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bogate w wydarzenia lato jest już za nami. Oprócz 
aktualnego rozwoju wydarzeń związanych z ko-
ronawirusem pojawiły się jednak również liczne 
dobre wiadomości z regionów Partnerstwa Odry.

Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zło-
żył w sierpniu wizytę w Berlinie i wziął udział w 
uroczystościach upamiętniających budowę muru 
berlińskiego. Dzięki otwarciu nowego biura łącz-
nikowego zacieśniono współpracę między regio-
nami partnerskimi Saksonią i Dolnym Śląskiem. 
A polsko-niemiecki projekt współpracy LookOut 
został ukończony z sukcesem. Główny temat wy-
dania niniejszego biuletynu poświęcamy sprawie, 
która dotyczy wszystkich mieszkańców pogra-
nicza – transgranicznemu transportowi kolejo-
wemu. Przyjrzymy się w związku z tym nie tylko 
organizacji transportu w obu krajach, ale spojrzy-
my również w przyszłość na planowaną rozbudo-
wę nowych odcinków. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury oraz zdrowia!

Serdecznie pozdrawiam
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Tygodnie, podczas których zamknięto granicę między Polską a Niemcami, wy-
raźnie ukazały nam dwie sprawy. Po pierwsze – jak bardzo powiązany jest 
polsko-niemiecki obszar przygraniczny i jak niewielką rolę odgrywa już grani-
ca w życiu codziennym mieszkańców tego obszaru. Po drugie – jak krucha jest 
jeszcze komunikacja w dobie kryzysu, mimo formatów komunikacyjnych na 
poziomie regionalnym i międzynarodowym ustanowionych od lat.

W obliczu tej sytuacji, 10 września, na zaproszenie Województwa Lubuskiego, 
przedstawiciele regionów zaangażowanych w Partnerstwie Odry ze szczebla 
politycznego spotkali się na wideokonferencji, aby podzielić się pierwszymi 
doświadczeniami. Spotkanie zaplanowane początkowo w Zielonej Górze ze 
względu na pandemię musiało zostać przesunięte na przyszły rok. 

Przedstawiciele regionów byli zgodni co do konieczności poprawy mechani-
zmów podejmowania decyzji w czasie kryzysu. Podkreślili również dużą war-
tość otwartych granic dla współpracy polsko-niemieckiej i ogólnoeuropejskiej. 
Lubuskie, jako aktualny koordynator Partnerstwa Odry, zaproponowało za-
cieśnienie współpracy w zasadniczych obszarach działania takich jak zdrowie 
oraz gospodarka, edukacja i ochrona środowiska.

Marszałek Cezary Przybylski zaprezentował mapę z obiektami światowego 
dziedzictwa UNESCO w regionie nadodrzańskim jako wspólny produkt Part-
nerstwa Odry. Celem inicjatywy dolnośląskiej jest również ponowna intensyfi-
kacja promocji turystycznej regionu. Mapa jest dostępna na stronie interneto-
wej Partnerstwa Odry (http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2020/10978).

W wideokonferencji udział wzięli m.in. premier Brandenburgii Dietmar Woid-
ke, premier Saksonii Michael Kretschmer, burmistrz i senator Berlina Klaus 
Lederer, parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego Patrick Dah-
lemann, a także Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego, 
Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Marek 
Subocz, wicewojewoda Zachodniopomorskiego, Tadeusz Jędrzejczak, członek 
zarządu Województwa Lubuskiego oraz Wojciech Jankowiak, wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego.

Nauka płynąca z ostatnich miesięcy: rozbudowa  
komunikacji, zacieśnienie współpracy transgranicznej

Spis treści:
· Wstęp
· Nowości ze świata polityki 
· Informacje z regionów
· Temat wydania: transgraniczny transport  
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· Wydarzenia

Administracja Senacka ds.  
Gospodarki, Energii i  
Zakładów Miejskich
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Właściwie to Hanower jest oficjalnym miastem partnerskim 
Poznania – i to już od ponad 40 lat – ale również związki 
pomiędzy Berlinem a Poznaniem są regularnie pogłębiane 
i poszerzane. Nie tylko bliskie położenie geograficzne łączy 
oba miasta. Również w ważnych zakresach życia społeczne-
go, takich jak gospodarka, sądownictwo lub poszanowanie 
zasad demokracji na płaszczyźnie lokalnej, Berlin i Poznań 
mają wiele wspólnego. Oba miasta są zainteresowane wnie-
sieniem wkładu do dobrosąsiedzkich stosunków polsko-nie-
mieckich i wspólnego życia w Europie. 

Kryzys wywołany koronawirusem stał się wyzwaniem dla 
współpracy transgranicznej – wzajemne wizyty musiały na 
długi czas zostać odwołane. Niedawno prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak mógł ponownie złożyć wizytę w Berlinie i 
13 sierpnia 2020 r., na zaproszenie rządzącego burmistrza 
Berlina Michaela Müllera, wpisał się do księgi gości miasta. 
Burmistrz Berlina skomentował wizytę następująco: „Ja-
cek Jaśkowiak to osoba będąca gościem w naszym mieście, 
która od wielu lat jest zwolennikiem żywej i proeuropejskiej 
polityki miejskiej i angażuje się na rzecz otwartego i tole-
rancyjnego społeczeństwa. Swoją pozycją przyczynia się, 
podobnie jak prezydenci Warszawy, Wrocławia, Gdańska i 
Łodzi, do nakreślenia różnorodnego obrazu sąsiadującego z 
nami kraju. Cieszę się, że współpraca z piątym pod wzglę-
dem wielkości miastem w Polsce w zakresie kultury, turysty-
ki i wymiany młodzieży będzie pogłębiana”.

