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        +++ Wstęp +++

+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++
Grupa Sterująca inicjatywy Partnerstwo-Odra dyskutuje
nad priorytetami współpracy

Polska w roku 2011 – przejęcie prezydencji w UE

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,
2011 miały miejsce w Polsce dwa historyczne wydarzenia: po raz pierwszy od 1989 r.
wybory parlamentarne wygrała ponownie
rządząca partia i po raz pierwszy w swojej
historii Polska sprawowała przewodnictwo
w Radzie UE i wykazała, że umie w tej kryzysowej fazie Europy być odpowiedzialna
za sprawy europejskie.

Czerwony Ratusz

Na zaproszenie Kancelarii Senatu Berlina w Czerwonym Ratuszu odbyło
się 9 listopada spotkanie przedstawicieli administracji Berlina i Brandenburgii poświęcone ponadresortowej koordynacji inicjatywy Partnerstwo-Odra.
Członkowie Grupy Sterującej inicjatywy Partnerstwo-Odra zajęli się m.in. aktualnymi zmianami w dziedzinie transportu, nauki i badań oraz nowym okresem wsparcia funduszy strukturalnych od roku 2014, którego przygotowania
rozpoczęte zostały przez Komisję Europejską. Dyskutowano tu zwłaszcza
o tym, w jakim zakresie współpraca transgraniczna (INTERREG A)
i koncepcja obszarów funkcjonalnych może zostać przetworzona wspólnie przez podmioty inicjatywy Partnerstwo-Odra w koncepcję wsparcia.
Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii
zaprezentował następnie aktualne plany związane z europejskim instrumentem wsparcia „connect Europe“. Ponadto poinformowano o zmianach
w newsletterze inicjatywy Partnerstwo-Odra, który od roku 2012 ukazywał
się będzie co cztery miesiące. Partnerstwo-Odra reprezentowane będzie
poza tym ponownie na własnym stoisku na Międzynarodowych Targach
Turystycznych ITB 2012 (patrz również Terminy, str. 11). Grupa Sterująca
spotyka się kilka razy w roku.

Kontakt:
Maria-Luise Löper | maria-luise.loeper@senatskanzlei.berlin.de

Po stronie niemieckich partnerów wydarzenia miały może mniejszą wagę historyczną,
jednak wybory do parlamentów krajowych
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Berlinie skłoniły politykę do ponownego zajęcia
stanowiska w sprawie inicjatywy Partnerstwo-Odra. Podczas gdy MeklemburgiaPomorze Przednie opowiedziała się za już
sprawdzonym rozwiązaniem, berlińczycy
zagłosowali za zmianą koalicji. Odchodzący
berliński senator ds. gospodarki Harald Wolf
ma chyba rację mówiąc: Partnerstwo-Odra
osiągnęło punkt, w którym – niezależnie od
zmian politycznych – stało się czymś nieodwracalnym (patrz wywiad, str. 8).
Zawdzięczamy to przede wszystkim optymizmowi i zaangażowaniu naszych polskich
i niemieckich koleżanek i kolegów oraz naszych partnerów gospodarczych i społecznych.
Życzymy więc wszystkim Czytelniczkom
i Czytelnikom oraz Partnerom wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku.
Pozdrawia Państwo

Barbara Staib

Referat Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej
Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych

Senatu ds. Gospodarki,
Newsletter Administracji
Technologii i Badan Naukowych
Partnerstwo-OdrA

3/2011

+++ Aktualne działania we współpracy administracji +++
Brandenburgia prezentuje rozważania na temat
przyszłej współpracy polsko-niemieckiej
Sekretarz stanu w brandenburskim Ministerstwie Gospodarki
i Spraw Europejskich, Henning Heidemanns wypowiedział się na
temat przyszłego połączenia obydwu programów INTERREG A,
w których uczestniczy Brandenburgia. „Regiony przygraniczne
są w dalszym ciągu dyskryminowane ze względu na swe peryferyjne położenie w stosunku do regionów metropolitarnych. Dlatego środki z INTERREG A muszą w następnym okresie wsparcia
być używane w sposób bardziej dopasowany i jeszcze inteligentniej zarządzane” – podkreślił Henning Heidemanns podczas
dwudniowego dorocznego spotkania programu INTERREG-IVA, które odbyło się w dniach 8 i 9 listopada w Greifswaldzie.
W przypadku połączenia obydwu programów nie kierowano
by się już sztucznymi, rozdrabniającymi granicami administracyjnymi, lecz wspólnymi obszarami życiowymi i funkcjonalnymi. Pozwalałoby to na lepsze połączenie sił i wzmacniałoby

Marszałek Polak i premier Platzeck dyskutują
o przyszłości współpracy transgranicznej
Finansowanie Europejskiej Współpracy Terytorialnej po roku
2013 było głównym tematem spotkania premiera Brandenburgii Matthiasa Platzecka, marszałek województwa lubuskiego,
pani Elżbiety Polak i wicemarszałka Jarosława Sokołowskiego,
które odbyło się 17 października w Poczdamie.
Zarząd województwa podkreślił, że program musi zostać zdecentralizowany. Województwo zamierza przejąć w przyszłości
rolę instytucji zarządzającej na szczeblu regionalnym i unikać
tym samym problemów związanych z przepływem informacji
i podpisaniem umów. Brandenburgia popiera zarówno ten

Rynek w Greifswaldzie z kościołem pw. NMP

całość partnerstwa w regionie Odry i Nysy. I  tak Brandenburgia
zaproponowała swoim partnerom – w zgodzie z Strategią „Europa
2020” Komisji Europejskiej – połączenie dotychczasowych programów INTERREG IV A „Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)” i „Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia”.
Kontakt:
Marko Buchta | marko.buchta@mwe.brandenburg.de

pomysł, jak i redukcję liczby priorytetów w programie. Obydwie
strony podkreśliły, jak ważna jest poprawa rezultatów programu i przeprowadzanie dużych projektów infrastrukturalnych.
Punktem spornym pozostaje propozycja Brandenburgii utworzenia wspólnego programu wzdłuż granicy – województwo
lubuskie chciałoby utrzymania dotychczasowego obszaru
bieżącego programu Interreg IV A „Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”.
Kontakt:
Mirosława Dulat | m.dulat@lubuskie.pl

