
Mieszkający w Niemczech Polacy licznie, jak jeszcze nigdy, 
głosowali w pierwszej turze wyborów prezydenckich. W RFN 
utworzono 15 komisji wyborczych: pięć w Kolonii, cztery 
w Berlinie, po trzy w Hamburgu i Monachium. W pierwszej 
turze oddano ponad 49 tysięcy głosów ważnych. Ambasada RP 
w Berlinie informuje, że w drugiej turze chce głosować 85 tys. 
osób. Głosowanie jest tylko korespondencyjne.

We wszystkich obwodach 
w RFN zdecydowanie najwięcej 
głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. 
Głosowało na niego 52,54 proc. 
wyborców. Na Andrzeja Dudę – 
20,08 proc., na Szymona Hołow-
nię – 15,62 proc., na Krzysztofa 
Bosaka – 5,8 proc., na Roberta 
Biedronia – 4,27 proc.

Trzaskowski rekordowe po-
parcie – 57 proc. głosów ważnych 
– uzyskał w Berlinie. Na Andrzeja 
Dudę głosowało tam 13 proc. wy-
borców, o kilka procent mniej niż 
na Szymona Hołownię.

Komentując wyniki pierwszej 
tury Jacek Tyblewski, dziennikarz 

polskiej rozgłośni berlińskiego Ra-
dia Cosmo, mówił, że wśród polskich 
wyborców w Niemczech niewielu 
jest beneficjentów polityki socjal-
nej rządu RP. Panuje wśród nich 
– mówił dalej Tyblewski – „głęboka 
odraza wobec rządowej strategii 
podporządkowania sądów jedynie 
słusznej linii partii”. Niemieccy 
Polacy „nie dają się namówić na 
nagonkę przeciw osobom o  od-
miennej orientacji seksualnej”, są 
też zdecydowanie przeciwni „dal-
szemu odrywaniu Polski od Unii 
Europejskiej”. Tyblewski dodawał: 
„Przed nami kolejna tura wyborów, 
w której może się liczyć każdy głos. 

Jeśli i tym razem 8 tysięcy głosów 
w Niemczech i dziesiątki tysięcy 
w Europie Zachodniej okażą się 
nieważne, mało będzie naiwnych, 
przyjmujących za dobrą monetę 
tłumaczenia o  małych niedocią-
gnięciach”.

Tyblewski krytykował działal-
ność Ambasady RP w  Berlinie. 
Mówił, że „polska dyplomacja 
w  Niemczech, stawiając konse-
kwentnie na organizacje związane 
z rządzącą w Polsce opcją politycz-
ną, faktycznie hamuje działalność 
większości aktywnej Polonii”. Jego 
zdaniem wynik pierwszej tury 
wyborów pokazał, „że organizacje 
wspierane przez ambasadora An-
drzeja Przyłębskiego reprezentują 
tylko niewielki ułamek aktywnej 
niemieckiej Polonii”, czego skutki 
według Tyblewskiego są fatalne, bo 
z polonijnej wspólnoty „wypycha to 
ludzi o niesłusznych, nierządowych 
przekonaniach”, co „zniechęci 
na dłuższą metę wielu z nich do 
działania na rzecz kraju”.

Radio Cosmo przywołało też 
opinię Marka Wasaga, który prze-
wodniczy Niedzielnemu Klubowi 
Dyskusyjnemu „Gazety Polskiej” 
w Berlinie. „Jesteśmy bardzo roz-
czarowani wynikami pierwszej tury 
wyborów w Niemczech” – mówił 
Wasag. – „Prezydent Andrzej Duda 
nie znalazł dużego poparcia wśród 
tutejszych Polaków. Z perspektywy 
Polonii patriotycznej to nie jest 
dobra perspektywa na przyszłość. 
W czasie kampanii nie zauważyłem 
większej mobilizacji po naszej 
stronie”.  (b.t.)

Największy dziennik Brandenburgii „Märkische Oderzeitung” 
zamieścił w ubiegły weekend rozmowę z ambasadorem RP 
w Berlinie Andrzejem Przyłębskim. Rozmawiał znawca spraw 
polskich, wieloletni dziennikarz gazety, Dietrich Schröder.

Mówiąc o wyborach prezydenc-
kich w  Polsce amb. Przyłębski 
stwierdził, że szanse obu kandyda-
tów są wyrównane. Jego zdaniem 
prezydent Andrzej Duda pełni swój 
urząd wzorowo, troszcząc się „jako 
głowa państwa o całe społeczeń-
stwo”. Przyłębski stwierdził, że 
prezydent Warszawy Rafał Trza-
skowski „nie ma niestety takich 
doświadczeń”, nie rozwiązał też 
jego zdaniem wielu problemów 
stolicy, mimo obietnic.

