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+++ Wstęp +++

+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++
Misja gospodarcza berlińskich firm kreatywnych do
Warszawy i Poznania

Widok Ostrowa Tumskiego od strony
rzeki Odry – Wrocław wybrany
Europejską Stolicą Kultury 2016

Drodzy Czytelnicy,

(od lewej) Ewa Voelkel – Prezes Zarządu Pro Design, Cornelia Horsch – Dyrektor Międzynarodowego Centrum
Designu, Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Almuth Hartwig-Tiedt – Sekretarz
Stanu w Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet

Delegacja przedsiębiorców z berlińskich firm kreatywnych z sekretarz stanu
w Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet, panią Almuth
Hartwig-Tiedt na czele udała się z misją gospodarczą do Warszawy i Poznania w dniach od 7 do 10 czerwca.
Przy okazji misji pani sekretarz stanu prowadziła w Poznaniu rozmowy polityczne z wicemarszałkami województwa wielkopolskiego, Leszkiem Wojtasiakiem i Wojciechem Jankowiakiem. Tematyka rozmów dotyczyła przede
wszystkim współpracy branż designu i turystyki oraz połączeń komunikacyjnych między Berlinem a Poznaniem. Wizyta w Warszawie przebiegała pod
znakiem tegorocznych uroczystości z okazji 20-lecia partnerstwa miast Berlina
i Warszawy (patrz również str. 10). Podczas rozmowy z wiceprezydentem miasta Andrzejem Jakubiakiem omówione zostały kwestie wspólnych projektów
gospodarczych Berlina i Warszawy. Pani sekretarz stanu spotkała się również
z panią Elżbietą Bieńkowską, Minister Rozwoju Regionalnego, aby dokonać
wymiany stanowisk Berlina i Warszawy odnośnie przyszłej polityki spójności.
Uczestniczący w misji designerzy dzięki wizytom w firmach i rozmowom
B2B mieli na miejscu możliwość zawarcia nowych kontaktów biznesowych
i kooperacyjnych, a jednocześnie rozreklamowania Berlina jako ośrodka
gospodarczego (patrz również str. 4). Ponadto zorganizowany w Poznaniu wykład na temat „Design produktu i komunikacji: kooperacje polskoniemieckie dla rynku światowego” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem licznych uczestników. Także konferencja gospodarcza „Berlin-Warsaw
Economic Conference on Design“, która odbyła się w Warszawie, odbiła się
szerokim echem wśród warszawskich twórców kreatywnych.
Kontakt:
Marta Szafrańska | marta.szafranska@senwtf.berlin.de

niedawno obchodziliśmy 20-lecie podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym
sąsiedztwie. Wielka ilość tematów i działań,
o których informuje niniejsze wydanie, wskazuje, jak w regionie Partnerstwa Odry kultywuje się na co dzień dobre sąsiedztwo.
Pełne otwarcie rynku pracy między Polską
i Niemcami od 1 maja pozwala mieć
nadzieję, że region dzięki nowym impulsom
płynącym z rynku pracy będzie się jeszcze
silniej integrował gospodarczo i infrastrukturalnie. Tematem lepszego połączenia
infrastrukturalnego
polsko-niemieckiego
pogranicza zajmowali się również uczestnicy Okrągłego Stołu Komunikacyjnego
w Poznaniu. Ciekawych koncepcji i nowych
pomysłów oczekiwać można po rozpisanym niedawno „Konkursie na modelowe
polsko-niemieckie projekty kooperacyjne”.
Szczególnie cieszy nas, że zainicjowana
przed ponad rokiem współpraca twórców
kreatywnych z Berlina i Wielkopolski podlega dalszej intensyfikacji i pogłębieniu.  
Wrocławowi gratulujemy serdecznie wyboru
na Europejską Stolicę Kultury 2016!
Życzymy Państwu ciekawej lektury i przyjemnych letnich dni.
Pozdrawiają Państwa

Barbara Staib i Marta Szafrańska

Referat Współpraca Europejska i Międzynarodowa
Administracja Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet
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+++ Aktualne działania we współpracy administracji  +++
Wymiana doświadczeń
miast Wrocław – Berlin

na

temat

rozwoju

Środki i działania w
celu
wzmocnienia
i rewitalizacji zaniedbanych dzielnic
– tak brzmiał temat
dwudniowej wymiany
doświadczeń,
która odbyła się 19 i 20
maja między ekspertami Urzędu Miejskiego Wrocławia i Berlińskiej Administracji Senatu ds. Rozwoju Miasta. Po stronie berlińskiej w centrum uwagi znalazł się program

„Aktywne centra” i jego realizacja w pięciu dzielnicach. Polscy
partnerzy przedstawili swoje strategie z wykorzystaniem różnych
programów i środków europejskich na rzecz dzielnicy Nadodrze.
Przykłady i doświadczenia praktyczne unaoczniły, że w obydwu
miastach standardem jest zintegrowana i zakrojona na szeroką
skalę zasada działań na rzecz rozwoju dzielnic. Warunkiem pozytywnych zmian jest bezpośrednia informacja i udział wszystkich
zainteresowanych na miejscu w połączeniu ze skoncentrowanymi nakładami inwestycyjnymi. Wymiana doświadczeń stanowiła
kontynuację dialogu z roku 2010 i była współfinansowana przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.  
Kontakt:
Matthias von Popowski | matthias.vonpopowski@complangmbh.de

+++ Aktualności z regionów +++
Otwarcie rynku pracy: Biuro doradcze związków
zawodowych DGB rozszerza działalność
Biuro doradztwa dla pracowników oddelegowanych Niemieckiej
Federacji Związków Zawodowych DGB w Berlinie rozszerzyło
znacznie swą ofertę po 1 kwietnia. Dwie wykwalifikowane pracownice są teraz do dyspozycji pracowników z Europy Środkowej
i Wschodniej, aby udzielać informacji dot. ich praw w Niemczech. Biuro istnieje od sierpnia 2010 r. Szybko okazało się, że w
związku ze zniesieniem ograniczeń w dostępie do rynku pracy z
dniem 1 maja br. powstanie duże zapotrzebowanie na doradztwo
i pomoc dla pracowników oddelegowanych do Niemiec. Dlatego
Administracja Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet, która
finansowała tę jedyną w swoim rodzaju w skali Niemiec placówkę
doradczą, zwiększyła przeznaczone na to środki. Podczas wizyty
w placówce 7 kwietnia senator Harald Wolf podkreślił znaczenie tej instytucji jako niezbędnego uzupełnienia regulacji praw-

