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Rok rocznic 2020: kultura pamięci w czasach pandemii koronawirusa
Oba sąsiadujące kraje Polskę i Niemcy łączy wyjątkowa historia nacechowana wzlotami i upadkami. 8 maja 2020 roku przypadła 75 rocznica zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia Europy z narodowego socjalizmu. To
ważne historycznie wydarzenie, posiadające ogromne znaczenie polityczne,
trzeba było uczcić w tym roku w nowy sposób – w końcu wszystkie obchody poświęcone pamięci 75 rocznicy zakończenia wojny, przygotowywane
w Polsce i w Niemczech, musiały zostać odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Mimo tego, również w czasach kryzysu, przekazy historyczne,
spotkania i wymiana okazały się możliwe za pośrednictwem oferty cyfrowej przygotowanej z okazji jubileuszu.
Przykładem jest wirtualna wystawa „Nach Berlin” (Do Berlina), pokazująca
na panoramach 360 stopni wydarzenia z ostatnich dni wojny w 1945 r. w
Berlinie. Podkreśla ona wagę tego okresu i jego dzisiejsze znaczenie polityczne. Siedmioczęściowa seria podcastów towarzyszących wystawie prowadzi słuchaczy do miejsc ostatnich dni wojny. Ponadto bezpłatna aplikacja „Augmented Berlin” umożliwia porównanie dzisiejszego miasta z
Berlinem w maju 1945 r. Wirtualny spacer przez stolicę Niemiec możliwy
jest na telefonie komórkowym lub tablecie. Powyższe oferty cyfrowe można znaleźć na stronie www.75jahrekriegsende.berlin w okresie od 2 maja
do 2 września, kiedy przypada międzynarodowa rocznica zakończenia wojny. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce zainicjowało
wirtualną konferencję poświęconą skutkom drugiej wojny światowej, która
transmitowana była na kanale YouTube Muzeum Historii Polski.
Również Dniu Europy 9 maja towarzyszyły liczne imprezy cyfrowe w sieci.
Unia Europejska pod hasłem „70 lat solidarności” przypomniała o początkach UE za pomocą live streamingu prosto z sali plenarnej oraz wystawy
online dotyczącej Deklaracji Schumanna. Gdyż aktualny do dzisiaj przekaz
brzmi: aby działać w chwili obecnej, musimy zrozumieć swoją przeszłość i
przede wszystkim nie wolno nam o niej zapomnieć.

Drodzy Czytelnicy,
rok 2020 pozostawał dotychczas przede wszystkim pod znakiem pandemii koronawirusa – niewiele innych tematów w ostatnich tygodniach
dominowało bardziej nasze życie codzienne i zawodowe. W czasie lockdownu dała się zauważyć
ścisła więź w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, kiedy to społeczeństwo obywatelskie
i regionalni politycy angażowali się mocno na
rzecz zniesienia dla mieszkańców regionów przygranicznych obostrzeń związanych z pandemią.
Również zmiany klimatyczne należą do największych wyzwań naszych czasów. Jak reagują na nie
regiony Partnerstwa Odry? Odpowiedzi udzielają
pani Ramona Pop, Senator ds. Gospodarki w Berlinie, oraz wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.
Po przeglądzie wydarzeń w regionach nadodrzańskich kierujemy uwagę ku kulturze pamięci w tym
szczególnym roku, w którym wspominamy między innymi zakończenie drugiej wojny światowej
w maju 1945 r.
Życzę Państwu miłej lektury oraz zdrowia.
Serdecznie pozdrawiam

Marta Szafrańska
Referat ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Europejskiej
Polityki Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich
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Od peryferii ku centrum - nowy pełnomocnik widzi wielki potencjał dla Brandenburgii w dalszym
rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań
organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych w
temat. Poprzez przedstawicielstwo Brandenburgii w Brukseli oraz jako członek Europejskiego Komitetu Regionów chce
dbać o interesy Brandenburgii w Brukseli, oraz – możliwie we
współpracy z regionami partnerskimi z Polski – reprezentować je w sposób słyszalny.
Jako 55-letni prawnik Ubbelohde zna Brandenburgię oraz
administrację tego landu z różnych funkcji, które pełnił
w rządzie Brandenburgii już od dawna, m.in. jako doradca
prawny, główny referent ds. polityki transportu, a w latach
2004-2013 jako dyrektor wydziału komunikacji publicznej i
kolejnictwa w ministerstwie infrastruktury. Ostatnio kierował departamentem ds. polityki tego ministerstwa.

Nowy pełnomocnik Brandenburgii ds. relacji polsko-brandenburskich Jobst-Hinrich Ubbelohde

