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+ + + NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI + + + Drodzy Czytelnicy,

wkrótce obywatele Europy już po raz dziewiąty 
wybiorą Parlament Europejski. Z tego powodu 
główną uwagę aktualnego wydania newslette-
ra skierowaliśmy na tematy Europy. Nawiązując 
do motywu przewodniego zadaliśmy kilka pytań 
dotyczących Europy i znaczenia Partnerstwa Odry 
Dr. Klausowi Ledererowi, Senatorowi ds. Kultury i 
Europy w Berlinie, oraz Panu Jackowi Sutrykowi, 
nowemu Prezydentowi Wrocławia. 

Oprócz tego prezentujemy interesujące nowości 
ze świata polityki, naszych projektów oraz z regi-
onów. W ten sposób dowiecie się Państwo więcej o 
współpracy polskich i niemieckich konserwatorów 
zabytków, jak również o sukcesach i impulsach 
z „Roku Odry 2018”. Dobre wiadomości dotyczą 
również transgranicznego ruchu kolejowego – 
Pociąg do Kultury potoczy się po szynach według 
nowego, rozszerzonego rozkładu również w tym 
roku.

Życzę Państwu miłej lektury!

Serdecznie Pozdrawiam
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Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami: między 23 a 26 maja 2019 
r. wszyscy uprawnieni do głosowania obywatele UE mogą wybrać posłów 
do Parlamentu Europejskiego i tym samym wziąć udział w kształtowaniu 
przyszłości Europy. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce wybory zwyczajowo 
odbędą się w niedzielę. Parlament Europejski jest wybierany co pięć lat w po-
wszechnym, bezpośrednim, wolnym i tajnym głosowaniu. Dziewiąte wybory 
europejskie zostaną przeprowadzone w 27 krajach członkowskich. 

Głosować mogą wszyscy obywatele od 18 roku życia zamieszkujący jedno 
z państw członkowskich UE, o ile znajdują się w spisie wyborczym swojej 
gminy. Niemcy jako kraj założycielski, decydują już od 1979 roku o tym, 
kto zasiada w Parlamencie Europejskim. Polacy wybierają swoich posłów od 
2004 r., od kiedy przystąpili do Wspólnoty. 

Parlament Europejski z główną siedzibą w Strassburgu jest organem usta-
wodawczym Unii Europejskiej. Wspólnie z Radą Ministrów decyduje także o 
budżecie UE. Jako jedyny bezpośrednio wybierany organ angażuje obywate-
li UE do procesów współdecydowania o Unii Europejskiej. Wszyscy wyborcy 
dysponują jednym głosem, którym mogą wybrać partię lub ugrupowanie 
polityczne. 

Przydział miejsc w Parlamencie Europejskim określany jest na podstawie 
liczby mieszkańców każdego kraju członkowskiego. W przypadku Brexitu 
Polska licząc prawie 38 milionów mieszkańców otrzyma jedno miejsce wię-
cej w Parlamencie Europejskim, tym samym będzie mogła oddelegować 52 
posłów. Niemcy, jako kraj członkowski z największą liczbą mieszkańców – 
blisko 82 milionami, w dalszym ciągu będą wybierać 96 posłów.

Kampania „Co Europa robi dla mnie“ ma na celu przybliżyć obywatelom UE bez-
pośredni wpływ UE na różne aspekty życia codziennego (https://what-europe-
-does-for-me.eu/pl). Dzięki temu można śledzić również liczne projekty Partner-
stwa-Odry zainicjowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Wspólne kształtowanie przyszłości Europy: Wybory do 
Parlamentu Europejskiego 2019 

Administracja Senacka ds.  
Gospodarki, Energii i  
Zakładów Miejskich
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Panująca w 2018 roku susza pokazała, że problemy w rol-
nictwie nie zatrzymują się na granicy: gospodarstwa po obu 
stronach Odry walczyły o swoje plony, a regionalni polity-
cy stali przed wyzwaniem udzielenia im każdego możliwego 
wsparcia.

Tym samym wymiana Ministra Rozwoju Wsi, Środowiska i Rol-
nictwa Brandenburgii, Jörga Vogelsängera, z kolegami piastu-
jącymi podobne stanowiska w sąsiednich województwach na-
brała szczególnego znaczenia. W ramach Międzynarodowych 
Targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa 
„Grüne Woche” minister Vogelsänger spotkał się 19 stycznia 
2019 r. z wicemarszałkami województw: Marcinem Gwóź-
dziem, Dolnośląskie, Jarosławem Rzepą, Zachodniopomorskie, 
Stanisławem Tomczyszynem, Lubuskie i Krzysztofem Grabow-
skim, Wielkopolskie, aby wspólnie porozmawiać o kolejnych 
wytycznych regionalnej kooperacji. Następnie w czasie rozmo-
wy politycy podzielili się swoimi aktualnymi zadaniami, doce-
nili kroki w wymianie administracyjnej w roku 2018 i ustalili 
priorytety przyszłej współpracy. 

Minister Vogelsänger podkreślił znaczenie stałej, regionalnej 
i fachowej współpracy dla wąskich partnerskich stosunków 
pomiędzy Polską a Niemcami. Wymiana administracyjna i 
wsparcie polsko-niemiec-
kich projektów spełnia te 
zadania z korzyścią dla 
ludzi i rozwoju wspólnego 
regionu przygranicznego. 
Kooperacja kraju związ-
kowego Brandenburgia z 
województwem zachod-
niopomorskim, lubuskim i 
wielkopolskim w zakresie 
środowiska, ochrony na-
tury, rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa sięga 
końca lat 90-tych. Wo-
jewództwo dolnośląskie 
dołączyło dopiero w 2017 
r. W tym przypadku współ-
praca ministerstw skupia 
się na rolnictwie i rozwoju 
obszarów wiejskich.

