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Spotkanie na Szczycie Partnerstwa-Odra: regiony opowiadają się za dalszą współpracą

Drodzy Czytelnicy,

Głównymi tematami omawianymi podczas Politycznego Spotkania na
Szczycie Partnerstwa-Odra były poprawa opieki zdrowotnej, współpraca w
dziedzinie badań, atrakcyjne połączenia kolejowe oraz przyszłość unijnych
programów wsparcia. Na zaproszenie premiera Saksonii Michaela Kretschmera w dniach 8 i 9 maja 2018 r. zebrało się w Dreźnie 50 przedstawicieli
regionów położonych na wschód i zachód od Odry – między nimi znalazł się
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke, Senator Berlina ds. Kultury i Europy Klaus Lederer, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.

szczególnie w dziedzinie edukacji wymiana europejska przynosi sukcesy i wzbogaca wszystkich jej
uczestników – głównie dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej. W ramach współpracy pomiędzy
Polską i Niemcami inicjowanych i realizowanych
jest zatem wiele projektów, a kilka z nich chcemy
przedstawić Wam w aktualnym wydaniu naszego
newslettera. Głównym celem jest wspieranie wymiany, propagowanie tolerancji oraz korzystanie
z wiedzy partnerów.

Członkowie Partnerstwa-Odra wspólnie wyrazili chęć dalszej rozbudowy sieci i zacieśnienia współpracy w regionach przygranicznych. Tym sposobem
wspólne projekty mają przyczynić się do poprawy transgranicznej opieki
zdrowotnej. Również połączenia kolejowe pomiędzy regionami nad Odrą
mają zostać zoptymalizowane, ponieważ sieć kolejowa, mimo kilku ulepszeń w ostatnich latach, ciągle jeszcze jest niewystarczająco rozbudowana.
Szczególnie ważna jest tutaj elektryfikacja odcinka Drezno-Görlitz-Wrocław
i rozbudowa odcinka Berlin-Szczecin. Ponadto podczas Spotkania na Szczycie przedstawiciele regionów zażądali bardziej atrakcyjnego połączenia między Berlinem a Wrocławiem.

Ponadto mamy dla Was inne interesujące nowości:
podczas Spotkania na Szczycie w Dreźnie uczestnicy porozumieli się co do dalszej rozbudowy
polsko-niemieckiej współpracy. Dzięki rozbudowie linii połączeń oraz organizacji spotkań
sieciowych rozwija się współpraca w dziedzinie
transportu kolejowego. Wraz z nastaniem letnich
temperatur w Berlinie i Wrocławiu przedstawione
zostały turystyczne atrakcje, takie jak szlaki rowerowe i wodne, oraz różnorodne miejsca kultury.

W celu zabezpieczenia przyszłości gospodarczej w polsko-niemieckim rejonie
przygranicznym regiony będą dążyły do jeszcze większego wsparcia wspólnych projektów badawczych, by w ten sposób zapewnić wykształconej sile
roboczej lepsze perspektywy wzdłuż Odry.

Życzę Państwu dużo słońca i przyjemnej lektury!

Więcej współpracy, więcej uwagi
Spotkanie na Szczycie odbyło się kilka dni po przestawieniu planów finansowania Unii Europejskiej na okres od roku 2021. Finansowanie przez UE było
zatem ważnym tematem podczas spotkań doradczych regionów. Fundusze
przeznaczane na Europejską Współpracę Terytorialną (EWT) są ważnym
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środkiem finansowania projektów transgranicznych przynoszącym korzyści mieszkańcom bezpośrednio na miejscu.
Polityczni liderzy Partnerstwa-Odra byli zgodni co do tego,
że finansowanie EWT nie może zostać uszczuplone i powinno
zachować swój regionalny charakter.
Na koniec Spotkania na Szczycie premier Saksonii Michael
Kretschmer symbolicznie przekazał pałeczkę w formie rafandynki członkowi zarządu województwa lubuskiego Tadeuszowi Jędrzejczakowi. Od teraz to województwo lubuskie
koordynuje prace Partnerstwa-Odra i jest odpowiedzialne za
organizację następnego spotkania na szczycie.

Pod hasłem »Granice dzielą – Odra łączy« członkowie Partnerstwa-Odra zebrali się
na Spotkaniu na Szczycie w Państwowej Kancelarii Saksonii w Dreźnie