Okrągły Stół Komunikacji kontynuuje
uzgodnienia transgraniczne
Pierwsze publiczne spotkanie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego“ inicjatywy Partnerstwo-Odra odbyło się 2 września
w Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk przy Gendarmenmarkt w Berlinie. Wysokiej rangi przedstawiciele krajów
związkowych, województw oraz rządów RP i Niemiec dyskutowali na temat transgranicznych połączeń kolejowych i rozważali aktualne i przyszłe przedsięwzięcia.
W trakcie spotkania Związek Komunikacyjny Berlina i Brandenburgii (VBB) przedstawił dwujęzyczną białą księgę dotyczącą
transgranicznej komunikacji kolejowej podsumowującą w przejrzysty sposób osiągnięty dotąd stan i wspólne cele dalszego
rozwoju komunikacji kolejowej. Jest ona dostępna pod adresem www.vbbonline.de/weissbuch.
Proces uzgodnień w ramach „Okrągłego Stołu Komunikacji”
kontynuowany był 2 grudnia na zaproszenie kraju związkowego
Berlin na spotkaniu w Czerwonym Ratuszu. Priorytetami były
wymiana informacji, dalsza wymiana na temat kwestii prawnych i tematyka transgranicznej informacji dla podróżnych.
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Kontakt:
Joanna Bronisz | joanna.bronisz@VBB online.de
Dr. Jürgen Murach | juergen.murach@senstadt.berlin.de
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+++ Aktualnośći z regionów +++
Konferencja na temat korytarza CETC-ROUTE65
w Szczecinie
W ramach polskiej prezydencji w Radzie UE w dniu 21 września
2011 roku w Szczecinie odbyła się konferencja „Zielone Korytarze. Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego
systemu transportowego”. Idea „zielonych korytarzy“ oparta
jest na zasadzie komplementarności żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, kolei, żeglugi śródlądowej i transportu drogowego,
umożliwiając wybór środków transportu przyjaznych środowisku.

Konferencja „Zielone Korytarze“

Przedstawiciel regionu Veneto

Jednym z tematów rozmów był „zielony potencjał” Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego/CETC-ROUTE65 oraz
zrównoważona i przyjazna środowisku rozbudowa jego infrastruktury. Korytarz przebiega od szwedzkiego Skane aż do Adriatyku, wykorzystując porty w Szczecinie i Świnoujściu jako punkt
węzłowy, skupiający wszystkie wymienione rodzaje transportu,
będący jednocześnie centrum logistycznym dla ładunków na
drodze ze Skandynawii na południe Europy. Jako element korytarza powstała jedna z najnowocześniejszych dróg europejskich
S3, bogato wyposażona w innowacyjne rozwiązania pro-ekologiczne oraz inteligentne systemy transportowe. Korytarz ma wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarczego zachodniej Polski, jak
również obszaru Europy Środkowej i Morza Bałtyckiego.
Kontakt:
Andrzej Dryjański | wwm@wzp.pl

Autostrada zbliży do siebie sąsiadów po obu
stronach Odry
30 listopada otwarto ostatni odcinek autostrady A2 – z Nowego
Tomyśla do Świecka. W uroczystości, która odbyła się na węźle
komunikacyjnym Trzciel na granicy Wielkopolskiego i Lubuskiego, udział wzięli przedstawiciele rządów z Polski i Niemiec. Wraz
z ukończeniem nowego odcinka autostrady możliwe jest szybkie
połączenie od granicy polsko-niemieckiej przez Poznań aż do
Łodzi. Oddanie do użytku nowego odcinka tej ważnej arterii komunikacyjnej, zbliżając do siebie sąsiadów po obu stronach granicy, wzmocni kooperację polskich i niemieckich regionów. Autostrada A2 to największa inwestycja realizowana po raz pierwszy
w Polsce w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Festiwal Przystanek Woodstock –
Najlepszy Produkt Turystyczny POT2011
Festiwal Przystanek Woodstock wygrał w tegorocznym
głosowaniu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2011. Polska
Organizacja Turystyczna, wyłoniła spośród ośmiu kandydatur
z całej Polski zwycięzcę do Złotego Certyfikatu POT. Trofeum
dla zwycięskiego projektu wręczono 20 października podczas
uroczystej gali w Poznaniu.
Do ogólnopolskiego etapu konkursu zakwalifikował się
także produkt turystyczny Tourist-Information Kostrzyn nad
Odrą Sp. z o.o. „Spacer po Kostrzyńskich Pompejach“, który
zajął II  miejsce w konkursie „Lubuska Perła Turystyczna“

