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WIADOMOŚCI Z MEKLEMBURGII-POMORZA PRZEDNIEGO

TURYSTYKA | FINANSE

Rekordowy rok dla turystyki
Rostock/Stralsund. Niemcy najchętniej spędzają
urlopy

w

Potwierdzają

Meklemburgii-Pomorzu
to

dane

dotyczące

Przednim.
sprzedaży

noclegów w pierwszym półroczu bieżącego roku.
W okresie tym sprzedano ich 11,2 mln – więcej niż
w całym roku 2013 (11 mln) i więcej niż w tym
samym okresie ubiegłego roku. Z tego względu
przewiduje się pobicie rekordu z 2014 roku
(28,7 mln w skali całego roku). W osiągnięciu
znakomitego bilansu nie przeszkodziło nawet załamanie pogody na początku sezonu urlopowego. Szef
Krajowego Związku Turystyki Bernd Fischer stwierdził, że motorem napędowym branży turystycznej landu
są kurorty na Rugii oraz miasto Stralsund.
» Rugia jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc urlopowych w Niemczech. Autor: Thomas Wolf Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 3.0
» Ostsee Zeitung, 23.08.2015
» Nordkurier, 24.08.2015
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SPOŁECZEŃSTWO

W landzie przybyło ludzi
Schwerin. Po raz pierwszy od 27 lat odnotowano w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wzrost liczby ludności.
Jak obliczył Urząd Statystyczny w Schwerinie, w końcu ubiegłego roku żyło w landzie 1.599.138 osób –
o 2.633 (0,2 proc.) więcej niż w 2013 roku. Sytuacja ta nie została jednak spowodowana zwiększeniem
liczby urodzeń, tylko wzrostem imigracji z zagranicy i innych niemieckich landów. W 2014 roku przybyło do
Meklemburgii-Pomorza Przedniego o 8486 osób więcej niż z niej wyjechało. Mimo że liczba urodzeń również
nieznacznie wzrosła, osiągając 12.830, to i tak jest wciąż mniejsza niż liczba zgonów, która wyniosła
18.919. Dobry bilans ubiegłego roku nie wydaje się mieć wpływu na ogólne tendencje demograficzne landu.
Naukowcy z Federalnego Instytutu do Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią prognozują
bowiem, że w ciągu kolejnych 20 lat liczba ludności w tej części Niemiec zmaleje o 150 tysięcy.
» Ostsee Zeitung, 27.08.2015
» Ostsee Zeitung, 22.08.2015

Praca | Społeczeństwo

Najwięcej pracowników w sektorze zdrowia
Stralsund. Sektor zdrowia stwarza najlepsze perspektywy pracy na Pomorzu Przednim. Wyższa Szkoła
Zawodowa w Stralsundzie stworzyła ranking, w którym prywatne przedsiębiorstwa uszeregowano według
liczby zatrudnionych pracowników. Pierwsze miejsce zajęła Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie
(3949 zatrudnionych), następne klinika Helios w Stralsundzie (1287) i grupa Ameos, która prowadzi szpitale
w Anklam, Pasewalku i Ueckermünde (800). Badania były prowadzone przez studentów pod kierunkiem
prof. Norberta Zdrowomyslawa. Poddano im blisko 25 tys. firm, które są aktywne w regionie. „Chcielibyśmy,
aby ranking wzmocnił przedsiębiorstwa średniej wielkości. Dzięki zawartym w nim danym, będą one mogły
zastanowić się nad swymi strukturami oraz tworzyć sieci współpracy” – mówi prof. Zdrowomyslaw.
Kryterium, które decydowało o miejscu na liście, była liczba zatrudnionych pracowników. Czynniki takie jak
obrót lub zysk nie były brane pod uwagę – według autorów badań wiele zakładów nie chciało ujawniać takich
danych.
» Ostsee Zeitung, 21.08.2015

