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Polskie i niemieckie służby ratownicze współpracują teraz
także transgranicznie
Dzięki rozszerzeniu Unii Europejskiej w roku 2004 granice pomiędzy Polską
a Niemcami istnieją wprawdzie nadal na mapach, ale w życiu codziennym
regionu nadgranicznego są, poza okresem pandemii, już prawie nieobecne. Granicę polsko-niemiecką daje się jednak wyraźnie odczuć w przypadku
transgranicznego transportu chorych. W większości przypadków pacjentów
przewożonych karetką pogotowia z jednego do drugiego kraju trzeba przekazać na granicy lub tuż za nią służbom ratunkowym danego kraju. Nierzadko do przekazania pacjentów dochodzi pod gołym niebem.
Wyzwania związane z ustanowieniem transgranicznej służby ratowniczej są
różnorodne. Począwszy od kwestii ubezpieczenia i uwarunkowań prawnych,
przez zróżnicowane obszary kompetencji i wykształcenia, aż do bariery językowej. Istnieje co prawda krajowa umowa ramowa o współpracy transgranicznej w tym zakresie, ale bilateralne umowy o współpracy, konieczne
do konkretnego zastosowania, muszą być zawarte na poziomie regionalnym
pomiędzy powiatami lub miastami w Niemczech i województwami po stronie
polskiej. Z powodu różnic dotyczących jednostek odpowiedzialnych i struktur
organizacyjnych procesy te mogą być długotrwałe.

Drodzy Czytelnicy,
z początkiem roku 2021 spoglądamy wstecz na
wyjątkowy i bogaty w wydarzenia rok 2020. Wiele się zmieniło, ale właśnie w tym podyktowanym
pandemią kryzysowym czasie okazało się, że
mieszkańcy regionu nad Odrą wbrew wszelkim
przeszkodom umocnili swoją więź transgraniczną. Na czym to dokładnie polegało, przyjrzymy
się w aktualnym wydaniu naszego biuletynu.
Podczas pandemii w ostatnich miesiącach potrzebna była nie tylko ponadregionalna pomoc,
ale aktywnie posunęła się do przodu również
praca w innych polsko-niemieckich projektach:
czy to utrzymanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w różnych projektach INTERREG, czy też zapoczątkowanie nowego projektu Deep Tech Hub – nowy rok rozpoczął się
nowymi pomysłami.
Życzę Państwu przyjemnej lektury oraz zdrowia!
Serdecznie pozdrawiam

Pierwsze kroki w kierunku współpracy służb ratunkowych po obu stronach
Odry zrealizowano na północy. Powiat Vorpommern-Greifswald i miasto
Szczecin podpisały we wrześniu 2020 pierwszą umowę o współpracy na
granicy polsko-niemieckiej, na mocy której od stycznia 2021 polskie karetki
pogotowia mogą przywozić pacjentów do niemieckich szpitali i odwrotnie.
Takich rozwiązań oczekują od lat przede wszystkim członkowie administracji
regionalnych, którzy znają problem z pierwszej ręki. Następstwa umowy odczują również mieszkańcy obszaru powiązań. Ta pierwsza polsko-niemiecka
umowa o współpracy jest pierwszym krokiem, kolejne umowy zostaną zawarte w przyszłości.

Marta Szafrańska
Referat ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Europejskiej
Polityki Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich
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Współpraca z Polską - Berlin i Brandenburgia chcą ściślejszych porozumień

Wrocław stawia na sztuczną inteligencję

Rządy krajowe Berlina i Brandenburgii porozumiały się na
początku 2020 r. odnośnie dalszego poszerzenia współpracy. Pierwszym krokiem tych działań stało się wypracowanie
tzw. „Wspólnych ram strategicznych Regionu Stołecznego
Berlin-Brandenburgia“, który definiuje osiem obszarów działania. Na tej bazie powstała lista zadań uzgodniona pomiędzy odpowiednimi działami administracji.

Wrocław - 88. metropolia w światowym rankingu smart-city, miasto 110
tysięcy studentów. Co dziesiąty z nich
to przyszły informatyk lub człowiek
pracujący w zawodzie związanym z
programowaniem. 72 tysiące ludzi
pracujących w branży IT. Do tego
klarowna deklaracja magistratu i dużych firm z aglomeracji: sięgamy po
sztuczną inteligencję - chcemy z niej
korzystać i ją rozwijać!

Współpracy z Polską jako krajem sąsiadującym przypada w
tym rola centralna, opisana bliżej w ósmym obszarze działania zatytułowanym „Kosmopolityzm, powiązania międzynarodowe i współpraca z Polską”. W ramach szeroko zakrojonych konsultacji przeprowadzono w tym celu pod koniec

listopada warsztaty zorganizowane wspólnie przez Kancelarię Stanu i Senatu z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego. Ich celem była dyskusja na temat impulsów dotyczących następujących obszarów tematycznych:
wzmocnienie Partnerstwa Odry oraz wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie społecznej.

Więcej informacji dotyczących procesu oraz konsultacji
społecznych znajdą Państwo na stronie
www.berlin-brandenburg.de/zusammenarbeit/prozess-und-beteiligung/

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +

CZAS NASZ – pierwszy wspólny projekt wystawowy Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie i
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
W latach 80. XX w. w centrum prac międzynarodowych artystów coraz częściej pojawiał się temat „umiejscowienia”
człowieka w świecie. Jak może wyglądać artystyczne potraktowanie tego zagadnienia, pokazują prace polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz i niemieckiego artysty Günthera Ueckera, których dzieła zaprezentowane zostały w
ramach wystawy „Czas nasz I Unsere Zeit I Our Time“. Tytuł
wystawy buduje symboliczy most pomiędzy Polską, Niemcami a Europą. W Państwowych Zbiorach Sztuki w Dreźnie
pokazane zostały jutowe rzeźby Magdaleny Abakanowicz

pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a w Pawilonie Czterech Kopuł, budynku Hansa Poelziga we Wrocławiu, zobaczyć można instalację Günthera
Ueckera.
Obie wystawy prezentowane były do końca stycznia równocześnie w Dreźnie i Wrocławiu, a towarzyszył im bogaty
program edukacyjny. W realizacji projektu oba muzea zostały wsparte przez Biuro Łącznikowe Wolnego Kraju Saksonii we Wrocławiu.