Uroczyste otwarcie nowego odcinka autostrady, z odświętną iluminacją

Kontakt:
Anna Parzyńska-Paschke | rzecznik@umww.pl

organizowanym przez Lubuską Regionalną Organizację
Turystyczną. Dodatkowym sukcesem lubuskich produktów
turystycznych jest zdobycie wyróżnienia przez Lubuski Szlak Wina
i Miodu. W tegorocznym konkursie startowały dokładnie 44 atrakcje turystyczne z całej Polski, na które internauci mogli głosować
od 19 września do 17 października. Nagrodą dla zwycięskiego
produktu jest inter-netowa kampania reklamowa o wartości
50 000 zł, która zostanie przeprowadzona na stronach najpopularniejszych polskich serwisów aukcyjnych i ogłoszeniowych.
Kontakt:
Jadwiga Błoch | turystyka@lotur.eu
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+++ Aktualnośći z regionów +++
Technologia żywności: Polscy i niemieccy
naukowcy chcą wspólnie prowadzić badania
Jakie tematy z dziedziny technologii żywności nadają się do
polsko-niemieckich projektów badawczych i jakie są możliwości
ich finansowania? Kwestiom tym poświęcony był „Odra-Partnership - Polish-German Food Science Workshop“ zorganizowany
18 listopada przez Centrum Innowacyjne Technologii na Rzecz
Zdrowia i Wyżywienia (IGE) Uniwersytetu Technicznego (TU)
w Berlinie. Prof. dr Wolfgang Huhnt, II Wiceprezydent TU w Berlinie i prof. dr Dietrich Knorr, kierownik Wydziału Biotechnologii
i Techniki Procesów Żywności na TU w Berlinie otworzyli spotkanie. Następnie prof. dr Artur Bartkowiak i prof. dr Sławomir Stankowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie przedstawili krótko główne zagadnienia
swoich badań. Lena Prochnow z BioTOP Berlin-Brandenburgia
dokonała przeglądu możliwości wsparcia dla dwustronnych
projektów badawczych. Polscy i niemieccy naukowcy podzielili
się następnie na grupy wg priorytetów działalności badawczej,
które za pomocą technik kreatywnych generowały pomysły na
projekty. Mają one stanowić fundament nowych projektów polsko-niemieckich. Wystawa plakatów dawała równolegle wgląd
w różnorodne bieżące projekty naukowców z Polski i TU Berlin.

Konkurs polsko-niemieckich projektów
współpracy – zwycięzcy nagrodzeni
Sześciu zwycięzców Konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej jest już znanych. 8 listopada przyjęli
oni w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie
nagrody z rąk Rainera Bomby, sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast
(BMVBS) oraz Janusza Żbika, wiceministra infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwycięskie projekty mogą przez rok korzystać z pomocy
naukowej i organizacyjnej Federalnego Instytutu Badań nad
Budownictwem, Miastami i Porządkiem Przestrzennym oraz
biura konkursu. W tym celu każdy z sześciu projektów otrzymuje dotację w wysokości 5.000 EUR.

TU  Berlin – w Instytucie Technologii Żywienia i Chemii Spożywczej prowadzone są badania
nad biotechnologią żywności

Kontakt:
dr inż. Birgit Rumpold | birgit.rumpold@tu-berlin.de

Więcej informacji: www.ige.tu-berlin.de

BMVBS i MI już teraz oceniają konkurs,
w którym uczestniczyło 50 projektów
z całego obszaru pogranicza, jako
pełen sukces. „Przy współpracy polsko-niemieckiej wygrywają wszyscy.
Współpraca, współżycie, integracja nie są dla ludzi po obydwu stronach Odry i Nysy pustymi słowami. Niemcy i Polacy dojeżdżają do pracy w sąsiednim kraju, korzystają
z sąsiadujących miast i gmin robiąc w nich zakupy i korzystając
z rozrywek a ich dzieci chodzą do szkoły w kraju partnera” –
podkreślił Rainer Bomba.
Kontakt:
Christian Gering | christian.gering@iu-info.de
Więcej informacji na temat laureatów i konkursu:
www.kooperacja-bez-granic.pl

Sekretarz Stanu R. Bomba (pierwszy z lewej) z przedstawicielami projektu SłubickoFrankfurckiego Centrum Kooperacji
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Jury konkursu wybrało 28 września w Słubicach
następujące projekty:
• Zabytek techniki Most na Odrze Neurüdnitz-Siekierki
• Odra dla turystów 2014 ...
• Współpraca samorządowa w dwumieście europejskim –
Frankfurcko-Słubickie Centrum Kooperacji
• Działalność obywateli na rzecz wolności 1945-1989
• Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku –
przesył wody do gminy Neißeaue
• Metropolitarny region Szczecina:
Miasto Szczecin i jego pas aglomeracji.
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+++ Aktualnośći z regionów +++
Berlin i Warszawa obchodzą jubileusz partnerstwa miast
Na uroczystości jubileuszowej w Czerwonym Ratuszu 24 sierpnia
Berlin i Warszawa uczciły dwudziestolecie partnerstwa miast.
Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy przywiózł na
tę uroczystość Duet Fortepianowy Lutosławskiego, który dał
koncert. Ponadto w ramach uroczystości wyróżnieni zostali
berlińscy i warszawscy zwycięzcy quizu dla uczniów „Co wiem
o mieście partnerskim?”. Jacek Wojciechowicz otworzył również
podczas swej wizyty w Berlinie wystawę fotografii „Niemcy
w Warszawie, Polacy w Berlinie”, która miała miejsce w budynku Dworca Głównego oraz wystawę „MDM-KMA” dotyczącą
spuścizny architektonicznej socjalizmu w Warszawie i Berlinie. W towarzystwie sekretarz stanu Moniki Helbig wziął on też
udział w wyróżnieniu zwycięzców trójstronnego konkursu kulinarnego dla uczniów zawodu z Berlina, Warszawy i Avermes.

Rządzący Burmistrz Berlina Klaus Wowereit przybył 25 listopada do Warszawy z rewizytą, której towarzyszył również obszerny program kulturalny. Uroczystości w Warszawie zakończył
performance multimedialny przygotowany przez nowoutworzony
Wydział Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na
którym zaprezentowane zostały między innymi rezultaty wspólnych warszawsko-berlińskich warsztatów mody.
Na zakończenie roku jubileuszowego zaplanowana jest na
10 grudnia wizyta pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w Berlinie. Wspólnie z Rządzącym Burmistrzem otworzy
ona w budynku Dworca Głównego „Polskie Boże Narodzenie”
oraz odwiedzi wystawę „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat
sztuki i historii” w muzeum Martin-Gropius-Bau, której kuratorem jest warszawska historyk sztuki Anda Rottenberg.
Wystawę zobaczyć można jeszcze do 9 stycznia 2012 r.