Od listopada ubiegłego roku Brandenburgia ponownie ma
nowego pełnomocnika ds. relacji polsko-brandenburskich i
tym samym podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój intensywnej współpracy. Jobst-Hinrich Ubbelohde został nie tylko
nowym Sekretarzem Stanu ds. Europy w rządzie Brandenburgii, ale wraz ze zmianą rządu objął urząd pełnomocnika ds.
stosunków polsko-brandenburskich. W umowie koalicyjnej
rząd Brandenburgii stawia na budowane przez szereg lat
stosunki międzynarodowe, w szczególności z Polską. „Moim
zadaniem, jako resort koordynujący sprawy europejskie, jest
wprowadzenie do prac rządu aspektu europejskiego oraz
ułatwienie kolegom i koleżankom drogi do Brukseli i naszych
międzynarodowych partnerów” – powiedział Ubbelohde. „Z
uwagi na szczególne położenie geograficzne Brandenburgii
postrzegam siebie jako koordynatora i promotora przyszłościowego i mocnego gospodarczo polsko-niemieckiego regionu europejskiego. W świecie, który ulega ciągłej globalizacji,
nasze położenie na obrzeżach Niemiec może być prawdziwą
szansą, jeżeli tylko wytyczymy odpowiednie kierunki działań.
Jako region ze stolicą państwa, który jest pomostem między
dwoma ważnymi państwami Europy Centralnej, możemy
wraz z naszymi regionami partnerskimi z Polski dokonać
przesunięcia Brandenburgii z pozycji marginesowej do centrum dynamicznego pierścienia metropolii, składającego się
z Berlina, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Lipska i Drezna”.
W swojej pracy jako sekretarz stanu Ubbelohde postrzega
siebie jako osobę kontaktową dla kraju związkowego, gmin,
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Na szczegółowe pytanie o swoje cele jako pełnomocnik ds.
relacji polsko-brandenburskich Ubbelohde wymienia dwa
punkty. Chodzi mianowicie o „dalszą intensyfikację współpracy regionów po obu stronach Odry i Nysy na wszystkich
płaszczyznach za pomocą konstruktywnego dialogu. Chcę
ukazać szanse, jakie wynikają z rozwoju transgranicznego regionu europejskiego. W tym celu musimy uwzględnić potrzeby obywateli. W pierwszej kolejności chodzi o to, aby podczas
wymiany interkulturowej wzajemnie się poznać. Już w żłobku
powinniśmy usłyszeć o sobie, poznać drugi język, spotykać
się i uczyć się wzajemnego szacunku jako dobrzy sąsiedzi.
Ponadto należy budować pomosty dla gospodarki, nauki i
kultury, a w rzeczywistości budować transgraniczne mosty i
drogi ”. Dodał również: „W tym roku chcemy wypracować w
rządzie Brandenburgii odpowiednią strategię prowadzącą do
utworzenia polsko-niemieckiego obszaru powiązań na przestrzeni od 2020 do 2030 roku. Przed nami dużo pracy, ale ta
praca się opłaci”.

Na początku roku Ubbelohde udał się z wizytą do
różnych regionów w Polsce, aby lepiej poznać kraj i jego
mieszkańców. Jak wyglądały odwiedziny w regionach
Partnerstwa Odry związane z objęciem urzędu, dowiedzą
się Państwo na naszej stronie internetowej www.partnerstwo-odra.eu. Znajdą Państwo tam również informacje
dotyczące nowego koordynatora do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej, Bartosza Grodeckiego.
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Solidarność transgraniczna: regiony Partnerstwa Odry w czasach pandemii koronawirusa
Nie tylko przekaz medialny zdominowany był w ostatnich
miesiącach przez kryzys związany z pandemią koronawirusa. Również nasze życie codzienne i zawodowe zasadniczo się
zmieniło. Szczególnie dało się to zauważyć w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym – granica pomiędzy obydwoma
krajami została zamknięta na wiele tygodni, spotkania
transgraniczne były niemożliwe, a pracownicy przygraniczni
stanęli przed nowymi wyzwaniami na codziennej drodze do
pracy. Mimo iż na skutek pandemii spotkania w realnej przestrzeni były niemożliwe, mieszkańcy po obu stronach Odry
znaleźli wirtualne sposoby kontaktu.

Realizowane są nie tylko wspólne projekty, również pomoc
materialna stała się dla obu krajów codzienną rzeczywistością. Klinika Uniwersytecka z Drezna przykładowo współpracuje z Dolnym Śląskiem przy analizie testów na koronawirusa. Wykorzystywane są tutaj wolne przeroby w celu analizy
prób pochodzących z dolnośląskiego. Przykład ten pokazuje,
że żadna granica nie zatrzyma ani kryzysu epidemiologicznego, ani pomocy. Dzięki temu niezależnie od narodowej
przynależności rodzi się nowe poczucie wspólnoty, wyrażane
słowem „my“.
Nie można jeszcze ocenić skutków gospodarczych, społecznych i politycznych pandemii. Kryzys wywołany przez nią
można natomiast odczytać jako szansę. Wiele osób planuje
aktualnie urlop letni, w którym turystyka „lokalna“ w tym
roku ponownie odegra dużą rolę. Zamiast długich podróży
wzrasta atrakcyjność pobliskich miejsc urlopowych wynikająca z krótkiego dojazdu. Również lokalna produkcja towarów może po kryzysie zyskać na znaczeniu – właśnie w
czasach kryzysu uświadomiliśmy sobie, jak ważna w tej
dziedzinie jest oferta lokalna. Pomimo to wymiana międzynarodowa jest nadal ważna, co również pokazał nam kryzys
epidemiologiczny.

Jednym z dominujących tematów w regionie było oczywiście
zamknięcie granic, które doprowadziło do pobudzenia nowej
solidarności po obu stronach granicy. Za pomocą petycji w
sieci oraz szeregu protestów pod koniec kwietnia, pracownicy
przygraniczni zwrócili uwagę na trudne warunki w związku
z obowiązującą kwarantanną. Żądania przyniosły działanie, ponieważ 4 maja zniesiono obowiązek kwarantanny dla
pracowników przygranicznych. W dniu 13 czerwca otwarto
granice dla wszystkich i zrezygnowano z obowiązku kwarantanny.
Pandemia przyniosła ze sobą również kreatywne rozwiązania w celu pokonania aktualnej sytuacji. Wiele instytucji i
urzędów wzywało do współpracy. Euroregion Pomerania na
początku maja wystartował z naborem specjalnym „Walka
z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie
Pomerania” . Pod hasłem: „Klima(t) 2.0 – online solutions
for future“ również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
nawoływała do poszukiwania rozwiązań transgranicznych.
Ich celem było znalezienie wspólnych dróg cyfrowych w celu
zwalczania kryzysu klimatycznego. Nadal poszukiwane są
kreatywne pomysły. Wnioski można składać do 31 lipca.

