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+ + + AKTUALNOŚCI + + + Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,
ostatnim wydaniem newslettera żegnamy się nie 
tylko z rokiem obfitującym w wydarzenia, aktyw-
ną działalnością w zakresie współpracy polsko-
niemieckiej, ale również z kolegami i koleżankami 
z B.&S.U., Infrastruktura i środowisko, the-blue- 
advanced projects oraz eye-solution, którzy przez 
wiele lat wspierali nas sprawując funkcję admi-
nistratora sieci. Składamy im serdeczne podzię-
kowania za kreatywną i pełną zaufania współ-
pracę w ostatnich latach. W niniejszym wydaniu 
newslettera, który redagujemy już pod nowym 
kierownictwem, kontynuujemy działalność infor-
macyjną w formie sprawdzonych raportów z dzia-
łalności Partnerstwa-Odra.

Wraz z rozpoczęciem 2015 roku rozpoczyna się we 
wszystkich regionach aktywna faza nowego okre-
su finansowania ze środków EFRR, który pozwala 
na skoncentrowanie działań polityki regionalnej 
wokół współpracy ponad europejskimi granicami 
i poza inteligentną specjalizacją. Mamy nadzieję, 
że po obu stronach zostały stworzone odpowied-
nie programy wsparcia, które pozwolą na jeszcze 
intensywniejszą współpracę zaangażowanych 
osób i instytucji. W związku z tym jesteśmy pełni 
optymizmu, że również i w nowym roku będziemy 
mieć dużo do opowiadania o nowych inicjatywach.

Redakcja i zespół Partnerstwa-Odry życzą Pań-
stwu radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2015!
Wasza redakcja

Nowy burmistrz Berlina 

Berlin ma nowego burmistrza: 26 sierpnia 2014 Klaus Wowereit (SPD) ogłosił 
zamiar zdania urzędu burmistrza stolicy Niemiec w grudniu tego roku. W 
październiku senator ds. rozwoju miast, Michael Müller, otrzymał podczas 
ankiety przeprowadzonej wśród członków berlińskiej SPD prawie 59 procent 
głosów i tym samym został wyznaczony na następcę Wowereita. Oficjalnie 
Müller został wybrany na burmistrza przez Berlińską Izbę Deputowanych w 
czwartek, 11 grudnia. 

Klaus Wowereit sprawował urząd burmi-
strza Berlina od czerwca 2001 roku, a od 
listopada 2011 roku przewodniczy koalicji 
SPD i CDU. Przez cały okres 13 lat urzędowa-
nia Wowereit odbywał, między innymi w ra-
mach partnerstwa miast Berlina i Warszawy, 
a także jako przewodniczący Bundesratu, 
liczne podróże do Polski i zawsze podkreślał 
znaczenie stosunków polsko-niemieckich. 
Podczas jednego z ostatnich przemówień w 
funkcji burmistrza, jubileuszu dwudziesto-
pięciolecia upadku muru berlińskiego ob-
chodzonego 9 listopada, Wowereit pozdro-
wił również byłego prezydenta Polski, Lecha 

Wałęsę i docenił laureata nagrody Nobla za jego zasługi w rozpoczęciu ru-
chu na rzecz praw obywatelskich.

Jego następca, Michael Müller, został wybrany większością głosów 149 
członków senatu. 
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Inwestujemy w przyszłość 
Administracja sieci Partnerstwa Odry finansowana  

jest ze środków Kraju Berlin
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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tym przestrzeń dla wspólnego poszukiwania pomysłów jak 
i indywidualnych rozmów pomiędzy przedstawicielami firm 
obu krajów. Celem „Berlin meets Poland” jest otwarcie no-
wych rynków zbytu po obu stronach Odry oraz kształcenie 
i promowanie wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi 
w niemieckiej i polskiej branży gier komputerowych. Więcej 
informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie  
www.berlin-meets-poland.de

mów na płaszczyźnie fachowej i osobistej. Dzięki wymianie 
zorganizowanej przez „Berlin Poland“ przedsiębiorcy po obu 
stronach Odry mieli możliwość poznania potencjalnych part-
nerów handlowych i opracowania wspólnych przedsięwzięć 
projektowych. Ponadto wymiana pozwoliła na uzyskanie 
cennego wglądu w gospodarczy sposób myślenia sąsiadów. 

Kooperacja z berlińskimi biurami projektowymi pomaga 
ponadto polskim przedsiębiorcom w uzyskaniu dostępu do 
ugruntowanej już i wielostronnej wiedzy o rynku międzyna-
rodowym i niemieckim. „Pomagamy przy tym w pogłębianiu 
kontaktów, tam gdzie jest to pożądane”, tłumaczy Rudolf 
dalsze działania, które nastąpią po nawiązaniu pierwszych 
kontaktów.

Wybory do Landtagu: Saksończycy i  
Brandenburczycy wybierają swoje władze

Dwóch sąsiadów Polski zza miedzy wybierało jednocześnie 
w ostatnich miesiącach swoje lokalne władze. Dwa tygodnie 
po tym, jak 31 sierpnia Saksończycy zdecydowali przy ur-
nach o nowym rządzie, swoje głosy oddali również wyborcy 
z Brandenburgii. W Saksonii najwięcej głosów uzyskała CDU 

Berlińska delegacja gości na  
„Poznań Game Arena“

Podczas wizyty w Warszawie i Poznaniu niemieccy przedsta-
wiciele inicjatywy „Berlin meets Poland” nawiązali i pogłębi-
li ciekawe kontakty w polskiej branży gier komputerowych. 
Program misji trwającej od 23 do 26 października obejmował 
oprócz wizyty w studiu animacji i produkcji również wizytę na 

„Poznań Game Arena”, najważniejszych targach gier kompu-
terowych w Polsce.
Pierwszy dzień podróży w Warszawie wypełniony był nie-
formalnymi spotkaniami i wymianą z odnoszącymi suk-
cesy przedstawicielami szybko rozwijającego się polskiego 
przemysłu gier komputerowych. Następnego dnia, w Po-
znaniu, przedstawiciele firm gier komputerowych z Berlina 
mieli okazję do rozmowy ze studentami Politechniki Po-
znańskiej. Tematem centralnym podczas kończącej pobyt 
wizyty na targach były relacje gospodarcze między pol-
skimi a niemieckimi przedsiębiorcami. Forum „Kreatywne 
projektowanie gier w Polsce i Niemczech” stanowiło przy 

Design i produkcja: ruszyły kooperacje  
polsko-niemieckie 

Dziesięciu polskich producentów, znaki towarowe, 22 ber-
lińskie przedsiębiorstwa projektowe i 51 indywidualnych 
rozmów pomiędzy uczestnikami z różnych krajów: To są ka-
mienie węgielne położone podczas zwieńczonej sukcesem 
dwudniowej misji delegatów do stolicy Niemiec, która odby-
ła się w ramach projektu współpracy „Berlin Poland 2013-
2014”. Ideą, jaka przyświecała organizatorowi projektu, Mię-
dzynarodowemu Centrum Designu w Berlinie (IDZ), było w 
pierwszej linii wsparcie polsko-niemieckiej sieci przedsiębior-
ców. „Nie wygląda to jak sprzedaż na targach. Tak, jak proces 
projektowania innowacyjnych produktów wymaga dłuższych 
okresów potrzebnych na planowanie, tak i stosunki bilateral-
ne potrzebują czasu na ugruntowanie”, mówi koordynator 
projektu Ake Rudolf z IDZ. 