GOSPODARKA

Eksport do 190 krajów
Schwerin. W 2014 roku firmy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego wyeksportowały towary o wartości
7,2 mld euro do 190 krajów. Najwięcej z nich trafiło do Polski – ich wartość wyniosła 756 mln euro. Na
kolejnych miejscach znajdują się Iran, Dania, Holandia, Wielka Brytania i Szwecja. Wartość eksportu do tego
ostatniego państwa znacząco jednak spadła – z 735 mln w 2011 do 260 mln euro w 2013 roku. W celu
poprawy tej sytuacji zorganizowano w sierpniu w Wismarze Niemiecko-Szwedzkie Forum Przedsiębiorców,
podczas którego można było uzyskać informacje na temat współpracy i możliwości wymiany handlowej
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między firmami obu krajów. Na ostatnich miejscach listy importerów znalazły się Grenlandia (jako
autonomiczna część Danii) i azjatycki Timur Wschodni – wartość eksportu do tych państw wyniosła łącznie
ok. 2 tys. euro.
» Ostsee Zeitung, 22.08.2015

KULTURA | FINANSE

Minister postuluje zwiększenie dotacji na kulturę
Schwerin. Szef Ministerstwa Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego Matthias Brodkorb (SPD) będzie
zabiegał o zwiększenie budżetu swojego resortu o ok. 20 proc – do 11,5 mln euro rocznie. Pieniądze
te miałyby zostać przeznaczone przede wszystkim na działalność szkół muzycznych i artystycznych,
bibliotek, ośrodków literackich oraz stowarzyszeń. Projekt budżetu na lata 2016–2017 zostanie
przedstawiony w Landtagu we wrześniu, a w grudniu będzie głosowany. Bordkorb zapowiada, że kwestia
szczegółowego rozdysponowania środków będzie tematem dyskusji podczas krajowej konferencji ludzi
kultury na początku października.
» Ostsee Zeitung, 28.08.2015

ZDROWIE | TURYSTYKA

Mniej utonięć w bieżącym sezonie
Schwerin. Znacząco spadła liczba zgonów w Bałtyku i wodach śródlądowych Meklemburgii-Pomorza
Przedniego. Związek Ratownictwa Wodnego i policja wodna odnotowały w tym sezonie 10 utonięć. Dla
porównania w ubiegłym roku zarejestrowano 28, a dwa lata wcześniej – 32 takie wypadki. „Choć każda
śmierć, to o jedną śmierć za dużo – mówi przedstawiciel policji wodnej Hartmut Richter – to znaczący
spadek liczby utonięć przynosi ulgę”. Policjant zauważa też, że jest to efektem akcji prewencyjnych,
prowadzonych przez urzędy i stowarzyszenia.
» Ostsee Zeitung, 29.08.2015

ROLNICTWO | SPOŁECZEŃSTWO

Gdzie zjeść darmowe owoce
Rostok/Greifswald.

Na

portalu

internetowym

Mundraub.org

opublikowano interaktywną mapę, na której oznaczono przydrożne
drzewa i krzewy, z których można bezpłatnie zrywać owoce.
W Meklemburgii-Pomorzu Przednim znalazło się już blisko 1,4 tys.
takich miejsc. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w Greifswaldzie
(295) i w Rostoku (291). Akcja spotkała się z aprobatą Ministerstwa
Rolnictwa, ponieważ sprzyja dobremu wzrostowi roślin: lepiej zrywać
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owoce z drzew, niż pozwalać im opaść, bo wówczas przyciągają one szkodniki. Również sadownicy nie
mają nic przeciwko, gdyż liczą na to, że akcja przyczyni się do popularyzacji konsumpcji owoców.
» Na portalu Mundraub.org można się dowiedzieć, gdzie zjeść za darmo owoce. Autor: Jan Mechlich Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 3.0
» Ostsee Zeitung, 26.08.2015