Na naszej stronie internetowej informujemy Państwo o
aktualnych przepisach i ofertach wsparcia poszczególnych regionów Partnerstwa Odry.
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Business Location Network – wsparcie zakładania działalności gospodarczej
przez polskich inwestorów

W ostatnich latach Polska stała się jednym z najważniejszych
motorów gospodarki w Europie. Dzięki stabilnemu popytowi
na rynku wewnętrznym, rosnącemu eksportowi i wzrostowi inwestycji potwierdza się również dalszy stabilny wzrost
kraju. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują na
rynkach zagranicznych w Europie, przy czym bliskość geograficzna i kulturowa odgrywają ważną rolę przy decyzjach dotyczących inwestycji. Z tego względu Brandenburgia Wschodnia staje się interesującą opcją dla polskich inwestorów.

Partnerami sieci są: Investor Center Uckermark w
Schwedt nad Odrą, Investor Center Ostbrandenburg we
Frankfurcie nad Odrą, powiat Oder-Spree w Beeskow, STIC
- Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH
w Strausbergu, WITO Barnim GmbH w Eberswalde, miasta
Frankfurt nad Odrą i Schwedt nad Odrą, Izba Przemysłowo- Handlowa IHK Ostbrandenburg we Frankfurcie nad
Odrą oraz Agencja Wspierania Gospodarki Brandenburgii
WFBB.

Region Brandenburgii Wschodniej, położony w północno-wschodniej części Niemiec, łączy z Polską granica o długości
267 km. Dochodzi do tego dobrze rozbudowana infrastruktura autostrad, transportu towarowego, czy też portów
śródlądowych. Brandenburgia Wschodnia oferuje przedsiębiorcom zarówno optymalną bazę dla działalności międzynarodowej, jak również wyjątkowo dobre warunki rozwoju
projektów inwestycyjnych różnego rodzaju. W szczególności
bliskość Berlina, ale także dobre połączenie z metropoliami, takimi jak Szczecin, Poznań czy Wrocław, stwarza dobre
możliwości do pozyskania rynku, jak i do współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi przy projektach badawczych i rozwojowych.

Szczególną uwagę Business Location Newtwork kładzie na
wsparcie zakładania działalności polskich przedsiębiorstw
w Brandenburgii Wschodniej – przede wszystkim biorąc pod
uwagę bliskość rynku rodzimego, możliwość korzystania
z transgranicznych kanałów dystrybucji, oferowania produktów „Made in Germany” oraz wykorzystania stabilnej
gospodarki w Niemczech. Przedsiębiorcy z Polski otrzymują
obszerne doradztwo w języku polskim na temat zakładania
firm, możliwości wsparcia oraz innych tematów związanych
z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Inwestycja poza granicami Polski jest nadal dla wielu firm
szczególnym wyzwaniem. Jednak decydując się na ten krok,
przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie wielu instytucji i organizacji gospodarczych. Jednym z partnerów wspierających
przedsiębiorstwa w działalności transgranicznej jest Business
Location Network, którego celem jest aktywne promowanie
regionu Brandenburgii Wschodniej pośród polskich regionów, jakimi są Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Wielkopolska
i region Warszawy/Mazowsza oraz sprzyjanie rozwojowi
współpracy gospodarczej przedsiębiorstw z tych regionów.
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Business Location Network oferuje przedsiębiorstwom po
obu stronach Odry możliwość korzystania z kontaktów, doradców, struktur i informacji dotyczących poszczególnych
regionów i miast w celu realizacji planów gospodarczych
zarówno w Brandenburgii Wschodniej, jak i w Polsce. Poza
tym przeprowadzane są akcje i imprezy mające na celu ściągnięcie do regionu inwestorów z Polski oraz promocji regionu
jako interesującej perspektywy do życia, pracy i wypoczynku.
Dalsze informacje na temat Brandenburgii Wschodniej i
osób kontaktowych w języku polskim znajdą Państwo na
stronie www.brandenburgia-wschodnia.com.
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Meklemburgia-Pomorze Przednie pogłębia kontakty z regionami przygranicznymi w Polsce
„Uczymy się polskiego“ – to hasło stanie się aktualne w
trzech placówkach oświatowych dla dzieci w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W miejscowości Heringsdorf na wyspie
Uznam powstaje aktualnie placówka opieki dziennej z bilingualnym programem wsparcia wczesnorozwojowego. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „3 przedszkola – 2 języki – 1
droga”, mającego na celu stworzenie i rozwój współpracy
między placówkami opieki dziennej nad dziećmi w regionie
przygranicznym skierowanej na promowanie wczesnej wielojęzyczności. Budowa placówek dziennej opieki nad dziećmi
w Heringsdorfie, Świnoujściu i Zinnowitz powinna przyczynić się do polepszenia ponadregionalnej oferty edukacyjnej.
Cały projekt finansowany jest przez program współpracy regionalnej INTERREG VA ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wys. ok. 1,5 milionów euro,
nakładem środków na wsparcie rozwoju miast Ministerstwa
ds. Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji kraju związkowego
Meklemburgia-Pomorze Przednie w wysokości 430.000 euro
oraz ze środków własnych wykonawców.
Meklemburgia-Pomorze Przednie kontynuuje współpracę
transgraniczną skierowaną nie tylko do najmłodszych. W
miejscowości Anklam, w kooperacji ze Szczecinem, realizowany jest aktualnie projekt „Przebudowa Kościoła p.w. Św.
Mikołaja w Anklam do IKAREUM mieszczącym Muzeum Lotnictwa Otto Lilienthala”. Pierwsza część projektu „Historia
techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów
w Anklam i Szczecinie” już jest w realizacji i dofinansowana
została ze środków programu EFRR. Miasta Anklam i Szczecin już od lat 90-tych prowadzą wzmożoną współpracę szczególnie w dziedzinie historii kultury. Współpraca ta na terenie
przygranicznym Pomorza ma zostać pogłębiona w przyszłości. Tak więc w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Widok kościoła p.w. Św. Mikołaja po planowanej restauracji

ma powstać nowa wystawa interaktywna, a w Muzeum Otto
Lilienthala w Anklam tzw. Lilienthal-Lab jako pozaszkolne
ośrodki edukacyjne. Dzięki dwujęzycznym konceptom i trans
granicznej ofercie imprez oba muzea chcą wspierać również
kontakt między mieszkańcami sąsiadujących z sobą krajów.
Ponadto w ramach wspólnego projektu zaplanowano powstanie „wirtualnego muzeum”. Za pomocą wielojęzycznej
aplikacji, strony internetowej, zastosowaniu elementów augmented reality i audioprzewodnikom wyniki współpracy
pomiędzy muzeami zostaną przybliżone również innym zainteresowanym mieszkańcom Polski i Niemiec poza Pomorzem.
Wraz z projektem powstaje również dwujęzyczna publikacja
na temat „Historii techniki na Pomorzu”. Do dalszych części
projektu realizowanych w
przyszłości wspólnie przez
oba miasta należą między
innymi: powołanie do życia regionalnego centrum
informacji i turystyki oraz
rekonstrukcja wieży Kościoła p.w. Św. Mikołaja w
Anklam według historycznych planów.