Według ambasadora prezydent 
Duda będąc w USA jasno mówił, 
że wszyscy żołnierze amerykańscy, 
którzy są w  Europie, powinni 
w  niej pozostać. Zaznaczał, że 
Polska jest gotowa przyjąć ich 
część u siebie, nie wywiera jednak 
nacisku, aby wyjechali z Niemiec.

Tłumacząc przyczyny nagłego 
zamknięcia przez Polskę granic na 
początku epidemii koronawirusa, 
Przyłębski stwierdził, że w sytuacji 
pandemii działać muszą najpierw 
rządy narodowe, bo „priorytet ma 

bezpieczeństwo kraju”. Podziękował 
niemieckim służbom „za nadzwyczaj-
ną pomoc”, jakiej udzieliły wówczas 
ludziom czekającym w  korkach 
samochodowych na przejazd przez 
granicę. Dodał, że gdy granica była 
zamknięta, był w stałych kontaktach 
z rządami landów przygranicznych 
i  że rozumie kłopoty, jakie z  po-
wodu zamknięcia granicy miały 
m.in. niemieckie szpitale, w  któ-
rych pracują polscy pracownicy 
transgraniczni. Dodał jednak, że 
koszty ich wykształcenia poniosła 
Polska. Zwrócił uwagę, że w Polsce 
pracuje niewielu Niemców.

Za słuszną uznał pomoc, jakiej 
rządy niemieckich landów udzieliły 
pracownikom transgranicznym, 
którzy w  czasie obowiązywania 
kwarantanny w  Polsce zostali 
w  Niemczech, nie chcąc rzucić 
pracy. Zaprzeczył tezie, jakoby rząd 
w Warszawie nie dostrzegał proble-
mów pogranicza. Dodał, że protesty 
na granicach tę wiedzę pogłębiły. 
Opowiedział się za zwiększeniem 
kanałów informacji między Polską 
z Niemcami, tak jak to jest mię-
dzy Niemcami a Francją. Według 
niego tak mógłby funkcjonować 
też Trójkąt Weimarski. Przyłęb-
ski dodał, że niedawno rząd RP 
mianował Bartosza Grodeckiego, 
sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, pełnomoc-
nikiem ds. kontaktów z Niemcami. 
Od wielu lat analogiczną funkcję 
w RFN pełni premier Branden-
burgii Dietmar Woidke.

Ambasador stwierdził, że rząd 
RP chce współpracować z niemiec-
ką prezydencją Unii Europejskiej. 
Chce jednak, aby był uwzględniany 
polski interes i punkt widzenia. 
 (b.t.)
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Obraz z nastawy ołtarzowej po powrocie do Gdańska� Fot.�Parafia�Mariacka,�Gdańsk

Ambasador Andrzej Przyłębski
 Fot. Wikipedia

50-lecie granicy PRL – NRD

Z Wczoraj (6 lipca) minęła 50. rocznica Układu Zgorzeleckiego, czyli 
układu „między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demo-
kratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy 
państwowej”. Dokument podpisali premier Józef Cyrankiewicz i sekretarz 
generalny w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierbłowski 
ze strony polskiej, a ze strony NRD – premier Otto Grotewohl i minister 
spraw zagranicznych Georg Dertinger.
W dokumencie czytamy: „Wysokie układające się Strony zgodnie stwier-
dzają, że ustalona i istniejąca granica, biegnąca od Morza Bałtyckiego 
wzdłuż linii na zachód od miejscowości Świnoujście i dalej wzdłuż rzeki 
Odry do miejsca, gdzie wpada Nysa Łużycka, oraz wzdłuż Nysy Łużyckiej 
do granicy czesko-słowackiej, stanowi granicę państwową między Polską 
a Niemcami”.  Fot. (b.t.)

Fot.�Konsulat�Generalny�RP�w�Kolonii

Polacy w Niemczech. Wybory prezydenckie

Jak głosowali, jak zagłosują?

Znak pojednania między wyznaniami i narodami

Ołtarz wrócił do Gdańska

Ambasador chwali Niemcy

Punkt widzenia
Dąbrowski 
z krzyżem

Partnerstwo 
Odry

W bazylice Mariackiej w Gdańsku znów jest XV-wieczny ołtarz 
„Pietas Domini” („Opieka Pana”), zwany także „Tronem Łaski”. 
Decyzją Unii Kościołów Ewangelickich (UEK) w Berlinie wrócił 
trzy miesiące temu. Zaczynała się wtedy pandemia i dlatego 
informacje o tym wydarzeniu nie trafiły wszędzie. UEK napisała 
w oficjalnym komunikacie, że zwrot ołtarza jest „gestem 
niemiecko-polskiego pojednania i ekumenicznej solidarności”.