Międzynarodowe Targi „Grüne Woche“: transgraniczne kształtowanie obszarów wiejskich 

Minister Rolnictwa Vogelsänger z wicemarszałkami województw podczas rozmowy z przewodniczącą pro agro, Hanką Mittelstädt 

Poza tym ścisła współpraca z polskimi partnerami rozwija 
się w ramach grup roboczych Polsko-Niemieckiej Komisji Wód 
Granicznych, Komisji Ochrony Odry (MKOO) i Polsko-Niemiec-
kiej Rady Ochrony Środowiska pod przewodnictwem krajowych 
Ministerstw Środowiska. 

Politycy wymienili wzajemnie zaproszenia, jak na przykład 
na otwarcie „Pikniku nad Odrą“ w Szczecinie, czy na obchody 
„Brandenburger Landpartie“ w kraju związkowym Branden-
burgia, jak również na regionalne festyny ludowe odbywające 
się na w partnerskich regionach. 

Po rozmowie politycy odwiedzili wystawy województwa wiel-
kopolskiego i dolnośląskiego, jak również stoiska w hali Bran-
denburgii na Międzynarodowych Targach „Grünen Woche”, 
spróbowali nowych produktów i rozmawiali z wystawcami.

W sąsiedniej hali prezentował się także kraj związkowy Berlin: 
pod hasłem „Berlin – różnorodny, kreatywny i zrównoważony“ 
35 wystawców, w tym przedsiębiorstwa z tradycjami, ale rów-
nież liczne młode firmy próbowały przekonać o oryginalności i 
różnorodności berlińskiej kuchni. 
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micznego i ekologicznego szlaku transportowego, szlaku tu-
rystycznego.”

„Samorządowy Rok rzeki Odry 2018” nadał ważnych impul-
sów dla współpracy i rozwoju polskich regionów nad Odrą. 
Zgodnie z mottem: „umocnić Odrę“ pięć nadodrzańskich wo-
jewództw podjęło konkretne kroki do wykorzystania poten-
cjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Odry jako 
największej rzeki Wielkopolski. Wspierane są przede wszyst-
kim obszary transportu, turystyki, dziedzictwa kulturowego 
i środowiska. Do najważniejszych inwestycji należały rozbu-
dowa infrastruktury zarówno nad Odrą jak i w samej Odrze. 
Tym samym Odra jako europejska droga wodna będzie słu-
żyć w przyszłości międzynarodowemu wodnemu korytarzowi 
transportowemu. Dodatkowo nowe i odnowione nadbrzeża, 
szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i porty jachtowe zwięk-
szają atrakcyjność okolicy dla turystów. 

Również w tym roku województwa wyrażają chęć dalszego 
wspierania atrakcyjności Odry. W związku z tym latem 2019 
r. ponownie odbędą się w Szczecinie Dni Odry. Zaplanowa-
no liczne atrakcje, jak: parada statków, koncerty dla dzieci z 
szantami oraz spływy kajakowe.

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +

„Rok Rzeki Odry 2018” – impulsy na przyszłość 

Region Odry jest ważnym obszarem gospodarczym i spo-
tkań w sercu Europy. Podczas „Samorządowego Roku Rzeki 
Odry 2018” polskie samorządy z sukcesem współpracowały 
nie tylko w celu wykorzystania, ale także rozbudowy tego 
potencjału. W inicjatywie brały udział wszystkie wojewódz-
twa leżące nad Odrą: Śląsk, Opole, Dolny Śląsk, Lubuskie 
oraz Zachodniopomorskie. Uroczyste zakończenie Roku Odry 
zorganizowane zostało 18 grudnia 2018 r. w Szczecinie przy 
okazji obchodów 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, która an-
gażuje się w rozbudowę polskiej gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej.

Podczas uroczystości Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Geblewicz szczególne słowa 
skierował do instytucji i przedsię-
biorstw, kktóre w wyjątkowy sposób 
przyczyniły się do promocji  „Za-
chodniopomorskiego Roku Rzeki 
Odry 2018”. Podkreślił przy tym suk-
ces inicjatywy: „Zachodniopomorski 
Rok Rzeki Odry 2018 był świętem 
wszystkich, dla których sprawy od-
rzańskie są bliskie. Mowa tu zarów-
no o wodniakach starających się z 
pietyzmem odtwarzać tradycyjne 
łodzie i flis rzeczny, miłośnikach 
przyrody dbających o zachowanie w 
możliwie naturalnym stanie siedlisk 
roślin i zwierząt, jak i o żeglarzach, 
którzy chcieliby choć częściowego 
przywrócenia roli Odry jako ekono-

Odra ma wiele twarzy: na zdjęciu stopień wodny Bartoszowice we Wrocławiu 

Jak wiele innych rzek, również Odra nakreśla obraz miast, przez które przepływa 
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Niemcy i Polskę łączy ar-
chitektoniczno-kulturalna 
spuścizna, którą należy 
chronić. W tej sprawie 13 
grudnia 2018 r. polscy i nie-
mieccy konserwatorzy za-
bytków oraz urzędnicy spo-
tkali się w Kostrzynie nad 
Odrą – po raz pierwszy w 
historii polsko-niemieckie-
go sąsiedztwa. Okazją stał 
się Europejski Rok Dzie-
dzictwa Kulturowego 2018 
obchodzony we wszystkich 
krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Andrzej Kunt, burmistrz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
oraz Jörg Schröder, bur-
mistrz sąsiedniego mia-
sta partnerskiego Seelow, 
rozmawiali o podobieństwach i różnicach obowiązujących w 
systemie ochrony zabytków w obu krajach. Następnie goście 
zwiedzili zabytki w Kostrzynie. 

Pomyślne zainicjowanie przyszłości polsko-niemieckiej 
ochrony zabytków
Spotkanie utorowało drogę dla wspólnej polsko-niemieckiej 
ochrony zabytków. Przede wszystkim umożliwiło konserwato-
rom wymianę doświadczeń i nawiązanie nowej sieci kontak-
tów. W przyszłości konserwatorzy obu krajów chcieliby corocz-
nie na przemian spotykać się w jednym z krajów, aby uzyskać 
informacje o konkretnym rozwoju w dziedzinie konserwacji 
zabytków i wcielić w życie wspólną kooperację. 