Doradczynie DGB (od lewej) Marta Bönning i Bettina Wagner

nych i taryfowych, np. płac minimalnych: „Prawa pracownicze
tylko na papierze niczego nie dają.” Doro Zinke, przewodnicząca
okręgu DGB Berlin-Brandenburgia postulowała, by biura takie
urządzić we wszystkich krajach związkowych, gdyż do placówki
posiadającej kompetencje właściwie tylko w odniesieniu do Berlina napływają zapytania z całych Niemiec.
Kontakt:
Bettina Wagner, Marta Böning | beratung-eu@dgb.de

Województwo Lubuskie gospodarzem
IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów
W dniach 30 maja - 1 czerwca w Zielonej Górze odbyła się kolejna edycja Polsko-Niemieckich Dni Mediów poświęcona 20.
rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy”. Tematem tegorocznej edycji była „Agenda 2031:
Kolejnych 20 lat sąsiedztwa – Polska, Niemcy i UE”. Marszałek
Elżbieta Polak, pełniąca rolę gospodarza, podkreśliła wagę jubileuszu: „My, jako region lubuski, autentycznie wypełniamy ideę
traktatu. Od 20 lat współpracujemy z Brandenburgią, a od kilku
lat z Saksonią. A ponieważ to także media kreują nasz wizerunek, przykładamy dużą wagę do tego wydarzenia”.
W programie znalazły się debaty polityczne poświęcone wyzwaniom, jakie stoją przed Polską i Niemcami w ciągu najbliższych
20 lat, a także dyskusje na temat dziennikarstwa transgranicznego i regionalnego. Tradycyjnym akcentem Dni Mediów była
gala Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, przyznanej
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już po raz czternasty. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali
dziennikarze z radia Südwestrundfunk, telewizji 3sat i z „Dziennika Gazety Prawnej”.
Kontakt:
Mirosława Dulat | biuroprasowe@lubuskie.pl
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+++ Aktualności z regionów +++
CHEMIKA 2011: Brandenburgia umacnia współpracę transgraniczną w branży chemicznej
Międzynarodowa konferencja branżowa „CHEMIKA“ odbyła
się w tym roku 14 i 15 kwietnia w Szczecinie. Pod hasłem
„Branża chemiczna – nowe wyzwania i perspektywy rozwiązań
transgranicznych” spotkali się tam przedstawiciele polityki,
nauki i gospodarki, aby wymienić
doświadczenia i
opinie. W centrum
znalazły się tendencje rozwojowe
branży chemicznej w UE, handel
prawami
emisji
CO2, prywatyzacja polskich firm chemicznych, paliwa alternatywne jako szansa dla branży chemicznej oraz możliwości ich
finansowania. Minister gospodarki Brandenburgii Ralf Christof-

fers przedstawił europejską sieć „European Chemical Regions
Network“ („ECRN“), do której Brandenburgia należy od 2010 r.
Przedsiębiorstwa brandenburskie m.in. Hielscher Ultrasonics
GmbH i Bioeton Kyritz GmbH zaprezentowały swoje technologie. Ponadto brandenburska sieć chemiczna KuVBB e.V. i polski klaster chemiczny „Zielona Chemia” uzgodniły ściślejszą
współpracę w przyszłości. Na międzynarodowej giełdzie
kooperacyjnej polskie i brandenburskie przedsiębiorstwa
nawiązywały kontakty i omawiały przyszłe kooperacje.
Brandenburgia była tym razem współorganizatorem konferencji.
Przebiegała ona pod wspólnym patronatem ministra Christoffersa, wicepremiera i ministra gospodarki RP Waldemara Pawlaka,
marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Włodzimierza Kiernożyckiego.
Kontakt:
Małgorzata Krüger | Malgorzata.Krueger@zab-brandenburg.de

Spotkanie na temat nauki i badań na Viadrinie
10 i 11 maja odbyło się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
spotkanie na temat nauki i badań w ramach Partnerstwa Odry.
Współpraca naukowa w ramach Partnerstwa Odry rozpoczęta
została w 2010 r. wspólną deklaracją uczeni wyższych. W ramach przygotowań do spotkania obradowała najpierw grupa
robocza, która uzupełniła katalog dziedzin współpracy także o
nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne.
Na spotkaniu zaprezentowano liczne projekty, które znajdują się
w różnych stadiach realizacji i mogą odnieść korzyści z wymiany
w ramach Partnerstwa Odry. Na spotkaniu reprezentowani byli
również po raz pierwszy pracownicy pozauniwersyteckich instytucji badawczych
– dwóch instytutów
Stowarzyszenia Leibniza i jednego instytutu
Towarzystwa
Helmholtza.
Szczególne zainteresowanie wzbudzały
obok zdefiniowanych
wspólnie
tematów
badań z dziedziny
nauk społecznych,
humanistycznych i
ekonomicznych zaprezentowane pojedyncze projekty. Warto wymienić w tym
miejscu zwłaszcza
powołanie do życia
kierunku studiów Polonicum na Uniwersytecie Ernsta MoritUczestnicy spotkania na temat nauki i badań

Uniwersytet Viadrina – transgraniczna panorama

za Arndta w Greifswaldzie oraz Centrum Interdyscyplinarnych
Studiów Polskich na Uniwersytecie Viadrina, które realizują dwie
różne, ale komplementarne koncepcje przekazywania w regionie przygranicznym wiedzy i umiejętności językowych naszych
polskich sąsiadów. Przedstawiony został również projekt telemedyczny z Euroregionu Pomerania, dysponujący już wieloletnim doświadczeniem z polskimi partnerami.
Kontakt:
Ingo Schuster | Schuster@europa-uni.de