Głównym tematem trzydniowej podróży prezydenta Jaśko-
wiaka był przede wszystkim temat ruchu, w szczególności 
ruch rowerowy. W Poznaniu coraz więcej mieszkańców wy-
prowadza się poza miasto, a ulice nie mogą już sprostać 

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak z wizytą w Berlinie

Współpraca w dziedzinie edukacji i kultury 
Berlin-Poznań

„Dialog Miast“
Już od 2012 r. w ramach Partnerstwa Odry prowadzony 
jest bilateralny projekt „Dialog Miast“, w ramach którego 
prowadzona jest współpraca w zakresie różnych dziedzin 
rozwoju miast.

Biblioboxx/Bücherboxx
Mobilna biblioteka uliczna w wysłużonej budce telefo-
nicznej została wykonana wspólnie przez uczniów szkół 
zawodowych z Polski i Niemiec. Od 2020 roku znajduje się 
ona w bezpośrednim sąsiedztwie poznańskiego ratusza. 

YALE
Europejski projekt YALE „Young Children as Active Lear-
ners Exploring the/ir World” („Małe dzieci odkrywają 
świat“) prowadzony był od sierpnia 2013 do lipca 2015. 
Wspólna inicjatywa Poznania i Berlina miała na celu 
podniesienie jakości wczesnodziecięcego kształcenia w 
obu miastach za pomocą innowacyjnych metod. 

zwiększającemu się ruchowi samochodowemu w godzinach 
szczytu. Dlatego uwaga prezydenta miasta skierowana jest 
głównie na rozbudowę ścieżek rowerowych i środków trans-
portu publicznego. W agendzie znalazły się także tematy do-
tyczące LGBT, równouprawnienia i współpracy kulturalnej. W 
tym celu prezydent Jaśkowiak spotkał się z senatorem ds. 
kultury i Europy dr. Klausem Ledererem oraz sekretarzem 
stanu ds. Europy Gerry Woopem. Dyskutowali oni m.in. na 
tematy wymiany kulturalnej, politycznej sytuacji w Polsce i 
dyskryminacji mniejszości. 

Prezydent Poznania był również gościem obchodów ku czci 
pamięci ofiar podziału Niemiec przy Bernauer Straße i po-
mniku Petera Fechtera, które odbywały się z okazji 59 rocz-
nicy budowy muru berlińskiego. To poruszające przeżycie 
skłoniło go do następujących wniosków mających znaczenie 
dla współpracy ponadgranicznej: „Powinniśmy wynieść na-
ukę z tej historii. Dzisiaj ten mur już nie istnieje, ale w wielu 
krajach przez pogłębiające się podziały tworzy się dalsze 
mury. Dlatego tak ważna jest współpraca z innymi europej-
skimi miastami i wymiana doświadczeń przy rozwiązywaniu 
różnych, także społecznych problemów.”

Jacek Jaśkowiak (w środku) spotkał się także z ds. kultury i Europy dr. Klausem Ledere-
rem (po lewej) oraz sekretarzem stanu ds. Europy Gerry Woopem.
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i rozszerzać”. Tym samym saksońska minister podkreśliła 
również rolę reprezentacji w środku społecznego centrum 
metropolii nad Odrą. Z okazji 60 rocznicy partnerstwa miast 
Wrocławia i Drezna minister Katja Meier przekazała gościom 
w prezencie pierwsze wydanie magazynu DRESDNER HEFTE 
(Zeszytów Drezdeńskich) w języku polskim.

W ramach otwarcia nowej siedziby premier Saksonii Micha-
el Kretschmer otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego. Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Cezary Przybylski oraz przewodniczący sejmiku 
Dolnośląskiego Andrzej Jaroch wręczyli mu odznaczenie za 
solidarne zasługi podczas kryzysu koronawirusowego. To 
dzięki zaangażowaniu premiera Saksonii szpitale w Dolno-
śląskim otrzymały 100 000 maseczek i ubrań ochronnych, 
a Szpital Uniwersytecki w Dreźnie przez sześć tygodni badał 
na koszt Wolnego Państwa Saksonia dziennie 200 testów na 
koronawirusa pacjentów z Polski.

Saksońskie Biuro Łącznikowe ma siedzibę w Max Born Forum 
przy Placu Wolności we Wrocławiu. W sąsiedztwie znajduje 
się Opera Wrocławska, Narodowe Forum Muzyki, Muzeum 
Miejskie, Muzeum Teatru, sądy, dzielnica żydowska i histo-
ryczny hotel Monopol. Max Born Forum, nazwane tak ku czci 
znanego fizyka, który urodził się w tym domu, wyemigrował 

w 1932 r. jako Żyd do An-
glii, a w 1952 r. za swoje 
prace badawcze w dziedzi-
nie mechaniki kwantowej 
otrzymał Nagrodę Nobla, 
nakreśla teraz nową hi-
storię w stosunkach pol-
sko-niemieckich regionów 
partnerskich.

Kolejnym przykładem bli-
skich powiązań obu re-
gionów są prace z bogatej 
twórczości znanej rzeź-
biarki Małgorzaty Cho-
dakowskiej, które można 
oglądać w biurze.

+ + + NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI + + +

Biuro Łącznikowe Saksonii we Wrocławiu ponownie otwarte – premier Saksonii otrzymał od-
znaczenie

Rozbudowa współpracy pomiędzy Saksonią a Polską oraz 
intensyfikacja wzajemnych stosunków to zadanie Biura Łącz-
nikowego, które już od 2012 r. we Wrocławiu reprezentuje 
Wolne Państwo Saksonię. W lipcu saksońska minister ds. 
Europy Katja Meier w obecności premiera Saksonii Michaela 
Kretschmera otworzyła nową główną siedzibę instytucji, w 
której prezentowana będzie różnorodność kraju jako lokali-
zacji dla gospodarki, nauki i kultury. Minister Meier powitała 
na uroczystości panią marszałek województwa lubuskiego 
Elżbietę Annę Polak, marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego Cezarego Przybylskiego, przewodniczącego sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha, jak również 
licznych wysokiej rangi gości ze świata polityki, gospodarki, 
nauki, sądownictwa, edukacji i kultury.