Liczne pałace, zamki i dworki po obu stronach Odry stwarzają 
wiele możliwości do współpracy w tej dziedzinie. Utrzymanie 
i konserwacja tych budynków jest wspólnym ponadpaństwo-
wym interesem godnym wspierania przez inicjatywy, jaką jest 
na przykład Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków 
Kultury (PNF). W projekcie „Młode spojrzenie na stare“ ucznio-
wie czterech niemieckich i polskich szkół zajęli się znaczeniem 
kulturowego dziedzictwa i ochrony zabytków oraz stworzyli 
wyjątkowe fotoreportaże pałaców i dworków.

Przykładem udanej transgranicznej współpracy w ramach 
ochrony zabytków jest Park Księcia Pücklera w Mużakowie. Od 
2004 roku ten park krajobrazowy w stylu angielskim posiada 
jako jeden z nielicznych status międzypaństwowego obiektu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas gdy liczne słupy 
graniczne wzdłuż Nysy ukazują, że w parku graniczą ze sobą 
dwa państwa, odwiedzający park mogą pójść mostem na spa-
cer do sąsiedniego kraju i podziwiać piękno parku jako jednej 
całości.

Więcej informacji:
Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury 
(PNF): https://deutsch-polnische-stiftung.de

Der junge Blick auf Altes / Młode spojrzenie na stare: 
https://www.baesslerverlag.de/Der-junge-Blick-auf-Altes- 
Baessler

Park Mużakowski: https://www.park-muzakowski.pl 

Przygraniczna współpraca przy konserwacji zabytków: Niemcy i Polacy chronią wspólne  
dziedzictwo kulturowe 

Spotkanie w Kostrzynie ustanowiło nowe akcenty w polsko-niemieckiej ochronie zabytków 
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Czy w pracy, czy w domu – w wielu dziedzinach życia innowa-
cje cyfrowe coraz bardziej ułatwiają nam codzienność. Dotyczy 
to również budownictwa, które nie funkcjonuje obecnie bez 
cyfrowych technologii, nowych systemów i procedur. Metody 
takie, jak „Building Information Modeling (BIM)” dzięki opro-
gramowaniom optymalizują planowanie, wykonanie i gospo-
darowanie budowlami. Projekt „Fit for BIM” został powołany 
do życia przez Unię Europejską w celu rozwijania niezbędnych 
kompetencji cyfrowych dotyczących modelowania informacji o 
budynku BIM w placówkach nauczania zawodowego i uczel-
niach wyższych w całej Europie. 

„Fit for BIM“ jako przykład praktycznej współpracy euro-
pejskiej
Dziewięciu partnerów z czterech krajów UE opracowuje wspól-
nie modele integracji zagadnień digitalizacji w budownictwie 
dla szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego, tym 
samym zapewniając specjalistów na przyszłość. Partnerami 
projektu są przedsiębiorstwa, ośrodki szkolenia zawodowe-
go i uczelnie wyższe, w tym dwie berlińskie i dwie poznańskie 
szkoły, jak również inni partnerzy z Danii i Belgii. Aby zwięk-
szyć atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego w budow-
nictwie inicjują i testują programy nauczania i materiały dy-
daktyczne w zakresie budownictwa opartego na technologii 
cyfrowej. Poza tym regularnie organizują międzynarodowe 

kursy doszkalające i warsztaty we wszystkich czterech krajach 
biorących udział w projekcie. 

27 lutego 2019 r. w szkole Max-Bill-Schule w Berlinie odbyła 
się konferencja „Digitalizacja w budownictwie – BIM: Jak w 
kształceniu zawodowym przekazywać kompetencje w zakresie 
budownictwa opartego na technologii cyfrowej?“. Nauczycie-
le i przedstawiciele różnych przedsiębiorstw podczas licznych 
warsztatów i seminariów zapoznali się z projektem „Fit for 
BIM“. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mają dostęp do bezpłat-
nych materiałów, które zostały opracowane w ramach projek-
tu. „Fit for BIM“ jest częścią projektu ERASMUS+ i trwa do 29 
lutego 2020 r.   

Agenda Miejska UE „Jobs & Skills“ 
Także Agenda Miejska UE „Jobs & Skills“ wspiera kompetencje 
oparte na technologii cyfrowej na europejskim rynku pracy. 
Administracja Senacka ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych 
jest członkiem tego partnerstwa od listopada 2017 r. Jako 
część europejskiej polityki metropolii zarówno metropolie UE 
jak i Komisja Europejska razem wypracowują rozwiązania w 
sektorze zatrudnienia i wsparcia rozwoju zawodowego. Dzięki 
wspólnej wymianie doświadczeń potencjał wzrostu miast po-
winien zostać lepiej wykorzystany, a społeczne zadania efek-
tywniej opracowywane.

 

UE w praktyce: Fit for BIM – Kompetencje technologii cyfrowych w budownictwie 

Grupa robocza partnerów projektu podczas „Transnational Meeting” w Danii w 2018 r. 
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Jakie znaczenie przypisuje Pan Partnerstwu-Odra – szcze-
gólnie na tle aktualnych rozwojów w Europie?
Europejska współpraca pomiędzy miastami i regionami jest 
głównym filarem Unii Europejskiej, a Partnerstwo-Odra jest 
tego dobrym i konkretnym przykładem. Pod egidą Partner-
stwa-Odra utrzymujemy intensywne kontakty z naszymi 
partnerami zarówno w polityce i administracji, jak również 
w życiu społecznym. Staramy się ciągle powiększać krąg 
wszystkich, którzy jak gdyby nigdy nic poruszają się w pol-
sko-niemieckim, a tym samym europejskim kontekście. 
Rozrasta się tutaj sieć współpracy aktorów działająca nie-
zależnie od ogólnej sytuacji politycznej. Ponieważ w obliczu 
retoryki izolacji i zwiększających się nurtach populistycznych 
dobra współpraca sąsiedzka jest jeszcze ważniejsza niż kie-
dykolwiek.