KULTURA | ZAPOWIEDŹ

Wystawa o jeńcach wojennych
Neubrandenburg. W poniedziałek (31.08.), w Neubrandenburgu otwarto wystawę na temat jeńców
wojennych – żołnierzy niemieckich w Związku Radzieckim i czerwonoarmistów w Niemczech. Na ponad
30 tablicach przedstawiono teksty i fotografie przedstawiające codzienność w obozach jenieckich w latach
1941–1956. Zdjęcia pozyskano z prywatnych zbiorów rodzin dawnych strażników i więźniów. W świetle
danych historycznych podczas drugiej wojny światowej więziono w Niemczech 5,3–5,7 mln żołnierzy
i oficerów sowieckich. Ocenia się, że 2,5–3,3 mln spośród nich zmarło w obozach, często z wyczerpania.
W Meklemburgii-Pomorzu Przednim zlokalizowane były trzy obozy jenieckie. Największy z nich znajdował
się w Neubrandenburg-Fünfeichen, gdzie więziono blisko 120 tys. osób. Kolejne dwa znajdowały się
w Greifswaldzie i Schwerinie. W Związku Radzieckim zaś, w latach 1942–1955, znajdowało się ok. 3,1 mln
niemieckich jeńców – ponad jedna trzecia z nich zmarła. Z wystawy można się także dowiedzieć, w jaki
sposób resocjalizowano jeńców w ramach tzw. frontu antyfaszystowskiego. Ekspozycja będzie czynna do
18 października br.
» Ostsee Zeitung, 31.08.2015

WIADOMOŚCI Z BRANDENBURGII I SAKSONII

GOSPODARKA

Węgla wystarczy jeszcze na 2000 lat
Poczdam.

Według

informacji

przekazanej

przez

ministra gospodarki Brandenburgii Albrechta Gerbera
w złożach Zagłębia Łużyckiego znajduje się jeszcze
80 mld ton węgla brunatnego. Obecne możliwości
technologiczne pozwalają na uzyskanie 42 mld ton tego
surowca. Szacuje się, że przy stałym tempie wydobycia
taka ilość może wystarczyć na 1000 lat, natomiast
wliczając niedostępne obecnie złoża, węgla powinno
wystarczyć

na

2000

lat.

Zagłębie

Łużyckie

na

pograniczu saksońsko-brandenburskim dysponuje – po
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Zagłębiu Ruhry – drugim co do wielkości złożem węgla brunatnego. Większość wydobywanego surowca
wykorzystywana jest w elektrowniach. Przyjmuje się, że mimo protestów ekologów oraz nastawionej na
źródła odnawialne federalnej polityki energetycznej określonej do 2030 r., węgiel brunatny wciąż będzie
ważnym źródłem energii.
» Złoża węgla brunatnego w Zagłębiu Łużyckim wystarczą jeszcze na 2000 lat. Autor: Hanno Böck Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC0 1.0
» Märkische Oderzeitung, 30.08.2015

SPOŁECZEŃSTWO | POLITYKA

Mieszkańcy przeciwko farmom wiatrowym
Damitzow/Tantow. Obszar o wielkości 1041 ha, znajdujący się w związku gmin Gartz, ma zostać
przeznaczony na budowę farm wiatrowych. W świetle aktualnego planu zagospodarowania dla powiatów
Uckermark i Barnim również we wsi Damitzow koło Tantow wiatraki mają zająć działkę o wielkości 109 ha.
Ostro sprzeciwia się temu radny gminy Tantow Bernd Hintz. „Tantow zostanie otoczone już z każdej strony
wiatrakami, nasze domy stracą natychmiast na wartości, a dzieci zostaną wydziedziczone” – mówi Hintz.
Z tego powodu zebrał wśród mieszkańców wsi 300 podpisów pod petycją przeciwko budowie farmy. Na
specjalnie zwołanym przez niego zebraniu mieszkańców przedstawiono wyjaśnienia Regionalnego Związku
ds. Planowania, gdzie wskazano, że wieś od planowanych wiatraków oddziela las. „Tylko że las ma
30 metrów wysokości, a wiatraki – 200. Możemy więc już zapomnieć o turystycznym wykorzystaniu
pobliskiego jeziora ” – oburza się Hintz. Innego zdania jest burmistrz Tantow Andreas Meincke, który
twierdzi, że farmy wiatrowe przynoszą spore zyski budżetowi gminy. Również firmy energetyczne gotowe są
do budowy elektrowni. Jednak jeszcze do początku października można zgłaszać uwagi do regionalnego
planu budowy farm wiatrowych. Bernd Hintz ma nadzieję, że głosy przedstawicieli gminy Tantow zostaną
uwzględnione.
» Märkische Oderzeitung, 22.08.2015

