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CASUS w badaniach nad SARS-CoV-2

Biliardy na sekundę

Wirtualnie i na łączach

Odwołane wizyty
Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem w Polsce spowodowała 
odwołanie wizyty premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
Manueli Schwesig w Szczecinie zapowiadanej na 16 października.

Dystans. Higiena. Maska

Sytuacja u sąsiadów
■ Uczniowie szkół w Meklemburgii-Pomorzu Przednim skoń-

czyli ferie jesienne. Zamknięte są dwie szkoły, znikomy procent 
wszystkich: Niemiecko-Polskie Gimnazjum w  Löcknitz i  Szkoła 
Powszechna „Vier Tore” w  Neubrandenburgu. W  domach do 16 
października zostanie 520 uczennic i uczniów oraz 40. nauczycieli. 
W Löcknitz stwierdzono zakażenie u dwóch nauczycieli i pięciorga 
uczniów. Uczniowie przechodzą testy.

■ Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego przyjął 10-punktowy 
program zimowej stabilizacji, wypracowany z przedstawicielami 
władz komunalnych, gospodarki, związków zawodowych i stowa-
rzyszeń społecznych, którzy uczestniczyli w  obradach. Premier 
Manuela Schwesig podkreśliła, że mimo znacznego wzrostu za-
chorowań w całej RFN, Meklemburgia-Pomorze Przednie nadal 
notuje najmniejszą liczbę zakażeń (7,9 na 100 tys. mieszkańców). 
Program, określony jako: Reguły AHA (Abstand, Hygiene, All-
tagsmaske – Dystans, Higiena, Maska), ma pomóc społeczeństwu 
i gospodarce przejść w warunkach pandemii przez jesień i zimę. 
Przewiduje: szczepienia przeciwko grypie najpierw osób z grup 
ryzyka i powyżej 60. roku życia, testy, które – jak podano w komu-
nikacie – pozwalają rozpoznać infekcję, przerwać łańcuch zakażeń 
i chronić osoby z grup ryzyka, wsparcie publicznej służby zdrowia 
(dodatkowo: 80 mln euro), pełne zabezpieczenie w środki ochrony, 
przygotowanie warunków dla szczepień przeciwko koronawirusowi, 
zabezpieczenie szkół i  przedszkoli, rozbudowę sieci informacji 
obywatelskiej, stały monitoring sytuacji. Przy zarządzeniach podano 
dokładne podstawy prawne.

■ Studenci w  Meklemburgii-Pomorzu Przednim będą mogli 
uczyć się semestr dłużej – zdecydował rząd w Schwerinie, biorąc 
pod uwagę ograniczenia czasu nauki w semestrze letnim 2020 r., 
spowodowane pandemią. Jeśli w  semestrze zimowym 2020/2021 
sytuacja się powtórzy, czas nauki będzie mógł być wydłużony o ko-
lejny semestr. Studenci zachowają prawa do pomocy, przyznanej 
zgodnie z odpowiednią ustawą federalną.

■ Z powodu zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem w Berli-
nie (ponad 50 osób zakażonych na sto tysięcy mieszkańców w ciągu 
siedmiu dni) rządy Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego zakazały berlińczykom nocowania na terenie ich landów 
w hotelach, pensjonatach, apartamentach. Nocować mogą tylko 
te osoby, które przedstawią negatywny wynik tekstu, wykonanego 
maksimum na 48 godzin przez przyjazdem. Zakaz nie dotyczy osób 
dojeżdżających do pracy, pracowników medycznych, policjantów, 
pracowników transportu. Limit 50 nowych zakażeń na 100 tysięcy 
mieszkańców w ciągu tygodnia został też przekroczony we Frank-
furcie nad Menem, Kolonii, Stuttgarcie, Offenbach, Bremie, kilku 
powiatach Dolnej Saksonii i Badenii-Wirtembergii.

■ W Berlinie obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego 
w przestrzeni publicznej. Nakaz noszenia maseczek obowiązuje 
m.in. w środkach komunikacji publicznej, sklepach, szkołach (lecz 
nie podczas lekcji), instytucjach kultury, na dworcach, lotniskach, 
w terminalach promowych, taksówkach, samochodach prywatnych 
(jeśli nie jedzie się z domownikiem), szpitalach, zakładach opieki, 
restauracjach (jeśli wstaje się od swojego stolika), podczas demon-
stracji liczących ponad 100 osób. Masek nie muszą nosić dzieci do 
ukończenia 6. roku życia i osoby z przeciwwskazaniami medycznymi, 
osoby słabosłyszące i niesłyszące. Instytucje i zakłady publiczne, 
w tym restauracje, mają obowiązek prowadzenia dokumentacji osób, 
które je odwiedzają. W godz. 23-6 restauracje i puby są zamknięte. 
Za nieprzestrzeganie zarządzeń grożą kary pieniężne. Przy każdym 
zarządzeniu zwyczajowo podaje się podstawę prawną.