W celu dalszej współpracy w dziedzinie nauki i badań w ramach Partnerstwa Odry szkoły wyższe i pozauniwersyteckie
instytucje badawcze proszone są o wskazanie pracowników
instytucji, którzy zajmować się będą współpracą z partnerem
zagranicznym oraz przekazanie ich danych kontaktowych na
adres:
Ingo Schuster, Präsidialbüro, Europa-Universität Viadrina,
Grosse Scharrnstr. 59, D-15230 Frankfurt / Oder,
schuster@europa-uni.de.
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+++ Aktualności z regionów +++
Okrągły Stół Komunikacyjny obradował
w Poznaniu
Po trwających ponad rok przygotowaniach Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry spotkał się znowu 25 maja w Poznaniu. Na zaproszenie województwa wielkopolskiego i Związku Komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii (VBB) opinie dotyczące
aktualnych kwestii w transgranicznym transporcie kolejowym
wymienili przedstawiciele wszystkich regionów.

cie publicznym w Polsce. Reguluje ona właściwości różnych
szczebli administracji w odniesieniu do transportu publicznego i stwarza także na szczeblu regionalnym dużą potrzebę
w zakresie dyskusji i restrukturyzacji. Nie zostały jednak jeszcze
wydane niezbędne przepisy wykonawcze.
Następnie regiony zaprezentowały swoje aktualne plany rozwoju
transgranicznej komunikacji kolejowej, także ze wskazaniem na
występujące problemy ze sfinansowaniem. Program obejmował
również tematy przyszłościowe jak polska sieć pociągów dużych
prędkości i nowa organizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego. Mają one zostać podjęte i przedyskutowane w najbliższych
miesiącach w ramach programu „Rail Baltica Growth Corridor“
(www.rbgc.eu).
Posiedzenie stanowiło inaugurację nowej edycji okrągłego stołu
na okres od 2011 do 2013 r. (patrz również Newsletter 04/2010).
Jako następne spotkanie przewidziana jest konferencja inauguracyjna gremium decyzyjnego we wrześniu 2011 r. przed przewidywanym na listopad 2011 r. plenum okrągłego stołu.
Kontakt:
Marceli Jakubowski | marceli.jakubowski@umww.pl
Joanna Bronisz | joanna.bronisz@VBBonline.de,
Kai Dahme | kai.dahme@VBBonline.de

Udało się bez trudu ustalić stan osiągniętych zmian i nakreślić
zadania na najbliższe lata. Apogeum spotkania stanowił referat
dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury
RP, Jadwigi Stachowskiej, dotyczący nowej ustawy o transpor-

Więcej informacji: dokumentacja spotkania znajduje się
na stronie www.oder-partnerschaft.eu w dziale „Spotkania sieci / Okrągły Stół Komunikacyjny“.

Berlińscy designerzy nawiązują kontakty
w Poznaniu i Warszawie
Dziesięcioro berlińskich designerów towarzyszyło sekretarz
stanu w Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i
Kobiet, pani Almuth Hartwig-Tiedt, w jej podróży do Warszawy
(patrz również str. 1). Zorganizowana przez Międzynarodowe
Centrum Designu w Berlinie (IDZ) we współpracy z Berlin Partner GmbH misja dała uczestnikom możliwość uczestniczenia
w zwiedzaniu firm, przyjęciach, konferencji gospodarczej oraz
giełdach kooperacyjnych w Poznaniu i Warszawie oraz wykorzystania ich do poznania rynku i nawiązania na nim kontaktów
biznesowych.
Z jednej strony twórcy kreatywni z Berlina mogli poznać podczas wizyt w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych potencjalnych partnerów, którzy z kolei mogą odnieść korzyści
z kooperacji z designerami berlińskimi. Z  drugiej strony
uczestniczący w misji designerzy mogli na forach prezentacyjnych przedstawić spektrum swoich usług oraz nawiązać
w ramach rozmów B2B kontakty z polskimi firmami i polskim
przemysłem.
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Cornelia Horsch (Międzynarodowe Centrum Designu) i Ewa Voelkel (Pro Design) podpisują
umowę partnerską

W ramach misji IDZ podpisało umowę o partnerstwie z polską
inicjatywą ProDesign. Długofalowym celem tej umowy jest
ściślejsze powiązanie berlińskiego środowiska designerskiego
z poznańskim przemysłem.
Kontakt:
Cornelia Horsch | idz@idz.de

Senatu ds. Gospodarki,
Newsletter Administracji
Technologii i Kobiet w Berlinie
Partnerstwo Odry

2/2011

+++ Aktualności z regionów +++
Polska Zachodnia pracuje nad strategią
W dniu 10 maja 2011 r. we Wrocławiu marszałkowie województw:
dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego obradowali po raz kolejny na temat koncepcji rozwoju Polski
Zachodniej. Tematami rozmów były działania podjęte w ramach
realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz stan prac nad
dokumentami regionalnymi.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki zapewnił, że ostatecznie ustalenia zasad realizacji strategii uzależnione będą od kształtu polityki regionalnej
kraju, a przede wszystkim od Polityki Spójności UE 2014-2020.

Celem strategii przygotowywanej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego ma być uwzględnienie stanowiska
„ściany zachodniej” w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
na lata 2010-2020 (KSRR). W efekcie ma zostać wypracowany wspólny Program Operacyjny dla Polski Zachodniej służący
rozwojowi wszystkich pięciu województw.
Marszałek Rafał Jurkowlaniec podkreślił konieczność wypracowania przez regiony wspólnych przedsięwzięć, które będą istotne
dla rozwoju całej Polski Zachodniej, natomiast marszałek Elżbieta
Polak zaznaczyła, iż strona niemiecka przedstawiła propozycje
uściślenia współpracy, np. w obszarze infrastrukturalnym.

Gotowy dokument strategii ministerstwo powinno otrzymać już
w styczniu przyszłego roku. Kolejne spotkanie robocze odbędzie
się w województwie lubuskim.

