Kontakt

Ansprechpartner*innen:
Robert Knippschild │ r.knippschild@ioer.de
Bettina Knoop │ b.knoop@ioer.de
Jessica Theuner │ j.theuner@ioer.de
Tel. (0)3581 792479-0
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine
Anmeldung bis zum 10.06.2022.
Anmeldung unter izs-goerlitz@ioer.de
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Interdisziplinäres Zentrum für transformativen
Stadtumbau (IZS)
Gottfried-Kiesow-Platz 1, 02826 Görlitz

Europastadt-Gespräch 2022

Regionale Transformation gestalten
Braunkohleausstieg in der Lausitz
und in Niederschlesien

in Kooperation mit

13. Juni 2022 │ 17:00 – 18:30 Uhr

Die Europastadtgespräche dienen der offenen Debatte
zu Themen der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus
in Görlitz und Zgorzelec sowie darüber hinaus. Dabei
werden aktuelle Forschungserkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis dargestellt und diskutiert sowie
Schlussfolgerungen für die Entwicklung vor Ort gezogen. Die zahlreichen Akteur*innen der Stadtentwicklung sowie alle Interessierten erhalten ein Forum zur
Diskussion, zum grenzüberschreitenden Austausch und
zur Mitgestaltung.

Die Beschlüsse und Planungen zum Kohleausstieg in
Deutschland und Polen sind Auslöser für umfassende
gesellschaftliche und ökonomische aber auch landschaftliche und räumliche Veränderungsprozesse. Diese
berühren nicht nur die Kohlereviere selbst, sondern
erstrecken sich aufgrund diverser Verflechtungen auf
die umliegenden Städte und Regionen. Doch welche
Auswirkungen haben diese Transformationsprozesse?
Wie lassen sie sich gestalten und planen, um eine
lebenswerte Zukunft in den betroffenen Städten und
Regionen zu ermöglichen?

Programm
17:00

Begrüßung
Prof. Dr. Robert Knippschild (IZS)

17:10

Stand der Energiewende und der Abkehr von
fossilen Brennstoffen – in Polen und in
Niederschlesien
Radosław Gawlik
(Eko-Unia)

17:35

Visionen für eine Lausitz nach der Kohle –
Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt
„Transformation Lausitz“
Prof. Dr. Robert Knippschild / Jessica Theuner
(Interdisziplinäres Zentrum für transformativen
Stadtumbau)

18:00

Diskussion

18:30

Ausklang
Die Veranstaltung wird simultan deutschpolnisch übersetzt.

Im Rahmen der Abendveranstaltung beleuchtet ein
Vertreter der polnischen NGO Eko-Unia die Ausgangssituation und bevorstehende Herausforderungen eines
Kohleausstiegs in Polen und Niederschlesien. Ergänzend
berichten Vertreter*innen des IZS von einem BMBFfinanzierten Forschungsprojekt, welches seit 2018 den
Transformationsprozess in der Lausitz aus unterschiedlichen Blickwinkeln beobachtet. In der anschließenden
Diskussion sollen die Herangehensweisen sowie der
Umgang mit den gesellschaftlichen Herausforderungen
des Ausstiegs aus der Kohleförderung und -verstromung
thematisiert werden.
Begleitend zum Europastadtgespräch zeigt das IZS Ausschnitte aus der Wanderausstellung zu den „Raumbildern Lausitz 2050“ (Details unter:
https://transformation-lausitz.ioer.eu/planungslabor/).
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Kontakt
Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej
Rewitalizacji Miast (IZS)
Gottfried-Kiesow-Platz 1, 02826 Görlitz

Ze względów organizacyjnych prosimy o
zgłoszenia do 10.06.2022 r.
Rejestracja na stronie izs-goerlitz@ioer.de.
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Osoba kontaktowa:
Robert Knippschild │ r.knippschild@ioer.de
Bettina Knoop │ b.knoop@ioer.de
Jessica Theuner │ j.theuner@ioer.de
Tel. (0)3581 792479-0

Rozmowa Europamiasta 2022

Kształtowanie transformacji
regionalnej - odchodzenie od węgla
brunatnego na Łużycach i Dolnym
Śląsku

we współpracy z

13 czerwca 2022 │ od godz. 17.00 do 18:30

Rozmowy Europamiasta są platformą debat nie tylko
na tematy rewitalizacji i rozwoju miast Görlitz i
Zgorzelec. Przedstawiane i poddawane dyskusji są
aktualne wyniki badań oraz doświadczenia z praktyki,
formułowane są tu wnioski dla rozwoju lokalnego. Dla
licznych podmiotów i osób uczestniczących w
urbanistycznym kształtowaniu miast oraz innych
zainteresowanych stanowią one forum dyskusji,
transgranicznej wymiany myśli i partycypacji.
Decyzje i plany dotyczące rezygnacji z wydobycia
węgla w Niemczech i w Polsce wywołują
kompleksowe procesy zmian społecznych i
gospodarczych, ale także krajobrazowych i
przestrzennych. Dotyczą one nie tylko samych zagłębi
węglowych, ale ze względu na różne wzajemne
powiązania także okolicznych miast i regionów. Ale
jakie są konsekwencje tych procesów transformacji?
W jaki sposób można je kształtować i planować, aby
zapewnić godną przyszłość życia w dotkniętych nimi
miastach i regionach?

Programm
17:00

Powitanie
prof. dr Robert Knippschild (IZS)

17:10

Stan transformacji energetycznej i odchodzenia
od paliw kopalnych - w Polsce i na Dolnym
Śląsku
Radosław Gawlik
(Eko-Unia)

17:35

Wizje Łużyc po epoce węgla - doświadczenia z
projektu badawczego „Transformacja Łużyc”i
Prof. Dr. Robert Knippschild / Jessica Theuner
(Interdisziplinäres Zentrum für transformativen
Stadtumbau)

18:00

Dyskusja

18:30

Zakończenie, rozmowy kuluarowe
Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie
na język polski i niemiecki.

Podczas wieczornego spotkania przedstawiciel polskiej
organizacji pozarządowej Eko-Unia przedstawi
sytuację wyjściową i nadchodzące wyzwania
związane z rezygnacją z węgla w Polsce i na Dolnym
Śląsku. Ponadto przedstawiciele IZS przedstawią
sprawozdanie z finansowanego przez rząd niemiecki
projektu badawczego, w ramach którego od 2018 r. z
różnych perspektyw analizują i obserwują proces
transformacji na Łużycach. W dalszej części w ramach
dyskusji omówione zostaną podejścia i sposoby
radzenia sobie ze społecznymi wyzwaniami
związanymi z wycofywaniem się z wydobycia węgla i
opartej na nim energetyki.
Podczas Rozmowy Europamiasta w IZS będzie można
obejrzeć również fragmenty wystawy objazdowej
„Wizje przestrzenne Łużyc 2050" (szczegóły na
stronie https://transformation-lausitz.ioer.eu/
planungslabor/).

© H. Hensel / IÖR-Media