Wystawa „Standortwechsel“ w galerii handlowej Złote Tarasy w Warszawie

Wręczenie nagród zwycięzcom quizu dla uczniów

Kontakt:
Erika Schneider | erika.schneider@senatskanzlei.berlin.de

+++ Co nowego w projektach +++
Match-Making w Berlinie i Poznaniu: Polscy
i niemieccy designerzy kontynuują wymianę
Pod hasłem „Match-Making & Exchange“ w dniach 27-28
października przybyło do Berlina 14 polskich twórców kreatywnych, aby kontynuować tu wymianę doświadczeń i wiedzy
z berlińskimi designerami. Wizyta nawiązywała do wyjazdu
delegacji niemieckich projektantów do Polski z czerwca tego
roku. Berlińskie Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ)
zorganizowało tę wizytę w ramach projektu „Berlin Poznań
Design Exchange“ i opracowało w tym celu skoncentrowany
program – rozpoczynał się on od zwiedzania nowych targów
meblarskich „Qubique“ i rozmów z wybranymi projektantami, producentami i organizacjami. Podczas wieczornego
przyjęcia uczestnicy mogli nawiązać kontakty z decydentami
berlińskiego środowiska kreatywnego i uzyskać nowy koncepcyjny wgląd podczas obsadzonej wysokiej rangi uczestnikami
dyskusji panelowej. Drugiego dnia odbyły się „rozmowy przy
śniadaniu” z 22 berlińskimi kolegami dotyczące sposobów
pracy, inspiracji, koncepcji i potencjałów kooperacyjnych.
Następnie miejsce miał szereg wizyt w firmach mających na
celu zapoznanie się z różnymi modelami sukcesu berlińskich
pracowni designu. Kolejne spotkanie berlińskich i poznańskich

„Berlin Poznan Design Exchange“

twórców kreatywnych odbyło się 1 i 2 grudnia w Poznaniu w ramach warsztatów „Design meets Industry“. Uczestnicy dyskutowali na temat indywidualizacji oraz w jaki sposób berlińskie
i poznańskie firmy mogą wspólnie opracowywać nakierowane
na użytkownika strategie i koncepcje produktów. Projekt „Berlin Poznań Design Exchange“ wspierany jest środkami unijnymi z berlińskiego programu pomocowego „Tworzenie sieci
w Europie Środkowej i Wschodniej”.
Kontakt:
Cornelia Horsch | idz@idz.de
Agnieszka Marcińczyk | agnieszka.marcinczyk@pro-design.com.pl
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+++ Co nowego w projektach   +++
Tworzenie miejsc pracy i pozyskiwanie rynków –
pozytywny bilans śródokresowy w projekcie
Tworzenie miejsc pracy i pozyskiwanie Polski jako rynku – tak
w uproszczeniu brzmi cel berlińskiego projektu „Pozyskiwanie
rynku na obszarze gospodarczym zachodniej Polski”. Projekt
koordynowany przez Akademię bbw skierowany jest z jednej
strony do berlińskich MŚP, które chcą aktywnie działać na
polskim rynku, z drugiej zaś do poszukujących pracy absolwentów szkół wyższych, którzy starają się rozpocząć nową
karierę w dziedzinie marketingu.
Od września 2008 r. 20 uczestników, w większości o polskich
korzeniach, odbyło sześciomiesięczne szkolenie jako „asystenci marketingowi” i ukończyło praktyki w uczestniczących
przedsiębiorstwach Berlina. 16 przedsiębiorstw przyjęło ofertę
dalszego zatrudnienia asystentów marketingowych do pracy
w projekcie przez dwa lata. Koszty związane z tymi miejscami
pracy przejął w dużym stopniu projekt. Śródokresowy bilans
projektu budzi respekt: osiem z dziesięciu uczestniczących
w pierwszej fazie przedsiębiorstw zatrudniło swoich asystentów marketingowych na stałe – „skuteczność utrzymania
80 procent“ – jak określa to kierownik projektu Alfred Wollenhaupt z Akademii bbw. Również Aneta Werner została w ten
sposób zatrudniona na czas nieokreślony w marketingu firmy
SH Scandinavian Holz GmbH. „Dzięki udziałowi w projekcie

Konferencja zamykająca projekt UE „Via Regia
Plus“ we Wrocławiu

4 i 5 października odbyła się we Wrocławiu konferencja
zamykająca oficjalnie projekt „Via Regia Plus“. Projekt dofinansowany ze środków Interreg IV B Central Europe trwać
będzie jeszcze do końca roku. Partnerami projektu jest 20
miast a także kraje związkowe
i województwa leżące wzdłuż
Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego III  – od Turyngii lub Berlina po Ukrainę.
W centrum obok poprawy
osiągalności dzięki modernizacji zrównoważonych systemów transportowych znajduje
się współpraca w dziedzinie logistyki, turystyki, zmian demograficznych i zrównoważonego
rozwoju osadnictwa.
Lobbing Berlina, Brandenburgii, Wrocławia i Dolnego Śląska
(ze wsparciem „Via Regia Plus“) przyczynił się do decyzji
Federalnego Ministerstwa Transportu o włączeniu modernizacji linii Berlin-Cottbus do 160 km/h do „Pakietu rozwoju
koniunktury”. Zostanie ona zakończona w grudniu 2011 r.
i spowoduje pierwsze skrócenia czasu przejazdu – eurocity „Wawel” z Wrocławia do Berlina Ostbahnhof będzie na
przejazd potrzebował już tylko 4 godzin i 59 minut. Partnerzy
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Aneta Werner z kolegami z pracy w firmie SH Scandinavian Holz GmbH