Kontakt:
Dagmara Turek-Samól | dagmara.turek@dolnyslask.pl

+++ Co nowego w projektach +++
eCoach: Drugie spotkanie partnerów w Berlinie
11 maja odbyło się drugie spotkanie robocze partnerów
uczestniczących w projekcie eCoach. Tematem spotkania były
przede wszystkim wymogi dotyczące wspólnej platformy informacyjnej dalekobieżnej autobusowej komunikacji liniowej, która
ma powstać w ramach projektu. Sześć uczestniczących w projekcie krajów (Niemcy, Polska, Słowenia, Serbia, Łotwa i Litwa)
chce połączyć istniejące już po części rozwiązania krajowe we
wspólny system.

transgranicznych autobusami dalekobieżnymi. Pozytywne impulsy oczekiwane są również dla działań w dziedzinie turystyki
w regionach Polski i Niemiec.
Wspólna platforma informacyjna ma przynieść nie tylko znaczną
poprawę obsługi dla pasażerów korzystających z przewozów

Transport z przyszłością – dworzec autobusowy w Rydze

Kasy biletowe w hali dworca autobusowego w Rydze

Na użytkowników pilotażowych wybrano na początek Rygę,
Ljubljanę i Zieloną Górę. Mają przy tym zostać uwzględnione
różne warunki i wyzwania językowe. Włączenie Zielonej Góry
daje ponadto możliwość lepszego powiązania oferty komunikacyjnej VBB i regionu odrzańskiego. Wraz z otwarciem Portu
Lotniczego im. Willy’ego Brandta (BER), które nastąpić ma w
przyszłym roku, sieć oczekuje znacznego wzrostu przewozów

transgranicznych. Obok tego efektu można się spodziewać
istotnych impulsów na rzecz trwałego zapewnienia mobilności,
zmniejszenia przejazdów indywidualnych samochodami osobowymi i poprawy warunków związanych z rozwojem turystyki
w regionach.
Kontakt:
Stefan Christian | Stefan.Christian@coach-its.eu

Więcej informacji: www.ecoach-traffic.eu
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+++ Co nowego w projektach +++
Nowy instrument finansowania dla MŚP:
„Berlin Kredit Innovativ“
Od 1 lipca 2011 r. łatwiejszy będzie dostęp do finansowania innowacji i przedsięwzięć międzynarodowych berlińskich
przedsiębiorstw. „Berlin Kredit Innovativ“ – tak nazywa się nowy,
opracowany w ramach projektu UE JOSEFIN  produkt Banku Inwestycyjnego Berlina, z którego korzyści odnieść mogą
berlińskie MŚP, wykonujący wolne zawody i rozpoczynający
działalność gospodarczą. Wnioski o kredyty o maksymalnej
wysokości 500.000 euro mogą być składane za pośrednictwem
banku prowadzącego rachunek firmy. Obok atrakcyjnych warunków, 100% wypłaty i elastycznych okresów kredytowania
produkt cechuje się zwolnieniem z odpowiedzialności banku prowadzącego rachunek firmy w wysokości 60%. Opcjo-

nalny coaching prowadzony przez Technologie Coaching
Center (TCC) zwiększa przy tym nie tylko trwałe efekty dla
przedsiębiorstw, lecz również zmniejsza ryzyko banków.
„Cieszymy się szczególnie, że w odniesieniu do tego produktu
możemy po raz pierwszy korzystać z poręczeń Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego. Było to możliwe tylko dzięki temu,

że cztery krajowe banki wspierania gospodarki po raz pierwszy
połączyły się w ramach wspólnego wniosku”, wyjaśnia Ulrich
Kissing, Prezes Zarządu IBB.
W ramach inicjatywy JOSEFIN 23 partnerów z Niemiec, Polski,
Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii opracowało wspólne
innowacyjne regionalne instrumenty finansowania, które mają
za zadanie zwiększenie gotowości banków prowadzących
rachunki przedsiębiorstw do finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i internacjonalizacji MŚP w regionie bałtyckim.
Kontakt:
Irene Schucht | irene.schucht@ibb.de
Więcej informacji: www.josefin-org.eu , www.ibb.de

Know-Man: Atlas wiedzy dla innowacyjnych
start-up’ów

ledge Network Management in Technology Parks“. Projekt ten
wspiera współpracę nauki i gospodarki w sześciu europejskich
Wspólnie z Administracją Senatu ds. Gospodarki, Technologii regionach (Andaluzja, region stołeczny Berlina i Brandenburgii,
Koroška, Dolny Śląsk, Rzym, Wenecja).
i Kobiet oraz Parkiem Technologicznym
Każdy region opracowuje wyjątkowy atAdlershof Instytut Leibniza do spraw
Berlin’s Knowledge Atlas
las dostosowany do regionalnych prioRozwoju Regionalnego i Planowania
for Future Entrepreneurs:
rytetów i struktur gospodarki. WszystStrukturalnego wydał Berliński Atlas
Optical Technologies
kie atlasy adresowane są tym niemniej
Wiedzy. Atlas wiedzy działa tak, jak
do osób rozpoczynających działalność
atlas geograficzny – zapewnia orientację
gospodarczą, przez co rezultaty są
na nieznanym terenie. Zwłaszcza osoby
porównywalne i umożliwiają ciekawe
rozpoczynające działalność gospodarczą
obserwacje dotyczące np. wspierazadają sobie często w berlińskiej dżungli
nia rozpoczynających działalność
instrumentów wsparcia pytanie „Gdzie
gospodarczą na Dolnym Śląsku.
mogę coś znaleźć?”. Za tytułem „From
Business Idea to Action“ kryje się nawiBerliński Atlas Wiedzy oraz informacje
gator prowadzący do ofert ułatwiających
dotyczące atlasów włoskich, polskich,
zainteresowanym
rozpoczęciem
słoweńskich i hiszpańskich znaleźć
działalności gospodarczej wejście w świat
można na stronie www.know-man.eu.
biznesu – od instrumentów finansowania
po stałe spotkania „klubu start-up’ów”.
Priorytet merytoryczny atlasu stanowią
Kontakt:
start-up’y centrum kompetencji innowaChristina Minniberger
www.know-man.eu
cyjnych technologii w zakresie technolominniberger@irs-net.de
gii optycznej w Berlinie i Brandenburgii.
Atlas został opracowany w ramach projekWięcej informacji:
tu INTERREG-I-VC „Know-Man: Knowwww.know-man.eu
Promotion
of Business
Development

Networking

Training
& Education

Research Focus

Laserverbund Berlin-Brandenburg e.V.