Projekt zaplanowanej placówki opieki
dziennej w Heringsdorf
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„Fridays for Future“, ustawa o mobilności czy realne laboratoria - sposoby ochrony środowiska
w niemieckich regionach Partnerstwa Odry
Ochrona środowiska to temat, który dotyczy wszystkich pól
działania życia codziennego. Wielu konsumentów dostosowuje już teraz własne przyzwyczajenia konsumpcyjne, aby
w ten sposób osobiście przyczynić się do walki ze zmianami
klimatycznymi. W tym celu konieczne są również polityczne
środki działania, zarówno na płaszczyźnie regionalnej, jak i
komunalnej, gdzie często abstrakcyjne cele polityczne muszą zostać wcielone w codzienne życie. Tematem środowiska
zajmuje się nie tylko polityka i społeczeństwo, ale wiele organizacji pozarządowych. Niemieckie regiony nadodrzańskie
stosują różne strategie w stosunku do zmian klimatycznych.
Przykładem z Berlina jest „Ustawa o mobilności”. Weszła ona
w życie w 2018 r. jako pierwsza tego rodzaju w całych Niemczech i zakłada, że wszyscy mieszkańcy Berlina mają łatwo,
bezpiecznie i niezawodnie dotrzeć do celu w sposób, który
jest możliwie nieszkodliwy dla środowiska. Ustawa ta potwierdza dodatkowo plany Senatu, które zakładają przestawienie samochodowego transportu osobowego w Berlinie na
neutralny dla środowiska najpóźniej do 2050 r. Korona miała
tu pozytywny wpływ: odwołanie lotów i przerwy w produkcji
doprowadziły do lepszej jakości powietrza w wielu miejscach.
Jednocześnie narastają obawy, że w przyszłości wzrośnie
transport indywidualny, ponieważ mieszkańcy mogą unikać
transportu publicznego z obawy przed zakażeniem.
Działania widoczne są również w dzielnicach Berlina. Friedrichshain-Kreuzberg podjął przykładowo kroki zmierzające
do redukcji gromadzenia śmieci. Inicjatywa zapoczątkowana przez radną ds. środowiska, Clarę Herrmann, zaprezentowała na początku 2020 r. konkretne propozycje zgodne z
hasłem „Zero Waste”: stacjonarne stacje grillowe w parkach
zamiast grilli jednorazowych, „realne laboratoria zero waste“
(tworzenie nowych form i praktyk w zakresie redukcji ilości
odpadów), zakup produktów bez zbędnych opakowań w lo-

kalnych supermarketach i dyskontach, „biblioteki rzeczy”,
gdzie można wypożyczyć urządzenia i narzędzia, mocowanie
na koszach na śmieci uchwytów i skrzynek na butelki z kaucją, dobrze widoczne popielniczki ustawiane przez przedsiębiorstwo oczyszczania miasta.
Brandenburgia jest wyjątkowo dotknięta przez skrajności
klimatyczne. Przyczyną są między innymi otwarte przestrzenie naturalne i duża ilość lasów sosnowych, które wprawdzie
wymagają niewiele pielęgnacji, ale gromadzą małe ilości
wód opadowych i coraz bardziej zagrożone są pożarami. W
ostatnich 25 latach zainwestowano w Brandenburgii 124
mln. euro w rekonstrukcję lasów. Celem jest stworzenie lasów
o naturalnych strukturach, jak również mieszanych stanów
pod względem wieku i rodzaju. W tym najbogatszym pod
względem zalesienia kraju związkowym pozostaje nadal wiele do zrobienia.
Zrównoważone zaopatrzenie w energię to również ważny
aspekt ochrony środowiska. Osoby i instytucje w Saksonii
zainteresowane tematyką energii odnawialnych, zaopatrzeniem w energię w przyszłości oraz świadomego i wydajnego
wykorzystania energii mogą zwrócić się do Saksońskiej Agencji Energii SAENA GmbH. Ponieważ agencja utrzymywana jest
w 100 procentach z funduszy publicznych, fachowe doradztwo prowadzone jest niezależnie od dostawcy energii.
Programy ochrony środowiska istnieją również na
płaszczyźnie europejskiej. Jednym z głównych celów
Komisji Europejskiej jest redukcja CO2. Program wsparcia „Europejska inicjatywa miejska” ma w przyszłości
wspierać innowacyjne działania rozwoju miast. Niedługo
szczególny nacisk na wsparcie działań zmierzających do
ochrony klimatu i środowiska dotyczyć będzie również
środków z EFRR.

