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Drodzy Czytelnicy,

nadal żyjemy w bardzo niestabilnych czasach. 
Czwarta fala koronawirusa nie ustępuje, ale 
mamy nadzieję, że jej przebieg nie będzie bar-
dzo krytyczny. Zaledwie kilka dni temu w Niem-
czech odbyły się wybory do Bundestagu, których 
wyniki były bardziej nieprzewidywalne niż kiedy-
kolwiek dotąd. Nadal nie mamy pewności, jak 
będzie wyglądało nasze życie w nadchodzących 
miesiącach zimowych.

Tym bardziej cieszą nas projekty Partnerstwa 
Odry i regionów nadodrzańskich, które udo-
wadniają, że pewne poczucie stabilizacji jest 
możliwe, o ile trzymamy się razem, nawet ponad 
granicami. Dowodem na to jest kilka bardzo cie-
kawych przykładów przedstawionych w tym nu-
merze: od nowo otwartych biur regionalnych po 
nowe polsko-niemieckie projekty edukacyjne, od 
owocnej współpracy naukowej po wspólne spły-
wy kajakowe. Przyjaźń transgraniczna przetrwa 
nawet niepewne czasy.

Życzę wszystkim przyjemnej lektury i dużo zdro-
wia!
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W dniu 26 września 2021 r. odbyły się w Niemczech wybory 20. kadencji do 
Bundestagu, do berlińskiej Izby Deputowanych oraz do nowego parlamen-
tu krajowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Na szczeblu federalnym 
najwięcej głosów otrzymało SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) z 
kandydatem na kanclerza Olafem Scholzem na czele, które uzyskało 25,7 % 
głosów i 206 z 735 miejsc w parlamencie. Inne partie w nowym parlamencie 
to CDU/CSU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Niemiec / Unia Chrze-
ścijańsko-Społeczna w Bawarii) (24,1 % / 196 mandatów), Bündnis 90/Die 
Grünen (Zieloni) (14,8 % / 118 mandatów), FDP (Wolna Partia Demokratycz-
na) (11,5 % / 92 mandaty), AfD (Partia Alternatywa dla Niemiec) (10,3 % / 83 
mandaty) i Die Linke (Lewica) (4,9 % / 39 mandatów). Nie podjęto jeszcze 
decyzji, która z partii przejmie odpowiedzialność rządową i zaproponuje 
osobę na stanowisko kanclerza. Pokażą to negocjacje koalicyjne w najbliż-
szych tygodniach. Angela Merkel (CDU) odchodzi z urzędu kanclerskiego po 
16 latach.

W wyborach do Izby Deputowanych w Berlinie SPD otrzymało wg wstępnych 
wyników 21,4 % głosów. Z 36 mandatami SPD staje się najsilniejszą frakcją w 
parlamencie i prawdopodobnie nowym burmistrzem będzie  kandydatka tej 
partii Franziska Giffey. Inne ugrupowania parlamentarne w Izbie Deputowa-
nych to Bündnis 90/Die Grünen (18,9 %), CDU (18,1 %), Die Linke (14 %), AfD 
(8,0 %) i FDP (7,2 %). Ponieważ w Berlinie w dniu wyborów wystąpiły problemy 
organizacyjne, możliwe jest, że wynik zostanie zakwestionowany. Również w 
Meklemburgii-Pomorzu Przednim socjaldemokraci odnieśli wyraźne zwycię-
stwo, uzyskując 39,6 % głosów. Za nimi uplasowały się takie partie jak AfD 
(16,7 %), CDU (13,3 %), Die Linke (9,9 %), Bündnis 90/Die Grünen (6,3 %) i FDP 
(5,8 %). Zgodnie z wynikami czołowa kandydatka SPD Manuela Schwesig ma 
duże szanse na to, aby ponownie zostać premierem Kraju Związkowego.

Na szczeblu federalnym frekwencja wyniosła 76,6 %, natomiast w Berlinie 
75,7 %.  W Meklemburgii-Pomorzu Przednim głosowało 70,8 % uprawnio-
nych. Wyniki wyborów mogą mieć również znaczenie dla współpracy polsko-
niemieckiej. W nadchodzącym biuletynie na początku 2022 roku przedstawi-
my bardziej szczegółowe informacje na ten temat. 

Wybory w Niemczech: SPD wygrywa na szczeblu federal-
nym i na poziomie regionalnym
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Dnia 15 czerwca 2021 r. z okazji 30. rocznicy podpisania 
polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przy-
jaznej współpracy otwarto w Dreźnie Biuro Regionalne 
Województwa Dolnośląskiego, regionu partnerskiego Sak-
sonii. Nowe biuro w bezpośrednim sąsiedztwie kancelarii 
premiera ma stać się swoistą ambasadą polskich sąsiadów 
w stolicy Saksonii. W trakcie ceremonii otwarcia premier 
Saksonii Michael Kretschmer i marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali zaktualizowa-
ną wersję wspólnej deklaracji o partnerstwie regionalnym 
złożonej po raz pierwszy w 1999 roku.

Do głównych zadań biura regionalnego należy przede 
wszystkim nawiązywanie kontaktów w dziedzinie gospo-
darki, nauki i kultury, ale także zachęcanie turystów i go-
ści do odwiedzania województwa dolnośląskiego. Wolne 
Państwo Saksonia już w 2012 r. otworzyło biuro łącznikowe 
we Wrocławiu, stolicy regionu. „Widzieliśmy, jak wspaniałe 
efekty przynosi obecność biura we Wrocławiu, kiedy jest 
się  na miejscu, stale dostępnym” –  mówi premier Sakso-
nii Michael Kretschmer, podkreślając pozytywne doświad-
czenia z Wrocławia. Marszałek Cezary Przybylski dodaje: 
„Od wielu lat próbujemy jak najlepiej zarządzać naszym 
wspólnym obszarem przygranicznym z Saksonią. Wierzę, 
że razem możemy osiągnąć znacznie więcej.”

Zbliżenie Saksonii i Dolnego Śląska: Otwarcie biura regionalnego w Dreźnie

Premier Saksonii Kretschmer ma nadzieję na jeszcze bliż-
szą współpracę z województwem dolnośląskim, które uwa-
żane jest za jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów 
w Polsce. Oprócz wspomnianych dziedzin gospodarki, na-
uki i kultury, wymiana ma się odbywać również na szczeblu 
administracyjnym i obejmować wspólną walkę z przestęp-
czością transgraniczną. Ponadto planowana jest także re-
alizacja programów wymiany w obszarze badań, edukacji 
i działań na rzecz młodzieży.

Brandenburgia to jedyny Kraj Związkowy, w którego kon-
stytucji istnieje wyraźny zapis o znaczeniu współpracy z 
polskimi sąsiadami. Ów cel nabiera nowego kształtu wraz 
z przyjętą dnia 15 czerwca 2021 r. Strategią Sąsiedztwa 
Polska-Brandenburgia. Celem nadrzędnym strategii do 
2030 r. jest systematyczne zacieśnianie powiązań pomię-
dzy różnymi dziedzinami życia i polityki w sąsiadujących 
regionach. 

Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. poprzez transgra-
niczną sieć współpracy gospodarczej, która ma przyczy-
nić się do zrównoważonego rozwoju. Strategia sąsiedztwa 
obejmuje także innowacje, naukę i badania z uwzględnie-
niem ich indywidualnych celów. Ponadto koncepcja ta prze-
widuje wzmocnienie i zabezpieczenie rynku pracy w polsko-
-niemieckim obszarze integracji do 2030 roku. Kolejnym 
elementem strategii jest polski portal internetowy, umożli-
wiający łatwe nawiązywanie kontaktów między interesa-
riuszami i przedsiębiorstwami. Dalsze działania w zakresie 

Strategia Sąsiedztwa – dalsze zacieśnianie więzi i wymiany

Marszałek Cezary Przybylski (z lewej) i premier Saksonii Michael Kretschmer po-
twierdzają swoim podpisem wspólną deklarację o partnerstwie regionalnym.

Spotkanie w Kościele Farnym w Gubinie (od lewej do prawej): Joanna Kwiecień 
(pracownik wydziału ds. UE w Urzędzie Miejskim w Gubinie), Justyna Karpisiak (wi-
ceburmistrz Gubina), Katrin Lange i Günter Quiel (przewodniczący Förderverein 
Gubiner Stadt- und Hauptkirche)
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Informacje na temat Strategii Sąsiedztwa Polska-Bran-
denburgia: https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.
php/9/BroschüreNachbarschaftsstrategie2021_LANG-
FASSUNG.pdf
Filmy z relacją z tej krótkiej podróży zostały udostępnio-
ne na Facebooku przez Ministerstwo Finansów i Spraw 
Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia: https://
www.facebook.com/FinanzministeriumBrandenburg.

polityki gospodarczej dotyczą wspie-
rania zrównoważonej polityki ener-
getycznej i klimatycznej, jak również 
wzmocnienia wspólnego marketingu 
regionu jako obszaru atrakcyjnego dla 
turystów. Strategia sąsiedztwa zakłada 
także zwiększenie liczby spotkań spor-
towych oraz możliwości edukacyjnych 
w zakresie poznawania języka i kultury 
polskiej – w tym stworzenie ogólnodo-
stępnej oferty nauki języka polskiego 
jako obcego. Wreszcie kraj związkowy 
Brandenburgia i zainteresowane stro-
ny zobowiązują się do poprawy infra-
struktury i mobilności oraz formułują 
cele dla zintensyfikowania wymiany 
informacji, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo, zdrowie i ochronę konsumentów 
– zarówno dla ludzi, jak i środowiska 
w regionie. Istotnym elementem koncepcji jest również kon-
tekst ponadregionalny i europejski, który zawsze rozpatry-
wany jest pod kątem potencjalnych korzyści dla stosunków 
polsko-niemieckich. W przygotowanie dokumentu zaanga-
żowani byli obywatele, a także przedstawiciele społeczeń-
stwa obywatelskiego, naczelnych związków komunalnych i 
euroregionów oraz partnerzy z sąsiednich krajów związko-
wych, województw i polskiego rządu. 

Minister ds. europejskich Brandenburgii Katrin Lange od-
była latem podróż po regionie w celu zaprezentowania 
Strategii Sąsiedztwa oraz nawiązania dialogu z lokalnymi 
interesariuszami. Pod hasłem „Żywe sąsiedztwo” odwiedzi-
ła w dniach 12–14 lipca 2021 r. różne organizacje po obu 
stronach Odry, aby zapoznać się z projektami i inicjatywa-
mi powstającymi w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

Pierwszego dnia pani minister pojawiła się w brandenbur-
skiej części Łużyc. W Forst zatrzymała się w miejscowym 
ogrodzie różanym, gdzie odbyła spotkanie z Simone Tau-
benek, burmistrzem Forst. Następnie w kopalni odkryw-
kowej Jänschwalde rozmawiała o przyszłości węgla bru-
natnego i miejsc pracy w przemyśle na Łużycach. W tym 
kontekście Lange wyraziła sprzeciw wobec szybkiego 
wycofywania się z produkcji energii z węgla brunatnego 
i poparła ideę współpracy z regionem w celu wypraco-
wania rozwiązań i utrzymania miejsc pracy w przemyśle. 
Drugi dzień rozpoczął się w dwumieście Guben/Gubin: W 
szpitalu fundacji im. Naëmi-Wilke Lange rozmawiała z dy-
rektorem administracyjnym Andreasem Mogwitzem, bur-
mistrzem Guben Fredem Mahro i Carstenem Jacobem z 

Euroregionu m.in. o poprawie transgranicznej opieki zdro-
wotnej po obu stronach Odry. W Stowarzyszeniu Gmin RP 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” dyskutowano również o 
tym, jak sklasyfikować najnowsze osiągnięcia polsko-nie-
mieckiej współpracy w zakresie ochrony zdrowia i lokalne-
go transportu publicznego, a także w dziedzinie edukacji 
i opieki nad dziećmi. Następnie pani minister spotkała się 
z Justyną Karpisiak, wiceburmistrzem Gubina, marszałek 
Elżbietą Polak, Krzysztofem Kaliszukiem, wiceprezydentem 
Zielonej Góry oraz Czesławem Fiedorowiczem, prezesem 
Euroregionu. W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie 
w Komendzie Głównej Policji Wschód we Frankfurcie nad 
Odrą na temat aktualnych zadań policji – szczególnie w 
kontekście współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa 
pomiędzy Polską a Brandenburgią, zgodnie z założeniami 
Strategii Sąsiedztwa. Następnie pani minister rozmawiała 
także z burmistrzem Słubic Mariuszem Olejniczakiem i od-
wiedziła Wieżę Kleista w Słubicach, Polsko-niemiecki punkt 
współpracy na rzecz seniorów oraz Dom Bolfrasa we Frank-
furcie nad Odrą. Zwieńczeniem sąsiedzkiej wizyty był rejs 
statkiem po Odrze oraz obejrzenie projektu streetartowego 
Globales Lernen an Oder und Spree (GLOS).

Stary Ratusz i kościół farny w Gubinie

https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/BroschüreNachbarschaftsstrategie2021_LANGFASSUNG.pdf
https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/BroschüreNachbarschaftsstrategie2021_LANGFASSUNG.pdf
https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/BroschüreNachbarschaftsstrategie2021_LANGFASSUNG.pdf
https://www.facebook.com/FinanzministeriumBrandenburg
https://www.facebook.com/FinanzministeriumBrandenburg


4

NEWSLETTER 2/2021  
PARTNERSTWO-ODRA
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chętą do odbycia wartej zachodu podróży do sąsiedniego 
kraju i do Wrocławia.

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +

Berlin od dawna utrzymuje bliskie stosunki z Wrocławiem, 
czego dowodem są wzajemne wizyty przedstawicieli poli-
tycznych obu miast. Na początku września wiceprezydent 
Wrocławia Jakub Mazur przyjechał do Berlina, aby pokłonić 
się wyjątkowej postaci: pierwszemu „wrocławskiemu kra-
snalowi” nad Sprewą. Jeszcze przed wybuchem pandemii 
Mazur wręczył go senatorowi Klausowi Ledererowi w podzię-
kowaniu za dobrą współpracę.