EDUKACJA | REGIONALIZM

Kursy języka dolnołużyckiego i polskiego w Cottbus
Cottbus. Szkoła Języka i Kultury Dolnołużyckiej rozszerza w nowym semestrze swoją ofertę. „Głównym
celem jest dbanie o serbołużycką mniejszość narodową oraz naukę języka polskiego” – mówi kierowniczka
szkoły Maria Elikowska-Winkler. Z tego względu szczególny nacisk położono na przekazywanie wiedzy na
temat regionu, żyjących tu ludzi, ich historii i tradycji. Nauka języka łużyckiego będzie prowadzona przy
uwzględnieniu poziomu i oczekiwań uczniów. Do 23 zróżnicowanych w tym zakresie grup mogą zapisać się
nie tylko dzieci i młodzież, ale również opiekunowie, rodzice i inne osoby, które chciałyby poznać podstawy
lub rozwinąć poziom znajomości tego języka. W ramach nauki języka polskiego planowana jest wyprawa
studyjna na Dolny Śląsk oraz spotkania z partnerami z województwa lubuskiego. Ponadto szkoła oferuje
liczne warsztaty artystyczne i wycieczki związane z poznawaniem kultury regionu. 21 września rozpocznie
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się seria 16 wykładów na temat historii regionalnej, w ramach których będzie można uzyskać informacje
m.in. o lokalnych nazwach topograficznych, wpływie języka serbołużyckiego na niemiecki, czy sytuacji
Łużyczan w III Rzeszy.
» Lausitzer Rundschau, 20.08.2015
» Więcej informacji oraz program: www.sorbische-wendische-sprachschule.de

SPOŁECZEŃSTWO

Chcą wprowadzić zakaz spożywania alkoholu
Görlitz. W lipcu rada miejska Görlitz uchwaliła na wniosek nadburmistrza Siegfrieda Deinege okresowy
zakaz spożywania alkoholu w miejscach zlokalizowanych w pobliżu szkół. Ograniczenie ma obowiązywać po
zakończeniu wakacji tylko w dni powszednie. Przeciwko uchwale opowiedzieli się jednak członkowie
opozycji z Lewicy i FDP. Obie partie złożyły wniosek do władz powiatu o sprawdzenie legalności
wprowadzenia zakazu. Werdykt nie jest jeszcze znany. „Przede wszystkim chodzi o to, żeby chronić dzieci
i młodzież przed skutkami nadużywania alkoholu” – tłumaczy przedstawicielka urzędu miejskiego w Görlitz
Anett Böttger.
» Sächsische Zeitung, 19.08.2015

DZIEDZICTWO KULTUROWE | FINANSE

Odbudują gotyckie sklepienia
Prenzlau. Już od 70 lat trwa mozolna odbudowa
zniszczonego w czasie drugiej wojny światowej kościoła
Mariackiego w Prenzlau – jednego z najwybitniejszych
dzieł architektury gotyckiej w Brandenburgii. W to, że uda
się kiedyś odbudować sklepienia, nikt jednak dotychczas
nie wierzył. Mimo to przedstawiciele stowarzyszenia „Wir
für Prenzlau” („My dla Prenzlau“), a także stowarzyszenia
wspierającego odbudowę zabytku, wpadli na odważny
pomysł: postanowili rozpocząć szeroko zakrojoną akcję
zbierania

środków

na

ten

cel.

