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MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE

KULTURA

Muzyczne sławy na wyspie Uznam
Peenemünde. Uznamski Festiwal Muzyki od 20 lat
prezentuje brzmienia jednego z krajów nadbałtyckich.
W tym roku jest to Estonia. Od soboty można
posłuchać

dzieł

najsłynniejszego

Estończyka

–

kompozytora Arvo Pärta. Jak zwykle do udziału w tym
wydarzeniu zaproszono międzynarodowe gwiazdy.
Wśród tegorocznych gości jest najbardziej znana
dynastia dyrygentów, czyli Neeme, Paavo i Kristjan
Järvi. W Niemczech podczas wspólnych koncertów
można ich zobaczyć po raz pierwszy. Festiwal odbywa się w niezwykłej scenerii ceglanego budynku byłej
elektrowni w Peenemünde.
» Fot. Goran Bregović i Kristjan Järvi podczas koncertu w Mediolanie. Autor: MITO Settembre Musica. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: Creative Commons 2.0
» Ostsee Zeitung, 18.09.2013
» Ostsee Zeitung, 21.09.2013
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NAUKA GOSPODARKA

Koniec gigantycznego projektu naukowego
Greifswald. Zakończył się trwający 5 lat projekt badawczy pod nazwą „PlasmaMed”. Prace naukowe
prowadził Instytut Technologii Plazmowych Leibniz, który zajmował się nowymi zastosowaniami plazmy
m.in.: w sterylizacji, tworzeniu powłok dla implantów, w stomatologii oraz leczeniu chorób skóry. Obecnie
ośrodek w Greifswaldzie należy do światowej czołówki w dziedzinie medycyny plazmowej. Zdaniem ministra
gospodarki Harry’ego Glawe (CDU) teraz jest ważne, aby efekty pracy badawczej można było jak najszybciej
wdrożyć. „Meklemburgia-Pomorze Przednie potrzebuje przemysłu oraz więcej trwałych miejsc pracy w
nauce i gospodarce” – powiedział minister. Projekt „PlasmaMed” pochłonął w latach 2008-13 blisko 13 mln
euro.
» Ostsee Zeitung, 18.09.2013

EDUKACJA GOSPODARKA

Brakuje chętnych na praktyki zawodowe
Schwerin. Maleje liczba uczniów szkół zawodowych, którzy
kształcą się w dwutorowym systemie nauczania. W MeklemburgiiPomorzu Przednim liczba chętnych do praktycznej nauki zawodu
systematycznie spada. W 2012 r. było w sumie 21 724 praktykantów
czyli o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Według Urzędu
Statystycznego w Schwerinie powodem jest niż demograficzny z
połowy

lat

90.

Od

kilku

lat

oferta

praktyk

przewyższa

zapotrzebowanie. Z możliwości praktycznej nauki zawodu coraz
częściej korzystają ci, którzy już dawno zakończyli swoją edukację. W ubiegłym roku praktykantów w wieku
24 lat i starszych było 3587. Liczba ta stale rośnie. W 2011 r. takich uczniów było 3504 a w 2010 r. 3183.
» Fot. Stary zakład szewski. Autor: Tomasz Sienicki. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons 3.0
» Ostsee Zeitung, 20.09.2013

GOSPODARKA

Moskwa wspiera przejęcie stoczni w Stralsundzie
Schwerin/Stralsund/Moskwa. Sprzedaż upadłej stoczni P+S
nabiera tempa. W grze pozostało trzech inwestorów. Mimo
zapowiedzi nie udało się na wtorkowym posiedzeniu komisji
wierzycieli

podjąć

decyzji

o

wyborze

kupca.

Jeden

z

zainteresowanych kupnem – właściciel Nordic-Yards Witalij
Jussufow – dostał błogosławieństwo rosyjskiego rządu w
sprawie

planowanego

przejęcia
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Wcześniej pozytywną rekomendację dla tej inwestycji wydała rosyjska ambasada w Berlinie. W sprawę
zaangażowali się członkowie rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W czwartek premier Erwin Sellering
(SPD) oraz minister gospodarki Harry Glawe (CDU) spotkali się w Moskwie z odpowiedzialnym za przemysł
stoczniowy rosyjskim ministrem handlu i przemysłu Denisem Manturowem, który potwierdził dotychczasowe
ustalenia. Żadne deklaracje dotyczące przyszłych zamówień jednak nie padły. Teraz efekty wizyty w
Moskwie oceni rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego wraz z syndykiem masy upadłościowej Bertholdem
Brinkmannem.
» Fot. Stocznia w Wismarze. Autor: Alexander Koker. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: BILD BY
» Ostsee Zeitung, 20.09.2013
» Ostsee Zeitung, 17.09.2013
» Ostsee Zeitung, 18.09.2013
» Ostsee Zeitung, 18.09.2013

