponoszone w Gdań-
sku, na przykład na opłacenie noclegów, były znikome. Bremeńscy 
artyści mogli także korzystać ze środków federalnych, głównie za 
pośrednictwem bońskiego Auswärtiges Amt, który w ramach zre-
formowanej na początku lat siedemdziesiątych nowej zagranicznej 
polityki kulturalnej na współpracę kulturalną z Polską przeznaczał 
znaczące sumy pieniędzy82. Z tych właśnie środków sfinansowano 
kilkukrotnie w latach siedemdziesiątych kosztowną wymianę między 
teatrami z obu miast83. W ten sposób nie powstawały jednak stałe 
formy współpracy, w RFN bowiem z założenia instytucje federalne 
nie finansują zewnętrznych projektów cyklicznych.

W latach dziewięćdziesiątych i w pierwszej dekadzie XXI wieku 
pojawiły się nowe możliwości finansowania z funduszy międzynaro-
dowych, początkowo z funduszy pomocowych dla Polski (na przykład 
PHARE), a następnie programów unijnych. W ostatnich dwóch deka-
dach pojawiły się też wspólne polsko-niemieckie źródła finansowania, 
takie jak Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oprócz tego dzia-
łają różne instytucje finansujące wymianę kulturalną na niewielką ska-
lę. Przykładowo Bremer Heimstiftung od 2003 roku funduje corocz-
nie stypendia dla artystów z wszystkich miast partnerskich Bremy84.

Oba miasta rzadko sięgają po środki zewnętrzne, ale w co najmniej 
kilku przypadkach udało się je skutecznie pozyskać. Przez pewien czas 
Brema finansowała niemal wszystkie projekty w ramach współpracy 
miast z funduszy unijnych. Na forum europejskim nie zabrakło jednak 
także spektakularnych porażek, takich jak nieudane starania Bremy 
o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2010 roku. Gdańsk wsparł 
bremeński projekt bez wahania, jak się jednak okazało, w wyniku 
złego przygotowania po stronie niemieckiej aplikacja Bremy upadła85.

Od połowy lat osiemdziesiątych obserwujemy coraz mniejsze za-
angażowanie finansowe miasta Bremy we współpracę z Gdańskiem. 
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W następnej dekadzie zdanie „Dafür ist kein Geld mehr da!” (Nie 
ma na to pieniędzy!) stało się symbolem kryzysu gospodarczego 
nad Wełtawą. Powiedzenie to było używane tak powszechnie, że gdy 
w 1997 roku jeden z organizatorów niemiecko-polskiej wymiany prosił 
o wsparcie ze strony Senatu Bremy, sam od razu zaznaczył, że wie, iż 
„nie ma na to pieniędzy”, w związku z czym prosi jedynie o wspar-
cie organizacyjne86. Natomiast środki finansowe przeznaczane przez 
władze Gdańska wyraźnie wzrosły w ostatnich latach. Wydaje się, że 
obecnie to Gdańsk wydaje więcej na projekty poświęcone współpracy 
partnerskiej z Bremą.

Od roku 2007 Brema niezmiennie przeznacza na partnerstwo miast 
zaledwie 25 tysięcy euro rocznie. Jest to mała kwota, wystarczająca na 
niewiele więcej niż opłacenie wyjazdów oficjalnych delegacji87. Nadal 
istnieje wprawdzie możliwość finansowania współpracy ze środków 
pozostających w gestii poszczególnych senatorów, rzadko jednak z niej 
się korzysta, jak czytamy bowiem w raporcie senatora ds. finansów: 
„W budżecie Kancelarii Senatu na współpracę miast znajduje się 
25 000 euro. Za pomocą tych środków można by wesprzeć pojedynczą 
inicjatywę. Z powodu sytuacji budżetowej poszczególne resorty nie 
mają prawie żadnych własnych środków na współpracę miast. Z tego 
powodu należy starać się osiągnąć za pomocą posiadanych środków to, 
co jest maksymalne możliwe”88. Słowa senatora potwierdzają dostępne 
dane. Przykładowo Towarzystwo Niemiecko-Polskie na współpracę 
z Gdańskiem uzyskało w latach 2009–2010 wsparcie w wysokości nieco 
ponad 3 tysięcy euro rocznie. W roku 2010 Neues Museum Weserburg 
otrzymało 1,5 tysiąca euro na wspólne występy gdańskich i bremeń-
skich jazzmanów, Theater 62 zaś tysiąc euro na prezentację w Gdańsku 
przedstawienia o bremeńskich muzykantach, 500 euro otrzymał też 
Teatr Gamma na sfinansowanie występów w Gdańsku89. Są to niewiel-
kie kwoty, które nie pokrywają całości kosztów wymiany. Jak widać, 
aktualna sytuacja finansowa po stronie bremeńskiej nie jest najlepsza. 
Nie pozostanie to najprawdopodobniej bez wpływu na stan współpra-
cy kulturalnej z Gdańskiem w przyszłości. Brak środków finansowych 
przeznaczonych na współpracę miast może skutkować zmniejszeniem 
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się zainteresowania ze strony poszczególnych grup i instytucji, któ-
re zmuszone będą do poszukiwania finansowania gdzie indziej.

Jak wygląda współpraca kulturalna w ostatnich latach, możemy 
prześledzić na podstawie programu z roku 2004. Wpisano do niego 
wymianę gdańskich i bremeńskich przedstawicieli związków literatów, 
współpracę Bremer Verband Bildender Künstlerinnen und Künstler 
z Gdańskim Związkiem Artystów oraz współpracę z Schwankhalle 
w Bremie, która w 2006 roku doprowadziła do organizacji wspólnego 
festiwalu jazzowego. Do Bremy wysłano też kilka wystaw gdańskich 
artystów oraz wystawę zdjęć, map i widokówek, zaplanowano także 
udział dzieci i młodzieży gdańskiej w święcie Rolanda oraz koncert 
szantowy. Odbyło się robocze spotkanie w sprawie projektu dla mło-
dzieży In-Tolerance, łączącego aspekty edukacyjne z artystycznymi. 
Nie zabrakło też delegacji bremeńskiej oraz bremeńskich elementów 
w programie kulturalnym związanym z obchodami wejścia Polski do 
Unii Europejskiej90.

Współpraca kulturalna także dzisiaj wygląda podobnie, chociaż 
obecnie nie podpisuje się już programów wymiany. W obu miastach 
powstają co jakiś czas nowe inicjatywy. Jednym ze wspólnych tematów 
inspirujących do współpracy jest osoba i twórczość Güntera Grassa. 
W Gdańsku znajduje się Galeria Güntera Grassa, w Bremie zaś Me-
dien Archiv, poświęcone jego twórczości. Siłą rzeczy obie te instytucje 
nastawione są na współpracę z partnerami z drugiego kraju. Temat 
twórczości Grassa inspiruje także szkoły do podejmowania współ-
pracy, której przykładem jest zorganizowany w roku 2004 projekt 
edukacyjny „Śladami Güntera Grassa”.

Wymiana kulturalna to też symbole podkreślające związki między 
obu miastami. Choć w przestrzeni miejskiej nie znajdziemy wielu 
odwołań do partnerstwa, warto wspomnieć o kilku interesujących 
przykładach. W roku 1999 w Gdańsku na centralnie położonym placu 
Kobzdeja wybudowano niewielką fontannę bremeńską. Początkowo 
miał być to dar miasta Bremy, które jednak nie było w stanie znaleźć 
na ten cel środków. Udało się ją ostatecznie postawić dzięki stara-
niom Towarzystwa Niemiecko-Polskiego91. Natomiast w Bremie przed 
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schroniskiem młodzieżowym stoi rzeźba przedstawiająca drzewo z ko-
narami symbolizującymi oba miasta. Została ona podarowana z okazji 
dwudziestopięciolecia partnerstwa przez Gdańsk. Ciekawym pomy-
słem było też podarowanie Klinice Onkologicznej w Gdańsku rzeźby 
bremeńskich muzykantów. Pomysł ten wyszedł od konsul generalnej 
Niemiec w Gdańsku Ute Minke-Koenig. Ponownie w zbiórkę fundu-
szy włączyło się Towarzystwo Niemiecko-Polskie, pomocny okazał się 
także Hans-Dietrich Paschmayer, dzięki któremu dużą część kosz-
tów pokryli bremeńscy dentyści. Zgodnie z warunkiem darczyńców 
rzeźba została przygotowana w taki sposób, by mali pacjenci kliniki 
onkologicznej w Gdańsku sami mogli ją pomalować. Oficjalne prze-
kazanie odbyło się w 2007 roku. Dokonali go Hans-Dietrich Pasch-
mayer i Rainer Nalazek92. Z kolei w 2011 roku do Gdańska pojechała 
kolorowa kopia rzeźby muzykantów z Bremy, która stanęła na pewien 
czas przed Muzeum Morskim w Gdańsku93. Obecnie dalsze pomysły 
w tym obszarze nie są realizowane ze względu na problemy finansowe. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wzajemnie podarowane rzeźby 
i fontanna odzwierciedlają w symboliczny sposób stan współpracy 
miast. Tak jak rzeźby zajmują tylko niewielki fragment przestrzeni 
miejskiej, tak samo partnerstwo stanowi tylko niewielki, marginalny 
aspekt funkcjonowania obu miast. Rzeźby znajdują się jednak bli-
sko centrum miast, są widoczne i estetyczne. Tak samo współpraca 
Gdańska i Bremy jest bliska władzom miejskim i chętnie propago-
wana wśród mieszkańców. Dominują w niej też elementy estetyczne, 
a wreszcie wskazują one na brak równowagi finansowej między part-
nerami w całej historii partnerstwa. Podczas gdy w Bremie mamy tylko 
jedną rzeźbę drzewa, Gdańsk może poszczycić się zarówno fontanną, 
jak i muzykantami bremeńskimi.

4. Współpraca uniwersytecka i naukowa

Współpraca naukowa z instytucjami zagranicznymi, czy też jak okreś-
lano ją w owym czasie po stronie polskiej – naukowo-techniczna, 
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stanowiła jeden z priorytetów polskich władz politycznych. W zakresie 
kontaktów miast ograniczała się ona w zasadzie do dwóch obszarów: 
współpracy uczelni wyższych oraz wymiany specjalistów reprezentu-
jących instytucje lub organizacje miejskie. Ta druga forma dotyczyła 
zarówno wymiany naukowej sensu stricto, jak też konkretnych roz-
wiązań technicznych w danych branżach. Przykłady takiej współ-
pracy w zakresie edukacji i ochrony zdrowia zostały przedstawione 
wcześniej. Rozwój współpracy uczelni wyższych Bremy i Gdańska 
z jednej strony ukazuje wpływ władz centralnych oraz partyjnych na 
partnerstwo miast, z drugiej strony zaś dobrze ilustruje, w jaki sposób 
istnienie formalnych kontaktów i współpracy instytucjonalnej moty-
wuje jednostki do działania i prowadzi do powstawania niezależnych 
inicjatywy współpracy i budowania sieci kontaktów.

Początki współpracy uniwersyteckiej w latach siedemdziesiątych 
były motywowane politycznie. Prawdopodobnie nie doszłoby do 
niej, gdyby nie zaistniała współpraca partnerska obu miast. Nie-
przypadkowo pierwszy przykład kontaktów pomiędzy uczelniami 
morskimi notujemy właśnie w roku podpisania porozumienia ra-
mowego między obu miastami, gdy do Bremy przybyły dwa polskie 
statki szkoleniowe, „Horyzont” i „Zenit”94. W tym czasie rozpoczęły 
się też pierwsze rozmowy na temat sformalizowania współpracy uni-
wersyteckiej. Odpowiednią umowę uczelnie podpisały w 1979 roku. 
Było to jedno z pierwszych porozumień między uczelnią polską 
i zachodnioniemiecką95. 

W ciągu dwóch pierwszych lat w wymianie wzięło udział 41 profe-
sorów z Bremy i 27 z Gdańska96. W porównaniu do innych współpra-
cujących ze sobą uczelni polskich i niemieckich było to bardzo dużo. 
W tym okresie dominowały krótkie wyjazdy studyjne. Doszło jednak 
także do pierwszej wymiany długoterminowej. W roku akademickim 
1980/1981 do Gdańska udał się historyk prof. Imanuel Geiss. Podobnie 
jak w innych obszarach, także te kontakty przełożyły się na pomoc 
humanitarną dla Polski. Dzięki niemieckiemu profesorowi udało się 
też sprowadzić trochę trudno dostępnych książek dla biblioteki uni-
wersyteckiej w Gdańsku97. Po powrocie do domu Geiss, który był 
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członkiem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie, aktywnie 
angażował się w realizację projektów dotyczących Polski.

Współpraca uczelni objęła także studentów z uniwersytetów gdań-
skiego i bremeńskiego. W 1981 roku obie uczelnie podpisały pierwszą 
oficjalną umowę między uniwersytetami PRL i RFN o wymianie studen-
tów. Była to sytuacja wyjątkowa, ponieważ władze polskie niechętnie 
zgadzały się na taką wymianę. Nie bez powodu polskie MSZ obawia-
ło się wpływu, jaki na młodych polskich studentów mógłby mieć 
bliższy kontakt ze światem zachodnim. Jak jednak wskazują źródła 
bremeńskie, umowa ta jedynie sankcjonowała istniejący stan rzeczy. 
Wymiana studencka istniała bowiem nieformalnie już wcześniej bez 
wiedzy ze strony centralnych władz polskich: „studenci bremeńscy 
jeździli już do Gdańska również bez istnienia oficjalnej umowy. Na 
przykład w r. 1978 bawiło z wizytą w Gdańsku 34 bremeńczyków – 
studentów kultury fizycznej, a w 1980 r. przybyło tam następnych 26 
[…] podróż do Gdańska odbyli również studenci bremeńscy z zespołu 
badawczego «Przymusowe prace osób cywilnych w Rzeszy Niemiec-
kiej 1939–1945»”98. Wiemy też, że do Bremy udała się młodzież z chóru 
Uniwersytetu Gdańskiego, Teatru Logos oraz grupa studentów kultury 
fizycznej. Choć wymiana studentów została przerwana w latach osiem-
dziesiątych, podjęto ją natychmiast, jak tylko było to możliwe – czyli 
w roku 198899.

Umowa między uniwersytetami została jednostronnie zawie-
szona przez stronę polską w 1981 roku. Powodem nie było jednak 
wprowadzenie stanu wojennego, ale powołanie na Uniwersytecie 
Bremeńskim wspomnianego już Instytutu Badania Europy Wschod-
niej. Władze polskie, zmuszone do zaakceptowania istnienia Insty-
tutu, podjęły decyzję o całkowitym zerwaniu kontaktów uniwersy-
teckich. Jednocześnie winą za zaistniałą sytuację obarczono stronę 
bremeńską. Wywołało to ostrą reakcję Uniwersytetu Bremeńskiego, 
który odpowiedzialnością za zerwanie kontaktów obarczył z kolei 
władze polskie. Bremeńscy politycy starali się załagodzić sytuację.  
Zdawali sobie jednak sprawę, że nie uda się przekonać strony polskiej do 
zmiany zdania. Zaproponowano więc, by w miejsce dotychczasowych 
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kontaktów z Uniwersytetem Bremeńskim współpracę podjęły uczelnie 
techniczne. Warszawa, zainteresowana kooperacją techniczno-nau-
kową, przystała na tę propozycję100. Odpowiednią umowę między 
Hochschule für Technik Bremen i Politechniką Gdańską podpisali 
1 grudnia 1981 roku prof. Jerzy Doerffer i prof. Karl Potthast. Ten ostat-
ni poruszony złą sytuacją materialną w Polsce zorganizował w Bremie 
zbiórkę prezentów dla pracowników Politechniki Gdańskiej i jeszcze 
w tym samym roku ponownie przybył do Gdańska. Niestety grudzień 
1981 roku nie był najlepszym momentem na zawieranie porozumienia. 
Wprowadzenie stanu wojennego zamroziło kontakty także między 
tymi uczelniami. Pozostały one ograniczone aż do końca dekady101. 
W krótkim okresie przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
współpracę podjęło w sumie aż siedem różnych uczelni wyższych 
z Bremy, Bremerhaven oraz Trójmiasta.

Władze Uniwersytetu Bremeńskiego nie rezygnowały jednak ze 
współpracy z gdańskimi kolegami i starały się kontynuować rozmowy. 
W sierpniu 1984 roku rektor Jürgen Timm pisał w sprawie podjęcia 
współpracy do rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Nie doczekał się 
jednak odpowiedzi pisemnej, uczelnia gdańska nie otrzymała bowiem 
właściwych wytycznych z Warszawy. Temat podjęty został więc po-
nownie w 1985 roku, podczas pobytu rektora Timma w Gdańsku102. 
Tym razem władze Uniwersytetu Gdańskiego wyraziły zaintereso-
wanie kontynuowaniem współpracy. Nie było to jednak możliwe 
ze względu na negatywne stanowisko władz w Warszawie. Gdańscy 
profesorowie stwierdzali to otwarcie w rozmowach z bremeńskimi 
kolegami. Po odbytych w Gdańsku rozmowach Jürgen Timm pisał: 
„Ponieważ w najbliższym czasie nie należy liczyć na oficjalne oży-
wienie umowy o współpracy, w dalszych rozmowach stwierdzono, 
że decydujące znaczenie mają nieoficjalne kontakty w duchu umowy 
o współpracy, tak by z jednej strony nie zerwać istniejących więzi, 
z drugiej strony zaś by uwzględniając konkretne zainteresowania wy-
mianą, w miarę możliwości dalej prowadzić kooperację”103 By obejść 
istniejące po stronie polskiej ograniczenia, uzgodniono, że zaproszenia 
dla gdańskich profesorów będą wystosowywane przez inne uczelnie 
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bremeńskie lub przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta, ewen-
tualnie zapraszani będą oni prywatnie przez bremeńskich naukowców 
(zgody na wyjazd nie wydawano tylko w przypadku oficjalnych zapro-
szeń z Uniwersytetu Bremeńskiego). Po stronie polskiej planowano 
natomiast wykorzystanie w podobnym celu Gdańskiego Towarzystwa 
Naukowego. Także tutaj alternatywą były przyjazdy indywidualne, 
oficjalnie w celach prywatnych. W ten sposób dość sprawnie można 
było kontynuować bezpośrednią współpracę. Zawarte ustalenia nie 
pozostały na papierze, od razu przygotowano bowiem pierwsze za-
proszenia. Przyjęcie takiego praktycznego rozwiązania było możliwe 
dzięki otwartości ówczesnego rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. 
Karola Taylora. Jego działalność na innych polach nie była jednak do-
brze widziana przez władze komunistyczne i w listopadzie 1985 roku 
został on odwołany z pełnionej funkcji przed końcem kadencji.

W tym miejscu należy zauważyć, że także władze Gdańska były 
zainteresowane ponownym podjęciem współpracy uniwersyteckiej. 
Na ten temat wypowiadał się w Bremie między innymi przewod-
niczący delegacji Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku: „Mówiąc 
o dalszej współpracy zasygnalizował podjęcie działań na rzecz rozwoju 
kontaktów pomiędzy grupami młodzieżowymi, ludźmi starszymi 
oraz naukowcami obu uniwersytetów, zaznaczając, że Miejska Rada 
Narodowa sprzyjać będzie wszystkim inicjatywom wynikającym 
z porozumienia”104. Była to jednak deklaracja, której nie można było 
zrealizować. Jak bowiem czytamy w podsumowaniu sprawozdania: 
„Zgodnie z zaleceniem MSZ wizyta delegacji miała charakter podsu-
mowujący 10-letni okres porozumienia […]. Stąd w czasie rozmów 
obie strony sygnalizowały propozycje rozszerzenia współpracy, nie 
deklarując konkretnych ustaleń w czasie wizyty delegacji gdańskiej”105.

Podobne deklaracje wobec bremeńskiego burmistrza składał 
w 1987 roku prezydent Kazimierz Rynkowski. W notatce z wizyty czy-
tamy: „Przedstawiono problem specyficznej samodzielności i samo-
rządności wyższych uczelni oraz ich zależności od centralnych władz 
resortowych. Postanowiono, że władze miejskie będą sprzyjać temu, 
by w takich układach określono możliwości i kierunki współpracy”106. 
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Z notatki wynika, że Rynkowski dość otwarcie prezentował wobec 
strony bremeńskiej stanowisko, zgodnie z którym miasto Gdańsk 
wprawdzie chciałoby kontynuować współpracę, ale z powodów po-
litycznych nie mogło.