Ponad 300 krasnali z brązu od dawna stanowi atrakcję tu-
rystyczną Wrocławia. Ich początki sięgają „Pomarańczowej 
Alternatywy”, ruchu opozycyjnego z lat 80-tych, którego 
działacze w strojach krasnali demonstrowali przeciwko reżi-
mowi komunistycznemu i któremu zawdzięczamy pierwsze-
go krasnala o imieniu Papa Krasnal.

Dzięki wsparciu dzielnicy Tempelhof-Schöneberg Krasnal 
Życzliwek znalazł nowy dom w portalu dawnego ratusza 
Friedenau – z widokiem na Breslauer Platz. Z okazji powita-
nia sympatycznego krasnala Mazur spotkał się z senatorem 
ds. kultury i Europy Klausem Ledererem oraz radną dzielnicy 
Tempelhof-Schöneberg Christiane Heiß. Obecni byli również 
reprezentanci Pociągu do kultury. W swoim wystąpieniu se-
nator Lederer docenił rolę, jaką odgrywa Pociąg do kultury 
Berlin – Wrocław w łączeniu obu miast. Zarówno Lederer, jak 
i Mazur podkreślili, że oba miasta są bardzo zainteresowane 
dalszym zacieśnianiem współpracy w przyszłości. Miasta i 
regiony mają kluczowe znaczenie dla współpracy europej-

Mała postać – wielki symbol: „Wrocławski krasnal” symbolizuje współpracę Wrocławia i Berlina 
we wspólnej Europie

Od lewej do prawej: Klaus Lederer, Krasnal Życzliwek, Christiane Heiß i Jakub 
 Mazur 

Trębacz, artysta dźwiękowy i 
kompozytor Paul Brody wita 
nowego mieszkańca Berlina 
specjalną improwizacją na cześć 
krasnala.

„Razem możemy uratować rzeki” – z takim przesłaniem oko-
ło 20 kajakarzy z Polski i Niemiec pokonało w czerwcu trasę 
z Wrocławia do Berlina. Dominik Dobrowolski już po raz dru-
gi zorganizował spływ po Odrze. Na pomysł przepłynięcia 
400-kilometrowej trasy polski edukator ekologiczny wpadł 
trzy lata temu. W 2020 r. Dobrowolski wraz z Bogumiłem 
Jareckim zamieścił na Facebooku pierwsze zaproszenie do 
udziału w akcji. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, głów-
nym celem nie było ustanowienie nowego rekordu trasy, ale 
ochrona środowiska.

Po drodze grupa najpierw sprzątała śmieci znalezione za-
równo w wodzie jak i na lądzie. Na trasie, np. na polach 
namiotowych, Dobrowolski prowadził również szkolenia 
mające na celu podniesienie świadomości na temat zanie-

Kajakarstwo dla środowiska

czyszczenia rzek. W ten sposób uświadamiał przede wszyst-
kim dzieciom i młodzieży, jak poważnym problemem jest 
zaśmiecanie zbiorników wodnych.

Oprócz niewątpliwie istotnego celu edukacyjnego trans-
graniczna wycieczka kajakowa służy jeszcze innym celom: 
miłośnicy wiosłowania z Polski i Niemiec spędzają razem 
czas w ten wyjątkowy sposób i nawiązują kontakty. Tak więc 
tegoroczna drużyna również składała się z bardzo różnych 
osób z obu krajów, które łączy wspólny cel: ratowanie rzek.

Oprócz organizowania różnych transgranicznych wypraw na 
wodzie i lądzie, działacz na rzecz ekologii Dominik Dobro-
wolski angażuje się również w ochronę środowiska w Polsce 
poprzez swoją inicjatywę „Recykling Rejs”.
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Dwie inicjatywy edukacyjne obejmujące na-
uczanie od edukacji wczesnoszkolnej po kie-
runki nauczycielskie promują dwujęzyczność 
polsko-niemiecką w regionie przygranicznym. 
Projekt „3 Kitas – 2 Sprachen – 1 Weg” (3 przed-
szkola – 2 języki – 1 droga) koncentruje się na 
nawiązaniu i rozszerzeniu polsko-niemieckiej 
współpracy pomiędzy trzema przedszkolami w 
celu wspierania wielojęzyczności na wczesnym 
etapie rozwoju. W trzech nowych przedszkolach 
w Heringsdorf, Zinnowitz i Świnoujściu na wyspie 
Uznam realizowany jest projekt, którego celem 
jest nauczanie dwujęzyczne prowadzone przez 
rodzimych użytkowników języka. Nauczanie języ-
ka i nabywanie kompetencji kulturowych odby-
wa się na poziomie naturalnego doświadczenia 
wspólnoty kulturowej. W ramach oferty eduka-
cyjnej zintegrowanej z codziennymi zajęciami 
przedszkolnymi realizowanych jest co najmniej 
sześć wspólnych wydarzeń transgranicznych. Poznawanie, 
przetwarzanie i stosowanie języka w autentycznych sytuacjach 
dnia codziennego daje dzieciom szansę na integrację kultu-
rową oraz perspektywy zawodowe na przyszłość w regionie 
przygranicznym. 

Projekt obejmuje także takie działania jak dalsze kształcenie 
i szkolenie specjalistów, nauczycieli i wychowawców, rodzi-
mych użytkowników języka i innych osób zaangażowanych 
w projekt w celu zapewnienia jak najwyższej jakości pracy 
pedagogicznej i jej dalszego rozwoju. Także rodzice mają 
włączyć się w codzienne zajęcia przedszkolaków. Projekt roz-
począł się w listopadzie 2017 r. i potrwa do czerwca 2022 r. 
Podczas gdy obiekty w Świnoujściu i Heringsdorf zostały już 
otwarte, zakończenie budowy przedszkola w Zinnowitz plano-
wane jest na luty 2022 roku. 

W tym samym czasie w Greifswaldzie rozpoczęto realizację 
kolejnej polsko-niemieckiej inicjatywy edukacyjnej, skierowa-
nej do osób pracujących już w zawodzie nauczyciela. Dzięki 
programowi mającemu na celu podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomo-
rze Przednie staje się atrakcyjny również dla tych pedagogów, 
którzy nie mieszkają (jeszcze) w Niemczech, a chcieliby w 
tym kraju podjąć pracę zawodową. W styczniu 2021 r. w ra-
mach pierwszego projektu pilotażowego w okręgu szkolnym 
Greifswald ogłoszono wstępnie nabór na 15 stanowisk, głów-
nie dla nauczycieli z Polski z dobrą znajomością języka nie-

mieckiego. Zainteresowanie było bardzo duże i zaowocowało 
365 aplikacjami, które napłynęły od 88 kandydatów. 

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii Pomorza 
Przedniego bardzo ściśle współpracowało przy projekcie z 
Federalną Agencją Zatrudnienia, która posiada obszerne in-
formacje na temat zainteresowania przyjazdem do Niemiec 
wśród nauczycieli z konkretnych krajów. Jednym z wyzwań dla 
nauczycieli z zagranicy jest odpowiedni poziom znajomości 
języka. W związku z tym wybrani nauczyciele rozpoczęli w 
marcu proces potwierdzenia swoich kwalifikacji językowych. 
Po zakończeniu procedur uznawania zagranicznych dyplo-
mów uczestnicy w lipcu podjęli pracę w szkolnictwie niemiec-
kim i rozpoczęli przygotowania do pracy dydaktycznej. Dnia 
2 sierpnia czternastu nowo zatrudnionych nauczycieli rozpo-
częło pracę w klasach i do końca roku szkolnego w ramach 
doskonalenia zawodowego przejdzie dalsze szkolenia peda-
gogiczne i językowe. Ewaluacja projektu pilotażowego jest 
przeprowadzana na bieżąco. Pierwsze doświadczenia zosta-
ły już uwzględnione podczas planowania kolejnych działań.

