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1. Europa 
Środkowa 
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Europa Środkowa – spojrzenie 
historyczno-polityczne 
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Mitteleuropa  

AD 1915 
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Środek 
Europy 
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Chodzi w istocie nie tyle o relacje Dolnego Śląską 
w szerzej czy węziej pojętej Europie Środkowej 
ale chodzi de facto o  

relacje ze stosunkowo bliskim otoczeniem w 
Polsce, Niemczech i Czechach  

otoczenie to widzimy jako położone blisko 
centrum Europy (i europejskich problemów)  

jest ono jakąś, przynajmniej intelektualnie 
uzasadnioną i potencjalnie możliwą całością.   
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2. Dlaczego warto  

zawracać sobie głowę 
kontekstem  

środkowo-europejskim? 
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Pozycja Dolnego Śląska na Mapie 
Polski 

 

Dolny Śląsk pozycjonowany na mapie Polski 

 i w odniesieniu do polskich regionów  

jest tworem całkowicie peryferyjnym  

(takie też jest jego położenie na mentalnej 
mapie warszawskich decydentów)  
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Perspektywa  UE 

Dla Europy ograniczonej do granic Unii  

widzianej przez pryzmat tworzących 
ją państw,  

Dolny Śląsk jest jednym z regionów 
peryferyjnie leżącej i mającej 
umiarkowaną pozycję Polski.  
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Perspektywa europejska 

Spojrzenie z punktu widzenia  

całej Europy  

w układzie przełamującym państwowy 
punkt widzenia  (bp. Regionalnym) 

Plasuje nas blisko centrum 
Europy 
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Środek 
Europy 
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Wiadomość dobra:  

Leżymy blisko centrum! 
 

Wiadomość niezbyt dobra 
 

To Berlin jest centrum Europy 

 i odległość od niego wyznacza pozycję danego punktu  
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3. Pomostowa rola  

Europy Środkowej 
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Pan 
europejskie 

korytarze 
transportowe  
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Korytarze przechodzące przez CE 
 

I. Helsinki – Tallinn – Ryga – Kowno i Kłajpeda – 
Warszawa i Gdańsk  (Via Baltica) z wariantem 
drogowo-kolejowym do Lubeki 

II. Berlin – Poznań – Warszawa – Brześć – Mińsk – 
Smoleńsk – Moskwa – Niżny Nowogród 

III. Bruksela – Akwizgran – Kolonia – Drezno – Wrocław – 
Katowice – Kraków – Lwów – Kijów z wariantem 
Berlin – Wrocław  

IV. Drezno – Praga – Wiedeń – Bratysława – Budapeszt – 
Bukareszt – Sofia – Istambuł (z wariantami) 

V. Wenecja – Lwów (z wariantami) 
VI. Gdańsk – Katowice – Żilina / Brno 
VII. Dunaj 
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Korytarze w Polsce 
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Smutna rzeczywistość 
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Czarny humor 
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Czarny humor? 

W ramach polskiej prezydencji  

20 lipca ub. r. w Warszawie odbyła się  

Konferencja na temat  

Ponownego ożywienia 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
TEN-T: w kierunku zrównoważonej 
polityki transportowej UE 
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Konkluzje 

Funkcja tranzytowa nie jest nam zagwarantowana i łatwo 
może zniknąć z naszego obszaru (chźB) 

konieczne jest lobbowanie za rozwojem tranzytowej 
infrastruktury w naszym regionie i w jego sąsiedztwie (z 
zabezpieczeniem odpowiedniego do niej dostępu.  

Posiadanie gotowych projektów i rozwiniętych koncepcji 
może dać istotny impuls rozwojowy w chwili pojawienia 
się dobrej koniunktury dla inwestycji infrastrukturalnych 

Tranzyt to nie wszystko, zwłaszcza, że nie wiadomo czy… 
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CETC 
 

Piękny choć 
mało realny 

 
 

    
   (ChżB) 
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Istota funkcji łącznikowej 
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Konkluzji c.d. 