Wywiad z Ramoną Pop, Senator ds. Gospodarki w Berlinie
Berlin jako pierwszy kraj związkowy zadecydował o ogłoszeniu „alarmu klimatycznego”. Jakie środki w celu ochrony środowiska podjął dotychczas Senat Berlina?
Nawet jeśli obecnie walka z koronawirusem połączyła wiele sił, to forsowanie transformacji w polityce energetycznej
nie straciło na wadze. Z pełnym zdecydowaniem wspieramy
zatem w Berlinie energie odnawialne. Podczas gdy wielka
koalicja na szczeblu federalnym porusza się jedynie małymi
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krokami w kierunku rezygnacji z węgla, Berlin zadecydował
o odejściu od węgla w 2030 r. Z węgla brunatnego zrezygnowaliśmy już w 2017 r. W dużym mieście szczególnie duży
potencjał posiada energia słoneczna. Już w 2017 r. w Berlinie zainstalowano w stosunku do powierzchni więcej ogniw
słonecznych niż w innych niemieckich krajach związkowych;
moc szczytowa osiąga 12,4 kW na km2. W celu szybkiej rozbudowy pracujemy w ramach masterplanu „SolarCity” nad
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dalszymi konkretnymi krokami. W Berlinie każdy mieszkaniec
może przyczynić się do przełomu energetycznego, wspieramy ich w ramach programu wsparcia „EnergiespeicherPLUS”.
Każda nowa instalacja fotowoltaiczna to kolejny krok zbliżający nas do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. W naszym punkcie SolarZentrum w Berlinie oferujemy szerokie doradztwo w celu wsparcia berlińczyków na drodze do własnej
instalacji słonecznej i dzięki temu przyspieszenia rozbudowy
energii słonecznej w stolicy. Również nasza inicjatywa w Radzie Federalnej – izbie wyższej parlamentu RFN zakończyła
się sukcesem – rząd Niemiec musi nareszcie zlikwidować niepotrzebne przeszkody biurokratyczne stojące na drodze do
transformacji w polityce energetycznej, na przykład poprzez
uproszczenie modeli dostawy prądu dla mieszkańców, którzy
pobierają prąd bezpośrednio z najbliższego otoczenia. Jasne
jest również, że to jeszcze nie wystarcza, jeśli chcemy źródeł
energii neutralnych dla klimatu. Musimy wykorzystać cały
potencjał na dachach i fasadach berlińskich budynków i dać
dobry przykład jako sektor publiczny. Ponadto wraz z ogłoszeniem „Berlińskiego programu ochrony energii i klimatu”
ustanowiliśmy szeroki pakiet działań w celu osiągnięcia naszych celów klimatycznych i redukcji emisji CO2.
Jakie kroki są jeszcze w planach?
Aktualnie pracujemy intensywnie nad inicjatywą Rady Federalnej dotyczącą energii dla lokatorów. W Berlinie większość
mieszkańców to najemcy. Dlatego bardzo ważne jest wydobycie tego – zbyt często jeszcze zaniedbanego – potencjału i
dopuszczenie najemców do udziału w transformacji energetycznej. Należy dokonać zmian ram regulacyjnych na płaszczyźnie ogólnokrajowej. W ramach planu SolarCity zrealizujemy w następnych latach kolejne kroki. Ich zakres obejmuje
szeroko zakrojoną kampanię dotyczącą rozbudowy instalacji
fotowoltaicznych oraz praktyczne instrumenty, jak giełdę
dachów słonecznych lub kalkulator rentowności urządzeń
słonecznych, aż po obowiązek instalacji paneli solarnych.
Ochrona środowiska to nie tylko kwestia polityki energetycznej. Należy ją postrzegać jako temat zazębiający wszystkie
obszary. Również jako sektor publiczny chcemy pracować
nad dawaniem przykładu, idąc konsekwentnie ścieżką w kierunku administracji neutralnej klimatycznie.
Tematy, takie jak elektromobilność i czysta energia, odgrywają w aktualnym dyskursie o klimacie ważną rolę. Jaką
wartość oba te tematy zajmują w Pani resorcie?
Region Berlin - Brandenburgia jest największym laboratorium
praktycznym w dziedzinie elektromobilności w Niemczech.
Tutaj testuje się praktyczne zastosowania i jednocześnie