W jaki sposób miasta, w tym również Berlin, mogą się przy-
czynić do tego, aby Europa i UE stały się tematem dnia po-
wszedniego, właśnie z uwagi na zbliżające się wybory do 
europarlamentu?
Miasta zajmują ważną funkcję pośrednika między obywate-
lami a płaszczyzną Unii Europejskiej. Dlatego naszym wy-
zwaniem jest stała próba dialogu z mieszkańcami Berlina na 
tematy europejskie, nawet teraz, kiedy na krótko przed wybo-
rami do Parlamentu Europejskiego działania te są oczywiście 
bardziej intensywne. Na szczęście w Berlinie mamy dobrze 
rozbudowaną sieć aktorów zaangażowanych w tematy eu-
ropejskie, z którymi współpracujemy. Dzięki różnym formom 
imprez staramy się dotrzeć do różnych grup społeczeństwa, 
jak na przykład do uczniów, nauczycieli i osób głosujących 
po raz pierwszy.

+ + + TEMAT WYDANIA: REGION ODRY W UNII EUROPEJSKIEJ + + +

Berlin i Wrocław od kilku lat łączy Pociąg do Kultury. Czy 
planowane są inne wspólne projekty, być może z innymi 
miastami lub regionami?
Pociąg do Kultury ma w sobie nie tylko to, że każdy może go 
„doświadczyć”. Z tego projektu narodziły się liczne powiąza-
nia, kontakty i pomysły, które oddziaływają na oba miasta 
i wnoszą w nie pewną własną dynamikę. Taki właśnie powi-
nien być cel!

Naturalnie wspieramy co roku również projekty z innymi 
regionami i miastami, w tym celu stale apelujemy także o 
wsparcie. Doświadczenia, jakie zbieramy teraz z Wrocławiem 
jako berlińska administracja ds. kultury i Europy, z pewno-
ścią jeszcze bardziej będziemy mogli wykorzystać w przyszło-
ści przy współpracy w dziedzinie sztuki i kultury z innymi 
miastami i regionami.

Co łączy Pana osobiście z krajem sąsiadów, z Polską/ z pol-
skim regionem nad Odrą? 
Wychowując się we Frankfurcie nad Odrą przeżyłem Polskę 
z drugiego brzegu nad Odrą. Najpierw bez problemu mogli-
śmy przechodzić przez most do Polski, po wybuchu stanu 
wojennego się to skończyło. Mimo tego mogłem odwiedzać 
i poznawać Polskę, miałem kontakt z przyjaciółmi z Polski. 
A dzisiaj będąc we Wrocławiu – również mieście położonym 
nad Odrą – przypomina mi się moje dzieciństwo. Od 1989 r. 
bywałem oczywiście wielokrotnie z wizytą u naszych sąsia-
dów, a to w Kołobrzegu nad Bałtykiem, na pochodzie CSD 
w Warszawie, lub odkrywając historię w Krakowie. Nie mogę 
zapomnieć wizyty w stolicy Polski z okazji 75. lecia obcho-
dów wybuchu powstania w warszawskim getcie. Za każdym 
razem na nowo przekonuję się, że dzięki bliskim kontaktom 
z ludźmi w Polsce wiele możemy się nauczyć i doświadczyć.

Co myślą politycy w Berlinie i Wrocławiu o partnerstwie w sercu Europy?
Odpowiada Dr. Klaus Lederer, od 2016 r. Senator ds. Kultury i Europy w Berlinie

Zaproszenie na Święto Europy w dniu 11. maja 2019 r. 
Berlin obchodzi tradycyjne Święto Europy wraz z bogatym 
programem rodzinnym. Oprócz warsztatów, pokazów 
filmów, tańca i muzyki w programie znajdą się liczne 
informacje poświęcone Europie i wyborom do Parlamentu 
Europejskiego w dniu 26. maja 2019 r.
Więcej informacji o święcie i innych tematach europej-
skich poniżej: https://www.berlin.de/sen/europa
Specjalne informacje na temat wyborów do Parlamentu 
Europejskiego poniżej: https://www.berlin.de/europawahl
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Polska obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia przystąpie-
nia do Unii Europejskiej. Jakie nadzieje i oczekiwania łączy 
Pan z tym wydarzeniem – konkretnie także dla Wrocławia-
nek i Wrocławian?
15 lat to ważny jubileusz, Polska nie jest już nowym państwem 
członkowskim UE, a pełnoprawnym i ważnym partnerem, bez 
którego trudno sobie wyobrazić Wspólnotę. Mam nadzieję, że 
ta rocznica będzie okazją do pozytywnych podsumowań doty-
czących tego, jak wiele Polska skorzystała na członkostwie w 
Unii. Nie chodzi mi o tak często przywoływane fundusze euro-
pejskie – które oczywiście też są bardzo ważne – ale bardziej o 
pozytywne oddziaływanie kulturowe Wspólnoty. O to, że do-
brze jest należeć do tak „ekskluzywnego” klubu, jakim jest UE. 
Jubileusz jest szansą na to, aby mieszkańcy Wrocławia umoc-
nili się w swoim poparciu dla Unii Europejskiej. Mam również 
nadzieję, że 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii przyczyni 
się do zwiększenia frekwencji w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego, które już za kilka miesięcy.