Współpraca uniwersytecka stała się ponownie możliwa na szerszą 
skalę po przemianach demokratycznych w Polsce. Do pierwszych 
rozmów o współpracy wrócono dopiero w 1991 roku. W roku 1993 
dr Józef Niezgoda rozpoczął dwuletni pobyt w Bremie, który stał 
się początkiem odbudowy kontaktów między obu uczelniami. Lata 
dziewięćdziesiąte stanowiły boom w rozwoju współpracy naukowej. 
Nie tylko wyraźnie zwiększyła się wymiana osobowa, ale także roz-
poczęto realizację na szerszą skalę wspólnych projektów naukowych. 
I tak w zakresie germanistyki, polscy studenci mogli korzystać z po-
mocy bremeńskich profesorów. Na uczelni bremeńskiej rozpoczęto 
badania nad Słowińskim Parkiem Narodowym oraz nad przygo-
towaniem modelu ochrony środowiska w Polsce. Historycy z obu 
miast przygotowali wspólną publikację o Bremie i Gdańsku107. We 
współpracy z Instytutem Filologii Polskiej zapoczątkowano wymianę 
grup językowych. Pierwsze kursy finansowane przez Fundację Her-
dera odbyły się już w 1992 roku108. Także będący powodem zerwania 
współpracy uniwersyteckiej Instytut Badań Europy Wschodniej 
stał się istotnym miejscem przyciągającym polskich humanistów. 
Jest to tylko kilka przykładów pokazujących, jak szybko w warun-
kach demokratycznych rozwinęła się współpraca naukowa. Do dnia 
dzisiejszego wymiana obejmuje wykłady gościnne, wyjazdy grup 
studyjnych, wyminę studentów, przygotowywanie wspólnych prac 
i projektów naukowych itp.

Obecnie współpracę prowadzą także inne uczelnie z obu miast, 
między innymi Hochschule Bremen i Politechnika Gdańska ko-
operują w ramach programów europejskich. Realizowane są także 
wspólne projekty badawcze, cotutelle prac doktorskich, konferencje 
i seminaria. Współpracę rozpoczęły też szkoły medyczne109. Wła-
dze miasta nie dysponują dziś wprawdzie szczegółową wiedzą na 
temat zakresu prowadzonej współpracy, wyraźnie jednak sprzyjają 
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jej rozwojowi. Wyrazem tego jest odznaczanie w 2014 roku byłego 
rektora bremeńskiej uczelni Karla Potthasta Medalem Prezydenta 
Miasta Gdańska110.

Umowa partnerska Gdańska i Bremy była bez wątpienia czynni-
kiem inicjującym współpracę uczelni. Szybko okazało się, że w tych 
obszarach, w których przynosi ona korzyści obu stronom, rozwinęła 
się niezależnie od istniejącego partnerstwa. Wskazuje na to fakt, że 
urzędnicy miejscy z Bremy i Gdańska niewiele wiedzą o aktualnym 
stanie współpracy między uczelniami. Nie jest to dziwne, albowiem 
żadne z miast nie jest w stanie finansować wymiany uniwersyteckiej, 
a uczelnie wykorzystują w tym celu własne środki bądź korzystają 
z programów zewnętrznych.

5. Towarzystwo Niemiecko-Polskie 
i Towarzystwo Polska-Niemcy

W omówionych powyżej czterech głównych obszarach partnerstwa 
miast przedstawione zostały konkretne przykłady współpracy, najbar-
dziej charakterystyczne dla danego obszaru. Zdecydowaną większość 
inicjatyw i projektów realizowanych w ramach współpracy Gdańska 
i Bremy stanowią jednak niewielkie projekty, pojedyncze wykłady, 
stypendia, wizyty. Przedstawienie ich wszystkich nie tylko przekracza-
łoby ramy niniejszej książki, ale także nie byłoby możliwe ze względu 
na ulotny charakter owych inicjatyw, z których dziś nie pozostało 
wiele więcej niż pojedyncza ulotka, wzmianka w prasie czy najczęściej 
wspomnienia uczestników.

Taki właśnie charakter miało wiele inicjatyw realizowanych przez 
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie (Deutsch-Polnische Ge-
sellschaft, DPG). Działania członków towarzystwa trudno przypisać 
do konkretnego obszaru wymiany. Poszczególne osoby angażują się 
zależnie od potrzeby i możliwości, a także własnych zainteresowań. 
Z tego też powodu koniczne jest przedstawienie działalności DPG 
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oddzielnie, jako jednego z ważniejszych aktorów współpracy gdań-
sko-bremeńskiej. 

Powstanie towarzystwa w Bremie było wynikiem podpisanego 
w grudniu 1970 roku układu normalizacyjnego między PRL i RFN 
oraz rosnącego zainteresowania Polską ze strony Niemców. Podstawo-
wymi kierunkami działania towarzystwa stało się budowanie kontak-
tów ponad granicami oraz informowanie współobywateli o sąsiednim 
kraju. Wszystkie towarzystwa powstające w tym czasie na terenie RFN 
zgodnie wskazywały, że ich celem było „wypełnienie życiem traktatu 
normalizacyjnego z 1970 roku”. Towarzystwo powstałe 18 grudnia 
1975 roku w Bremie miało dodatkową motywację do działania, zwią-
zaną z rozwojem współpracy z Gdańskiem. Bremeńskie DPG zostało 
wprawdzie powołane kilka miesięcy przed podpisaniem porozumienia 
ramowego, dla członków założycieli będących jednocześnie negocja-
torami porozumienia z Gdańskiem było jednak jasne, że zawarcie 
odpowiedniej umowy jest już tylko kwestią czasu. 

Zadanie „wypełniania życiem traktatu normalizacyjnego” rozumia-
no powszechnie jako prowadzenie dialogu oraz wymiany międzyludz-
kiej, a także propagowanie wiedzy o Polsce w RFN. Tak definiowany cel 
stwarzał jednak poważne kłopoty polityczne dla nowo powstających 
towarzystw. Z jednej strony były one oskarżane w Niemczech o sym-
patie prokomunistyczne. Dotyczyło to zarówno prawicy niemieckiej, 
jak też znacznej części polskiej emigracji w RFN. Na łamach paryskiej 
„Kultury” pisano nawet o towarzystwach jako o instytucjach proreżi-
mowych111. Z drugiej strony także władze polskie były im niechętne ze 
względu na ich dużą samodzielność i niechęć do podporządkowania 
się wpływom Warszawy. W tym celu wykorzystywano powołane jesz-
cze w latach pięćdziesiątych komunistyczne Towarzystwo Niemiec-
ko-Polskie w Düsseldorfie. Nowe towarzystwa jednak w większości 
odmawiały podporządkowania się naciskom władz polskich. Dobrze 
ilustruje to notatka polskiej ambasady w Kolonii z 1977 roku: „Jest 
rzeczą symptomatyczną, że nowopowstające Towarzystwa przeciwsta-
wiały się w swej większości dążeniom «Towarzystwa Niemiecko-Pol-
skiego RFN» w Dusseldorfie do przejęcia roli koordynatora poczynań 
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wszystkich Towarzystw działających na terenie RFN […]. U podstaw 
tego stanu rzeczy leżały m.in. następujące czynniki, a mianowicie 
nowopowstające Towarzystwa zostały zdominowane przez siły spo-
łeczne związane bądź to z SPD i FDP bądź też częściowo z partiami 
opozycyjnymi (CDU-CSU)”112.

Bliskie związki ze światem polityki posiadało od samego początku 
także towarzystwo bremeńskie (w początkowym okresie obejmujące 
swoim zasięgiem również Bremerhaven, obok samej Bremy drugie 
z miast w landzie Brema). Pierwszym przewodniczącym DPG został 
Manfred von Scheven, rzecznik prasowy Senatu oraz bliski współ-
pracownik Koschnicka. Jego zastępczynią wybrano żonę burmistrza, 
Christine Koschnick. Sam Koschnick jako urzędujący burmistrz nie 
zdecydował się zostać członkiem towarzystwa. Skład członków zało-
życieli towarzystwa nie tylko wskazuje na bliskie związki z Senatem 
Bremy, ale wręcz sugeruje, że jego działania miały być w zamiarze 
władz bremeńskich przedłużeniem polityki prowadzonej przez miasto 
w obszarach bardziej nieformalnych kontaktów. Nieprzypadkowo 
pierwsze posiedzenia towarzystwa odbywały się w biurze Manfreda 
von Schevena w Senacie Bremy113. Członkami DPG od początku byli 
między innymi Heinz Asendorf, szef Landeszentrale für Politische 
Bildung w Bremie, dziennikarze Henning Goes i Horst Vetter, chirurg 
dziecięcy prof. Fritz Rehbein, slawistka Felicja Sławatycka i histo-
ryk prof. Imanuel Geiss. W kolejnych miesiącach pozyskano kolejne 
wpływowe osoby.

Większość członków towarzystwa miała poglądy lewicowe, ale 
członkiem instytucjonalnym została także frakcja CDU w parlamencie 
bremeńskim. Jej szef, Bernd Neumann, w liście do Manfreda von Sche-
vena deklarował zaangażowanie w prace DPG. Także w późniejszym 
okresie w towarzystwie aktywni pozostawali politycy CDU, na przykład 
Wolfgang Erfurth, który przez pewien czas pełnił funkcję skarbni-
ka. W zamyśle władz DPG udział prawicowych polityków podkreślał 
ponadpolityczny charakter organizacji. Dzięki temu towarzystwo 
miało jeszcze szersze wpływy polityczne, a jego głos był słyszalny po 
obu stronach bremeńskiej sceny politycznej. Tak bliskie powiązania 
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ze światem polityki wyraźnie wyróżniały towarzystwo bremeńskie 
spośród innych towarzystw niemiecko-polskich. Chyba do żadnego 
innego towarzystwa nie należało tak wielu prominentnych polityków 
lokalnych114.

W pierwszym okresie DPG było swego rodzaju instytucją lobbin-
gową na rzecz budowania porozumienia z Gdańskiem i bliższych 
kontaktów z Polską. Choć gotowe było ono do dialogu i współpracy 
z polskimi komunistami, trudno określić je mianem proreżimowego. 
Należy jednak odnotować, że do towarzystwa należał także Janusz 
Rzeźnik, szef jednej z proreżimowych Gromad Związku Polaków 
„Zgoda” w Bremie, zrzeszającej około 250 członków115. Nie odegrał 
on jednak w DPG istotnej roli.

Bliskie związki z władzami Bremy umożliwiły towarzystwu otrzy-
manie własnego budynku, któremu nadano nazwę „Dom im. Janusza 
Korczaka”116. Wybór patrona nie był przypadkowy. Wskazuje on na 
to, jak ważna była chęć pojednania i porozumienia z Polakami po 
traumatycznych doświadczeniach II wojny światowej. Remont domu 
na koszt miasta Bremy powierzono polskim specjalistom z gdańskiej 
Pracowni Konserwacji Zabytków, słusznie cieszącej się dobrą opinią 
w Niemczech. Oficjalne otwarcie nastąpiło 18 września 1982 roku. 
Z tej okazji DPG otrzymało od współpracującego z nim Towarzystwa 
Przyjaciół Gdańska marmurowe popiersie Korczaka, które stanęło 
przy wejściu do budynku117. Własne pomieszczenia wyraźnie ułatwiły 
działalność towarzystwa, stały się miejscem spotkań oraz wspólnych 
imprez, na przykład odczytów, wieczorów literackich, spotkań z okazji 
rocznic czy pokazów filmowych.

W początkowym okresie działania DPG odgrywało istotną rolę 
w rozmowach politycznych, umacnianiu partnerstwa oraz informo-
waniu o Polsce, a także stymulowało powstawanie nowych inicjatyw 
w różnych obszarach współpracy. Z czasem jego aktywność skierowała 
się na pomoc humanitarną dla Polski, która trafiała w zdecydowa-
nej większości do Gdańska. Organizowano transporty z darami, ale 
też przekazywano pomoc na mniejszą skalę przy okazji oficjalnych 
pobytów w Gdańsku osób związanych z  towarzystwem. Korzyści 
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materialne z tych wizyt odnosili wprawdzie gdańszczanie, ale jak 
wskazują dokumenty polskiej służby bezpieczeństwa, wizyty nad Mo-
tławą stanowiły też okazję dla bremeńczyków, by nieco się zabawić 
i przyjemnie spędzić czas. Bez wątpienia pewną rolę odgrywała tu 
różnica w poziomie zamożności i cen. Rozrywki dostępne w miastach 
portowych są wprawdzie na całym świecie podobne, w Gdańsku lat 
osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych były one jednak dla bre-
meńczyków wyjątkowo tanie.

Pomoc dla Gdańska nie ograniczała się tylko do wysyłania paczek 
czy organizowania transportów. Towarzystwo podejmowało także ini-
cjatywy na rzecz odrestaurowania gdańskich zabytków – jego działacze 
aktywnie uczestniczyli między innymi w zbiórce funduszy na rzecz 
renowacji kościoła św. Jana w Gdańsku, wspierali finansowo renowa-
cję organów w kościele Mariackim w 1985 roku czy też rekonstrukcję 
karylionu w kościele św. Katarzyny w 1989 roku. W obu przypadkach 
DPG blisko współpracowało z innymi ośrodkami w Niemczech. Owe 
pojedyncze inicjatywy urosły w Bremie do rangi symboli znaczącego 
zaangażowania się bremeńczyków na rzecz pojednania z Polską. Zaan-
gażowanie faktycznie miało miejsce, niekoniecznie jednak w sposób, 
w jaki dzisiaj się o nim wspomina. Interesującym przykładem jest 
finansowanie odbudowy karylionu w kościele św. Katarzyny. Dzwony 
składające się na ten instrument zostały w okresie wojny zabrane do 
Niemiec, a największe z nich przetopione. Jak twierdzi kierownik 
Muzeum Nauki Gdańskiej, mieszczącego się w wieży kościoła św. 
Katarzyny, oryginalne dzwony nie były zbyt dobrej jakości, a ich resty-
tucja byłaby nie tylko przedsięwzięciem długim, ale też niepewnym. 
W tej sytuacji pojawił się pomysł, by do Gdańska trafiły nowe dzwo-
ny. Inicjatywa wyszła od Hansa Eggebrechta, byłego gdańszczanina 
mieszkającego w Hamburgu. W samej Bremie grupa osób i instytucji 
zaangażowała się finansowo w zbiórkę prowadzoną przez Eggebrechta. 
Kwota podarowana przez bremeńczyków była jednak stosunkowo 
niewielka w stosunku do potrzeb. I choć nie należy odmawiać bremeń-
czykom zaangażowania, to jednak trudno traktować odbudowę gdań-
skiego karylionu jako dokonanie wyłącznie bremeńczyków. Zbiórka, 
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dzięki której sfinansowano odlanie 37 nowych dzwonów, odbywała się 
bowiem w całych Niemczech. Nawet jednak ta liczba dzwonów była 
zbyt mała, by otrzymać pełny instrument, dlatego Gdańsk samodziel-
nie sfinansował odlanie pozostałych, tak by karylion zainstalowany na 
wieży kościoła św. Katarzyny uzyskał pełne brzmienie 50 dzwonów118. 
Instrument jest wykorzystywany do dnia dzisiejszego. 

Niektórych inicjatyw towarzystwa nie udało się zrealizować ze 
względów politycznych. Przykładowo w 1980 roku planowano rozwi-
nąć wspólnie z Gdańskiem bardzo obiecujący projekt wymiany języ-
kowej. Bremeńczycy słusznie zakładali, że poprawa znajomości języka 
polskiego w Bremie i niemieckiego w Gdańsku wpłynie pozytywnie 
na rozwój wymiany międzyludzkiej. Polskie MSZ było jednak temu 
pomysłowi przeciwne i negatywnie zaopiniowało wizytę w Gdańsku 
grupy językowej z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. Wprawdzie 
ze względu na zaawansowanie przygotowań przyjazd ostatecznie 
doszedł do skutku, strona rządowa zakazała jednak kontynuowania 
tej wymiany w następnych latach. Wyraźnie widać tu rozbieżność 
między stanowiskiem polskich władz centralnych i władz Gdańska, 
którego przedstawiciele byli bardzo zainteresowani wymianą języ-
kową119.

Rola Towarzystwa na przestrzeni czterdziestu lat jego istnienia 
uległa wyraźnej zmianie. Aktywni politycy dominujący wśród człon-
ków DPG w jego pierwszych latach powoli zaczynali być zastępowani 
przez osoby zainteresowane Polską, ale niezaangażowane w politykę. 
Ważną rolę odgrywały też każdorazowo osoby przewodniczącego oraz 
członków zarządu. W praktyce zaledwie kilka osób nadaje ton dzia-
łaniom towarzystwa, stąd jest niezwykle ważne, by przewodniczyły 
mu osoby aktywne, z własną inicjatywą. Ponieważ poszczególni prze-
wodniczący mieli zarówno różne zainteresowania, jak i możliwości 
działania, widzimy wyraźnie, że profil działalności DPG ewoluował 
wraz z upływem czasu. 

Zmianie ulegali także partnerzy po stronie polskiej. Początkowo 
problemem był brak instytucji gdańskiej zainteresowanej podjęciem 
bliższych kontaktów z DPG. Już w listopadzie 1976 roku Manfred von 
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Scheven zwrócił się do prezydenta Andrzeja Kaznowskiego z suge-
stią powołania w Gdańsku Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, które 
mogłoby być parterem dla DPG. Pomysł ten nie spotkał się jednak 
z aprobatą polskiego MSZ, które nakazało odrzucić tę propozycję120. 
W tej sytuacji partnerem zostało Towarzystwo Przyjaciół Gdańska. 
Dopiero po upadku komunizmu, wraz z nowymi możliwościami dzia-
łania, bliższe kontakty nawiązano z powstałym w 1991 roku w Gdańsku 
Towarzystwem Polska-Niemcy. Kontakty między obu organizacjami 
utrzymują się do dnia dzisiejszego. Korzysta się z nich między innymi 
przy planowaniu wizyt studyjnych i turystycznych, chętnie organizo-
wanych przez oba towarzystwa.

Po odejściu Koschnicka z funkcji burmistrza Bremy doszło także 
do zmiany na stanowisku przewodniczącego DPG. W 1986 roku kie-
rownictwo przejął na krótko Wolfgang Klatt, a następnie na znacznie 
dłuższy okres Horst Katenkamp. Pod kierunkiem nowego przewod-
niczącego towarzystwo nie miało już tak bliskich związków ze świa-
tem polityki, jak w okresie wcześniejszym. Rozwinięto jednak wiele 
nowych inicjatyw dotyczących kontaktów społecznych. Kolejnym 
przewodniczącym został pod koniec lat dziewięćdziesiątych Rainer 
Nalazek. Dzięki temu, że od 1999 roku był on także członkiem parla-
mentu bremeńskiego, ponownie zacieśniły się kontakty towarzystwa 
ze bremeńskim Senatem. Działalność Nalazka wspomniana została 
dotychczas jedynie w kontekście wymiany harcerskiej z Gdańskiem, 
którą aktywnie organizował od początku lat osiemdziesiątych. Dzia-
łania na rzecz porozumienia z Polakami Nalazek podejmował także 
jako przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. W uznaniu 
otrzymał on w 2010 roku Medal św. Wojciecha „za rozwijanie wszech-
stronnej współpracy między społeczeństwami Gdańska i Bremy”. 
W uzasadnieniu podano tylko krótki przegląd działalności Nalazka: 
„pomoc mieszkańcom Gdańska dotkniętym powodzią w roku 2001, 
stypendia językowe dla studentów Akademii Medycznej i AWFiS, or-
ganizację koncertów wystaw, Dni Gdańska w Bremie, organizowanie 
podróży obywatelskich pod hasłem mieszkańcy Bremy odwiedza-
ją gdańszczan, organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla 
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gdańskich domów dziecka, wymiany młodzieżowe itp. Wielokrotnie 
występował też jako rzecznik Gdańska i Polski w dyskusjach publicz-
nych w ważnych momentach stosunków Niemiec i Polski”121. 