wiele się nauczyłam i znalazłam ciekawe miejsce pracy” –
mówi. Firmie SH Scandinavian Holz GmbH projekt również
przyniósł korzyści: jedna trzecia obrotów tej handlującej drewnem firmy wypracowywana jest już w Polsce – przed udziałem
w projekcie przedsiębiorstwo to w ogóle nie działało w Polsce.
Projekt trwać będzie do końca roku 2012.
Kontakt:
Alfred Wollenhaupt | alfred.wollenhaupt@bbw-akademie.de

projektu opracowują obecnie propozycje rozwiązań dalszego
stopniowego skrócenia czasu przejazdu dzięki nowym trasom przebiegu pociągów dalekobieżnych. Dotychczasowe
rezultaty rozważane były we Wrocławiu z udziałem polskich
i niemieckich podmiotów komunikacji kolejowej. Nowe poprowadzenie tras pociągów – przez Cottbus, Hoyerswerdę
i Horkę może skrócić czas
przejazdu między Berlinem
a Wrocławiem do 3 godzin i
45 minut pod koniec 2015 r.
Zbędna byłaby przy tym
konieczna dzisiaj trzykrotna zmiana lokomotywy,
gdyż linia będzie w całości
zelektryfikowana.
W kolejnym podprojekcie
opracowane zostaną do
końca roku rozwiązania,
dzięki którym już od roku
2012 dzięki uzgodnieniom rozkładów jazdy i zmianom taryf
na atrakcyjności zyskają przewozy kolejowe z Berlina w polskie Karkonosze.
Kontakt:
dr Jürgen Murach | juergen.murach@senstadt.berlin.de
Więcej informacji: www.viaregiaplus.eu
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+++ Temat wydania: Wyniki wyborów po obu stronach Odry +++
Wyniki wyborów po obu stronach Odry
Ogólnie rzecz biorąc bez większych zmian – tak można podsumowując wyniki ostatnich wyborów po tej i po drugiej stronie Odry
odnosząc je do współpracy polsko-niemieckiej. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w Berlinie wybierano odpowiednio 4 i 18
września nowe Parlamenty Krajowe. Obywatele polscy wybierali 9 października posłów na Sejm i senatorów. Szefowie rządów
pozostali przy tym na swych urzędach.

• Meklemburgia-Pomorze Przednie:
Wielka Koalicja rządzi nadal
Od 25 października urzęduje nowy rząd krajowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Premierem pozostał Erwin Sellering
(SPD). SPD wyszła z wyborów do parlamentu krajowego jako
najsilniejsza partia i porozumiała się z CDU co do kontynuacji
wielkiej koalicji.
Sprawy związane z inicjatywą Partnerstwo-Odra kierowane są
nadal przez Kancelarię Stanu. Jest ona obecnie restrukturyzowana, kompetencje tematyczne i personalne w odniesieniu
do inicjatywy Partnerstwo-Odra znane będą więc dopiero pod
koniec roku.

Kancelaria Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Kontakt:
Marcel Bulla | marcel.bulla@stk.mv-regierung.de

• Berlin: Nowa koalicja rządowa SPD i CDU

Klaus Wowereit, SPD (po prawej) i Frank Henkel, CDU (po lewej) mają nadzieję na sprawną
koalicję w Berlinie

Kontakt:
Maria-Luise Löper | maria-luise.loeper@senatskanzlei.berlin.de

Rządzącym Burmistrzem Berlina pozostaje również w tej kadencji Klaus Wowereit, który ponownie stanie na czele rządu
koalicyjnego. Partnerem koalicyjnym nie jest już jednak, jak
w ciągu ubiegłych prawie dziesięciu lat, partia Lewica – Die
Linke, lecz CDU. Sprawy związane z inicjatywą Partnerstwo-Odra kierowane są nadal przez Kancelarię Senatu.
Współpraca gospodarcza koordynowana będzie tematycznie przez Administrację Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych, współpraca w dziedzinie transportu
przez Administrację Senatu ds. Rozwoju Miasta i Środowiska
oraz VBB.
Zadaliśmy ustępującemu senatorowi ds. gospodarki kilka
pytań dotyczących inicjatywy Partnerstwo-Odra – wywiad
znajdą Państwo na następnej stronie.

• Polski rząd uzyskał mandat od wyborców
Z wyborów parlamentarnych w Polsce 9 października rządząca
Platforma Obywatelska (PO) Donalda Tuska wyszła jako jednoznaczny zwycięzca. Tym samym po raz pierwszy od czasu transformacji ustrojowej istniejący rząd uzyskał ponownie
mandat do sprawowania władzy. Donald Tusk porozumiał się
z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL) w sprawie kontynuacji istniejącej koalicji.
Spośród 460 parlamentarzystów obecnej kadencji 130 jest „nowicjuszami” po raz pierwszy wybranymi do Sejmu. Większość
z nich zaangażowanych było jednak przez lata w samorządach
lokalnych. Jednym z nowych posłów na Sejm z ramienia
zwycięskiej partii PO jest Marek Łapiński, były marszałek województwa dolnośląskiego. Z  okazji jego przejścia do polityki
na szczeblu krajowym zadaliśmy mu kilka pytań związanych z
inicjatywą Partnerstwo-Odra (patrz na str. 9).

Sala plenarna Sejmu
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+++ Wywiady +++
Wywiad z Haraldem Wolfem, senatorem ds. gospodarki Berlina od sierpnia 2002 do listopada 2011

Jakie aspekty są z Pana punktu widzenia ważne dla dalszego
rozwoju współpracy gospodarczej w inicjatywie Partnerstwo-Odra
i jakie zadania w związku z tym dostrzega Pan na przyszłość?
Myślę, że ważne jest, by poszczególne projekty i kooperacje miały
w większym stopniu miejsce na płaszczyźnie społeczeństwa
obywatelskiego. Świadomość wspólnej przynależności do regionu musi ulec wzmocnieniu, np. poprzez wymianę w instytucjach edukacyjnych, szkołach i instytucjach kultury. Jest to
moim życzeniem, gdyż chcemy w ramach współpracy polskoniemieckiej osiągnąć nową jakość sąsiedztwa. W Berlinie
świadomość, że Polska odległa jest od Berlina o 60-90 km, nie
jest wśród wielu ludzi i instytucji wciąż wystarczająco obecna.