KULTURA INFRASTRUKTURA

Zabytkowy spichlerz legł w gruzach
Greifswald. Zabytkowy spichlerz w muzeum portowym został zburzony.
Wybudowany w 1902 r. budynek groził rychłym zawaleniem. Władze
miasta poinformowały, że nie udało się go uratować.

Będący w

prywatnych rękach spichlerz był w bardzo złym stanie technicznym.
Według urzędników ochrony zabytków koszty zabezpieczenia budowli były
zbyt duże a los budowli od dawna przesądzony. Wyburzenie grozi teraz
kolejnemu spichlerzowi, jeszcze bardziej imponującemu. Miasto wydało
półtora roku temu pozwolenie na rozbiórkę budynków. Jest ono ważne 3
lata.
» Fot. Stary spichlerz w muzeum portowym w Greifswaldzie. Autor: C. Löser.

Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons 3.0
» Nordkurier, 16.09.2013
» Ostsee Zeitung, 18.09.2013

EDUKACJA

Na wschód po wyższe wykształcenie
Stralsund/Wismar. Coraz więcej młodych ludzi z zachodnich
landów chce studiować w północno-wschodnich Wyższych
Szkołach Zawodowych. Według ankiety przeprowadzonej
przez agencję dpa

w ubiegłym roku studenci „z zachodu”

stanowili w Neubrandenburgu 15,5 proc., w tym roku
akademickim jest ich już 18,1 proc. Z dobrej opinii swojej
uczelni cieszy się Norbert Grünwald – rektor w Wismarze. Z
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ostatnich danych wynika, że naukę rozpoczęło tu o 20 proc. więcej studentów niż rok wcześniej. O ponad
połowę wzrosła tam liczba żaków pochodzących z zachodniej części kraju. Podobna sytuacja jest w
Stralsundzie,

gdzie

efekty

przyniosły

rządowe

programy

oraz

inicjatywy

na

rzecz

promocji

wschodnioniemieckich uczelni.
» Fot. Auditorium Maximum na Uniwersytecie w Erfurcie. Autor: Uniwersytet Erfurcki. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative
Commons 3.0
» Ostsee Zeitung, 21.09.2013

POLITYKA

Ekolodzy testują kandydatów do Bundestagu
Schwerin. Organizacja na rzecz środowiska BUND przeprowadziła ankiety wśród kandydatów do
Bundestagu. BUND sprawdzał ich poglądy na takie tematy jak: polityka energetyczna, udział obywateli w
życiu publicznym czy masowy chów zwierząt. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim w ankiecie wzięło udział
26 z 30 kandydatów. Trzynastu z nich otrzymało od organizacji tytuł „sprawdzony przez BUND”. Wyróżnieni
opowiadają się m.in. za przełomem w polityce energetycznej państwa, większym zaangażowaniem obywateli
oraz sprzeciwiają się masowej hodowli zwierząt. Wśród nich jest sześć osób z partii Zielonych (die Grünen),
pięć osób z Lewicy (Die Linke) a dwie osoby reprezentują SPD. Najbardziej prominentna kandydatka z
Meklemburgii-Pomorza Przedniego – kanclerz Angela Merkel (CDU) nie wzięła udziału w badaniu organizacji
BUND.
» Ostsee Zeitung, 17.09.2013

POLITYKA

Merkel przewiduje wygraną ale niewielką różnicą głosów
Stralsund. Kanclerz Niemiec Angela Merkel (CDU) spodziewa się wyścigu łeb w łeb podczas niedzielnych
wyborów do Bundestagu. Kandydatka chrześcijańskich demokratów spotkała się w Stralsundzie z
wyborcami podczas ostatniego wiecu wyborczego tej kampanii. Podczas spotkania kanclerz podkreśliła, że
walka wyborcza jest bardzo wyrównana, ale to dodatkowa motywacja, by walczyć do ostatniej chwili. Merkel
namawiała 2 tys. obecnych na wiecu osób do głosowania na swoją kandydaturę oraz do wsparcia
chrześcijańskich demokratów. „Jeśli drugi krzyżyk postawicie także przy CDU, to przyczynicie się do tego, że
będę mogła nadal być kanclerzem Niemiec” – powiedziała Angela Merkel.
» Ostsee Zeitung, 21.09.2013