AiF Projekt GmbH

Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg

Beuth Hochschule für Technik Berlin – TechnologieTransfer

TSB Technologiestiftung Berlin

QOM e.V. – Qualitätsnetzwerk Optik & Medizintechnik

Imaging Netzwerk Berlin (INB)

KfW Bankengruppe

Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK)
Laser Optics Berlin

SPECTARIS

Berlin Partner GmbH

Investitionsbank Berlin (IBB)

Senate Department for Economy,
Technology and Women’s Issues

Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin – KONTAKT

Humboldt-Innovation GmbH

TUBS GmbH – TU Berlin ScienceMarketing

profund – die Gründungsförderung
der Freien Universität Berlin

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin – Business Start-up

TU Berlin Gründungsservice

TU Berlin – Institute for Optics
and Atomic Physics

PVcomB – Competence Centre Thin-Film- and
Nanotechnology for Photovoltaics Berlin

Fraunhofer PYCO

Optec-Berlin-Brandenburg
(OpTecBB) e.V.

Optotransmitter-UmweltschutzTechnologie (OUT) e.V.

ZEMI Center for Microsystems
Technology Berlin

Max-Born-Institute for Nonlinear Optics
and Short Pulse Spectruscopy

Business and Technology Support
Optical Technologies, Photonics and Microsystems Technologies

European Union

European Regional Development Fund
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+++ Temat priorytetowy: Konkurs na polsko-niemieckie projekty kooperacyjne +++
Temat priorytetowy – Konkurs na modelowe
polsko-niemieckie projekty kooperacyjne: Inauguracja w Berlinie
23 maja w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Rozwoju Miast (BMVBS) w Berlinie odbyła się konferencja
inaugurująca konkurs na modelowe polsko-niemieckie projekty kooperacyjne. Konkurs trwać będzie do 19 sierpnia 2011 r.
Skierowany jest on do projektów polsko-niemieckich służących
wspólnemu transgranicznemu rozwojowi przestrzennemu,
np. przy kształtowaniu współpracy miast z ich otoczeniem,
przy współpracy miast lub gmin ze sobą albo przy poprawie
dostępności ośrodków centralnych. Rozwiązania problemów
mają być przy tym opracowywane, realizowane i komunikowane przez podmioty z obydwu krajów.

Rozwoju Miasta przyznał mu rację. W tym
celu Administracja Senatu ds. Rozwoju Miasta zainicjowała Okrągły Stół Komunikacyjny. Jacek Jeremicz, Dyrektor Wydziału
Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta
Gorzowa Wlkp. poinformował na temat Biletu Berlin-Gorzów,
który od 2008 r. umożliwia przejazd z Gorzowa do Berlina z
jednym biletem umożliwiającym również korzystanie z komunikacji miejskiej. Celem długofalowym jest bezpośrednie
połączenie kolejowe między oboma miastami.

Odbicie zabytkowych kamienic w oknach Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie

Młyn miejski w Schwedt n. Odrą

Dietmar Horn z BMVBS powitał około 100 uczestników konferencji. Podkreślił on, że patronat nad nią objęty przez ministrów
Petera Ramsauera i Cezarego Grabarczyka stanowi dowód
na ścisłą współpracę na szczeblu państwowym. Dyrektor departamentu Elżbieta Szelińska z Ministerstwa Infrastruktury RP 
zgodziła się ze swoim przedmówcą i wskazała na intensywną
i koleżeńską wymianę przebiegającą między ministerstwami.
Dr Jürgen Neumüller z realizującego projekt biura Infrastruktur
& Umwelt (Infrastruktura i Środowisko) stwierdził w swoim referacie, że na polsko-niemieckim pograniczu istnieje cały szereg
wspaniałych projektów kooperacyjnych. Ich skuteczność można
by poprawić poprzez powiązanie i lepszą komunikację.
Burmistrz miasta Schwedt nad Odrą, Jürgen Polzehl, zilustrował
właściwe znaczenie, jakie ma dla jego miasta i sąsiednich gmin
współpraca z metropolią szczecińską. Znalazło to wyraz m.in.
w inicjatywie „Przyszłość Doliny Dolnej Odry”.
W późniejszej dyskusji Andreas Zylka, prezes kolei Usedomer
Bäderbahn, zwrócił uwagę przede wszystkim na wytrwałość,
którą muszą wykazać się partnerzy projektu zwłaszcza w przypadku współpracy w dziedzinie pasażerskich przewozów kolejowych. Dr Jürgen Murach z Berlińskiej Administracji Senatu ds.

Kristina Neumann, Pełnomocnik
ds.
Stosunków
Międzynarodowych w Urzędzie Miasta Cottbus, przedstawiła
długoletnią już współpracę Cottbus i Zielonej Góry znajdującą
odzwierciedlenie w licznych wspólnych przedsięwzięciach.
Na zakończenie Jens Kurnol z Federalnego Instytutu Badań
Budownictwa, Miast i Planowania Przestrzennego z Bonn
(BBSR) i Christian Gering z biura Infrastruktur & Umwelt w Poczdamie przedstawili warunki konkursu.

Ratusz w Zielonej Górze

Kontakt:
Christian Gering | christian.gering@iu-info.de
Więcej informacji i szczegółów na temat konkursu pod
adresem: www.kooperacja-bez-granic.pl albo
www.kooperation-ohne-grenzen.de (wersja niemiecka)
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+++ Wywiady  +++
Wywiad z Dietmarem Hornem, kierownikiem wydziału w Federalnym Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Rozwoju Miast w Berlinie
Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS) wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w „Konkursie na modelowe polsko-niemieckie projekty kooperacyjne”. Konferencja inaugurująca konkurs odbyła się 23 maja w Berlinie (patrz str. 7). Konkurs
należy do przedsięwzięć modelowych planowania przestrzennego (MORO) BMVBS.
Z okazji rozpoczęcia konkursu zadaliśmy kilka pytań Dietmarowi Hornowi z BMVBS i Elżbiecie Szelińskiej z
Ministerstwa Infrastruktury RP.
tym miejscu chce zadziałać nasze nowe przedsięwzięcie modelowe planowania przestrzennego „Konkurs na modelowe
polsko-niemieckie projekty kooperacyjne”. Na podstawie wzorcowych projektów z polsko-niemieckiego pogranicza chcemy
ukazać, gdzie znajdują się potencjały współpracy i jak mogą
być one wykorzystane.
Jakie cechy powinien posiadać obiecujący projekt kooperacyjny?

Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast

Jakie (jeszcze   niewykorzystane) potencjały dostrzega Pan
w polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć: Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie
współpraca jest ogólnie rzecz biorąc na dobrej drodze.
W dziedzinie współpracy transgranicznej mogłyby powstać
np. kooperacje w dziedzinie zapewnienia warunków bytowych
w regionie. Liczne, przede wszystkim zdominowane przez rolnictwo regiony po obu stronach granicy zostały silnie dotknięte
zmianami demograficznymi, których następstwem jest to, że
instytucje zabezpieczenia usług publicznych nie mogą działać
w sposób ekonomiczny. Częstą konsekwencją jest ograniczanie ich świadczeń lub ich zamykanie. Dzięki ścisłej współpracy
miast i gmin,  także ponad polsko-niemiecką granicą, można
osiągać efekty synergii korzystne dla wszystkich.
Jaki wkład wnieść mogą wspólne projekty kooperacyjne na
rzecz wykorzystania tych potencjałów?
Kooperacja powstaje tam, gdzie obie strony mogą wyciągnąć
konkretną korzyść ze współpracy, a mieszkańcom ułatwi się
codzienne życie.
Wspólnie, ponad granicami gmin i państw, można lepiej
dostrzec i rozwinąć silne strony oraz potencjały regionów, a
tym samym przyczynić się do trwałego wzrostu. I  właśnie w
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Dla naszego nowego przedsięwzięcia modelowego planowania przestrzennego szczególnie ważne są następujące czynniki. Projekty powinny być możliwie konkretne. Chodzi nie tylko
o mądre koncepcje, lecz także o ich wykonalność. Projekty powinny mieć charakter wzorcowy i skłaniać inne miasta, gminy
lub regiony do naśladowania. Jeszcze ważniejsze jest dla nas
jednak, by w projektach współpracowali zarówno polscy jak i
niemieccy partnerzy. Przedsięwzięcie modelowe pomyślane
jest od początku jako wspólny projekt polsko-niemiecki. Polskie ministerstwo infrastruktury było ściśle włączone w opracowanie projektu i od początku nas wspierało. Szczególnie
cieszy mnie fakt, że minister federalny dr Ramsauer i polski
minister infrastruktury, pan Grabarczyk objęli wspólnie patronat nad tym projektem.
Na jaki temat oczekuje Pan
najciekawszych zgłoszeń?
Na dzień dzisiejszy nie
można
tego
jeszcze
stwierdzić.
Konkursowi
została świadomie nadana
bardzo otwarta formuła. Nie
chcemy ograniczać wąskimi
regulacjami różnorodnych
form zaangażowania w regionach, lecz zachęcić do
współdziałania. Jestem pewien, że istnieją w tym obszarze ciekawe i obiecujące
Dietmar Horn
projekty i pomysły i z
radością oczekuję napływu zgłoszeń.
Kontakt:
Dietmar Horn | Dietmar.Horn@bmvbs.bund.de
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+++ Wywiady +++
Wywiad z Elżbietą Szelińską, radcą ministra w Ministerstwie Infrastruktury Rzeczypospolitej
Polskiej
W których dziedzinach można spodziewać się największych
korzyści z polsko-niemieckich projektów współpracy?
Współpraca transgraniczna jest wielowymiarowa. Zatem
należy spodziewać się nie tylko korzyści wynikających z
nowych elementów zagospodarowania przestrzennego pogranicza, ale również nowej jakości współpracy instytucjonalnej.
Najbardziej wartościowe i pożądane efekty to te zauważalne i
odczuwalne przez społeczności lokalne, szczególnie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, udogodnień komunikacyjnych czy zagospodarowania turystycznego pogranicza.

Elżbieta Szelińska

Jak ważna jest współpraca z Niemcami w celu rozwoju polskich regionów wzdłuż Odry i Nysy?  

Należy się spodziewać zwiększenia dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. Obok usprawnień w ruchu międzynarodowym
ważne, z punktu widzenia regionów przygranicznych, są
również działania zmierzające do budowy powiązań o przebiegu południkowym, aby połączyć ze sobą miasta nadgraniczne i inne izolowane miejscowości, co poprawi spójność
przestrzenną i gospodarczą obszaru.
Jakie oczekiwania ma Pani względem konkursu?

Niemcy to nasi najbliżsi zachodni sąsiedzi, więc współpraca
transgraniczna wydaje się naturalną konsekwencją sąsiedztwa.
Fundusze przedakcesyjne, a potem członkostwo Polski w UE 
były prawdziwym impulsem dla intensyfikacji partnerstwa polsko-niemieckiego. Dzięki kolejnym edycjom programów PHARE
CBC, INTERREG-III-A, a teraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej możliwe jest zagospodarowanie pogranicza i wyrównanie dysproporcji w jego infrastrukturze. Nie bez znaczenia
jest również proces integracji społeczności przygranicznej, która dzięki tzw. „projektom miękkim” ma szanse poznać kulturę
sąsiada i odejść od obciążających nas stereotypów.

Po pierwsze należy udowodnić, iż granica państwowa nie jest
przeszkodą w rozwiązywaniu wspólnych transgranicznych
problemów, w tym z zakresu planowania przestrzennego,
po drugie, że możliwe jest opracowanie, a potem praktyczne wdrożenie projektu, który byłby projektem „best practice”,
po trzecie zaś wyłonienie modelowych projektów pozwoli innym „początkującym” beneficjentom skorzystać z wiedzy
i doświadczenia finalistów konkursu.

