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MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE

NAUKA

Na Uniwersytecie Szczecińskim powstanie Akademia Prawa Niemieckiego
Greifswald/Szczecin. Uniwersytet w Greifswaldzie
zamierza powołać w Szczecinie Akademię Prawa
Niemieckiego. Ma to być wspólny projekt niemieckiej
uczelni

i

Uniwersytetu

Szczecińskiego

–

donosi

tygodnik „Focus”, powołując się na kancelarię premiera
landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Porozumienie
w tej sprawie ma zostać podpisane w tym tygodniu.
Akademia Prawa Niemieckiego w Szczecinie nie będzie
pierwszą tego typu placówką. Podobna instytucja
istnieje już w Krakowie. Kształci ona studentów w
zakresie prawa niemieckiego, ukazując także obowiązujące w RFN przepisy prawne w europejskim
kontekście. Ukończenie akademii ma umożliwiać jej absolwentom podjęcie pracy w Niemczech lub dalsze
kształcenie się za granicą.
» Fot. Szczecin będzie po Krakowie drugim miastem, w którym powstanie Akademia Prawa Niemieckiego. Na zdjęciu Wydział Prawa i
Administracji US. Autor: Kapitel. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Publiczna.
» Focus, 11.10.2013
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PRZESTĘPCZOŚĆ

Rozpoczął się proces polskich plantatorów marihuany
Neubrandenburg/Löcknitz. Przed sądem w Neubrandenburgu rozpoczął się w minionym tygodniu proces
przeciwko dwóm Polakom oskarżonym o prowadzenie nielegalnej uprawy konopii. Plantację tę odkryto
wiosną br. w budynku byłego garnizonu w Löcknitz. Według aktu oskarżenia, 42-letni Mariusz C. i 40-letni
Paweł F. mieli prowadzić w wynajętym przez nich budynku plantację konopii od marca 2012 r. Policjanci
znaleźli na miejscu ponad 3 tys. konopii oraz 200 g wysuszonej marihuany. Pomieszczenie w piwnicy
garnizonu było wyposażone w profesjonalne urządzenia, m.in. generator prądu, wywietrzniki, dużą liczbę
lamp zapewniających odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Wiele wskazuje na to, że zatrzymani byli
członkami zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się produkcją i rozprowadzaniem narkotyków. Akt
oskarżenia wspomina także o szefie bandy tzw. „Azjacie” mającym finansować najem pomieszczeń, w
których prowadzono uprawę konopii.
» Nordkurier, 09.10.2013

PRAWICOWY EKSTREMIZM

Macki neonazistowskich terrorystów sięgały aż do Meklemburgii?
Neubrandenburg. Poseł parlamentu krajowego z ramienia prawicowo ekstremistycznej partii NPD, David
Petereit, będzie zeznawał w procesie słynnej trójki przestępców z neonazistowskiej organizacji NSU. Według
prokuratury w Monachium, gdzie odbywa się proces, niewykluczone, że Petereit wspierał działalność NSU.
W 2002 r. miał on przekazać terrorystom darowiznę w wysokości 2,5 tys. euro. W neonazistowskiej gazecie
wychwalał także postępowanie trójki prawicowych ekstremistów, którym zarzuca się m.in. popełnienie
dziesięciu morderstw, w tym dziewięciu na obcokrajowcach, a także dokonanie serii napadów na banki w
całych Niemczech.
» Nordkurier, 10.10.2013