Projekty edukacyjne w regionie przygranicznym promują wymianę polsko-niemiecką

Ukończone przedszkole Kaiser w Heringsdorfie z miejscem dla 117 dzieci

À propos edukacji 

Wskazówka online: Niemieckie biuro Komitetu ds. Edu-
kacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej 
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej uruchomiło 
niedawno swoją stronę internetową. 

Tutaj znajdą Państwo aktualne informacje:  
http://bm.regierung-mv.de/d-p-ba.

http://bm.regierung-mv.de/d-p-ba
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Przykłady owocnej wymiany dwustronnej możemy mnożyć 
nie tylko w zakresie edukacji transgranicznej. Również w 
dziedzinie nauki i badań naukowych współpraca między 
polskimi i niemieckimi instytutami, laboratoriami i uniwersy-
tetami odgrywa kluczową rolę. Przeanalizowaliśmy przykła-
dy innowacji, jakie przyniosła polsko-niemiecka współpraca 
w dziedzinie fotoniki oraz aktualny stan badań nad historią 
regionu przygranicznego.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego 
Brandta (WBZ) na Uniwersytecie Wrocławskim od prawie 
dwóch dekad stanowi istotne forum takiej wymiany histo-
rycznej. Działania centrum koncentrują się na naukach spo-
łecznych oraz historii i współczesności Niemiec oraz Europy. 
Pracownicy naukowi Centrum, w tym politolodzy, historycy, 
germaniści, kulturoznawcy i socjolodzy, współpracują z licz-
nymi organizacjami zagranicznymi, a wyniki swoich badań 
publikują w różnych seriach wydawniczych. Prof. dr Krzysz-
tof Ruchniewicz jest od początku istnienia WBZ dyrektorem 
i kierownikiem Katedry Historii Współczesnej i ma doskona-
łe rozeznanie w najciekawszych publikacjach dotyczących 
historii polsko-niemieckiego pogranicza. Poprosiliśmy go o 
rekomendacje i zapytaliśmy, jakie problemy czekają jeszcze 
na analizę w kontekście historii współczesnej. Wszystkie wy-
mienione publikacje są już dostępne w języku polskim i nie-
mieckim, lub będą dostępne w najbliższym czasie.

W ostatnich latach powstało kilka interesujących publikacji 
na temat Odry i polsko-niemieckiego pogranicza. Czym są 
te publikacje i co jest w nich szczególnego? 
Zainteresowanie pograniczem polsko-niemieckim nie słab-
nie. Znaczącą rolę ogrywają na polu badań i popularyzacji 
uniwersytety, ale także organizacje społeczne. Zorganizo-
wano wiele projektów, część z nich zakończyła się publi-
kacjami lub wystawami. Okres pandemii zachęcił także do 
eksperymentowania z nowymi mediami, jak np. podcastami. 
Wśród licznych publikacji i formatów, które często dostępne 
są jednocześnie po polsku i niemiecku, chcę zwrócić uwagę 
na cztery. Pierwsza to popularno-naukowa monografia rzeki 
Odry1 znanego niemieckiego dziennikarza Uwe Rada (uka-
zała się także po polsku). Kilka lat temu naukowcy i studen-
ci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą zajęli się problemem „Zapomnianej granicy” między 
Niemcami a Polską. Przez kilka miesięcy badali dawną gra-
nicę polsko-niemiecką sprzed 100 lat. Wyniki ich badań uka-
zały się w publikacji zatytułowanej „Zapomniana granica”.2  

+ + + TEMAT WYDANIA: NAUKA I BADANIA + + +

Od lutego 2020 roku Martin Hanf i Pierre-Frederic Weber 
nagrywają podcast3 pod tym samym tytułem. Tematem jest 
miasto Szczecin, jego bogata i zmienna historia oraz pro-
blemy pogranicza polsko-niemieckiego. Dzisiaj bardzo czę-
sto zwraca się więc uwagę na udostępnienie w kraju sąsiada 
publikacji w jego języku, czy, co warto podkreślić, próbuje 
sił z nowymi mediami, by w ten sposób dotrzeć do nowych 
odbiorców.

Kto był zaangażowany w te publikacje i jaką rolę odgrywa-
ją w nich badania historyczne - także i przede wszystkim na 
Uniwersytecie Wrocławskim?
W publikacjach ostatnich lat często uczestniczą historycy, 
choć, co warto mieć na uwadze, nie są jedynymi autorami. 
Problemy pogranicza polsko-niemieckiego są eksplorowa-
ne przez badaczy innych dyscyplin, jak np. socjologia czy 
politologia, kulturoznawstwo. Badania współczesne mają 
często charakter interdyscyplinarny, często więc historycy 
nawiązują do wyników badań innych dyscyplin. Uniwersytet 
Wrocławski pełni znaczącą rolę naukową. Praca naukow-
ców skupia się na różnych zagadnieniach dotyczących kul-
turowej historii Odry, relacji polsko-niemieckich, zwłaszcza 
po 1945 r., a przede wszystkim polsko-enerdowskich.

Historyków wrocławskich interesowały takie zagadnienia, 
jak dzieje powstania ludowego w NRD w 1953 roku, czy kon-
fliktu w Zatoce Szczecińskiej. Także sama granica leżała w 
centrum ich zainteresowań.

Wspólne badania: spojrzenie na polsko-niemieckie projekty naukowe

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz z Uniwersystetu we Wrocławiu 
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Wrocław jest szczególnym mia-
stem, wiele znaczącym zarówno 
dla Niemców, jak i dla Polaków. 
Jakie są aktualne publikacje i nowe 
projekty badawcze dotyczące 
Wrocławia?
Wrocław, metropolia nad Odrą, 
z racji swej tysiącletniej i bogatej 
historii, cieszyła (i nadal się cieszy) 
wielkim zainteresowaniem. Z naj-
nowszych publikacji poświęconych 
Wrocławiowi warto wymienić opisy 
miasta4 przez turystów od późnego 
średniowiecza po współczesność 
(publikacja ta wkrótce ukaże się po 
niemiecku). Polscy historycy czę-
sto sięgają po historię niemiecką 
miasta. Jedną z ostatnich publika-
cji5 tego typu są dzieje miasta w III 
Rzeszy. Wymienienie wszystkich ty-
tułów przekroczyłoby ramy tego wywiadu. Warto zaznaczyć, 
że każda z księgarni miasta posiada osobny dział, w którym 
można zaopatrzyć się w literaturę o Wrocławiu, jego prze-
szłości i teraźniejszości. Obecnie trwają prace nad nową 
historią Śląska, w której Wrocław zajmować będzie ważne 
miejsce.