13 lat temu zostało utworzone niemiecko-polskie Partner-
stwo-Odra jako nieformalna sieć kooperacyjna. Jakie zna-
czenie ma Partnerstwo-Odra dzisiaj dla Wrocławia?
Z pewnością ma duże znaczenie, ponieważ przynosi wymierne 
korzyści dla Wrocławia. Z efektów działań Partnerstwa-Odra 
korzystają jednak nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale 
też i lokalni przedsiębiorcy. Dzięki tej nieformalnej inicjatywie 
funkcjonuje wspólny marketing turystyczny. To już całe struk-
tury turystyczne, organizacje, wspólne projekty, lepsze połą-
czenia komunikacyjne takie jak Pociąg do Kultury. Turystyka, 
która z jednej strony służy mieszkańcom, z drugiej zaś mocno 
napędza gospodarkę i zapewnia źródło utrzymania tysiącom 
ludzi. Stolicę Dolnego Śląska odwiedza już ok. 4 - 5 milionów 
turystów, co wpłynęło zapewne na otrzymanie przez Wrocław 

+ + + TEMAT WYDANIA: REGION ODRY W UNII EUROPEJSKIEJ + + +

tytułu European Best Destination 2018, a to z kolei przekłada 
się na jeszcze większe zainteresowanie Wrocławiem.

W listopadzie 2018 r. objął Pan swój urząd. Na co chciałby 
Pan zwrócić w szczególności swoją uwagę w ramach Part-
nerstwa-Odra?
Polskie województwa i niemieckie kraje związkowe uczestni-
czące w Partnerstwie tworzą silną grupę o dużym potencja-
le. Z tego względu chciałbym, aby współpraca koncentro-
wała się na promocji turystycznej uczestniczących regionów 
na rynkach pozaeuropejskich. Działania te były realizowane 
przez Partnerstwo już wcześniej i dobrze byłoby, gdyby były 
kontynuowane. Powinniśmy również wspólnie dążyć do polep-
szenia w zakresie transgranicznego regionalnego transportu 
kolejowego. Nie jest tajemnicą, że połączenia kolejowe mię-
dzy Dolnym Śląskiem a Niemcami nie są tak rozwinięte, jak 
na przykład połączenia między Niemcami a poszczególnymi 
regionami Francji. Dobra komunikacja kolejowa umożliwia 
spotkania ludzi z obu stron granicy, a tym samym rozwój biz-
nesu, czy współpracy kulturalnej.

Berlin i Wrocław od kilku lat łączy Pociąg do Kultury. Czy są 
możliwe kolejne projekty? Jeśli tak, to jakie?
Bardzo zależy nam na rozwijaniu współpracy z Niemcami 
i Berlinem, i kolejne projekty są już przygotowywane. Pro-
wadzimy obecnie projekt pod nazwą Okrągły Stół, który jest 
nieformalnym forum inicjowania współpracy między partne-
rami polskimi i niemieckimi. W regularnych spotkaniach bio-
rą udział polscy i niemieccy przedstawiciele biznesu, świata 
akademickiego, NGO-sów, urzędnicy, przedstawiciele świata 
kultury itd. Uczestnicy wymieniają się pomysłami na nowe 
przedsięwzięcia i przekazują sobie kontakty innych zaintereso-
wanych osób. Na spotkaniach rodzą się konkretne projekty, w 
takich dziedzinach, jak np. wymiana młodzieży, edukacja mię-
dzykulturowa, współpraca w obszarze kultury, sportu i inne.

Co osobiście łączy Pana z sąsiadem zza Odry, z Niemcami?
Będąc licealistą i ucząc się języka niemieckiego współpra-
cowaliśmy z Thomas Mann Schule w Berlinie. Jeździliśmy na 
praktyki do Berlina, a nasi niemieccy przyjaciele przyjeżdżali 
do nas do Wrocławia. Wspólnie pracowaliśmy między innymi 
na Cmentarzu Żydowskim. Z czasem relacje te przemieniły 
się w prawdziwe przyjaźnie. Miło wspominam także wizyty w 
Turmvilli w parku Bad Muskau. Więc z Niemcami łączą mnie 
przyjaźnie. 

Odpowiada Jacek Sutryk, od listopada 2018 r. Prezydent Wrocławia 
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Okrągły stół na drodze do sukcesu

Efekty mówią same za siebie: kooperacja pomiędzy Alba Ber-
lin i WKK Wrocław dla młodych koszykarzy, rozszerzenie so-
botniego programu wieczornego Filharmonii Szczecińskiej i 
wymiana Młodzieżowych Orkiestr w Poznaniu. Delegacje po-
między berlińskimi i wrocławskimi szkołami, które wspierają 
wspólną pracę przeciw rasistowskim tendencjom i wzmoc-
nienie transgranicznej współpracy szkół wyższych – to tyl-
ko niektóre przykłady udanej pracy okrągłych stołów, które 
od 2015 r. powołała „Fundacja Przyszłość Berlin” razem ze 
Szczecinem, Wrocławiem i Poznaniem. Projektem kieruje były 

Ambasador, Dr. Reinhard Schweppe, zaś koordynuje go Nina 
Lütjens z „Fundacji Przyszłość Berlin”.

Celem jest wzmocnienie społecznej współpracy pomiędzy 
Berlinem a polską częścią Partnerstwa-Odry i poprzez to 
wsparcie transgranicznych kooperacji, które są już standar-
dem w wielu miejscach na zachodniej granicy. Spotkania, 
które odbywają się z reguły co dwa lata, organizowane są 
w ścisłym porozumieniu z miastami partnerskimi: przy tej 
okazji w ramach „okrągłego stołu” poruszane są wszystkie 
tematy, w których mieszkańcy widzą potrzebę polepszenia. 
Formułowane są polsko-niemieckie życzenia mieszańców, o 
które zabiega się następnie u polityków i w urzędach. Wybór 
uczestników odbywa się według tematów, które za każdym 
razem przygotowują grupy robocze. W razie konieczności za-
praszani są dodatkowi eksperci. Do czerwca 2019 r. zaplano-
wano już spotkania w Berlinie z przedstawicielami z Pozna-
nia lub też z Wrocławia. 