Misję, która odbyła się w okresie 6-7 listopada, podczas któ-
rej polscy przedsiębiorcy w towarzystwie swoich opiekunów i 
tłumaczy mogli poznać aż sześć berlińskich agencji projekto-
wych, ich zespoły i projekty, podsumowuje on jako „bardzo, 
bardzo pozytywną”. Część berlińskich projektantów odbyła 
już nawet rewizyty w polskich firmach, a inni planują je na 
początek przyszłego roku, aby pogłębić nawiązane stosunki 
gospodarcze. Szczególnie zorganizowana pierwszego wieczo-
ru kolacja networkingowa przyczyniła się do „przezwycięże-
nia początkowej niepewności” i pozwoliła na nawiązanie roz-

Misja delegatów położyła kamień węgielny pod realizację projektów  
polsko-niemieckich 

Nowy gabinet czerwono-czerwonego rządu kraju związkowego Brandenburgii  

Kontakt: Claudia Wuthe | Wuthe@medianet-bb.de
Thomas Walczak | thomas.walczak@senwtf.berlin.de

Kontakt: Ake Rudolf (IDZ) | ake.rudolf@idz.de

(39,4%), natomiast w Brandenburgii największym poparciem 
cieszy się SPD (31,9%).

Podczas gdy FDP w żadnym z krajów związkowych nie udało 
się wrócić do ław parlamentarnych, to partii eurokrytyków, 
AfD, udało się wyraźnie przekroczyć  5-procentowy próg wy-
borczy zarówno w Saksonii, jak i w Brandenburgii.  W Bran-
denburgii lewica (SPD) pomimo dużych strat (-8,2%) pozosta-
nie przy władzy.  Głównym celem rządu kraju związkowego 
Brandenburgii, w którym Referat ds. Europejskich zostanie 
przeniesiony z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa 
Sprawiedliwości, jest wzmocnienie stosunków polsko-nie-
mieckich. Partie koalicyjne planują w nadchodzącej kadencji 
jeszcze silniej zaangażować przedsiębiorców, stowarzyszenia, 
szkoły i szkoły wyższe, instytucje badawcze i inne placówki 
społeczne w projekty międzypaństwowe i wzmocnić współ-
pracę pomiędzy brandenburską a polską policją. Oprócz wy-
mian młodzieży ze wschodnim sąsiadem, czerwono-czerwo-
na koalicja będzie przede wszystkim dążyła do rozbudowy 
połączeń kolejowych z Polską i wspierała dążenie do silniej-
szych powiązań gospodarczych.

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + ++ + + AKTUALNOŚCI + + +

Przepaść pomiędzy Polską wschodnią a za-
chodnią w wyborach samorządowych w Polsce 

Po tygodniu przepełnionym prognozami i szacunkami usta-
lono ostatecznie oficjalny wynik wyborów: rządząca Plat-
forma Obywatelska o włos wygrała wybory do władz woje-
wódzkich i gminnych w Polsce, które odbyły się 16 listopada. 
Wprawdzie prawicowa partia opozycyjna Prawo i Sprawiedli-
wość zdobyła 26,85 procent głosów i uzyskała tym samym 
o 0,49 punktu procentowego więcej niż PO, to z uwagi na 
skomplikowany system wyborczy w Polsce nie może cieszyć 
się zwycięstwem. W takiej sytuacji partia premier Ewy Kopacz 
(PO) uzyska w tej kadencji 179 mandatów w gminach, a na 
partię przywódcy opozycji, Jarosława Kaczyńskiego przypad-
nie 169 mandatów. Trzecie miejsce uzyskała ludowa partia 
(PSL) zdobywając 23,6 procent głosów i tym samym 159 
mandatów.

Wybory te wyraźnie ukazały przepaść pomiędzy wschodem 
a zachodem kraju. Na wschodnich terenach rolniczych i na 
południu dominują wyborcy PiS, natomiast liberalno-kon-
serwatywna PO cieszy się większym poparciem w północnych 
i zachodnich regionach kraju. Przede wszystkim w dużych 
miastach Platforma Obywatelska wyraźnie wyprzedza partię 
Kaczyńskiego. Również w czterech województwach Partner-
stwa-Odra: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim 

i dolnośląskim to PO będzie wyznaczało kierunek w nowej 
kadencji samorządowej. W sumie PO będzie rządzić w ośmiu 
spośród 16 województw, natomiast PiS będzie największą 
siłą w sześciu województwach. 

Ponieważ w związku z wadliwym systemem liczenia gło-
sów cały proces bardzo się przeciągnął, to przez długi czas 
za wynik podawano jedynie dane szacunkowe: Według 
nich PiS było wyraźnym zwycięzcą wyborów, a Kopacz zdą-
żyła już przyznać się do porażki. Prognozy wywołały spore 
poruszenie w całej UE, ponieważ po 2009 roku Kaczyński 
uczestniczył między innymi w zakładaniu konserwatywnej 
eurosceptycznej frakcji Europejskich Konserwatystów i Refor-
matorów (EKR). Natomiast szczebel komunalny stanowi dla 
UE najważniejszy drążek sterowniczy w realizacji międzyna-
rodowych programów i strategii makroregionalnych; to tutaj 
płynie najszerszy strumień pieniędzy z Brukseli. 