■ Osoby, które wracają do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka 
zakażeniem COVID-19, podlegają 14-dniowej kwarantannie.  (b)

Europa.  
Nasza historia
Ukazał się czwarty, ostatni 
tom polsko-niemieckiego 
podręcznika „Europa. Nasza 
historia” – „Europa. Unsere 
Geschichte”), obejmujący 
historię XX wieku.

Pierwszy tom, opisujący okres 
od starożytności do średniowiecza, 
został wydany w 2016 r. Dwa lata 
później wyszedł tom drugi (czasy 
nowożytne do roku 1815), a w 2019 
roku – tom trzeci (okres od kon-
gresu wiedeńskiego do pierwszej 
wojny światowej).

Podręcznik powstał zgodnie 
z decyzją ministrów spraw zagra-
nicznych Polski i Niemiec z 2008 r.,  
którzy prace nad nim powierzy-
li Wspólnej Polsko-Niemieckiej 
Komisji Podręcznikowej. Został 
dopuszczony do użytku w  szko-
łach piętnastu z szesnastu landów 
RFN. W  Polsce nie ma statu-
su podręcznika, lecz materiału 
edukacyjnego do nauki historii. 
Sytuacja miała się zmienić po 
opublikowaniu czwartego tomu. 
Z  sieci szkół w  Polsce zniknęły 
jednak gimnazja, dla których był 
opracowywany.  (b)

Niemożliwe bez „Solidarności”

Rocznica  
upadku muru

Minęła 31. rocznica obalenia 
muru berlińskiego. W  ubiegły 
piątek w  kościele św. Mikołaja 
w  Lipsku, w  rocznicę potężnej 
demonstracji, zorganizowanej tam 
w poniedziałek 9 listopada 1989 r., 
odbyło się tradycyjne rocznicowe 
nabożeństwo i spotkanie. Z powo-
du pandemii ograniczono liczbę 
uczestników.

Każdego roku głównym punktem 
spotkania jest „Mowa w sprawie 
demokracji”, wygłaszana przez 
znaną indywidualność międzyna-
rodowego życia intelektualnego. 
W piątek, na dziedzińcu kościoła, 
mowę prezentował Basil Kerski, 
dyrektor Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku, redak-
tor naczelny polsko-niemieckiego 
magazynu „Dialog”. Mówił o nie-
dostatecznym znaczeniu dziejów 
europejskich ruchów wolności dla 
współczesnych relacji społecznych, 
o  roku ’89 jako czasie narodzin 
takiej politycznej Europy, w jakiej 
dziś żyjemy. Podkreślał znaczenie 
zwycięstwa ruchów obywatelskich 

w Europie Środkowo-Wschodniej, 
a głównie w Polsce, dla zjedno-
czenia Niemiec.

W  wywiadzie dla Rozgłośni 
Polskiej Radia Deutsche Welle 
premier Saksonii Michael Kret-
schmer mówił: – Wiemy, że bez 
Polski i  „Solidarności” zjedno-
czenie Niemiec nigdy nie byłoby 
możliwe.  (b)

Basil Kerski  Fot. ECS

W  oficjalnym komunikacie 
premier Schwesig powiedziała: 
„Współpraca z naszymi polskimi 
partnerami i mój regularny Polski 
Dzień są bliskie mojemu sercu. 
Tym trudniejsza była decyzja o od-
wołaniu długo planowanej wizyty 
w  Szczecinie oraz uroczystego 
przyjęcia w filharmonii. Marszałek 
Olgierd Geblewicz i  ja jesteśmy 
zgodni: zdrowy rozsądek i ochrona 
zdrowia mają najwyższy priorytet”.

Spotkania, zaplanowane na czas 
wizyty, odbędą się w formie wir-
tualnej. Podczas wideokonferencji 
zostanie oficjalnie otwarte szcze-
cińskie Biuro Zrzeszenia Przed-
siębiorców Pomorza Przedniego.

Premier Schwesig przekaże 
pierwszą promesę wsparcia fi-
nansowego na rzecz wzmacnia-
nia Metropolitalnego Regionu 
Szczecina.

Odwołane zostały również wi-
zyty parlamentarnego sekretarza 
stanu ds. Pomorza Przedniego 

Patricka Dahlemanna w  Świno-
ujściu (9 października) i Szczeci-
nie (15 października) oraz wyjazd 
wspólnej delegacji gospodarczej 
Pomorza Zachodniego i Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego do 
Gdańska (20-23 października). 
Część zaplanowanych spotkań 
odbędzie się w formie cyfrowej, 
inne przesunięto na przyszły rok.

„Wizytę w Gdańsku uzgodniliśmy 
już rok temu z marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego Mieczysła-
wem Strukiem i konsul generalną 
RFN w Gdańsku Cornelią Pieper. 
Od miesięcy kancelaria stanu 
rządu w Schwerinie, ministerstwo 
gospodarki oraz Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Neubrandenburgu 
przygotowały program wizyty we 
współpracy z Pomorskim Urzędem 
Marszałkowskim. Zainteresowa-
nie było duże, o  czym świadczy 
liczba pięćdziesięciu zgłoszonych 
uczestników” – mówił Patrick Dah-
lemann.  (t)

Dwa lata temu prof. Roland Sauer- 
brey, dyrektor naukowy Centrum 
Helmholtza w Dreźnie-Rossendorf, 
zaprosił naukowców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego do opracowania 
wspólnego polsko-niemieckiego 
projektu instytutu CASUS. Dzięki 
staraniom premiera Saksonii Mi-
chaela Kretschmera (CDU) projekt 
został wpisany do umowy koalicyj-
nej rządu RFN obok podobnego, 
niemiecko-francuskiego.

