18.06.2018

Polsko-niemiecki dialog obywatelski: Wrocław i Berlin przy
okrągłym stole nad Sprewą
Podczas drugiego spotkania Okrągłego Stółu
Berlin-Wrocław, który powstał dzięki
inicjatywie „Fundacji Przyszłość Berlin”
(Stiftung Zukunft Berlin) w październiku 2017
r. roku, wdrożono kilka nowych projektów na
rzecz polsko-niemieckiej współpracy.
Spotkanie odbyło się w dniu 18 czerwca 2018
r. w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Berlinie

Stiftung Zukunft Berlin

(IHK Berlin). Przedstawiciele Berlina oraz
Wrocławia zgodzili się na to, aby wymienić się doświadczeniami poprzez różnorodne warsztaty i
wzajemne wizyty ekspertów. Lider konferencji i były ambasador Niemiec w Polsce, Reinhard Schweppe,
przewiduje, iż przedstawione pomysły będą cieszyć się dużym sukcesem. Jan Wais, zastępca dyrektora
wrocławskiego biura ds. Współpracy zagranicznej również potwierdził, że realizacja projektów znajduje
się "na dobrej drodze".
Zgodnie z hasłem „Dialog międzykulturowy” w ramach którego polscy i niemieccy nauczyciele, a także
inni eksperci z obszarów edukacyjnych chcą opracować wspólne zasady przekazywania wartości takich
jak tolerancja i odwaga oraz zainteresowanie zrównoważeniem ekologicznym. Okrągły Stół chce
wspierać ten projekt inicjując szkolenia dla nauczycieli. Funkcjonariusze policji i administracji także mają
wymienić się doświadczeniami w zakresie migracji i integracji. Zgodnie z życzeniami Polaków,
renomowane wrocławskie uczelnie mają wziąć udział w wymianie między uniwersytetami obu miast. W
dziedzinie kultury artyści i właściciele galerii chcą nawiązać bliższe kontakty i inspirować się nawzajem,
tymczasowo wymieniając się pracowniami i organizując wspólne wystawy.
Okrągły Stół postanowił, iż działania sieci "Miasta dla Europy" mają być intensyfikowane. Sieć ta została
założona w 2012 r. przez inicjatywę Wrocławia i Berlina. Według Volkera Hassemera, prezesa zarządu
„Fundacji Przyszłość Berlin”, osoby coraz bardziej zdają sobie sprawę, że odpowiedzialność miast w
kontekście europejskim gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Dlatego nadszedł czas, aby wzmocnić
współpracę między miastami europejskimi. Z tego powodu Volker Hassener zaprosił przedstawicieli
różnych miast na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. w Berlinie, oraz na tradycyjne
"Przemówienie Europejskie", w którym będzie także uczestniczył Koen Lenaerts, Prezydent
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według Hassemera upadek muru berlińskiego jest nie tylko
ważnym wydarzeniem dla Niemiec ale stanowi również "europejską datę", która zawsze daje powód do
spotkań i wzajemnych debat.
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