„Jutro nic nie będzie, jeśli dziś się nie wydarzy“ –
wystawa Camaro Stiftung
Zgodnie z mottem „Jutro nic nie będzie, jeśli dziś się nie
wydarzy“ wystawa o takim samym tytule, zorganizowana
przez berlińską fundację Camaro Stiftung, stawia pytanie o
możliwości wyrażenia za pomocą „znaków” i „kodów” tego,
przed czym się zamykamy lub uciekamy. Jej tematem jest
to, czego nam brak lub z czego świadomie nie chcemy zrezygnować. Krótko mówiąc, chodzi w tym o własne potrzeby
w osobistych historiach, jak pragnienie uczucia, więzi lub
intensywnych przeżyć, które kształtują nasz świat codzienny.
Wystawa prezentująca dzieła Aleksandra Kubiaka, Michała
Jankowskiego i Alexandra Camaro miała swoją premierę
w Berlinie, a następnie powędrowała do Zielonej Góry.
Aktualnie można ją również obejrzeć online tutaj. Kto chce
jednak poczekać na drukowany tom z wystawy, może nabyć
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go w lutym 2021 r., wtedy ukaże się pod takim samym tytułem publikacja do wystaw w języku polskim i niemieckim.
Wystawy są współfinansowane przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Wgląd w wystawę w „Camaro Haus”.

„Chcemy „wsiąść do tego pociągu” i
być jednym z liderów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” – mówi
Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Miasto już dziś prowadzi projekty
z partnerami zagranicznymi, sektorem prywatnym i uczelniami. Widzi
sztuczną inteligencję jako wielką Jakub Mazur na międzynarodowych warsztatach w lutym 2020 r.
szansę zwiększenia innowacyjności,
a w konsekwencji polepszenia jakości życia mieszkańców. modelowania rozprzestrzeniania wirusa bazujący na uczeJakub Mazur podkreśla, że miejskie spółki z powodzeniem niu maszynowym. Po 10 miesiącach MOCOS to międzynawykorzystują elementy sztucznej inteligencji.
rodowa sieć badawcza, której wyniki badań publikuje choćby Lancet.
Inżynieria miejska daje priorytet transportowi zbiorowemu
m.in. przez zielone fale dla tramwajów czy autobusów, a Miasto Wrocław zainicjowało cykl międzynarodowych semisystem „sam się uczy” jak rozwiązać zatory najlepiej i naj- nariów, w którym udział biorą przedstawiciele świata nauki,
szybciej. Z kolei dostawca wody, MPWiK elementy analizy biznesu i władz lokalnych m.in.: prof. Justin Calabrese (CenBig Data stosuje w systemie uszczelniania wycieku wody.
ter for Advanced Systems Understanding, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), prof. Nitesh Chawla, (Computer
Miasto wspiera firmy, które korzystają z rozwiązań opartych Science & Engineering, University of Notre Dame - Indiana sztucznej inteligencji np. e-usługi w tym e-usługi publicz- na, USA), Lars Gutheil (Dyrektor Generalny AHK Polska),
ne, gdzie AI (Artificial Intelligence; sztuczna inteligencja) jest dr Klaus Bussmann (szef niemiecko-polskiego ośrodka bawykorzystywana w sterowaniu ruchem, transporcie publicz- dawczego CASUS) oraz saksoński Minister Nauki, Szkolnicnym czy w planowanym bilecie metropolitalnym. Po drugie twa Wyższego i Badań Saksonii Sebastian Gemkow, który
wzmacnia i ułatwia kontakty naukowców i lokalnych start- podkreśla:
upów z przedsiębiorstwami, by rozwijać silny w aglomeracji
sektor nowych technologii, ale tym razem ukierunkowany na „W ciągu ostatnich lat, a nawet miesięcy badania dotyczące
szukanie rozwiązań AI. Trzeci obszar to wzmacnianie odpor- sztucznej inteligencji osiągnęły nowy poziom. Pandemia nas
ności na kryzysy. Jednemu z takich kryzysów stawiamy czoła nauczyła, że osiągniemy dużo więcej, jeśli będziemy dzielić
właśnie dziś.
się wiedzą. Dlatego współpracujemy z Wrocławiem np. w ramach stworzonego w Görlitz centrum badawczego Casus.”
„Rzeczywistość COVID-owa, czasy, w których żyjemy zmuZ kolei na luty 2021 planowana jest kolejna edycja
szają nas do wymiany informacji i szybkiej implementacji
międzynarodowego seminarium. Zachęcamy do wzięcia
rozwiązań, w tym tych dotyczących sztucznej inteligencji,
udziału. Szczegółowych informacji można zasięgnąć na
które pozwalają ograniczać skutki epidemii” tłumaczy Mastronie www.wroclaw.pl.
zur. We Wrocławiu w lutym 2020 powstał MOCOS - system
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Polsko-niemieckie projekty bogate w innowacje i pomysły

Turystyka w regionie Odry

Z okazji 25. rocznicy swojego istnienia Polsko-Niemiecka
Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK) w lutym 2020 r. po raz
pierwszy ogłosiła konkurs na bilateralną nagrodę gospodarczą. Celem konkursu było nagrodzenie projektów, które
w kontekście polsko-niemieckiej gospodarki wykazały szczególną innowacyjność, osiągnęły wymierne sukcesy biznesowe lub przyczyniły się do rozwoju regionu, w którym działają.
O nagrodę ubiegały się 43 przedsiębiorstwa z transgranicznymi projektami, z których pięć weszło do finału. Wręczenie nagród odbyło się w październiku, a zwycięzcą została
firma CloudFerro – polskie przedsiębiorstwo z branży technologicznej zajmujące się rozwojem rozwiązań cloud dla
instytucji naukowych i branży kosmicznej. Kilku finalistów
to przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach
Partnerstwa Odry: Gedia Poland Sp. z o.o. – dostawca
komponentów dla przemysłu samochodowego z Nowej Soli,
Inuru GmbH – założone przez Polaków i działające w Berlinie przedsiębiorstwo technologii drukowanego OLED-a,
jak również Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o. z Zielonej Góry
– lider na rynku polskim wśród producentów infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych. Finaliści zaprezentowali się w krótkich filmach wideo, które są do pobrania pod
następującym linkiem: www.ahk.pl/pl/polsko-niemiecka-nagroda-gospodarcza. Pokazuje to przede wszystkim jedno:
siła innowacji w regionie Odry jest transgranicznie ogromna,
co potwierdziło swoim wyborem jury o międzynarodowym
składzie.

