
My



»W moim państwie 
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według włąsnych 
poglądów.«
Fryderyk Wielki

My, Frankfurtczycy
Wir Frankfurter



Frankfurt. Zgadza się? Oczywiście Frankfurt! I to ten mniejszy, nad 
Odrą! Nie znasz go? Zatem najwyższy czas to zmienić! Znajdziesz 
tu starą pruską tradycję. Znajdziesz nowoczesne międzynarodowe 
centrum przemysłu solarnego i nauki. Fascynujący krajobraz. 
Mentalność, zgodnie z którą »każdy może żyć według własnych 
poglądów«. A poza tym jeszcze kilka innych starych pruskich cnót … 

Jedną z nich można określić jako »syndrom 
Wańka-wstańka«: Tej cechy Frankfurtczycy 
zawsze musieli posiadać sporo, czy to dlatego, 
że miasto było niszczone przez pożary lub 
wojny, czy też dlatego, że po roku 1990 roku 
zlikwidowano tysiące miejsc pracy. Mimo to 
miasto wciąż spogląda w przód. Ten upór i 
realizm przyciąga ludzi – już od stuleci. Daj się 
zaskoczyć i zarazić żywotnością tego miasta.

»Frankfurt (nad Odrą) jest dynamicznym, sympatycznym 
miastem w regionie stołecznym, które utrzymuje 
szczególnie silne kontakty z Europą Wschodnią, stawia 
na nowe technologie i ma do zaoferowania interesującą 
ofertę kulturalną.«
dr Martin Wilke,  nadburMistrz



My, Słubiczanie
Wir Słubicer



„Słubice to młode, nowoczesne i tętniące z
.
yciem 

miasto. Powstanie Collegium Polonicum sprawiło, 
z
.
e staliśmy się najmniejszym miastem uniwer-

syteckim w Polsce. O atrakcyjności miasta 
przesą dza jego połoz

.
enie – tu spotykają się dwie 

kultury i dwa dynamiczne rynki europejskie.“
toMasz CiszeWiCz,  burMistrz Miasta słubiCe

My, Słubiczanie jesteśmy jak »Wańka-wstańka«. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do pokonywania trud-
nych sytuacji kryzysowych – tego nauczyła nas 
historia. Fantazja i pragmatyzm w połączeniu ze 
spontanicznością i wiarą: to cechy »typowego 
Słubiczanina«, który potrafi docenić to, że 
żyje w otwartym społeczeństwie – w środku 
Europy.

Słubice na wschodnim, Frankfurt na zachodnim brzegu Odry: łączy nas nie tylko 
przyjacielskie sąsiedztwo, nie tylko trzy mosty biegnące nad rzeką, lecz także wspólna 
historia. Dawna dzielnica Dammvorstadt istnieje od 785 lat. Słubice mogą dzisiaj obchodzić 
aż dwa święta: wspólny jubileusz z Frankfurtem (nad Odrą) i własne urodziny! Słubice 
leżą w niepowtarzalnym pod względem przyrodniczym regionie Ziemi Lubuskiej. To 
nowoczesne, międzynarodowe miasto – o europejskiej mentalności i polskim sercu!



Tu warto inwestować.
UnternehmensWert

Słubice to lokalizacja o wielkim potencjale 
inwestycyjnym, oferująca bardzo dobre warunki 
dla rozwoju międzynarodowej współpracy 
gospodarczej. Potencjał miasta wynika z jego 
doskonałego połoz

.
enia geografi cznego, poniewaz

.
 

lez
.
y ono na skrzyz

.
owaniu waz

.
nych szlaków 

komunikacyjnych. 
Joanna szyMańska-CieraCh,  dyrektor spółki  arpaCk polska sp.  z  o.o.

Tak ZwanE rEGionaLnE cEnTruM wZrosTu naLEŻy do najaT-
rakcyjniEjsZych LokaLiZacji inwEsTycyjnych w EuroPiE

koLEjność MiasTo/rEGion kraj

 1 Londyn Wielka Brytania

 2 Flandria Belgia

 3 Paryż Francja

 ...