Gdzie są jeszcze „białe plamy” w badaniach naukowych w 
kontekście regionu Odry, a w szczególności we Wrocławiu?
Wydaje się, że nie ma już „białych plam” w badaniach pol-
sko-niemieckich, choć część tematów wymaga pogłębienia 
lub weryfikacji wniosków z użyciem nowych metod czy meto-
dologii. Termin „białe plamy” odnosił się do tematów tabu 
lub nieporuszanych ze względów na cenzurę. W ostatnich 
30 latach polsko-niemieckie badania bardzo się rozwinę-
ły. Wkrótce ukaże się 5 tom stosunków polsko-niemieckich6. 
Podręcznik polsko-niemiecki7 jest już dostępny w szkołach 
(4 tom do XX wieku po polskiej stronie dalej czeka na zgo-
dę ministerstwa). Jednym z dezyderatów na przyszłość jest, 
by duże syntezy, czy dziejów regionu, czy poszczególnych 
miast, powstawały we współpracy polsko-niemieckiej (czy 
raczej polsko-niemiecko-austriacko-czeskiej). Jest to duże 
wyzwanie, ale synteza dziejów Górnego Śląska8 sprzed kilku 
lat pokazuje, że możliwe do realizacji. Dla wielu niemiec-
kich badaczy, dzieje Śląska nadal kończą się na roku 1945. 
Znajomość polskiego nie jest oczywista, podobnie jak po 

Dalsze linki do wyżej wymienionych publikacji polsko-
niemieckich:
1 https://www.kew.org.pl/produkt/odra-zyciorys-pewnej-

-rzeki-uwe-rada/
2  https://www.wydawnictwojak.pl/zapomniana-granica-

-aktualnosci/
3  https://stettinum.eu/
4  https://www.vianova.com.pl/pl/orbis-wratislaviae-br-

-wroclaw-w-relacjach-dawnych-i-wspolczesnych.html
5   https://www.vianova.com.pl/pl/miedzy-prywatnym-

-a-publicznym-zycie-codzienne-we-wroclawiu-w-la-
tach-1938-1944.html

6  https://www.wbg-wissenverbindet.de/shop/34932/
wbg-deutsch-polnische-geschichte

7  http://europa-unsere-geschichte.org/
8  https://www.silesiaprogress.com/pl/p/Historia-GOR-

NEGO-SLASKA/484

stronie polskiej niemieckiego. Powinny powstać wieloletnie 
programy, które pozwoliłyby na realizację takich zamierzeń. 
Istnieje moim zdaniem wystarczająca liczba pojedynczych 
opracowań, czas na stworzenie wspólnych syntez.

Widok na Uniwersytet Wrocławski od strony Odry

https://www.kew.org.pl/produkt/odra-zyciorys-pewnej-rzeki-uwe-rada/
https://www.kew.org.pl/produkt/odra-zyciorys-pewnej-rzeki-uwe-rada/
https://www.wydawnictwojak.pl/zapomniana-granica-aktualnosci/
https://www.wydawnictwojak.pl/zapomniana-granica-aktualnosci/
https://stettinum.eu/
https://www.vianova.com.pl/pl/orbis-wratislaviae-br-wroclaw-w-relacjach-dawnych-i-wspolczesnych.html
https://www.vianova.com.pl/pl/orbis-wratislaviae-br-wroclaw-w-relacjach-dawnych-i-wspolczesnych.html
https://www.vianova.com.pl/pl/miedzy-prywatnym-a-publicznym-zycie-codzienne-we-wroclawiu-w-latach-1938-1944.html
https://www.vianova.com.pl/pl/miedzy-prywatnym-a-publicznym-zycie-codzienne-we-wroclawiu-w-latach-1938-1944.html
https://www.vianova.com.pl/pl/miedzy-prywatnym-a-publicznym-zycie-codzienne-we-wroclawiu-w-latach-1938-1944.html
https://www.wbg-wissenverbindet.de/shop/34932/wbg-deutsch-polnische-geschichte
https://www.wbg-wissenverbindet.de/shop/34932/wbg-deutsch-polnische-geschichte
http://europa-unsere-geschichte.org/
https://www.silesiaprogress.com/pl/p/Historia-GORNEGO-SLASKA/484
https://www.silesiaprogress.com/pl/p/Historia-GORNEGO-SLASKA/484
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Projekt PHOENIX  – jasne światło wśród polsko-niemieckich partnerstw

Fotonika jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących 
dziedzin fizyki. Jako dziedzina nauki skupia się na świetle i 
na sposobach jego generowania, deformowania, transmito-
wania, wzmacniania, mierzenia i wykorzystywania. Fotonika 
stanowi zatem podstawę wielu technologii i obszarów ba-
dawczych, takich jak przetwarzanie obrazu, systemy optycz-
ne, a także technika pomiarowa, medyczna, produkcyjna i 
energetyczna. Zarówno Berlin jak i Warszawa są liderami w 
dziedzinie fotoniki. Od 2012 roku Administracja Senacka ds. 
Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich Berlina wspiera w 
ramach projektu „Sieć Fotoniki i Optoelektroniki”, w skró-
cie PHOENIX, partnerstwo Berlina i Warszawy w dziedzinie 
technologii optycznych poprzez ukierunkowane finansowa-
nie innowacyjnych projektów. W tym celu Instytut Telekomu-
nikacji im. Fraunhofera Heinrich Hertz HHI, berlińska agen-
cja ds. wsparcia gospodarki i technologii Berlin Partner 
für Wirtschaft und Technologie GmbH oraz sieć branżowa 
Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V. połączyły siły z 
Polskim Towarzystwem Fotonicznym i polską siecią Optokla-
ster z Warszawy. We współpracę zaangażowane są również 
polskie regiony Partnerstwa Odry, m.in. Dolny Śląsk. Zapy-
taliśmy dyrektora zarządzającego firmy Optec, dr. Fran-
ka Lercha, jak przebiega polsko-niemiecka współpraca w 
ramach PHOENIX i w jaki sposób Partnerstwo Odra może 
uczyć się z doświadczeń PHOENIX.

Z jakich względów współpraca polsko-niemiecka okazała 
się szczególnie owocna w kontekście optyki i fotoniki?
Zarówno Berlin, jak i Polska dysponują szerokim wachlarzem 
kompetencji naukowych i przemysłowych w dziedzinie optyki 
i fotoniki. Posiadamy kontakty na poziomie uczelni i przed-
siębiorstw, w Berlinie często wspierane przez pracowników, 
którzy pochodzą z Polski i tam zdobyli wykształcenie aka-
demickie. Oprócz wiedzy w zakresie techniki pracownicy ci 
wnoszą również znajomość polskiego krajobrazu naukowe-
go i przemysłowego, języka i kultury, jak również swoje oso-
biste sieci kontaktów, przez co stanowią z pewnością kluczo-
wy czynnik udanej współpracy. Decydujące znaczenie dla 
owocnej współpracy miały i mają również warunki ramowe 
na szczeblu politycznym. Punkt wyjścia dla rozwoju strate-
gicznego partnerstwa w dziedzinie optyki i fotoniki stanowiło 
początkowo partnerstwo miedzy Berlinem i Warszawą, któ-
re następnie było sukcesywnie rozszerzane przy  wsparciu 
Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów 
Miejskich Berlina, a także stało się podstawą do zawarcia 
umowy o współpracy przy realizacji dwustronnych konkur-
sów na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. 