PO  
179 mandatów

PiS  
169 mandatów

PSL  
159 mandatów
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INTERREG VB: Polsko-niemieckie spotkanie 
networkingowe

Nie do przecenienia są 
wyniki dotychczaso-
wej współpracy tran-
snarodowej pomiędzy 
Niemcami a Polską: 
W ciągu ostatnich lat 
przedstawiciele go-
spodarki, nauki, ad-
ministracji i stowarzy-
szeń współpracowali 

ze sobą w ponad 160 projektach. Za kilka miesięcy, wraz z 
nowym okresem programowania 2014 – 2020 rozpocznie się 
realizacja nowych międzynarodowych programów koope-
racyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG 
VB). Aby wzmocnić partnerstwo pomiędzy państwami, pol-
scy i niemieccy przedstawiciele wraz z krajowymi placówkami 
kontaktowymi wystosowali zaproszenie do uczestnictwa w 
gremiach programowych Europy Środkowej i Regionu Morza 
Bałtyckiego podczas spotkania networkingowego w dniu 14 
października 2014 r. w Berlinie. Zaproszenie było skierowane 
zarówno do samorządów, organizacji i przedsiębiorstw, które 
w międzyczasie zdążyły już zebrać pierwsze doświadczenia w 
zakresie współpracy przy projektach międzynarodowych, a 
teraz chciałyby wypróbować nowe możliwości, jak i do „no-
wicjuszy” posiadających inspirujące pomysły, którzy szukają 
potencjalnych partnerów w państwie partnerskim.

Biotechnologia – rynek przyszłości

Biotechnologia jest udanym przykładem sukcesów osiągnię-
tych w Regionie Odry – zarówno w znaczeniu gospodarczym, 
jak i naukowym. Jesienią odbyły się dwie ważne imprezy w 
regionie przygranicznym poświęcone budowaniu relacji po-
między polskimi a niemieckimi przedsiębiorstwami i insty-
tucjami z branży biotechnologii. Najpierw, w ramach konfe-
rencji zorganizowanej w październiku przez Międzynarodową 
Izbę Handlową w Berlinie na temat międzynarodowych sto-
sunków gospodarczych, ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
i przedstawiciele z Berlina i Brandenburgii omówili sukcesy 
i cele biotechnologii transgranicznej w rejonie Berlina i w 
Polsce. Oprócz tego, w listopadzie przedsiębiorcy mogli na-
wiązać bilateralne kontakty na spotkaniu pt. „German Polish 
biobusiness bridge“, które odbyło się wraz ze spotkaniem Po-
lish Biotech Association (związek najlepszych polskich przed-
siębiorstw biotechnologicznych).

Region Berlin-Brandenburg należy do wiodących lokalizacji 
dla branży biotechnologicznej w Europie. Mocne strony re-
gionu to przede wszystkim unikalne na skalę Niemiec środo-
wisko naukowo-badawcze oraz silne powiązania pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami całego łańcucha wartości, a zatem 
ścisła współpraca pomiędzy instytucjami naukowo-badaw-
czymi a przedsiębiorstwami. W ponad 230 firmach biotech-
nologicznych pracuje ponad 4.500 osób opracowując nowe 
substancje czynne, metody i diagnostykę dla branży medycz-
nej. W sektorze biotechnologicznych badań naukowych pra-
cuje dodatkowo ponad 10.000 osób. Wiele przedsiębiorstw 
powstało na bazie lokalnych instytucji badawczych i współ-
pracują obecnie ściśle w tematycznych grupach networkingo-
wych z naukowcami z regionu. W ten sposób w regionie stolicy 
Niemiec rozwinął się silny klaster nauk o zdrowiu, do które-
go należy biotechnologia i który to wspiera przede wszyst-
kim również zakładanie nowych przedsiębiorstw w regionie. 

Kontakt: Agnieszka Burda | imię.nazwisko@mir.gov.pl
Jens Kurnol | Jens.Kurnol@BBR.Bund.de

Po krótkim wprowadzeniu do nowych programów finanso-
wania dla Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego 
przeprowadzonym przez Monikę Schönerfeld-Grasser i Bar-
tłomieja Wierzbickiego z sekretariatów w Wiedniu i Rostoc-
ku uczestnicy mogli zaczerpnąć trochę wiedzy praktycznej. 
Trzech szczególnie aktywnych uczestników programu (Grze-
gorz Boroń z Bydgoszczy, Rafał Modrzewski z województwa 
kujawsko-pomorskiego i Gunnar Pajer z Business and Inno-
vation Center BIC we Frankfurcie nad Odrą) podzieliło się in-
formacjami ze swojego codziennego życia projektowego.

Po południu dziesięcioosobowe grupy zebrały się wokół na-
stępujących tematów: „Gospodarka, praca, życie”, „Energia 
i zmiana klimatyczna”, „Środowisko i zasoby naturalne”, 
„Mobilność i komunikacja” oraz „Rozwój regionalny i admi-
nistracja”, aby dogłębnie przedyskutować planowane pro-
jekty. Już po odbyciu pierwszej rundy pierwsi uczestnicy spo-
tkali się z odpowiednimi partnerami, aby dokładnie omówić 
swoje konkretne wyobrażenia. 

W jednym zaledwie dniu wielu spośród pięćdziesięciu uczest-
ników nawiązało ciekawe kontakty i opracowało pierwsze 
nowe pomysły. Inni wrócili naładowani energią pomysłów 
i wiedzy, które zmotywują ich do dalszego opracowywania 
swoich idei. Wszystko to stanowi jądro projektów realizowa-
nych przez zespoły międzynarodowe. 

+ + + TEMAT WYDANIA: BIOTECHNOLOGIA I ZDROWIE  + + ++ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + +

 

Również w Polsce biotechnologia należy do branż intensyw-
nie rozwijających się. W latach 2007 do 2012 liczba polskich 
przedsiębiorstw z dziedziny biotechnologii potroiła się. Przez 
długi czas dużą rolę odgrywała przede wszystkim produkcja 
leków generycznych, w międzyczasie wiele przedsiębiorstw 
zaczęło samodzielnie realizować innowacyjne projekty. Rów-
nież segment badań naukowych działa na znakomitym po-
ziomie: podczas swojego wykładu Ewelina Przybyłek z pol-
skiej agencji consultingowej Bio-Tech wskazała, że liczba 
nowopowstałych przedsiębiorstw rosła powoli w ostatnich 
latach i że ponadto nadal istnieje duży potencjał. Za pomocą 
programów wsparcia państwo próbuje wspierać naukowców 
w komercjalizacji wyników ich badań oraz zachęcać do za-
kładania firm. Dotychczasowa niska liczba firm powstałych 
na bazie instytucji naukowych wynika przede wszystkim z 
obowiązków licencyjnych nakładanych na prace naukowe.