Mieli

już

pewne

doświadczenie w takich przedsięwzięciach, ponieważ wcześniej udało im się już wyjątkowo szybko zebrać
finanse na zakup nowych dzwonów. Tym razem jednak liczyli się z tym, że akcja będzie musiała trwać
o wiele dłużej. Okazało się jednak, że sklepienia powstaną szybciej niż ktokolwiek przypuszczał.
Niespodziewanie bowiem rząd federalny poinformował, że przeznaczy na ten cel 3,2 mln euro z własnego
budżetu. O pozyskanie środków postarał się poseł do Bundestagu Stefan Zierke (SPD). „Pierwotnie
planowaliśmy przeznaczyć jedynie środki na rusztowanie, ale – przez przypadek – znalazły się pieniądze na
sfinansowanie całej inwestycji. W ten sposób uda się całkowicie zakończyć odbudowę” – mówi Zierke.
Pieniędzy wystarczy również na nieplanowaną wcześniej rekonstrukcję empory organowej oraz budowę
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samego instrumentu. Wysokiej rangi zabytek został więc należycie doceniony przez polityków. Choć często
odwiedzana przez turystów świątynia już od dawna była miejscem organizacji koncertów, to teraz jej
akustyka zyska na jakości. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2018 rok.
» Fot. Gotycki kościół Mariacki w Prenzlau zyska niebawem nowe sklepienia. Autor: Rettung-der-Erde Źródło: Wikimedia Commons
Licencja: CC BY-SA 3.0
» Märkische Oderzeitung, 18.08.2015

SPOŁECZEŃSTWO | KULTURA

W sprawie niemieckich nazw polskich miast
Berlin. W Berlinie-Friedrichshainie istnieje dziewięć ulic, których nazwy pochodzą od polskich – a uprzednio
niemieckich – miast, m.in. Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, czy śląskiego Prószkowa. Grupa artystów
Kollegen 2,3 postanowiła w specjalny sposób zaakcentować genezę nazw tych ulic. 93 słupy, na których
znajdują się tablice z nazwami, zostały przez nich owinięte różową folią. Umieszczono na nich rozmaite
informacje – o tym, gdzie dane miasta się znajdują i jak się obecnie nazywają; w jednym z miejsc napisano:
„Crossen (Oder) było do drugiej wojny światowej miastem powiatowym pruskiej prowincji Brandenburgia”,
w innym zapisano fonetycznie obecną nazwę Pruskau: „[‘pruskuf]”. „Wielu ludzi nie wie o tym, że Grüneberg
jest obecnie polskim miastem i nazywa się Zielona Góra” – mówi jedna z członkiń grupy Luise Scholl.
I dodaje: „Pierwotnie planowaliśmy umieścić tablice z pleksi z aktualnymi polskimi nazwami bezpośrednio na
tablicach”. Kolidowałoby to jednak z regulaminem, ponieważ nazwy ulic muszą być czytelne. Akcja spotkała
się z generalnie pozytywnym odbiorem mieszkańców, choć niektóre instalacje zostały zniszczone lub
naklejono na nie nalepki z logo neonazistowskiej partii NPD. Inicjatorzy akcji liczą, że ich działania
przyczynią się do dyskusji na temat ewentualnych zmian nazw ulic oraz dadzą asumpt do refleksji nad
polsko-niemiecką przeszłością. Christiane Brandau - szefowa berlińskiego biura Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, która wsparła finansowo akcję – dodaje, że ideą projektu jest ukazanie związków historii
Polski i Niemiec, a także promocja wiedzy o Polsce. Ma to przyczynić się do usunięcia szkodliwych
stereotypów.
» rbb, 18.08.2015