Były senator ds. gospodarki Harald Wolf

Co osiągnięto w okresie Pana urzędowania w polsko-niemieckiej współpracy w ramach inicjatywy Partnerstwo-Odra i jakie
szanse postrzega Pan w tym dla kraju związkowego Berlin?
Uważam Partnerstwo-Odra za naprawdę dobry projekt. Przy
wszystkich trudnościach, które występowały w międzyczasie,
Partnerstwo-Odra ustabilizowało się i zajmuje silną pozycję.
Po obydwu stronach występuje prawdziwe zainteresowanie
współpracą. Nie zawsze było to proste. Na początku trzeba
było pokonywać przeszkody dyplomatyczne, w międzyczasie
niekorzystny wpływ na stosunki polsko-niemieckie wywierała
trudna sytuacja w wielkiej polityce. Ja jednak odnoszę
wrażenie, że Partnerstwo-Odra uzyskało dzięki licznym projektom i kontaktom osobistym żywotność i nabrało tempa.
W jaki sposób Berlin może wykorzystać potencjały regionu?
Przykładem może być tu szereg projektów: „Pozyskiwanie rynku na obszarze gospodarczym zachodniej Polski”
przygotowuje przy pomocy asystentów marketingu berlińskich
przedsiębiorców do wejścia na polski rynek. Po Konferencji Gospodarczej 2010 wynikła ożywiona współpraca między
siecią ProDesign w Poznaniu i Międzynarodowym Centrum
Designu IDZ w Berlinie. Szczególnie cieszy mnie współpraca
turystyczna prowadzona przez visitBerlin, w której wszystkie
spółki marketingowe z regionów inicjatywy Partnerstwo-Odra
opracowują dla regionu wspólne produkty turystyczne. W projekcie JOSEFIN opracowaliśmy nową ofertę finansową Banku
Inwestycyjnego Berlina – „Berlin Kredit Innovativ“. Umożliwia
ona innowacyjnym MŚP  finan-sowanie transgranicznych kooperacji. Mamy też obiecujący początek współpracy naukowej
w ramach inicjatywy Partner-stwo-Odra, w której w znaczący
sposób uczestniczy Uniwersytet Techniczny (TU) w Berlinie.
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Obowiązkowy temat „transport” uważam wciąż za temat kluczowy.
Z  mojego punktu widzenia funkcjonuje on – w dosłownym tego
słowa znaczeniu – wciąż o wiele za wolno i co do tego zgadzamy
się całkowicie po obu stronach Odry. Tworzenie sieci gospodarczych w regionie wymaga odpowiedniej infrastruktury transportowej a w tym zakresie panuje jeszcze duży nieład. Nawet jeśli
można zanotować pojedyncze osiągnięcia, np. budowę autostrady
A2, do zrobienia pozostaje jeszcze wiele. Autostrada A2 poprawiła
wprawdzie połączenie z Poznaniem, ale Wrocław jest wraz ze
swym potencjałem nadal odcięty z punktu widzenia Berlina.

Autostrada A2 w Wielkopolsce

Cieszę się, że Partnerstwo-Odra osiągnęło dzisiaj stan, który jest już nieodwracalny i całkowicie niezależny od koniunktury politycznej w państwach i krajach związkowych. Można
powiedzieć, że stał się w tym czasie czymś oczywistym dla
współżycia w regionie.
Mojemu następcy będę zalecał zaangażowanie w sprawy
inicjatywy Partnerstwo-Odra, gdyż jestem zdania, że właśnie
kierownictwo polityczne administracji ds. gospodarki powinno za to odpowiadać. W odniesieniu do parlamentu krajowego życzyłbym sobie żeby temat ten zdobył jeszcze więcej
uwagi w obszarze parlamentarnym i jeszcze silniej utkwił
w świadomości deputowanych.
Kontakt:
Stephan Schulz | stephan.schulz@senwtf.berlin.de

Senatu ds. Gospodarki,
Newsletter Administracji
Technologii i Badan Naukowych
Partnerstwo-OdrA

3/2011

+++ Wywiady +++
Wywiad z Markiem Łapińskim, posłem na Sejm z okręgu wrocławskiego

W przyszłości które obszary współpracy transgranicznej
w „Partnerstwie Odry“ będą Pana zdaniem szczególnie istotne
dla Dolnego Śląska?
Ważne są wszystkie uzgodnione przez partnerów obszary
współpracy: gospodarka, transport, energetyka i turystyka, jak
i obecna sytuacja w Europie akcentująca rolę współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.
Jak ocenia Pan znaczenie dotychczasowych osiągnięć polskiej
Prezydencji w Radzie UE  dla polsko-niemieckiej współpracy
w regionach przygranicznych?

Marek Łapiński

Jak ocenia Pan rolę i potencjał Dolnego Śląska w ramach
„Partnerstwa Odry“?

Dzięki Prezydencji oraz rozmowom i ustaleniom w ramach
współpracy transgranicznej udało nam się wzmocnić współpracę
pomiędzy regionami Polski i Niemiec. Mam nadzieję na jej
owocną kontynuację i utrwalenie rezultatów w postaci coraz
większej liczby realizowanych wartościowych projektów.

Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich regionów. Dzięki temu odgrywamy aktywną rolę również
w inicjatywach ponadregionalnych, takich właśnie jak nieformalne Partnerstwo Odry. Nasi partnerzy szanują nas i liczą się
z naszym zdaniem.
Jakie znaczenie miało jak dotąd „Partnerstwo Odry“ dla
współpracy pomiędzy województwami Polski Zachodniej?  
To jedna z kilku inicjatyw realizowanych przez regiony tej części
kraju. Wspólnie przygotowujemy m.in. Strategię Rozwoju Polski Zachodniej, która ma być podstawą specjalnego programu
operacyjnego dla naszego makroregionu – dokument ten ma
umożliwiać pozyskiwanie dużych pieniędzy unijnych. Podobny
cel ma projekt Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC, którego efektem ma być utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, razem z naszymi sąsiadami. Jednak właściwy rozwój Polski Zachodniej
jest możliwy tylko przy odpowiedniej współpracy i koordynacji
działań z partnerami niemieckimi.
Które doświadczenia związane z „Partnerstwem Odry“, bądź
jakie wynikające z nich przesłanie, zabierze Pan ze sobą do
Sejmu RP, w którym zamierza Pan kontynuować swoją pracę?
Ważnym doświadczeniem była dla mnie praca nad osiąganiem
kompromisów z partnerami niemieckimi w kwestiach, w których
występuje niekiedy znaczna rozbieżność interesów związana
z różnymi porządkami prawnymi i organizacyjnymi w naszych
krajach. Sukcesy na tym polu są dobrym wstępem do pracy
parlamentarnej.

Panorama Warszawy – poseł Łapiński reprezentuje obecnie interesy regionu na szczeblu
krajowym w Warszawie

Marek Łapiński uzyskał w październikowych wyborach parlamentarnych mandat posła na Sejm  z listy Platformy Obywatelskiej .
Działacz samorządowy od 1998 roku. W 2008 roku pełnił funkcję
pełnomocnika wojewody dolnośląskiego ds. EURO 2012, a od
5 marca tego samego roku powołano go na urząd marszałka
województwa dolnośląskiego. 1 grudnia 2010 roku objął funkcję
wicemarszałka. Ukończył studia na Wydziale Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Kontakt:
sekretariat.ml.sejm@gmail.com
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+++ Cykl: 20-lecie współpracy polsko-niemieckiej III    +++
Uniwersalne źródło inspiracji:
Stosunki polsko-niemieckie 20 lat po podpisaniu Traktatu
o Dobrym Sąsiedztwie
Do trzeciej i ostatniej części naszego cyklu związanego z 20-leciem polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie poprosiliśmy o napisanie artykułu zajmującego się polsko-niemiecką
tematyką dziennikarza i politologa Basila Kerskiego:
Europejczycy lubią narzekać na Europę. Zupełnie inaczej niż
żyjący w Anglii polski filozof Zygmunt Bauman. Zachęca on do
europejskiej przygody, gdyż Europa posiada w XXI w. szansę
stania się źródłem inspiracji dla świata. Na naszym kontynencie
powstać może sztuka życia umożliwiająca pokojowe współżycie
ludzi różnych wyznań, języków i rozmaitych tradycji – twierdzi
liczący 85 lat myśliciel.
Jeżeli rozumiemy integrację europejską jako uniwersalne laboratorium kultury politycznej, to polsko-niemieckie zbliżenie
stanowi w niej centralne doświadczenie a Traktat o Dobrym
Sąsiedztwie – kamień milowy. Przed 20 laty sytuacja w Europie Środkowej nie była jeszcze stabilna. Wojska radzieckie
stacjonowały w Niemczech i Polsce. Czerwone imperium
istniało, jeszcze a kilka tygodni później byliśmy świadkami
puczu w Moskwie.

Partnerstwo
z Niemcami stanowi w Polsce konsensus, nawet jeśli minęła
romantyczna
euforia
lat
dziewięćdziesiątych, nawet
jeśli Niemcy i Polacy spierają się – czy to o spojrzenie wstecz
na historię, czy też w przód na przyszłą politykę energetyczną.
Klimat stosunków polsko-niemieckich jest dobry, uleciał jednak
wizjonerski duch Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie.
Polska polityka przemawia wprawdzie ambitnie, pozostaje jednak często bierna, a powinna być bardziej aktywna i proponować
konkretne projekty. I tak polska infrastruktura rozwija się dość
wolno na zachodnim pograniczu. Jej zły stan, tak samo jak
nieufność władz w Warszawie przeszkadza w transgranicznej
współpracy na Nadodrzu.
Po stronie niemieckiej fatalne skutki dla polityki polskiej może
mieć przede wszystkim zmęczenie Unią Europejską. Pokolenie Niemców, którzy po doświadczeniach II  Wojny Światowej
silnie opowiadali się za Europą, opuściło scenę polityczną. Dla
młodszych Niemców otwarte granice, wspólny europejski obszar gospodarczy i szanowana przez europejskich sąsiadów
RFN  są czymś oczywistym. Ich entuzjazm w odniesieniu do
kwestii polityki zagranicznej jest skromny.

Banner w Berlinie w 2011 roku – 20 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie

Traktat był ambitny: zjednoczone właśnie Niemcy zobowiązywały
się w nim do wspierania Polski na drodze do NATO i UE.
A wstąpienie Polski do UE nie było w owym czasie wcale postrzegane jako projekt cieszący się popularnością. Obawiano
się przede wszystkim napływu taniej polskiej siły roboczej
i wzrostu przestępczości. Brak było zaufania.
Dzisiaj Polska stanowi stabilną demokrację i jest krajem
odnoszącym sukcesy gospodarcze. Polityka finansowa Polski
uważana jest dzięki granicy zadłużenia zapisanej w konstytucji
za wzorcową. Dzięki sukcesom Polski obraz Niemców nieco się
zróżnicował. Ta zmiana dotyczy z pewnością tylko mniejszości.
Stare, negatywne stereotypy trudno jest w obydwu krajach
zamienić pozytywnymi. Tym nie mniej, hasłami antyniemieckimi nie da się w Polsce wygrać wyborów.
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Polsko-niemieckim stosunkom brakuje dziś ambitnych celów.
Elity polityczne obydwu krajów zajmują się codzienną polityką
i partykularnymi interesami. Tracą przy tym z oczu perspektywę
tego, jak wielką odpowiedzialność ponoszą wspólnie za Europę.
Ta migawka po 20 latach nie umniejsza jednak sukcesu Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. Od dawna stanowi on element dziedzictwa politycznego Europy i jest tym samym przykładem dla
świata – tak jak chciał tego polski filozof Zygmunt Bauman.