SPOŁECZEŃSTWO PRZESTEPCZOŚĆ

Coraz więcej przestępców wśród staruszków
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Berlin. Społeczeństwo niemieckie jest coraz starsze, a to oznacza, że
rośnie również wiek osób, które wpadają w ręce policji. Emeryci dokonujący kradzieży w sklepach czy
sprzedający narkotyki pojawiają się w policyjnych statystykach coraz częściej. Bodaj najbardziej
spektakularnym przypadkiem było zatrzymanie trzech leciwych włamywaczy, którzy przez kilka lat napadali
w Westfalii i Saksonii Dolnej na banki i przywłaszczyli sobie łup o wartości miliona euro. W ostatnich 10
latach liczba seniorów dokonujących przestępstw wzrosła o 12 proc. W 2012 r. Federalny Urząd Kryminalny
odnotował 152 tys. osób powyżej 60 lat podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Trend ten widoczny jest w
całych Niemczech, także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Policjanci apelują o pilne utworzenie zakładów
karnych przystosowanych do osób starszych. Jedyne więzienie dla seniorów znajduje się obecnie w
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miejscowości Singen w Badenii-Wirtembergii. Skazanych w podeszłym wieku przyjmuje też zakład karny w
Konstancji, w którym od niedawna przebywają przestępcy w wieku powyżej 62 lat, skazani na więcej niż 15
miesięcy więzienia. Obecnie w zakładzie osadzono 50 seniorów, skazanych przede wszystkim za oszustwa,
przemoc domową oraz seksualną. Najstarszy z nich ma 80 lat.
» Nordkurier, 09.10.2013

HISTORIA

Sensacja na polu kartoflanym
Crivitz. W miejscowości Crivitz (powiat Ludwigslust-Parchim), podczas prac na polu kartoflanym znaleziono
liczącą ponad 3 tys. lat złotą biżuterię. Bransoleta naramienna pochodzi z epoki brązu. Znajdowała się w
grobie osoby o wysokim statusie społecznym – jak stwierdzili prowadzący prace archeolodzy. Oprócz niej
naukowcy znaleźli też inne drobne przedmioty: pierścionki i nóż. Pochowani w tym miejscu zmarli żyli ok.
1200 lat przed Chrystusem. Powodem prowadzenia prac na tym terenie było znalezienie przez rolnika
miecza z brązu. Odnalezione przedmioty zostaną teraz dokładnie zbadane przez naukowców, a następnie
przekazane do muzeum.
» Nordkurier, 04.10.2013

ROLNICTWO

Meklemburgia wolna od upraw modyfikowanych genetycznie?
Schwerin. Politycy partii Zielonych w MeklemburgiiPomorzu

Przednim

żądają

od

rządu

krajowego

utworzenia na terenie landu strefy wolnej od upraw
modyfikowanych
uprawy

takie

genetycznie.
są

Zdaniem

niebezpieczne

dla

Zielonych,
środowiska

naturalnego. Ursula Karlowski z partii Zielonych uważa,
że pyłki modyfikowanej genetycznie kukurydzy są
trujące, a ich rozprzestrzenianie np. z wiatrem
zagrażać

będzie

drobnym

zwierzętom,

a

także

populacji gąsienic, z których rozwijają się chronione
gatunki motyli. Według Karlowski, w naukowych opracowaniach nie bierze się pod uwagę szkodliwego
wpływu upraw warzyw modyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzkie oraz różnorodność gatunków fauny i
flory.
» Fot. Niewykluczone, że w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zostanie zakazana uprawa roślin modyfikowanych genetycznie. Autor:
Alina Zienowicz. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0-P
» Ostsee Zeitung, 09.10.2013
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ROZWÓJ MIAST

Pomysły na upiększenie Rostoku
Rostok. Osiem zabytkowych kamienic stojących wokół rynku w Rostoku ma zostać pomalowanych w
barwach ośmiu państw rejonu Morza Bałtyckiego. Taki pomysł na upiększenie tego miejsca ma Harald
Lochotzke, projektant z Rostoku, który włączył się tym samym do dyskusji, jak uatrakcyjnić centralne miejsce
miasta, jakim jest rynek. Jego zdaniem, kolorowe domy miałyby symbolizować międzynarodowy charakter
tego miejsca. Elewacje kamienic mają odpowiadać kolorom flag państwowych krajów nadbałtyckich. „Polski”
dom zostałby więc odmalowany na czerwono z białymi dodatkami.
» Ostsee Zeitung, 11.10.2013

