7 marca 2016 roku grupa studentów Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego miała okazję złożyć wyjątkową wizytę w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.
Spotkanie z przedstawicielami placówki, obok poznania ich specyfiki i trybu pracy, stało
się także niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz umocnienia
współpracy.
„Konsulat jest miejscem, w którym duży świat mieści się w małym świecie” ‒ witając
tymi słowami zaproszonych dr Magdalenę Popławską oraz studentów, pani konsul Ursula
Elbers, ujęła w bardzo trafny sposób znaczenie placówki dyplomatycznej. Konsulat dba bowiem o interesy kraju, którego reprezentuje na terytorium innego państwa. Stoi na straży godności obywateli, stanowiących mniejszość narodową goszczącego ich kraju. Dlatego też Wrocław, jako miasto w którym od 1990 roku znajduje się siedziba urzędu, jest tak istotnym
punktem na wspólnej polsko-niemieckiej mapie stosunków politycznych i kulturalnych.
Uczestniczący w spotkaniu z reprezentantami konsulatu mieli okazję poznać szereg
priorytetowych zadań przedstawicielstwa niemieckiego nie tylko w Polsce, ale na całym
świecie. Na początku zaprezentowano gościom krótki film na temat funkcjonowania placówek konsulatu RFN na terytoriach innych państw.
W Polsce funkcjonują cztery siedziby przedstawicielstwa RFN: we Wrocławiu, w
Gdańsku, Opolu i Krakowie. Pierwszy z wymienionych konsulatów obejmuje swym zasięgiem aż pięć województw ‒ dolnośląskie, śląskie, opolskie, lubuskie oraz wielkopolskie.
Przedstawiciele wrocławskiej placówki przybliżyli gościom najważniejsze zadania
i obowiązki, jakie leżą w ich kompetencji. Początkowa działalność placówki RFN we Wrocławiu skupiała się głównie wokół sporządzania dokumentów paszportowych i wiz. Obowiązki urzędu powiększyły się znacznie w związku ze zmianami politycznymi, na jakie złożyło się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a także rozszerzenie wpływów na mocy
Układu Schengen. Od tego momentu priorytetowe zadania konsulatu realizowane są w oparciu o trzy najważniejsze obszary. Pierwszy z nich, referat konsularno-prawny, skupia się na
regulacjach związanych z uzyskaniem obywatelstwa oraz paszportów. Ponadto do kompetencji tej jednostki zaliczają się również sprawy dotyczące spadków, prawa rodzinnego, dokumentów stanu cywilnego oraz ogólnie pojęta pomoc konsularna. Referat kultury i pracy
wspiera m.in. naukę języka niemieckiego na wszystkich szczeblach oświaty, czy koordynuje
pracę niemieckich pośredników kultury oraz nauczycieli języka. Dodatkowo stanowi pieczę
nad wymianą naukową i studencką, umożliwia studiowanie języka niemieckiego w innych
państwach. Jednostka ta wspiera także niemieckich twórców kultury w Polsce, propagując

przy tym wydarzenia kulturalne, takie jak Tydzień Filmu Niemieckiego. Niezwykle ważne
jest czuwanie nad zachowaniem ciągłości i trwałości dziedzictwa kulturowego Niemiec
w regionie konsularnym. Referat ekonomiczny odpowiedzialny jest natomiast za kontrolę
sytuacji gospodarczo-politycznej w regionie i dostarczanie informacji o niej niemieckim
przedsiębiorcom. Nie do przecenienia jest również wspieranie interesów małych i średnich
firm niemieckich na gruncie polskich realiów gospodarczych.
Podczas wizyty w konsulacie nie mniejsze znaczenie miało przybliżenie gościom historii budynku, w którym znajduje się placówka. Willa browarniczej rodziny Haase, utrzymana w stylu włoskiego renesansu, została zaprojektowana przez berlińskiego architekta Otto
Marcha. Wygląd fasady budynku nie został zaaranżowany przypadkowo. Jak wspomniał
przedstawiciel konsulatu, pan Michał Tomiczek, pod koniec XIX wieku Georg Hasse pełnił
obowiązku honorowego konsula Włoch. W czasach II wojny światowej budynek znajdował
się we władaniu Hitlerjugend. Następnie w latach powojennych mieściła się w nim siedziba
Banku PKO. Od roku 1956 gmach pełni funkcje reprezentacyjne Konsulatu Niemiec.
Wizyta we wrocławskim przedstawicielstwie miała na celu uhonorowanie przez panią
konsul czworga laureatów konkursu na najlepszą recenzję filmową. Konkurs został ogłoszony
w związku ze wspieranym przez konsulat corocznym Tygodniem Filmu Niemieckiego.
Wśród nagodzonych znalazły się trzy studentki Instytutu Filologii Germańskiej ‒ Kamila
Nowak, Wiktoria Hepa oraz Paulina Korbela, a także student Akademii Wychowania Fizycznego, Wiktor Kobryń.
Ostatnie chwile pobytu w konsulacie zostały wykorzystane na zaspokojenie dociekliwości studentów odnośnie do pozazawodowych zajęć przedstawicieli urzędu. Kiedy pozwala
na to czas wolny od obowiązków dyplomaty, pani konsul Ursula Elbers uwielbia rozczytywać
się w polskiej literaturze, szczególnie ceniąc sobie twórczość Ryszarda Kapuścińskiego.
Opowiadała również studentom o codziennych problemach natury językowej, poruszają się
po mieście. Zawsze jednak, jak wspominała, może liczyć na pomoc swoich współpracowników z konsulatu. Na pytanie, czy nie tęskni za swoim rodzinnym miastem, pani konsul odpowiedziała z uśmiechem, że wszędzie, gdzie przychodzi jej mieszkać, czuje się jak w domu.
Teraz domem jest dla niej Polska i wrocławski konsulat.
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