Spotkanie na Szczycie ws. przyszłości współpracy regionów Brandenburgia i Lubuskie
Dwa tygodnie po politycznym Spotkaniu na Szczycie Partnerstwa-Odra w Dreźnie czołowi politycy Brandenburgii i województwa lubuskiego spotkali się 22 maja 2018 r. na dodatkowym posiedzeniu w Euromieście Gubin. Pod kierownictwem
premiera Dietmara Woidke i członka zarządu województwa
lubuskiego Tadeusza Jędrzejczaka, przedstawiciele partnerskich regionów skupili swoją uwagę na transgranicznych
połączeniach komunikacyjnych, współpracy w dziedzinie rolnictwa i kultury, jak również na znaczeniu dotacji unijnych
dla trwałego zazębiania się regionów.
Transgraniczny ruch kolejowy to duży zysk dla regionu
Uczestnicy z Brandenburgii i Lubuskiego byli zgodni co do
tego, że transgraniczne połączenia komunikacyjne to znaczący faktor rozwoju regionu przygranicznego. Za żywy przykład posłużyło podwójne miasto Guben-Gubin, w którym od
czerwca 2018 r. wprowadzone zostało transgraniczne połączenie autobusowe. Zdecydowanym celem polityków jest w
dalszym ciągu poprawa sieci połączeń kolejowych w regionie
Berlin-Brandenburgia-Lubuskie w celu wzmocnienia atrakcyjności regionu przygranicznego jako przestrzeni do pracy,
życia i gospodarki.
Intensywna współpraca w gospodarce rolnej
Jeden z programów roboczych trwający do 2019 r. oraz umowy transgraniczne wytyczają kierunek działania współpracy
pomiędzy Brandenburgią a województwem lubuskim w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, jak również dla środowiska i rolnictwa. W centrum zainteresowania znalazła się
wzajemna gospodarka rzekami przygranicznymi, współpraca w celu ochrony gatunków i przestrzeni życiowej, a także
wymiana doświadczeń na temat regionalnego zastosowania
przepisów unijnych i projektów INTERREG. Celem obu stron
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jest kontynuacja tego modelu sukcesu również w przyszłości.
W celu wzmocnienia współpracy kulturalnej Brandenburgia
chciałaby włączyć między innymi obchody jubileuszu 100-lecia założenia szkoły Bauhausu przypadające na przyszły rok.
Premier Woidke chce jeszcze więcej Europy
Premier Brandenburgii Dietmar Woidke podkreślił znaczenie zjednoczenia Europy dla trwałej współpracy regionu nad
Odrą: „Tutaj, w tym regionie przygranicznym, realizujemy europejską myśl pokoju i dobrobytu dzięki współpracy ponad
granicami, zamieniamy środki unijne, jak wsparcie w ramach
programu INTERREG, w przełomowe projekty. Tutaj chcemy
jeszcze więcej Europy, a nie mniej. O to będziemy walczyć w
Warszawie, w Berlinie i nawet w Brukseli.”

Czołowi politycy Brandenburgii i województwa lubuskiego wymienili doświadczenia
na temat polsko-niemieckiej współpracy
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Niezapomniane cele podróży: dziewicze i fascynujące krajobrazy wzdłuż Odry
Polsko-niemiecki region nadodrzański oferuje nie tylko miasta
godne odwiedzenia, ale także wyjątkowe krajobrazy naturalne, jak na przykład Łęgi Odrzańskie (Oderbruch). Szczególnie
latem warto rozkoszować się przyrodą wzdłuż Odry – zarówno
na lądzie, jak i na wodzie.
Tereny nadodrzańskie można w doskonale poznawać na rowerze – na przykład wzdłuż trasy rowerowej Odra-Nysa. Trasa jest
dobrze oznakowana i od 2001 roku rozciąga się od ujścia Nysy
w czeskim miasteczku Nová Ves do niemieckiej miejscowości
Ueckermünde w pobliżu Bałtyku. Szlak jest bogaty w cenne krajobrazy i prowadzi obok Parku Krajobrazowego Księcia Pücklera w Bad Muskau, Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz
Ogrodu Różanego w Forst. Również miłośnicy starych miast
znajdą na trasie rowerowej Odra-Nysa liczącej 465 kilometrów
długości miejsca godne uwagi: na odcinku leży podwójne miasto Görlitz/Zgorzelec oraz uniwersyteckie miasto Frankfurt nad
Odrą, gdzie opłaca się zrobić krótką przerwę na odpoczynek.
Również Rowerowe Forum Metropolitarne i Festiwal Rowerowy odbywające się w dniach 20-22 kwietnia we Wrocławiu
poświęcone były jeździe na rowerze. Przedstawiciele ze świata
polityki, gospodarki, turystyki i towarzystw z Polski, Czech i
Niemiec dyskutowali na tematy trendów i rozwoju mobilności
rowerowej, planowania sieci tras rowerowych, ich standardów
europejskich oraz sposobu ich wprowadzenia na rynek. Amatorom jazdy rowerowej Forum Rowerowe przyniosło szczególnie dobre wiadomości: region nadodrzański ma otrzymać
nowy połączony odcinek drogi rowerowej. Podczas Konferencji
we Wrocławiu podpisano list intencyjny wszystkich sąsiadujących województw dotyczący budowy Odrzańskiej Trasy Rowerowej Blue Velo. Pierwsze odcinki w Zachodniopomorskim
i Lubuskim nadają się już do jazdy. Teraz trasa Blue Velo ma
prowadzić od źródła Odry aż do jej ujścia do Morza Bałtyckiego. Podobnie jak Łabska Trasa Rowerowa biegnąca przez
Czechy i Niemcy, Odrzańska Trasa Rowerowa będzie pierwszą
w Polsce połączoną trasą rowerową biegnącą wzdłuż rzeki.

Region nadodrzański z perspektywy wody
Kto ma ochotę poznać miasta i krajobrazy nad Odrą z perspektywy wody i w atmosferze relaksu, znajdzie tę możliwość
w mieście Eisenhüttenstadt. Idealnym punktem wypraw kajakowych na Kanale Odra-Sprewa jest stara część miasta Fürstenberg. W roku 2016 kanał prowadzący z Berlina do Odry
obchodził już 125 rocznicę powstania. Łódki i łodzie sportowe najłatwiej jest wynająć we Frankfurcie nad Odrą. To tam z
portu Marina Winterhafen miłośnicy sportów wodnych mogą
popłynąć w kierunku Bałtyku lub do Polski.
Zachowanie ciszy i naturalnego krajobrazu, jaki panuje w
Regionie Odry, wymaga zaangażowania różnych organizacji
polskich i niemieckich w ochronę rzeki. W tym celu 20 czerwca
2018 r. w Słubicach odbędzie się konferencja ekspercka „Przyjazna środowisku ochrona przeciwpowodziowa na rzece Odrze”, na którą zapraszają polska Koalicja Ratujmy Rzeki oraz
Niemiecka Liga Ochrony Przyrody (Deutscher Naturschutzring
DNR). Na konferencji zaprezentowane zostaną dwie nowe ekspertyzy na temat ochrony przeciwpowodziowej oraz toczyć się
będzie dyskusja na temat ruchu statków na Odrze. Politycy,
członkowie stowarzyszeń ochrony środowiska i natury oraz
przedstawiciele żeglugi śródlądowej otrzymają tym samym
okazję do fachowej wymiany poglądów i założenia inicjatyw
transgranicznych w celu zachowania Regionu Odry jako idyllicznego celu urlopowiczów i turystów.