przenosi się je na wartość przemysłową. Dlatego Administracja Senacka ds. Gospodarki już od lipca 2018 r. udziela dotacji
właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą
przejść z tradycyjnych pojazdów na napęd elektryczny. Od
początku programu złożono już ponad 4.000 wniosków na
pojazdy i około 700 na stacje ładowania.
Czysta energia – oprócz wzrostu wydajności energetycznej,
transformacji ruchu i ciepła – jest kluczem do osiągnięcia
naszego celu neutralności klimatycznej. Bezpieczne zaopatrzenie w czystą i tanią energię jest w końcu podstawowym
warunkiem dobrej przyszłości naszego miasta. Naszą uwagę
skierowaliśmy na rozbudowę energii słonecznej. Ale rezygnacja z węgla w Berlinie to także wyraźny znak w kierunku
zwiększenia czystej energii w mieście.
W jaki sposób współpraca miast w ramach Partnerstwa
Odry może się przyczynić do wspólnego transgranicznego
zwalczania zmian klimatycznych?
Berlin służy miastom z Polski swoją ekspertyzą m.in. w zakresie energii odnawialnej i elektromobilności. Wewnątrz
Partnerstwa Odry potrzebujemy intensywnej wymiany informacji, jak w zrównoważony i ekologiczny sposób można realizować transgraniczną politykę gospodarczą. Cieszyłabym
się, gdyby udało nam się wspólnie na płaszczyźnie regionalnej, lokalnej i komunalnej wypracować wspólne rozwiązania
dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, które posłużą
zabezpieczeniu standardów dotyczących ochrony środowiska
oraz przyczynią się do polepszenia świadomości ekologicznej
w społeczeństwie i w przemyśle. W tym celu konieczny jest
rozwój działań transgranicznych i zawarcie wiążących porozumień naszych regionów, na przykład przy okazji następnego politycznego spotkania na szczycie.
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Zanieczyszczenie azotem i zielone startupy – ochrona środowiska w polskich
regionach Partnerstwa Odry
Ochrona środowiska jest ważnym tematem również w Polsce. Na wielu terenach zbyt wysoka jest koncentracja pyłu
drobnego, jednocześnie podejmuje się wiele działań zmierzających do polepszenia jakości powietrza. Na płaszczyźnie
krajowej rząd polski, stosując program „Czyste powietrze”,
stara się rozwiązać problem emisji substancji szkodliwych
pochodzących z gospodarstw prywatnych. W 2017 r. zaostrzone zostały przepisy dot. wydzielania substancji szkodliwych z kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach prywatnych oraz w małych i średnich firmach. We wrześniu
2018 r. rząd polski zatwierdził oddanie do dyspozycji ok. 24
miliardów euro na okres 10 lat na działania klimatyczne.
Należą do nich między innymi finansowe wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych na ich termomodernizację. Ze
środków współfinansowana jest także wymiana pieców i
kotłów o intensywnej emisji zanieczyszczeń w budynkach
prywatnych. Ponadto zaplanowano również pieniądze na
instalacje mikro fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
W Wielkopolsce wszystkimi sprawami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Współfinansuje on aktywności instytucji, podmiotów i osób prywatnych związane z ochroną środowiska, między innymi z gospodarką odpadami, ochroną powierzchni ziemi, ochroną i
zrównoważoną gospodarką wód oraz edukacją ekologiczną.
Podobne instytucje w województwie zachodniopomorskim i
dolnośląskim znajdują się w Szczecinie i Wrocławiu. Są one
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również odpowiedzialne za podział dotacji w ramach programu krajowego „Czyste powietrze”.
Na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej istnieją inne programy redukcji zanieczyszczenia powietrza.
We Wrocławiu na wrzesień zaplanowana jest dyskusja panelowa ze 100 wybranymi mieszkańcami stolicy Dolnego
Śląska. Grupa ta ma między innymi odpowiedzieć na pytania związane ze sposobem połączenia niektórych osiedli publicznymi środkami komunikacji oraz stworzenia w
centrum miasta strefy czystego transportu. Podobnie jak
w berlińskiej strefie ekologicznej, wjazd do niej ma być dozwolony tylko dla pojazdów o niskiej emisji spalin.
W rzeczywistości Wrocław jest prekursorem w Polsce w temacie ochrony środowiska. Władze Wrocławia jako jedynego miasta w Polsce ogłosiły „alarm klimatyczny”. Aktywiści
ekologiczni, którzy przyczynili się do tej decyzji, żądają, aby
do 2050 r. miasto było zeroemisyjne. Wprawdzie ogłoszenie
„alarmu klimatycznego” nie pociąga za sobą konkretnych
środków, ale ma na celu przyspieszenie przez administrację
tematów jak energia odnawialna lub parki miejskie.
Ponadto Wrocław znany jest jako metropolia technologiczna. Również innowacyjne technologie mogą przyczynić się
do ochrony środowiska. Produkowane są tutaj na przykład
w fabryce Volvo wyłącznie autobusy hybrydowe i elektryczne, które w skali od 40 do 80 procent są bardziej przyjazne dla
środowiska i znacznie cichsze
niż pojazdy tradycyjne. Startupy
również pracują wytrwale nad
proekologicznymi innowacjami.
Tak więc wrocławska firma Syntoil opracowała nową metodę
recyklingu zużytych opon, która
jest tańsza i bardziej przyjazna
dla środowiska. W 2019 r. firma Syntoil otrzymała za ten
wynalazek drugie miejsce w
międzynarodowym konkursie
„Chivas Venture” przyznawaną
dla przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie.
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Wywiad z Jakubem Mazur, Wiceprezydent Wrocławia
Jakie projekty planuje się w przyszłości?
W kolejnych latach położymy nacisk na dalsze kształtowanie
polityki klimatycznej na poziomie planów miejscowych oraz
na dialog z inwestorami prywatnymi w zakresie zrównoważonego, zero emisyjnego budownictwa. Namawiamy ich na rozwój zielonych ścian i dachów oraz stosowanie odnawialnych
źródeł energii. W przypadku inwestycji miejskich pamiętamy,
aby za każdym razem uwzględniać zieleń wysoką i niską, małą
retencję oraz odnawialne źródła energii. Przykładowo - płaskie dachy, znajdujące się na przykład na budynkach szkół,
mają ogromny potencjał solarny. Miasto planuje tworzenie
zielonych torowisk i przystanków. Strategia Wrocław 2030
zakłada dostępność terenów zielonych na wyciągnięcie ręki,
czyli ok. 300 m od miejsca zamieszkania. Zieleń to najtańsze
z działań mitygacyjnych, dlatego jest na naszej liście „must
have”. Jeszcze w tym roku, w ramach Panelu Obywatelskiego,
zapytamy wrocławian, czy są gotowi na strefę czystego transportu lub strefy o obniżonej emisji spalin, do których mogłyby
wjeżdżać tylko samochody o określonych normach.

Wrocław był pierwszym polskim miastem, które ogłosiło
zagrożenie klimatyczne. Jakie środki podjęto celem walki
ze zmianami klimatycznymi?
Przeciwdziałanie kolejnym zmianom klimatu to jeden z priorytetów miasta, a alarm klimatyczny to potwierdza. Dążymy
do tego, by do 2050 roku Wrocław stał się miastem zero emisyjnym. Coraz częściej jesteśmy świadkami intensywnych fali
upałów czy nagłych, ulewnych opadów deszczu. Wdrażając
odpowiednie rozwiązania, musimy dostosowywać miejskie
przestrzenie do tych zjawisk. Jednym z największych wyzwań
jest przeciwdziałanie zjawisku miejskich wysp ciepła - we
Wrocławiu powstają więc kolejne parki kieszonkowe i zielone
przestrzenie. Przykładem może być międzynarodowy projekt
Grow Green, w którym Wrocław partycypuje m.in. wraz z Manchesterem i Walencją. W gęsto zabudowanej tkance miejskiej
na jednym z osiedli powstało i wciąż powstają kolejne strefy zielone. W innym z popularnych projektów wrocławianie
otrzymują dotację na zbiorniki pomagające magazynować
deszczówkę. Stawiamy również na edukację najmłodszych.
Do tego dochodzą działania, takie jak wsparcie rozwoju gospodarki obiegowej i ograniczanie zużycia plastiku na wydarzeniach organizowanych przez miasto. To także działania
na rzecz zrównoważonej mobilności - rozbudowa sieci ścieżek
rowerowych, parkingów park & ride czy realizacja nowych tras
tramwajowych.