W bardzo osobistej przemowie pani minister uczciła Wrocław 
jako wyjątkowe miasto, jeżeli chodzi o obronę wolności de-
mokratycznej i wskazała jednocześnie na znaczenie współ-
pracy ponadgranicznej i prawdziwej wspólnoty europejskiej 
na poziomie regionalnym. „Dobre partnerstwo kosztuje dużo 
czasu, energii i wzajemnego zrozumienia. Wymaga ono też 
empatii, którą trzeba regularnie i na nowo wypracowywać. Te 
wymogi chcemy tutaj wzmocnić nowo otwartym biurem łącz-
nikowym: trwała, intensywna i wzajemna praca nad wspól-
nymi stosunkami, które w ten sposób chcemy dalej pogłębiać 

Na otwarcie nowej siedziby biura przybyli wysokiej rangi goście z Saksonii i Polski
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testuje się również zakres, w jakim apli-
kacja da się zintegrować z codziennością 
w klinikach.

Projekt pilotażowy i aplikacja „AlcAvoid“ 
są przykładem integracji zastosowania 
wirtualnej rzeczywistości VR w terapiach. 
Wiąże się z tym nadzieja na znaczną pro-
fesjonalizację obszaru „Serious Games“. 
W ramach projektu wyraźnie dały się 
zauważyć niektóre szanse i wyzwania 
wynikające ze współpracy przemysłu 
gier wideo i gospodarki zdrowotnej. Wy-
niki zostaną opublikowane, a następnie 
zaprezentowane w opracowaniach na-
ukowych. Mają posłużyć jako konkretne 
materiały informacyjne w celu realizacji 

możliwości współpracy dwóch innowacyjnych sektorów go-
spodarki. W ramach projektu współpracuje z sobą duża liczba 
partnerów z sąsiednich krajów obszaru nadbałtyckiego pod 
przewodnictwem BGZ Berliner Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit mbH w celu wzmocnienia siły gospodarczej 
przemysłu gier komputerowych regionu Morza Bałtyckiego.

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +

Wirtualna rzeczywistość (VR) już od dawna odgrywa coraz 
większą rolę nie tylko w sektorze branży rozrywkowej. W 
ramach projektu Interreg „Baltic Game Industry“ (BGI) pod 
przewodnictwem Berliner Gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit GmbH (BGZ) berliński Uniwersytet Nauk Stoso-
wanych HTW i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
stworzyli aplikację VR „AlcAvoid” i prowadzą za jej pomocą 
badania, jak w ramach terapii odwykowej uniknąć nawrotu 
do choroby alkoholowej.

Aplikacja nakłania pacjenta do przyciągania do siebie napo-
jów bezalkoholowych i odrzucania napojów alkoholowych. 
Czas zwłoki, z jakim wykonane jest zadanie, pozwala na 
stwierdzenie postępów terapii. Wcześniejsze badania prze-
prowadzane z pokazywaniem zdjęć odpowiednich napojów, 
wykazały już potencjał terapeutyczny takiego zastosowania.  
Aktualnie testowany jest dokładniejszy pomiar przez kombi-
nację użycia aplikacji VR i elementów gry: kiedy pacjent przez 
okulary VR widzi przed sobą napoje, może je poruszać za po-
mocą konsoli.

Seria testów jest przeprowadzana i analizowana pod wzglę-
dem naukowym przez trzy uniwersytety medyczne z Polski 
(Pomorski Uniwersytet Medyczny), Niemiec (Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf) oraz Danii (Syddansk Uni-
versitet). Aplikacja VR „AlcAvoid” testowana jest w ścisłych 
konsultacjach podczas codziennej terapii z pacjentami, jak 
również w zgodzie z przepisami klinicznymi i etycznymi. Ba-
dane są nie tylko obsługa i korzyść wynikające z aplikacji, ale 

HTW w Berlinie i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie testują aplikację VR do leczenia 
pacjentów z uzależnieniem od alkoholu

Friedrich Schadow (HTW Berlin) pracuje nad wizualizacją do aplikacji VR „AlcAvoid“

Prof. Susanne Brandhorst (HTW Berlin) podczas testowania aplikacji VR „AlcAvoid“
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy 
Schengen bardzo ułatwiło obywatelom Polski osiedlanie się w 
Niemczech. Pustostany i atrakcyjne ceny niemieckich nierucho-
mości na terenach przygranicznych skłoniły w krótkim czasie 
wielu Polaków do przeniesienia tutaj miejsca zamieszkania i 
mimo tego pozwoliły im pozostać w pobliżu dotychczasowego 
miejsca zamieszkania. Szczecin, oddalony od granicy zaled-
wie 12 kilometrów, cały czas rozwija się dynamicznie i oferuje 
więcej miejsc pracy niż graniczący z nim powiat Vorpom mern-
Greifswald.

Jednak uwarunkowania kulturowe, społeczne i prawne w są-
siednim kraju często różnią się od tych w kraju rodzinnym, 
co może stać się dużym wyzwaniem podczas społecznej inte-
gracji w nowym miejscu zamieszkania. Punkty Kontaktowo-
-Doradcze Euroregionu Pomerania w Löcknitz i Szczecinie są 
drogowskazami dla pracowników przygranicznych i nowych 
mieszkańców. Popularność punktów świadczy o ich ważności – 
w 2019 r. z ich usług skorzystało łącznie 5600 obywateli. Usłu-
gi świadczone w punktach są różnorodne i sięgają od doradz-
twa i informacji w kwestiach społecznych i prawnych, pomocy 
doradców przy wypełnianiu formularzy i ich tłumaczeniu, aż 
do pośrednictwa w wyszukaniu odpowiednich osób kontak-
towych w celu znalezienia mieszkania, kursów językowych i 
szkół. Doradztwo dla polskich i niemieckich obywateli odbywa 
się w ich języku ojczystym, dzięki czemu daje się przezwyciężyć 
bariery językowe i kulturowe. Punkty kontaktowo-doradcze 
są również łącznikami z urzę-
dami, dzięki czemu odciążają 
ich pracę. Ponadto powstała 
broszura transgraniczna za-
wierająca ważne informacje 
dotyczące życia i pracy w pol-
sko-niemieckim regionie przy-
granicznym. Można ją znaleźć 
w języku polskim i niemieckim 
pod następującym linkiem: 
www.pomerania.net. Dzięki 
szerokiemu wsparciu integracji 
i wzajemnego zrozumienia na 
terenie przygranicznym pro-
jekt ma za zadanie zwalczanie 
nietolerancji i przemocy oraz 
ich przyczyn.