KULTURA

W Görlitz znów kręcono film
Görlitz. Znajdująca się na liście 100 największych atrakcji turystycznych Niemiec starówka w Görlitz po raz
kolejny posłużyła jako plan do zdjęć filmowych. Swą nową produkcję zatytułowaną „Frantz” realizował tu
znany francuski reżyser François Ozon – autor m.in. nagrodzonych Srebrnym Niedźwiedziem „8 kobiet”.
Akcja nowego filmu rozgrywa się tuż po pierwszej wonie światowej. Główną bohaterką jest Anna – młoda
kobieta, która straciła w czasie wojny swego narzeczonego. Szukając pociechy, Anna codziennie odwiedza
jego grób. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia poznaje tajemniczego Francuza Adriena.
Głównym motywem filmu jest ukazanie rozwoju emocjonalnej relacji między bohaterami. Grób, przy którym
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rozgrywają się wzruszające sceny, zlokalizowany jest na cmentarzu św. Mikołaja. W zdjęciach wykorzystany
został także kościół św. Mikołaja. Niektóre sceny kręcone były również w Wernigerode, Osterwiecku
i Quedlinburgu (Saksonia-Anhalt). Data premiery nie jest jeszcze znana.
» Lausitzer Rundschau, 27.08.2015

EDUKACJA

Viadrinicum – Ukrainian Summer School 2015
Frankfurt. 24 sierpnia zainaugurowano na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pierwszą edycję
międzynarodowej szkoły letniej, podczas której poruszane są tematy związane z Ukrainą. Przedsięwzięcie
ma charakter interdyscyplinarny – 35 uczestników z różnych krajów bierze udział w rozmaitych warsztatach,
spotkaniach i seminariach z dziedziny nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Dzięki temu
studenci mogą pogłębić wiedzę na temat języka, kultury, historii i polityki Ukrainy oraz spojrzeć na jej dawną
i obecną sytuację z różnych perspektyw. W czasie trwania szkoły młodzi naukowcy mają możliwość nauki
języka ukraińskiego na różnych poziomach. Partnerzy z Ukrainy mogą zaś poszerzyć znajomość
niemieckiego. Jednym z gości szkoły był w ubiegłym tygodniu ceniony ukraiński reżyser Siergiej Łoznica.
Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Stefan Henkel z Uniwersytetu Viadrina. Zajęcia będą
odbywać się do 6 września.
» Märkische Oderzeitung, 25.08.2015
» Więcej informacji: www.europa-uni.de

ZAPOWIEDŹ

Targi Studiów i Kształcenia Zawodowego
Schwedt. 11-12 września w teatrze UBS w Schwedt
odbędą się Targi Studiów i Kształcenia Zawodowego.
Zaprezentuje się na nich ponad 50 podmiotów – wśród
nich zakłady pracy, przedsiębiorstwa i uczelnie.
Będzie

można

uzyskać

informacje

na

temat

możliwości podjęcia praktyki zawodowej, stażu oraz
rozpoczęcia

studiów

wyższych.

Przedsięwzięciu

patronuje przedstawiciel parlamentu Brandenburgii
Mike

Bischoff

(SPD).

Organizatorem

jest

stowarzyszenie „Jungewirtschaft” ze Schwedt. Targi
organizowane są już od czternastu lat.
» Fot. 11–12 września w Schwedt odbędą się Targi Studiów i
Kształcenia Zawodowego.
» Więcej informacji: http://www.go-sam.de/
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INFORMACJA
NAUKA

Pol-Int – platforma wiedzy o Polsce obchodzi pierwszą rocznicę utworzenia
Frankfurt nad Odrą / Słubice. Od ponad roku innowacyjna platforma „Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie”
Pol-Int (www.pol-int.org) służy wymianie wiedzy i łączy społeczność naukową z całego świata w ramach
badań nad Polską. Pol-Int jest pierwszą opartą na aktywnym udziale użytkowników platformą internetową dla
studentów,

wykładowców,

naukowców i dziennikarzy naukowych,

umożliwiającą

międzynarodową

i interdyscyplinarną komunikację na temat Polski. Wielu naukowców, przedstawicieli instytucji partnerskich
oraz sponsorów świętowało wraz z twórcami platformy jej pierwszy jubileusz 22 czerwca 2015 na
Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Platforma oferuje informacje w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu badań nad Polską:
najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach
i sprawozdania oraz call for papers. Pol-Int umożliwia przedstawianie bieżących projektów, prowadzenie
dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które
dotychczas odizolowane od siebie prowadziły badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się
na Pol-Int i nawiązują dialog.
Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Polsko-Niemiecki Instytut
Badawczy przy Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowobadawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina (www.europa-uni.de).
Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z platformą w charakterze redaktora naukowego lub
recenzenta, prosimy o kontakt z redakcją Pol-Int pod adresem redakcja@pol-int.org lub przez stronę
www.pol-int.org.
» https://www.pol-int.org/pl/strona/aktualnosci, 22.06.2015