Workshop beim Metropolitanen Fahrradforum in Breslau

Transgraniczny ruch kolejowy: rozbudowa kolejnych odcinków
W następnych latach nastąpi dalsza rozbudowa połączeń pomiędzy Polską a Niemcami za pomocą szyn kolejowych. Ten postulat został ustalony podczas III polsko-niemieckiego szczytu
kolejowego, który odbył się 11 czerwca 2018 r. W wymianie w
Poczdamie udział wzięli koordynator rządu RFN ds. współpracy niemiecko-polskiej, premier Brandenburgii Dietmar Woidke,

koordynator ze strony polskiego rządu ds. polsko-niemieckiej
współpracy Renata Szczęch, jak również politycy z ministerstw
infrastruktury oraz przedstawiciele kolei z obu państw.
Między innymi podpisano list intencyjny o rozbudowie dwutorowego odcinka kolejowego między Angermünde a granicą
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Niemcy/Polska, który jest częścią transgranicznej trasy Berlin-Szczecin. Oprócz tego od grudnia bieżącego roku powróci
ruch na dalekobieżnej linii Berlin-Wrocław-Kraków-granica z
Ukrainą, który został wstrzymany w 2014 roku. Kolej niemiecka DB oraz PKP sprawdzają aktualnie dodatkowe możliwości
modyfikacji na tym odcinku.
Dwutorowo i zelektryzowanie
Kolej niemiecka DB powiadomiła ponadto o planowanej rozbudowie odcinka Knappenrode-Horka-Węgliniec. Do momentu
zmiany rozkładu jazdy w grudniu linia ma zostać zelektryfi-

kowana i prowadzić dwutorowo, a służyć przede wszystkim
polsko-niemieckiemu transportowi towarowemu.
Odnośnie transportu osobowego postanowiono od jesieni
2019 r. przyspieszyć ruch kolejowy na linii Berlin-Warszawa.
W tym celu na połączeniu maję pojawić się nowo zakupione
nowoczesne lokomotywy i wagony oraz trzy dodatkowe pary
pociągów. Oprócz tego cieszący się dużą popularnością Pociąg
do Kultury między Berlinem a Wrocławiem będzie jeździć również w przyszłym roku.

Uczestnicy szczytu kolejowego w dniu 11 czerwca w Poczdamie

Wrocław – Berlin: kultura łączy
Berlin i Wrocław to dwa popularne wśród turystów miasta
oferujące właśnie w sezonie letnim bogaty program kulturalny i liczne interesujące imprezy. Przygoda związana z wyjazdem weekendowym rozpoczyna się jednak nie dopiero w
momencie przyjazdu na miejsce, ale już podczas podróży. Od
2016 r. podczas weekendów zainteresowani mogą podróżować bez przesiadki z Berlina do Wrocławia i z powrotem, a
podróży towarzyszą różnorodne programy rozrywkowe.
Początkowo Pociąg do Kultury przewidziany był na jeden rok,
ale 28 kwietnia 2018 r. dzięki przedłużeniu akcji projekt obchodził już dwuletni jubileusz. W tym dniu w galerii sztuki „Stacja
Kultura” na legnickim dworcu kolejowym świętowali wszyscy,
którzy przyczynili sią do sukcesu Pociągu do Kultury. Licznych
podróżnych, organizatorów i pracowników kolei ucieszył
szczególnie dekorowany tort w kształcie pociągu. Po prawie
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Lena Witkowska z zespołu VESPA, który wiosną muzycznie wspierał pierwszą
potańcówkę

godzinnym programie kontynuowano podróż kolejnym pociągiem. Oficjalna informacja niemieckich kolei regionalnych DB
Regio oraz Kolei Dolnośląskich o wydłużeniu projektu Pociągu
do Kultury do końca 2019 r. okazała się wyjątkowo szczodrym
prezentem urodzinowym. Dodatkowo w piątki uruchomione
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zostanie dodatkowe połączenie z Wrocławia do Berlina. Również dwujęzyczny
program kulturalny w pociągu z licznymi odczytami,
występami i warsztatami
oraz interaktywnymi akcjami telefonicznymi przy
stolikach zostanie zachowany do 2019 r.
Nie tylko turyści, ale także znani politycy potrafią
docenić walory Pociągu
do Kultury i wspierają ten
polsko-niemiecki projekt.
Tak na przykład podczas
cyklu „Rozmów w podró- Dwa lata istnienia Pociągu do Kultury trzeba należycie uczcić
ży” premier Brandenburgii
Dietmar Woidke oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz Podróż z Berlina do Wrocławia trwa w sumie 4,5 godziny.
wymieniali poglądy na temat potencjałów współpracy pol- Godna polecenia jest jednak krótka przerwa na dworcu w
sko-niemieckiej. Kathrin Schneider, minister infrastruktu- Legnicy. W końcu hasłem pociągu jest: „Po drodze do celu”.
ry i rozwoju w Brandenburgii, oraz Jerzy Michalak, członek Można tu podziwiać różne wystawy w Galerii Kolei Dolnoślązarządu dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego, razem skich „Stacja Kultura”. Ładny i relaksujący jest także spacer
przyjrzeli się uważniej perspektywom i rozbudowie komuni- przez starówkę z imponującymi kościołami, Zamkiem Piakacji międzyregionalnej. Do grona zacnych gości w marcu stowskim i Muzeum Miedzi.
2018 r. należeli również berliński senator ds. kultury i Europy
dr Klaus Lederer oraz wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.
Po przyjeździe do Wrocławia senator Klaus Lederer zapoczątAktualne informacje oraz rozkład jazdy znajdują się
kował w historycznym Domie Oppenheimów nową inicjatywę
pod linkiem:
BERLINSalonWROCLAW, mającą służyć wymianie artystyczhttps://www.facebook.com/vbbpolen
nej i kulturalnej. Wizyta naprawdę się opłaca!

„Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy dochodzi do faktycznego spotkania się ludzi”
Berlin żyje – rozrasta się, zmienia się, staje się coraz bardziej
postępowy i popularny. Najbardziej charakterystyczną cechą
tej europejskiej metropolii jest jednak jej wielokulturowość.
Według danych niemieckiego urzędu statystycznego prawie jedna trzecia mieszkańców Berlina ma tło migracyjne.
Po berlińczykach z tureckich rodzin imigranckich to polska
społeczność zajmuje drugie miejsce. Również Dorota Kot
pochodzi z Polski. Z wykształcenia antropogeograf, obecnie
honorowy członek zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie oraz członek stowarzyszenia partnerstwa miast Szczecin
Städtepartner Stettin e.V. Wspiera ona swoimi osobistymi doświadczeniami i zaangażowaniem w prace socjalne Polaków
mieszkających w Berlinie. Ponadto z przekonaniem i siłą woli

angażuje się w polsko-niemiecką wymianę.
Pani Doroto, co by Pani poradziła Polakom, którzy decydują
się na nowy początek w niemieckiej stolicy?
Wielu Polaków decyduje się bardzo spontanicznie na nowy początek w Niemczech. Często nie mówią po niemiecku i nie mają
wystarczających informacji na temat życia w Niemczech. Ze
znajomością języka angielskiego można zajść daleko, ale aby
prowadzić aktywne życie wśród społeczeństwa berlińskiego,
musi się znać niemiecki. Poza tym każdy powinien wcześniej
zaznajomić się z rynkiem pracy i mieszkania w Niemczech.
Również podstawy prawne są bardzo pomocne. Tylko odpowiednie przygotowanie gwarantuje udany start.
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aby zbudować pomost między pracą a swoim czasem wolnym.
Dlatego organizujemy różne aktywności w czasie wolnym,
takie jak wycieczki, wizyty na wystawach, wędrówki piesze,
wieczory krajoznawcze. Te ostatnie powołane zostały do życia
przed czterema laty i od tego czasu odbywają się regularnie.
Za każdym razem prezentujemy inny kraj. Osoby z lub bez tła
migracyjnego wykorzystują te wieczory do tego, aby nauczyć
się od innych czegoś nowego. Następny wieczór krajoznawczy
zaplanowany jest na jesień 2018 r. Projekt „Rada Społeczna
Aktywnie” nie tylko troszczy się o aktywny i wyważony sposób
życia migrantów, ale wzmacnia także ich proces integracji.

Dorota Kot angażuje się w różne projekty dotyczące
Polaków mieszkających w Berlinie

Jakiej konkretnej pomocy udziela Polska Rada Społeczna w
Berlinie?
Polacy otrzymują wszystkie ważne informacje odgrywające
dużą rolę w codziennym życiu – od umowy wynajmu mieszkania, przez umowę o pracę aż do zasiłku rodzinnego. Oferujemy przy tym nie tylko poradnictwo prawne, ale także pomoc
psychologiczną. Można się u nas uczyć również niemieckiego.
Naszym celem jest nie tylko wyposażenie migrantów w wiadomości, ale również wsparcie ich kulturalnego i politycznego zaangażowania. W tym celu oferujemy różne warsztaty
dla młodych i dorosłych. Przykładem jest projekt „Zeige deine Herkunft” (Pokaż swoje pochodzenie), który w lipcu 2018
r. wystartuje na nowo. Dzieci i młodzież z tłem migracyjnym
opowiadają przed kamerą swoją historię i w ten sposób mają
możliwość wymiany swoich doświadczeń.
Czym jest projekt „Polska Rada Społeczna Aktywnie“?
Aby prowadzić zrównoważone życie w Niemczech ważne jest,

Niemiecka stolica Berlin (dzielnica Friedrichhain-Kreuzberg) i polskie miasto portowe Szczecin łączy długoletnie partnerstwo. Jaką rolę odgrywa Stowarzyszenie
Partnerstwa Miast Städtepartner Stettin e.V. w wymianie
transgranicznej?
Stowarzyszenie istnieje po to, aby implementować międzyludzkie stosunki Niemców i Polaków. Oczywiście można im
teoretycznie ukazać kulturowe, polityczne i historyczne aspekty sąsiedniego kraju, ale najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy
dochodzi do faktycznego spotkania się ludzi. Wtedy sami wymieniają się doświadczeniami i uczą się wzajemnie od siebie.
Aby osiągnąć najlepsze wyniki organizujemy tak często, jak to
jest możliwe, spotkania pomiędzy berlińczykami i szczecinianami. Przykładem, który mi szczególnie blisko leży na sercu,
jest praca z młodzieżą i edukacja polityczna. Jakiś czas temu
wspólnie ze szczecińskim Stowarzyszeniem Progressum zaprosiliśmy do Berlina dzieci i młodzież z domu dziecka w Tanowie
pod Szczecinem, gdzie pokazaliśmy im miasto wraz ze wszystkimi powiązaniami polsko-niemieckimi. Innym projektem
stowarzyszenia partnerstwa miast są Dni Europy Wschodniej
(Osteuropa-Tage). Jest to międzykulturowy festiwal odbywający się rokrocznie w czerwcu, który oferuje uczestnikom szeroką
paletę różnych aktywności. Należą do nich wystawy, odczyty,
wieczory filmowe i pikniki. Partnerzy zainteresowani współpracą są zawsze mile widziani!