cyjnych przychodzą z pomocą organizacje wypracowujące
warunki ramowe w celu nawiązania współpracy transgranicznej. Przykładem jest Business Location Network (zobacz
biuletyn 1/2020) wspierający polskich przedsiębiorców
podczas zakładania działalności gospodarczej w Brandenburgii Wschodniej. AHK również oferuje polskim i niemieckim
przedsiębiorcom ważne informacje dotyczące pracy w kraju
sąsiednim.

Miniony rok był inny nie tylko ze względu na nasze życie codzienne i zawodowe, lecz również pod względem naszych
planów urlopowych i spędzania wolnego czasu. Ograniczenia w podróży i obowiązek kwarantanny miały bezpośredni
wpływ na wybór celów podróży. Z tego powodu w lecie szczególnie popularne było spędzanie czasu we własnym kraju.
Region Odry oferuje w tym względzie szeroką paletę celów
wycieczek, które już teraz budzą radość z możliwości podróżowania po pandemii koronawirusa. Przyczyniają się do tego
projekty w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, które pomagają w utrzymaniu wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz jego kształtowaniu jako atrakcyjnych
celów turystycznych.

Wiele innowacyjnych rozwiązań powstaje aktualnie przede
wszystkim w dziedzinie energii odnawialnej i technologii
przyjaznych dla środowiska. Na tym obszarze pomiędzy
polskimi i niemieckimi uczelniami i instytucjami naukowymi
już od wielu lat rozwija się owocna współpraca na poziomie
naukowym. Położenie w regionie nadodrzańskim sprzyja
rozwojowi możliwości współpracy ponadgranicznej. Procesy innowacyjne i rozwojowe rzadko toczą się w pojedynkę
tylko w obrębie jednego przedsiębiorstwa, o wiele bardziej
obejmują one swoim zasięgiem inne firmy i coraz częściej
inne kraje.

wlw („Wer liefert was“; www.wlw.de): platforma skierowana do B2B daje możliwość założenia profilu i korzystania
z wyszukiwarki w celu znalezienia pasującego partnera
lub usługodawcy w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Odmienne infrastruktury w Polsce i Niemczech mogą wprawdzie stanowić przeszkody przy współpracy, jednak z drugiej
strony, dzięki identyfikacji podobieństw i potencjału wynikającego z synergii, rodzą się ciekawe możliwości, które nie
pojawiłyby się na poziomie krajowym. Przedsiębiorstwom w
regionie nadodrzańskim w kwestiach prawnych i organiza-
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Spojrzenie na region nadodrzański w celu poszukiwania
partnerów do współpracy i pomysłodawców wpływa także
produktywnie na siłę innowacyjną całego regionu – w końcu
wyzwania stawiane po obu stronach Odry wyglądają podobnie. Region Odry jako suma mniejszych regionów posiada również tę przewagę, iż z perspektywy europejskiej jego
działania są łatwiej dostrzegalne. Wspólnie zdefiniowane
perspektywy rozwoju, strategiczne cele i konkretne inicjatywy oraz projekty mogą przyczynić się do długoterminowego
ugruntowania regionu w całej Europie, a także do ugruntowania jego pozycji na arenie międzynarodowej jako ośrodka innowacji. Przyczyniają się do tego przede wszystkim bilateralne projekty i partnerstwa.

Przedsiębiorstwom poszukującym międzynarodowych
partnerów biznesowych służą pomocą następujące
platformy:

Portal dla gospodarki zagranicznej IXPOS (www.ixpos.
de/IXPOS18/Navigation/EN/Business/businessfinder.
html): za pomocą wyszukiwarki Business Finder niemieckie przedsiębiorstwa mogą znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych, możliwości współpracy lub produkty
i usługi na całym świecie.
Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg (www.
een-bb.de/service/kooperationspartner-finden.html):
EEN Berlin-Brandenburg służy przedsiębiorstwom i instytucjom naukowym pośrednicząc w wyszukiwaniu partnerów z Europy w celu współpracy w dziedzinie technologii,
handlu lub wspólnych projektów.

Założeniami „Osi priorytetowej I - Natura i kultura” w ramach
programu INTERREG jest oprócz zwiększania możliwości
przeżycia wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego również utrzymanie i rozwój różnorodności biologicznej
w regionach transgranicznych. W tym celu Unia Europejska
oddaje do dyspozycji w aktualnym okresie wsparcia 20142020 łącznie 42,88 mln euro. Z puli tej wspierane są liczne
polsko-niemieckie projekty, kilka z nich chcielibyśmy Państwu
przedstawić:
Remont Mostu Europejskiego Siekierki-Neurüdnitz dla ruchu turystycznego
Most Europejski łączący Siekierki i Neurüdnitz to historyczna budowla. Zbudowany w 1892 r. przysłużył się do rozwoju
gospodarczego ówczesnych Niemiec. Po zburzeniu mostu w
1945 r. został on odbudowany w 1954 r. i używany był jako
strategiczny most dla wojsk Paktu Warszawskiego. Z eksploatacji militarnej zrezygnowano w latach 90. i od tego czasu
most był nieużywany. Projekt wspierany w ramach programu
INTERREG ma na celu nie tylko ponowne uruchomienie mostu, ale także udostępnienie mieszkańcom znajdującego się
pod nim użytku ekologicznego Kostrzyneckie Rozlewiska.
Zrównoważona turystyka wodna w wyjątkowej Dolinie
Dolnej Odry
Park Narodowy Schwedt/Oder, Park Narodowy Doliny Dolnej
Odry i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego realizując program turystyki wodnej pragną
spopularyzować region Dolnej Doliny Odry i zwiększyć jego
dostępność w sposób zrównoważony. W planach – oprócz
transgranicznych działań komunikacyjnych i marketingowych