Więcej informacji: 
https://www.stiftungzukunftberlin.eu/initiativen/ 
nachbarn-in-europa

BERLIN_kulturforum_WROCŁAW: Siła miast. Połączeni w Europie 

Berlin i Wrocław dzieli niewiele więcej niż 300 km. Odkąd 
Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, trwałe więzi wciąż 
łączą kultury obu miasta – Berlin_kulturforum_Wrocław jest 
jedną z nich. Powołany w listopadzie 2018 r. jako projekt 
kooperacyjny Pociągu do Kultury Berlin-Wrocław oraz Strefy 
Kultury przy wsparciu berlińskiej Administracji Senackiej ds. 
Kultury i Europy przyczynia się do stworzenia jeszcze bardziej 
solidnej podstawy dla sieci projektów. 

Prawie dwudziestu artystów z dziedziny fotografii, tańca, 
choreografii i muzyki, ale również kuratorzy z Berlina i Wro-
cławia spotkali się końcem lutego 2019 r., aby naszkicowane 
przez nich jesienią projekty kooperacji dopełnić pod wzglę-
dem treści, sztuki i metodyki. Proces ten wsparty został nie 
tylko dzięki doświadczeniu obu współpracujących ze sobą 
partnerów, lecz również przez ekspertyzy berlińskich arty-
stów mających doświadczenie w tworzeniu sieci, jak Be van 
Vark (taniec), Joanna Kosowska (fotografia), Lisa Benjes (mu-
zyka) oraz ośrodki kulturalne, jak HAU-Hebbel am Ufer, So-
phiensaele, Haus der Kulturen der Welt czy C/O Zentrum für 

Fotografie. Aby wszystkim uczestnikom umożliwić aktywny 
dostęp do obu miast podczas drugiego forum kultury zapro-
ponowano wizyty studyjne. W ten sposób grupy współpra-
cujące ze sobą mogły na miejscu rozwijać swoje koncepcje z 
obecnymi partnerami i dobrać je pod odpowiednie miejsca 
spotkań. Wydarzenie zorganizowali: Natalie Wasserman, 
Ewa Stróżczyńska-Wille i Oliver Spatz.

Pierwsze kroki forum zaowocowały już sukcesem – wkrótce 
utorują one kolejną drogę. Pomiędzy Berlinem a Wrocławem. 
W środku Europy. 

 
Przy okrągłym stole we Wrocławiu reprezentowane są wszystkie pokolenia 

Blisko 20 artystów z Berlina i 
Wrocławia wymieniło  

doświadczenia 
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Komisja konkursowa wyróżnia projekty flagowe – wręczenie nagród w czerwcu 

„Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“ 
prowadzony pod przewodnictwem Federalnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie 
z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Pol-
skiej (MIiR) wszedł w dniach 6 i 7 lutego w decydującą fazę: 
przedstawiciele czterech polskich i czerech niemieckich szkół 
wyższych, jak również ministrowie szczebli państwowych i 
krajowych wspólnie z Sekretarzem Generalnym Stowarzy-
szenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Martínem 
Guillermo Ramírez, stanęli przed zadaniem wyłonienia pięciu 
spośród 35 przesłanych projektów flagowych. Najwięcej zgło-
szeń wpłynęło z Brandenburgii (9), Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego (8) oraz z Saksonii (7). Ze strony polskiej najwięcej 
wniosków otrzymano z województwa zachodniopomorskie-
go (6), po jednym projekcie z Wielkopolski i Dolnego Śląska. 
Z Berlina napłynęło dwa zgłoszenia konkursowe oraz jedno 
wspólne partnerów z Berlina i Dolnego Śląska. Nagrodzone 
zostały polsko-niemieckiego projekty, które w szczególny 
sposób wspierają przyszły rozwój obszaru po obu stronach 
Odry i Nysy Łużyckiej. 

Pierwsze dwa zwycięskie projekty dotyczą Pomorza, czyli 
transgranicznego obszaru niemieckiego Pomorza Przednie-

go i polskiego Pomorza Zachodniego. Projekt „Arka Pomo-
rza – arche-typowe Pomorze! – Marka + sieć na rzecz siły i 
różnorodności w wiejskim obszarze gospodarczym” został 
wybrany projektem flagowym, ponieważ angażują się w nim 
liczne aktywne podmioty na rzecz zrównoważonego rozwoju 
regionu między półwyspem Darß a Gdańskiem na bazie dzie-
dzictwa obszarów wiejskich, czym otwierają przed regionem 
nowe perspektywy. Projekt flagowy „Punkt kontaktowo-do-
radczy dla polskich i niemieckich obywateli” prowadzony w 
biurach w Löcknitz i Szczecinie wspiera od 2009 r. polskich i 

niemieckich mieszkańców w ich starcie do życia w kraju są-
siada.

Trzeci projekt flagowy pochodzi z Brandenburgii i stawia so-
bie za cel „Rewitalizację komunikacji kolejowej między Lip-
skiem i Poznaniem”. Współpracujący partnerzy planują w 
pierwszym kroku opracowanie analizy korzyści z rewitalizacji 
tej relacji.

Dwa pozostałe projekty flagowe zlokalizowane są w sak-
sońsko-dolnośląskim obszarze powiązań: projekt „TRAILS” 
służy „rozwojowi długotrwałych zasobów innowacyjnych na 
saksońsko-polskim obszarze przygranicznym przez ukierun-
kowane prowadzenie i łączenie w sieć aktywności dla roz-
woju innowacji w szkołach i małych i średnich przedsiębior-
stwach”. W projekcie „REVIVAL” dziesięć mniejszych i średnich 
miast saksońskich i dolnośląskich Górnych Łużyc oraz Pod-
górza Sudeckiego ponownie będą ożywiać i wzmacniać swoje 
historyczne centra przy współudziale instytucji naukowych 
poprzez różnorodne działania i inicjowanie aktywności. 

Nagrody honorowe zostały przyznane dwóm projektom: 
„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia 

edukacji“ oraz „Groß für Klein – 
Duzi dla małych” z pomorskiego i 
saksońsko-dolnośląskiego obszaru 
powiązań za umożliwienie dzieciom 
już w przedszkolach wzrastanie w 
bezpośrednim kontakcie z językiem 
i kulturą sąsiada i tym samym pod-
jęcie fundamentalnego wyzwania 
przełamywania bariery kulturowej i 
językowej.