 24 Madryt Hiszpania

 25 Frankfurt (nad Odrą) Niemcy

 25 Budapeszt Węgry

fDi Magazine London, Ranking 2008 / 2009

 25 Frankfurt (nad Odrą) Niemcy



„Frankfurt (nad Odrą) został 
wybrany z powodu istniejącej 
infrastruktury, wspaniałego 
wsparcia ze strony miejscowych 
władz i rządu kraju związkowego 
oraz posiadania wykształconej 
lokalnej kadry pracowniczej.“
burghard von Westerholt, prezes spółki First 
solar ManuFaCturing gMbh

Szukasz lokalizacji wyróżniającej się: orientacją na rynki międzynarodowe – wspaniałymi połączeniami 
komunikacyjnymi – krótkimi ścieżkami administracyjnymi – nowoczesną infrastrukturą – atrakcyjnymi 
programami wspierania przedsiębiorczości – elastycznymi instrumentami finansowania – dostępnością 
niemiecko-polskich kadr specjalistów i kadr zarządzających – położeniem w regionie stołecznym Berlin-
Brandenburgia – bliskością do decydentów politycznych – urozmaiconym środowiskiem badawczo-
rozwojowym? Witamy w niemiecko-polskim regionie gospodarczym Frankfurt i Słubice! O atrakcyjności 
tego regionu świadczą zrealizowane inwestycje o wartości ponad 1,5 mld euro i ponad 3 000 nowych miejsc 
pracy. Z radością czekamy na Twoją firmę …

Mikroelektronika 175 mln

Energia 1 025 mln

Technologie solarne 551 mln

Papier 405 mln

Metal 107 mln
Logistyka 25 mln

* zrealizowane i przyrzeczone inwestycje

ProjEkTy inwEsTycyjnE wE FrankFurciE (nad 
odrą) / EisEnhüTTEnsTadT od 2005  w Euro



Jest tu wszystko, czego szukasz. Również to, czego potrzebujesz. Lub 
to, czego od zawsze chciałeś! Frankfurt (nad Odrą) i Słubice to miasta o 
ambicjach kulturalnych, które oferują większą dozę kultury i wyższą jakość 
życia niż wiele innych porównywalnych miast niemieckich. Miasto stanowi 
fascynujące połączenie uroków historycznych i geograficznych, młodego 
międzynarodowego życia studenckiego, działalności badawczej i gospodarczej 
oraz prorodzinnej infrastruktury. Oferta jest szeroka. Znajdziesz tu teatry, 
koncerty, literaturę, kameralne formy sztuki, festiwale, muzea, wystawy, 
imprezy sportowe. I z całą pewnością odkryjesz tu dla siebie jeszcze wiele 
innych atrakcji!

Tu warto żyć
Lebenswert

»Człowiek niezalez
.
ny 

myślą nie zatrzymuje 
się tam, dokąd go rzuca 
przypadek, a jeśli juz

.
 tam 

pozostaje, to z waz
.
nych 

powodów, wybierając to, 
co lepsze.«
heinriCh von kleist



Sławni ludzie  nad Odrą: Ulrich von 
Hutten, Thomas Münzer, Carl Philipp 
Emanuel Bach, Alexander i Wilhelm von 
Humboldt, Heinrich von Kleist, Konrad 
Wachsmann, Herrmann Weingärtner, 
Gerhard Neumann, Henry Maske, 
Günter Verheugen …



»Do uspokojenia 
umysłów znacznie 
przyczynia się 
stosowne zajęcie.«
 
WilhelM von huMboldt

Miasto definiuje swoją tożsamość przede wszystkim 
poprzez Odrę, czwartą co do wielkości rzekę w 
Niemczech, która w dużym stopniu pozostaje w 
nienaruszonym stanie naturalnym. Usiądź w kafejce 
na promenadzie nad brzegiem Odry i rozkoszuj się 
niepowtarzalnym widokiem! Ale zaraz potem wyrusz 
na wyprawę odkrywczą. Frankfurt posiada największy 
kościół halowy w stylu północnoniemieckiego gotyku 
ceglanego - Kościół Najświętszej Marii Panny (St. 
Marienkirche), w którym znajdują się słynne witraże. 

To warto zobaczyć
Sehenswert



Słyszałeś juz
.
 kiedyś o cyklu prezentującym wyobraz

.
enia Anty-

chrysta? Nie? W takim razie obejrzyj szklany skarb w Kościele 
Najświętszej Marii Panny (St. Marienkirche)! Tak, właśnie ten 
skarb, który znajduje się w pięcionawowym gotyckim kościele 
halowym! Witraz

.
e składają się ze 117 kwater. W 2002 roku 

zostały ponownie umieszczone w oknach chórowych o 
wysokości 12 metrów. Wielobarwne średniowieczne prezentacje 
ikonograficzne nie mają sobie równych na całym świecie.

Również ratusz pochodzi z tego okresu. Znajduje się w nim 
między innymi galeria Młoda Sztuka (Junge Kunst) posiadająca 
największe zbiory sztuki wschodnioniemieckiej – od Tübke do 
Richtera. W pobliżu Odry znajdziesz również Muzeum Kleista, 
jedno z najpiękniejszych muzeów literatury w Niemczech. 
Na północnej promenadzie znajdziesz salę koncertową »C. 
Ph. E. Bach«, mieszczącą się w dawnym kościele klasztoru 
Franciszkanów. Po drugiej stronie Odry możesz zobaczyć 
Polskę. Daj się zauroczyć temu młodemu, dynamicznemu 
miastu.