– jest między innymi stworzenie sieci przyrodniczych miejsc
wypoczynku wzdłuż dróg wodnych, rozszerzone oferty w centrum turystyki wodnej Schwedt nad Odrą, wieże widokowe i
możliwości dla edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży,
ukierunkowanej na doświadczenie .
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny
Wraz z realizacją projektu „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”
powstaje pierwszy polsko-niemiecki projekt turystycznej trasy
rowerowej w Euroregionie Pomerania. Międzynarodowa trasa
rowerowa wykorzystuje w tym celu częściowo już istniejącą
infrastrukturę i włącza wspólny dorobek kulturowy i naturalny wzdłuż trasy „Wokół Zalewu Szczecińskiego”. Trasa łączy
miejsca i obiekty dziedzictwa naturalnego i kulturowego, uzupełnia istniejącą ofertę informacyjną dotyczącą wspólnego
dziedzictwa i je promuje oraz przyczynia się do lepszego zarządzania ruchem turystycznym z jego połączeniami.
Polsko-niemiecka sieć teatralna
Projekt wspiera wspólne zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, jakim jest „krajobraz teatralny”. Łączy on już istniejące oferty i generuje nowe oferty z istniejących zasobów.
Spektakle staną się bardziej dostępne i atrakcyjne, zwłaszcza
dla widzów z kraju sąsiedniego i dla młodszych widzów. Istotą
projektu jest tworzenie sieci, w której partnerzy projektu nawiążą trwałą i przynoszącą wzajemne korzyści współpracę.
Dalsze informacje na temat programu współpracy
INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz wspieranych projektów znajdą
Państwo pod adresem www.interreg5a.info/pl.
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Więź w czasie pandemii koronawirusa: działania polityków i aktywność społeczeństwa
obywatelskiego
W ubiegłym roku COVID-19 dotknął i zmienił obywateli,
społeczeństwa i gospodarkę w całej Europie i to niemal we
wszystkich dziedzinach. Skutki pandemii są odczuwalne w
naszym życiu codziennym i zawodowym, w edukacji szkolnej i zawodowej, a szczególnie również w instytucjach medycznych i opiekuńczych. Państwa na całym świecie reagują
w tej wyjątkowej sytuacji podejmując działania mające na
celu spowolnienie rozprzestrzeniania się nowego wirusa, co
zmusza niejednokrotnie do „przywołania do porządku” nasze zwykłe życie. Nasza otwarta Europa, w której stosunki są
splecione na poziomie międzynarodowym, żyje dzięki temu,
że nie istnieją granice państwowe. Przykładem obszaru wzajemnych powiązań jest region Odry, gdzie mieszkańcy prowadzą swoje życie często po obu stronach granicy.

Pracownicy transgraniczni szczególnie silnie odczuwają skutki
Zamknięcie granicy polsko-niemieckiej w marcu 2020 r. dobitnie ukazało ten problem. W wyniku tych wprowadzonych
środków pracownicy z Polski nie mogli się przemieszczać między miejscem zamieszkania a miejscem pracy – jak to było w
zwyczaju – bez odbycia dwutygodniowej kwarantanny w miejscu zamieszkania po stronie polskiej. Zgodnie z badaniami
niemieckiego Instytutu Badań Rynku Pracy i Zawodu (IAB) w
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połowie 2019 r. było łącznie 68 900 pracowników przygranicznych przemieszczających się regularnie między Polską a
Niemcami, a według danych szacunkowych Izb Przemysłowo-Handlowych (IHK) w samej Brandenburgii południowej i
wschodniej regulacja dotknęła ponad 25 000 osób.
Reakcją na tę polityczną decyzję polskiego rządu były protesty przeciwko ograniczeniu możliwości wjazdu, które odbyły się w
kwietniu po obu stronach polskich
i niemieckich przejść granicznych.
Protestujący chcieli zwrócić uwagę rządu w Warszawie na sytuację
kryzysową i domagali się zniesienia
obowiązku kwarantanny dla pracowników transgranicznych. Umożliwiłoby im to przejazd do pracy i
powrót do miejsca zamieszkania w
Polsce bez obowiązku udania się na
kwarantannę po każdym pobycie w
zakładzie pracy. Żądania wsparł
między innymi premier Brandenburgii Dietmar Woidke, który zwrócił
się do rządu Polski z prośbą o poluzowanie przepisów dla pracowników transgranicznych. Pod koniec
kwietnia 2020 r. premier złożył gratulacje swojemu koledze Bartoszowi
Grodeckiemu, który jako Podsekre-
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tarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwietniu 2020 r. mianowany został Koordynatorem
do Spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i
Regionalnej, w następujących słowach: „Ostatnie tygodnie
pokazały, że region ten od dawna jest wspólną przestrzenią
do życia i pracy. Dopiero kiedy granice są zamknięte, można zauważyć i odczuć, jak ważne są otwarte granice europejskie. Wszyscy rozumiemy oczywiście, że każdy kraj czyni
w pierwszej kolejności wszystko, by chronić przed infekcją
swoje własne obywatelki i swoich własnych obywateli. Jednocześnie zabiegam jednak o to, by mieć przy tym także na
uwadze interesy i obawy sąsiada”. Protesty i zaangażowanie
po obu stronach Odry przyniosły skutki – na początku maja
przepisy dotyczące kwarantanny dla mieszkańców pogranicza zostały w części zniesione: oba kraje zgodziły się na ich
poluzowanie dla uczniów, studentów i pracowników.
Jako szybkie i skuteczne rozwiązanie w tej ciężkiej sytuacji
zaplanowano ponadto w Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim pomoc finansową dla pracowników z Polski pracujących w tych landach, która miała pokryć
koszty pobytu i wyżywienia. Rekompensata w wysokości 65
euro dziennie miałaby sfinansować nocleg w Niemczech
przez okres obowiązywania kwarantanny w Polsce, a członkowie rodziny mieli otrzymywać po 20 euro dziennie. Wraz z
częściowym zniesieniem obowiązku kwarantanny na początku maja z planów tych zrezygnowano.
Meklemburgia-Pomorze Przednia na początku października
znowu powróciła do pomysłu rekompensaty. Pracodawcy
mogli składać wnioski od października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. o pomoc finansową na dodatkowe koszty noclegu i wyżywienia dla osób dojeżdżających do pracy z głównym miejscem zamieszkania za granicą, które nie mogły