W międzyczasie powstało wiele przykładów współpracy 
między odnoszącymi sukcesy młodymi polskimi przedsię-
biorstwami i instytucjami a przedsiębiorcami i instytucjami 
naukowymi po drugiej stronie granicy. Magdalena Mayer 
z firmy GILUPI GmbH z Poczdamu informuje na przykład o 
owocnej współpracy firmy, która opracowała metodę izo-
lacji komórek, z uniwersytetami we Wrocławiu i Poznaniu. 
W wyniku wspólnego wykorzystania wyników badawczych 
partnerzy stale udoskonalają produkty firmy GILUPI i po-
prawiają tym samym proces leczenia pacjentów chorych na 
nowotwór. Dla przyszłości biotechnologii decydującymi czyn-
nikami są wymiana wiedzy, silniejsza współpraca pomiędzy 
młodymi naukowcami i tak samo wysoki poziom kształcenia 
pracowników, co pozwoli na dalszą realizację gospodarczych 
i naukowych potencjałów Regionu Odry w tym sektorze oraz 
gospodarcze wzmocnienie obu krajów. 

Projekty LOOKOUT jadą do Wrocławia 

Od 20 do 21 listopada 2014 r. we Wrocławiu odbyło się spo-
tkanie polskich i niemieckich firm IT. W ramach rozpoczętego 
latem projektu LOOKOUT łącznie 14 przedsiębiorców z bran-
ży komputerowej z Berlina i Brandenburgii odbyło podróż do 
stolicy Dolnego Śląska, aby spotkać się z 14 potencjalnymi 
partnerami handlowymi. Podczas tak zwanych speed-dating 
przedsiębiorcy mogli się poznać i ocenić, w jaki sposób mogą 
w przyszłości współpracować z partnerami z sąsiedniego 
kraju.

Z Niemiec przybyły między innymi takie firmy jak Uberme-
trics, Congane UG, 3pc GmbH, DMK E-Business GmbH i Ca-
senio AG. Wśród polskich uczestników znaleźli się przedsta-
wiciele firmy REC Global, alphacapitalgroup, stermedia, SMT 
Software oraz it Kontrakt. Po rundzie zapoznawczej trzech 
przedsiębiorców zaprosiło partnerów do obejrzenia ich firm, 

Nawiązanie kontaktów pomiędzy berlińską branżą techniki informacyjno-komunika-
cyjnej a Wrocławiem

Kontakt: Rene Ebert SIBB e.V. | rene.ebert@sibb.de

także członkowie delegacji mieli okazję przyjrzeć się na miej-
scu polskim przedsiębiorstwom. Wymieniono praktyczne do-
świadczenia i nawiązano liczne nowe kontakty. W przyszłym 
roku, wiosną 2015, w Berlinie planowane jest seminarium 
polsko-niemieckie.
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„Temat współpracy musi  
zostać bardziej nagłośniony”

Prof. dr Volker A. Erdmann 
urodził się w 1941 roku w 
Szczecinie i studiował bio-
chemię w latach 1958-1966 
w New Hampshire, USA. W 
1980 roku objął stanowi-
sko na Wydziale Biochemii 
i Biologii Molekularnej na 
Wolnym Uniwersytecie w 
Berlinie. Profesor zareje-
strował w sumie ponad 
10 patentów i również po 
przejściu na emeryturę 
prowadzi gościnne wykła-
dy na Wolnym Uniwersy-
tecie. Do jego licznych ty-
tułów honorowych należą 

członkostwa w Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk 
i Polskiej Akademii Nauk. 

Panie Profesorze, w swoich wykładach często docenia Pan 
profesora Wiewiórowskiego, profesora Wittmanna i profe-
sora Legockiego.  Co szczególnego jest w tych naukowcach?
Ci trzej naukowcy byli, moim zdaniem, pionierami współpra-
cy polsko-niemieckiej w zakresie biochemii i biologii mole-
kularnej. Nie tylko mówili, ale przede wszystkim działali. To 
im zawdzięczamy przełamanie lodów w latach siedemdzie-
siątych na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Jako ludzie i 
jako fachowcy nadawali na tych samych falach, a to przeła-
muje granice. Zamiast pielęgnować wzajemne resentymenty, 
organizowali wspólne konferencje i seminaria i prowadzili 
dyskusje naukowe. Bez wątpienia ich praca zbudowała pod-
waliny dla dzisiejszej współpracy w naszej specjalności po-
między Poznaniem a Berlinem.

Czy powiedziałby Pan, że współpraca naukowa góruje nad 
współpracą gospodarczą w zakresie biotechnologii pomię-
dzy sąsiednimi krajami?
Współpraca na płaszczyźnie naukowej pomiędzy Niemcami 
a Polską już teraz jest bardzo obiecująca. Jednakże również 
i tutaj jest jeszcze sporo możliwości pogłębienia kooperacji, 
takich jak wymiana studentów i młodych naukowców. Jeżeli 
chodzi o współpracę gospodarczą, to wciąż jeszcze brakuje 
zasobów finansowych po obu stronach Odry, które muszą 
zostać udostępnione start-up’om zarówno przez prywatnych 
inwestorów, jak i z budżetu publicznego. To właśnie mło-
de firmy, start-up’y, które odnoszą sukcesy, pozwalają na 

„Znakomite wykształcenie  
naszych specjalistów!“

Dr Filip Jeleń jest założycielem i prezesem spółki Pure 
Biologics. To młode przedsiębiorstwo z Wrocławia działa 
w dziedzinie badania i analizy protein na zlecenie przed-
siębiorstw farmaceutycznych i instytucji badawczych z 
całego świata. Pure Biologics opracowuje na przykład we 
współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim nową platfor-
mę diagnostyczną dla urologicznych form nowotworu, któ-
ra ma przyśpieszyć i poprawić rozpoznawanie i leczenie tej 
choroby. Firma została założona w 2010 roku i zatrudnia 
obecnie ponad dziesięciu wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników. Na najbliższe lata planowane jest otwarcie od-
działów w Niemczech i w USA.

 
Panie doktorze, jak ocenia Pan branżę biotechnologiczną 
w Polsce?
Branża biotechnologiczna w Polsce rośnie powoli, ale sta-
bilnie. Z tego, co wiem, na rynku istnieje niecałe sto firm z 
sektora biotechnologii i life science. Dominują przy tym takie 
przedsiębiorstwa, które stopniowo rozwijają istniejące już 
technologie. Większość firm działa w sektorze handlu lekar-
stwami i usług. 

Jak Pan sądzi, jakie są zalety polskiego rynku biotechnolo-
gii w porównaniu z rynkiem niemieckim – i na jakim obsza-
rze Polska może się uczyć od Niemiec?
Zawsze powtarzam, że podstawą sukcesu polskiego rynku 
biotechnologii jest przede wszystkim dobre wykształcenie 
naszych specjalistów. Wielu z nich przez lata pracowało w 
dziedzinie nauki i gospodarki odnosząc sukcesy na skalę 

dłuższą metę zbudować stabilną gospodarkę, a tym samym 
stworzyć miejsca pracy.

