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„Uklęknięcie Kanclerza - Dwa Ŝycia Willy´ego Brandta“
Pokaz filmu i dyskusja w kinie „Muranów”
Wizyta prezydenta federalnego Wulffa w Warszawie

Warszawa, 7 grudnia 1970 roku. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec
Willy Brandt składa wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Getta.
Poprawia czarno-czerwono-złotą szarfę, robi kilka kroków do tyłu i
niespodziewanie opada na kolana. Obraz, który obiegł świat. „Pod
brzemieniem historii najnowszej uczyniłem to, co czynią ludzie, gdy
słowa zawodzą. W ten sposób uczciłem miliony pomordowanych“ –
powie potem Brandt.
7 grudnia przypada 40. rocznica pamiętnego uklęknięcia Willy´ego
Brandta w Warszawie. Z tej okazji na zlecenie telewizji ARD oraz
kanału ARTE powstał filmowy dramat dokumentalny. Film produkcji
„Broadview TV“ zagląda za kulisy brandtowskiej polityki wschodniej.
Jego twórcy - Sebastian Dehnhardt i Manfred Oldenburg - rzucają
jednocześnie światło na Ŝycie prywatne Willy´ego Brandta – jego
dzieciństwo w Lubece, ucieczkę przed nazistami, pobyt na emigracji w
Norwegii i powrót stamtąd, a takŜe jego drogę na szczyt władzy i
upadek. Fragmenty fabularyzowane oraz część dokumentalną
uzupełniają wywiady oraz komentarze naocznych świadków wydarzeń,
osób z najbliŜszego otoczenia kanclerza, ekspertów w dziedzinie
polityki
wschodniej
oraz
biografów,
a
takŜe
wypowiedzi
psychoanalityka.
Ambasada Niemiec w Warszawie we współpracy z „Broadview TV“ oraz
rozgłośnią MDR prezentuje dzisiaj film, który powstał dzięki wsparciu
Fundacji Filmowej Nadrenii Północnej-Westfalii. Po pokazie filmu w
kinie „Muranów” planowana jest dyskusja ekspertów na temat
Willy´ego Brandta, jego polityki wschodniej oraz jego stosunku do
Polski, w której wezmą udział:
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Adam Krzemiński (dziennikarz i publicysta)
Włodzimierz Borodziej (historyk Uniwersytetu Warszawskiego
Gregor Schöllgen (historyk i biograf Brandta)
Manfred Oldenburg (reŜyser)

7 grudnia w związku z 40. rocznicą uklęknięcia Willy´ego Brandta
przyjedzie do Warszawy prezydent federalny Christian Wulff. Wspólnie
z prezydentem Bronisławem Komorowskim otworzy on między innymi
konferencję organizowaną przez Fundację im. Friedricha Eberta.
Na konferencji „Europa – kontynent pojednania?“ na Zamku
Królewskim w Warszawie osobistości ze świata polityki i nauki będą
wspominać to historyczne wydarzenie sprzed 40 lat. Wezmą w niej
udział między innymi były premier Tadeusz Mazowiecki, minister spraw
zagranicznych Radosław Sikorski, były ambasador Rzeczyposolitej
Polskiej w Niemczech Janusz Reiter, przewodnicząca Fundacji im.
Friedricha Eberta Anke Fuchs, przewodniczący SPD Sigmar Gabriel oraz
historyk Fritz Richard Stern.
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres
http://www.40-jahre-ostpolitik.de/pages/de/anmeldung.php
Fundacja im. Friedricha Eberta organizuje poza tym wystawę pod
tytułem „Willy Brandt a Polska“. Jej otwarcia w dniu 7 grudnia w
Muzeum Powstania Warszawskiego dokonają Egon Bahr oraz były
premier Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierz Cimoszewicz.
Informacje na temat wystawy znajdują się pod adresem
http://www.40-jahre-ostpolitik.de/pages/de/ausstellung.php
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