Wydawcy:

Współpraca

Sponsorzy:

Polsko-Niemieckie
Towarzystwo Brandenburgii
Charlottenstr. 31
14467 Potsdam
www.dpg-brandenburg.de

Stowarzyszenie Terra Incognita

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Transodra e.V.
Polsko-Niemiecki
Klub Dziennikarzy
www.transodra-online.net
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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
okresu finansowania. Nie da się jednak tego zrobić bez Państwa pomocy.
Jak nas wesprzeć: http://www.dpg-brandenburg.de/pl/o_nas/jak-nas-wesprzec

Nasi prenumeratorzy i darczyńcy:
Verein zur Förderung des Stromgebiets Oder/Havel e.V.
Thomas Nord, poseł Bundestagu, Die Linke
Dr. Ulrike Liedtke, posłanka Parlamentu Brandenburgii
Mike Bischoff, poseł Parlamentu Brandenburgii
Kerstin Kircheis, poseł Parlamentu Brandenburgii
Stowarzyszenie Latücht Film & Medien e.V. / Festival dokumentART
Katrin Lechler, dziennikarka
Annalena Baerbock, posłanka Bundestagu, Bündnis 90/Die Grünen
Magda Abraham-Diefenbach i Matthias Diefenbach, Frankfurt nad Odrą
pastor Dr Elisabeth Rosenfeld, Guben
IHK Ostbrandenburg
Andreas Meincke, Tantow
Matthias Diekhoff, Wahlendow
Burmistrz Berlina, Kancelaria Senatu, Johanna Eisenberg (abonament)
Miasto Schwedt nad Odrą (abonament)
Urząd Dobbern Land (abonament)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brandenburgii
J.Kuschel - Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.
Kunst-Kabinett Usedom - Galerie in Benz
Christa Greuling, Landsberg/Warthe - Stiftung Brandenburg
Brandenburskie Ministerstwo ds. Gospdarki i Spraw Europejskich
Niels Gatzke, Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Greifswald der RAA MecklenburgVorpommern (abonament)
Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (abonament)
Brigitte von Ungern-Sternberg (abonament)
Rolf Weißgerber, Kulturhaus Kino Brüssow (abonament)
Kai Weber, Büro Klara Geywitz (Mitglied der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam)
(abonament)
Unternehmervereinigung Uckermark e.V., Präsident Siegmund Bäsler (abonament)
Alexander Knapczyk, IHK Cottbus (abonament)
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Günther Jikeli, Kreistagsabgeordneter Vorpommern-Greifswald (abonament)
Joachim Hildebrandt (abonament)
Prof. Sebastian Kinder, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, Universität Tübingen (abonament)
Tobias Lenel, Oderläufe e.V. (abonement), http://www.oder-kanal.de/
Deutsches Polen-Institut Darmstadt (abonament), http://www.deutsches-polen-institut.de/newsletter/
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(abonament)
Andreas Oppermann, rbb, Studio Frankfurt (Oder) (abonament)
Birgit Steinfeld, NDR Hörfunk Neubrandenburg (abonament)
Uwe Michael Neumann (abonament)
Arne Neumann (darowizna miesięczna)
Prof. Beata Halicka, UAM Poznań, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum, Słubice
(abonament)
Hans-Gerd Warmann (abonament)
Lisaweta von Zitzewitz, Stiftung Europäische Akademie Külz-Kulice (darowizna)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" (abonament)
Gottfried Hain, Guben (darowizna miesięczna)
Urzad Miasta Gorzów (abonament)
Amt Gartz, Amtsdirektor Frank Gotzmann (abonament)
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