Co Państwo, jako partnerzy, musicie i możecie jeszcze 
wspólnie ulepszyć, aby kontynuować rozwój biotechnologii?
Nasza współpraca i wyniki naukowe muszą zostać bardziej 
nagłośnione. Na pewno pomógłby w tym skierowany do spo-
łeczeństwa, lepszy przekaz informacji ze strony uniwersyte-
tów, instytucji badawczych i akademii na temat ich pracy i 
celów. Można by to osiągnąć organizując wykłady w gimna-
zjach, dni otwarte i noce nauki. Również lokalna prasa i te-
lewizja powinny lepiej wykorzystywać szansę informowania 
społeczeństwa o wszystkich tych przedsięwzięciach oraz pro-
mować je w celu uzyskania akceptacji społecznej, aby ludzie 
mogli zrozumieć, jakie mogą z tego czerpać korzyści.

W jakich dziedzinach Niemcy mogą uczyć się lub czerpać 
korzyści od Polski? 
Na przykład od nowo założonego Centrum NanoBioMedycz-
nego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Ten bardzo nowoczesny budynek przeznaczony do prac 
badawczych, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia 
siłą rzeczy doprowadzi do współpracy naukowej, najpierw 
w Poznaniu w dziedzinie biologii molekularnej. Ale również 
i ukierunkowana na współpracę międzynarodową polityka 
mianowania kierowników grup roboczych może pozwolić 
awansować instytut, nie tylko w Polsce, lecz również i w całej 
Europie, do rangi pierwszego adresu dla działań naukowych. 
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że możemy potrzebować 
kolejnych takich wzorcowych instytutów w Polsce, Niemczech 
i całej Europie, aby ostatecznie dobrze się uzbroić na między-
narodową konkurencję.

Jakie są Pańskie prognozy na przyszłą współpracę?
Ważne jest, aby uświadomić sobie, że powiązania naukowe 
nie są sprawą szczęścia, lecz muszą zostać wypracowane. I 
w tym kontekście do głównych kompetencji należy komuni-
kacja, która pozwoli na utrzymanie istniejących kooperacji i 
podejmowanie nowych projektów. Współpraca musi się od-
bywać na wszystkich płaszczyznach. Niezbędnymi czynnika-
mi mającymi wpływ na osiągnięcie sukcesu naukowego są 
też gościnność i tolerancja. Kwestią centralną jest oczywiście 
również finansowanie: politycy poszczególnych państw, a 
tym samym politycy całej Europy, muszą dużo silniej niż do-
tychczas wspierać międzynarodowe projekty badawcze. Tylko 
w taki sposób potencjały polsko-niemieckiego środowiska 
naukowego – przede wszystkim, ale nie tylko – w dziedzinie 
biotechnologii mogą osiągnąć najwyższe międzynarodowe 
standardy. 

+ + + TEMAT WYDANIA: BIOTECHNOLOGIA I ZDROWIE   + + ++ + + TEMAT WYDANIA: BIOTECHNOLOGIA I ZDROWIE   + + +

międzynarodową, a teraz wracają do Polski. Często słyszę, że 
nasi pracownicy wykonują swoją pracę bardzo elastycznie, a 
przede wszystkim z dużym zaangażowaniem.  Dzięki świetne-
mu wykształceniu swoich pracowników Pure Biologics może 
zbierać punkty również w innych krajach, takich jak Niemcy.
W porównaniu do tego niemiecki rynek biotechnologii jest 
mimo wszystko dużo bardziej rozwinięty, a przede wszystkim 
ugruntowany. Prawidłowa ocena potencjału wyników badań 
naukowych dla gospodarki i rzeczywisty transfer technologii 
z centrów badawczych do gospodarki udają się w Niemczech 
lepiej. 

Jakie korzyści w zakresie wykształcenia czerpią Państwo z 
wymiany z innymi krajami? 
Wielu polskich studentów biotechnologii mogło skorzystać 
z programów wymiany i kontynuować rozwój swoich umie-
jętności za granicą. Również i my, będąc przedsiębiorstwem 
działającym na rynku międzynarodowym, czerpiemy oczy-
wiście duże korzyści z ich powrotu do Polski. Natomiast w 
ostatnim czasie i na tym polu obserwuję zmiany: Ostatnio 
w naszej firmie mogliśmy gościć już kilku praktykantów z 
różnych państw i otrzymujemy też aplikacje z całego świata. 
Zainteresowanie Polską znacznie wzrosło!

Jakie są Pana życzenia do polskiego rządu? 
W dalszym ciągu widzę duży potencjał dla branży biotech-
nologii w Polsce, zarówno dzięki dużej liczbie znakomicie 
wykształconych specjalistów, jak i dzięki naszemu nowocze-
snemu i bardzo konkurencyjnemu wyposażeniu. Życzyłbym 
sobie, aby polityka nadal wspierała nasz rynek i pomaga-
ła nam również w jeszcze większej promocji naszej pracy na 
rynkach międzynarodowych.

Gdzie dostrzega Pan możliwości jeszcze ściślejszej współ-
pracy transgranicznej pomiędzy Polską a Berlinem i Bran-
denburgią w najbliższych latach?
Moim zdaniem największy potencjał tkwi we współpracy 
polskich i niemieckich średnich przedsiębiorstw. Mogą one 
wspólnie opracowywać produkty i serwis, które następnie 
mogą być sprzedawane globalnie. Dobrą drogą wsparcia 
długoterminowych partnerstw gospodarczych jest udział w 
dużych międzynarodowych programach badawczych i roz-
wojowych. Dzięki takim inicjatywom, jak na przykład pro-
gram UE HORYZONT 2020, przedsiębiorcy poznają partnerów 
handlowych i naukowych z Niemiec.
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Zdrowie w rejonie przygranicznym:  
Podstawy prawne i wspólne projekty 

Zgodnie ze światowym studium „Challenges of the Nations 
2014” związku GfK przeprowadzonym w sierpniu 2014 roku 
24 procent Polaków ma obawy związane z opieką zdrowotną. 
W Niemczech brak lekarzy na wsiach i zmiana demograficz-
na odgrywają decydującą rolę: Po obu stronach Odry kwestie 
profilaktyki i opieki zdrowotnej stanowią ważne tematy. Oba 
regiony łączy przy tym życzenie wspólnej poprawy struktur 
opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie pacjentów z 2011 roku 
pacjenci na terenie całej UE mają prawo do korzystania ze 
świadczeń medycznych w każdym kraju członkowskim, które 
będą porównywalne do świadczeń realizowanych w jego kra-
ju. Nie jest do tego potrzebna uprzednia zgoda kasy chorych. 
Regulacja taka odpowiada interesom nie tylko urlopowiczów, 
ale przede wszystkim mieszkańców terenów przygranicznych 
wzdłuż Odry, gdyż w przypadku braku możliwości danej 
służby zdrowia lub w poszukiwaniu specjalistów mogą sko-
rzystać z tej możliwości bez sięgania do własnego portfela.  