EDUKACJA

Najbarwniejsza szkoła w okolicy
Löcknitz. Polsko-niemieckie gimnazjum w Löcknitz jako 22. szkoła w landzie otrzymała tytuł „Szkoły bez
rasizmu”. Na uroczystości przyznania szkole wyróżnienia zaprezentowano projekt „Jesteśmy kolorowi” oraz
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przygotowano show na scenie. Annemie Munske, która jest przewodniczącą rady szkolnej powiedziała, że
uczniowie polsko-niemieckiej szkoły są

bardzo otwarci. Gimnazjaliści spotykają się ze swoimi polskimi

kolegami także w czasie wolnym. Zdaniem burmistrza Lothara Meistringa (Die Linke) pozytywny wizerunek
szkoły oddziałuje na cały region przygraniczny.
» Nordkurier, 19.09.2013

TURYSTYKA

Turystów przyciąga słońce
Ueckermünde. Kiepski początek, ale dobry koniec. Tak w
skrócie można opisać tegoroczny sezon turystyczny.
Dokładne dane będą znane dopiero w październiku, ale
już

teraz

Appelhagen

szef
nie

turystyki
kryje

w

Ueckermünde

zadowolenia.

Zwykle

Jürgen
pierwsi

rowerowi turyści zjeżdżali nad zalew na Wielkanoc, ale w
tym roku na gości w Ueckermünde trzeba było czekać
trochę dłużej. Początek sezonu zepsuła zła pogoda. Karta
odwróciła się z chwilą, gdy rozpoczęły się wakacje w
Saksonii-Anhalt i Turyngii. W pełni sezonu były nawet dni, kiedy brakowało wolnych łóżek. „Pierwsze
prawdziwe lato od 2010 roku” – ocenia Appelhagen. Latem kurort najchętniej odwiedzają młode rodziny, z
kolei wczesną jesienią częściej można spotkać wczasowiczów starszego pokolenia. Goście uzależniają swój
pobyt od pogody. Kiedy wychodzi słońce, nad zalew ciągną tłumy turystów. Skraca się jednak długość
pobytu w kurorcie. Tygodniowe wczasy to raczej rzadkość, najwięcej gości przyjeżdża na 3- lub 4-dniowe
pobyty.
» Fot. Plaża w Ueckermünde. Autor: Spreesprotte. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons 3.0
» Nordkurier, 18.09.2013

BRANDENBURGIA I SAKSONIA

POLITYKA

Koalicyjny poker po wyborach do Bundestagu
Berlin. Po wyborczym tryumfie kanclerz Angeli Merkel i klęsce
liberałów zaczął się koalicyjny poker dotyczący budowania przyszłej
koalicji rządzącej. Czołowi politycy SPD musieli pohamować swoje
apetyty na szybką decyzję w sprawie wielkiej koalicji chrześcijańskich
demokratów z SPD. Po politycznym upadku FDP, która po raz
pierwszy w historii znalazła się poza parlamentem, w partii
PRZ EGL Ą D PRAS Y T RANS ODRA
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oczekiwane są personalne zmiany i wyciąganie konsekwencji. Także Zieloni (Die Grünen), którzy odnotowali
w wyborach do Bundestagu gorszy wynik, dyskutują o wewnątrzpartyjnych zmianach.
» Fot. Siedziba Bundestagu. Autor: Lars Steffens. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons 2.0
» Sachsische Zeitung, 23.09.2013