+ + + TEMAT WYDANIA – POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA W SEKTORZE SZKOLNICTWA + + +
Projekt „Car-2-Lab“: międzynarodowy projekt mający na celu digitalizację kształcenia w zakresie techniki motoryzacyjnej
Technologizacja pojazdów stale postępuje do przodu, tym
samym wzrastają wymagania wobec mechatroników samochodowych, którzy te pojazdy budują i dokonują przeglądów
technicznych. Przykładem takiego postępu jest telematyka
pojazdowa – kombinacja telekomunikacji i informatyki w samochodzie. To właśnie na tej dziedzinie skupił się projekt Unii
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Europejskiej „Car-2-Lab – opracowanie innowacyjnego modelu
kształcenia w zakresie wykorzystania systemów telematycznych w technice motoryzacyjnej”. Od 2016 roku projekt pracuje nad systemem nauczania, który umożliwiłby zastosowanie
w praktyce nowych i wymaganych od specjalistów kompetencji
z zakresu techniki samochodowej.
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Sprawdzian praktyczny dla innowacyjnej metody nauczania
Szkoły wyższe, zawodowe oraz przedsiębiorstwa z Berlina,
Poznania, włoskiego miasta Vicenza i duńskiego Aarhus
rozwijają innowacyjne, oparte na internecie media do nauczania w zakresie zastosowania telematyki pojazdowej. W
celu przeprowadzenia wspólnego testu berlińska spółka ds.
współpracy międzynarodowej BGZ GmbH – partner wiodący
projektu „Car-2-Lab“ – zorganizowała w Poznaniu warsztaty dla 20 uczniów szkół zawodowych i studentów z Niemiec,
Polski, Włoch i Danii. Młodzi uczestnicy spotkania testowali
pod przewodnictwem kadry szkoleniowej z czterech państw w
dniach 14 do 18 maja 2018 r. wypracowany w ramach projektu „zestaw telematyczny“. Jest to cyfrowy program nauczania, który umożliwia naukę i ćwiczenie w obszarze diagnostyki i naprawy w zakresie telematyki pojazdu. Umożliwia on
także praktyczną naukę gromadzenia i analizy bazy danych,
jak również usuwania usterek w wypadku awarii systemu
telematycznego. Skrzynka telematyczna za pomocą sprzętu
komputerowego i oprogramowania symuluje pojazd, który
steruje się poprzez różne digitalne terminale. W ten sposób
program do uczenia pomaga budować mosty pomiędzy
mechaniką a techniką informacji i komunikacji w sektorze
pojazdów i ułatwia zrozumieć abstrakcyjne treści z zakresu
telematyki.

Już dzisiaj „zestaw telematyczny” rozwinięty jest do tego stopnia, że umożliwia zastosowanie go niezależnie od systemu
kształcenia w poszczególnych krajach. Podczas warsztatów
20 uczestników sprawdziło, jak bardzo „zestaw telematyczny”
– przy udziale partnerów projektu „Car-2-lab” – nadaje się do
zastosowania na lekcji. Na zakończenie studenci i uczniowie
biorący udział w warsztatach podzielili się z partnerami projektu opiniami dotyczącymi testowanego programu do nauki
i wspólnie dokonali ewaluacji projektu w celu uzupełnienia
„zestawu telematycznego” o dalsze funkcje.
Dostosowanie kształcenia do ery cyfryzacji
Jeszcze do lutego 2019 roku trwa projekt zbliżający do siebie
szkolnictwo wyższe i zawodowe, który ma ukazać sektorowi
techniki pojazdów, jak dużą wartość w kształceniu zawodowym niosą ze sobą cyfrowe metody edukacji. W celu poszerzenia działalności projekt „Car-2-Lab“ pracuje dodatkowo
nad całościowym curriculum i pojedynczymi jednostkami
lekcyjnymi w zakresie kształcenia mechatroników samochodowych. Dzięki temu możliwe będzie w przyszłości bezproblemowe dopasowanie kształcenia zawodowego w zakresie
techniki motoryzacyjnej do potrzeb i wymagań ery cyfryzacji.
Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+).

Uczniowie i studenci zmagający się z zadaniami

7

NEWSLETTER 2/2018
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + TEMAT WYDANIA – POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA W SEKTORZE SZKOLNICTWA + + +