Towarzystwo bremeńskie było też jednym z inicjatorów współ-
pracy towarzystw niemiecko-polskich z północnej części Niemiec, 
która z czasem przekształciła się w kooperacje wszystkich towa-
rzystw w Niemczech. Współpraca między towarzystwami z Kilonii, 
Bremy, Hamburga, Nordersted i Lubeki została przez polskie wła-
dze komunistyczne oceniona jako próba przeciwdziałania wpły-
wom Towarzystwa w Düsseldorfie. Ten element współpracy stał się 
w ostatnich dwóch dziesięcioleciach także ważną częścią partnerstwa 
Bremy i Gdańska. W latach 1997, 2009 i 2016 odbyły się w Gdańsku 
Kongresy Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich. 
Aktywność DPG w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wie-
ku była imponująca. Wyrazem tego jest między innymi zorganizo-
wanie w Bremie w maju 2000 roku IX Międzynarodowego Kongresu 
Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich, w którym 
wzięło udział około 400 osób122.

W tym czasie zmieniały się też ponownie zainteresowania towarzy-
stwa. Dużą uwagę przywiązywano do wspierania rozwoju współpracy 
gospodarczej oraz integracji Polski z Unią Europejską. Towarzystwo 
stworzyło nawet niewielki fundusz stypendialny, a także pomocowy 
dla Gdańska. Jedną z bardziej spektakularnych akcji była organizo-
wana z władzami Bremy zbiórka pieniędzy dla osób dotkniętych po-
wodzią w Gdańsku. Dzięki wspólnej odezwie burmistrza Henninga 
Scherfa i Rainera Nalazka udało się towarzystwu zebrać kwotę ponad 
145 tysięcy DM oraz liczne dary dla powodzian, które następnie prze-
kazano do Gdańska123. Zgodnie z deklaracją burmistrza Senat Bremy 
na pomoc gdańszczanom przeznaczył identyczną kwotę, jaką udało 
się zebrać towarzystwu wśród mieszkańców Bremy124.

DPG zaczęło też organizować podróże do Gdańska, tak zwa-
ne Bürgerreisen. Pierwsza z  nich z  udziałem 110 osób odbyła się 
w 2001 roku125. Była ona sporym sukcesem, a władze towarzystwa 
uznały ją za formę współpracy, którą warto kontynuować. Podobne 
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działania podjęło towarzystwo z Gdańska, organizując wycieczki do 
Bremy126. Obecnie wycieczki organizowane są przez oba towarzystwa 
także do innych miast w Polsce i Niemczech. Dzięki temu są one 
znacznie bardziej atrakcyjne turystycznie. Wydaje się jednak, że choć 
udział w podróży do Gdańska czy Bremy może wziąć udział każdy, 
z reguły ich uczestnikami są osoby będące członkami bądź sympa-
tykami towarzystw. Nie jest to jednak reguła, ponieważ w 2002 roku 
wśród 50 gdańszczan odwiedzających w ten sposób Bremę były osoby 
z różnych organizacji i instytucji, nie koniecznie wcześniej posiada-
jących bliskie kontakty z Bremą.

Podróże te mają charakter głównie turystyczny, ale jednak nie ogra-
niczają się wyłącznie do zwiedzania. Jak pisano w raporcie z pierwsze-
go wyjazdu w 2001 roku: „Oczywiście, że uczestnicy udali się w podróż 
turystyczną. Wielu z nich wiązały z Gdańskiem własne losy, niektórzy 
z nich byli tam nie po raz pierwszy, inni chcieli poznać miasto na 
nowo. A więc turystyka, ale nie tylko: odwiedzono Westerplatte, tam 
właśnie znajduje się odpowiedź na pytanie, dlaczego ta podróż oby-
watelska jest taka ważna. Przeszłość zawsze dogania Niemców. Także 
tutaj należało więc uczynić gest pojednania”127. To przekonanie leżało 
też u podstaw regularnie świadczonej pomocy dla Gdańska, nie tylko 
w jej wymiarze humanitarnym. Przykładowo w 1998 roku towarzy-
stwo przekazało na rzecz kościoła św. Jana 50 tysięcy DM, a w 2001 
dalsze 1500. Kwota z perspektywy potrzeb była niewystarczająca na 
przeprowadzenie większych robót, stanowiła jednak ważny symbol 
chęci pojednania i porozumienia.

DPG finansowało i finansuje swoje działania głównie z własnych 
funduszy. W miarę możliwości stara się pozyskiwać także dotacje 
ze strony miasta, które jednak jedynie uzupełniają budżet. Przykła-
dowo w 2001 roku kancelaria Senatu Bremy przyznała 2500 DM na 
organizację pierwszej Bürgerreise, a rok później Senat i Parlament 
Bremy wyasygnowały kwotę ponad 10 tysięcy euro na organizację 
pobytu polskich uczestników podróży do Bremy. Po raz pierwszy 
towarzystwu udało się wtedy pozyskać środki europejskie, z których 
sfinansowano większą część wydatków128. W kolejnych latach DPG 
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także otrzymywało niewielkie kwoty dofinansowania, na przykład na 
organizację wsparcia dla dzieci z gdańskich domów dziecka129.

Jak wyglądał w tym czasie typowy rok pracy towarzystwa w Bre-
mie, warto przedstawić na przykładzie. W 2003 roku zorganizowano 
samodzielnie lub we współpracy z innymi partnerami między inny-
mi cykl literacki „Pomiędzy kulturami”, w ramach którego przed-
stawiano polskich autorów mieszkających w Niemczech, wystawę 
na Uniwersytecie Bremeńskim Oneg Shabbat z filmem o Korcza-
ku i wykładami naukowymi, wystawę karykatur polskich, stoisko 
informacyjne o Polsce w trakcie „Dnia europejskiego” w Bremie, 
przyznano dwa letnie stypendia językowe dla polskich studentów 
oraz we współpracy z Towarzystwem Polska-Niemcy przygotowano 
czterdziestoosobową wycieczkę śladami Güntera Grassa do Gdańska. 
Na rzecz gdańskich dzieci odbył się koncert charytatywny. Uzyskane 
środki przeznaczono na zakup urządzeń dla dzieci niedosłyszących 
oraz lekarstw. Odbyły się też wykłady, koncerty (Wanda Wiłkomir-
ska) i wieczory literackie (Paweł Huelle), a w siedzibie towarzystwa 
zorganizowano polsko-niemieckie święto z programem kulturalnym. 
W 2003 roku powstała też grupa dyskusyjna zajmująca się wywołu-
jącym dużo emocji Centrum przeciwko Wypędzeniom. Na ten temat 
zorganizowano także spotkanie z udziałem polskich i niemieckich 
historyków130. Wykaz przeprowadzonych imprez, biorąc pod uwa-
gę niewielkie środki, jakimi dysponuje towarzystwo, jest znaczący. 
Oddzielną kwestią natomiast pozostaje pytanie, na ile te działania 
trafiają do opinii publicznej w Bremie, a na ile skierowane są tylko 
do stałego grona odbiorców.

Jednym z poważniejszych problemów obu towarzystw jest brak 
aktywności ludzi młodych. Większość członków należy do starszej 
generacji. Powstaje też pytanie, na ile tego typu inicjatywy mają przy-
szłość. Czy w czasach, w których istnieje swobodna możliwość podró-
żowania do większości europejskich krajów, zorganizowane podróże 
turystyczne między Bremą i Gdańskiem mają szansę wzbudzić szersze 
zainteresowanie? Co takiego mogłoby wyróżnić tego typu inicjaty-
wy? Obecne władze towarzystwa w Bremie nie mają odpowiedzi na 
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te pytania, ale są świadome problemu i mówią o tym otwarcie. Być 
może tego typu towarzystwa siłą rzeczy muszą pozostać domeną ludzi 
starszych. Wskazuje na to także skład Towarzystwa Polska-Niemcy 
w Gdańsku. Także tutaj dominują osoby starsze. Dotychczasowe próby 
przyciąg nięcia młodzieży nie są specjalnie udane. Według Uwe Met-
schkego, szefa towarzystwa w Bremie, część osób, które angażują się 
na jakimś etapie życia w działania DPG, czyni to z powodów oportuni-
stycznych, licząc, że umożliwi im to rozwój własnej kariery, i wraz ze 
stabilizacją zawodową traci zainteresowanie. Trudno powiedzieć, czy 
tak jest naprawdę. Wydaje się, że jest to raczej obiegowa opinia, nie do 
końca odpowiadająca prawdzie. Być może jesteśmy nawet świadkami 
powolnego odmładzania się towarzystwa bremeńskiego131.

Przemiany gospodarcze i społeczne w ostatnich latach w Polsce, 
szeroki dostęp do informacji o drugim kraju za pośrednictwem me-
diów oraz internetu spowodowały, że tradycyjne formy działania to-
warzystwa odgrywają inną role niż w poprzednich dekadach. Obecnie 
zasadniczym celem towarzystw pozostaje budowanie silnych więzi 
między Polakami i Niemcami. Jak zauważył autor raportu po pierwszej 
bremeńskiej Bürgerreise, „celem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego 
było po doświadczeniach hitlerowskiej przeszłości budowanie przy-
jaźni. To mogło się zdarzyć i zdarzało się całkiem prosto przy piwie, 
wódce, kiełbaskach i dziczyźnie”132. Wydaje się jednak, że tak zdefi-
niowany cel jest niewystarczający, by towarzystwo mogło skutecznie 
działać w przyszłości. 

Czy jednak możemy mówić dzisiaj o kryzysie towarzystw? Trafniej-
sze jest określenie dnia dzisiejszego jako okresu przemiany, poszuki-
wania nowych form działalności. Ważny nadal pozostaje główny cel 
towarzystwa, którym było budowanie pojednania między Polakami 
i Niemcami, aczkolwiek inne jest jego znacznie i siła przyciągania. 
Jeśli chodzi o porozumienie na poziomie wielkiej polityki, możliwości 
działania towarzystw chyba już się wyczerpały. Pozostało natomiast 
pole działania poprzez zbliżenie, transfer kultury oraz wzajemne po-
znanie między obu narodami. Są to cele w zasadzie niemożliwe do 
zrealizowania. Informowanie o drugim narodzie, wspólne, pokojowo 
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organizowane inicjatywy i projekty budujące pozytywną atmosferę 
wokół drugiego narodu powinny odbywać się stale, by odnieść ocze-
kiwany skutek. Zmiany demograficzne są tu kluczowym problemem, 
każda generacja musi bowiem na nowo poznawać sąsiedni naród.
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Współpraca miast na 
drodze do normalności

1. Wspólne cele – transformacja ekonomiczna, 
polityczna i społeczna Gdańska po upadku 
komunizmu

Współpraca ekonomiczna Gdańska i Bremy pozostawała od same-
go początku partnerstwa ważnym celem deklaratywnym, najczęściej 
jednak bez widocznych efektów. Dla Bremy kooperacja z Gdańskiem 
wydawała się potencjalną drogą dotarcia na rynek rosyjski. Natomiast 
strona polska liczyła, że dzięki nowym technologiom pozyskanym 
w Bremie zmniejszy się nieco jej dystans do krajów zachodnich. Po 
obu stronach oczekiwano także, że współpraca ekonomiczna przyczyni 
się do pojednania między społeczeństwami. W tym duchu wypowiadał 
się między innymi dyrektor Targów Gdańskich w 1996 roku: „Najsil-
niejsze i najtrwalsze są mianowicie kontakty gospodarcze, które łączą 
ludzi, miasta i kraje. Sympatia jest wtedy największa, gdy jest poparta 
rachunkiem ekonomicznym. Rozwój kontaktów gospodarczych znaj-
duje się także w interesie naszych przedstawicieli w dziedzinie polityki 
i kultury”1. Prawdziwość tej analizy potwierdza przykład francusko-
-niemieckiego pojednania, które odbyło się w warunkach równowagi 
gospodarczej obu partnerów. Jak celnie zauważył Timothy Garton 
Ash: „Te sytuacje, w których doszło, powiedzmy, do skutecznego po-
jednania, były sytuacjami z grubsza równorzędnymi – a przynajmniej 
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istniała w nich względna równość interesów obu partnerów. Arche-
typowym przykładem byłoby tu francusko-niemieckie pojednanie. 
Nie tylko dlatego, że oba kraje były krajami demokratycznymi, były 
też one gospodarczo na porównywalnym poziomie. Ani francuskie, 
ani niemieckie społeczeństwo nie miało czego w sensie materialnym 
zazdrościć sąsiadom, nie miało też powodów, by nimi pogardzać. 
Współpraca służyła obydwu stronom”2.

Współpraca gospodarcza mimo deklaracji po obu stronach roz-
wijała się jednak powoli. Choć władze miejskie były jej zdecydowanie 
przychylne, brakowało jednak firm, które by taką kooperację podjęły. 
W ciągu 40 lat istnienia partnerstwa doszło do zaledwie kilku poje-
dynczych inicjatyw. Jako przykład posłużyć może produkcja statków 
przez Stocznię Gdańską dla bremeńskich armatorów. Jedno z wodo-
wań na zamówienie Hapag-Lloyd AG zbiegło się z organizacją Tabak 
Kolegium w Gdańsku w 1978 roku, a matką chrzestną statku została 
Christine Koschnick3.

Pomysł rozwoju współpracy gospodarczej utrzymuje się z zadzi-
wiającą intensywnością przez całe czterdzieści lat partnerstwa. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych pojawiła się idea powołania instytucji, 
która pośredniczyłaby w nawiązywaniu współpracy między gdań-
skimi i bremeńskimi firmami. Pierwszym pomysłem było powołanie 
Centrum Gdańskiego w Bremie. Rozmowy na ten temat toczyły się 
w 1988 roku, między innymi w trakcie targów Hafa 88, w których po 
raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele polskiego rzemiosła. Warto 
podkreślić, że na 35 polskich firm obecnych na targach aż 11 repre-
zentowało Trójmiasto4. Wyraźnie widać, że w tym czasie obie strony 
liczyły na szybki rozwój kontaktów handlowych i współpracy.

Bremeńczycy po dogłębnej analizie uznali jednak propozycję 
gdańskich kolegów za nierealną. Nie udało się także zrealizować 
późniejszego o rok pomysłu, aby powołać wspólne towarzystwo bre-
meńsko-gdańskie, które zajmowałoby się aktywizacją stosunków 
gospodarczych między obu miastami. Problem z tymi inicjatywami 
polegał na tym, że strona polska nie posiadała jakichkolwiek fun-
duszy na ich działanie. Oczekiwano, że towarzystwo albo zostanie 
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sfinansowane przez Bremę, albo będzie w stanie zarobić na swoją 
działalność. 

Mimo że żaden z tych projektów nie został zrealizowany, Gdańsk 
konsekwentnie wysuwał dalsze propozycje rozwoju współpracy go-
spodarczej. W 1989 roku obie strony zdecydowały się podjąć kon-
kretne kroki w tym kierunku i przeanalizować, czy w obu miastach 
istnieją firmy i  instytucje, które byłyby zainteresowane podjęciem 
współpracy. Jednak tempo przemian zapoczątkowanych w 1989 roku 
spowodowało, że wszystkie analizy szybko okazywały się nieaktual-
ne5. Z tego samego powodu upadła ostatecznie inicjatywa powołania 
wspólnego towarzystwa6.

Kolejna próba rozwoju kontaktów gospodarczych przypadła już na 
okres transformacji systemowej w Polsce po 1989 roku. Władze Bremy 
oceniły, że strony polskiej nie stać na rozwijanie wspólnej inicjatywy 
i postanowiły działać na własny rachunek. W związku z tym 17 sierpnia 
1990 roku powołano w Gdańsku Bremen Business Bureau, prowadzo-
ne przez Alojzego Tomaszewskiego aż do zamknięcia w 2003 roku7. 

Działalność biura kosztowała Bremę około 150 tysięcy DM rocz-
nie. Jego celem było wsparcie dla bremeńskich firm poszukujących 
partnerów w Gdańsku oraz promocja Bremy wśród firm gdańskich. 
Klaus Wedemeier, otwierając biuro, oceniał jego rolę następująco: 
„Biuro powinno przede wszystkim zapewnić stały dopływ informa-
cji o aktualnych wydarzeniach gospodarczych, pośredniczyć między 
partnerami z obu stron i wspierać ich w rozwoju projektów. Aspekty 
komercyjne powinny od początku zostać włączone w zakres jego 
działania”8. Z punktu widzenia potencjału gospodarczego nadal nie 
postrzegano obu stron jako równorzędnych parterów. Wedemeier 
mówił bowiem także: „To biuro powinno budować bliskie kontakty 
między bremeńskimi odbiorcami i polskimi dostawcami”9.

Szef biura Alojzy Tomaszewski początkowo miał być także repre-
zentantem Bremy w Gdańsku. Według gdańskich urzędników taką 
rolę starał się odgrywać w całym okresie swojej działalności. Wiemy 
też o próbach wykorzystania biura przez kancelarię Senatu do szerszej 
promocji Bremy. Ponieważ jednak było ono oficjalnie częścią Bremen 
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Business International, doszło w tym punkcie do pewnych konfliktów 
w Senacie10. Nieporozumienia doprowadziły do wycofania się władz 
Bremy z pomysłu, aby biuro pełniło inną funkcję niż tylko gospo-
darcza. Najwyraźniej jednak przepływ informacji między władzami 
Bremy a biurem nie należał do najlepszych, jego szef bowiem nadal 
czuł się przedstawicielem Bremy w Gdańsku11.

Początek lat dziewięćdziesiątych to także cały szereg inicjatyw i po-
mysłów, które w założeniu miały się przyczynić do rozwoju stosunków 
gospodarczych. Powołując się na świeżo zawarty traktat o dobrym 
sąsiedztwie między Polską i Niemcami, 4 grudnia 1991 roku powoła-
no Komisję Gospodarczą Gdańsk-Brema, składającą się z przedsta-
wicieli miast odpowiedzialnych za gospodarkę12. Komisja miała się 
spotykać co najmniej dwa razy w roku13. Planowano także stworzenie 
wspólnego biura turystycznego14. Jednak jak zwracał uwagę jeden 
z przedstawicieli grupy roboczej ds. turystyki Komisji Gospodarczej 
Gdańsk-Brema, współpraca turystyczna była „ograniczona ze względu 
na środki finansowe”15. Faktycznie po stronie polskiej nie można było 
mówić na początku lat dziewięćdziesiątych o istnieniu istotnego rynku 
wyjazdów turystycznych za granicę. Jednak już w tym czasie zwracano 
uwagę na fakt, że w celu intensyfikacji kontaktów turystycznych ko-
nieczne jest zorganizowanie taniej linii lotniczej łączącej oba miasta. 
Gdy jednak kilka lat później linia taka powstała, szybko okazała się 
nierentowna. Jak twierdził Rainer Nalazek, głównym problemem był 
znaczny koszt przewozu bagażu, bremeńczycy bowiem chętnie robili 
w Gdańsku duże zakupy i z tego powodu częściej decydowali się na 
podróż powrotną autobusem niż samolotem16. 

Komunikacja autobusowa rozwijała się bardzo szybko. Dzisiaj do 
Bremy jeździ z Gdańska kilka firm przewozowych. Na rozbudowaną 
komunikację autobusową z Polską wskazują między innymi okolice 
bremeńskiego dworca autobusowego, gdzie znajdujemy wiele napisów 
i reklam w języku polskim. Jednym z interesujących przykładów było 
założenie w Gdańsku firmy zajmującej się przewozami międzynarodo-
wymi przez Eugeniusza Lorka, Polaka mieszkającego przez jakiś czas 
w Bremie. Firma działa do dzisiaj pod nazwą EST Lorek. Choć władze 
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miast nie przyczyniły się bezpośrednio do utworzenia samej firmy, 
to jednak jej powstanie należy postrzegać jako wynik pośredniego 
wpływu pozytywnego klimatu sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych między Gdańskiem i Bremą.