Rosnącym trendem, który uwidacznia się właśnie w regionie 
Berlina, jest oprócz tego oferowanie świadczeń medycznych 
w sąsiednim kraju w ojczystym języku pacjentów. Także na 
przykład miasto Berlin prowadzi na swojej oficjalnej stronie 
internetowej listę polskojęzycznych lekarzy, położnych i psy-
chologów współpracujących z lokalnymi polskimi instytucja-
mi. Powód: Ten, kto znajdzie się w trudnej sytuacji fizycznej 
lub psychicznej, nie chce być zmuszonym do komunikacji w 
języku obcym.

Aby długotrwale zabezpieczyć opiekę medyczną w regionie 
Odry i przeciwdziałać brakowi lekarzy w Brandenburgii klini-
ka im. Asklepiosa w Schwedt znalazła zupełnie indywidualną 
drogę: We współpracy z oddalonym o około 50 km uniwer-

HELPS: Rozwiązania informacyjno-komunika-
cyjne dla zdrowego, samodzielnego życia 

Udanym przykładem współpracy międzynarodowej w dzie-
dzinie ochrony zdrowia jest program INTERREG IV B-Projekt 
HELPS (Housing and Home-care for the Elderly and Local 
Partnership Strategies in Central European cities).  Dwunastu 
partnerów z Europy Środkowej opracowywało przez ponad 
trzy lata konkretne działania i zalecenia dotyczące postępo-
wania dla nowych, innowacyjnych form opieki zdrowotnej. 
Celem tego zadania jest umożliwienie samodzielnego życia 
seniorom i osobom upośledzonym za pomocą technologii in-
formacyjno-komunikacyjnej. 

Partnerzy z ośmiu europejskich państw pracowali nad ulep-
szeniem oferty świadczeń socjalnych i pielęgnacyjnych oraz 
rozwiązaniami technicznymi pomagającymi w dostosowaniu 
sytuacji mieszkalnej. Miejski Urząd Wsparcia Gospodarki, 
który działa w Lipsku jako partner projektu, prowadzi na 
przykład platformę internetową, na której składane są ofer-
ty dla seniorów i osób upośledzonych wraz ze wskazaniem 
lokalizacji na mapie, co sprawia, że użytkownik może je w 
łatwy sposób znaleźć.

Szkolny personel pielęgniarski:  
Brandenburgia uczy się od Polski

Spotkaniem zorganizowanym 17 października w ramach 
Health Week Berlin-Brandenburg oficjalnie zakończono pro-
jekt „Szkolny personel pielęgniarski w Brandenburgii”. Na 
bazie międzypaństwowej wymiany wiedzy i doświadczenia 
prowadzonej z Finlandią i Polską przeprowadzono studium 
wykonalności, które miało dać odpowiedź na pytanie, na ile 
pielęgniarstwo szkolne może stanowić innowacyjną politykę 
rynku pracy w Brandenburgii. 

Projekt został powołany do życia z inicjatywy 4. plenum „So-
jusz Rosnąć Zdrowo w Brandenburgii” we współpracy ze re-
gionalnym związkiem AWO Bezirksverbands Potsdam e. V., 
a jego celem było zaczerpnięcie korzyści z know-how i wie-
loletnich doświadczeń innych krajów, które odniosły sukces 
w procesie integracji personelu pielęgniarskiego do codzien-
nego życia szkół. W centrum analizy znalazły się przy tym 
tematy dotyczące koniecznych warunków prawnych, finan-
sowania, warunków strukturalnych oraz oczekiwanych skut-
ków na rynku pracy. Podczas spotkania kończącego projekt 
z udziałem przedstawicieli polityki krajowej i gminnej, kas 
chorych i ubezpieczeniowych oraz publicznej służby zdrowia 

sytetem w Szczecinie kształci swój własny medyczny nary-
bek. Ponieważ Brandenburgia nie posiada własnych studiów 
medycznych, to klinika daje możliwość studentom ze Szczeci-
na – niezależnie od tego, czy są to przyszli niemieccy, czy też 
polscy lekarze – do nauki i praktyki po niemieckiej stronie. 
Również Brandenburgia czerpie z Polski przykład posiadania 
własnej pomocy pielęgniarskiej w szkołach (str. 9).

Polsko-niemieckie inicjatywy medyczne bazują na zupełnie 
różnych założeniach: Niemiecki Czerwony Krzyż powiatu 
Märkisch-Oder-Spree i Polski Czerwony Krzyż w Zielonej Gó-
rze stworzyły na przykład wspólnie z medyczną grupą PCK 
Słubice polsko-niemiecką grupę ratowniczą. Grupa ta działa 
dwujęzycznie w zakresie ochrony przed katastrofami i po-
mocy humanitarnej. Oprócz tego partnerzy zainicjowali też 
wspólną pracę z dziećmi i młodzieżą, aby wykształcić młode 
pokolenie w celu prowadzenia transgranicznych akcji ratun-
kowych.

Także wokół dzieci koncentruje się polsko-niemieckie cen-
trum sportu i zdrowia we Frankfurcie nad Odrą. Projekt 
„Przełamujemy granice – przez sport wspólnie poznajemy i 
rozumiemy język i kulturę sąsiada” wspiera ruch wśród dzie-
ci przedszkolnych, a jednocześnie przez zabawę przybliża im 
język sąsiada. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 
(województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Przykłady te pokazują, że powiązania między regionami po obu 
stronach Odry są coraz silniejsze – również w dziedzinie ochro-
ny zdrowia. Wsparcie pochodzące z Funduszu Europejskiego, 
Europejskiego Funduszu Socjalnego, czy ze środków INTER-
REG (str. 9) zakłada w tym zakresie, aby, oprócz wymiany wie-
dzy w ramach wspólnych inicjatyw oświatowych oraz wymia-
ny specjalistów, coraz intensywniej rozwijać integrację ofert 
dwujęzycznych: regiony Partnerstwa-Odra mają czerpać wza-
jemne korzyści i zapewniać ochronę zdrowia w całym regionie.  

+ + + TEMAT WYDANIA: BIOTECHNOLOGIA I ZDROWIE   + + ++ + + TEMAT WYDANIA: BIOTECHNOLOGIA I ZDROWIE   + + +

W Polsce udział w pro-
jekcie bierze Poznan Su-
percomputing and Ne-
tworking Center (PSNC). 
Bazując na szczegółowej 
analizie potrzeb osób 
starszych i upośledzo-
nych PSNC opracowało różne komputerowe systemy asysty, 
które wspierają użytkownika w organizacji życia codzienne-
go. System opiera się na wykorzystaniu tabletów. Osoby star-
sze lub ograniczone umysłowo mogą zapisać w nich i odtwo-
rzyć szczegółowe plany dnia.