Jakie bariery oraz jakie szanse dostrzega Pani w transgranicznych projektach współpracy?
Ogromnym potencjałem projektów transgranicznych jest
świadomość posiadania wspólnych interesów i konieczności
znalezienia rozwiązań dla wspólnych nierozwiązanych dotąd
kwestii dotyczących pogranicza.  Bo przecież nie istnieje granica państwowa dla problemów środowiskowych, jakimi są
ochrona przeciwpowodziowa czy bezpieczeństwo publiczne.
Barierą może być niezrozumienie potrzeb sąsiada. A jak wiemy,
bez zaangażowania partnera trudno realizować dobre transgraniczne projekty, które przyniosą korzyści i zadowolenie
obu stronom. Polska strona nadal jest zainteresowana przede
wszystkim typowymi projektami infrastruktury technicznej.
Nie bez znaczenia dla współpracy jest problem nieznajomości
języka sąsiada, choć kwestia ta dotyczy bardziej strony niemieckiej.

Most miejski we Frankfurcie n. Odrą – widok ze Słubic

Kontakt:
Elżbieta Szelińska | eszelinska@mi.gov.pl
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+++ Cykl: 20-lecie współpracy polsko-niemieckiej II +++
20-lecie partnerstwa Berlina i Warszawy
W bieżącym roku partnerstwo Berlina i Warszawy obchodzi 20-lecie – 12 sierpnia 1991 r. została podpisana umowa
o partnerstwie. Od tego czasu rozwijały się między Berlinem
i Warszawą intensywne kontakty. Eksperci obydwu miast
prowadzą wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach – w coraz
większym stopniu także w ramach programów UE i organizacji
międzynarodowych – np. w dziedzinie rozwoju miast (ESPON 

– od ubiegłego roku Warszawa, Paryż i Berlin współpracują w
projekcie „Managing Urban Development“), ochrony zabytków
(partnerzy ICOMOS z obydwu miast uzgodnili prowadzenie
dialogu na temat zabytków) i transportu (CAPRICE  – VBB,
warszawski ZTM  i paryski STIF wymieniają się z dwoma innymi partnerami doświadczeniami w tworzeniu związków komunikacyjnych). Istnieje również ożywiona wymiana kulturalna
oraz rozwijające się wciąż kontakty w administracji (hospitacje
w mieście partnerskim) – nie można oczywiście zapominać
o licznych spotkaniach młodzieży ze szkół, uczelni wyższych
oraz w związku z uprawianiem sportu.
Z okazji jubileuszu w Berlinie i Warszawie odbędzie się wiele
spotkań i imprez, w tym wystaw, seminariów i warsztatów, konkurs wiedzy dla uczniów połączony z wyróżnieniem zwycięzców
podczas uroczystych obchodów w Berlinie, konkurs kucharski
w Centrum Kształcenia IB, warsztaty mody z udziałem młodych
fotografów z obydwu miast, warsztaty muzyki współczesnej
oraz projekt taneczny, w którym udział weźmie młodzież z Berlina i Warszawy pod kierownictwem znanych choreografów.
Wiele z tych działań pomyślanych jest nie jako jednorazowe
akcje, lecz jako początek długotrwałej współpracy.
Kontakt:
Erika Schneider | Erika.Schneider@senatskanzlei.berlin.de
Więcej informacji: www.berlin.de bei „Städteverbindungen“
(„Współpraca miast”)
Broszura Berlin-Warszawa do pobrania z Internetu:
www.berlin-partner.de/informationspool/publikationen.html

Spotkania i imprezy w ramach obchodów w Berlinie
24.–26.8.

Wizyta w Berlinie delegacji warszawskiej pod kierownictwem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
pani Hanny Gronkiewicz-Waltz połączona z uroczystym przyjęciem w berlińskim ratuszu i wręczeniem
nagród warszawskim i berlińskim zwycięzcom konkursu dla uczniów „Co wiem o mieście partnerskim?”

24.8.

Otwarcie wystawy „SocRealizm w Warszawie i Berlinie”

25.8.

Otwarcie wystawy fotografii „U naszych sąsiadów w domu, Polacy w Berlinie - Niemcy w Warszawie”

25.8.

Otwarcie wystawy „Warszawa maluje – Warszawa malowana”

25.8.

Rządzący Burmistrz Berlina i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w rozmowie o Berlinie i Warszawie – Co stanowi o atrakcyjności miast dla młodych ludzi? Na czym polegają ich perspektywy i szanse
zawodowe? Dyskusja panelowa z udziałem młodych berlińczyków i Polaków w Berlinie

11.9.

Dialog na temat zabytków między Krajowym Urzędem Zabytków w Berlinie i Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków

12.9.

Sympozjum: Socjalistyczne w treści, narodowe w formie – kluczowe dzieła architektoniczne realizmu
socjalistycznego w Warszawie i Berlinie

27.10.–4.11.

European Workshop for Contemporary Music we współpracy z Akademią Sztuk w Berlinie

3.–27.11.

Projekt taneczny z udziałem młodzieży z Berlina i Warszawy i występami w obydwu miastach

grudzień 2011

Moda idzie do szkoły– wspólne prezentacje multimedialne studentów warszawskiej ASP i berlińskiej
ESMOD
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+++ Sąsiedzkie doświadczenia +++
1300 kilometrów przez Wielkopolskę – wrażenia z hospitacji w polskiej administracji
W ramach Partnerstwa Odry i przy wsparciu fundacji Hertie rozpoczął się latem 2009 r. program hospitacyjny między Berlinem i polskimi regionami partnerskimi. Dr Dirk Kroegel, pracownik Kancelarii Senatu, przeprowadził od 7 do 22 lutego 2011 r.
hospitację Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Swoje wrażenia opisuje dla naszych Czytelników:

Poniedziałek, 7 lutego
Około godziny 9 – przybycie do odpowiedzialnej za wymianę
urzędniczki, Anny Nowackiej. Poznaję dyrektora departamentu kultury, pana Bartkowiaka, który mówi trochę po niemiecku.
Obecny jest również pan Jacek Podbielski, kierownik Referatu Muzeów, będzie się on mną zajmował w ciągu najbliższych
dwóch tygodni i przejedzie ze mną 1300 km po regionie, aby
pokazać mi instytucje, którymi zajmuje się urząd.  
Obecna jest akurat delegacja z Brandenburgii mająca
przygotować wspólny projekt wystawowy Gniezna i Poczdamu.
Podczas rozmów siedzę po stronie polskiej, co goście przyjmują
z humorem.
Wtorek, 8 lutego
Pracownica urzędu oprowadza mnie po Śródmieściu i pokazuje zabytkowe budynki, przede wszystkim starą bibliotekę. Po
zakończeniu pracy chcę zwiedzić katedrę na Ostrowie Tumskim
z grobami pierwszych chrześcijańskich władców i królów dynastii
Piastów. Miejsce to ma szczególne znaczenie dla całej Polski.  

dr Dirk Kroegel

Czwartek, 10 lutego
Zwiedzamy muzea w Lewkowie, Rusowie i Kaliszu. Kalisz był
wcześniej stolicą województwa i postrzega siebie wciąż jako
jedno z głównych miast Polski, które nie chce za bardzo słuchać
tego, co mówi „Wielkopolska z Poznania”. Rozmawiamy z dyrektorem muzeum o jego projektach. Powrót samochodem do
domu trwa prawie dwie godziny. Drogi wokół Poznania są wprawdzie bardzo nowoczesne, ich przejezdność ulega jednak znacznemu pogorszeniu im dalej oddalamy się od trasy PoznańWarszawa.
Piątek, 11 lutego
Dziś jedziemy na Ostrów Lednicki, dla mnie jest to główny punkt
mojego pobytu, jako że tu znajduje się kolebka dzisiejszej Polski.
Założyciele państwa polskiego, ród Piastów, mieli tu podobno około
roku 940 swój gród. Dwóch mówiących po niemiecku ekspertów
oprowadza mnie po szczątkowo istniejącej, planowanej wystawie.  

Jacek Podbielski przed rekonstrukcją Kaliskiego Grodu Piastów

Poniedziałek i wtorek 14-15 lutego
Normalne dni robocze, liczne rozmowy z pracownikami departamentu kultury. Chcę zwiedzić jeszcze muzeum autora Quo Vadis – Henryka Sienkiewicza na Starym Rynku. Jest ono właśnie
jednak w remoncie – co za pech!
Środa, 16 lutego
Zwiedzanie wywierającego silnie wrażenie małego muzeum,
czy też miejsca pamięci w Luboniu, na obrzeżach Poznania.
Znajdował się tam do 1943 r. niemiecki obóz pracy związany
z budową autostrady do Warszawy – miejsce cierpień wielu robotników przymusowych.
Zwiedzaliśmy   piękne i duże Muzeum Rolnictwa posiadające
wiele budynków wystawowych i odrestaurowany pałac. Na obszarach nizinnych, takich jak Wielkopolska, rolnictwo odgrywa
znaczącą rolę. Znajduje to odbicie również w zbiorach kultury.
Czwartek, 17 lutego
Długi dzień w samochodzie – pokonujemy 360 km. Wieczorem
oglądam z Jackiem mecz Europa-League: Lech gra z Bragą.
Całe miasto jest podniecone – drużyna z Poznania zwycięża.
Jest to również chrzest bojowy stadionu, na którym rozgrywane
będą mecze EURO 2012.  
Ogólne wrażenie:
Pobyt w Poznaniu w departamencie kultury urzędu
marszałkowskiego postrzegam jako ogromną korzyść nie tylko
w aspekcie osobistym. Pracownicy okazują prawdziwe zainteresowanie wymianą doświadczeń i wymianą kulturalną. Istnieją
ścisłe kontakty między polskimi i niemieckimi podmiotami, przede wszystkim między samymi muzeami (chociażby Gniezno i
Poczdam). Jest jeszcze niewykorzystany potencjał na szczeblu
politycznym umożliwiający rozwój tych kontaktów.  
Kontakt:
dr Dirk Kroegel | Dirk.Kroegel@Kultur.berlin.de
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+++ Strefa partnerstwa +++
Michael Stoll odchodzi na emeryturę:
Koszykarski wzrost dla Polski
Kiedy przed laty po raz pierwszy spotkałem pana Stolla,
wywarł on na mnie trwałe
pierwsze wrażenie, którego nie musiałem rewidować
do dzisiaj: niezwykle wysoki
mężczyzna, jeden z rzadkich egzemplarzy płynnie
mówiących po polsku niemieckich urzędników i 200-procentowy przyjaciel sprawy
polsko-niemieckiej. Z  tym
„drągalem” (tak nazwałby
pana Stolla Fryderyk Wilhelm I, gdyby go znał) i tą sprawą
jesteśmy od lat ściśle i produktywnie związani poprzez wspólny

projekt Partnerstwa Odry. Sam miałem okazję zobaczyć, jak w
detalach może funkcjonować polityka, kiedy struktury administracyjne nie mogą same ruszyć z miejsca: pan Stoll koncentrował
swą uwagę na człowieku, identyfikował problemy w przepisach
(z reguły z niezbędnym odniesieniem do planowania komunikacyjnego lub przestrzennego) i stwarzał następnie niezbędne
powiązania i kontakty. To, że nie trzymał się zawsze niewolniczo
wewnętrznych administracyjnych dróg służbowych i zwyczajów,
sprawiało, że był tak sympatyczny i – przede wszystkim – efektywny. Dla Partnerstwa Odry i stosunków polsko-niemieckich pan
Stoll zdefiniował swym wzrostem prawdziwie wysoko zawieszoną
poprzeczkę. Za to, już teraz, choć wiem, że będzie się on dalej poświęcał polsko-niemieckiemu partnerstwu, serdecznie
dziękuję i przekazuję najlepsze życzenia z berlińskiego ratusza!
Kontakt:
Mark Rackles | Mark.Rackles@senatskanzlei.berlin.de
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• © IDZ, foto: Saskia Nagel (str. 1)
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