Punkt doradczy Löcknitz istnieje już od 2009 r., a jego odpo-
wiednik po polskiej stronie mieści się w pomieszczeniach Urzę-
du Miasta w Szczecinie. Obie instytucje działają transgranicz-
nie. Dzięki odniesionym sukcesom oferta otrzyma wsparcie od 
1 stycznia 2021 r. na kolejne półtora roku w ramach Progra-
mu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie 
/ Brandenburgia / Polska (okres wsparcia na lata 2014-2020).  

Dotacja przeznaczona będzie między innymi na intensyfika-
cję współpracy transgranicznej między instytucjami w celu 
poszerzenia ich rozwoju i sieci współpracy. Zaplanowane zo-
stały także dwa nowe punkty kontaktowo-doradcze. Dalszy 
cel ma na uwadze poprawę kompetencji językowych obywa-
teli i urzędów w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. 
Zgromadzony i rozpowszechniony ma być także zasób wiedzy 
o obowiązujących przepisach prawnych, uwarunkowaniach i 
przebiegu spraw urzędowych po obu stronach granicy.  Zapla-
nowano nową stronę internetową z łatwo dostępną przeglą-
darką umożliwiającą użytkownikom znalezienie najbliżej po-
łożonych instytucji i urzędów, które mogą być pomocne w ich 
przypadku. Ponadto zaplanowano doroczne spotkania eks-
pertów z przedstawicielami polskich i niemieckich instytucji.

Punkty Kontaktowo-Doradcze Euroregionu Pomerania otrzymają dalsze wsparcie

Agnieszka Borończyk (po lewej) i Monika Żukowska-Trojnar (po prawej) zajmują się doradztwem w Punkcie Kontaktowym w  
Szczecinie
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W związku z osiedlaniem się polskich obywateli i napływem 
polskich pracowników w regionie leżącym wzdłuż grani-
cy polsko-niemieckiej doszło do powstania unikalnego w 
Niemczech wschodnich środowiska migracyjnego. Aby wes-
przeć proces godnego sąsiedzkiego współżycia i wzajemnej 
akceptacji, a jednocześnie niwelować postawy antydemo-
kratyczne, projekt modelowy „perspektywa – Wspólnie żyć 
i aktywnie współpracować” wspiera dialog i udział niemiec-
kich i polskich mieszkańców i pracowników. 

Pięcioletni projekt, który wystartował latem, bazuje na do-
świadczeniach poprzedniego projektu „perspektywa – Od 
pogranicza do spotkania” w regionie. Jest on finansowany 
przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet 
i Młodzieży w ramach programu federalnego „Żyć w demo-
kracji!” w polu działania „Kształtowanie różnorodności”, jak 
również w tym roku przez kraj związkowy Meklemburgia-Po-
morze Przednie ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (EFS) oraz ze środków Funduszu Pomorze Przednie.

W ramach projektu „perspektywa” stowarzyszenie Regio-
nalny Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) w 
Meklemburgii-Pomorzu Przednim tworzy w powiatach Vor-
pommern-Greifswald (Meklemburgia-Pomorze Przednie) 
oraz Uckermark (Brandenburgia) formy wymiany i uczest-
nictwa dla obywateli oraz oferty kształcenia i informacji 
w celu politycznego udziału migrantów z Polski. Ponadto, 
dzięki różnorakim metodycznym dostępom, projekt otwie-
ra przed migrantami konkretne umiejętności partycypacji i 

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +

działania na miejscu. I tak zaplanowano 
na przykład ofertę szkoleń dla polskich 
migrantów, takich jak treningi interkul-
turalne lub kurs wstępny, na którym dys-
kutuje się o nieformalnych zwyczajach w 
polsko-niemieckiej komunikacji.

Lokalne podmioty testują, jak można 
rozwijać i stosować nowe dostępy i for-
my uczestnictwa zależne od wyzwań 
związanych z różnorodnością społeczną 
na obszarach wiejskich. „perspektywa” 
udziela wsparcia zarówno polskim, jak i 
niemieckim obywatelom w praktycznym 
podejściu do zmian w nowym otoczeniu 
przez doradztwo oraz realizację wspól-
nych imprez i przedsięwzięć. Może to 
być na przykład organizacja spotkania 
mieszkańców, podczas którego niemiec-

cy miejscowi w miłej atmosferze i przy wsparciu tłumaczy 
nawiązują rozmowy z nowo osiedlonymi mieszkańcami i 
pracownikami z Polski. Jednocześnie, w różnych rozmowach 
sytuacyjnych, uczestnicy spotkań pytani są o własne życze-
nia i potrzeby w stosunku do wzajemnego życia obok siebie. 
Dzięki dialogowi z obywatelami prowadzonemu z mieszkań-
cami w urzędach i gminach ustala i opracowywuje się lo-
kalne potrzeby wspólnej koegzystencji. Czasami chodzi tutaj 
tylko o proste rozwiązania, które ulepszą wspólną pracę we 
wsi, jak na przykład zainicjowanie kursu językowego.