Właśnie we Wrocławiu obciążenie azotanami to poważny
temat. Jakie działania są podejmowane, aby poprawić jakość powietrza?
W listopadzie prezydent Jacek Sutryk zaprezentował ambitny
program „Wrocław bez smogu”. Do końca 2024 roku Wrocław
wyda około 330 milionów złotych (ponad 75 milionów euro)
na poprawę jakości powietrza. Badania Politechniki Wrocławskiej wykazały, że tak zwana niska emisja to źródło ok. 60 %
całkowitego zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście.
Wrocławianie mogą korzystać z wyjątkowo wysokich kwot
dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych na
ogrzewanie proekologiczne. Nie potrzebują wkładu własnego,
co jest szczególnie ważne dla osób mniej zamożnych. Miasto
przygotowało również ambitny plan podłączeń kamienic komunalnych do sieci ciepłowniczej. Przy okazji stworzyliśmy
jedną z największych kampanii informacyjnych w historii miasta, zachęcamy mieszkańców do wymiany pieców również na
spotkaniach face-to-face.
W jaki sposób współpraca pomiędzy miastami w ramach
Partnerstwa Odry może pomóc we wspólnej (transgranicznej) walce ze zmianami klimatu?
Miasta są aktywnym uczestnikiem projektów regionalnych i
forów wymiany myśli, np. okrągły stół Berlina i Wrocławia.
Wyznaczamy wspólne kierunki działań proekologicznych w
regionie Odry i Nysy. Z jednej strony potrzebne są wspólne
inwestycje przeciwpowodziowe, a z drugiej - przeciwdziałanie
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suszy. W niektórych regionach już teraz pojawiają się okresowe problemy z zaopatrzeniem w wodę. Innym problemem,
który dotyczy tak naprawdę całej Polski, jest niewystarczająca zdolność retencyjna naturalnych i sztucznych zbiorników.
Ciekawy wydaje się również aspekt przywrócenia żeglowności

Odry. Warto podkreślić, że współpracujemy również w innych
dziedzinach - m.in. gospodarce, turystyce czy transporcie,
wzmacniając sprawność gospodarczą regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + +
Cyfrowe przeżycie kultury i podróży
W wielu miejscach rozpoczynają się wakacje. W tym roku
będą one jednak inne niż te, do jakich przywykliśmy. Właściwie chcieliśmy w tym miejscu podać Państwu kilka propozycji
wyjazdów do metropolii w Polsce, ale koronawirus pokrzyżował również nasze plany wyjazdowe. Dzięki kreatywnemu
podejściu istnieją jednak możliwości przeżycia podróży i doświadczeń kulturalnych wewnątrz własnych czterech ścian.
Do Polski łatwo można dojechać koleją, dlatego dla Niemców
kraj sąsiada idealnie nadaje się na krótkie wyjazdy. Podróż
pociągiem jest wyjątkowo proekologiczna, ponieważ kolej, w
bezpośrednim porównaniu z samolotem czy samochodem,
powoduje znacznie mniej emisji CO2 i drobnych pyłów. Każdy
amator podróży znajdzie tutaj swój cel – od piaszczystych
plaż, przez gęste lasy, aż po romantyczne miasteczka. Kto w
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obliczu aktualnej sytuacji chce zrezygnować z podróży pociągiem, ale nie z wrażeń z podróży, może odbyć wirtualną
podróż Pociągiem do Kultury. Normalnie pociąg łączy Berlin
z Wrocławiem, w czasach pandemii łączy on nas wszystkich
cyfrowo. Do tej pory odbyło się już kilka wirtualnych podróży, można je obejrzeć na kanale YouTube: „Kulturzug Berlin-Breslau ”
Wraz z postępującym lockdownem możliwe stały się cyfrowe
spotkania z kulturą. Muzea otwierają swoje drzwi oferując
wirtualne spacery w internecie, koncerty oraz przedstawienia teatralne czy operowe można na żywo oglądać w sieci.
Umożliwia to nie tylko dostęp do kultury szerszym grupom,
ale pozwala na przeżycie propozycji kulturalnych z innych
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krajów. Jedną z platform umożliwiających oglądanie występów na żywo na własnej kanapie jest www.berlinalive.de.
Można na niej znaleźć barwną mieszankę różnych występów
artystycznych – od koncertów, przez odczyty literackie, aż
do filmów z Berlina i całego świata – każdy miłośnik kultury
oraz ci, którzy chcą nimi zostać, znajdzie tam coś właściwego
dla siebie. Również dla najmłodszych jest specjalny program
dla dzieci.
Oferty cyfrowe skracają tym samym czas oczekiwania na
„realne” przeżycia. Od końca czerwca turyści zainteresowani
kulturą mogą ponownie skorzystać z nagrodzonego wielokrotnie Pociągu do Kultury między Berlinem a Wrocławiem.
Pociąg do Wrocławia odjeżdża ze stacji Berlin-Lichtenberg w
każdy piątek i sobotę, a program oferowany podróżnym w

czasie drogi bogaty jest w występy teatralne, wykłady, mini
koncerty lub szybki kurs polskiego.
Wrocław nie bez powodu został ogłoszony w 2016 r. Europejskim Miastem Kultury, ponieważ miasto bogate jest w
liczne muzea, galerie, opery i szeroki program kulturalny.
Stare miasto ze swoją wyjątkową architekturą zaprasza
do spacerów. Kto chciałby zmienić perspektywę spojrzenia,
może obejrzeć zabytki z perspektywy wody – w końcu Wrocław położony jest nad Odrą. Całe miasto rozsiane jest na 12
wyspach i posiada ponad 100 mostów, łodzie są tutaj idealnym środkiem transportu. Z przepięknego dworca głównego
pociągi regularnie odjeżdżają do Warszawy, Poznania, Krakowa, Łodzi i Katowic. Miasto jest więc dobrym startem do
podróży pociągiem w głąb Polski.