• Warto (?) by mieć swojego 

 środkowo  europejskiego banana  
Jedyny kandydat – układ  

Berlin – LGOM – Wrocław – 
Konurbacja Śląska – Kraków  
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• Zacząć  od tworzenia  

sieci infrastrukturalnych  

i kooperacyjnych powiązań  

 
choćby w przybliżeniu tak gęstych jak te, 

które spajają Europę Zachodnią 
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4. Potencjał  

Środka Europy  
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Miasta Środka Europy 
Miasto Ludność Aglomeracja 

Berlin 3 500 4 200-5500 

Katowice  310 2200-3500  (Konurbacja Śląska) 

Warszawa  1 700 2600 

Wiedeń 1700 2400 

Budapeszt 1700 2600 

Praga 1200 1300-1500 

Kraków 760 1000-1400 

Łódź 740 1150 

Wrocław 630 1000 

Poznań  550 800-1000 

Drezno 530 

Lipsk 530 

Gdańsk 460 1000 

Bratysława  450 
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Miasta Środka Europy (c.d.) 
Miasto Ludność Aglomeracja 

Szczecin 400 

Brno 400 

Chemnitz 250 

Magdeburg 230 

Halle 230 

Rostock 200 

Wałbrzych 120 260 (AS) 

Gorzów Wlkp 120 

Zielona Góra 120 

Opole  120 

Legnica  100 270 (ZM) 

Jelenia Góra 85 

Gȍrlitz/Zgorzelec 85 
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Warunki współpracy ŚE - infrastruktura 

• warunkiem koniecznym skutecznej współpracy 
jest odpowiedni rozwój infrastruktury, zwłaszcza 
transportowej służącej już nie potrzebom 
tranzytu ale wewnętrznych powiązań obszaru.  

• Berlino-centryzm sieci 

• Warszawa jako brakujący węzeł w sieci 

• Konieczność korekty sieci z punktu widzenia 
Dolnego Śląska (powiązania z Warszawą, Pragą, 
Wiedniem) 
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Warunki współpracy – klimat 
kooperacji 

• Wspólne przedsięwzięcia w rozmaitych 
układach (czy lęk przed dominacją Berlina nie 
jest powszechny w ŚE?) i z poszanowaniem 
interesów partnerów 

• Forum (organizacja?) regionów ŚE jako 
platformy dogadywania się i wspólnego 
lobbowania… 
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5. Berlińska 

dominanta 
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Porty lotnicze ŚE (kontekst Berlina) 

Port Liczba pasażerów 

Atlanta  96 

Heathrow  68 

Frankfurt  52 

Berlin-Brandenburg  27/50 

Wiedeń Schwechat  19,7 

Praga  11,6 

Okęcie 9,3 

Budapeszt  8,2 
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Porty lotnicze ŚE (kontekst Wrocławia) 

Port Liczba pasażerów 

Kraków-Balice  3 

Katowice-Pyrzowice  2,5 

Gdańsk-Ławica 2,5 

Lipsk/Halle  2,4 

Drezno 1,8 

Bratysława  1,7 

Wrocław  1,7 

Poznań-Ławica  1,5 

Brno  0,5 
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Skutki 
 

• Przeorientowanie ruchu pasażerskiego z D.Śl. 

• Przeorganizowanie biznesu (lotniska jako 
ważne biznesowe); BBI: 40 000 miejsc pracy w 
strefie lotniska 

• Wzmocnienie berlinocentryzmu sieci 

• Szybka kolej Berlin-Wrocław 

• Sieć autobusów i busów (norweskie flybussen) 
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6. Wpływ Berlina  

na rozwój  

Środka Europy 
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Czy istnieje berliński projekt dla Europy 
Środkowej? 

 
•Czemu nie?  
• W latach 89-91 było 5 projektów (z Planem 

Stolpego), potem – kolejne 

• Zasadnicze konstatacje są realizowane.  

•Pasywność  

polskiej strony 
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Nawet gdyby nie… 

ze względu na skalę i rangę działań na 
własnym terenie, Berlin wpływać 
będzie na strategiczną sytuację 
innych podmiotów i całego 
omawianego obszaru.  

I wymuszać/stymulować rozwiązania 
dla siebie korzystne 

36 



Czy blokować niekorzystne? 