Projekt „perspektywa – Wspólnie żyć i aktywnie współpracować“ wchodzi w nową fazę

Przejście graniczne między Blankensee a miejscowością Buk w Polsce utworzono w 1996 r.

Słup graniczny w miejscowości Mescherin w Brandenburgii stoi już w aglomeracji 
szczecińskiej
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Transport kolejowy między Polską a Niemcami jest nie tylko 
ważnym symbolem integracji regionu nad Odrą – od połą-
czeń zależą też sukcesy gospodarcze. Z tego powodu połą-
czenia kolejowe między Polską a Niemcami powracały ciągle 
jako temat biuletynu Partnerstwa Odry (ostatnio w wydaniu 
2/2019 i 3/2019). W aktualnym wydaniu chodzi o rozwój 
transportu w ciągu ostatnich lat, który jest zależny także od 
zróżnicowania struktur i odpowiedzialnych organów w obu 
krajach. Spojrzenie w przyszłość ukazuje nie tylko konkret-
ne plany na najbliższe lata, ale także cele, które mają zostać 
osiągnięte do 2050 roku.

Jak rozwinął się transport transgraniczny w ostatnich latach?
Ruch dalekobieżny w Niemczech w ostatnich 25 latach stał 
pod znakiem reformy kolejnictwa. Jej skutkiem jest warunek, 
iż jazda pociągów dalekobieżnych musi się samofinansować, 
to znaczy musi się odbywać bez subwencji i przynosić zysk. 
Ze względu na nierówną konkurencję (np. wysokie opłaty 
tras kolejowych w stosunku do bezpłatnego korzystania z 
autostrad przez autobusy dalekobieżne) i wysokie koszty na 
granicach (transport międzynarodowy wymaga zastosowa-

nia specjalnych pojazdów szynowych z podwójnym wyposa-
żeniem w polski i niemiecki system sterowania pociągiem i 
zróżnicowane systemy zasilania elektrycznego) zyskowna 
eksploatacja możliwa jest tylko na niewielu połączeniach, 
które cieszą się wysoką popularnością. Konsekwencją tego 
była redukcja liczby połączeń kolejowych pomiędzy oby-
dwoma krajami z 16 na przełomie wieków do zaledwie pięciu 
składów w roku 2014. W tym też roku wstrzymano ostatnie 
połączenie dalekobieżne EC Wawel do Wrocławia. Problema-
tycznym dla połączenia EC Wawel był szczególnie brak ze-
lektryfikowanej trakcji na odcinku Cottbus-Horka-Węgliniec, 
względnie Cottbus-Forst (Lausitz)-Legnica, co wymagało 
drogiego i uciążliwego użycia dodatkowej lokomotywy spa-
linowej na odcinku przygranicznym.

Niemieckie kraje związkowe musiały w zastępstwie użyć po-
ciągów regionalnych, w tym „Pociągu do kultury” kursujące-
go od 2016 r. na dawnej trasie EC Wawel między Berlinem a 
Wrocławiem. Rozbudowa sieci pociągów regionalnych w ru-
chu transgranicznym przebiegła pozytywniej niż w ruchu da-
lekobieżnym. Poniższa mapa ukazuje poszczególne postępy:

Berlin

Szczecin

Kostrzyn
Gorzów Wlkp.

Frankfurt (Oder)

Zielona Góra

Forst (Lausitz)
Żary

Żagań

Legnica

Jelenia Góra

Węgliniec

Berlin-Szczecin 
postępująca rozbudowa bezpośredniego połączenia, 
wprowadzenie dodatkowych połączeń z przesiadką 

w godzinach porannych i wieczornych
Berlin-Kostrzyn-Gorzów Wlkp.

wprowadzenie jednego codziennego bezpośredniego 
połączenia Berlin-Gorzów Wlkp. (jeden skład)

Frankfurt (Oder)-Zielona Góra
stworzenie stabilnej oferty z trzema 
składami na dzień, wprowadzenie 

biletu Berlin-Zielona Góra

Cottbus-Forst (Lausitz)-Żary-Żagań-Legnica 
wprowadzenie bezpośrednich pociągów pomiędzy 
Forst (Lausitz), Legnicą i Wrocławiem w weekend

Görlitz-Zgorzelec-Jelenia Góra/ 
Görlitz-Zgorzelec-Węgliniec-Zielona Góra

przedłużenie połączenia kolejowego ze Zgorzelca 
do Görlitz, stworzenie stabilnej oferty z czterema 

składami na dzień pomiędzy Görlitz a Zieloną Górą

Cottbus

ZgorzelecGörlitz

Przez granicę po szynach – transport pociągiem w regionie Odry
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Jak wyglądają struktury organizacyjne w sektorze kolejowym?

Struktury organizacyjne w obu krajach bardzo się różnią. W 
Polsce za zamówienia pociągów dalekobieżnych i pociągów 
międzynarodowych odpowiada rząd w Warszawie (te pierw-
sze są subwencjonowane przez rząd, te drugie jak na razie 
nie). W Niemczech natomiast Federalne Ministerstwo Trans-
portu odpowiada tylko za infrastrukturę kolejową, ale nie za 
„materiał toczący się” po torach.

W obu państwach za przewozy regionalne odpowiadają dane 
regiony (kraje związkowe lub województwa). W Niemczech 
kraje związkowe zamawiają pociągi do przewozów regional-
nych RB i regionalnych ekspresów RE, przy czym pociągi typu 
RE na niektórych odcinkach przejmują faktycznie również 
funkcję pociągów dalekobieżnych. Usługi te są rozstrzyga-
ne w przetargach, tak więc pociągi RE i RE obsługiwane są 
przez różnych przewoźników kolejowych. Niemiecka kolej 
dalekobieżna (DB Fernverkehr) obsługuje samofinansujące 
się pociągi kategorii EC/IC oraz ICE, o których obsługiwaniu 
lub wycofaniu decyduje samo przedsiębiorstwo. Subwencji ze 
strony federalnej nie ma, ale kraje związkowe posiadają moż-
liwość pośredniego subwencjonowania ruchu dzięki uznaniu 
innych taryf (np. uznaniu biletów berlińsko-brandenburskie-
go związku transportowego VBB w pociągach dalekobież-
nych) lub umożliwienia korzystania z pociągów dalekobież-
nych z biletem regionalnym danego związku transportowego.