Charakterystyczne dla kontaktów w latach dziewięćdziesiątych były 
duże imprezy o profilu gospodarczym, szczególnie po stronie gdań-
skiej. Już w 1992 roku odbyły się nad Motławą bremeńsko-gdańskie 
„Dni gospodarki”. Były one de facto forum gospodarczym, mającym 
umożliwić nawiązanie kontaktów handlowych firmom z obu miast. 
Kolejnym wydarzeniem było przedsięwzięcie promocyjne „Polski 
rynek w Bremie” w 1994 roku oraz „Dni gospodarki Gdańska”, zor-
ganizowane w dniach 16–18 kwietnia 1996 roku, w trakcie których 
w Bremie prezentowały się gdańskie firmy w ramach obchodów dwu-
dziestolecia partnerstwa miast17. Szczególnie aktywny okazał się rok 
1997. W Gdańsku zorganizowano wtedy „Dni Bremy” z okazji Festi-
walu Miast i Regionów Partnerskich Gdańska. Także w innych latach 
odbywały się wspólne imprezy o profilu gospodarczym. Jak widać, oba 
miasta nie szczędziły na tym polu wysiłków. Pewne zainteresowanie 
istniało też po stronie przedsiębiorców, na co wskazuje powstanie 
w 1996 roku niemiecko-polskiego Business Clubu w Bremie18.

Ciekawym sposobem promowania gospodarczego Gdańska była 
kooperacja w ramach „Nowej Hanzy”, powołanej do życia w 1980 
roku. „Nowa Hanza” zrzesza część dawnych miast hanzeatyckich 
i ma za zadanie promować współpracę między nimi. Pierwszą po-
ważniejszą aktywnością Gdańska na tym forum było zorganizo-
wanie nad Motławą 17. spotkania Hanzy w czerwcu 1997 roku pod 
hasłem „Hanza inwestuje w Hanzę”. Było to wyrazem dążenia władz 
Gdańska do aktywizacji ekonomicznej regionu Morza Bałtyckiego 
i Morza Północnego. Zaangażowanie w Hanzę utrzymało się także 
w kolejnych latach. Przez pewien czas przedstawicielka Gdańska 
Jolanta Murawska był nawet członkiem prezydium „Nowej Hanzy”19. 
Hanza nie stała się jednak forum szerszej współpracy z Bremą, która 
choć była w średniowieczu prominentnym jej członkiem, dzisiaj nie 
angażuje się w jej działania. 
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Niestety trudno określić, jakie efekty przyniosły wspomniane wy-
darzenia promujące współpracę gospodarczą. Dostępne dane wskazu-
ją, że tylko w wyjątkowych przypadkach prowadziły one do podjęcia 
konkretnej kooperacji między firmami z obu miast. W informacji 
Biura Handlowego Bremy po imprezie w 1992 roku czytamy, że pew-
ne kontakty – szczególnie w obszarze turystyki – zostały nawiązane. 
Biuro nie przedstawiło jednak dokładniejszych danych ani szczegó-
łowych przykładów. Podobne ogólne sformułowania odnajdujemy 
w dokumentach gdańskiego Urzędu Miejskiego, wskazujących jedy-
nie, że „szereg firm nawiązało bezpośrednie kontakty”20. Jak wynika 
z dostępnych dokumentów, brakuje pewności, że owe „bezpośrednie 
kontakty” przełożyły się na konkretną współpracę. 

Podobnie było w przypadku turystyki. Obie strony liczyły, że 
partnerstwo wpłynie pozytywnie na jej rozwój i  tym samym na 
poprawę infrastruktury turystycznej. Jak jednak w 2013 roku zwracał 
uwagę Senat Bremy: „Senat nie dysponuje wiedzą o jakimkolwiek 
bezpośrednim, mierzalnym wpływie współpracy miast na tury-
stykę oraz na stosunki gospodarcze i naukowe”21. Inny przykład 
wskazujący na problemy w nawiązaniu kontaktów gospodarczych 
pochodzi z obrad Komisji Gospodarczej, na forum której przed-
stawiciel Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Gdańsku in-
formował o nawiązaniu współpracy z firmą BBI Transfer z Bremy 
(firma córka Angestelltenkammer). Jak informowała strona polska: 
„firmy niemieckie przedstawiły swoje możliwości, a firmy polskie 
swoje oczekiwania, które jakby się rozminęły”22. W tym przypadku 
wprawdzie podjęto współpracę w zakresie ochrony środowiska, 
ale wybór firmy okazał się dalece niefortunny. W 1995 roku oka-
zało się, że niegospodarność BBI naraziła Bremę na znaczne straty, 
między innymi w związku z organizacją niepotrzebnych i drogich 
podróży zagranicznych23. Także bremeńskie biuro w Gdańsku nie 
okazało się inicjatywą trwałą. W 2003 roku władze Bremy uznały, 
że nie przyniosło ono spodziewanych korzyści. Zostało zamknięte 
w wyniku reorganizacji wraz z  innymi, podobnymi placówkami 
bremeńskimi na całym świecie.
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O współpracy w zakresie ekologii mówiono już w trakcie negocjacji 
nad porozumieniem ramowym. Została ona też wymieniona w treści 
porozumienia z 1976 roku. W tym pierwszym okresie dochodziło 
jednak wyłącznie do wymiany specjalistów. Był to także czas, w któ-
rym zauważono, że Bałtyk powoli umiera, i że jedynie współpraca 
wszystkich państw leżących na jego wybrzeżu może powstrzymać ten 
proces. Efekty jego zanieczyszczenia były szczególnie widoczne wła-
śnie w miastach nadmorskich takich jak Gdańsk. Kolejne zamknięte 
plaże i zakazy kąpieli wyraźnie pokazywały, że Polska jest jednym 
z największym trucicieli nad Bałtykiem. W systemie komunistycz-
nym ekologia była jednak podporządkowana decyzjom politycznym 
i ekonomicznym. Szczególnie w okresie kryzysu lat osiemdziesiątych 
władze niechętnie myślały o nowych inwestycjach w tym zakresie24. 
Pojedyncze działania przed 1989 rokiem, takie jak nieodpłatne prze-
kazanie przez stronę bremeńską planów budowy nowoczesnej spalarni 
odpadów, niewiele tutaj zmieniały25.

Nowe impulsy do współpracy w zakresie ochrony środowiska poja-
wiły się w latach dziewięćdziesiątych. Sytuacja związana z zanieczysz-
czeniem wód uległa pewnej poprawie w wyniku zamknięcia w Polsce 
wielu dużych zakładów produkcyjnych. Powstanie społeczeństwa 
obywatelskiego i uświadamianie sobie skali zanieczyszczenia Bałtyku 
i jego wybrzeży spowodowało, że w Gdańsku pojawili się partnerzy 
do współpracy w tym obszarze. Problemem był jednak nadal brak 
środków finansowych. W tej sytuacji starano się sięgnąć po dotacje 
z funduszy europejskich. Już w 1990 roku zaplanowano udział Gdań-
ska w międzynarodowym projekcie wymiany w zakresie ochrony 
środowiska Eucomenex. W roku 1992 nawiązano pierwsze kontakty 
między gdańskimi i bremeńskimi firmami z zakresu gospodarki od-
padami. Chodzi o firmy Projmors i Mitec, zajmujące się odbiorem 
ścieków i odpadów ze statków26. W roku 1993 firma Mitec otrzy-
mała od bremeńskiego senatora ds. handlu zagranicznego, żeglugi 
i gospodarki morskiej zlecenie na koordynację wspólnych projektów 
w dziedzinie ochrony środowiska w obu miastach27. Dzięki jej po-
średnictwu w Gdańsku powstała spółka joint venture, założona przez 
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firmę Nehlsen, specjalizującą się w sortowaniu odpadków. Rok póź-
niej kolejne zlecenie dotyczyło współpracy przy rewitalizacji Wyspy 
Sobieszewskiej w Gdańsku w ramach projektu „Ekologiczna Wyspa 
Sobieszewska”. Projekt udało się zakończyć, dzięki czemu wyspa, będą-”. Projekt udało się zakończyć, dzięki czemu wyspa, będą-
ca dzisiaj jedną z dzielnic Gdańska, szczyci się posiadaniem bliżej nie-
zdefiniowanego statusu „wyspy ekologicznej”, a także dwóch rezerwa-
tów. Warto zwrócić uwagę, że działania dotyczące ochrony środowiska 
na wyspie, podjęte w latach dziewięćdziesiątych, dzisiaj kontynuowane 
są przez samych mieszkańców, między innymi przez powołane w tym 
celu Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. We współpra-
cy z Bremą aplikowano także o dalsze fundusze w zakresie ochrony 
środowiska, między innymi dotyczące rzeki Wierzycy. Współpraca 
rozszerzyła się także na uczelnie wyższe, zainteresowane tematyką 
ochrony środowiska, a nawet na kontakty między szkołami średnimi, 
które wspólnie zajęły się tym właśnie problemem w ramach projektu 
„Umwelt baut Brücken” (Środowisko buduje mosty). Rozwinęła się 
nawet współpraca muzeów w tym zakresie28. 

Kolejnym pozytywnym przykładem partnerstwa jest jedyny znany 
dotychczas przypadek skutecznego lobbingu na rzecz podejmowa-
nia współpracy gospodarczej za pośrednictwem bremeńskiego biura 
w Gdańsku. Dzięki wizycie Alojzego Tomaszewskiego oraz ówczes-
nego prezydenta Gdańska Tomasza Posadzkiego w Bremie w 1995 roku 
udało się zainteresować firmę Weissheimer, jednego z głównych pro-
ducentów słodu w Niemczech, do inwestycji w Gdańsku. Władze 
Gdańska bardzo pomogły w przeprowadzeniu inwestycji i produkcja 
słodu na terenie Stoczni Gdańskiej ruszyła już w czerwcu 1997 roku. 
Weissheimer Malfabrik nie była wprawdzie firmą bremeńską, ale bez 
wątpienia bez kontaktów w ramach współpracy miast nie doszłoby 
do tej inwestycji. Fabryka słodu istnieje do dzisiaj w ramach koncernu 
Malteurop29.

Obecnie nie są znane żadne wspólne inwestycje czy też kontakty 
między przedsiębiorstwami na dużą skalę. W niedatowanym spisie 
bremeńskich przedsiębiorstw posiadających siedziby w Trójmieście, 
prawdopodobnie sprzed kilku lat, którym dysponuje gdański Urząd 



Współpraca miast na drodze do normalności

141

Miejski, znalazły się tylko trzy firmy z siedzibą w Gdyni oraz jedna 
z siedzibą w Gdańsku30. Nie oznacza to jednak, że spis ten obejmuje 
wszystkie kooperujące przedsiębiorstwa. Być może fakt, że władze 
miejskie nie wiedzą o istnieniu współpracy, nie oznacza, że takich 
kontaktów nie ma. W niektórych przypadkach mogą one bowiem 
stanowić tajemnicę handlową31. Bez wątpienia wiele kontaktów go-
spodarczych nawiązano bez pośrednictwa władz miasta, tak uczyniła 
na przykład firma EWFE (techniki grzewcze), zakładając w 1991 roku 
w Gdańsku własną firmę córkę EWFE Polonia Sp. z o.o. Nie możemy 
więc wykluczyć istnienia dalszych form kooperacji między przedsię-
biorstwami z obu miast, wyraźnie jednak widać, że tego typu kontakty 
gospodarcze nie są powszechne. Przypomina to sytuację z począt-
kowego okresu partnerstwa miast. Choć Gdańsk i Brema chcą, aby 
współpraca gospodarcza stanowiła jego istotny element, w praktyce 
niewielu jest chętnych do podjęcia takiej współpracy na szerszą skalę.

Mimo niewielkich efektów zainteresowanie podjęciem współpracy 
gospodarczej powraca z zadziwiającą regularnością. Ostatni taki przy-
kład pochodzi z 2014 roku. Możliwości współpracy z Bremą sondowa-
ło wtedy polskie ministerstwo gospodarki. W zorganizowanej przez 
resort podróży studyjnej do Bremy wzięli udział także przedstawiciele 
Gdańska. O jej efektach na razie niewiele wiadomo32.

Powyższa ocena współpracy gospodarczej obu miast nie wypada 
zadowalająco. Warto jednak zwrócić uwagę także na inne jej aspekty, 
trudniej mierzalne niż bezpośrednie inwestycje, ale niezwykle ważne. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych podjęto kolejną próbę rozszerze-
nia współpracy na kontakty landu Bremy z województwem gdańskim. 
Pierwsze ustne porozumienie między Koschnickiem i Fiszbachem, 
obejmujące całe województwo gdańskie, zawarto już w 1978 roku. 
Jednak dopiero przełom roku 1989 sprawił, że sprawę postanowiono 
uregulować prawnie. Stało się to na mocy porozumienia z 12 listopa-
da 1992 roku. Porozumienie to było pośrednio efektem podpisanego 
w 1991 roku polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, który 
w wielu obszarach stanowił zachętę do rozwoju intensywniejszych 
kontaktów. Głównym celem porozumienia z 1992 roku, podpisanego 
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przez wojewodę gdańskiego Macieja Płażyńskiego oraz burmistrza 
Klausa Wedemeiera, było, obok wspomnianej już intensyfikacji współ-
pracy w zakresie ochrony zdrowia, wsparcie Bremy dla rejonu gdań-
skiego w obszarze budowania gospodarki rynkowej poprzez dostar-
czanie wiedzy, specjalistów i informacji33. Szybko jednak się okazało, 
że współpraca z województwem gdańskim nie układa się najlepiej. Już 
w 1996 roku w notatce sporządzonej dla burmistrza Bremy czytamy, 
że konieczne jest sprawdzenie, czy województwo gdańskie nadal jest 
zainteresowane współpracą, która „dotąd istnieje […] mniej lub bar-
dziej tylko na papierze”34.

Kontakty z województwem gdańskim i następnie pomorskim 
wbrew obawom strony bremeńskiej jednak nie zamarły. Dobrym 
przykładem na to jest podjęcie współpracy między Gdynią i Bre-
merhaven. Oba miasta były szczególnie zainteresowane współpracą 
w zakresie gospodarki portowej. Kontakty nawiązały także szkoły 
morskie z obu miast35. Kolejnym bardzo konkretnym przykładem 
współpracy na poziomie województwa i landu jest wsparcie ze stro-
ny bremeńskiej przy tworzeniu gdańskiego Biura ds. kontaktów 
z EWG. Władze Gdańska, zdając sobie sprawę ze znaczenia kon-
taktów ze Wspólnotą Europejską, a następnie z Unią Europejską, 
starały się promować miasto na forum europejskim. W latach dzie-
więćdziesiątych powstała idea stworzenia nad Motławą jednostki 
administracyjnej, która miałaby stanowić łącznik dla krajów EWG, 
zajmować się pozyskiwaniem środków zagranicznych oraz dbać 
o transformację ekonomiczną miasta. Pomoc w organizacji takiego 
biura zaproponowała strona bremeńska, która wysłała do Gdańska 
własnych specjalistów36. Jeszcze bardziej zacieśniono współpracę 
w roku 2001. Przy przedstawicielstwie bremeńskim w Brukseli po-
wołano wtedy jednoosobowe biuro Gdańska i województwa po-
morskiego. Współpraca ta została nawiązana wyłącznie z inicjatywy 
obu miast, a polskie MSZ nawet nie zostało o niej poinformowane. 
Wywołało to wprawdzie negatywne komentarze ze strony resortu, 
jednak czasy, gdy MSZ mogło nakazać lub zakazać pewnych dzia-
łań, skończyły się bezpowrotnie i biuro gdańskie funkcjonowało aż 
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do czasu oficjalnego powołania Biura Regionalnego Województwa 
Pomorskiego w Brukseli37.

W tym miejscu warto także krótko wspomnieć o innym pozy-
tywnym wpływie polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego 
z 1991 roku. Ważnym krokiem wpływającym na rozwój współpracy 
Gdańska i Bremy było powołanie nowych konsulatów: niemieckiego 
w Gdańsku oraz polskiego w Hamburgu. Konsulaty od samego po-
czątku wspierały współpracę między obu miastami. Dotyczy to także 
konsulatu w Hamburgu, który mimo pewnego oddalenia od Bremy 
służy aktywną pomocą w miarę posiadanych możliwości38.

Jak wykazano powyżej, zarówno Bremeńskie Biuro Handlowe, jak 
i wspólna Komisja Gospodarcza nie zostawiły po sobie wyraźnych 
śladów w historii kontaktów gospodarczych miasta. Należy jednak 
docenić ich znaczenie w nieco innym obszarze niż bezpośrednia ko-
operacja przemysłowa. Interesującym przykładem było pozyskanie 
przez Gdańsk siedmiu bremeńskich autobusów o wartości powyżej 
20 tysięcy DM każdy39. Autobusy tak bardzo przydały się w Gdańsku, 
że prezydent miasta Tomasz Posadzki wyraził gotowość przyjęcia 
dalszych, gdyby Brema miała takie do oddania40. 

Działania biura i komisji uzupełniane były w pierwszej połowie 
lat dziewięćdziesiątych także przez wizyty licznych bremeńskich eks-
pertów, którzy doradzali gdańskim urzędnikom zarówno w zakresie 
reform gospodarczych, jak i funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
Bremeńczycy żywo interesowali się przebiegiem transformacji w Pol-
sce i w miarę posiadanych możliwości chętnie ją wspierali.

Symbolicznym, ale dla obu stron bardzo ważnym i do dzisiaj pa-
miętanym gestem był udział dr. Dietera Klinka, przewodniczącego 
parlamentu bremeńskiego, w inauguracyjnym posiedzeniu pierwszej 
demokratycznie wybranej Rady Miejskiej Gdańska w maju 1990 roku. 
W broszurce z 2001 czytamy: „Przełom polityczny roku 1989 umożli-
wił reaktywowanie formalnej współpracy i wyjątkową jej dynamizację. 
Symbolem nowego wymiaru tych czasów była honorowa obecność 
przedstawicieli Senatu Bremy na pierwszym uroczystym posiedze-
niu nowo wybranej Rady Miasta Gdańska w 1990 r.”41. W roku 1992 
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odznaczono Klinka, jako pierwszego obcokrajowca, nagrodą za zasłu-
gi dla Gdańska na polu kultury. Po latach prezydent Adamowicz mó-
wił: „Nowy […] etap naszej współpracy przypadł na okres odzyskania 
przez Polskę niepodległości i budowania w pełni demokratycznego 
ustroju politycznego. Inicjując działania młodej gdańskiej, lokalnej 
demokracji, mogliśmy liczyć na naszych przyjaciół z Bremy. W naszej 
pamięci pozostaje obecność przedstawicieli Parlamentu Bremeńskie-
go na pierwszym, historycznym posiedzeniu wyłonionej w wolnych 
wyborach Rady Miasta Gdańska”42.

Za tym symbolicznym gestem poszły konkretne działania. 
W 1990 roku odbyło się pierwsze seminarium z zarządzania inwesty-
cjami dla gdańskich urzędników. Podobne szkolenia odbywały się w za-
kresie gospodarki portowej, budownictwa, rachunkowości i finansów 
oraz komunikacji43. W styczniu 1992 roku w Bremie odbyło się szkolenie 
dla pracowników Urzędu Miejskiego z Gdańska, a na kolejnym spo-
tkaniu w czerwcu tego samego roku bremeńczycy wyrazili gotowość 
organizacji dalszych szkoleń i pomocy w opracowaniu modelu admini-
stracji miejskiej. W lipcu w Gdańsku przebywali bremeńscy specjaliści 
z zakresu komunikacji miejskiej44. Na projekt szkolenia gdańskich kadr 
samorządowych udało się nawet uzyskać środki z funduszu pomoco-
wego PHARE45. Część z tych szkoleń prowadzona była przez wspomnia-
ną już firmę BBI Transfer, co rodzi niestety przypuszczenie, że środki 
przeznaczone na ten cel mogły nie zostać wykorzystane optymalnie.

Bez wątpienia lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnego rozwo-
ju kontaktów Gdańska z Bremą. Gdańsk potrzebował nowej wiedzy 
i kontaktów, a Brema chętnie wspierała swoje miasto partnerskie. 
Oprócz tego liczne grupy i  instytucje chętnie rozwijały współpra-
cę w konkretnych obszarach – od współpracy szpitali po wymianę 
młodzieży. Brema niemal zmonopolizowała kontakty gdańszczan 
z Niemcami. Zdecydowana większość projektów i wyjazdów do RFN, 
o których wiedział Urząd Miejski, odbywała się właśnie między Bremą 
i Gdańskiem46.