Za pomocą mówionych poleceń tablety przypominają posia-
daczom o konieczności przyjęcia lekarstw i zapisują informa-
cje dotyczące ciśnienia krwi, pulsu oraz inne dane medyczne. 
W ten sposób osoby starsze mogą śledzić swój stan zdrowia 
i szczegółowo go przedstawić lekarzowi. Uzupełnieniem tego 
systemu są czujniki smart home i systemy GPS, które ustalają 
temperaturę mieszkania i ciała użytkownika w zależności od 
lokalizacji, a w razie konieczności wywołują alarm.

i dyrektorów szkół prze-
dyskutowano wyniki stu-
dium sfinansowanego 
przez Europejski Fundusz 
Socjalny oraz związany z 
nim planowany projekt 
pilotażowy. W projekcie 
tym na żywo mają zostać 
zweryfikowane kryteria 
kwalifikujące do szkoleń 
zawodowych, katalogu 
świadczeń wykonywanych 
przez personel pielęgniarski w szkołach oraz wytyczne doty-
czące zatrudnienia personelu w szkołach.

Tydzień Zdrowia Berlin-Brandenburg odbył się w dniach od 
13 do 22 października i obejmował ponad 200 różnych im-
prez. W tym roku duża ich część była poświęcona zdrowiu 
psychicznemu oraz perspektywom zawodowym w sektorze 
ochrony zdrowia.

Kontakt: Angela Basekow | info@awo-potsdam.de

Więcej informacji na stronie: www.helps-project.eu

Wrażenia z Health Week 
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zgłaszać dziennikarze z Niemiec i Polski przesyłając prace 
poszerzające wiedzę o kraju sąsiedzkim i prowadzące do lep-
szego wzajemnego zrozumienia Polaków i Niemców. Prace 
te muszą być po raz pierwszy opublikowane w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Nagroda dziennikarska jest fundowana przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację im. Roberta Boscha 
i regiony Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 
Wolne Państwo Saksonię, Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubu-
ską i Dolny Śląsk. Od grudnia 2013 roku nagroda nosi imię 
Tadeusza Mazowieckiego w uznaniu dla jego działalności 
dziennikarskiej. Od 2008 roku nagroda przyznawana jest w 
ramach polsko-niemieckich Dni Mediów, które odbędą się 21 
i 22 maja 2015 roku w Szczecinie. 

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW  + + +

+ + + PRZEGLĄD TERMINÓW + + +

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW  + + +

Zamek Trebnitz uhonorowany Nagrodą  
Polsko-Niemiecką 

Brandenburskie Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz 
stoi teraz w jednym rzędzie z Richardem von Weizsäckerem i 
Lechem Wałęsą: 19 listopada Zamek został odznaczony Na-
grodą Polsko-Niemiecką otrzymując przy tym 20.000 euro. 
Nagroda stanowi najwyższe wyróżnienie dla osób lub inicja-
tyw za szczególne zasługi na rzecz rozwoju stosunków pol-
sko-niemieckich. 

Partnerstwo publiczno-prywatne w  
Brandenburgii i na Dolnym Śląsku

Podczas konferencji pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w 
praktyce: doświadczenia Dolnego Śląska i Brandenburgii”, 
która odbyła się 16 października we Wrocławiu przedstawi-
ciele instytucji publicznych w Polsce i w Niemczech dyskuto-
wali na temat możliwości współpracy między sferą publiczną 
a przedsiębiorcami w zakresie projektów budowlanych. Oba 
regiony posiadają już doświadczenie w realizacji projektów 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dr Sieglinde Reinhardt, wiceprezes Krajowej Izby Obrachun-
kowej Brandenburgii, i Antje Fischer, kierowniczka referatu 
w Ministerstwie Finansów, przedstawiły projekty i pomysły 

Nagroda medialna za dziennikarstwo  
na pograniczu

W maju 2015 roku 
w Szczecinie po raz 

osiemnasty zostanie przyznana Polsko-Niemiecka Nagroda 
Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego. Dziennikarze, 
redakcje oraz stacje radiowe i telewizyjne z Polski i Niemiec 
mogą zgłaszać swoje prace jeszcze do 10 stycznia 2015 r. 

Po raz drugi przyznana zostanie również nagroda „Dzienni-
karstwo na Pograniczu”, jej wysokość wynosi 5.000 euro. Do 
udziału w konkursie zaproszone są również małe redakcje 
o niedużym zasięgu i ograniczonych środkach finansowych. 
Kolejne nagrody zostaną przyznane w kategoriach media 
drukowane, radio i telewizja i każda z nich będzie również 
dotowana kwotą 5.000 euro. Swój akces w konkursie mogą 

Nagrodzone fotografie na temat  
współpracy transgranicznej

W ramach „Dnia Współpracy Europejskiej”, który odbył się 21 
września 2014 r. program INTERREG IV na rzecz transgranicz-
nej współpracy pomiędzy Meklemburgią-Pomorzem Przed-
nim, Brandenburgią a województwem zachodniopomorskim 
zorganizował konkurs fotograficzny, którego celem było 
zaprezentowanie wyników programu. Konkurs spotkał się z 
dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele prac. 21 paździer-
nika 2014 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się 
uroczysta gala, na której nagrodzono zwycięzców konkursu. 
Jednocześnie zaprezentowano kalendarz programowy na rok 
2015 zawierający najlepsze zdjęcia, który to oddaje charakter 
i różnorodność przeprowadzonych projektów.

Sprytne wycieczki dla kreatywnych 

„Sprytne wycieczki dla kreatywnych“ – tak brzmi motto opra-
cowywanych w ramach projektu młodzieżowego GPS szlaków 
rowerowych i wędrownych dla przygranicznego regionu Spre-
wy-Nysy-Bobru. Od wiosny 2013 r. uczniowie z pięciu szkół w 
Burgu (Spreewald), Cottbus, Krosna, Żagania i Zielonej Góry 
przecierali wspólnie szlaki euroregionu Sprewy-Nysy-Bobru 
wyposażeni w aparaty i urządzenia GPS. W wyniku tego 
projektu opracowano trasy GPS, które bezpłatnie można 
pobrać ze strony internetowej Związku Turystyki Spreewal-
du. Za pomocą smartfonów lub tabletów nawigują one od-
wiedzających region przygraniczny i wskazują przy okazji na 
ciekawostki pojawiające się na trasie. Dzięki wydrukowanym 
ulotkom i mapom turyści nieposiadający urządzeń elektro-
nicznych mogą wypróbować takie trasy jak „Szlak rzemieśl-
niczy” wiodący przez Burg lub „Szlak książęcy” prowadzący 
przez Żagań. 