EKOLOGIA

Bioenergetyczna wioska powstanie pod Stralsundem
Weitenhagen. Niewielka miejscowość Weitenhagen położona niedaleko Stralsundu zamierza przekształcić
się w wioskę bioenergetyczną. Oznacza to, że wszystkie inwestycje związane z zaopatrzeniem w
ogrzewanie będą spełniać wymogi ekologiczne. Studium wykonalności inwestycji wykonano już w 2012 r.
Zakłada ona m.in. budowę biogazowni, która będzie dostarczać energię cieplną do domów, redukując tym
samym potrzebę korzystania z dużo droższego ogrzewania na gaz lub olej. Władze Weitenhagen wzorują
się na bioenergetycznej gminie Bollewick w powiecie Pojezierze Meklemburskie, gdzie takie inwestycje już
poczyniono.
» Ostsee Zeitung, 09.10.2013

WIADOMOŚCI Z BRANDENBURGII I SAKSONII

INFRASTRUKTURA

Parowóz przypomni o złym stanie linii kolejowej Berlin-Szczecin
Casekow. Gratka nie tylko dla miłośników starych
parowozów. 18 października na trasę CasekowSzczecin wyjedzie lokomotywa parowa i sześć
zabytkowych wagonów. Okazją jest obchodzony
w tym roku jubileusz 170-lecia linii kolejowej
Szczecin-Berlin.

Przejazd

parowozu

ma

przypomnieć dawne znaczenie tej linii oraz
uświadomić zły stan infrastruktury kolejowej w
regionie miejscowości Passow, gdzie ok. 40kilometrowy odcinek od lat nie może doczekać się
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remontu i elektryfikacji. Parowóz wyruszy w podróż do Szczecina i z powrotem dwukrotnie. Każdorazowo
może zabrać do pociągu 50 osób. Podróż odbywać się będzie za darmo, a zaproszeni do jej udziału są
przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy regionu oraz seniorzy. Inicjatorem przejazdu jest Frank Gotzmann,
dyrektor urzędu w Gartz, który od dłuższego czasu apeluje do polityków obu państw o przyspieszenie decyzji
o modernizacji odcinka Szczecin-Berlin. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. godziny odjazdu dostępne
są w Internecie na stronie www.gartz.de oraz pod numerem telefonu: 0049 33332 77102.
» Fot. 18 października na trasie Casekow-Szczecin będzie można podróżować jak za dawnych dobrych czasów. Autor: Ludwig
Schneider. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
» Märkische Oderzeitung, 08.10.2013

EDUKACJA

Przeciwnicy fuzji szkół wyższych ponieśli klęskę
Cottbus. Trwająca sześć miesięcy akcja zbierania podpisów pod petycją o zorganizowanie referendum w
sprawie fuzji uczelni wyższych w Cottbus i Sprembergu zakończyła się fiaskiem. Zamiast wymaganych 80
tys. podpisów protestującym udało się zebrać jedynie ok. 20 tys. Z początkiem października nowa uczelnia o
nazwie Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) Cottbus-Spremberg rozpoczęła zaś nowy rok
akademicki. Studiuje na niej 10 tys. osób. Finansowanie uniwersytetu zapewnione jest na razie przez
najbliższe pięć lat. Przeciwnicy połączenia uczelni wyższych, wśród nich studenci i pracownicy naukowi,
przez miesiące protestowali przeciwko tej decyzji. Przed stołówką BTU w Cottbus ustawili symboliczną
mogiłę, upamiętniającą koniec działalności dotychczasowej uczelni.
» Lausitzer Rundschau, 09.10.2013

BEZPIECZEŃSTWO

Policyjny numer 110 nie dla wszystkich dostępny
Brandenburgia. Blisko 60 tys. połączeń wykonanych z Brandenburgii na policyjny numer alarmowy 110 nie
zostało odebranych. Ponad 100 tys. osób musiało zaś na połączenie czekać ponad 30 sekund. Co ósmy
dzwoniący przerwał oczekiwanie. Coraz dłużej brandenburczycy muszą też czekać na przyjazd policji.
Średni czas oczekiwania na radiowóz wynosi ponad 26 minut. Dla porównania, w Nadrenii-Westfalii
policjanci przyjeżdżają na miejsce zdarzenia w kwadrans. Coraz dłuższy czas oczekiwania na połączenie i
przyjazd policji krytykują politycy frakcji CDU, a także przedstawiciele związków zawodowych służb
mundurowych. Ich zdaniem, odpowiedzialność za to ponoszą politycy odpowiedzialni za redukcję liczby
funkcjonariuszy. Dużo szybciej można za to dodzwonić się do strażaków. Przeciętny czas oczekiwania na
połączenie wynosi jedynie 6 sekund.
» Märkische Oderzeitung, 09.10.2013
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PERSONALIA

Markus Meckel szefem Związku Opieki nad Grobami Wojennymi
Berlin.