wrócić do swoich miejsc zamieszkania z powodu zarządzenia kwarantanny. Saksonia również wsparła pracowników z
Polski pracujących w tym landzie na mocy wydanej w połowie grudnia dyrektywy „Finansowe wsparcie pracowników
w celu pokrycia kosztów mieszkania dla pracowników transgranicznych z Czech i Polski”.
Pod koniec października, kiedy pandemia sezonowo ponownie się nasiliła, Dietmar Woidke i Bartosz Grodecki
omówili dalszy wspólny sposób postępowania. Obie strony
podkreśliły, że zamknięcie granic nie jest dobrym rozwiązaniem i należy tego unikać, ponieważ taki krok ma zbyt duży
wpływ na wspólną przestrzeń życia i pracy. Przepisy dotyczące zwalczania infekcji zaktualizowane jesienią przewidywały liczne wyjątki dotyczące „zakazu wjazdu” i obowiązku
kwarantanny dla pracowników transgranicznych – nie tylko w
Brandenburgii i Polsce, lecz także w Berlinie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii. Wprawdzie wewnątrz UE nie
ma już „zakazów wjazdu“, to jednak dla osób przyjeżdżających z zagranicy zewnętrznej UE obowiązuje 10-dniowy
obowiązek kwarantanny. Do tych przepisów musieli dostosować się również obywatele UE, którzy w okresie od połowy grudnia do połowy stycznia chcieli wjechać do Polski.
Celem było zapobieganie szybkiego rozprzestrzeniania się
wirusa podczas świąt Bożego Narodzenia.
Polskie i niemieckie instytucje na bieżąco informują
w internecie o przepisach dotyczących kwarantanny i
warunków wjazdu. W Niemczech informacji udziela m.in.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronie www.aus
waertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468, w
Polsce m.in. Straż Graniczna na stronie www.strazgraniczna.pl.

Porozumienia o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim zyskują na znaczeniu
Pandemia pokazała, jak ważną rolę pełnią porozumienia
regionalne, państwowe i o zakresie unijnym zawierane pomiędzy poszczególnymi partnerami. Z jednej strony kanclerz
Niemiec wraz z premierami krajów związkowych decyzjami
podjętymi w maju umocnili rolę rządów krajów związkowych
w zwalczaniu pandemii, aby kraje te mogły na własną odpowiedzialność szybciej reagować i decydować o stopniowym otwieraniu życia publicznego. W Polsce natomiast od
połowy października tzw. zespoły ds. koordynacji wspierają
wojewodów przy wdrażaniu postanowień rządu z Warszawy,
a ich członkowie jako eksperci ds. gospodarki zdrowotnej służą swoimi ekspertyzami politykom podejmującym decyzje.

Jednocześnie bardzo ważna jest reakcja skoordynowana na
płaszczyźnie międzynarodowej, względnie europejskiej – należy oczywiście uwzględniać regionalny rozwój liczb dotyczących infekcji, ale wirusa nie zatrzymają żadne granice. Jak
pokazała sytuacja z polskimi pracownikami transgranicznymi
bardzo ważne jest, aby rządy uwzględniały oprócz rozwoju
infekcji we własnym kraju i w kraju sąsiedzkim również znaczenie stosunków gospodarczych i społecznych i brały je pod
rozwagę przy podejmowaniu decyzji.
Wiele działań podjętych w celu wspólnego zwalczania pandemii funkcjonowało dobrze. Wzajemna pomoc krajów UE
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przybrała w dobie kryzysu różne formy działania: od przekazywania sprzętu medycznego, jak maseczki ochronne i respiratory, poprzez transgraniczną pomoc personelu w instytucjach
medycznych m.in. przez badanie wymazów z nosa i gardła
na koronawirusa, kończąc na przyjmowaniu ciężko chorych
pacjentów z innych krajów. Współpraca polsko-niemiecka dotycząca na przykład ochrony przeciwpożarowej czy ochrony
przed katastrofami od lat jest pogłębiana i rozszerzana, jak
to ma miejsce między Brandenburgią a województwem lubuskim. Również rozwój współpracy polskich i niemieckich służb
ratunkowych nabiera w aktualnej sytuacji szczególnie dużego znaczenia (patrz artykuł na str. 2). Już niedługo mogą one
służyć za przykład współpracy transgranicznej w dziedzinie
zdrowia i pokazać, że w tym zakresie myślenie na poziomie
regionalnym zamiast krajowym – szczególnie w sytuacjach
kryzysowych – w tej dziedzinie może przynieść większe efekty.
Część współpracy transgranicznej w dziedzinie medycyny
względnie epidemiologii jest raczej niewidoczna na zewnątrz,
ale jest ona tak samo ważna jak działania widoczne. Tak
też od miesięcy toczy się praca nad połączeniem aplikacji
ostrzegawczych przed koronawirusem w Europie wspierających instytucje opieki zdrowotnej w śledzeniu kontaktów. W
przyszłości prześledzenie kontaktów z osobami zakażonymi
mogłoby być możliwe także dla podróżnych za granicą bez
konieczności zamiany aplikacji na nową w innym kraju. W

lipcu 2020 r. kraje członkowskie UE porozumiały się co do
wspólnych standardów technicznych, a projekt pilotowy ruszył
w październiku 2020 r. Przykład ten pokazuje, że kryzys wywołany koronawirusem, będący ogólnoeuropejskim wyzwaniem,
wymaga nie tylko współpracy polsko-niemieckiej, ale kooperacji ogólnoeuropejskiej i to na wszystkich płaszczyznach.