Główny punkt programu i równocze-
śnie zakończenie konkursu stanowić 
będzie uroczyste wręczenie nagród 5 
czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim 

w Berlinie, podczas którego zostaną przedstawione zwycię-
skie projekty i wymienione doświadczenia. 

Więcej informacji: 
www.kooperacja-bez-granic.pl

Żywa dyskusja podczas posiedzenia komisji konkursowej 



10

NEWSLETTER 1/2019  
PARTNERSTWO-ODRA

Młody i międzykulturowy zespół może wnieść do przedsię-
biorstwa innowację, urozmaicenie i świeżość, dlatego dzię-
ki projektowi „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!“ 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia 
polskim i niemieckim uczniom spotkania młodzieży i prakty-
ki w przedsiębiorstwach kraju sąsiada. Projekt wystartował 
w roku szkolnym 2018/2019. W bieżącym roku szkolnym od-
będzie się blisko 40 spotkań młodzieży. Również w nadcho-
dzącym roku szkolnym 2019/2020 polska i niemiecka mło-

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + + 

 „Akademia Pana Kleksa“ wprowadza polską kulturę do niemieckich szkół 

W Polsce znana jest prawie wszędzie: książka „Akademia 
Pana Kleksa“ autorstwa Jana Brzechwy cieszy się ogromną 
popularnością od dnia wydania w 1946 r. Jednak fascynacja, 
którą wzbudza ten klasyk wśród dzieci i dorosłych, jest dla 
wielu Niemców dotąd nieznana. Zaradzić ma temu projekt 
o tej samej nazwie „Akademia Pana Kleksa“. W maju 2019 r. 
dzieło Brzechwy zostanie zaprezentowane w łącznie dziesię-
ciu szkołach w Berlinie i Brandenburgii. Podczas gier, zabaw i 
innych kreatywnych aktywności uczniowie klas 1-4 będę mieć 
możliwość odkrywania języka i kultury sąsiada. 

W książce 12-letni Adaś wstępuje do cudownego świata Aka-
demii Pana Kleksa, gdzie magia i przygoda są na porządku 
dziennym. Na początku warsztatu artystycznego za pomo-

cą tańca i śpiewu dzieci będą poznawać wiersze i piosenki 
z książki. Następnie zostaną podzielone na mniejsze grupy 
i przeobrażą się w role różnych bohaterów z książki, w tym 
Pana Kleksa, jego uczniów, gadającego ptaka Mateusza, jak 
również baśniowych bohaterów.  

Warsztat artystyczny dla dzieci „Akademia Pana Kleksa“ od-
bywa się w ramach Dnia Polsko-Niemieckiego. Jest on częścią 
polsko-niemieckiej umowy o sąsiedztwie i powinien przyczy-
niać się do szerzenia polskiej kultury w niemieckich klasach. 
Projekt wspierany jest przez pełnomocnika niemieckiego 
rządu ds. kultury i mediów oraz Ambasadę Rzeczpospolitej 
Polskiej w Berlinie. 

Poszukiwane przedsiębiorstwa partnerskie! 
Swoim uczestnictwem wspierają Państwo nie tylko spe-
cjalistów przyszłości, lecz także możecie poznać nowych 
niemieckich partnerów biznesowych wewnątrz sieci 
kooperacji. 
Dodatkowe informacje i możliwość zgłoszenia znajdzie-
cie Państwo tutaj:  
https://razem-w-wymianie.pl/praktyki-zawodowe  

Obie patronki programu w rozmowie o projekcie PNWM 

Projekt PNWM „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!“ promuje polsko-niemiecką wy-
mianę młodzieży i orientację zawodową

dzież będzie miała możliwość odbycia 
30-dniowej praktyki zawodowej. 

PNWM przygotowuje młodzież do poby-
tu w kraju sąsiada, pomaga w organiza-
cji i przejmuje koszty zakwaterowania. 
Wsparcie finansowe projekt otrzymuje 
od Fundacji Nowe Landy (Stiftung Neue 
Länder). Projekt objęty jest wspólnym 
patronatem Pani Agaty Kornhauser-Du-
dy, małżonki Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej i Pani Elke Büdenbender, 
małżonki Prezydenta Republiki Federal-
nej Niemiec. 
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W pociągu z Görlitz do Cottbus eksperci omawiali wyzwania dotyczące polsko-niemieckiego transportu kolejowego

W dniu 19 lutego 2019 r. grupa robocza Komitetu ds. Współ-
pracy Przygranicznej działającego w ramach Polsko-Nie-
mieckiej Komisji Międzyrządowej Współpracy Regionalnej i 
Przygranicznej spotkała się na IX posiedzeniu we Wrocławiu. 
Przedmiotem obrad pod przewodnictwem brandenburskiego 
Ministerstwa Spraw Europejskich były możliwe scenariusze 
na temat rozwoju oferty w dziedzinie transportu kolejowego 
pomiędzy Polską a Niemcami do roku 2030. W dyskusji wzię-
li udział przedstawiciele niemieckich krajów związkowych, 
władz wojewódzkich, odpowiednich ministerstw danego kraju 
oraz polskich i niemieckich kolei. 

Następnie, 20 lutego 2019 r. odbyła się podróż specjalnym 
pociągiem z Görlitz do Cottbus przez miejscowości Węgliniec, 
Horka i Hoyerswerda związana z wymianą fachową na te-
mat interoperabilności ruchu kolejowego pomiędzy Polską a 
Niemcami. Członkowie grupy roboczej i pozostali goście do-
wiedzieli się o możliwościach i barierach częściowej elektryfi-
kacji dworca w Görlitz za pomocą polskiego sytemu zasilania 
oraz technicznej konstrukcji punktów styku pomiędzy polskim 
i niemieckim systemem zasilania i bezpieczeństwa na magi-
strali towarowej pomiędzy Węglińcem, Horką i Hoyerswerdą. 
Podróż zorganizowana została w ramach Projektu INTERREG 
NSB CoRe.