W Polsce pociągi osobowe, które zatrzymują się na każdej 
stacji (porównywalne z niemieckimi pociągami RB) zamawia-
ne są przez samorządy wojewódzkie. W porównaniu ze stro-
ną niemiecką na zamówienia usług kolejowych przeznaczone 
są znacznie mniejsze środki. Obsługiwane są one albo przez 
spółkę ogólnokrajową Polregio, albo przez kolejowe spół-
ki regionalne z udziałem poszczególnych województw (np. 
Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie). Samorządy woje-
wódzkie dokonują zakupu i modernizacji taboru kolejowego 
dzięki współfinansowaniu przez UE i ze środków własnych, 
które oddają do dyspozycji przedsiębiorstwom kolejowym 
Polregio lub spółkom regionalnym. Pociągi ponadregionalne 
zamawiane są przez ministerstwo infrastruktury centralnego 

rządu na podstawie wieloletnich umów ramowych z Polskimi 
Kolejami Państwowymi (PKP Intercity). PKP Intercity obsłu-
guje oprócz tego samofinansujące się pociągi kategorii EIC/
EIP (Express-Intercity/Pendolino), które obsługują ważne 
połączenia w sieci kolejowej skierowanej na Warszawę oraz 
relacje międzynarodowe. Pociąg relacji Berlin-Warszawa-
-Express należy również do tej kategorii.

W sprawie decyzji o (dalszym) rozwoju ruchu kolejowego PKP 
Intercity musi porozumieć się z DB Fernverkehr, a samorządy 
(lub ich pełnomocnicy ds. kolei) z krajami związkowymi (lub 
ich pełnomocnikami ds. kolei). Podczas gdy kraje niemieckie 
dokonują zamówień transportów bazując na długotermino-
wych planach (plany dot. transportu regionalnego), to plany 
transportowe samorządów wojewódzkich w Polsce obejmują 
okres zaledwie kilku lat. Ponadto pociągi w Niemczech kursu-
ją według taktowego rozkładu jazdy, w Polsce natomiast nie. 
Z tego powodu koordynacja jest bardzo uciążliwa, a opty-
malne połączenia nie mogą zostać zrealizowane mimo dużej 
chęci współpracy.

Dodatkowo do komunikacji bilateralnej pomiędzy instytucja-
mi odpowiedzialnymi za transport kolejowy po obu stronach 
dochodzą multilateralne formaty współpracy. W przypadku 
transportu dalekobieżnego jest to Polsko-Niemiecki Szczyt 
Kolejowy, a transportu regionalnego „Okrągły Stół Komuni-
kacyjny” Partnerstwa Odry (zob. informacje na str. 10).

Program PKP „Kolej Plus”
Dzięki środkom z tego programu ma nastąpić rewitaliza-
cja odcinków kolejowych głównie na terenach wiejskich, 
które dzisiaj używane są jedynie w małym stopniu lub w 
ogóle nie są używane. Toczą się rozmowy o modernizacji 
z tego programu odcinka Guben-Czerwieńsk, co stwo-
rzyłoby interesujące perspektywy dla transgranicznego 
transportu kolejowego.

„Okrągły Stół Komunikacyjny” Partnerstwa Odry 
To nieformalne gremium istnieje od 2006 r. i jest ko-
ordynowane przez berlińsko-brandenburski związek 
transportowy VBB. Współpracują w nim cztery niemieckie 
kraje związkowe z czterema województwami w Polsce, 
zajmujące się koordynacją i optymalizacją rozkładów 
jazdy w komunikacji regionalnej, jak również tworzeniem 
nowych atrakcyjnych i prostych ofert taryfowych (bilet 
Berlin-Szczecin, bilet Berlin-Gorzów itp.)
„Okrągły Stół Komunikacyjny” działa przede wszystkim 
jako platforma informacyjna regionalnych podmiotów. 
Jest on uzupełnieniem wysokiej rangi Polsko-Niemieckich 
Szczytów Kolejowych, zajmujących się głównie trans-
granicznym transportem dalekobieżnym, które przygo-
towywane są m.in. w ramach Grupy Roboczej Transport 
Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Nie-
mieckiej Komisji Międzyrządowej. Oprócz tego, w ramach 
długoletniej grupy roboczej, ściśle współpracują ze sobą 
również kolej niemiecka DB Netz AG i PKP Polskie Linie 
Kolejowe odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury.
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Jakich zmian możemy oczekiwać w przyszłości?

Grupa Robocza Transport Komitetu ds. Współpracy Przygra-
nicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej przed-
stawiła zdefiniowany plan na rozbudowę infrastruktury i 
oferty transportowej na horyzont czasowy 2030 i 2050, który 
przewiduje znaczne usprawnienie wszystkich połączeń kole-
jowych do Polski. Realizacja tych założeń nie została jednak 
wiążąco zdefiniowana, w związku z tym realizacja postępuje 
ciągle jedynie małymi krokami. PKP Intercity zapewniła, że 
oprócz wznowienia codziennego połączenia Eurocity Berlin-
-Wrocław-Opole-Kraków (EC Wawel, zob. także newsletter 
2/2019) wzmocniona zostanie także oferta pociągów w kie-

runku Poznania i Warszawy tak, aby do 2025 r. można było 
zaproponować przejazd pociągiem Berlin-Warszawa-Express 
w takcie dwugodzinnym. Konieczne do tego pojazdy szynowe 
zostały już zamówione.