W internecie kraje na bieżąco informują o aktualnych
przepisach i możliwościach wsparcia:
Berlin: www.berlin.de/corona
Brandenburgia: www.kkm.brandenburg.de/kkm/de
Meklemburgia-Pomorze Przednie: www.regierung-mv.de/
corona oraz www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/
Vorpommern/Metropolregion-Stettin
Saksonia: www.coronavirus.sachsen.de
Polska: www.gov.pl/web/koronawirus
W Niemczech i Polsce zostały uruchomione liczne programy wsparcia gospodarki. Przegląd środków pomocy
w Niemczech znajdą Państwo pod adresem www.bmwi.
de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html,
Informacje na temat polskiej „Tarczy antykryzysowej“
znajdą Państwo pod adresem www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Wzrastać w kryzysie – perspektywy na przyszłość
W związku z pandemią koronawirusa ostatnie miesiące
okazały się wielkim wyzwaniem dla wszystkich aktywności
transgranicznych, również tych w dziedzinie kultury. Programy wymiany, wizyty, spotkania i warsztaty, które stanowią o
różnorodności partnerstwa miast i współpracy międzynarodowej, musiały zostać odwołane, przesunięte lub przeprojektowane. Tak więc po raz pierwszy Spotkanie na Szczycie
Partnerstwa Odry odbyło się online, a Polsko-Niemiecki
Szczyt Kolejowy został przesunięty na bieżący rok. Mimo zamkniętych granic region nadodrzański zbliżył się do siebie
w czasie kryzysu pandemicznego, mimo że warunki ramowe
uległy zmianie. Kryzys pobudził do zmiany myślenia i kreatywności. Trzeba było przemyśleć niektóre formy współpracy, w wyniku pandemii na znaczeniu zyskały wirtualne
formy połączeń. Liczne inicjatywy kulturalne mogły bezproblemowo kontynuować swoją aktywność w formatach online
względnie hybrydowo, jak to było w przypadku międzynarodowych festiwali filmowych, takich jak DOK Leipzig, INTERFILM lub FilmFestival Cottbus. Również Polsko-Niemieckie
Dni Mediów jak i wręczenie związanej z nimi Nagrody Dzien-
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nikarskiej im. Tadeusza Morawieckiego za odkrywcze prace
polsko-niemieckie odbyły się tym razem online zamiast, jak
dotychczas, w dwumieście Słubice - Frankfurt nad Odrą.
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Również Pociąg do Kultury, który w „normalnych” czasach przewozi podróżnych z Berlina do Wrocławia, a jednocześnie, prezentując na pokładzie szeroki program, wnosi
ważny wkład w polsko-niemieckie powiązania i wymianę kulturalną, odważył się na
eksperyment wirtualny. Z powodu pandemii
i związanego z nią zamknięcia granic, transgraniczny ruch kolejowy przez pewien okres
był niemożliwy w zwyczajowym wymiarze.
Mimo tego Pociąg do Kultury świętował swoją czwartą rocznicę istnienia w maju 2020
r. jak na to przystało: organizując podróż
wirtualną, która odbyła się wprawdzie bez
podróżnych, ale za to z artystami i innymi
interesującymi gośćmi. Nagrania na żywo z
podróży jubileuszowej i wszystkich pozostałych podróży wirtualnych można obejrzeć
na kanale YouTube Pociągu do Kultury.
Zapoczątkowano również Forum Kultury online „Siła miast.
Połączeni w Europie“, aby połączyć Berlin z Wrocławiem.
W Forum Kultury prowadzone są rozmowy transgraniczne w
celu nawiązania współpracy i wzajemnego zbliżenia kręgów
artystycznych i kreatywnych z obu miast. Wyzwania stojące
przed działalnością kulturalną po obu stronach granic są w
końcu podobne, a wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań jest skuteczniejsze. Liczni przedstawiciele sceny kultury
i sztuki z obu miast podzieleni na „duety wrocławsko-berlińskie” prowadzili dyskusje o tym, jak w czasach korony można utrzymać międzynarodowe partnerstwa i transgraniczną
pracę w projektach. Chodziło również o poszukiwanie nowych dróg i o to, jaki kształt powinna mieć w przyszłości ta
ważna praca.
Aby nie utracić w ostatnich miesiącach powiązań polsko-niemieckich budowanych przez lata, trzeba było zabezpieczyć także wsparcie finansowe aktywności kulturowych
i społecznych, zwłaszcza, że wiele z nich odbywa się na
podstawie wolontariatu. Utrzymanie tych inicjatyw wymaga
pewnego przekształcenia: wiele polsko-niemieckich instytucji wsparcia, jak Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki zachęciły podmioty społeczne
w obu krajach do planowania i pracy nad cyfrowymi formatami komunikacji i kooperacji. Aby w sytuacji kryzysu udzielić
szybkiej pomocy, instytucje te uprościły zasady przyznawania wsparcia. Podobnie było w przypadku Funduszu Małych
Projektów Euroregionu Pomerania. Skutkiem działania było
nie tylko podjęcie decyzji o powołaniu rekordowej ilości pro-

jektów pod koniec października, lecz również o zatwierdzeniu największej sumy na dofinansowania w 2020 r. W ramach
wsparcia wydano zgodę nie tylko na sześć projektów w ramach regularnego uruchomienia środków wsparcia, lecz
również na jedenaście projektów w ramach „naboru specjalnego COVID-19”. Pokazuje to, że tego rodzaju wsparcie
w sytuacjach kryzysowych zyskuje na znaczeniu.
Na początku 2021 r. efekty pandemii są nadal odczuwalne, a związane z nimi ograniczenia są ponownie zaostrzane,
ale szczepienia, które już się rozpoczęły, dają nadzieję na
przyszłość. Wiele impulsów na przyszłość dostarczają również doświadczenia ostatnich miesięcy: Czy internet stworzy
możliwość na zwiększenie dostępności współpracy polsko-niemieckiej? Czy kontakty wirtualne mogą w ogóle zastąpić
wymianę w rzeczywistości? Jedno jest pewne: nawet kiedy
sytuacja będzie stopniowo wracać do normalności, projekty, które się powiodły, już teraz mogą być drogowskazem na
przyszłość dla międzynarodowych partnerstw i pracy przy
projektach transgranicznych, ponieważ ta po pandemii z
pewnością będzie się odbywać coraz częściej wirtualnie.