+ + + WYDARZENIA + + +
Felieton Bogdana Twardochleba: Po pierwsze informacja
W latach 2017 - 2019 Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich Berlina wspierała
finansowo publikację dodatku specjalnego „przez granice |über die grenzen” w szczecińskim dzienniku „Kurier
Szczeciński”. Specjalny dodatek dostarczał dwujęzycznych
informacji o wydarzeniach i rozwoju w polsko-niemieckim
obszarze powiązań i cieszył się dużą popularnością wśród
czytelników. Od kilku miesięcy „Kurier Szczeciński” z własnej inicjatywy wydaje polskojęzyczny dodatek specjalny
„Pogranicze”, który ukazuje się co tydzień i jest również
dostępny na stronie internetowej Partnerstwa Odry. W
swoim eseju redaktor naczelny dodatku, Bogdan Twardochleb, udziela wglądu w swoją pracę dziennikarską na
pograniczu polsko-niemieckim.
Bez wiarygodnych informacji nie ma trafnych wyborów i
decyzji – to jedna z prawd oczywistych, które trzeba przypominać.
Na początek wyjaśnienie. Do napisania tego felietonu w
jakimś sensie obliguje jego autora to, że od trzydziestu lat
– jako dziennikarz regionalnego dziennika „Kurier Szczeciński” – zajmuje się sprawami polsko-niemieckimi, głównie
północnego pogranicza obu państw. Z ramienia gazety robił
to przez kilkanaście lat we współpracy z podobnym dziennikiem „Nordkurier” (Neubrandenburg), potem ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, redagując

comiesięczny dodatek publicystyczno-informacyjny „przez
granice”, a następnie przygotowując z Administracją Senacką ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich Berlina dwie
jego wersje językowe „über die grenzen” i „przez granice”.
Dodatków już nie ma. „Kurier…” publikuje co tydzień autorską kolumnę informacji „Pogranicze”. Serwisy informacyjne
z pogranicza zamieszczają też „Nordkurier” i „Märkische
Oderzeitung”. W pierwszej gazecie robi to m.in. Matthias
Diekhoff, w drugiej Dietrich Schröder (od dawna) i Nancy
Waldmann (od roku).
Jeszcze kilka truizmów. Dobre relacje polsko-niemieckie należą do największych współczesnych osiągnięć obu państw.
Ich stabilność jest jednym z fundamentów pokoju w Europie.
Jak wieloma nićmi granica między Polską z Niemcami zszywa dziś Europę, spektakularnie pokazało jej zamknięcie w
czasie pandemii, nazywane łagodniej „czasowym wprowadzeniem kontroli granicznych”.
Wszystko co dobre, wymaga opieki, a cóż dopiero jeśli chodzi
o sprawy tak wrażliwe, jak relacje między Polską a Niemcami,
sąsiednimi państwami i społeczeństwami. Wymagają opieki,
bo decydują nie tylko o wewnętrznej stabilizacji obu państw,
lecz o stabilizacji Europy i są punktem orientacyjnym jej
polityki. Decydują o jakości codziennego życia zwłaszcza
mieszkańców wspólnego pogranicza Polski i Niemiec. Zmia-
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ny na granicy natychmiast stwarzają im życiowe problemy
i wywołują niepokój, czego również dowiodło pandemiczne
zamknięcie granicy. Mieszkańcy pogranicza wykorzystali to
ostatecznie do akcji, które pokazały, jak bardzo pogranicze
ich łączy.
Stosunki polsko-niemieckie są na tyle dobre, że wytrzymują w ostatnich latach ich marginalizację przez obie stolice.
Jedną z przyczyn tej marginalizacji jest zamrożenie Trójkąta Weimarskiego przez Polskę, co osłabia też relacje między
Polską a Niemcami i może zmienić znaczenie wspólnej granicy. Nadto dążenia do zmiany orientacji geopolitycznych
w Europie z kierunku Wschód-Zachód na Północ-Południe
mogą uczynić z niej granicę stref wpływów.
Obronić może ją przed tym wielość, atrakcyjność i równowaga społecznych i gospodarczych powiązań polsko-niemieckich. Już jest ich bardzo dużo, tym bardziej trzeba więc dbać
o ich jakość.
Powiązania i osiągnięcia są trwałe, jeśli mają swoje kontynuacje i rozgałęzienia, które inspirują. Relacje polsko-niemieckie muszą inspirować. Sprzyjać temu może po pierwsze
systematyczne, wiarygodne i wszechstronne informowanie
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o nich, przy ciągłym poszukiwaniu publicystycznie atrakcyjnego języka. W przeciwnym razie nawet najważniejsze opowieści stają się banalne. Miast inspirować, osłabiają zainteresowanie.
Aktywni mieszkańcy wciąż wrażliwego pogranicza Polski i
Niemiec wiedzą, jak dynamiczne jest jego życie, mimo odległości od centrów decyzyjnych obu państw, mimo że w obu
państwach są prowincją.
Wiedza o tym zamyka się jednak w przestrzeni pogranicza,
a nawet poszczególnych jego rejonów, choć całe pogranicze łączą problemy wspólne, a nawet więcej – wspólne dla
wszystkich pograniczy w strefie Schengen.
Codzienna praktyczna wiedza o pograniczu i szerzej – o Partnerstwie Odry powinna objąć cały jego obszar i całość relacji
polsko-niemieckich obserwowanych właśnie stąd, z miejsca
wrażliwego. W przestrzeni informacyjnej uzupełniałaby to,
co robią m.in. magazyn „Dialog”, Redakcja Polska Deutsche
Welle, czy biuletyn Partnerstwa Odry.
PS. Dołóżmy na koniec kolejny truizm: brak informacji jest
źródłem dezinformacji.
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