Zaproszenia do składania wniosków w ramach PHOENIX 
umożliwiają polskim i niemieckim przedsiębiorstwom łą-
czenie sił w celu składania wspólnych wniosków projekto-
wych. Jak dokładnie przebiega procedura wyboru?
Po stronie polskiej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
organizacja realizująca projekt, ogłosza nabór wniosków, 
w którym mogą uczestniczyć polscy partnerzy konsorcjum. 
Równocześnie berlińscy partnerzy konsorcjum ubiegają 
się o dofinansowanie projektu z programu ProFIT z Banku 
Inwestycyjnego Berlina (Investitionsbank Berlin – IBB). Te 
dotacje i pożyczki są dostępne dla projektów w ramach 
innowacji technologicznych. Analogicznie do finansowania 
z Berlina, również Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego 
Brandenburgia (ILB) oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy 
i Energii (MWAE) zapewniają odpowiednie środki finanso-
we dla uczestniczących podmiotów z Brandenburgii. Nie-
zależni eksperci oceniają następnie propozycje projektów 
na podstawie specjalnych kryteriów, takich jak stopień in-
nowacyjności lub potencjał wykorzystania gospodarczego. 
Dwa lub trzy najlepsze wnioski po stronie polskiej otrzymują 
bezpośrednie finansowanie. Wnioskodawcy z Berlina mają 
możliwość realizacji projektu poprzez dostosowanie struk-
tury projektu, nawet bez zaangażowania strony polskiej. W 
ramach zaproszeń do składania wniosków o finansowanie 
sieć Phoenix organizuje spotkania informacyjne służące ko-

Technologie fotoniczne odgrywają ważną rolę w badaniach – także w Niemczech 
i Polsce.
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jarzeniu partnerów, podczas których zainteresowane strony 
mogą uzyskać informacje na temat procedury składania 
wniosków i zasad finansowania, a jednocześnie nawiązać 
kontakt z potencjalnymi partnerami. W ciągu roku partne-
rzy projektu Phoenix przeprowadzili i nadal przeprowadzają 
warsztaty technologiczne, a od wybuchu pandemii korona-
wirusa – sesje online. Koncentrując się na konkretnej techno-
logii fotonicznej lub sensorycznej, uczestnicy z Polski i Berli-
na-Brandenburgii przedstawiają się, poznają i rozpoczynają 
rozmowy, które mają szansę zakończyć się wspólnymi pro-
jektami rozwoju technologii.

Jakie wnioski można wyciągnąć ze współpracy polsko-nie-
mieckiej, które mogłyby również być pomocne podczas re-
alizacji projektów przez Partnerstwo Odry?
Partnerzy projektu Phoenix postrzegają obecnie współpra-

cę z Polską jako prototypową. Na pierwszym etapie należy 
poszukać potencjału współpracy. Uczestnicy muszą mieć 
możliwość wzajemnego poznania się i wymiany pomysłów. 
Po zidentyfikowaniu potencjału kolejnym krokiem jest po-
szukiwanie możliwości dwustronnego finansowania badań w 
obu krajach. Możliwości finansowania mogą mieć charakter 
prywatny lub publiczny. W sektorze publicznym środki finan-
sowe są dostępne dla podmiotów niemieckich lub europej-
skich na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. 
Należy określić, na jakich warunkach, i czy w ogóle, mogą 
one być wykorzystane do projektów dwustronnych w dziedzi-
nie fotoniki. Następnym etapem jest faza realizacji projektu. 
Procedura ta była dotychczas stosowana w różnych krajach 
o znaczeniu strategicznym. Oprócz Japonii i Izraela są to 
USA i Brazylia, a także Holandia i Hiszpania. 

+ + + TEMAT WYDANIA: NAUKA I BADANIA + + +

Więcej informacji na temat Hackathonu: 
www.hackathon-oder.eu

Kreatywne pomysły, wspólna burza mózgów oraz opraco-
wywanie koncepcji i rozwiązań w interdyscyplinarnych gru-
pach - tym właśnie charakteryzuje się hackathon. W dniach 
17-18 lipca 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego zorganizował taki hackathon we współpracy z Krajem 
Związkowym Brandenburgia, reprezentowanym przez Mini-
sterstwo Finansów i Europy, Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz. Zadanie 
polegało na stawieniu czoła wyzwaniom w kontekście pan-
demii wirusa COVID-19. 

W lipcowy weekend podczas hackatonu spotkało się pięć 
polsko-niemieckich zespołów, wspieranych przez mentorów. 
W centrum uwagi znalazły się cztery tematy, w których dru-
żyny rywalizowały ze sobą: po pierwsze, przepływ informacji 
i świadomość społeczna w czasach kryzysu, po drugie, cy-
fryzacja, po trzecie, biznes i finanse oraz po czwarte, medy-
cyna. Ostatecznie zwycięzców było dwóch: w dziedzinie cy-
fryzacji zwyciężył pomysł Moje e-wnuki autorstwa studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - projekt, którego 
celem jest opracowanie inteligentnych rozwiązań dla senio-
rów w dialogu z młodszym pokoleniem, aby przeciwdziałać 
ich cyfrowej izolacji, którą pogłębiła pandemia. 

Drugi zwycięski pomysł to Polsko-Niemieckie Dni Kultury 
Młodzieży "KulturellSwitch Gniezno 2021" jako propozycja 
cyklicznej imprezy poświęconej rozwojowi psychicznemu i 
fizycznemu młodzieży niemieckiej i polskiej. Projekt ma na 
celu wzmocnienie zdrowia psychicznego młodych ludzi i 

Hackathon Partnerstwa Odry: Wspólne innowacje przeciwko pandemii

przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z uzależnieniem 
od internetu, które pandemia również nasiliła.

Wyróżniono natomiast zespół MentorTrade. Stworzył on al-
ternatywne rozwiązanie cyfrowe dla seniorów, które wzmac-
nia relacje międzypokoleniowe. Zwycięzcy hackathonu we-
zmą wkrótce udział w Polsko-Niemieckiej Akademii Liderów 
Projektów Międzynarodowych w Trebnitz. Ponadto w pierw-
szym tygodniu grudnia zaplanowano warsztaty eksperckie i 
mentoringowe przygotowane przez Stowarzyszenie Celowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz uroczystą 
galę projektu.

Ogromny sukces: Hackathon Odry poświęcony aktualnym wyzwaniom pandemii 
koronawirusa.

http://www.hackathon-oder.eu
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„Sceny z sąsiedztwa”: Pociąg do kultury znów nabiera pędu

18 czerwca 2021 roku, po przerwie na przełomie roku zwią-
zanej z pandemią koronawirusa, Pociąg do kultury wznowił 
przejazdy na trasie między Berlinem, Cottbus i Wrocławiem. 
Tegoroczne motto brzmi: „Sceny z sąsiedztwa”. Klimat, kra-
jobraz i region stanowią najważniejsze tematy w aktualnym 
programie. Ale również rodziny znajdą tu coś dla siebie. Kie-
dy cyrkowcy i ludzie teatru zapraszają do wspólnej zabawy, 
pada hasło: „Wstajemy - gotowi - start!”.