W 1940 r. bezcenny ołtarz zde-
montowano i ukryto, by uchronić 
go przed możliwymi uszkodzeniami 
w czasie wojny. Kilka lat później 
został przewieziony do Turyngii 
i  złożony w sztolniach tamtej-
szych gór. Po zakończeniu wojny 
znalazł się w Berlinie pod opieką 
UEK, prawnej spadkobierczyni 
ewangelickiej parafii Mariackiej 
w Gdańsku. W pierwszej połowie 
lat 50. malowana trzyczęściowa 
predella (podstawa) ołtarza trafiła 
do kościoła św. Jana w berlińskiej 
dzielnicy Moabit, gdzie służyła 
wiernym, a obraz z nastawy ołta-
rzowej przekazano do berlińskiej 
galerii malarstwa (Gemäldegale-
rie), gdzie był eksponowany na 
wystawie stałej, poświęconej sztuce 
dawnej. Zaznaczono jego pocho-
dzenie z Gdańska.

Ołtarz powstał w 1435 r. Wszystko 
wskazuje na to, że jego autorem 
jest jeden z mistrzów gdańskich. 
Wykazuje bliskie związki z ówcze-
snym malarstwem niderlandzkim.

Trzyczęściowa predella ma 
2,5 m szerokości, jest malowana 
na desce dębowej. Część środkowa 
przedstawia Boga Ojca z siwą brodą 
i złotym nimbusem, trzymającego 
martwe ciało Chrystusa. Na au-
reoli Syna jest biały gołąb. Lewa 
strona predelli to wizerunek św. 

Jerzego, prawa – prawdopodobnie 
św. Olafa, króla Norwegii w latach 
1016-1028.

Obraz z  nastawy ołtarzowej 
przedstawia Boga Ojca w koronie 
na tle złotej kotary, trzymanej 
przez cztery anioły. Bóg trzyma 
pod ramionami martwego Syna, na 
którego głowie siedzi biały gołąb. 
Przebite nogi Syna oparte są na 
sferze ziemi. Widać niebo pokryte 
gwiazdami, pod nim miasto, rzekę, 
dwóch rybaków na łódce. Chrystus 
nie ma korony cierniowej.

„Bogu niech będą dzięki. Bar-
dzo dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do powrotu ołta-
rza” – napisał proboszcz parafii 
Mariackiej ks. Ireneusz Bradtke.

Ks. bp Petra Bosse-Huber, która 
kieruje oddziałem UEK w Berlinie, 
w liście do ks. Brandtke podzięko-
wała za przyjęcie ołtarza w Gdań-
sku i wyraziła radość, że będzie 
zachwycał i wzruszał gdańszczan 
tak, jak przez kilkadziesiąt lat 
zachwycał i  wzruszał berlińczy-
ków. Napisała: „Wdzięczna jestem 
wielce czcigodnemu Księdzu Bi-
skupowi, Kurii Gdańskiej i parafii 
Mariackiej, że przyjęli nasz gest 
tak jak sobie wymarzyliśmy, a więc 
jako znak przywiązania i pojedna-
nia między naszymi wyznaniami 
i narodami”.  (b.t.)

Ukazał się nowy numer biule-
tynu Partnerstwa Odry, łączącego 
polskie województwa i  niemieckie 
landy przygraniczne, Wielkopolskę, 
Berlin, Szczecin, Wrocław, Poznań, 
Gorzów i Zieloną Górę.

Przynosi m.in. informacje o  te-
gorocznych rocznicach, sylwetkę 
Jobsta-Hinricha Ubbelohne, pełno-
mocnika Brandenburgii ds. relacji 
polsko-brandenburskich, artykuły 
o  współpracy w  czasie epidemii, 
kontaktach Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego z Pomorzem Zachodnim 
i  Brandenburgii Wschodniej z  pol-
skim biznesem, sprawach ochrony 
środowiska, rozmowy z Ramoną Pop, 
berlińską senator ds. gospodarki, 
i Jakubem Mazurem, wiceprezyden-
tem Wrocławia.

Jest wydawany przez Administra-
cję Senacką Berlina ds. Gospodarki 
i  Energii – Referat ds. Stosunków 
Gospodarczych z  Zagranicą, Eu-
ropejskiej Polityki Gospodarczej. 
Nieodpłatnie do ściągnięcia: http://
partnerstwo-odra.eu/biuletyn.  (b)

Ryszard Dąbrowski, do końca 
1982 r. działacz szczecińskiej opozycji 
demokratycznej, fotografik, mieszkają-
cy z rodziną w Berlinie, dokąd wyjechał 
w grudniu 1982 r. z paszportem w jed-
na stronę, został uhonorowany Krzy-
żem Wolności i Solidarności. Wniosek 
poparty przez Andrzeja Milczanowskie-
go i Michała Paziewskiego przeleżał 
2,5 roku w  urzędach. Odznaczenie 
zostanie wręczone w Ambasadzie RP 
w Berlinie.

Niezależnie od tego jedno z naj-
bliższych wydań kwartalnika „ele-
Wator” opublikuje opowiadanie Ry-
szarda Dąbrowskiego i jego sylwetkę 
jako fotografika.  (b)