Na naszej stronie www.partnerstwo-odra.eu przez cały
okres pandemii w 2020 roku na bieżąco informowaliśmy o
aktualnych działaniach i przepisach. W biuletynie 1/2020
również znajdą Państwo więcej informacji na temat polsko-niemieckiej współpracy w czasie pandemii.
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„Deep Tech Hub“ napędza sieć powiązań w branży cyfrowej

Ekipa Pociągu do Kultury – Natalie Wasserman, Ewa Stróżczyńska-Wille i Oliver Spatz – spogląda wstecz na pięć lat
historii Pociągu do Kultury, a dla wszystkich miłośników kultury i podróżowania ma dobre wiadomości.
Pierwsza podróż Pociągu do Kultury… jakby to było wczoraj.
To zdanie wypowiadane jest często przez naszych dziadków,
a teraz sami łapiemy się na tym. Proszę nam wybaczyć, ponieważ kto by wtedy pomyślał, że kiedyś będziemy spoglądać na pięć lat historii Pociągu do Kultury? Pierwotnie projekt był zaplanowany na jedno lato. Duże uznanie i rosnące
zainteresowanie Wrocławiem jako Europejską Stolicą Kultury
2016 spowodowały, że został on przedłużony do końca roku,
a potem jeszcze raz, a teraz ciągle jeszcze jeździmy i nawet
pokonaliśmy zamknięte granice podczas pierwszego lock
downu przez livestream.
I tak po kolei nie tylko Berlin i Wrocław zbliżyły się do siebie, z podróży pociągiem powstał wspólny projekt. W krótkim czasie wykrystalizował się solidny program podstawowy:
dwujęzyczny quiz, mobilna biblioteka o Berlinie, Wrocławiu
i regionie przygranicznym oraz wersja naszej wystawy „Twarze Miasta” o znanych córach i synach Wrocławia prezentowana na zagłówkach siedzeń w pociągu.
Dialog na pokładzie zajmuje pierwsze miejsce – i tak stworzyliśmy zaangażowany dwujęzyczny zespół prowadzących.
Ale także i w kulturze wyróżniły się profile, które mogliśmy
kształtować przez długi czas. Do literatury, muzyki, teatru i
performance’u przyłączył się sektor partycypacyjny, w którym kolektyw artystyczny Club Real opracowywał z podróżnymi inscenizacje, przeprowadzał wybory transgraniczne
lub pisał dwujęzyczne przemowy. Interaktywna stolikowa
centrala telefoniczna stała się istotnym elementem i doprowadziła do powstania nowych formatów dialogowych, jak
na przykład „slow dating”.
Na tapecie znalazły się także tematy poważne. 3 październik stale stwarza okazję do refleksji wychodzących również
poza czubek własnego nosa. Rocznica zjednoczenia Niemiec i 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę, przyczyna
II wojny światowej, były bodźcem do poświęcenia kulturze
wspomnień całego cyklu. Interdyscyplinarny projekt „Zakazana ojczyzna – okupowana i bezbronna” skłaniał do
refleksji nad utratą ojczyzny i tożsamością. Interdyscyplinarny program oferował różne perspektywy: Pamiętniki Aureli
Wyleżyńskiej z okupowanej Warszawy, kinetyczną instalację
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Przez ostatnie pięć lat Pociąg do Kultury woził podróżnych z Berlina do Wrocławia.

rzeźbiarską „Pending Placement” rzeźbiarki Noa Heyne
oraz duet Omega 1A z piosenkami Władysława Szpilmana.
Natomiast w ramach cyklu językowego „Polski prowiant”
podróżni opracowywali wspólny słowniczek wspomnień i
dzielili się wzajemnie swoimi wrażeniami.
Regiony również stają się bohaterami – szkoła na kółkach
Żaganny odkrywa historie miejsc i światów natury pędzących za oknem pociągu. Rozmowy w podróży stwarzają
okazję do nawiązania dialogu z przedstawicielami świata
polityki i społeczeństwa z regionów przygranicznych, jak
ostatnim razem z Agnieszką Ostapowicz z Narodowego Forum Muzyki Wrocław. Tematem był światowej sławy kompozytor Krzysztof Penderecki, zarazem ważny prekursor dialogu polsko-niemieckiego.
Niestety ze względu na dynamicznie rozwijające się zagrożenie epidemiologiczne nie mogły być kontynuowane „Tygodnie klimatyczne 2020”. Za to program rodzinny już latem
odniósł pierwsze sukcesy. Oba tory programowe będą nam
towarzyszyć także w przyszłości, ponieważ to co najlepsze,
zostawiliśmy na koniec: Pociąg do Kultury został przedłużony na dwa kolejne lata! Do końca 2022 r. będziemy się więc
mogli nadal spotykać między Berlinem a Wrocławiem. Cieszymy się na spotkania!