Innowacja i cyfryzacja: Projekt „Learning eMobility Plus” uznany za przykład „Good Practice”
Jakich umiejętności potrzebują specjaliści, którzy pracują
nad technologią przyszłości –elektomobilnością? I w jaki
sposób mogą najlepiej wejść w posiadanie tych umiejętności?
Odpowiedzią na te pytania zajmował się projekt „Learning
eMobility Plus“ berlińskiej spółki BGZ GmbH. W latach 20142016 dziewięciu partnerów z Niemiec, Polski i Włoch wspólnie
pracowało nad innowacyjnymi koncepcjami i materiałami
nauczania, które umożliwią przekazanie nowych kompetencji dla branży motoryzacyjnej przyszłości. Najpierw studenci
z trzech krajów Unii Europejskiej pracowali nad rozwojem
nowych systemów nauczania dla branży elektromobilności.
Prototypy tych koncepcji naukowych zostały przetestowane
przez uczniów szkół zawodowych – przyszłych fachowców w
branży. Materiały nauczania, sprawdzone uprzednio w praktyce, zostały zastosowane w szkołach zawodowych oraz w
nauczaniu poza zakładowym w temacie elektronicznej techniki pojazdów.
Sukcesy zostały przedstawione podczas kongresu BIBB w
Berlinie
Projekt Unii Europejskiej „Learning eMobility Plus”, w którym
wzięły udział placówki nauczania zawodowego, szkoły wyższe oraz związki przedsiębiorców uchodzi za wzorowy przykład nauki i nauczania w erze cyfryzacji. Dlatego ukończony
projekt został przedstawiony jako „Good Practice“ podczas
kongresu Federalnego Instytutu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (BIBB) w centrum kongresowym bcc przy Alexanderplatz w Berlinie. Na kongresie w dniu 8 czerwca Grażyna
Wittgen z berlińskiej spółki BGZ oraz Prof. Dr.-Ing. Michael
Lindemann z Wyższej Szkoły Techniki i Gospodarki w Berlinie
(Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) zdali sprawozdanie na temat wyjątkowości, celów i sukcesów projektu w
ramach II Forum na temat: „Miejsca nauki z przyszłością:
wspólnie i cyfrowo”. Na zakończeniu prezentacji referenci odpowiadali na pytania publiczności dotyczące projektu „Learning eMobility Plus” i specyfiki współpracy transgranicznej w
sektorze kształcenia zawodowego. Projekt ten dzięki prezentacji i rundzie pytań zainspirował również inne kooperacje do

Prof. Dr.-Ing. Michael Lindemann z berlińskiej uczelni HTW i Thomas Grey, nauczyciel
ze szkoły zawodowej Fachschule für Kfz-Technik der Kfz-Innung w Berlinie

wcielenia innowacyjnego podejścia do nauki.
Przykład kształcenia zawodowego
Nie tylko podczas kongresu BIBB projekt „Learning eMobility Plus” został uznany za dobry przykład „Good Practice”.
Wyniki prac nad projektem zostały przedstawione również
w broszurze Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jako
pozytywny przykład owocnej realizacji projektu. Szczególnie
cieszą sukcesy osiągnięte podczas wspólnej pracy nad projektem. Również przedsiębiorstwa z branży elektromobilności uczestniczyły w tym projekcie i wspierały studentów oraz
uczniów w opracowaniu innowacyjnych koncepcji i materiałów nauczania. Dzięki temu w Polsce i we Włoszech narodziły
się nowe możliwości kooperacji pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami, które oferują kształcenie praktyczne, mimo tego, że w obu krajach kształcenie zawodowe
opiera się bardziej na nauce w szkole. Ponadto wspólna praca nad projektem przyniosła wnioski i rekomendacje regionalnym, krajowym i europejskim organom odpowiedzialnym
za kształcenie zawodowe. Tak więc sukces projektu „Learning
eMobility Plus” może posłużyć za przykład innowacyjnego
kształcenia zawodowego w innych branżach i krajach.
Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+).

Poznaj swoich sąsiadów – nauczyciele i uczniowie on Tour
Od dwóch lat pasażerowie z Niemiec i Polski spotykają się w
Pociągu do Kultury, odkrywając wzajemnie kulturę sąsiada
podczas spotkań autorskich, koncertów, przedstawień i dyskusji panelowych. Ponieważ największy głód wiedzy panuje wśród dzieci, w listopadzie 2017 roku Pociąg do Kultury
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umożliwił po raz pierwszy możliwość wymiany dla uczniów.
Tym sposobem siódma klasa z gimnazjum im. Schadowa z
Berlina odbyła podróż wspólnie z uczniami szóstej klasy
Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu.
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Wymiana szkolna pod tytułem „Berlin i Wrocław – miasta naszych marzeń” na pokładzie Pociągu do Kultury była
nagrodą za zwycięstwo w konkursie plastycznym w czerwcu 2017, zorganizowanym przez berlińskie stowarzyszenie
„wirBERLIN e.V.”. Uczestnicy konkursu zaprezentowali w ramach konkursu wizje przyszłości dla swoich miast – Berlina i
Wrocławia, a punkt ciężkości skierowany był na ochronę naturalnej przestrzeni życiowej roślin i zwierząt. Obie zwycięskie
szkoły zorganizowały własne wystawy po stronie polskiej i
niemieckiej, gdzie uczniowie mogli wzajemnie przedstawić
swoje wizje. Pociąg do Kultury odegrał przy tej okazji rolę
węzła komunikacyjnego wspólnego dla obu szkół, ponieważ
właśnie tutaj, na trasie bogatej w historię, pomiędzy rodzinnymi miastami spotkali się uczniowie z obu szkół.
Metoda z zastosowaniem zabaw i międzykulturowa nauka
umożliwiła uczniom dokładniejsze poznanie historycznych,
politycznych, językowych i geograficznych aspektów polskiej
i niemieckiej kultury. Dzieci moderowały dwujęzyczne zapowiedzi w pociągu jak i pełniły funkcje bibliotekarzy mobilnej
biblioteki Pociągu do Kultury. Oprócz tego odbyły się niewielkie przedstawienia teatralne, które pobudzały uczestników
do refleksji. Przybywszy do celu uczniowie już bez żadnych
barier kulturowych i językowych pokazywali sobie wzajemnie
swoje rodzinne miasta. We Wrocławiu ruszyli na poszukiwa-

nie krasnali, Berlin zaprezentował się natomiast jako miasto
różnorodności.
Podróż Pociągiem do Kultury jest ciekawym przeżyciem nie
tylko dla uczniów. Również nauczyciele i dyrektorzy szkół
czerpali profity ze wspólnego dialogu. Wykorzystali oni
okazję, by wymianę pomiędzy obiema szkołami wdrożyć jako
projekt długoterminowy i czerpali wzajemnie inspiracje poprzez nowe spojrzenia i metody nauczania.
Pociąg do Kultury oferuje zarówno klasom szkolnym, jak i
grupom młodzieży atrakcyjną możliwość podróży do Berlina lub Wrocławia i poznania bogatej historii obu miast, jak
również ich współczesności. Po uzgodnieniu z kierownikiem
projektu Pociągu do Kultury młodzi podróżnicy mogą wziąć
aktywny udział w programie kulturalnym pociągu. Zainteresowani mogą starać się o dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org). Wypełnienie
wniosków nie stanowi problemu i najczęściej jest uwieńczone
sukcesem.