W  otwarciu instytutu w  2019 
roku uczestniczyli przedstawiciele 
rządu Saksonii z premierem Mi-
chaelem Kretschmerem, naukowcy 
niemieccy i polscy, burmistrzowie 
Görlitz i Zgorzelca. Jednak działal-
ność instytutu jest finansowana wy-
łącznie przez Niemcy. Prof. Leszek 
Pacholski z Instytutu Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego, były 
rektor uczelni, mówił w ubiegłym 
roku z nadzieją, że w przyszłości 
również Polska włączy się do jego 
finansowania, a  tym samym do 
współkierowania pracami.

Jak mówił prof. Pacholski, 
instytut zajmuje się badaniem, 
a dokładniej „modelowaniem zło-
żonych systemów, czyli systemów, 
których częściami są inne systemy”. 
Prowadzi badania łączące różne 

dziedziny nauki, stosując narzędzia 
z matematyki, cyfryzacji, sztucznej 
inteligencji i dużych zbiorów da-
nych. Zajmuje się m.in. palącymi 
problemami społecznymi. Wszyscy 
pracownicy są w nim zatrudniani 
w drodze konkursu. Działalność 
instytutu ocenia międzynarodowa 
pięcioosobowa Rada Naukowa.

W pierwszym roku działalności 
naukowcy z  CASUS prowadzili 
badania związane z leczeniem cho-
rób Alzheimera i Parkinsona oraz 
chorób nowotworowych.

W bieżącym roku włączyli się 
przede wszystkim do badań wi-
rusa SARS-CoV-2. Podobnie jak 
Instytut Helmholtza odpowiedzieli 
w ten sposób na ofertę naukowców 
z  kalifornijskiego Uniwersytetu 
Stanforda, którzy zaprosili ich do 
badań nad złożonymi strukturami 
białkowymi SARS-CoV-2. Jest to 
szczególnie ważne dla opracowania 
skutecznej terapii przeciwciałami. 
Rząd Saksonii wspiera finansowo 
badania nad SARS-CoV-2.

Instytut CASUS w Görlitz jest 
jeszcze w fazie budowy i korzysta 
z siedziby tymczasowej. Zatrudnia 
naukowców z USA, Indii i Niemiec. 
W 2023 roku nad brzegiem Nysy 
Łużyckiej ma zostać otwarta jego 
nowa siedziba. Będzie do niej 
prowadzić kładka, łącząca oba 
brzegi rzeki – polski i niemiecki.

Kierownictwo instytutu objął 
właśnie inicjator jego powołania 
prof. Roland Sauerbrey, fizyk, spe-
cjalista optyki kwantowej i  fizyki 
laserowej, który w latach 2006-2020 
był dyrektorem Centrum Helmholtza 
w  Dreźnie-Rossendorf. Wcześniej 
wiele lat pracował m.in. w  USA. 
Jest doktorem h.c. Uniwersytetu 
Rostockiego, członkiem istniejącej od 
1652 r. Państwowej Akademii Nauk 
Leopoldina, której główne zadania to 
reprezentowanie niemieckiej nauki 
za granicą oraz doradzanie politykom 
i  społeczeństwu obywatelskiemu. 
Profesora Sauerbreya rekomen-
dowały instytucje wspierające CA-
SUS: ministerstwa nauki federalne 
i  saksońskie, placówki Centrum 
Helmholtza w Dreźnie-Rossendorf 
i  Lipsku, Instytut Maxa Plancka 
w Dreźnie, Politechnika Drezdeńska 
i Uniwersytet Wrocławski.

Dyrektor Sauerbrey zapowie-
dział, że dla instytutu CASUS szcze-
gólnie ważne będą przygotowywane 
właśnie wspólne projekty z part-
nerami z Polski.

Dzięki współpracy z Uniwersyte-
tem Standforda, CASUS włączył się 
do sieci instytutów, dysponujących 
wspólnie największą mocą obli-
czeniową na świecie. Liczona jest 
w biliardach operacji na sekundę. 
 (b.t.)

Słynny łazik marsjański Alef zbudowany przez studentów koła naukowego 
„Continuum” przy Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Algorytmy jego nawigacji opracowano we współ-
pracy z Instytutem CASUS. � Fot.�Szymon�KOPER/Uni-Wrocław

Niemiecko-polski Instytut Badawczy CASUS (Center 
for Advanced Systems Understanding), zajmujący się 
modelowaniem systemów złożonych, drugi rok działa 
w przygranicznym mieście Görlitz (Saksonia), sąsiadującym 
ze Zgorzelcem (Dolnośląskie). Współpracują z nim naukowcy 
z Uniwersytetu Wrocławskiego.