Obie strony zgodne są co do tego, aby do końca 2050 r. za-
kończyć rozbudowę infrastruktury transgranicznej, a także 
rozbudować wszystkie zasadnicze odcinki pomiędzy Niemca-
mi a Polską jako zelektryfikowane i przeważnie dwutorowe 
trakcje. Nie ustalono dotąd wszystkich szczegółów, ale z dzi-
siejszej perspektywy możliwe są następujące założenia:

Berlin

Szczecin

Kostrzyn
Gorzów Wlkp.

Poznań

Zielona Góra

Forst (Lausitz)

Czerwieńsk

Lubań

Berlin-Szczecin 
rozbudowa dwutorowej trakcji i elektryfikacja do 

2026 r., następnie dążenie do wyraźnie zagęszczonej 
oferty transportu regionalnego i dalekobieżnego

Berlin-Kostrzyn-Gorzów Wlkp.
budowa nowego mostu do 2022 r., elektryfikacja po 

polskiej stronie jest w planach. Pożądana jest dwutorowa 
rozbudowa i elektryfikacja po stronie niemieckiej,  

stworzono odpowiedni koncept realizacji stopniowej

Berlin-Poznań-Warszawa/Berlin-Zielona Góra-Wrocław-Kraków
ponowne uruchomienie codziennego połączenia Eurocity  

Berlin-Wrocław-Opole-Kraków (EC Wawel), wzmocnienie oferty 
pociągów relacji Berlin-Warszawa-Express

Lübbenau-Cottbus, Cottbus-Forst (Lausitz), 
Cottbus-Görlitz, Drezno-Görlitz

(dwutorowa) rozbudowa i elektryfikacja w 
ramach zmian strukturalnych w regionach 
węglowych, pierwsze prace: elektryfikacja 
dworca w Görlitz z doprowadzeniem sieci 

trakcyjnej polskiego systemu zasilania  
prądem do 2026 r., elektryfikacja linii  
Drezno- Görlitz najpóźniej do 2030 r.

Zgorzelec-Lubań
elektryfikacja w unijnym okresie 

programowania 2021-2027, ważne dla 
połączenia Görlitz-Jelenia Góra

Cottbus

Görlitz

Warszawa

Wrocław

Kraków

Lübbenau

Drezno
Zgorzelec

Guben

Guben-Czerwieńsk
modernizacja i elektryfikacja w ramach 

zmian strukturalnych w regionie węglowym i 
programu „Kolej Plus“, ważne dla połączenia 
Cottbus-Zielona Góra i możliwego transportu 

dalekobieżnego pomiędzy Halle/Lipskiem, 
Cottbus i Poznaniem

Für den Planungshorizont 2050 sind sich die deutsche und die polnische Seite darüber 
hinaus einig, dass auch die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Karniner Brücke zur Anbindung 
der Insel Usedom und der Stadt Swinemünde an Berlin wiederaufgebaut werden soll. 

Oppeln

W ramach horyzontu planowania 2050 strona polska i niemiecka są ponadto zgodne co do tego, że w celu połączenia wyspy Uznam i  
Świnoujścia z Berlinem należy odbudować most w miejscowości Karnin, który został zburzony podczas drugiej wojny światowej.
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„Europa podróżuje w Pociągu do kultury przyjaznym dla rodziny“ – połączenie wzdłuż Odry

„Hoch die Sitze, fertig, los! Do startu gotowi, hop!“: Pociąg 
do kultury Berlin-Wrocław od swojego dziewiczego rejsu 30 
kwietnia 2016 roku przetrwał wiele burz i wybryków pogody. 
Dopiero działania podjęte w celu zwalczania koronawirusa 
i zamknięcie granicy polsko-niemieckiej mogły doprowadzić 
do jego zatrzymania. Po rekordowym sezonie w 2019 r. z 
18 000 podróżnych i obiecującym początkiem 2020 r., któ-
ry wprowadził nowe programy rodzinne, przy zamkniętych 
granicach wewnątrz UE od połowy marca, załoga zmuszona 
została do poszukania nowych pomysłów.

Dzięki trzem wirtualnym podróżom transmitowanym przez 
livestream na platformie kulturalnej Berlin Alive pociąg 
utrzymał połączenie z partnerami i artystami po obu stro-
nach Odry. Na początku maja, z okazji 4 urodzin projektu, 
doszło do pierwszej podróży wirtualnej. Na podróżnych cze-
kały znane osobistości wspierające program ze świata po-
lityki, życia społecznego i kulturalnego oraz wszystkie ele-

menty regularnego programu. Zaledwie kilka dni później, we 
współpracy z instytucją Kulturland Brandenburg, Pociąg do 
kultury wszedł na antenę pod hasłem: „Europa, wsłuchując 
się w naszą historię…”. W trzecim livestreamie zatytułowa-
nym „Wzdłuż Odry – sieć połączeń” załoga i goście cieszyli 
się już na bliskie otwarcie granic, które nastąpiło 26 czerwca 
– Pociąg do kultury mógł znowu ruszyć na tory.

Skrót wirtualnych podróży można obejrzeć na kanale You-
Tube. Pociąg do kultury znowu łączy miasta, ludzi i regiony, 
a w tym roku przede wszystkim pokolenia. Kiedy w każdą so-
botę na hasło: „Do startu gotowi, hop!” artyści zapraszają 
podróżnych do interakcji w teatrze, cyrku lub przy muzyce, 
cieszą się nie tylko dzieci.

Wszystkie filmy z wirtualnych podróż można obejrzeć 
na kanale YouTube Pociągu do kultury: www.youtube.
com/channel/UCVb8PqQvsBOy9iINvZuKiDQ.