POLITYKA

Wschód głosuje inaczej
Brandenburgia/Saksonia. Wybory do Bundestagu pokazały, że różnice między wschodem a zachodem
Niemiec wciąż są istotne. Po 24 latach od obalenia Muru Berlińskiego wschód nadal głosuje inaczej niż
zachód. Pochodząca z Uckermark kanclerz Angela Merkel i jej partia CDU wygrała wprawdzie na wschodzie,
ale zdaniem politologa Hendrika Trägera, stało się tak dlatego, że kanclerz postrzegana jest tu jako „swoja”.
SPD nie potrafi odzyskać zaufania wyborców po wyborach w 2009 r. i we wschodnich landach skończyli na
trzeciej pozycji z wynikiem 18,5 proc. W Turyngii po pierwszych wyliczeniach partii groził nawet najgorszy
wynik od zjednoczenia Niemiec. Także Zieloni (Die Grünen) wypadają na wschodzie gorzej niż w innych
landach. Duże różnice widać też na przykładzie Lewicy (Die Linke). Na zachodzie partia ledwo weszła do
Bundestagu, na wschodzie – z drugim wynikiem wyprzedziła SPD. Według grupy badawczej „Wybory”
eurokrytycy z partii Alternatywa dla Niemiec (AfD – Alternative für Deutschland) zapunktowali przede
wszystkim u wyborców bez pracy, a tych na wschodzie nie brakuje. Wschodni wyborcy odpowiadają nie tylko
za sukces wyborczy AfD, ale i w większym stopniu niż ich zachodni rodacy przyczynili się do spektakularnej
porażki liberałów. FDP uzyskała na wschodzie kraju zaledwie 2,6 proc.
» Sachsiche Zeitung, 22.09.2013

HISTORIA EDUKACJA

Żywa lekcja historii
Hoyerswerda. Niecodzienny projekt pod nazwą „Wychowanie demokratyczne poprzez rozmowy ze
świadkami historii” realizuje stowarzyszenie Dzieło Maksymiliana Kolbego. W jego ramach uczniowie ze
wschodniej Saksonii spotykają się z uczestnikami wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Jedną z bohaterek
takiego spotkania z młodzieżą w centrum szkolenia zawodowego w Hoyerswerda była Alodia WitaszekNapierała. 75-letnia Polka opowiadała uczniom historię swego życia, która zaczyna się w czasach nazizmu a
kończy polsko-niemiecką

przyjaźnią. Alodia Witaszek-Napierała w czasie okupacji trafiła do obozu

koncentracyjnego dla dzieci a stamtąd do sierocińca, gdzie została poddana germanizacji. Wkrótce dostała
nową tożsamość i nową, niemiecką rodzinę, w której mała Alodia dobrze się czuła. Kiedy już niemal
zapomniała o swoim polskim pochodzeniu, w 1947 r. jej biologiczna matka, której udało się przeżyć
Auschwitz, postanowiła odzyskać córkę. Alodia wróciła do Polski, gdzie z kolei została poddana
repolonizacji. Dziewczynka znów przeżywała piekło, bo nie była akceptowana przez rówieśników. Mała
Alodia tęskniła też za rodziną, która została w Niemczech. Mimo tragicznych doświadczeń z Niemcami, jej
biologiczna matka pozwoliła jej na kontakt z drugą mamą. Z czasem obie kobiety się zaprzyjaźniły. Opowieść
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zrobiła na uczniach niemałe wrażenie. Jeden z gimnazjalistów zapowiedział po spotkaniu, że podzieli się tą
historią z innymi. Projekt od 8 lat realizowany jest wspólnie z saksońskim ministerstwem kultury. Zdaniem
organizatorów, uczniowie mają dzięki temu możliwość otrzymania odpowiedzi z pierwszej ręki na nurtujące
ich pytania.
» Lausitzer Rundschau, 21.09.2013
» Sachsische Zeitung, 18.09.2013

WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA

Premier na otwarciu polsko-niemieckiej bazy strażackiej
Groβ Gastrose. Razem gaszą, ćwiczą i trenują, teraz mają także wspólną
bazę. Strażacy z polsko- niemieckiego pogranicza mają nową siedzibę,
którą uroczyście otworzył premier Brandenburgii Dietmar Woidke. W
pilotażowym projekcie biorą udział jednostki z niemieckiego Groβ Gastrose
i polskich Markosic. W planach są wspólne ćwiczenia, zawody i szkolenia.
Współpraca strażaków trwa od 1999 r. Kiedy Odra wystąpiła z brzegów
przed trzema laty, Polakom wsparcia udzielili koledzy z Groβ Gastrose. Z
kolei kiedy wylała Czarna Elstera, pomoc nadeszła z Markosic. Za te
integracyjne działania uhonorowano ich w 2011 r. nagrodą Wspólnoty Europejskich Regionów. Bariery
językowe między zastępami pomagają pokonywać tłumacze. Dodatkowo polscy strażacy uczęszczają na 3letni kurs językowy. Nowa baza powstała w dawnym przedszkolu. Jego przebudowa oraz budowa hali dla
strażackich wozów kosztowały w sumie blisko 1,1 mln euro. Środki na ten cel pochodzą z europejskiego
funduszu rozwoju regionalnego.
» Fot. Ćwiczenia strażaków. Autor: Alexander Blum. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: własność publiczna.
» Lausitzer Rundschau, 19.09.2013
» Markische Oderzeitung, 20.09.2013