Nie da się dokładnie zmierzyć korzyści odnoszonych przez stronę 
gdańską z przeprowadzanych szkoleń, konferencji, rozmów i wymiany 
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doświadczeń na początku lat dziewięćdziesiątych. Zwiększenie wiedzy 
z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej czy wdrażanie kon-
kretnych rozwiązań proponowanych przez bremeńskich ekspertów 
nie dają się łatwo prześledzić ani zanalizować. Niewiele informacji 
dostarczają nam też oficjalne dokumenty. W jednej z notatek przygo-
towanych w Urzędzie Miejskim czytamy: „W wyniku tego szkolenia 
zostały nawiązane pewne kontakty w celu wykorzystania doświadczeń 
Bremy”47. Za tego typu sformułowaniami może kryć się wiele zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń. W tej sytuacji jesteśmy 
skazani głównie na wspomnienia świadków wydarzeń. 

W Gdańsku panuje jednoznaczne przekonanie, że tego typu kon-
takty odegrały kluczową rolę w budowaniu sukcesu gospodarczego 
miasta. Na pewno stanowiły one istotny czynnik wspomagający 
transformację ustrojową i gospodarczą w Gdańsku48. Młoda polska 
demokracja aktywnie poszukiwała wiedzy i  informacji z krajów 
zachodnich. Oferta bremeńska była tym samym niezwykle ceniona. 
Tym bardziej że lata dziewięćdziesiąte to okres zarówno wymiany 
kadr komunistycznych na te wyłonione w wolnych wyborach, jak 
też okres zmiany generacyjnej po stronie bremeńskiej. Osoby, któ-
re zapoczątkowały współpracę miast w  latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, powoli przechodziły na emeryturę. W ich miejsce 
w obu miastach pojawiły się nowe postacie, na przykład w obszarze 
opieki społecznej, które uznały potencjał współpracy miast i były 
gotowe ją utrzymać.

Przełom roku 1989 oznaczał także wyraźne odmłodzenie kadr 
politycznych po stronie polskiej. W latach dziewięćdziesiątych kształ-
towało się nowe pokolenie gdańskich polityków. Dla bremeńczyków 
stanowiło to wyzwanie, musieli bowiem od nowa budować oficjalne 
kontakty ze stroną gdańską. Pierwsze próby nie zawsze były udane. Jak 
wspominał Paweł Adamowicz, od 1998 roku prezydent Gdańska, jako 
młody deputowany do Rady Miasta w swoją pierwszą podróż studyjną 
na początku lat dziewięćdziesiątych udał się z grupą przedstawicieli 
gdańskiego Komitetu Obywatelskiego właśnie do Bremy. Doświadcze-
nie to stało się dla Adamowicza ważne, jak sam wspominał: „dla mnie 
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się zaczęła lekcja kultury […], obyczajowości politycznej północnych 
Niemiec”49. Jest to o tyle interesujące, że jego pierwszy pobyt nie został 
przez gospodarzy dobrze przygotowany. Jak pisała prasa bremeńska, 
goście byli rozczarowani. Choć zaproszenie wyszło od Kancelarii Se-
natu, nie przygotowano oficjalnego programu, a władze miasta nie 
wyraziły zainteresowania poznaniem młodych gdańskich polityków. 
Jedynie dzięki aktywności kierownika Domu Lidice, w którym grupa 
nocowała, udało się przygotować interesujący program50. Na szczęście 
ta niezbyt udana lekcja kultury politycznej Niemiec nie zraziła przy-
szłego prezydenta Gdańska. Kolejne podróże wypadły już znacznie 
lepiej: „liczne wyjazdy do Bremy to był dla mnie niezwykle ważny 
transfer dobrych praktyk, doświadczeń i życzyłbym, żeby młodsza 
generacja lokalnych gdańskich polityków chciała sięgnąć do tej han-
zeatycko-północnoniemieckiej kultury politycznej”51. 

Z czasem zaczęły powstawać także bliższe więzi przyjaźni między 
politykami z obu miast. Dla Adamowicza szczególnie ważną postacią 
był Reinhard Metz, prezydent parlamentu bremeńskiego. Prezydent 
Gdańska nawiązał przyjacielskie kontakty także z innymi bremeńskimi 
politykami. Dzisiaj uważa on, że owe doświadczenia ukształtowały go 
w dużej mierze jako polityka52. Adamowicz bywa do Bremy zapraszany 
nie tylko na czele oficjalnej delegacji, ale także prywatnie. W 2015 roku 
do udziału w tradycyjnym bremeńskim święcie Eiswette został zapro-
szony przez byłego konsula honorowego Hansa-Dietriecha Pasch- 
mayera53. Generalnie jednak na kontakty prywatne polityków przy 
oficjalnych wizytach nie pozostaje obecnie dużo czasu. Już w latach 
dziewięćdziesiątych Danuta Riechel pisała: „Wcześniej zwiedzanie 
miasta było częścią «programu obowiązkowego» każdej delegacji. 
Dzisiaj goście najczęściej już znają Bremę. […] Im intensywniejsza 
współpraca, tym mniej czasu pozostaje na sprawy prywatne”54. Na 
brak czasu podczas pobytu w Bremie zwraca uwagę także Paweł Ada-
mowicz. Gdy podczas jednej z podróży zamierzał kupić obrączki 
ślubne, brakowało mu czasu na wizytę w sklepie w normalnych go-
dzinach pracy. Jedynie dzięki Rainerowi Nalazkowi udało się poje-
chać do zaprzyjaźnionego jubilera55. Tego typu anegdotyczne sytuacje 



Współpraca miast na drodze do normalności

147

pokazują także, jak przyjacielskie stały się kontakty między gdańskimi 
i bremeńskimi politykami.

2. AWO Bremen i pomoc humanitarna 
dla Gdańska

Pomoc humanitarna dla Gdańska świadczona przez Bremę na po-
czątku lat osiemdziesiątych była kontynuowana także w kolejnej 
dekadzie. Wraz z upływem czasu obie strony zorientowały się, że bez-
pośrednia pomoc w postaci żywności czy materiałów medycznych 
nie jest już tak bardzo konieczna. Nadal potrzebne były natomiast 
droższe bądź trudno dostępne środki, urządzenia, części zamienne 
czy sprzęt specjalistyczny dla instytucji miejskich takich jak szpitale, 
szkoły i przedszkola56. Działalność pomocowa nie wywoływała już 
jednak aż tak wielkich emocji jak w początkowym okresie stanu 
wojennego, choć potrzeby po stronie polskiej przez cały czas były 
znaczne. Transformacja ustrojowa postawiła gdański system opieki 
społecznej w trudnej sytuacji. Gdańskie instytucje były niedofinan-
sowane, dodatkowo do znanych patologii, takich jak alkoholizm czy 
narkomania, doszły także nieznane wcześ niej w Polsce problemy 
bezrobocia czy bezdomności. Wymagało to przeorientowania dzia-
łalności, na którą jednak brakowało funduszy.

W tym momencie inicjatywę w kontaktach z Gdańskiem ponow-
nie na krótko przejął Hans Koschnick. Został on poproszony o obję-
cie patronatu nad apelem do bremeńczyków z prośbą o włączenie się 
w nową akcję pomocową dla Polski. W tym samym czasie pojawiło 
się też wezwanie partii SPD do solidarności z Polakami. Koschnick 
uznał jednak, że apel taki powinien wysunąć urzędujący burmistrz. 
Zwrócił się on w tej sprawie do Klausa Wedemeiera, pisząc: „Zima 
1989/1990 roku będzie dla polskiego społeczeństwa straszna i może 
doprowadzić do chaosu z powodu nieprzewidywalnego rozwoju wy-
padków”57. Ostatecznie apel wzywający do pomocy gdańszczanom, 
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opublikowany w styczniu 1990 roku, podpisany został przez We-
demeiera i przewodniczącego parlamentu bremeńskiego Dietera 
Klinka58. Na prośbę burmistrza rolę koordynatora akcji przejęła Ar-
beiterwohlfahrt Bremen (AWO). Organizowała ona pomoc dla Gdań-
ska oficjalnie w imieniu burmistrza, mimo że środki finansowe ze 
strony miasta były bardzo ograniczone i AWO musiała wykorzystywać 
własne środki budżetowe. Rozmowy na temat zaangażowania Bremy 
w pomoc dla Gdańska podjęto ponownie w 1992 roku. Wedemeier 
obiecał wtedy zwiększone wsparcie ze strony miasta dla działań AWO, 
nadal jednak przekazywane kwoty były niewystarczające59.

W ten sposób rozpoczęto akcję „Gdańsk – Hilfe”, będącą de facto 
kontynuacją działalności humanitarnej z lat osiemdziesiątych, pro-
wadzoną jednak przez nowych aktorów60. Pracownicy AWO zbierali 
datki i towary, które napływały po apelu burmistrza, oraz organizo-
wali ich wysyłkę do Polski. Już w 1990 roku AWO zorganizowała trzy 
duże transporty z pomocą, rok później do Gdańska pojechały cztery 
takie transporty. Oprócz pieniędzy i darów od osób prywatnych oraz 
środków własnych AWO pozyskiwała dary przekazywane przez duże 
firmy i instytucje, takie jak firma Jacobs czy nawet Bundeswehra61. 
Pomoc trafiała początkowo do dwóch miejsc: Gdańskiego Komitetu 
Obywatelskiego oraz kościoła Mariackiego, którego proboszcz, ksiądz 
Stanisław Bogdanowicz, blisko współpracował z AWO. Pierwszą for-
malną umowę o współpracy z Gdańskim Komitetem Obywatelskim 
podpisano 18 września 1991 roku. Współpraca rozwijała się tak dobrze, 
że w latach 1997 i 2001 podpisano kolejne umowy o współpracy. Trans-
porty pomocowe AWO kierowała także bezpośrednio do gdańskich 
szpitali, domów dziecka, szkół czy przedszkoli. W ciągu pięciu lat 
pomoc osiągnęła wartość co najmniej 5 milionów DM, z czego ponad 
200 tysięcy AWO wyłożyła z własnej kieszeni62. Według danych Senatu 
Bremy tylko w latach 1990–1991 pomoc dla Gdańska wyniosła w sumie 
2 miliony DM na wyposażenie szpitali i lekarstwa oraz 1 milion DM na 
żywność i ubrania63.

Współpraca z  AWO szybko rozwinęła się na inne obszary. Już 
w 1993 roku rozmowy między przedstawicielami obu miast wskazują 
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na bliskie kontakty w zakresie opieki społecznej, profilaktyki uzależ-
nień, terapii, opieki nad więźniami itp.64. Prowadzono także wymianę 
doświadczeń w zakresie opieki nad osobami upośledzonymi. Zmiana 
zakresu współpracy była bardzo wyraźna. Już w 1995 roku w piśmie 
szefa AWO Hansa Taakego do burmistrza Bremy Henninga Scherfa 
czytamy: „Początkowo czysto humanitarna pomoc wraz z upływem 
czasu rozwinęła się w większości w fachowy, kwalifikowany «transfer 
wiedzy». AWO Brema utrzymuje wyjątkowo dobre stosunki z licznymi 
organizacjami i instytucjami z zakresu opieki społecznej”65. W podob-
nym duchu pisano o współpracy miast w pierwszym zdaniu ulotki 
AWO z 1998 roku: „Od 1990 roku AWO podejmuje działania w ramach 
współpracy miast Gdańska i Bremy. Z początkowej charytatywnej 
pomocy szybko rozwinęła się konkretna współpraca z rożnymi organi-
zacjami opieki społecznej i zdrowotnej oraz z zarządem miasta, zasad-
niczą role odgrywają przy tym fachowa wymiana i transfer wiedzy”66. 

Podobnie wyglądało to także na niższych szczeblach. Jak stwier-
dzali pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej na konferencji w 1999 roku: „Z biegiem lat zmienił się charakter 
kontaktów i współpracy. Z formuły lat początkowych – pomocy tech-
nicznej i finansowej AWO na rzecz GKO i środowisk najbiedniejszych 
w mieście Gdańsku – do wspólnego działania, wymiany doświadczeń 
i wzajemnego pomagania sobie”67. Gdańsk przestał być wyłącznie 
odbiorcą pomocy. Współpraca nabierała coraz bardziej partnerskiego 
charakteru, z którego w znacznie bardziej równym stopniu korzystały 
obie strony. Bardzo dobrym przykładem przemian w tym zakresie jest 
list wojewody gdańskiego Tomasza Sowińskiego do Henninga Scherfa 
z 1998 roku, w którym prosi on o dołączenie Bremy do akcji pomocy 
humanitarnej dla Kaliningradu, miasta partnerskiego Gdańska68.

O skali współpracy i wymiany doświadczeń między gdańskimi 
i bremeńskimi pracownikami socjalnymi świadczy fakt, że od 1989 do 
1996 roku zorganizowano wspólnie ponad 50 wymian i seminariów 
szkoleniowych69. Również bremeńscy pracownicy AWO wiele uczyli się 
w zakresie opieki socjalnej od swoich polskich kolegów i koleżanek. 
Podkreślali między innymi bardzo humanitarne podejście polskich 
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pracowników do odbiorców pomocy społecznej, tak różne od często 
zbiurokratyzowanego podejścia niemieckich pracowników socjalnych. 
Choć być może było to wymuszone warunkami ekonomicznymi, to 
jednak model polski ich zdaniem znacznie lepiej się sprawdzał niż 
model bremeński – nakazywał bowiem odbiorcom pomocy społecznej 
większą aktywność. Natomiast model niemiecki tej aktywności często 
nie wymagał, czyniąc z odbiorców pomocy społecznej długoletnich 
klientów ośrodków pomocowych70.

We współpracy AWO z Gdańskiem zaskakuje nie tylko skala pomo-
cy, jaką od początku lat dziewięćdziesiątych udało się zorganizować 
dla gdańskich instytucji w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, ale także liczba parterów, z którymi nawiązano kooperację. 
Wychodząc od organizacji transportów pomocowych, dość szybko we 
współpracy z Komitetem Obywatelskim stworzono pierwszą gdańską 
jadłodajnię dla najbiedniejszych – „Pomocna Dłoń”. Za tą pierwszą 
jadłodajnią powstały trzy następne, dla których AWO sfinansowało 
między innymi wyposażenie kuchni. I choć nie wszystkie z nich prze-
trwały próbę czasu, to bez zaangażowania bremeńczyków nie byłyby 
w stanie pełnić swojej funkcji w trudnym okresie przejściowym lat 
dziewięćdziesiątych. W kolejnych latach na podobne cele sięgano 
także wspólnie po środki unijne, na przykład w kwestii stworzenia 
jadłodajni w Gdańsku-Wrzeszczu.

Dużym projektem zrealizowanym przez laicką AWO we współpracy 
z gdańskim Caritasem było wybudowanie w 1999 roku na gdańskim 
Przymorzu Domu Seniora, obecnie Centrum Pomocowego im. Jana 
Pawła II. Jego budowa dobrze pokazuje znaczenie polsko-niemieckiej 
współpracy dla rozwoju lokalnych inicjatyw. Jak czytamy w ulotce 
wydanej z tej okazji: „Utworzenie powyższego Centrum stanowi do-
wód solidarnej więzi Niemiec i Polski, a w szczególności mieszkań-
ców partnerskich miast Gdańska i Bremy”71. Współpraca faktycznie 
obejmowała licznych partnerów: działkę przekazało miasto Gdańsk, 
kwestiami technicznymi i budową zajęły się AWO i Caritas, finan-
sowanie pozyskano zarówno z Bremy, jak i z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz od indywidualnych darczyńców.
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Współpraca AWO z Caritasem daleko wykracza poza budowę Cen-
trum. W 1995 i 1996 roku zawarto porozumienia o wymianie doświad-
czeń i współpracy w zakresie pracy socjalnej oraz pracy z dziećmi 
i młodzieżą72. Organizowano między innymi wspólne ferie dla wy-
chowanków domów dziecka oraz dla rodzin zastępczych. Ważne jest, 
że wakacje w ten sposób wspólnie spędzały dzieci z Bremy i Gdańska. 
Na podobnych zasadach rozwijano współpracę pomiędzy ośrodka-
mi opiekującymi się osobami umysłowo upośledzonymi. Kolejnymi 
krokami były organizacja warsztatów artystycznych dla młodzieży, 
wyjazdy seniorów i mieszkanek domów samotnej matki73.

W 1995 roku zapoczątkowano kooperację w zakresie edukacji 
przedszkolnej. W ramach AWO inicjatywę tę rozwijała początkowo Sa-
bine Kruse, ze strony gdańskiej zaś Krystyna Szulc z przedszkola nr 36. 
Także w tym obszarze współpraca zaczęła się od pomocy finansowej 
i rzeczowej świadczonej przez AWO w postaci transportów z darami 
dla gdańskich przedszkoli. Następnie doszło do wymiany doświadczeń 
oraz wspólnych seminariów i konferencji. Efektem współpracy było 
między innymi „Seminarium dla pracowników przedszkoli z Gdańska 
i Bremy” w 1997 roku, w którym wzięło udział około 100 osób z obu 
miast. W 1998 roku już pięć przedszkoli prowadzonych przez AWO 
posiadało partnerskie przedszkola w Gdańsku. W kolejnych latach 
współpraca rozszerzyła się na żłobki. Regularnie dochodziło do wy-
miany wychowawców przedszkolnych z obu miast. W październiku 
2000 roku w Gdańsku przebywały nawet dzieci z przedszkola AWO 
w Bremie74. Obszar współpracy wydaje się dość egzotyczny, biorąc 
pod uwagę odległość między obu miastami, ale pokazuje, jak głęboko 
sięgało w latach dziewięćdziesiątych partnerstwo między gdańskimi 
i bremeńskimi instytucjami.

Dla strony polskiej kontakty z niemieckimi żłobkami czy przed-
szkolami wyraźnie pokazały, że może istnieć inny model przedszkola 
niż obowiązujący przez lata w Polsce. Skłaniały także do dalszego 
rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań. W 1998 roku Krystyna 
Szulc pisała w liście do Adama Landowskiego, wiceprezydenta mia-
sta, że wymiana „pozwoliła nam spojrzeć inaczej na pracę z dziećmi 



Cześć III

152

w przedszkolach”75. Natomiast w raporcie kierowniczki żłobka nr 15 
czytamy: „Efektem […] były dyskusje w gronie personelu, nawiązanie 
kontaktów z Polskim Stowarzyszeniem Montessori w Łodzi, rozmowy 
z psychologami pracującymi w żłobku. Szukałyśmy nowego rozwiąza-
nia. Rozpoczęłyśmy pracę nad nową koncepcją wychowawczą opartą 
na doświadczeniach zdobytych w trakcie mojej wizyty w Bremie…”76. 
Jest to bardzo dobry przykład transferu kultury w zakresie oświaty. 
Niezwykle trudny do uchwycenia, do Gdańska nie zostały bowiem 
automatycznie przeniesione rozwiązania bremeńskie, nie skopiowano 
systemu zarządzania bremeńskimi przedszkolami. Uświadomienie 
sobie różnic między wychowaniem przedszkolnym w obu miastach 
przez gdańskich wychowawców stało się jednak punktem wyjścia do 
opracowania własnego modelu, pasującego do lokalnych warunków. 
Dotyczyło to niekiedy drobnych, ale niezwykle ważnych dla rodziców 
i dzieci zmian, takich jak umożliwienie rodzicom nowo przyjętych 
dzieci uczestniczenia w procesie adaptacyjnym czy tworzenie grup 
dzieci zróżnicowanych wiekowo.

Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Bremie wiele akcji 
pomocowych z lat dziewięćdziesiątych było wspieranych finansowo 
przez Senat. W latach dziewięćdziesiątych Senat Bremy przekazał 
między innymi 10 tysięcy DM na projekt tworzenia grup samopomo-
cowych w Gdańsku dla osób uzależnionych. W 1996 roku powstała 
nawet organizacja dachowa dla tych grup: Zrzeszenie Organizacji 
Pomocowych „Sukurs”77. 