Markus

Meckel

został

nowym

przewodniczącym Niemieckiego Związku Opieki nad
Grobami

Wojennymi.

Organizacja

zajmuje

się

ekshumacją szczątków żołnierzy poległych podczas
drugiej wojny światowej za granicą i ich pochówkiem.
61-letni Meckel (SPD) jest pastorem ewangelickim. W
latach 80. należał do opozycji antykomunistycznej w
NRD. Był ostatnim ministrem spraw zagranicznych
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Markus Meckel
od lat angażuje się na rzecz polsko-niemieckiego
dialogu. W Polsce znajduje się 13 cmentarzy wojennych, na których pochowani są żołnierze niemieccy.
Jednym z nich jest cmentarz w Glinnej pod Szczecinem.
» Fot. Cmentarz żołnierzy niemieckich w Glinnej. Autor: Kapitel. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: publiczna.
Märkische Oderzeitung, 11.10.2013

POLITYKA

Awantura o białego orła
Poczdam. Wraz z przekazaniem nowej siedziby brandenburskiego parlamentu wybuchła awantura o orła,
jaki znajduje się herbie tego landu. Na herbie ma on bowiem kolor czerwony. W parlamencie zawisł zaś orzeł
biały. Ponad tysiąc osób podpisało się pod petycją w sprawie zmiany koloru orła tak, aby w styczniu 2014 r.,
gdy parlamentarzyści rozpoczną obrady w nowej siedzibie, miał on barwę zgodną z herbem Brandenburgii.
Tysiąc podpisów wystarczyło, by sprawą zajęła się specjalna komisja. Zbierze się ona w najbliższych
tygodniach i zdecyduje czy orła należy przemalować, czy też nie. Nową siedzibą landtagu jest odbudowany,
a wcześniej zniszczony podczas wojny i zburzony po niej, miejski pałac.
» Märkische Oderzeitung, 11.10.2013

ZABYTKI

Schwedt doczeka się sali balowej
Schwedt nad Odrą. W byłym kościele francuskim w Schwedt restaurowane jest z wielką pieczołowitością
jedno z pomieszczeń. Po zakończeniu prac będzie tu sala balowa, wykorzystywana m.in. przez
nowożeńców. Już w grudniu odbędą się tutaj pierwsze śluby. Pochodzący z 1777 r. barokowy kościół
zamknięto w czasach NRD. Ostatni raz budowla przechodziła remont w 1982 r. Sala będzie mogła pomieścić
80 osób. Na podeście znajdzie się też miejsce dla fortepianu oraz chóru. Oprócz uroczystości zawarcia
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związku małżeńskiego, sala ma pełnić także funkcję reprezentacyjną. Będą w niej podejmowani ważni
goście. Miasto zamierza też wynajmować tę salę osobom prywatnym.
» Märkische Oderzeitung, 10.10.2013

SPOŁECZEŃSTWO

Uckermark zachęca do powrotu
Uckermark. Internetowa giełda pracy ma zachęcać osoby, które wyjechały z powiatu Uckermark do powrotu,
a także pomóc młodym fachowcom w osiedleniu się i znalezieniu pracy. Giełdę utworzyła tzw. WillkommensAgentur, czyli biuro ułatwiające załatwienie wszelkich formalności osobom, które postanowiły przenieść się
do Uckermark. Powstała ona z inicjatywy stowarzyszenia „W domu w Brandenburgii”. Oprócz zapoznawania
się z ofertami pracy, korzystający z internetowej giełdy mogą także sami dodawać ogłoszenia o
poszukiwaniu zatrudnienia w konkretnym zawodzie. „Najczęściej zgłaszają się do nas młodzi, bardzo dobrze
wykwalifikowani ludzie. Wielu z nich marzy, by wrócić do Uckermark lub osiedlić się tutaj” – mówi Stephanie
Neumann, kierowniczka projektu. Internetowa giełda pracy dostępna jest na stronie: www.willkommensagentur.de
» Märkische Oderzeitung, 09.10.2013