GOSPODARKA EDUKACJA

Polscy uczniowie na niemieckich praktykach
Görlitz. Niemieccy przedsiębiorcy mają coraz większy problem ze znalezieniem chętnych na praktyki i
dlatego chętnie przyuczają do zawodu młodych Polaków. Horst Preuβ, właściciel zakładu ortopedycznego,
trzy lata bezskutecznie poszukiwał ucznia chętnego do praktycznej nauki zawodu. W końcu wpadł na
pomysł, aby zacząć szukać za granicą i dał ogłoszenie w Polsce. W pośrednictwie pomogli mu doradcy
Eures z urzędu pracy. Odpowiedziało kilka osób, większość w wieku 25 lat i starsi. Podobnie jak Horst
Preuβ, także inni niemieccy przedsiębiorcy chętnie przyjmują na naukę młodych ludzi z Polski czy Czech. W
jednej z kancelarii podatkowych w Görlitz od 2005 r. można spotkać polską młodzież, także w jednym z
hoteli uczy się właśnie młody Polak. To jednak wciąż wyjątki. Zainteresowanie Polaków praktykami po
zachodniej stronie Odry jest bowiem małe. Jak powiedziała Iris Hoffmann z agencji pracy, w tym roku w
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całym okręgu o miejsce na praktykach zawodowych ubiegało się mniej niż 20 osób pochodzenia polskiego i
czeskiego. Większość tych, którzy się zgłaszają ma już wykształcenie i szuka płatnego zatrudnienia. Nie bez
znaczenia są też różnice w sposobie kształcenia. W Niemczech edukacja zawodowa prowadzona jest
dwutorowo. Uczniowie mają teorię w szkole a praktyczne umiejętności nabywają w zakładach i warsztatach.
W Polsce i Czechach nauka obejmuje jedynie szkołę zawodową.
» Sachsische Zeitung, 19.09.2013

TURYSTYKA

Międzynarodowe jezioro z językowym problemem
Görlitz. Sztuczne jezioro Berzdorfer See ze swoim
zapleczem

rekreacyjno-sportowym

przyciąga

w

równym stopniu amatorów aktywnego wypoczynku z
Niemiec, Polski i Czech. Dlatego członkowie łużyckiego
stowarzyszenia sportów wodnych postulują, aby na
miejscu dostępne były ulotki informacyjne w trzech
językach. To konieczne zarówno ze względu na
regulamin kąpieli i uprawiania wodnej rekreacji, jak też
ze względu na rosnący problem ze śmieciami. Jak
mówi Gerd Richter ze stowarzyszenia, każdy z trzech krajów prowadzi inną gospodarkę odpadami i za rok
problem ten będzie jeszcze większy. Oprócz ulotek nad jeziorem mają zostać umieszczone tablice w trzech
językach, gdzie znajdą się informacje m.in. o zamkniętych ze względów bezpieczeństwa ścieżkach.
» Fot. Berzdorfer See. Autor: Frank Vincentz. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: GNU
» Sachsische Zeitung, 17.09.2013

EDUKACJA

Edukacyjny projekt w europejskim gimnazjum
Görlitz/Zgorzelec. Porównanie systemów edukacyjnych w
Polsce i Saksonii to cel wizyty w Görlitz i Zgorzelcu
sekretarza