•Czemu nie? 
• CETC papierkiem lakmusowym… 

 

 

(ChżB) 
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Gra berlińską kartą 

Realizacja 
inicjatywy z 

pomocą Berlina 

Zainteresowanie 
Berlina 

Berliński punkt 
widzenia 

Inicjatywa 
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Oczywiste niebezpieczeństwa 

• Zmiana pierwotnej idei 

• Utrata inicjatywy 

• Podporządkowanie własnych celów 
rozwojowych perspektywie silniejszego 
partnera (wasalizacja) 

 

Ale jednak… 
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Przykład Odry 

• Do wojny ¾ ruchu odrzańskiego generowana przez 
Berlin 

• Upadek Odrzańskiej Drogi Wodnej 
• 1989-2000 powrót Berlina na Odrę 
• Kontrakt węglowy (czy zrealizowany?) 
• Ruch turystyczny z Berlina 
• Rozwój infrastruktury turystycznej 
• Partnerstwo Odry 
• Co dalej?  

(ChżB)? 
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Sudety 

• Do końca II Wojny – zaplecze wypoczynkowe 
Berlina (Maria Wasilczikow) 

• Lata 1970-89 miejsce kontaktów niemiecko-
niemieckich 

• Największe zagłębie klientów dla bliskiego i 
krótkiego wypoczynku… 

• Problem z infrastrukturą drogową i kolejową 

• ChżB? 
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Stosunek do mechanizmu berlińskiego 

• Ignorowanie?  
• Tak, ale partnerstwo: 

 Świadomość własnych interesów i stabilność 
celów 

 Ostra kontrola celów obu stron 
 Twarde negocjacje 
 Charakter zawity 
 Konsekwencja i spoistość 
 Działanie w zmiennych koalicjach (unikanie 

nadania berlińskiej dominacji charakteru 
permanentnego i instytucjonalnego)  
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Przykład negatywny –  
przejście  przez Worek Żytawski 

 
• Reakcja Warszawy 

• Interes dolnośląski 

 Sieć dróg w Worku Żytawskim 

 Układ węzłów 

 Wjazd na Drogę Śródsudecką 

 Strefa Bogatynia – Hradek – Zittau  

• Negocjacje i porozumienie 

• Ingerencja rządowa i ostateczne porozumienie 
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Czynnik decydujący 

Inicjatywa 

 strategiczna 
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Kilka przykładów 

• CETC 
• Strategia Polski Zachodniej (trochę szkoda, że koordynację oddano 

do woj. Zachodniopomorskiego) 
• Odra i Nadodrze – cały splot problemów mogących być 

przedmiotem jednego mega-projektu i/lub kilku bardziej 
wyspecjalizowanych.  

• DOL (10 lat temu silne zainteresowanie zgłaszał Wiedeń).  
•  Zagospodarowanie zlewni rzek granicznych i transgranicznych  

 rzeki o szczególnych walorach (Barycz wspólna dla 
Dolnego Śląska i Wielkopolski),  

 tworzące potencjalne zagrożenia (Nysa Kłodzka i Łużycka, 
Ścinawka) 

  itd.  
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Kilka przykładów c.d. 

• Autostrada Wysokich Technologii (i inne koalicje zawiazywane wokół szlaków 
transportowych – ich realizacji i wykorzystania…).  

• Strefa ekonomiczna Bogatynia – Zittau – Hradek ( i szerzej – plany rozwojowe 
Worka Żytawskiego i terenów przyległych).  

• Europejski Region Miedziowy – koncepcja rozszerzenia procesów integracyjnych w 
Zagłębiu Miedziowym na tereny w Saksonii objęte operacjami KGHM Polska Miedź 
SA (rejon Weisswasser) 

• Sudety  
 Droga Śródsudecka 
 Kotlina Kłodzka 

• Integracja dolnośląskich niemieckich i czeskich systemów przesyłu gazu i energii 
• Forum bądź organizacja regionów Środka Europy.  
• Integracji Zgorzelca i Goerlitz. Problem rozwiązywany jest na innym poziomie 

(kooperacji gmin) ale warto go monitorować, promować itd. Może on stać się 
dobrym przykładem niezłych praktyk i przyczyniać się do budowy interesującego 
obrazu regionu i jego mieszkańców. 
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