Więcej informacji:
ewawille@snafu.de

Wymiana szkolna Pociągiem do Kultury była dla wszystkich uczestników wielkim wydarzeniem
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„KNRBB and FPS: Networking international“ w dniach 07 i 08 czerwca 2018 r. w Poznaniu
Zmotywowani projektem Int.Rail.Net zainicjowanym przez
Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB), który otrzymał wsparcie Senatu Berlina w ramach wsparcia sieci
współpracy w celu internacjonalizacji, spółka KNRBB wspólnie
ze swoim networkowym partnerem z Polski, producentem pojazdów szynowych H. Cegielski – FPS Sp. z o.o., wystartowała
z pilotażowym projektem i zorganizowała dwudniowe spotkanie przedsiębiorstw w Poznaniu, bezpośrednio w siedzibie
firmy FPS.
Hans-Joachim Langbein, prezes zarządu firmy ime Elektrotechnik GmbH z Berlina, powiedział: „Możliwość rozejrzenia
się na miejscu u polskiego producenta i nawiązania przy tym
rozmów to naprawdę wyjątkowa sytuacja. Networking wiąże
się zawsze z osobistymi kontaktami, zupełnie niezależnie od
narodowości. Podziękowania należą się KNRBB i firmie FPS,
którzy nam to umożliwili. Teraz wszystko zależy od nas, aby
wykorzystać to spotkanie.” Heike Uhe, prezes spółki KNRBB
GmbH, dodała: „Nawiązywanie kontaktów w
przestrzeni międzynarodowej wymaga nie tylko
dużo czasu, ale potrzebuje także świeżego powiewu i nowych pomysłów. Wraz z pierwszym
spotkaniem sieciowym w zakresie techniki
transportu szynowego, które odbyło się w Polsce, wkroczyliśmy na nowe tereny. Sukces tego
spotkania potwierdziło liczne uczestnictwo, bo
aż 27 partnerów z Niemiec, Polski i Austrii.”
Podczas spotkania przedsiębiorców uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów i wglądu do działania firmy FPS i jej
produktów. Interesującym okazał się przede
wszystkim aktualny rozwój nowego pojazdu

napędowego w ramach polskiego programu sektorowego B+R
INNOTABOR, który jako pojazd hybrydowy może zostać użyty
na odcinkach z siecią elektryczną i bez. Również w polsko-niemieckim regionie przygranicznym występuje zapotrzebowanie
na takie pojazdy. Już podczas spaceru po zakładzie i zwiedzaniu produkcji, gdzie FPS realizuje aktualnie wielkie zlecenie PKP
Intercity na modernizację ponad 60 wagonów podróżnych,
doszło do intensywnych dyskusji. Firmy uczestniczące w spotkaniu miały okazję wysądować punkty wyjścia do ewentualnej
współpracy podczas indywidualnych rozmów z kierownictwem
firmy FPS odbywających się po zwiedzaniu. Koniec programu
pierwszego dnia uświetniła wspólna kolacja w Polsce. Drugi
dzień obfitował w kolejne rozmowy i zakończył się dla uczestników polsko-niemieckiego spotkania zwiedzaniem starego
miasta w Poznaniu.
Kontakt: Heike Uhe, prezes zarządu KNRBB GmbH
heike-uhe@knrbb-gmbh.de

Przedstawiciele firm z Niemiec, Austrii i Polski podczas oprowadzania w zakładach FPS

„Mobilna konferencja” za poprawą transgranicznych połączeń transportowych
Pod hasłem „North Sea – Baltic – Arctic Express“ delegacja złożona z blisko 60 uczestników, w skład których weszli
przedstawiciele administracji Berlina i Brandenburgii, członkowie berlińskiej Izby Deputowanych, przedstawiciele polsko-niemieckich inicjatyw i organizacji pozarządowych, jak
również partnerzy projektu INTERREG i NSB CoRe, odbyła w
dniach 9 do 16 maja 2018 r. podróż wzdłuż korytarza TEN-T
North Sea-Baltic.
Podróż odbyła się pociągami specjalnymi oraz pociągami
rozkładowymi i prowadziła z Berlina przez Poznań, Łódź,
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Warszawę, Białystok, Ełk, Kowno, Rygę i Tallin najpierw do
Helsinek, gdzie grupa pod przewodnictwem Koordynatorki ze
strony UE, Catherine Trautmann, opowiadała o doświadczeniach zebranych po drodze. Na zakończenie odbyła się wizyta w fińsko-szwedzkim regionie Kvarken z takimi miastami
jak Vaasa i Umeå, gdzie uczestnikom „mobilnej konferencji”
zgotowano bardzo serdeczne przyjęcie.
Podczas podróży jedynie w drodze do Helsinek pięciokrotnie
przekroczono granice państw europejskich w taki sposób,
jak tylko było to możliwe: koleją, autobusem lub statkiem.
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Z tego względu głównym tematem zainteresowań były kooperacje transgraniczne, mające na celu poprawę dotarcia
do różnych miast dzięki pokonaniu problemów na dworcach
granicznych lub organizacji lepszych połączeń promowych.
Tak na przykład współpraca w przygranicznym regionie Kvarken zostanie wsparta przez stałe instytucje gwarantujące jej
kontynuowanie w przyszłości. Umożliwi to ścisłą współpracę
w takich dziedzinach, jak szkoła, sport, ekologia, energia i
opieka zdrowotna. Ważnym faktorem dla współpracy jest,
oprócz ułatwienia dojazdu, znajomość języka sąsiadów.
Również pomiędzy Tallinem a Helsinkami istnieje intensywna
współpraca transgraniczna wspierana bliskimi stosunkami
gospodarczymi. Oba miasta pracują wspólnie nad dalszą poprawą połączeń promowych o napędzie bardziej przyjaznym
dla środowiska i nad efektywnym skomunikowaniem ze
środkami komunikacji publicznej. Na tle strategicznych interesów wynikających ze współpracy uwagę przykuwa również
wizjonerski projekt tunelu łączącego oba miasta.
Współpraca międzyregionalna pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią oraz Litwą a Polską pozostaje natomiast na dosyć niskim
poziomie. Przejawia się to między innymi tym, iż w transporcie osobowym oprócz kilku autobusów dalekobieżnych brak
jest transgranicznych połączeń regionalnych autobusami lub
koleją. Pomiędzy Białymstokiem a Kownem oraz Wilnem a