ROZWÓJ MIAST

Stare Miasto w Guben doczeka się renowacji
Guben. Kolejna część Starego Miasta w Guben, tzw. kwartał Hegelstraße, ma zostać poddana
gruntownemu remontowi. Oprócz renowacji kamienic, zostanie całkowicie przebudowany układ ciepłowniczy
tak, aby po remoncie powstały tu mieszkania i lokale z energooszczędnym ogrzewaniem. Przedstawiciele
miasta liczą, że poczynione inwestycje przyciągną do kwartału nowych mieszkańców i tym samym zmniejszy
się liczba pustostanów. Osobna koncepcja zagospodarowania musi zostać jeszcze opracowana dla budynku
byłej szkoły oraz kina. Środki przyznane przez władze federalne na renowację kamienic nie są jednak
przewidziane na remont miejsc publicznych. Miasto zapewnia, że będzie starało się pozyskać inwestorów,
którzy podejmą się zagospodarowania szkoły i kina.
» Lausitzer Rundschau, 09.10.2013

EDUKACJA

Uczelnia na pograniczu zamyka blisko 30 kierunków
Görlitz/Zittau. Szkoła wyższa w Zittau/Görlitz postanowiła skreślić ze swojej oferty prawie 30 kierunków
studiów. Wśród zlikwidowanych kierunków są m.in.: architektura, budownictwo, chemia i mechatronika,
ekologia. Cięcia obejmą także studia dla tłumaczy z angielskiego na język polski oraz z angielskiego na
czeski. Uczelnia wyjaśnia, że część kierunków cieszyła się małym powodzeniem wśród studentów. Wśród
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przyszłych matematyków liczba chętnych na studia wynosiła od kilku lat mniej niż 10 osób. Do skreślenia w
Zittau studiów architektonicznych przyczyniła się zaś landowa koncepcja rozwoju uczelni wyższych. Zakłada
ona, iż architekturę będzie można studiować jedynie w Dreźnie i Lipsku.
» Sächsische Zeitung, 12.10.2013

KULTURA

Film z Görlitz powalczy o nominację do Oscara
Görlitz. „Dobra historia” („Eine gute Geschichte”) to tytuł filmu nakręconego w ubiegłym roku w Görlitz. Film,
opowiadający polsko-niemiecką historię i będący zdobywcą wielu nagród na całym świecie, wystartuje w
konkursie o nominację do Oscara w kategorii film krótkometrażowy. Niewiele brakowało, a do nakręcenia
filmu, by nie doszło. Aby mogły rozpocząć się zdjęcia do 18-minutowego obrazu, potrzebne było
przeprowadzenie zbiórki pieniędzy. Producentom filmu udało się pozyskać operatora filmowego z Hollywood
– Christophera Doyle. Akcja filmu rozgrywa się w 1944 r. i we współczesności. Opowiada historię właściciela
antykwariatu w Görlitz Jakuba Lato i zamożnej turystki Helgi Landowsky. Film pokazywany był m.in. w
Cannes, a ostatnio zdobył dwie nagrody na festiwalu filmowym w Londynie: za najlepszy film festiwalu oraz
najlepszy film zagraniczny. To kwalifikuje obraz do starania się o nominację do Oscara w kategorii film
krótkometrażowy.
» Sächsische Zeitung, 11.10.2013
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INFORMACJE I DEBAT Y Z POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA

15.10.13

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:
Gottfried Hain, Guben (darowizna miesięczna)
Lisaweta von Zitzewitz (darowizna)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” (abonament)
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski (abonament)
Urząd Gartz, dyrektor Frank Gotzmann (abonament)
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