Kalendarz programowy można obejrzeć również online: na-
leży zeskanować smartfonem lub tabletem kod QR i otworzy 
się link z całym kalendarzem oraz różnorodnymi impresjami 
z polsko-niemieckiego pogranicza wzdłuż Odry:

Po raz pierwszy niemieccy i polscy uczniowie zaprezentowali 
opracowane trasy w ramach warsztatu odbywającego się w 
Burgu, a następnie na największych targach konsumenckich 
w Brandenburgii, Targach Jesiennych w Cottbus (10-12 paź-
dziernika 2014) oraz podczas nocy kreatywnych głów, która 
odbyła się również w Cottbus.  Oferta szlaków rowerowych i 
wędrownych została też zaprezentowana w Poznaniu pod-
czas targów „Tour Salon” odbywających się w dniach od 23 
do 25 października. Odwiedzający mogli zasięgnąć informa-
cji podczas osobistych rozmów oraz z różnych materiałów 
informacyjnych, a także pobrać trasy bezpośrednio na swoje 
urządzenia mobilne za pomocą kodu QR.

„Również w turystyce nie można sobie wyobrazić braku no-
wych mediów. Dzięki projektowi młodzieżowemu GPS region 
turystyczny Spreewald nadąża za tym rozwojem. Dla tury-
stów odwiedzających Spreewald urlop jest dużo bardziej 
relaksujący, ponieważ już w domu mogą pobrać na swoje 
urządzenia odpowiednie trasy i jak najlepiej przygotować się 
do podróży przez Spreewald”, podsumowuje Annette Ernst, 
dyrektor Związku Turystyki Spreewaldu, który przewodniczy 
temu projektowi.

Projekt młodzieżowy GPS został zrealizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 
(województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Ministrowie Spraw Zagranicznych obu krajów, Frank-Walter 
Steinmeier i Grzegorz Schetyna, przyznali nagrodę przede 
wszystkim za pracę w kawiarni uczniowskiej oraz za pro-
jekt filmowy „Biegi Odry”, w którym sportretowani zosta-
li mieszkańcy pogranicza. Celem było ożywienie regionu 
nadodrzańskiego poprzez prezentację indywidualnych osób 
i zarysowanie subiektywnych wrażeń dotyczących wpływów 
pochodzących z kraju sąsiedzkiego. 

Brandenburgii. Z polskiej stro-
ny swoje poglądy zaprezento-
wali m.in. dr Jerzy Tutaj z woje-
wództwa dolnośląskiego, prof. 
dr hab. UE Tadeusz Kocowski z 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu i Andrzej Ba-
worowski reprezentujący Halę 
Stulecia.

Celem wymiany było uwrażliwienie województw nadodrzań-
skich na temat tego rodzaju współpracy, jej szans, ale też i 
ryzyka. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem, udział w niej wzięło ponad 100 osób.

Kontakt: Darius Müller | mueller@schloss-trebnitz.de 
Dodatkowe informacje: www.schloss-trebnitz.de

Dodatkowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej: www.spreewald.de Informacje o konkursie na stronie: fwpn.org.pl

Dr Jerzy Tutaj członek zarządu  
Województwa Dolnośląskiego wita 
zebranych

Uczennice wspólnie prezentują swoje trasy na Targach Jesiennych w Cottbus. 

Transgraniczna trasa rowerowa przebiegająca przez 
Międzynarodowy Szlak Rowerowy Dookoła Bałtyku  
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LHLK wzmacnia kierownictwo networku 

Od 1 września 2014 r.  
LoeschHundLiepold Kom-

munikation GmbH (LHLK) zostało częścią kierownictwa sieci 
Partnerstwa Odry i przejęło zadania związane z prowadze-
niem strony internetowej www.partnerstwo-odra.eu oraz wy-
dawaniem newslettera. 

LHLK posiada wieloletnie doświadczenie w branży wydaw-
nictw prasowych i public relations zarówno na rzecz przed-
siębiorstw, jak i instytucji sektora publicznego, takich jak 
Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii. Zespół LHLK 
zdobył doświadczenie we współpracy międzynarodowej w 
komunikacji prowadzonej w ramach unijnego programu IN-
TERREG B na zlecenie Niemieckiego Urzędu Badania Miast, 
Budowli i Przestrzeni (BBSR). 

Będąc częścią zespołu administracji sieci LHLK nie może się 
doczekać nowych wyzwań i ciekawych historii z polsko-nie-
mieckiego pogranicza. Jesteśmy zawsze otwarci na wskazów-
ki, krytykę i informację z Państwa regionu.

Julita Miłosz-Augustowska zajmie się  
koordynacją współpracy polsko-niemieckiej w  
Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej 
w Zachodniopomorskiem

Gratulujemy Julicie Miłosz-Augustowskiej narodzin drugiej 
córki i cieszymy się, że po urlopie macierzyńskim znów do 
nas powróci jako aktywny członek Partnerstwa Odry. W przy-
szłości przejmie zadania w Regionalnym Biurze Gospodarki 
Przestrzennej w województwie zachodniopomorskim związa-
ne koordynacją działań międzynarodowych oraz współpracy 
z Niemcami. Oprócz tego wspiera osoby poszukujące partne-
rów do współpracy w obszarze gospodarki przestrzennej. Jej 
praca pt. „Współpraca instytucjonalna na pograniczu polsko-
niemieckim – stare narzędzia, nowe wyzwanie” jest dostępna 
w języku polskim na stronie internetowej Partnerstwa Odry. 

Podziękowania

Zespół Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i 
Badań Naukowych Berlina chciałby złożyć serdeczne podzię-
kowania ustępującemu kierownictwu sieci kooperacyjnej za 
długotrwałą i pełną sukcesów współpracę. Szczególne po-
dziękowania kierujemy na ręce pani Anity Jordan z eyesolu-
tions, Evy Zieschank z blue! i Kamila Paszkiewicza z B.&S.U.

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych 
Referat ds. Stosunków Zagranicznych, Targów i Polityki Europejskiej
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
www.berlin.de/sen/wtf 

Osoba kontaktowa SenWTF | | Partnerstwo-Odra:
• Barbara Staib | E-Mail: barbara.staib@senwtf.berlin.de 
 Telefon +49 30 9013-8111  

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

Zgłoszenie lub odwołanie abonamentu newslettera pod adresem:
www.oder-partnerschaft.eu/an-abmeldung_zum_newsletter.php
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Kontakt: Johanna Martens | j.martens@lhlk.de 