Basil Kerski jest redaktorem naczelnym Polsko-Niemieckiego Magazynu
DIALOG (Berlin-Gdańsk), w 2011 r.
ukazała się jego książka „Dynamika zbliżenia w stosunkach polskoniemieckich. Teraźniejszość i historia
pewnego sąsiedztwa” (wydawnictwo
Duesseldorf University Press).

Kontakt:
Basil Kerski | basil.kerski@t-online.de
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+++ Terminy 2012 +++
Partnerstwo-Odra na ITB 2012

Od 7 do 11 marca 2012 r. odbędą się w Berlinie największe
międzynarodowe targi turystyczne świata – ITB 2012.
Na własnym stoisku będzie tam reprezentowana również
inicjatywa Partnerstwo-Odra, tak jak miało to miejsce już
w roku 2011 – przy koordynacji Berlin Tourismus & Kongress GmbH/visitBerlin. 8 marca ośmiu oficjalnych partnerów projektu „Partnerstwo-Odra” organizuje w salach
nr. 17/18 Międzynarodowego Centrum Kongresowego ICC
konferencję dla zaproszonych gości, która poświęcona
będzie współpracy turystycznej w regionie Odry.

Pozyskanie nowego potencjału turystycznego
dzięki EURO 2012
W jaki sposób miasto może wykorzystać wielką imprezę sportową
do rozwoju turystyki? Hasło brzmi „Host City Marketing“, a temat
ten stanowi aktualnie przedmiot wymiany między Berlinem a kilkoma polskimi miastami w ramach przygotowań do Mistrzostw
Europy 2012 w piłce nożnej. „Dla Berlina Mistrzostwa Świata 2006
stanowiły inspirację. Dobra atmosfera i pozytywny obraz przeka-

Kontakt:
Marzena Hartmann | Marzena.Hartmann@visitberlin.de

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie – w marcu 2012 zapraszają ponownie

zany przez media doprowadziły w następstwie do znacznego
wzrostu liczby turystów odwiedzających Berlin” – mówi Gerhard
Buchholz z visitBerlin. Berlińskie doświadczenia dotyczące tego,
co miasto-gospodarz uwzględnić musi w przygotowaniach i realizacji wielkiego wydarzenia sportowego tak, aby stało się ono sukcesem, przedstawiał on już w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.
Tematyka z tym związana rozciąga się od urządzenia stref kibica poprzez bezpieczeństwo na stadionach, kierowanie ruchem,
serwis i czystość po ogólnokrajową kampanię uprzejmości
i przyjaznego nastawienia. Zainteresowanie doświadczeniami
Berlina jest bardzo duże. Dwie dyskusje panelowe były na żywo
transmitowane w polskim radiu i telewizji. Duży potencjał wiąże
z tym również nowy międzynarodowy port lotniczy BER  (Berlin
Brandenburg Airport) w związku z poszerzeniem obsługiwanego
obszaru o Polskę zachodnią. visitBerlin i BER zaprezentują się
w tym kontekście wspólnie na targach w Polsce.
Kontakt:
Gerhard Buchholz | gerhard.buchholz@visitberlin.de

Stadion Narodowy w Warszawie w październiku 2011

+++ Strefa partnerstwa  +++
Partnerstwo-Odra nie musi martwić
się o „narybek”

W kręgu zaprzyjaźnionych i wspierających Partnerstwo-Odra
instytucji aż troje koleżanek i kolegów cieszy się nowonarodzonym potomstwem:
Marta Szafrańska z Administracji Senatu ds. Gospodarki,
Technologii i Badań Naukowych wydała 24 października na
świat syna Karola Mateusza.
Kai Dahme opiekujący się ze strony Związku Komunikacyjnego Berlina-Brandenburgii (VBB) Okrągłym Stołem Komunikacji

Marta Szafrańska

Kai Dahme

został 1 września ojcem Merle Fenji i może przekonać się teraz
o zaletach przedziału dla małych dzieci w pociągach ICE.
Ojcem został również Thorsten Kohlisch, były pracownik Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych, pracujący obecnie w Information Point East Interreg
IV C w Katowicach. Jego syn Jan Karol przyszedł na świat
7 października.
Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i witamy serdecznie polsko-niemieckie dzieci!

Thorsten i Barbara Kohlisch
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+++ Strefa partnerstwa +++
Nowy pracownik w SenWTF
Serdecznie witamy Tomasza Walczaka, nowego pracownika
Administracji Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet. Od
1 października zastępuje on w Referacie Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej Martę Szafrańską podczas jej urlopu
wychowawczego. Pochodzi on z Torunia, od lat dziecięcych
mieszka jednak w Niemczech. Studiował filozofię i politologię w
Berlinie i Poczdamie. Na rzecz leżących mu na sercu stosunków
polsko-niemieckich angażował się już podczas studiów: „cieszę
się bardzo, że będę mógł aktywnie współpracować przy dalszym
rozwoju inicjatywy Partnerstwo-Odra” – mówi Tomasz Walczak.

Kontakt:
Thomas Walczak | thomas.walczak@senwtf.berlin.de
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