»Wiedzieć i poznawać 
to radość i prawo 
ludzkości.« 
alexander von huMboldt

Założymy się, że niewiele wiesz o naszym regionie?! Możesz 
zatem wyruszyć w podróż i zostać odkrywcą. Obiecujemy, 
że znajdziesz to, czego szukasz! Znajdziesz tu wiodący na 
świecie Instytut Mikroelektroniki Innowacyjnej im. Leibniza, 
przemysł solarny (z Frankfurtu pochodzi 13 % wszystkich 
ogniw słonecznych w Niemczech), Europejski Uniwersytet 
Viadrina (studenci z 80 krajów), Collegium Polonicum (wspólna 
niemiecko-polska placówka uniwersytecka), Brandenburską 
Orkiestrę Państwową we Frankfurcie (największa orkiestra 
symfoniczna kraju związkowego Brandenburgia), Towarzystwo 

To warto wiedzieć
Wissenswert



Śpiewacze (założone w roku 1815), przyjazną dla środowiska 
komunikację podmiejską (autobusy z napędem gazowym i tramwaje), 
Klinikę we Frankfurcie nad Odrą (akademicki szpital kliniczny Charité, 
należący do spółki Röhnkliniken AG), a także nowoczesne obiekty 
sportowe (w centrum olimpijskim Brandenburgii, strzelnicę olimpijską, 
halę Oderlandhalle z superszybkim torem kolarskim), stadion olimpijski 
w Słubicach, ...

Frankfurt (nad Odrą) nalez
.
y 

według rankingu miast opra-
cowanego w roku 2010 przez 
inicjatywę »Nowa Socjalna 
Gospodarka Rynkowa« (»Neue 
Soziale Marktwirtschaft«, w 
skrócie: INSM) do 5 czołowych, 
najbardziej dynamicznych 
regionów w Niemczech! 
Od lotniska Berlin Brandenburg (BER) 
jesteśmy oddaleni zaledwie o 40 minut 
jazdy samochodem ...



… i dlatego chcemy Ci coś opowiedzieć! To, że Frankfurt (nad Odrą) leży w Prusach, już wiesz! 
Same piachy? Czyż nie? W żadnym wypadku! Znajdziesz tu fascynujący krajobraz i ciekawą 
historię, n p. w regionie Oderbruch – pomnik i muzeum bitwy o wzgórza Seelower Höhen 
(w roku 1945 z tego miejsca zaczął się szturm na Berlin), na wschodnim brzegu Odry leży 
legendarna Twierdza Kostrzyn (niem. Festung Küstrin) – ta sama, która wiąże się ze sprawą 
Fryderyka II i jego przyjaciela Hansa Hermanna von Katte. W pobliskiej wiosce Kuhnersdorf 
(Kunowice), szczycącej się oryginalną kolumnadą nagrobkową, Adalbert Chamisso napisał 
swoją opowieść »Peter Schlemihl«. W miejscowości Neuzelle znajdziesz – zaskakujący dla tej 
okolicy – wspaniały barokowy klasztor. A tuż w pobliżu leży romantyczna kraina Schlaubetal. 
Warto więc wybrać się w podróż do wschodniej części Niemiec lub zachodniej części Polski!

»Oko widzi tylko to, 
co jest mu znane.«
theodor Fontane

Najistotniejsze informacje
Rund herum



Juz
.
 stary Fritz (Fryderyk II) 

wiedział, z
.
e

»Chwila szczęścia 
znaczy więcej niz

.
 tysiąc 

lat sławy«.



Investor Center Ostbrandenburg GmbH
pierwszy adres kontaktowy dla gospodarki
im technologiepark 1, 15236 Frankfurt (oder)
telefon 0335 557 1300, info@icob.de
www.icob.de

Miasto Frankfurt (nad Odrą) 
www.frankfurt-oder.de 

Miasto Słubice
www.slubice.pl 

Stowarzyszenie Turystyki Tourismusverein 
Frankfurt (Oder) e. V.
www.tourismus-ffo.de

Service
SerwisZdjęcia: Heide Fest, Tobias Tanzyna, 

fotolia, photocase, Werbeagentur 
Giraffe, D. Möller/BLDAM
Opracowanie: Giraffe Werbeagentur
Tekst i koncepcja: Georg Würffel, 
Christine Hellert

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Polska (Województwo Lubuske) – Brandenburgia 
2007–2013 // Operationelles Programm zur 
grenzüberschreifenden Zusammenarbeit Polen 
(Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 
2007–2013 // Pokonywać granice proprzez wspólne 
inwesowanie w przyszłość // Grenzen überwinden 
durch gemeinsame Investitionen in die Zukunft