Strona bremeńska chętnie pomagała także w nagłych przypadkach, 
takich jak wspomniany już pożar na koncercie w Stoczni Gdańskiej. 
Gdy w 1995 roku wybuch gazu zniszczył jeden z gdańskich wieżow-
ców, dzięki jej zaangażowaniu finansowemu udało się w jego miejscu 
postawić nowy budynek. Znaczna pomoc ze strony bremeńskiej na-
deszła też po powodzi, jaka nawiedziła Gdańsk w 1997 roku. Brema 
nie tylko pomagała finansowo, ale też angażowała się w działania 
związane z odbudową zniszczonej infrastruktury – na przykład gru-
pa uczniów z AUCOOP Bremen w jednym ze zniszczonych gdańskich 
domów dziecka zakładała instalację elektryczną78.
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Gdańscy włodarze nie wahali się w nagłych sytuacjach prosić bre-
meńskich kolegów o pomoc79. W przypadku wieżowca do Klausa 
Wedemeiera pisał prezydent Tomasz Posadzki80. W Archiwum Senatu 
Bremy zachowało się jednak kilkanaście listów z Gdańska z prośbą 
zarówno o pomoc w konkretnych, wyżej wymienionych przypadkach, 
jak i w innych sytuacjach losowych.

Współpraca z AWO w zakresie polityki społecznej i ochrony zdro-
wia wpłynęła także na aktywizację struktur miejskich. W 1999 roku 
zawarto umowę między Urzędem Miejskim w Gdańsku i AWO do-
tyczącą wymiany doświadczeń, kształcenia się i poznawania zasad 
funkcjonowania placówek w obu krajach. Już dwa tygodnie po pod-
pisaniu porozumienia odbyła się pierwsza konferencja szkolenio-
wa81. Następny wspólny kongres odbył się w Gdańsku w 2001 roku. 
Tym razem do współpracy zaproszono też specjalistów z Wilna82. 
Dla AWO kontakty z Gdańskiem były także punktem wyjścia do szer-
szej współpracy z polskimi instytucjami z innych miast. Na przykład 
w 1997 roku, w trakcie powodzi w Polsce, AWO Bremen wspierała 
także instytucje poza Gdańskiem83. Jak widać, współpraca pomiędzy 
miastami partnerskimi może też dostarczać impulsów do znacznie 
szerszej współpracy międzynarodowej.

Bez wątpienia także w tym przypadku kooperacja nie rozwinęłaby 
się bez zaangażowania poszczególnych osób. Już skala kontaktów AWO 
z Gdańskiem wskazuje, że nie mogły być one wyłącznie dziełem jednej 
osoby. Wszystkich zaangażowanych łączyła bez wątpienia chęć pomo-
cy społecznej i budowania porozumienia z Gdańskiem. Kooperację 
rozwijały takie osoby, jak wspomniana już Sabine Kruse w zakresie 
współpracy przedszkolnej czy też Lucyna Bogacki, zajmująca się wy-
mianą dzieci i młodzieży. Na dużą rolę jednostek wskazuje też fakt, że 
aktywność w tych obszarach zanikła, gdy osoby te przeszły do innych 
działań w ramach AWO. 

Symbolicznym docenieniem działalności AWO było odznaczenie przez 
władze Gdańska jej dyrektora Hansa Taakego Medalem Mściwoja w 1997 
roku. Decyzja ta okazała się jednak dość niefortunna, bo już w 1999 
roku Taake został oskarżony o przyjmowanie korzyści materialnych oraz 
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zwolniony z zajmowanego stanowiska. AWO stanęła zaś na krawędzi ban-
kructwa. Dzisiaj mimo licznych problemów udało się tej instytucji stanąć 
na nogi i powoli odbudować kontakty z Gdańskiem84. Co jakiś czas AWO 
zaskakuje kolejnymi inicjatywami. Od kilku lat w Gdańsku bywa specjal-
ny bremeński „Spielbus”, który podróżuje po różnych częściach miasta 
i animuje lokalne społeczności do aktywności i zabawy. Podane powyżej 
obszary współpracy to tylko część zaangażowania się AWO w Gdańsku.

3. Jubileusze – rytuał partnerstwa

Partnerstwo miast z perspektywy poszczególnych osób zaangażowa-
nych w realizację konkretnych projektów oraz z perspektywy władz 
miejskich wygląda całkiem inaczej. Władze tworzą ramy owej współ-
pracy, niekiedy także dostarczają impulsów do podjęcia konkretnych 
działań, jak było w przypadku pomocy humanitarnej i zaangażowania 
AWO. Czasami wspierają działania aktorów społecznych niewielkimi 
dotacjami finansowymi. Kontakt między władzami miejskimi nastę-
puje prawie wyłącznie w wyniku wymiany oficjalnych delegacji oraz 
korespondencji. Sytuacje takie jak przyjazd do Gdańska Henninga 
Scherfa, pełniącego funkcję senatora ds. młodzieży, jako zwykłego 
uczestnika wymiany harcerskiej należą do wyjątkowych.

Częstotliwość wizyt na najwyższym szczeblu zależy od osobowo-
ści danego polityka. Przykładowo o ile Hans Koschnick, a następnie 
Henning Scherf chętnie i często bywali w Gdańsku, o tyle Klaus Wede-
meier udał się nad Motławę zaledwie dwa razy. Scherf nie tylko wziął 
udział w wizycie harcerzy w roku 1981, ale także uczestniczył w 1998 
w regatach z Łeby do Gdańska, a w 2003 przyjechał na uroczystość 
wręczenia Nagrody im. Ericha Brosta dla obu miast. Ze strony gdań-
skiej wszyscy prezydenci chętnie odwiedzali miasto nad Wezerą. Przy-
kładowo w 1981 roku Hans Koschnick przebywał w Gdańsku tylko raz, 
a prezydent Jerzy Młynarczyk aż dwukrotnie był tego roku w Bremie. 

Obecnie okazją do spotkań władz miejskich są najczęś ciej ob-
chody kolejnych jubileuszy podpisania porozumienia ramowego. 
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W stosunkach bremeńsko-gdańskich tradycją stało się świętowanie 
ich w cyklu pięcioletnim. Przebiegają najczęściej podobnie. Jubile-
usze są z jednej strony okazją do organizacji popularnych wydarzeń 
kulturalnych czy projektów bilateralnych skierowanych do masowego 
odbiorcy (otwarte koncerty, występy, targi, wystawy, spotkania mło-
dzieży itp.), z drugiej zaś – służą jako okazja do wymiany oficjalnych 
delegacji, spotkań i nawiązywania bezpośrednich kontaktów między 
czołowymi politykami z obu miast. Jubileusze powodują także zwięk-
szone zainteresowanie prasy w obu miastach tematyką partnerstwa. 
Przypominają o nim z reguły główne gazety lokalne, pisząc zarówno 
o samej idei i historii partnerstwa, jak też o bieżących wydarzeniach 
związanych z przyjazdem oficjalnych delegacji czy też o wspólnych 
imprezach. Przekazywane przez prasę informacje są najczęściej w obu 
miastach bardzo podobne.

Pierwszy jubileusz odbył się w 1981 roku. Obie strony starały 
się z  tej okazji przygotować wyjątkowy program. Wybito między 
innymi wspólny medal pamiątkowy, przygotowano publikację po-
święconą partnerstwu Bremy i Gdańska w formie albumu. Odbyły 
się też liczne wystawy, występy chórów, a nawet Opery Bremeńskiej 
w Gdańsku oraz Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Bremie. Oprócz 
tego kontynuowano zapoczątkowaną wcześniej wymianę ekspertów. 
Intensyfikacja wymiany w poszczególnych obszarach i nadanie im 
bardziej formalnego przebiegu jest charakterystyczne dla wszystkich 
lat jubileuszowych, aż do dnia dzisiejszego. Chęć współpracy wyra-
żana z okazji jubileuszu 1981 roku miała jednak także swoje granice. 
Podczas gdy Bremie zależało na rozpoczęciu bliższej współpracy 
w zakresie prawa, strona polska zgodziła się tylko na jednorazową 
wizytę bremeńskich prawników w Gdańsku i nie zamierzała konty-
nuować tej inicjatywy85.

Cechą charakterystyczną jubileuszów jest także organizowanie du-
żych centralnych wydarzeń kulturalnych, zbiegających się najczęściej 
z wizytami oficjalnych delegacji. Tego typu wydarzenie pod nazwą 
„Brema z wizytą w Gdańsku” zorganizowano w dniach 22–24 kwiet-
nia 1981 roku. Tym razem Hans Koschnick nie przybył wprawdzie 
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osobiście do Gdańska, ale magistrat Bremy reprezentowany był przez 
delegację pod kierownictwem Horsta Wernera Frankego, senatora 
ds. nauki i sztuki. Impreza składała się z dwóch wystaw, występów 
teatru ulicznego, koncertu oraz pokazu filmów o Bremie. Najważniej-
szym punktem był występ Opery Bremeńskiej z Weselem Figara. Jak 
w przypadku innych tego typu imprez przy tej okazji toczyły się też 
rozmowy niezwiązane z samym przebiegiem wizyty. Senator Franke 
rozmawiał między innymi z rektorami uczelni gdańskich o dalszym 
rozwoju współpracy naukowej z Bremą86.

Bardzo podobnie wyglądał przebieg dziesiątej rocznicy podpisania 
porozumienia. Przypadł on już za urzędowania kolejnego burmistrza 
Bremy, Klausa Wedemeiera, oraz prezydenta Kazimierza Rynkow-
skiego. Także z tej okazji przygotowano liczne wydarzenia kulturalne: 
w Bremie wystawę Gdańsk dawny i współczesny, a w Gdańsku wystawę 
Mieszkać, żyć i pracować w Bremie. Zrealizowano także reportaże fil-
mowe o obu miastach. Do Gdańska przyjechali z tej okazji zarówno 
burmistrz, jak i prezydent parlamentu Bremy wraz z małżonkami. 
Wizycie towarzyszyły ekipy filmowe ARD i ZDF87. Jak zwykle silnie 
akcentowano wydarzenia z przeszłości, delegację bremeńską zabrano 
między innymi na Westerplatte88.

Jubileusze stanowią także okazję do wzajemnego obdarowywania 
się prezentami. Najczęściej mają one charakter symboliczny. Na przy-
kład w 1981 roku strona bremeńska przekazała gdańskim muzeom 
kopię narzędzi ciesielskich używanych do budowy statków hanzeatyc-
kich. Tego typu drobne upominki wzbogacają jednak muzea w obu 
miastach, zwiększając ich atrakcyjność. Jednym z najciekawszych 
prezentów rocznicowych był samolot sportowy Wilga wykorzysty-
wany do skoków ze spadochronem, który podarowano gdańszczanom. 
Pomysł podarowania samolotu pojawił się z przyczyn ekonomicznych. 
Samolot został bowiem przez niemiecki urząd lotniczy dopuszczony 
do lotów jedynie z ograniczoną liczbą pasażerów. Z tego powodu 
bremeński aeroklub uznał, że jego eksploatacja jest nieopłacalna. Po-
nieważ podobnych ograniczeń nie było po stronie polskiej, samolot 
przekazano jako dar Bremy z okazji rocznicy.
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W latach dziewięćdziesiątych jubileusze nabrały silnego akcentu 
ekonomicznego, który w owym czasie dominował we współpracy 
obu miast. Były one organizowane jako forma gospodarczej pro-
mocji Gdańska i Bremy. Nie zawsze jednak dysponowano na ten 
cel wystarczającym budżetem. Szczególnie w 1991 roku widać było, 
że strona gdańska miała inne problemy niż organizowanie obcho-
dów partnerskich. Handlowy charakter w połączeniu z prezentacją 
kulturalną miał mieć też Festiwal Miast Partnerskich w Gdańsku 
w 1997 roku, odbywający się w ramach tradycyjnego Jarmarku św. 
Dominika. Festiwal był częścią obchodów tysiąclecia Gdańska, 
a przygotowania do niego trwały od 1995 roku. Większość miast 
partnerskich Gdańska zrezygnowała jednak z handlowego elementu, 
koncentrując się na prezentacji kultury i historii89. Także strona 
bremeńska nie chciała z tej okazji angażować się finansowo w więk-
szym zakresie90.

Do organizacji dużych imprez powrócono w 2001 roku. Dwu-
dziesta piąta rocznica podpisania porozumienia oraz dziesiąta rocz-
nica zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie 
stały się inspiracją do tworzenia nowych, nieznanych wcześniej 
pomysłów dotyczących wymiany i  współpracy miast. Obchody 
nie dotyczyły więc tylko partnerstwa Bremy i Gdańska, ale także 
szerszego kontekstu stosunków polsko-niemieckich. W 2001 roku 
w Dworze Artusa w Gdańsku odbył się IV Kongres Miast Partner-
skich Polski i Niemiec. Wzięli w nim udział reprezentanci ponad 
60 miast z obu krajów. Przyjechali także prezydenci Johannes Rau 
i Aleksander Kwaśniewski, a  także ministrowie spraw zagranicz-
nych Władysław Bartoszewski i Joschka Fischer. Obecni byli Hans 
Koschnick, prezydent bremeńskiego parlamentu Christian Weber, 
urzędujący burmistrz Henning Scherf, wydawczyni „Die Zeit” Ma-
rion Dönhoff, jeden z najlepszych tłumaczy z języka polskiego Karl 
Dedecius oraz wiele innych postaci ze świata polityki i kultury. Z tej 
okazji Brema została odznaczona nagrodą ambasadora polskiego za 
szczególne zasługi dla pojednania między obu narodami. Podpisano 
też porozumienie, w ramach którego Brema zadeklarowała pomoc 
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w tworzeniu wspomnianego już stałego przedstawicielstwa Gdańska 
i województwa pomorskiego w Brukseli.

Sam kongres został pomyślany w formie wymiany doświadczeń 
i pomysłów, które mogłyby przyczynić się do intensywniejszego roz-
woju partnerstwa miast. Przygotowano go we współpracy licznych 
instytucji, ale głównymi organizatorami były Gdańsk i Brema91. Wraz 
z kongresem odbyły się w Gdańsku „Dni morza”, które stały się okazją 
do szerszej prezentacji Bremy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę 
na fakt, że w przypadku wydarzeń międzynarodowych tradycyjnie 
zapraszani są też przedstawiciele miast partnerskich. Niejednokrotnie 
angażują się oni – najczęściej w ograniczonym zakresie – w organiza-
cję danego wydarzenia, na przykład jako paneliści czy koordynatorzy 
konkretnych punktów programu. Tak działo się na przykład przy 
organizacji „Europejskich dni morza” w Gdańsku.

Obchodom jubileuszu z 2001 roku towarzyszyła spora, licząca 
110 osób grupa bremeńczyków, którzy przyjechali do Gdańska w ra-
mach wspomnianej już pierwszej Bürgerreise, organizowanej przez 
Towarzystwo Niemiecko-Polskie z Bremy. Podróż została zaplanowana 
w trakcie trwających od 21 do 25 czerwca „Dni Bremy w Gdańsku”. 
Był to projekt dofinansowany przez stronę bremeńską i bardzo po-
zytywnie przyjęty przez władze obu miast. Świadczy o tym powita-
nie bremeńczyków w Gdańsku wspólnie przez Pawła Adamowicza 
i Henninga Scherfa92.

Choć obchody z 2001 roku nie były już tak silnie ukierunkowane 
na kwestie gospodarcze, to temat ten nie został przez obie strony 
całkowicie zarzucony. Obok jarmarku i stoisk wystawowych jedynym 
ekonomicznym elementem było zorganizowanie wspólnego semina-
rium na temat zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Euro-
pejskiej93. Poza tym dominowały wydarzenia z zakresu współpracy 
kulturalnej i polityki socjalnej, obejmujące kongres dotyczący kon-
taktów przedszkoli „Dzieci są naszą przyszłością”, czat mieszkańców 
obu miast z prezydentem Gdańska i burmistrzem Bremy czy wystawę 
fotograficzną. W tym czasie odbyło się także wiele klasycznych imprez 
organizowanych przez poszczególne instytucje, na przykład Radio 
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Bremen nadawało z Gdańska, Arbeiterwohlfahrt zaś zorganizowało 
przejazd przez gdańskie dzielnice autobusu animującego do zabawy 
(Spielebus). Aktywni byli także harcerze oraz instytucja kształcąca 
młodych dorosłych – AUCOOP. W Gdańsku występowały bremeńskie 
chóry oraz Teatr 62. Zorganizowano też pokaz filmów, seminaria, 
wystawę sztuki oraz wystawę zdjęć z motywami bremeńskimi94.

W tym samym roku w Bremie odbyło się kilka wydarzeń polskich, 
między innymi trzydniowy „Jarmark gdański” nad Wezerą. Na tego 
typu imprezy składają się najczęściej stoiska z tradycyjnymi gdański-
mi wyrobami, ale także występy, pokazy, konkursy itp. Jarmark został 
uroczyście otwarty przez prezydenta Gdańska oraz burmistrza Bremy. 
W Centrum Medialnym odbyła się wystawa Gdańskie fotoobrazy 
Agnieszki i Wojciecha Lendzionów oraz wystawa Jesienne nostalgie 
Agnieszki Lendzion, koncert chórów, jazzowy koncert fortepianowy 
Leszka Możdżera, wystawa malarska Impresje na temat partnerstwa 
Gdańska i Bremy oraz młodzieżowe warsztaty taneczne. Te dwie ostat-
nie inicjatywy odbyły się we współpracy Centrum Kultury i Spotkań 
im. Helene Kaisen i Pałacu Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Oprócz tego zorganizowano wiele innych mniejszych 
wydarzeń, sympozjów, wykładów, warsztatów poświęconych tema-
tom gdańskim95. 

Kolejny jubileusz przypadł w 2011 roku z okazji trzydziestopięciole-
cia porozumienia ramowego. Także tym razem oba miasta zorganizo-
wały formalne obchody. Tradycyjnie już odbyło się także wiele imprez 
kulturalnych, takich jak spektakl Polski blues, z udziałem bremeńskiej 
orkiestry symfonicznej. Kontynuowano podróże studyjne i wizyty. 
Warto podkreślić, że w tym czasie już nie tylko bremeńczycy wyjeż-
dżali do Gdańska, ale też gdańszczanie chętnie odwiedzali przy okazji 
kolejnych jubileuszy Bremę. Różnice w zamożności mieszkańców obu 
miast wyraźnie się zmniejszyły. Dużym ułatwieniem było też pozy-
skanie nowych możliwości finansowania ze środków europejskich. 

Choć jak wspomniano, większość jubileuszy wygląda podobnie, od 
czasu do czasu pojawiają się nowe pomysły angażujące mieszkańców 
obu miast. W 2011 roku był to konkurs zatytułowany „Moje spotkania 
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z Bremą / Moje spotkanie z Gdańskiem”. Nagrodą były książki i kil-
kudniowy pobyt w Bremie i Gdańsku. Stałym elementem jubileuszy 
stały się też niewielkie akcenty naukowe, czy to w formie wykładów, 
czy też sympozjów. Wydawano też okazyjne jubileuszowe broszurki 
przedstawiające historię miast i ich partnerstwa96.

Kolejny jubileusz przypadł na rok 2016. Oba miasta znów zapla-
nowały wizyty delegacji, seminaria i spotkania. W ramach obcho-
dów w Gdańsku odbyła się między innymi uroczysta sesja Rady 
Miasta z wręczeniem odznaczeń za długoletnią działalność na rzecz 
partnerstwa. Zaproszono Bremę do udziału w Jarmarku Domini-
kańskim, odbył się też Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich 
w Europejskim Centrum Solidarności. Centralne uroczystości od-
były się w sierpniu w ramach „Dni Gdańska” w Bremie oraz „Dni 
Bremy” w Gdańsku. Ostatnim akcentem był „Tydzień niemiecki” 
w Gdańsku w październiku 2016 roku wraz z uroczystą kolacją na 
niemieckiej fregacie Karlsruhe97.

W maju 2016 roku przebywał w Gdańsku prezydent parlamentu 
Bremy Christian Weber. Ta zwykła w zamierzeniu wizyta nabrała jed-
nak nieoczekiwanie wagi w stosunkach polsko-niemieckich. Tym ra-
zem ponownie kwestie polityczne zaczęły odgrywać pewną rolę. Choć 
władze Gdańska jednoznacznie opowiadają się za kontynuacją współ-
pracy, nie są jednak w stanie uchronić bremeńskich gości przed nie-
przyjemnymi sytuacjami, takimi jak zignorowanie Christiana Webera 
podczas uroczystości z okazji wyzwolenia obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Bremeńskiego polityka nie tylko nie dopuszczono do głosu, 
ale także nie przewidziano dla bremeńczyków miejsca wśród oficjal-
nych delegacji składających kwiaty pod pomnikiem na terenie obozu98.