Przedstawione zostały pierwsze wyniki projektu INTERREG 
CONNECT2CE, który jest blisko związany z pracami Okrągłe-
go Stołu Komunikacyjnego (OSK) w ramach Partnerstwa-Odry 
(patrz newsletter 3/2017).  Spółka Kompetenznetzwerk Rail 
Berlin-Brandenburg (KNRBB) na zlecenie Związku Komunika-

cyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB) przeprowadziła bada-
nia, którzy producenci w ostatnich latach oferowali pojazdy 
kolejowe z innowacyjnym napędem hybrydowym nadające 
się do użycia w transgranicznym ruchu pomiędzy Cottbus, 
Zieloną Górą, Legnicą i Wrocławiem. W następnym etapie 
wraz z zainteresowanymi producentami rozwinięte zostaną 
pilotażowe projekty użycia takich pojazdów. Ponadto wraz 
z województwem zachodniopomorskim zbadane zostaną 
możliwości bardziej atrakcyjnej turystycznej oferty kolejowej 
pomiędzy Berlinem a polskim wybrzeżem nad Bałtykiem w 
przyszłości. 

Dalsza rozbudowa transgranicznej komunikacji kolejowej
Minister ds. Infrastruktury i Planowania Przestrzennego kra-
ju związkowego Brandenburgii Kathrin Schneider zaprosiła 
na dyskusję na temat: „Komunikacja kolejowa pomiędzy 
Polską a Niemcami – europejskie rozwiązania na problemy 
regionalne”. Wśród zaproszonych gości był również Tadeusz 
Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W 
celu wykorzystania potencjału rozwoju na obszarze powią-
zań nad Odrą należy odpowiednio rozbudować infrastruktu-
rę kolejową między obydwoma krajami.

Pani Minister przypomniała cele, jakie ustalono w polsko-
-niemieckiej Koncepcji Przyszłości. Obok takich tematów, jak 
transgraniczny ruch kolejowy i współpraca gospodarcza po-
między obydwoma sąsiadującymi krajami, częścią Koncepcji 
są również kwestie kompetencji interkulturowej oraz współ-
pracy między uczelniami.

Osoby chcące podróżować 
wewnątrz regionu Odry mogą 
wybrać pomiędzy różnymi po-
łączeniami kolejowymi. Jed-
nym z najbardziej znanych 
połączeń jest Pociąg do Kul-
tury łączący Berlin i Wrocław. 
Będzie on nadal jeździł w roku 
2019, a program kulturalny fi-
nansowany będzie tym razem 
przez kraj związkowy Branden-
burgię. Zmiany dotyczą rów-
nież rozkładu jazdy: Pociąg do 
Kultury będzie teraz kursował 
w obie strony również w piąt-
ki, dzięki czemu podróżni będą 
mogli wydłużyć swój pobyt o 
jedną noc. 

Nowości z transgranicznego ruchu
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Wykaz zdjęć:
S. 1 – visitberlin, fot.: Wolfgang Scholvien
S. 2 – MLUL Dagmar Schott
S. 3 – India Szulc
S. 4 – LWKZ
S. 5 – TU Posen (PUT)
S. 6 – SenKultEuropa

S. 7 – Jacek Sutryk
S. 8 – Fundacji Przyszłość Berlin, Julian Kurz
S. 9 – Dirk Gebhardt, BBSR Bonn
S. 10 – Grzegorz Jakubowski/KPRP
S. 11 – Wolfgang Lerche-Steffen
S. 12 – Max Maurenbrecher 

+ + + WYDARZENIA I TERMINY + + + 

+ + + IMPRESSUM + + +

Od lutego 2019 r. Max Maurenbrecher jest nową osobą kontaktową ds. Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej / Interreg przy Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakła-
dów Miejskich. Jest on odpowiedzialny za wsparcie osób zainteresowanych oraz partnerów 
projektu z Berlina w ramach następujących obszarów współpracy: Interreg „Interreg Eu-
rope“, „Baltic Sea Region“, „Central Europe“ oraz „Interact“, a także za sprawy wsparcia 
gospodarki zewnętrznej.

Nowa osoba kontaktowa ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Interreg

Zespół Partnerstwa-Odra jest zawsze ciekawy informacji na 
temat wszelkich polsko-niemieckich inicjatyw oraz imprez – 
czy to ze świata gospodarki, kultury, szkolnictwa lub tury-
styki. Z przyjemnością piszemy o nich w naszym newsletterze 
pojawiającym się trzy razy w roku oraz na naszej stronie in-
ternetowej partnerstwo-odra.eu

W sprawie własnej

Kontakt: 
Max.Maurenbrecher@senweb.berlin.de
Tel.: (+49) 30 9013 8420

Dlatego prosimy Państwa o pomoc: Przysyłajcie nam aktu-
alne informacje i propozycje tematów na maila oder-part-
nerschaft@lhlk.de, abyśmy mogli ukazywać sukcesy, które 
odnosi Partnerstwo-Odra. 

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Referat ds. Gospodarka Zagraniczna, Europejska Polityka 
Gospodarcza, Współpraca w dziedzinie rozwoju 
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/

Osoba kontaktowa SenWEB | | Partnerstwo-Odra:
• Marzena Hartmann | E-Mail: marzena.hartmann@senweb.berlin.de  
 Telefon +49 30 9013-8424 

Ze wsparciem zewnętrznego network-management inicjatywy
Partnerstwo-Odra:
• LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin

Newsletter oraz portal Partnerstwo-Odra online: 
www.oder-partnerschaft.eu

Redakcja i projekt:
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin

Zgłoszenie lub odwołanie abonamentu newslettera pod adresem:
www.oder-partnerschaft.eu/an-abmeldung_zum_newsletter.php

Publikacja:
marzec 2018

Administracja Senacka ds.  
Gospodarki, Energii i  
Zakładów Miejskich
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