Dyneburgiem podczas weekendu jeżdżą jedynie „pociągi do
kultury” obsługujące ruch turystyczny i rekreacyjny.
Kolejnym tematem rozmów podczas „mobilnej konferencji“
była budowa systemu kolei miejskiej w Poznaniu i Łodzi.
Wraz z budową tunelu średnicowego oraz nowym dworcem
głównym w Łodzi stworzone zostanie podłoże do możliwego
połączenia za pomocą szybkobieżnej linii kolejowej między
Berlinem a Warszawą.
Na terenie Metropolii Poznań województwo wielkopolskie angażuje się w rewitalizację linii kolejowych w obliczu wzrastającej liczby osób dojeżdżających do pracy i wspiera powstanie
dobrowolnej kooperacji międzygminnej, która mogłaby posłużyć za pierwowzór późniejszego związku przedsiębiorstw
komunikacyjnych. Nowo zakupione pojazdy szynowe wyposażone są już w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ETCS) i mogłyby bez problemu jeździć do Niemiec,
gdyby niemieckie linie również posiadały ten system.
Wszyscy uczestnicy „mobilnej konferencji“ wsparli również
inicjatywę „Rail Baltica“, która zakłada budowę nowoczesnej
linii kolei szybkobieżnej z Berlina przez Warszawę aż do Tallina (w przyszłości także do Helsinek) i która może nadać nowy
impuls Partnerstwie-Odra.

Powitanie uczestników „mobilnej konferencji“ w Ełku

11

NEWSLETTER 2/2018
PARTNERSTWO-ODRA

+ + + WYDARZENIA I TERMINY + + +
Strona internetowa „Mikrokredit Brandenburg“ wreszcie także po polsku!
Bank Inwestycyjny Brandenburgii ILB, na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia, w ramach programu Mikrokredit Brandenburg udziela młodym
przedsiębiorcom szybko i bezproblemowo pożyczek. Celem pożyczki ma być pomoc na start, zabezpieczenie egzystencji lub
dalszy rozwój własnego przedsiębiorstwa. Aby ułatwić dostęp
do kredytu użytkownikom polskojęzycznym, strona Mikrokredit Berlin wraz ze wszystkimi informacjami o warunkach otrzymania wsparcia i składaniu wniosków działa od teraz również
po polsku: www.mikrokredit.brandenburg.de

Nowa twarz w Administracji Senackiej ds.
Gospodarki, Energetyki i Zakładów Miejskich
Dr Rolf Knütter pracuje od 1 czerwca
2018 r. w Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
jako kierownik grupy Gospodarka Zagraniczna w Referacie ds. Gospodarki Zagranicznej, Europejskiej Polityki Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju
Kontakt:
rolf.knuetter@senweb.berlin.de
+49 30-9013-8324

Polsko-niemiecka konferencja i konkurs na flagowe projekty Wspólnej Koncepcji Przyszłości
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Budownictwa
i Ojczyzny (BMI) oraz Wspólny Departament Planowania
Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizują
w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie całodzienną polsko-niemiecką konferencję ds. Wspólnej Koncepcji Przyszłości dotyczącej polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.
Konferencja otwarta zostanie ogłoszeniem konkursu na
flagowe projekty służące implementacji Wspólnej Koncepcji

Przyszłości skierowanego na projekty, które w wyjątkowy
sposób przyczynią się do konkretyzacji i realizacji Wspólnej
Koncepcji Przyszłości.
Wszystkie informacje na temat konferencji i konkursu
zostaną opublikowane na polsko-niemieckim portalu
planowania przestrzennego www.kooperation-ohnegrenzen.de .

+ + + IMPRESSUM + + +
Administracja Senacka ds.
Gospodarki, Energii i
Zakładów Miejskich

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Referat ds. Gospodarka Zagraniczna, Europejska Polityka
Gospodarcza, Współpraca w dziedzinie rozwoju
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/
Osoba kontaktowa SenWEB | | Partnerstwo-Odra:
• Marzena Hartmann | E-Mail: marzena.hartmann@senweb.berlin.de
Telefon +49 30 9013-8424

the place to be.

Zgłoszenie lub odwołanie abonamentu newslettera pod adresem:
www.oder-partnerschaft.eu/an-abmeldung_zum_newsletter.php
Publikacja:
lipiec 2018

Ze wsparciem zewnętrznego network-management inicjatywy
Partnerstwo-Odra:
• LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
Newsletter oraz portal Partnerstwo-Odra online:
www.oder-partnerschaft.eu
Redakcja i projekt:
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
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