4. Historia a współpraca miast

Motywacja Bremy do podjęcia współpracy z Gdańskiem wynikała 
w znacznym stopniu z chęci rozliczenia się z nazistowską przeszłością. 
Była to symboliczna próba przezwyciężenia negatywnych doświadczeń 
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z okresu II wojny światowej poprzez budowanie partnerskich relacji 
z Polakami. Stanowisko to Koschnick konsekwentnie prezentował 
przy wszystkich nadarzających się okazjach. Temat wojny i okupacji 
stanowił przez długie lata ważny element publicznych wypowiedzi 
polityków bremeńskich i gdańskich. Mówił o tym między innymi 
burmistrz Klaus Wedemeier z okazji dziesięciolecia partnerstwa: 
„Długo tkwiły w pamięci ciemne karty wspólnej historii. Zatarło to 
wspomnienie przyjazno-sąsiedzkich stosunków, jakie przez stulecia 
charakteryzowały wspólną egzystencję i wzajemne interesy”99.

Jak ważne było wspólne omówienie historii, wskazują obchody 
pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oba miasta pla-
nowały uczcić ten moment wykonaniem War Requiem Benjamina 
Brittena, napisanym po zbombardowaniu Coventry. Razem wystąpiły 
chóry z obu miast. Koncert relacjonowało Radio Brema oraz niemiec-
ka telewizja publiczna. Oba miasta zwróciły się także do ministerstw 
spraw zagranicznych, by włączyć planowane przez nie wydarzenia do 
programu oficjalnych obchodów państwowych. Tak też się stało100. 
Przy tej okazji warto wskazać na wyraźną zmianę klimatu politycznego 
w roku 1989. Za udostępnienie kościoła Mariackiego do prób w związ-
ku z planowanym koncertem prałatowi Stanisławowi Łukaszewskiemu 
wspólnie dziękowali Klaus Wedemeier i prezydent Gdańska Kazimierz 
Rynkowski, podczas gdy jeszcze niedawno Wedemeierowi odradzano 
spotkanie z gdańskim biskupem101.

Motywacja wynikająca z przeszłości leżała też bez wątpienia u pod-
staw pomocy humanitarnej świadczonej przez bremeńczyków na 
rzecz gdańszczan. Zapewne nie wszyscy postrzegali to jako formę 
zadośćuczynienia, ale bez wątpienia dla wielu był to ważny aspekt. 
Podobnie należy ocenić wspomniane działania związane z fundowa-
niem stypendiów dla Polaków, pomocą dla dzieci z gdańskich domów 
dziecka czy też z odbudową i restauracją gdańskich zabytków (kary-
lion, organy w kościele Mariackim czy kościół św. Jana).

Próby zmierzenia się z własną historią stanowiły niekiedy punkt 
wyjścia interesujących inicjatyw wpływających na budowanie wza-
jemnego zaufania i większego zrozumienia. Dla wielu bremeńczyków 
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kontakty z Gdańskiem pozwoliły rozprawić się z długotrwałymi ne-
gatywnymi stereotypami wobec Polaków, nabrać do nich zaufania 
i poczuć się w sąsiednim kraju swobodniej. Było to szczególnie ważne 
dla osób, które osobiście przeżyły II wojnę światową. Bezpośredni kon-
takt umożliwia też pozbycie się poczucia niepewności i strachu przed 
do tej pory nieznanym krajem na wschodzie Europy, postrzeganym 
jako nieco egzotyczny i nieobliczalny. Ważną rolę odgrywają przy 
tym pisarze i publicyści. Interesującym przykładem jest bremeński 
polityk z partii zielonych Hermann Kuhn, łączący działalność pu-
bliczną z pisarstwem. Partnerstwo Bremy z Gdańskiem skłoniło go do 
wydania książki o nazistowskim obozie koncentracyjnym Stutthof102. 
Nie jest to jego jedyna pozycja dotycząca Polski – już w 1981 roku 
opublikował jako współautor książkę poświęconą polskiemu ruchowi 
związkowemu103.

Inny przykład dążenia do pojednania i przezwyciężenia negatyw-
nych doświadczeń wojennych pochodzi z 2000 roku i dotyczy zwrotu 
do Gdańska ponad 850 woluminów ze zbiorów biblioteki dawnego 
Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, wywiezionych do Bre-
my w roku 1945. Dzięki staraniom władz obu miast trafiły one do 
Politechniki Gdańskiej. W ceremonii ich przekazania uczestni czyli 
między innymi Henning Scherf oraz Christian Weber104. Kwestie 
prawne związane z restytucją tych książek nie były łatwe, choć strona 
bremeńska była bardzo przychylna. Na problemy napotkano jednak 
na szczeblu federalnym.

Współpraca z Bremą często jest dla polskich samorządowców 
pierwszą okazją do spotkania z Niemcami. Na przekór wciąż żywym 
stereotypom bremeńczycy przy bliższym poznaniu okazują się zwykły-
mi ludźmi, z którymi można prowadzić rozmowy, negocjacje, a nawet 
się zaprzyjaźnić. Ten sam proces widzimy wśród szerszych warstw 
społecznych. Dla osób, które poznawały Niemców tylko przez pryzmat 
doświadczeń okupacyjnych, frontowych czy obozowych, a w później-
szym czasie wyłącznie z opowiadań i antyniemieckiej propagandy 
komunistycznej, pierwszy bezpośredni kontakt był istotnym krokiem 
w kierunku pojednania. Wiele problemów wynikających z przeszłości 
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istnieje jednak aż do dzisiaj, o czym świadczy choćby wspomniany 
incydent z udziałem Christiana Webera w trakcie obchodów wyzwole-
nia obozu Stutthof. Krótko, ale trafnie ten problem przedstawił Paweł 
Adamowicz, wskazując, że w Polsce wiele osób postrzega Niemców 
wyłącznie przez pryzmat Czterech pancernych i II wojny światowej. 
Adamowicz stwierdził między innymi: „My byliśmy wychowywa-
ni w dużej podejrzliwości do Niemców i Niemiec. Niemiec to był 
wróg”105. Tego typu postawy, silnie ugruntowane w polskim społe-
czeństwie, objawiają się nie tylko na poziomie głośnych medialnych 
debat politycznych, w stylu straszenia „dziadkiem z Wehrmachtu”, 
ale także w codziennych kontaktach, o czym świadczą ostatnie anty-
niemieckie incydenty (na przykład w przypadku ataku na profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego mówiącego w tramwaju po niemiecku). 
Choć dzisiaj nabierają one znacznie bardziej fizycznego wymiaru, 
na poziomie werbalnym nie są niczym nowym. Nieprzypadkowo 
we wspomnieniach wielu Polaków odwiedzających Niemcy tematy 
związane z wojną i odszkodowaniami dla Polski wychodzą na pierw-
szy plan106. Skoncentrowanie na tematach wojennych widać także 
w obszarze kultury i sztuki. Jak twierdzi Iwona Bigos, współtwórczyni 
licznych niemiecko-polskich projektów artystycznych, bremeńczycy 
zainteresowani są w swojej pracy twórczej przede wszystkim kwe-
stiami społecznymi i socjalnymi ukierunkowanymi na przyszłość, 
natomiast wielu polskich artystów nadal chętnie sięga po tematykę 
wojenną i rozpamiętuje przeszłość107.

Mimo wielu resentymentów między obu narodami należy za-
uważyć, że czterdzieści lat od czasu podpisania porozumienia bagaż 
historyczny stosunków gdańsko-bremeńskich, czy szerzej polsko-nie-
mieckich, wyraźnie zmienił swoje znacznie. Choć II wojna światowa 
nadal pozostaje ważnym tematem we wzajemnych relacjach, a także 
regularnie jest wykorzystywana w celach politycznych, nie stanowi 
ona jedynego punktu odniesienia dla Polaków i Niemców szukających 
kontaktów z drugim narodem. Znacznie ważniejszą rolę odgrywają 
wspólne zainteresowania – czy to w zakresie kultury, czy też sportu 
albo harcerstwa. Kontakty z Niemcami nie są dla młodych Polaków 
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czymś znacząco innym od kontaktów z rówieśnikami z Francji czy 
Anglii. Co więcej, z racji geograficznej bliskości Niemców spotyka się 
często, a w takich miastach jak Gdańsk niemal na co dzień.

Wkład partnerstwa bremeńsko-gdańskiego w polsko-niemiec-
kie pojednanie został już wielokrotnie doceniony. Warto raz jeszcze 
przypomnieć o nagrodzie ambasadora Rzeczpospolitej dla Bremy za 
wzorową współpracę z Gdańskim w 2001 roku, a następnie odzna-
czenie obu miast Nagrodą im. Ericha Brosta w dziedzinie zbliżenia 
polsko-niemieckiego w 2003108. Bez wątpienia Brema i Gdańsk na tę 
nagrodę zasługiwały i nadal zasługują. 

Jej przyznanie było także ważnym wydarzeniem politycznym. Z tej 
okazji do Gdańska po raz drugi przybyli prezydenci obu krajów: Jo-
hannes Rau i Aleksander Kwaśniewski. Podpisali oni wówczas tak 
zwaną deklarację gdańską, w której potępiono przymusowe wysied-
lenia, ucieczki i wypędzenia w Europie, jednocześnie podkreślając, 
że „nie mogą mieć więcej miejsca materialne roszczenia, wzajemne 
oskarżenia i przeciwstawianie sobie doznanych strat i popełnionych 
przestępstw”109. Deklaracja stanowiąca ważny krok w kierunku zrozu-
mienia między narodami europejskimi wywołała jednak także głosy 
niezadowolenia, nie tylko w Polsce i Niemczech, ale także w pań-
stwach trzecich, takich jak Czechy. Głosy te wskazują, że otwartość 
i dialog nie są oczywistością i inicjatywy takie jak gdańsko-bremeńskie 
partnerstwo nadal mają istotną rolę do odegrania w kształtowaniu 
świadomości obywateli.

Oba miasta stoją dziś przed wyzwaniem, w jaki sposób realizować 
zadanie porozumienia na początku XXI wieku. W jaki sposób kształ-
tować wzajemne stosunki ponad siedemdziesiąt lat od zakończenia 
II wojny światowej? Jak wreszcie prezentować wiedzę historyczną 
młodemu pokoleniu, by historia nie dzieliła, ale łączyła? Szczególnie 
na tym ostatnim polu pojawia się szansa rozwoju. Czterdziestolecie 
partnerstwa zbiegło się w czasie z pojawieniem się na rynku pierw-
szego tomu podręcznika do historii dla szkół gimnazjalnych, który 
z identyczną zawartością został wydany przez polskie i niemieckie 
wydawnictwa edukacyjne w dwóch wersjach językowych. Podręcznik 
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ten został opracowany przez polsko-niemiecki zespół i jest wynikiem 
działań Wspólnej Komisji Podręcznikowej, której zalecenia z lat sie-
demdziesiątych Brema jako pierwszy land niemiecki wprowadziła do 
programu nauczania110. Innym przykładem są projekty współpracy 
między miejscem pamięci w byłej bazie U-Bootów „Bunker Valentin” 
w Bremie i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niestety niepew-
ność co do dalszych losów gdańskiego muzeum nie sprzyja chwilowo 
nawiązywaniu bliższej współpracy z Bremą.

5. W poszukiwaniu nowych form współpracy

Władze Bremy i Gdańska oceniają dokonania ostatnich czterdziestu 
lat bardzo pozytywnie. Dzisiaj oba miasta stają jednak przed ważnym 
pytaniem o to, jak ma w przyszłości wyglądać ich współpraca. Do-
tychczasowe doświadczenia wykazały, że nie jest możliwe utrzymanie 
zbyt wielu partnerstw miast jednocześnie. Brema z 8 miastami part-
nerskimi i 3 nieaktywnymi oraz Gdańsk z 17 oficjalnymi partnerstwa-
mi i dalszymi 9 miastami współpracującymi wyraźnie nauczyły się 
w ostatnich latach, że imponująca liczba zawartych umów w żaden 
sposób nie przekłada się na realne korzyści, jakie miasta odnoszą 
z partnerstwa.

Na tle innych umów zarówno w Gdańsku, jak i w Bremie ocenia się 
wzajemne stosunki jako wyjątkowe. Bez wątpienia należą one do naj-
aktywniejszych. Według danych Senatu Bremy w latach 2007–2012 we 
współpracy z Gdańskiem odnotowano 95 wspólnych projektów, czyli 
15,8 rocznie. W tym samym okresie podobną intensywność (średnio 
14 wydarzeń rocznie) odnotowano jedynie w stosunkach z Durba-
nem w Republice Południowej Afryki. Znacznie mniej aktywna była 
współpraca z Hajfą (11,8), Rygą (10,5) oraz Dalian w Chinach (6,3)111. 
Lista ta zapewne nie jest pełna. Jak wskazują pracownicy Senatu Bre-
my oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wiele wspólnych projektów 
i aktywności nie jest znana władzom miejskim. Możliwość swobod-
nego poruszania się między obu miastami umożliwia podejmowanie 
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całkowicie prywatnych inicjatyw, wzbogacających partnerstwo obu 
miast, ale niekoniecznie znanych.

Władze Bremy i Gdańska z reguły zgodnie współpracują, od-
miennie jednak postrzegają swoją rolę. Bremeńska wizja partnerstwa 
w interesujący sposób została przedstawiona w broszurce Bremens 
Internationele Beziehungen z 2003 roku. Czytamy w niej między in-
nymi: „Swój oficjalny charakter partnerstwa miast otrzymują dzięki 
bilateralnym porozumieniom ramowym. Kontakty na poziomie 
politycznym otwierają drogę poszczególnym resortom oraz insty-
tucjom, ale także organizacjom pozarządowych do zaangażowania 
i wypełniania życiem partnerstwa miast. Organizacje dobroczynne, 
kościoły, stowarzyszenia obrony praw człowieka, instytuty naukowe, 
ośrodki kultury, przedsiębiorcy i obywatele Bremy wykorzystują 
partnerstwo miast jako punkt odniesienia w realizacji własnych in-
teresów oraz aktywności. Partnerstwo miast należy w tym kontekście 
rozumieć także jako zaproszenie dla obywateli Bremy do poszuki-
wania za granicą partnerów i przyjaciół, robienia tam interesów 
oraz brania udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych”112. 
W tym kontekście urzędnicy bremeńscy postrzegają siebie wyłącznie 
jako koordynatorów istniejącej współpracy. W Bremie regularnie 
odbywają się spotkania typu jour fixe, służące dyskusji i wymianie 
doświadczeń związanych z wymianą. Zapraszani są na nie jednak 
najczęściej tylko przedstawiciele instytucji miejskich, niekiedy także 
przedstawiciele trzeciego sektora. Raz do roku kancelaria Senatu 
opracowuje plan współpracy na cały rok, a także raport roczny. Jej 
bezpośrednie działania ograniczają się jednak najczęściej do wy-
miany na szczeblu roboczym, przygotowania oficjalnych wizyt oraz 
organizowania jubileuszy113. Działania kancelarii ograniczone są też 
brakiem środków finansowych. Władze Bremy podejmują obecnie 
współpracę, tylko o ile uzyskają na nią dodatkowe fundusze. Jednym 
z przykładów może być rozpisanie w 2005 roku konkursu na najlep-
szy materiał dziennikarski o Gdańsku. Trzem osobom Brema ufun-
dowała tygodniową podróż do Gdańska oraz nagrodę pieniężną. Jury 
przewodniczył oczywiście Hans Koschnick. Było to jednak działanie 
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jednorazowe, możliwe wyłącznie dzięki przeznaczeniu na ten cel 
pieniędzy z Nagrody im. Ericha Brosta otrzymanej w 2003 roku114.

W ostatnich latach zmieniła się też forma komunikacji z Gdań-
skiem. Przez wiele lat ustalano roczne plany współpracy, szczególnie 
kulturalnej, obecnie tego już się nie czyni. Powodem są ponownie 
problemy finansowe. Jak czytamy w materiałach przygotowanych na 
posiedzenie Senatu Bremy: „Te plany oznaczały dla miasta poważ-
ne zobowiązania, które obecnie zarówno przez Bremę, jak i miasta 
partnerskie nie mogły być zrealizowane, ze względów personalnych 
i finansowych. Szczególnie w trakcie kryzysu finansowego w 2008 roku 
doszło do poważnych ograniczeń przez Rygę i Gdańsk aktywności 
związanej ze współpracą. Oba miasta informowały o tym całkowi-
cie otwarcie. We wzajemnych rozmowach próbujemy w ten sposób 
kształtować działania, by nie pociągały one wysokich kosztów dla 
miast partnerskich w trakcie realizacji projektów. Istnieje niefor-
malne porozumienie, że koszty podróży ponoszą sami podróżujący, 
zakwaterowanie, wyżywienie i program finansuje natomiast miasto 
zapraszające”115. Jak widać, jest to w prostej linii kontynuacja zasad 
„wymiany bezdewizowej,” przyjętych jeszcze w latach siedemdziesią-
tych. Dzisiaj jest ona jednak ważna nie tylko dla miast partnerskich, 
ale i dla samej Bremy.

Nieco inaczej swoją rolę we współpracy miast postrzega strona 
gdańska. Urząd Miejski znacznie bardziej angażuje się w realizację 
konkretnych projektów, a także w koordynację współpracy. Choć 
ingerencja ze strony władz miejskich nie przypomina stanu sprzed 
1989 roku, to jednak chęć utrzymywania kontroli nad współpracą 
zagraniczną może być pewną pozostałością dawnych przyzwyczajeń. 
Niekoniecznie jest to cecha negatywna, jak bowiem wykazaliśmy, 
władze miejskie w wielu przypadkach odgrywały rolę pomysłodawcy 
i inicjatora współpracy. W Gdańsku poświęca się także znacznie wię-
cej uwagi niewielkim projektom realizowanym przez inne podmioty. 
Gdańscy politycy chętniej spotykają się z nawet małymi grupami od-
wiedzającymi miasto nad Motławą. Choć takie spotkania są de facto 
tylko niewielkim gestem, to jednak bremeńskie instytucje zdają się je 
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doceniać, wyraźnie krytykując w tym zakresie brak zaangażowania 
własnych polityków.

Urzędnicy z obu miast doskonale wiedzą też, że choć ich działania 
mogą wpływać pozytywnie na rozwój partnerstwa, to jednak konkret-
ne projekty dochodzą do skutku tylko i wyłącznie, jeśli znajdą się oso-
by oraz instytucje, które w ich realizację się zaangażują. Z tego właśnie 
powodu współpraca obu miast ulega stałej fluktuacji. Powstają nowe 
formy partnerstwa, na nowo podejmowane są inicjatywy, z których 
wcześniej zrezygnowano, a dobrze rozwijające się obszary współpracy 
z czasem przestają być kontynuowane. Niektóre z nich trwają przez 
kilka lat, inne przez kilkanaście, po czym ze względu na brak zaan-
gażowanych działaczy, którzy odchodzą na emeryturę czy podejmują 
inne obowiązki, zostają całkowicie zarzucone lub zapadają w stan 
uśpienia. Ważnym wyjątkiem są Towarzystwo Niemiecko-Polskie 
w Bremie i Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku, a w ostatnich 
dwóch dekadach także AWO Bremen.

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest brak możliwości zabez-
pieczenia przez Bremę i Gdańsk długofalowego finansowania projek-
tów realizowanych przez inne podmioty w ramach partnerstwa miast. 
Dotychczasowe niewystarczające formy finansowania z jednej strony 
są główną przeszkodą na drodze do rozwijania skutecznej współpra-
cy, z drugiej zaś – finansowanie pojedynczych projektów w miarę 
dostępności funduszy pozwala miastom skupić się na tych działa-
niach, które w danym momencie wykazują największą aktywność. 