O stosunki dobrosąsiedzkie należy dbać, a zatem dialog 
transgraniczny nadal stanowi najwyższy priorytet dla osób 
odpowiedzialnych za Pociąg do kultury. Dlatego też zespół 
Natalie Wasserman, Ewy Stróżczyńskiej-Wille i Olivera Spa-

tza bardzo się cieszy, że w ramach cyklu programów „Roz-
mowy w drodze” powita na pokładzie pociągu przedstawi-
ciela rządu kraju związkowego Brandenburgii ds. stosunków 
polsko-brandenburskich, sekretarza stanu ds. europejskich 
Jobsta-Hinricha Ubbelohde. Będzie on rozmawiał z przed-
stawicielami społeczeństwa obywatelskiego na temat nie-
dawno opublikowanej „Strategii sąsiedztwa”.

Z powodu pandemii koronawirusa Pociąg do kultury czekał 
w zajezdni, ale nie próżnował! Nowy katalog „Kulturzug – 
Unterwegs” („Pociąg do kultury – w drodze”) zawiera prze-
gląd programu i daje możliwość zabrania głosu jego zespo-
łowi, a także artystom i pasażerom, którzy mieli przyjemność 
być na jego pokładzie.

Podczas lockdownu spacery były często jedyną okazją do 
spotkań. Dla zespołu Pociągu do kultury stało się to inspira-
cją do stworzenia nowego formatu: „Spacerów do kultury”. 
W filmach krótkometrażowych artyści ze sceny kulturalnej 
Berlina, Wrocławia, Poznania i Szczecina spotykają się, aby 
„opowiadać” sobie nawzajem o swoim mieście. Zespół Po-
ciągu do kultury cieszy się na Państwa obecność - czy to na 
pokładzie, czy w formie cyfrowej podczas muzycznej podróży, 
czy podczas poszukiwania architektonicznych śladów lat 20. 
ubiegłego wieku, czy też w ramach specjalnej akcji kolejowej 
„Express Partnerstwa Odra” do Szczecina i Świnoujścia!

Katalog „Kulturzug Berlin / Wrocław - Unterwegs” 
można zamówić bezpłatnie (za opłatą pocztową)  w 
Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Berlinie, Schillerstr. 
59, 10627 Berlin

Sind Sie schon einmal am Bahnhof Berlin-Lichtenberg oder am Bahnhof Ost-

kreuz in eine rote Regionalbahn mit der Zielanzeige „Wrocław“ gestiegen? 

Bei Abfahrt kam über die Lautsprecheranlage eine schwungvoll e Polka und 

Sie wurden auf Deutsch und Polnisch begrüßt? Viell eicht gab es eine Lesung 

oder ein Konzert, dem Sie von Ihrem Platz aus mit FunKK opfhörern beiwoh-

nen konn ten? Dann  kenn en Sie schon den Kulturzug Berlin-Wrocław, der seit 

2016, als die niederschlesische Metropole Wrocław Europäische Kulturhaupt-

stadt wurde, jedes Wochenende auf dieser Strecke Regionen, Kulturen und 

Generationen verbindet. In dieser Broschüre sind ausgewählte Stationen 

dieses Projekts erzählt und abgebildet — für Sie, Ihre Familie und Freunde  

und all e Fans von besonderen Begegnungen an einem einmaligen Ort.

Czy kiedykolwiek wsiedliście Państwo na Dworcu Głównym we Wrocławiu do 

czerwonego pociągu regionalnego z przystankiem docelowym „Berlin-

Lichtenberg”? W momencie odjazdu przez głośniki dochodzą do nas dźwięki 

skocznej polki i słowa powitania po niemiecku i po polsku, a podczas jazdy 

można wysłuchać fragmentu książki lub koncertu, ze swojego miejsca przez 

słuchawki bezprzewodowe. — Czyli już teraz wszystko jasne, znajdujecie się 

Państwo na pokładzie Pociągu do Kultury Berlin-Wrocław, który, od kiedy to 

dolnośląska metropolia Wrocław została Europejską Stolicą Kultury w 2016 

roku, w każdy wEE kend łączy regiony, kultury i pokolenia. Niniejszy katalog 

opisuje i ilustruje minione 5 lat — wybrane wydarzenia, bogate w różnorodne 

pomysły, emocje i niespodzianki. Katalog ten przekazujemy Państwu, Waszym 

rodzinom i przyjaciołom, wszystkim byłym jak i przyszłym naszym gościom — 

fanom wyjątkowych spotkań w wyjątkowym miejscu.
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Broschüre 
112 bunte Seiten 

mit wunderbaren 
Texten, Fotos und 

Begegnungen
Versand: 

frankierter A4-Umschlag an Deutsch-
Polnische Gesellschaft Berlin e.V. 

Katalog: “5 Jahre Kulturzug”
Schillerstr. 59, 10627 Berlin

oder direkt im Kulturzug: 
jeden Freitag, Samstag und Sonntag 
von Berlin, Cottbus, Forst (Lausitz) 

nach Żary, Żagań, Legnica und Wrocław 
und wieder zurück.

bahn.de/kulturzug
facebook.de/vbbpolen

Poszukiwanie mostu dla „budowniczego mostów“

W regionie Odry mosty są czymś więcej niż tylko konstrukcją 
umożliwiającą przeprawę przez rzekę. Łączą ludzi, miasta 
i kraje. Niedawno odbyła się częściowa inauguracja ko-
lejnego takiego mostu. Od czerwca Most Europejski Neu-
rüdnitz-Siekierki koło Wriezen jest otwarty dla rowerzystów 
i pieszych przeprawiających się z polskiej strony. Oddanie 
niemieckiej części  planowane jest na wiosnę 2022 r. W ten 
sposób powstanie nowe, atrakcyjne przejście turystyczne z 
Brandenburgii do Pomorza Zachodniego i z powrotem.

Nie bez powodu właśnie w Roku Bartoszewskiego 2022, w 
którym obchodzona będzie setna rocznica urodzin polskie-
go historyka i polityka Władysława Bartoszewskiego, zmar-

Częściowo otwarty most 
europejski Neurüdnitz-Sie-
kierki koło Wriezen
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Zbyt mała liczba automatów biletowych, brak mobilnej do-
stępności i niekiedy utrudniony dostęp do dworców kolejo-
wych – te sytuacje często spotykają podróżnych w regionach 
przygranicznych wschodniej Brandenburgii i województwa 
lubuskiego. Tego rodzaju przeszkody sprawiają, że samo-
chód staje się bardziej atrakcyjnym środkiem transportu 
niż regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. W ramach 
rozpoczynającego się w tym roku i finansowanego przez 
UE projektu INTERREG RailBLu oferty z zakresu mobilności 
transgranicznej mają zostać ulepszone i uatrakcyjnione.

Pierwszym etapem projektu była analiza popytu we wszyst-
kich rodzajach transportu. Na podstawie tej analizy ma po-
wstać model transportowy dla regionu, który zostanie wy-
korzystany w celu opracowania średnio- i długoterminowej 
prognozy oraz wspólnej koncepcji regionalnego kolejowe-
go transportu pasażerskiego – w perspektywie do 2030 lub 
2050 r.

Większa mobilność dzięki RailBLu

Dalsze informacje: vbb.de/vbb-themen/forschung-und-
-projekte/railblu/

Aby zachęcić większą liczbę osób do korzystania z trans-
portu kolejowego między oboma krajami planuje się (na 
zasadzie testowej) wydawanie biletów cyfrowych w układzie 
dwujęzycznym na dwóch transgranicznych trasach regio-
nalnego transportu kolejowego. Ponadto, w celu poprawy 
połączenia z trudno dostępnymi stacjami, planowane jest 
pilotażowe wykorzystanie autobusów dowozowych, począt-
kowo do jednej lokalizacji w Niemczech i jednej w Polsce. 