Berlin jest nie tylko popularnym położeniem dla startupów,
tzw. firmy deep tech również chętnie osiedlają się w stolicy
Niemiec. Przedsiębiorcy i założyciele nowych firm korzystają przede wszystkim z międzynarodowego charakteru
miasta i jego bliskości do Polski. Walory te pragnie wykorzystać także Stowarzyszenie branży IT/ICT w Berlinie i Brandenburgii SIBB e.V. w projekcie „Deep-Tech-Hub”, którego
celem jest wzmocnienie berlińskiej i brandenburskiej branży
IT oraz nawiązanie międzynarodowej sieci współpracy. Projekt wspierany jest przez Administrację Senacką Berlina ds.
Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich oraz z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
„Deep tech“ oznacza innowacje bazujące rzadziej na już istniejących technologiach, ale bardziej stawiające na nowe,
często cyfrowe rozwiązania. Startupy z tej dziedziny, poszukujące wielokrotnie nowych rozwiązań i zastosowań, potrzebują często inwestycji i wsparcia przez dłuższy okres, zanim
ich produkty nabiorą dojrzałości rynkowej. Wymiana między
różnymi przedsiębiorstwami może być w tym względzie korzystna i dostarczyć oprócz cennych impulsów i środków finansowych również fachową wiedzę.
Hub jako platforma B2B łączy z sobą startupy, duże przedsiębiorstwa i centra technologiczne z Niemiec, Polski i Rosji i
w ten sposób rozszerza ekspertyzę i sieć poprzedniego projektu „LookOut” (patrz biuletyn 2/2020). Projekt rozpoczął
swoją działalność już latem 2020 r. Na start nie można było
wybrać lepszego momentu, ponieważ wraz z przyspieszeniem digitalizacji wskutek pandemii i zwiększonego korzystania z cyfrowych kanałów komunikacji w codziennym życiu
wsparcie firm z branży cyfrowej przy rozwoju nowych technologii nabrało jeszcze większego znaczenia.

Dzięki wsparciu ekspertów skupionych w hubie przede
wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy
mogą w dostrzegalny sposób prezentować swoje rozwiązania na międzynarodowych scenach. Oprócz nawiązywania kontaktów w Polsce i Rosji w celu zawiązywania nowych
biznesów ważne jest również poznawanie poszczególnych
ekosystemów, aby w ten sposób bardziej wykorzystywać
efekty synergii wynikające z powiązań gospodarczych krajów. Oferta Deep Tech Hub zostanie uzupełniona o różne
formaty edukacyjne i wydarzenia informacyjne. Inauguracją
była konferencja online „Toward a Well-Functioning Deep
Tech Innovation Ecosystem“ zorganizowana 22 października
2020 r.
Hub wyznacza różne priorytety tematyczne. Należą do nich
przede wszystkim obszary tematyczne ważne dla przemysłu
i produkcji Internet of Things / Industry 4.0 / Smart Manufacturing i logistyka, ale również Cybersecurity, Mobility
& Smart City, Fintech, e-Health & Medtech należą do zakresów działań ekspertów.

Dwa inne projekty mogą również cieszyć się z dofinansowania. Int.Rail.Net, międzynarodowy projekt mający na
celu powiązanie partnerów w zakresie techniki transportu szynowego spółki Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB) otrzymał wsparcie na przyszłe
miesiące do kwietnia 2021 r. Informacje znajdą Państwo
na stronie internetowej www.knrbb-gmbh.de/de/Projekte/. Międzynarodową współpracę w dziedzinie optyki
i fotoniki wspiera Phoenix III, który aktualnie trwa do
końca roku. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.optecbb.de/projekte/
phoenix-iii/.
Dodatkowe informacje na temat Deep Tech Hub znajdą
Państwo na stronie internetowej www.sibb.de/deeptechhub.

Wszystkie filmy z wirtualnych przejazdów można znaleźć na kanale YouTube Pociągu do kultury pod adresem
www.youtube.com/channel/UCVb8PqQvsBOy9iINvZuKiDQ.
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Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia
Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii
wspólnie z Enterprise Europe Network i Izbą Rzemieślniczą z
Frankfurtu nad Odrą organizuje w dniu 11 lutego 2021 r. „Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia”. Jako konferencja online i giełda kooperacyjna ma na celu zbliżenie
przedsiębiorstw, instytucji, ośrodków badawczych, szpitali,
specjalistów IT i dostawców rozwiązań w całym łańcuchu
sektora ochrony zdrowia. Stanowi ona nieskomplikowaną
platformę do wymiany poglądów na temat obecnej i przyszłej sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej w obu krajach
oraz szans i wyzwań.

W pierwszej części konferencji eksperci nakreślą polskie
i niemieckie systemy ochrony zdrowia, a instytucje po obu
stronach Odry zaprezentują swoje propozycje rozwiązań
dla wyzwań w branży opieki zdrowotnej. Następnie odbędzie się giełda kooperacji, gdzie przedsiębiorcy podczas
20-minutowych rozmów mogą nawiązać nowe kontakty i
wybadać potencjalne partnerstwa biznesowe. Na wirtualne
rozmowy można umówić się już przed konferencją po poprzednim zarejestrowaniu się na platformie.

Więcej informacji na temat Polsko-Niemieckiego Dnia Sektora Ochrony Zdrowia znajdą Państwo pod adresem www.
healthcare-dialogue-2021.b2match.io/.

+ + + IMPRESSUM + + +

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Referat ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Europejskiej Polityki
Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
www.berlin.de/sen/wirtschaft/
Osoba kontaktowa SenWEB | Partnerstwo-Odra:
• Marta Szafrańska | E-Mail: marta.szafranska@senweb.berlin.de
Telefon +49 30 9013-8420
Ze wsparciem zewnętrznego network-management inicjatywy
Partnerstwo-Odra:
• LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
Newsletter oraz portal Partnerstwo-Odra online:
www.oder-partnerschaft.eu

12

Redakcja i projekt:
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH, Berlin
Zgłoszenie lub rezygnacja z prenumeraty newslettera pod adresem:
www.oder-partnerschaft.eu/an-abmeldung_zum_newsletter.php
Publikacja:
luty 2021
Wykaz zdjęć:
S. 1 – visitBerlin, Foto: Sarah Lindemann
S. 2 – Camaro, Fundacja Salony
S. 3 – Michał Wiącek – Strategiebüro Breslau
S. 5 – Marta Szafrańska
S. 6 – Foto-VDW – depositphotos.com (oben)

chrissi – depositphotos.com (unten)
S. 8 – maxxyustas – depositphotos.com
S. 9 – sinenkiy - depositphotos.com
S. 10 – Oliver Spatz
S. 11 - SIBB e.V.