Ciekawy przykład dotyczy współpracy podjętej w obliczu kryzysu 
migracyjnego w Europie z lat 2015–2017. Land Brema przyjął w tym 
czasie znaczną liczbę uchodźców. Spowodowało to konieczność do-
stosowania systemu opieki społecznej do nowych warunków, a także 
wyraźnie zmniejszyło wysokość budżetu na współpracę miast. Choć 
do Gdańska nie przybyli jeszcze żadni uchodźcy, gdańszczanie udali 
się w podróż studyjną do Bremy, by od niemieckich kolegów uczyć się, 
w jaki sposób organizować swoje działania. Bremeńskie doświadczenia 
nie zostały wprawdzie w Gdańsku wykorzystane, być może jednak 
okażą się przydatne w przyszłości.
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Obecnie większość wspólnych projektów realizowanych jest w ob-
szarze kultury, kształcenia oraz sportu i obejmuje festiwale, wystawy, 
projekty edukacyjne, koncerty, pokazy filmów, odczyty itp. Rozwijają 
się także wymiana szkolna i wymiana ekspertów. Duża część tych 
wydarzeń to imprezy związane z różnego typu jubileuszami – od 
okrągłych rocznic samego partnerstwa po rocznice współpracy po-
szczególnych instytucji116. Świadczy to o ugruntowaniu się już pew-
nych tradycji związanych ze współpracą obu miast.

Jednocześnie zauważalne są także nowe trendy. Coraz częściej 
rozwija się współpraca wielostronna, obejmująca nie tylko Bremę 
i Gdańsk, ale także dalsze miasta. Jest to na pewno wynik większego 
dostępu do środków unijnych, których zasady przewidują najczęściej 
udział partnerów z co najmniej trzech krajów. W takich sytuacjach 
miasta partnerskie są dla siebie naturalnym partnerem przy pozyski-
waniu środków finansowych. Jako przykład może posłużyć aplikacja 
Gdańska, Bremy i Hajfy w 2015 roku do programu unijnego „Europa 
dla obywateli” w zakresie historii wodnych szlaków handlowych łączą-
cych te trzy miasta oraz upamiętniania wydarzeń z okresu totalitary-
zmów117. Ze środków unijnych korzystano także wcześniej. W latach 
dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych między innymi w ramach pro-
gramu „Miasta i gminy bliźniacze”. Warto też przypomnieć zorga-
nizowane w 2001 roku w ramach obchodów dwudziestopięciolecia 
partnerstwa wspólne seminarium dotyczące wymiany doświadczeń 
w zakresie zarządzania unijnymi funduszami strukturalnymi118. Z ko-
lei w latach 2006–2007 zakończył się zarządzany przez Bremę mię-
dzyregionalny projekt MoCuBa – Mobility Culture in the Baltic Sea 
Area, opiewający na kwotę 1,7 miliona euro. Celem tego projektu było 
wspieranie zrównoważonego transportu zbiorowego. Jednym z jego 
uczestników był Gdańsk z wkładem własnym w wysokości 12 tysięcy 
euro. Najbardziej widocznym efektem tego projektu jest rozwój komu-
nikacji rowerowej w Gdańsku, a także opracowanie nowego systemu 
elektronicznych biletów komunikacji miejskiej119.

Jednym z perspektywicznych obszarów współpracy miast są kon-
takty w dziedzinie przemysłu kosmicznego. Obecnie trudno jednak 
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wskazać na konkretne efekty tej współpracy. W tym przypadku Bre-
ma nie orientuje się tylko na Gdańsk, ale stara się współpracować 
ze wszystkimi miastami zaangażowanymi w projekt budowy rakiety 
Ariane. We współpracy z Gdańskiem celem jest przede wszystkim 
promowanie zainteresowań dotyczących badań kosmicznych wśród 
uczniów i studentów.

Nową instytucją w bremeńsko-gdańskim partnerstwie jest także 
Europejskie Centrum Solidarności. To właśnie dzięki staraniom ECS 
powstała niniejsza publikacja. Podjęto także współpracę z Instytutem 
Badań Wschodu w Bremie, który przekazał do ECS wiele kopii ma-
teriałów archiwalnych dotyczących „Solidarności”. ECS staje się tym 
samym jedną z instytucji, które utrzymują robocze kontakty z bre-
meńskimi kolegami.
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Znaczenie 
partnerstwa miast

Omówione przykłady współpracy Bremy i Gdańska nie stanowią do-
kładnej rekonstrukcji przebiegu partnerstwa ani też katalogu wszyst-
kich wydarzeń, projektów czy spotkań, które odbyły się w ostatnich 
czterdziestu latach. Celem niniejszej książki jest bowiem odpowiedź 
na pytanie o znacznie tego partnerstwa dla obu miast oraz wskazanie 
głównych punktów zwrotnych w jego rozwoju. 

Partnerstwo miast nie jest czymś stałym i nie polega wyłącznie 
na cyklicznej organizacji tych samych wydarzeń. W tym kontekście 
zacytujmy raz jeszcze Hansa Koschnicka, który otrzymując hono-
rowe obywatelstwo Gdańska, mówił w 1994 roku: „Mam nadzieję, 
że udało nam się zostawić za sobą najgorszy odcinek drogi, ale nie 
powinniśmy polegać na tym, że od teraz wszystko będzie działa-
ło samoczynnie. Jest wiele wydarzeń […], które wzbudzają naszą 
czujność, tak by w Europie nie doszło ponownie do powrotu bez-
myślnego nacjonalizmu i ślepego fanatyzmu”1. Swoją wypowiedzią 
Koschnick wyraźnie wskazuje, że przed partnerstwem miast nadal 
stoi wiele wyzwań. Poziom i jakość współpracy ewoluowały od czasu 
podpisania porozumienia ramowego w 1976 roku. Upadek komu-
nizmu i demokratyzacja Polski, zjednoczenie Niemiec i wreszcie 
współpraca obu krajów w Unii Europejskiej zmieniły nie tylko ramy 
polityczne, ale również sytuację gospodarczą i  społeczną Gdań-
ska i Bremy. Mimo że formy współpracy nadal pozostają podobne: 
wymiana specjalistów, młodzieży, sportowców, wspólne sympozja 
i konferencje, projekty kulturalne i występy artystyczne, a na szczeblu 
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oficjalnym wymiana delegacji i obchody okrągłych rocznic, warto 
wskazać kilka wyraźnie różniących się okresów partnerstwa.

Pierwsze dziesięć lat możemy nazwać epoką Koschnicka. Dzięki 
jego niespożytej energii udało się nie tylko nawiązać współpracę, ale 
także wypełnić podpisaną umowę treścią oraz utrzymać ją w okresie 
poważnych trudności politycznych. W tym czasie zdecydowana więk-
szość propozycji współpracy (jeśli nie wszystkie) pochodziła ze strony 
bremeńskiej. Brema ponosiła także większość kosztów. Jest to również 
okres intensywnej pomocy humanitarnej ze strony bremeńskiej dla 
znacznie uboższego Gdańska. Mimo tej dominacji Bremy współpraca 
rozwijała się po obu stronach równomiernie, a bremeńczycy nie dawali 
gdańszczanom powodu do poczucia niższości. Wprowadzenie stanu 
wojennego ograniczyło wprawdzie wymianę Gdańska z Bremą, ale 
nie zablokowało jej całkowicie.

Sytuacja poważnie zmieniła się po roku 1989. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych ze względu na złą sytuację gospodarczą w Polsce nadal 
kontynuowano pomoc ze strony Bremy. Z czasem jej formy uległy 
zmianie. Pomoc humanitarną powoli zastępował transfer wiedzy z za-
kresu działania gospodarki rynkowej oraz kultury demokratycznego 
państwa. Do gdańskich szpitali nie dostarczano już bandaży czy nici 
chirurgicznych, ale skomplikowany sprzęt diagnostyczny. To także 
okres licznych, ale w większości niezbyt udanych prób intensyfikacji 
kontaktów gospodarczych. Od lat dziewięćdziesiątych powoli zaczyna 
też zmniejszać się różnica w rozwoju gospodarczym obu miast. Wy-
nika to nie tylko z szybkiego rozwoju ekonomicznego Gdańska, ale 
także z niemal permanentnego kryzysu ekonomicznego panującego 
w Bremie. W pierwszych latach transformacji władze miejskie nadal 
mają jeszcze duży wpływ na kształt współpracy. Są one też jedynym 
źródłem finansowania projektów partnerskich. Dopiero w następnych 
dekadach poszczególne podmioty zaczynają się usamodzielniać, nie 
zawsze podejmując współpracę z władzami miasta.

Gdańsk powoli przestaje być biedniejszym krewnym wymagają-
cym pomocy. Dzisiaj Gdańsk wyraźnie przejmuje rolę aktywniejszego 
inicjatora współpracy, wiążącą się także z większymi kosztami. Po 
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stronie bremeńskiej widać natomiast większą ostrożność nie tyle wo-
bec samej idei partnerstwa, ile przede wszystkim wobec angażowania 
środków w konkretne projekty. Nieprzypadkowo idea „Nowej Hanzy” 
nie znalazła w Bremie wielu zwolenników, podczas gdy Gdańsk bardzo 
intensywnie włączył się w jej działalność.

Ponad 40 lat kontaktów między obu miastami wskazało, że jest 
w ich ramach miejsce zarówno na stałą, konsekwentnie kontynuowaną 
współpracę poszczególnych instytucji – na przykład uczelni wyższych 
czy Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, jak też na inicjatywy krótko- 
i średnioterminowe, które trwają zaledwie kilka czy kilkanaście lat. Oba 
miasta wyraźnie zaakceptowały tę specyfikę partnerstwa i dopasowują 
się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. To, że niektóre formy 
współpracy (na przykład wymiana harcerska) zostają zarzucone, nie 
musi być powodem do obaw. Wszystkie inicjatywy partnerskie roz-
wijają się i trwają jedynie pod warunkiem, że znajdą się ludzie gotowi 
zaangażować się w ich rozwój. W obu miastach bez wątpienia ciągle 
istnieje taki potencjał, na co wskazują podejmowane co roku inicjatywy. 
Nie potrafimy z dzisiejszej perspektywy stwierdzić, które z nich okażą 
się w przyszłości wystarczająco nośne, by rozwinąć się w intensywną 
wymianę gdańsko-bremeńską. Dlatego też wydaje się, że celem władz 
miejskich powinno być wspieranie możliwie różnorodnych działań. 

Należy też odpowiedzieć na pytanie o sens istnienia partnerstwa 
miast. Czy w sytuacji, gdy granice pozostają otwarte i każdy może 
swobodnie podróżować z jednego kraju do drugiego w ramach Unii 
Europejskiej, idea partnerstwa miast nie jest już przestarzała? Pytanie 
to jest bez wątpienia zasadne, dotyczy bowiem przyszłości obu miast. 
Odpowiedzi na nie nie mają dzisiaj niestety jeszcze ani władze miejskie, 
ani przedstawiciele instytucji społecznych zaangażowanych we współ-
pracę. Dobrze jednak, że wątpliwości się pojawiają, stanowić mogą 
bowiem podstawę do otwartej dyskusji na temat przyszłości, aktywności 
w nowych obszarach i odnowienia kształtu partnerstwa2.

Współpraca obu miast toczy się obecnie na dwóch głównych płasz-
czyznach, które nie zawsze ze sobą się spotykają. Z jednej strony jest to 
poziom wymiany oficjalnych delegacji, wizyt i rozmów politycznych. 
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W tym obszarze bierze udział stosunkowo niewielkie, ale wpływowe 
grono osób. Z drugiej strony realizowane są poszczególne projekty, 
w ramach których nie dyskutuje się o pojednaniu polsko-niemieckim, 
ale realizuje się je w praktyce poprzez przezwyciężanie konkretnych 
problemów organizacyjnych i finansowych, poszukiwanie partnerów 
itp. W tę współpracę zaangażowanych jest znacznie więcej osób niż 
na poziomie politycznym, ale także one obejmują jedynie niewielką 
część mieszkańców obu miast.

Największą grupą, będącą często jedynie biernym odbiorcą 
i obserwatorem tego, co dzieje się w ramach partnerstwa miast, 
są wszyscy mieszkańcy Bremy i Gdańska. Większości moich roz-
mówców z obu miast, zarówno działaczom społecznym, jak i po-
litykom, zadawałem pytanie, co ich zdaniem mieszkańcy wiedzą 
na temat partnerstwa Bremy i  Gdańska. Odpowiedzi były dość 
pesymistyczne. Najczęściej o współpracy wiedzą tylko ci, którzy 
angażują się w konkretne projekty. Co więcej, jak podkreślali starsi 
z moich bremeńskich rozmówców, także wiedza o Polsce jest wśród 
młodego pokolenia Niemców niewielka. Opinie te potwierdza ofi-
cjalne stanowisko Senatu Bremy z 2013 roku: „Społeczeństwo nie 
ma pewnej wiedzy dotyczącej partnerstwa miast. Możemy jednak 
zakładać, że na poziomie dzielnic znane są przede wszystkim part-
nerstwa z Rygą, Gdańskiem i Hajfą, na przykład za pośrednictwem 
podróży obywateli (Bürgerreise) i wymiany szkolnej, która odbywa 
się z  tymi miastami, a  także poprzez liczne spotkania kulturalne 
i sportowe”3. Problem polega jednak na tym, że w owej wymianie 
bierze udział tylko stosunkowo niewielka grupa osób. Podobny stan 
wiedzy o partnerstwie odnotowujemy w Gdańsku, gdzie większość 
mieszkańców nie tylko nie bierze udziału we współpracy z Bremą, 
ale też nie zawsze zdaje sobie sprawę z jej istnienia4.

Partnerstwo Bremy i Gdańska nie jest wyłącznie projektem elit. 
Choć bez wątpienia początkowo miało taki charakter, starałem się 
wykazać jego wyraźny wpływ na życie społeczne w obu miastach. 
Szczególnie dobrym przykładem jest tu transfer wiedzy w zakre-
sie opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji i wychowania. Za 
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pośrednictwem partnerstwa doświadczenia są wykorzystywane w obu 
miastach dla potrzeb wszystkich mieszkańców. Fakt, że wiedza na ten 
temat nie zawsze do nich dociera, bez wątpienia nie jest powodem do 
zadowolenia ze strony władz miejskich. Z punktu widzenia transferu 
kultury między obu miastami nie jest to jednak element tak bardzo 
istotny. Transfer kultury skutkujący przemianami społeczeństwa pod 
wpływem bodźców zewnętrznych odbywa się najczęściej za pośrednic-
twem konkretnych aktorów działających na styku obu kultur. Za ich 
pośrednictwem nowe treści, idee, rozwiązania i plany przenikają do 
społeczeństwa i są przez nie recypowane, czyli przyjmowane za swo-
je. W tym momencie oryginale pochodzenie danej idei czy pomysłu 
przestaje być istotne. Stają się one własne, miejscowe, znajdują swoje 
miejsce w lokalnej kulturze5. W ten sposób z wymiany korzystają nie 
tylko osoby bezpośrednio w nią zaangażowane, ale także całe społe-
czeństwo. W perspektywie ostatnich czterdziestu lat bez wątpienia 
nieco więcej skorzystał na niej Gdańsk.

Czas, który upłynął od rocznicy czterdziestolecia podpisania umo-
wy partnerskiej, choć krótki, obfitował w wydarzenia, które zmuszają 
nas do tego, by spojrzeć nieco inaczej na współpracę obu miast. Zmia-
nie uległo bowiem polityczne znaczenie partnerstwa Bremy i Gdańska. 
Po 2016 roku odnotowujemy w Polsce wzrost antyniemieckiej retoryki, 
zarówno w debatach politycznych, jak i medialnych. Powróciły na 
przykład żądania odszkodowań od Niemiec za zniszczenia II woj-
ny światowej. Zauważalny jest także wzrost ataków i krytyki wo-
bec prezydenta Gdańska. Spowodowało to, że klimat do współpracy 
z niemieckimi parterami stał się znacznie trudniejszy. Dawała temu 
otwarcie wyraz w dyskusji z okazji czterdziestolecia Towarzystwa Pol-
sko-Niemieckiego w Bremie niemiecka konsul generalna w Gdańsku 
Cornelia Pieper. Także władze Gdańska prezentują jasne stanowisko, 
które w Bremie w sierpniu 2016 roku wyraził Paweł Adamowicz: „Dziś, 
w czasach szczególnie trudnych, kiedy do głosu dochodzą nurty auto-
rytarne, antydemokratyczne; kiedy na naszych oczach populizm staje 
się normą funkcjonowania wielu polityków; kiedy bezwstyd i słowne 
barbarzyństwo staje się normą […], ogromne misje mają przed sobą 
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wspólnoty miejskie. Wspólnie sięgamy do depozytu wartości, takich 
jak wolność, tolerancja, otwartość, demokracja, czyli do tego, co jest 
fundamentem bremeńskiego republikanizmu. Sięga do nich również 
Gdańsk, jako miasto wolności i solidarności, które wymyśliło poko-
jowy sposób demontażu agresywnego komunizmu. To właśnie na 
obywatelach naszych miast spoczywa wielki obowiązek, w XXI wieku, 
stawiać tamę populizmowi i ruchom antydemokratycznym. Nasze 
partnerstwo, które wyrosło w radykalnie innej geopolityce i rady-
kalnie innej topografii politycznej, dziś, w XXI wieku, ma przed sobą 
ogromne zadanie do wypełnienia”6. W tym samym duchu wypowiadał 
się Christian Weber, który w trakcie wizyty w Gdańsku w 2017 roku 
podkreślał znaczenie lokalnych struktur demokratycznego społeczeń-
stwa dla całego państwa7.

Nowa sytuacja polityczna oraz problemy z definicją tego, czym po-
winna być dla obywateli Unia Europejska, pokazują znaczenie silnych 
społecznych więzów z sąsiadami. Wieloletnie kontakty Bremy i Gdań-
ska, ich instytucji oraz poszczególnych osób budują bowiem klimat 
zrozumienia oraz pozytywnej współpracy, który nie ulega zawieszeniu 
wyłączenie w wyniku koniunktury politycznej. Ta cecha partnerstwa 
wydaje się niezwykle ważna w zakresie budowania przyjacielskich 
i pokojowych stosunków z sąsiadami, ale wskazuje również, czym 
w praktyce może stać się integracja europejska. W tym kontekście 
także jasno wypowiadał się prezydent Gdańska: „Dziś Niemcy biorą 
na siebie ogromną odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość 
Europy. Ale na Niemczech nie może spoczywać 100 procent odpo-
wiedzialności. Inne miasta, inne państwa europejskie, nie mogą je-
dynie udawać, markować solidarności europejskiej. Muszą aktywnie 
zaangażować się w utrwalanie i rozwijanie europejskiej solidarności”8.
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Burmistrzowie to liderzy XXI wieku. Wiele miast tworzy dziś sieć global-
nej kooperacji, metropolie stały się kluczowymi podmiotami współpracy 
międzynarodowej, a ich wspólne działanie jest szansą na pozytywną kon-
frontację z globalnymi wyzwaniami. […] Działając wspólnie i solidarnie, 
duże wielokulturowe miasta mogą wzmocnić liberalną demokrację. […] 
Sporo się dzisiaj mówi o dyplomacji miast, tak zwanej urban diploma-
cy. W czasach antyliberalnego nacjonalizmu włodarze takich miast jak 
Stambuł, Budapeszt, Berlin, Lipsk, Warszawa, Gdańsk czy Wrocław stali 
się nadzieją na obronę demokracji i uniwersalnych praw człowieka po-
nad granicami krajów. Strategie polityczne miast stały się zaś ważnymi 
punktami orientacyjnymi na kontynencie europejskim. […]

Politycy bremeńscy, którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych postawili na współpracę z Gdańskiem, byli europejską awangardą, 
budowali nowe szlaki w podzielonej systemowo Europie. Mimo dużych 
politycznych ograniczeń ze strony władzy komunistycznej współpra-
ca Gdańska i Bremy stała się wręcz zapowiedzią głębokich przemian 
w Europie. Partnerstwo miast stworzyło jedną z pierwszych przestrzeni 
międzynarodowych dla spotkań Polaków i Niemców. Zainwestowano 
w budowanie zaufania, które po upadku bloku sowieckiego zaowocowało 
realnym partnerstwem miast i państw. Brema i Gdańsk stały się kata-
lizatorem fundamentalnych przemian w relacjach polsko-niemieckich.

Basil Kerski
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