Poprzez promocję zamiany samochodu na transport kolejo-
wy RailBLu wnosi istotny wkład w realizację celów klimatycz-
nych i transformacji systemu transportowego. Jest to również 
zachęta do odkrywania sąsiedniego kraju podczas podróży 
koleją.

łego w 2015 r., mówi się o zmianie nazwy mostu na jego 
cześć  – między innymi ze względu na niestrudzone zaanga-
żowanie na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego.

Pomysł nazwania mostu na Odrze imieniem Bartoszewskie-
go zrodził się po raz pierwszy podczas sympozjum interneto-
wego „Building Bridges” w listopadzie 2020 r. zorganizowa-
nego we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina 

we Frankfurcie nad Odrą. Szczególnym zaangażowaniem w 
tej kwestii wykazała się Anita Baranowska-Koch, założyciel-
ka i koordynatorka projektu Inicjatywa im. Władysława Bar-
toszewskiego przy Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Ber-
linie. Obecnie trwają dyskusje nad nazwą „Europejski most 
im. Władysława Bartoszewskiego”. Ostateczna decyzja w tej 
sprawie nie została jeszcze podjęta.

Deklarowanym celem projektu INT.RAIL.NET jest stworzenie 
ogólnoeuropejskiej sieci podmiotów działających w branży 
transportu kolejowego. Finansowany ze środków EFRR oraz 
przez Administrację Senacką ds. Gospodarki, Energii i Za-
kładów Miejskich Berlina projekt Kompetenznetz Rail® Ber-
lin-Brandenburg GmbH (KNRBB) inicjował i wspierał liczne 
procesy współpracy ponadregionalnej i transgranicznej od 
sierpnia 2016 r. do kwietnia 2021 r.

Wyniki projektu są pozytywne. Sieć przekształciła się w 
sprawną platformę, dzięki której ponad 75 partnerów z dzie-
sięciu krajów europejskich nawiązało ze sobą kontakt. W 
ciągu prawie pięciu lat trwania projektu liczne przedsiębior-
stwa z branży transportu kolejowego mogły nawiązać trans-
graniczną i międzynarodową współpracę – czy to w zakresie 
poszukiwania i wykorzystywania potencjału kooperacyjne-

Pomyślne zakończenie projektu INT.RAIL.NET - teraz jest kontynuowany w wersji cyfrowej

go, realizacji wspólnych wydarzeń, czy też przy udzielaniu 
wsparcia uczestnikom jako wiarygodny pośrednik. Na przy-
kład wieloletni i aktywny partner sieci KNRBB ime Elektro-
technik GmbH z Berlina założył w Toruniu za pośrednictwem 
INT.RAIL.NET własną firmę: ime systems sp. z o.o. Obecny 
dyrektor zarządzający polskiej placówki również został zre-
krutowany dzięki międzynarodowej sieci.

Od maja 2021 roku działania te są kontynuowane w ramach 
projektu INT.RAIL.DIGITAL. Do września 2023 r. sieć KNRBB 
będzie nadal wspierana przez Administrację Senacką ds. 
Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich Berlina i finanso-
wana ze środków EFRR, aby jeszcze bardziej ułatwić mię-
dzynarodowe działania KNRBB. W tym celu wydarzenia wir-
tualne i realizowane w trybie hybrydowym będą stanowiły 
uzupełnienie dla formatów analogowych.

http://vbb.de/vbb-themen/forschung-und-projekte/railblu/
http://vbb.de/vbb-themen/forschung-und-projekte/railblu/
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Wykaz zdjęć:
S. 1 – jakubcejpek – depositphotos.com
S. 2 – Paweł Sosnowski, Kancelaria Kraju Związ-
kowego Saksonii
S. 3 – Ministerstwo Finansów i Spraw Europej-
skich Kraju Związkowego Brandenburgia,  
Rolf G. Wackenberg – stock.adobe.com
S. 4 – Land Berlin

S. 5 – Volkssolidarität NORDOST e.V.
S. 6 – Prof. dr. Krzysztof Ruchniewicz
S. 7 – whiteflower – stock.adobe.com
S. 8 – lightpoet – depositphotos.com
S. 9 – Województwo Wielkopolskie
S. 10 – Maxim Neroda/Normen Schöne,  
Anita Baranowska-Koch
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Polsko-niemiecka scena czytelnicza "Oder-Seiten" („Stroni-
ce Odry”) jest otwarta dla wszystkich, którzy lubią pisać i 
chcą wymieniać się swoimi doświadczeniami. Pod adresem 
lesebuehne@sprachcafe-polnisch.org może zarejestrować 
się jednocześnie trzech autorów i zaprezentować fragmenty 
swoich prac. Matthias Nawrat i Natalie Wasserman popro-
wadzą program w Berlinie, a w Szczecinie Inga Iwasiów i 
Brygida Helbig. Projekt jest finansowany przez Administra-
cję Senacką ds. Kultury i Europy Miasta Berlin.

Płyną Odrą słowa...: Polsko-Niemiecka Scena Czytelnicza zaprasza

Terminy 
W Berlinie 28.10.2021 r. i 02.12.2021 r. w SprachCafé 
Polnisch e.V., Schulzestr. 1, 13187 (po niemiecku).
W Szczecinie 14.10.2021 r. oraz 18.11.2021 r. we współ-
pracy z księgarnią FiKa, Aleja Papieża Jana Pawła II 8 
(w języku polskim).
Od 19.30 stacjonarnie lub online (link zostanie wysłany 
po rejestracji)

Pomimo pandemii koronawirusa, która spowodowała spo-
wolnienie realizacji wielu projektów i pomysłów, od czasu 
otwarcia biura w Anklam pod koniec 2019 r. w niektórych 
obszarach współpraca nawet znacznie się rozwinęła, m.in. 
dzięki warsztatom na temat branż przyszłości czy trójstron-
nej grupie roboczej na wysokim szczeblu z marszałkiem 
województwa zachodniopomorskiego na czele. W dniu 6 
sierpnia 2021 r. członkowie rady doradczej w Pasewalku 

Zacieśnienie kontaktów Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szczecina w Anklam

dyskutowali o tym, jak można jeszcze bardziej zwiększyć 
widoczność transgranicznego regionu metropolitalnego 
Szczecina. Wskazano trzy główne obszary działań: utworze-
nie platformy informacyjno-medialnej na tematy związane z 
regionem metropolitalnym, zwiększenie roli członków rady 
doradczej jako ambasadorów oraz oznakowanie regionu 
wzdłuż autostrad, dróg federalnych i krajowych, na tabli-
cach przy wjeździe do miast i na dworcach kolejowych.

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Referat ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Europejskiej Polityki 
Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju 
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
www.berlin.de/sen/wirtschaft/

Osoba kontaktowa SenWEB | Partnerstwo-Odra:
• Marta Szafrańska | E-Mail: marta.szafranska@senweb.berlin.de  
 Telefon +49 30 9013-8420 
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• LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, Berlin
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Redakcja i projekt:
LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, Berlin 
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