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + + 

SIBB z sukcesem zakończyło transgraniczny projekt „LookOut“ i rozpoczyna nowy projekt 
„Deep Tech Hub”

Od 2014 roku Stowarzyszenie branży IT/ICT w Berlinie i Bran-
denburgii SIBB e.V. wspierało swoim projektem internacjona-
lizacji LookOut sieć łączącą firmy z branży IT i technologiczne 
startupy z Berlina z centrami polskiej gospodarki cyfrowej 
we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Warszawie (zob. rów-
nież newsletter 2/2019). Projekt był do 2020 r. finansowany 
przez Administrację Senacką Berlina ds. Gospodarki, Energii 
i Zakładów Miejskich oraz ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Dzięki wsparciu w ramach „Pro-
gramu Internacjonalizacji” (PfI) stał się aktywną platformą 
współpracy w gospodarce cyfrowej między Berlinem a Polską.

Z odpowiednim dążeniem do celu nawiązane zostały kon-
takty biznesowe, jak również doszło do regularnej wymia-

ny specjalistów branży IT z Berlina i Polski podczas licznych 
wydarzeń międzysektorowych (np. Blockchain, Przemysł 4.0, 
Artificial Intelligence, eHealth i Human Resources). Ponad 
70 wydarzeń, cztery udane delegacje biznesowe do Polski z 
łącznie 45 berlińskimi firmami, cztery edycje wydarzenia o 
nazwie „Polish Tech Night” z ponad 1000 gośćmi i 30 startup-
ami – cel, jakim było zacieśnienie więzi między startupami 
i ich rynkami cyfrowymi oraz stworzenie idealnego punktu 
kontaktowego w Berlinie dla startupów i inwestorów z Polski 
i Niemiec, został osiągnięty.

Nowy projekt „Deep Tech Hub” ma służyć jako platforma wy-
miany kontaktów i doświadczeń w obrębie ekosystemu deep 
tech w Berlinie i krajach centralnej i wschodniej Europy – w 
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Z okazji 210 rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina berlińskie stowarzyszenie Ver-
ein für Interkulturelle Begegnungen e. V. 
zaprasza serdecznie na sztukę teatralną, 
która za pomocą muzyki, tańca i śpiewu, 
a więc w pieśniach, ariach i utworach in-
strumentalnych Chopina i jego nauczy-
ciela Józefa Elsnera przedstawia histo-
rię o miłości. Inscenizacji opowiadania 
dokonała berlińska aktorka i reżyserka 
Teelke Langhanke.

Kierownictwo muzyczne przejął koncert-
mistrz renomowanej Akademii Muzyki 
Dawnej w Berlinie Bernhard Forck. Ku-
lisy muzyczne wieczoru zaaranżowane 
zostały przez grupę muzyczną złożoną z 
kwintetu smyczkowego i śpiewaków ope-
rowych Małgorzatę i Marka Piczów oraz 
pianisty Stefana Paula. Oprawę choreo-
graficzną zaprezentuje młodzieżowa 
grupa taneczna „Krakowiacy“, nad którą 
profesjonalną opiekę artystyczną przejął 
tancerz Kay Bretschneider.

„Polska ballada o miłości” – projekt muzyczno-taneczny z okazji 210 urodzin Fryderyka Chopina

Od 27 listopada sztukę można  
oglądać online  
www.interkulturelle-begegnungen.
jimdofree.com lub na Facebooku.

Głównym celem projektu jest szybsza internacjonalizacja i 
rozbudowa firm deep tech i ugruntowanie Berlina jako cen-
tralnego miejsca w Europie. Program skierowany jest do 
startupów i firm deep tech zainteresowanych ekspansją i 
zdobyciem nowych rynków. Ma on także polepszyć zrozumie-
nie kulturowe i rozwój gospodarczy na bazie współpracy w 
zakresie deep tech.

Polsce i Rosji. Internacjonalizacja i współpraca transnarodo-
wa berlińskiego ekosystemu deep tech ma w pierwszej kolej-
ności uwzględnić dziedziny, które rozwijają zrównoważone i 
innowacyjne rozwiązania techniczne dla centralnych zadań 
społecznych i obszarów polityki stolicy Niemiec. Należą do 
nich między innymi dziedziny takie jak smart city, zrównowa-
żony rozwój miasta, transformacja energetyczna, transport, 
zdrowie, gospodarka o obiegu zamkniętym, ekonomia spo-
łeczna i czysty przemysł miejski.

Więcej informacji www.sibb.de/deeptechhub
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„Nowości z sąsiednich regionów w Polsce“ – Przegląd prasy Towarzystwa Polsko-Niemieckiego 
Brandenburgii

Bez poznania nie ma zrozumienia – motto Ruth Henning, ho-
norowej członkini Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Bran-
denburgii (DPG Brandenburg), od wielu lat przyświeca pracy 
tej organizacji. W stosunkach polsko-niemieckich ciągle jesz-
cze odczuwa się nierówność, jeżeli chodzi o wiedzę na temat 
kraju sąsiada. Towarzystwo DPG Brandenburg postawiło so-
bie za cel zapobieganie tej asymetrii poprzez przekazywanie 
wiedzy o Polsce. Służy temu projekt przegląd prasy zatytuło-
wany „Nowości z sąsiednich regionów w Polsce”. Miesięczny 
przegląd prasy prezentuje aktualne tematy z trzech sąsied-
nich województw. Streszcza on aktualne regionalne tematy z 
dziedziny polityki, życia społecznego, gospodarki i kultury w 
kontekście rozwoju ponadregionalnego. Skierowany jest do 

osób, które zawodowo lub jako wolontariusze zajmują się 
współpracą z Polską, na przykład osoby decyzyjne z polityki 
na poziomie krajowym lub regionalnym. Ponadto przegląd 
prasy ma za zadanie dotrzeć  docelowo do osób, które do 
tej pory miały mało styczności z tym tematem i wzbudzić 
ich zainteresowanie Polską oraz polsko-niemieckim porozu-
mieniem.

Przegląd prasy jest dostępny na stronie internetowej 
DPG Brandenburg pod adresem www.dpg-brandenburg.
org/presseschau-polnische-grenzregion.
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