stanu

Herberta

Wolffa

z

saksońskiego

ministerstwa edukacji. Chodzi o to, by sprawdzić, na ile oba
systemy

są

dwujęzycznym

podobne.
Europa

Na

razie

Mieście

zmiana
jest

szkoły

możliwa

w

tylko

teoretycznie, wkrótce jednak dzieci z Görlitz będą mieć
alternatywę. W Zgorzelcu otwarto właśnie europejskie
gimnazjum, do którego będą mogli uczęszczać także niemieccy uczniowie. W nowej placówce w Zgorzelcu
dzieci uczą się intensywnie języków angielskiego i niemieckiego. Jak mówi dyrektor szkoły Aleksandra
Rymanowska-Doleżał wybrane przedmioty są wykładane tylko po niemiecku. Wszyscy uczniowie mają
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przydzielonych opiekunów, tzw. tutorów, którzy towarzyszą im przez całe 3 lata. Jeden tutor pracuje z
czterema uczniami, którym ma służyć radą, pomocą i informacją. Na początku każdy z uczniów otrzymał
indywidualne zadanie, nad którym pracuje cały rok szkolny. Do zadań należy np. prowadzenie klasowego
bloga lub rozdział dyżurów w szkolnej stołówce. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w polskim systemie
gimnazjum obejmuje klasy 7-9, a kto zamierza zdawać maturę musi kontynuować naukę w liceum
ogólnokształcącym.
» Fot. Szkolna klasa. Autor: Barbara Maliszewska. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons 2.0
» Sachsische Zeitung, 18.09.2013

PRAWO

Brandenburgia wprowadza ułatwienia dla syryjskich uchodźców
Cottbus. Brandenburgia zamierza wkrótce wydać specjalne zarządzenie, na
podstawie którego mieszkający tu Syryjczycy będą mogli w łatwiejszy sposób
sprowadzić do Niemiec swoich krewnych. Zamiary ministerstwa spraw
wewnętrznych potwierdził jego rzecznik. Rząd Brandenburgii chce tym samym
pójść za przykładem Dolnej Saksonii, która w znaczny sposób uprościła
procedury przyznawania wiz Syryjczykom. Obecnie mieszkający na terenie Łużyc obywatele Syrii, którzy
chcą wydostać swoje rodziny z kraju objętego wojną, napotykają szereg biurokratycznych przeszkód. Po
wejściu w życie nowych przepisów, liczba syryjskich uchodźców wojennych znacznie się zwiększy. Do tej
pory mówiono o przyjęciu 154 osób.
» Fot. Stempel wjazdowy do Niemiec. Autor: Stefan Richter. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: własność publiczna.
» Lausitzer Rundschau, 21.09.2013

SPOŁECZEŃSTWO POLITYKA

Prawicowe skłonności młodzieży w Sprembergu
Spremberg/Poczdam. Burza po młodzieżowych wyborach do Bundestagu w Centrum Rekreacyjnym dla
Dzieci i Młodzieży w Sprembergu. W głosowaniu, w którym brali udział młodzi ludzie do 18 roku życia ponad
33% uzyskała skrajnie prawicowa partia NPD. Deputowana Landtagu Ursula Nonnenmacher (Bündnis
90/Die Grünen) złożyła w tej sprawie zapytanie. Nonnenmacher obawia się, że wynik głosowania w
Sprembergu może oznaczać, iż środowiska skrajnie prawicowe mają duży wpływ na młodych ludzi w tym
regionie. Tymczasem Benny Blatz z Centrum Rekreacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, w którym
zorganizowano głosowanie zapewnił, że od lat placówka angażuje się przeciwko ekstremizmom. Podczas
ostatnich wyborów samorządowych NPD próbowała kolportować w centrum swoje materiały agitacyjne, ale
dzięki czujności i szybkiej reakcji pracowników udało się temu zapobiec. Blatz zwrócił uwagę na fakt, że
głosowanie w młodzieżowych wyborach było tajne a udział w nim wzięli uczniowie nie tylko ze szkół na co
dzień współpracujących z centrum, ale wszyscy zainteresowani z okolicy. „Przy wyższej frekwencji końcowy
wynik najprawdopodobniej byłby zupełnie inny, dlatego nie należy wnioskować, że 1/3 uczniów w
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Sprembergu popiera NPD. Mimo to, jest to oczywiście wyraźny sygnał” – dodał przedstawiciel centrum. W
podobnym tonie sprawę skomentował rzecznik ratusza w Sprembergu Alexander Adam, zaznaczył jednak,
że nawet biorąc pod uwagę fakt, że wynik wyborów nie jest reprezentatywny, to i tak przeraża.
» Lausitzer Rundschau, 20.09.2013
» Lausitzer Rundschau, 20.09.2013
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Drodzy czytelnicy, prosimy o wsparcie naszego Przeglądu Prasy. Finansowanie projektu ze źródeł
zewnętrznych jest możliwe tylko przez określony czas. Chcemy wydawać Przegląd Prasy także po upływie
finansowania. Nie da się jednak tego zrobić bez Państwa pomocy. Prosimy o kontakt: presseschau@dpgbrandenburg.de
Nasi abonenci:
Lisaweta von Zitzewitz (darowizna miesięczna)
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