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Drezno. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego działa!

Jedyne takie w Niemczech
– Mamy sporo eksponatów oryginalnych. Są to m.in. dwa obrazy
malowane ręką Kraszewskiego,
a także ozdobiony przez niego talerz
z miśnieńskiej porcelany – opowiada Elżbieta Szymańska. – Przede
wszystkim jest tu jednak nowoczesna opowieść o dwóch obliczach
artysty. Jednym, bardziej oficjalnym,
ukazującym go jako twórcę polskiej
kultury, i drugim, mniej oficjalnym,
zarysowanym poprzez jego korespondencję, dzienniki i pamiętniki.
Dzięki multimediom komentatorem
wystawy jest sam Kraszewski.

Monika STEFANEK
NIECO ponad rok temu nad Muzeum Józefa I.
Kraszewskiego w Dreźnie zawisła groźba likwidacji. Dzięki
uporowi drezdeńczyków i niemieckiej Polonii udało się je
uratować. W styczniu uroczyście otwarto w nim nową stałą
wystawę.
„DOM znajduje się na pustkowiu, daleko od miasta. Ale za to ma
duży ogród – a to w Dreźnie już coś
oznacza. Wygląda jak szwajcarskie
schronisko, z wieżą posiadającą
piorunochron. W wieży pomieści
się tylko jeden człowiek, a i tak
będzie mu niewygodnie, dla dwóch
jest już za ciasno. Ale z daleka
dom wygląda naprawdę okazale”
– tak Józef Ignacy Kraszewski
pisał w 1873 r. o domu, w którym
przyszło mu mieszkać sześć lat,
a w którym dziś mieści się jego
muzeum. Obecny na uroczystości
minister kultury i dziedzictwa
narodowego Bogdan Zdrojewski
przypomniał, że placówka związana jest nie tylko z Kraszewskim.
– Bywali tu Słowacki, Mickiewicz, trzykrotnie Fryderyk
Chopin. Drezno było gościnne dla
reprezentantów polskiej kultury
– stwierdził.

Nieżyciowe przepisy
Niewiele jednak brakowało,
a to zasłużone dla kultury polskiej miejsce zostałoby zlikwidowane i to w 2012 roku – Roku
Kraszewskiego. Polskie przepisy
pozwalają bowiem na wypożyczenie placówkom zagranicznym

eksponatów, które mają ponad 50
lat, zaledwie na lat pięć.
Muzeum Kraszewskiego istnieje w Dreźnie od 1960 r., lecz
dopiero pod koniec 2011 r. polscy
urzędnicy postanowili przestrzegać przepisów i zabrać eksponaty
do kraju. Ich decyzję drezdeńczycy przyjęli z niedowierzaniem.
A powiedzieć też trzeba, że Muzeum Kraszewskiego jest jedyną
dwunarodowościową placówką na
terenie Niemiec. Odzew na apel
o jego ratowanie był olbrzymi.
Po długich staraniach udało się
zapewnić mu nie tylko dalsze
istnienie, lecz też wyremontować
i przygotować nową wystawę.

Nowoczesna opowieść
W klasycystycznej willi na wystawę przeznaczyć można zaledwie trzy niewielkie sale – dawne
pokoje pisarza. Nowa aranżacja
robi jednak wrażenie. W harmonijny sposób udało się połączyć
eksponaty z epoki romantyzmu
z multimedialnymi ekranami przybliżającymi postać Kraszewskiego.
– Poprzednia ekspozycja odtwarzała XIX-wieczne wnętrza
– mówi Elżbieta Szymańska
z Muzeum Literatury im. Adama

Willa Kraszewskiego znajduje się w dzielnicy Neustadt. Pisarz spędził w Dreźnie
20 lat. W domu, w którym jest jego muzeum, mieszkał sześć lat. Fot. Monika STEFANEK
Mickiewicza w Warszawie, które
przygotowało nową wystawę. –
Było więc dużo mebli i sprzętów, które nie były bezpośrednio
związane z Kraszewskiem, lecz
nawiązywały do epoki. Nowa
ekspozycja wykorzystuje techniki
multimedialne i jest pomyślana
bardzo nowocześnie.
Eksponaty nawiązują nie tylko
do pisarstwa Kraszewskiego, lecz
FESTIWAL

ukazują także jego zainteresowania malarskie, podróżnicze,
kolekcjonerskie. Na ścianach
oprócz reprodukcji rękopisów
m.in. „Hrabiny Cosel”, którą Kraszewski napisał właśnie w Dreźnie, są nuty, bowiem również
komponował i był autorem choćby
„Pastuszych piosenek”. Udało się
też zgromadzić kilka przedmiotów
związanych z nim bezpośrednio.

Miejsce spotkań
Efekt końcowy zaskoczył nawet
Joannę Magacz, kierowniczkę Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie:
– Uważam, że projektant
wystawy, Adam Orlewicz, miał
od samego początku wizję tego
miejsca. Nie potrafiłam sobie
wyobrazić, jak ta nowoczesna
forma zagra, ale wyszło świetnie.
Koszt przygotowania wystawy
pokryła Polska. Ze środków niemieckich sfinansowano remont.
Podczas uroczystości ministrowie
kultury Polski i Niemiec, Bogdan
Zdrojewski i Bernd Neumann,
podpisali porozumienie o współpracy we wspieraniu muzeum. Nie
będzie się już ono koncentrować
wyłącznie na postaci Kraszewskiego, lecz ma stać się miejscem
polsko-niemieckich spotkań.

Dokończenie na str. II

Człopa – Wałcz, 14-16 czerwca

Powrót młodej Pomeranii
DO kalendarza imprez transgranicznych wraca
po kilku latach przerwy Festiwal Młodzieży
Euroregionu Pomerania. Odbędzie się 14-16
czerwca w Człopie i Wałczu. Akcent zostanie
postawiony na sport.

Margrabia Friedrich starszy von Brandenburg-Ansbach, potomek Jagiellonów,
Fot. Markus HILBICH
obraz na szkle ok. 1500 r., kościół w Laueneburgu
WYSTAWY

Z Warszawy do Poczdamu

Europa Jagiellonica
BYŁA w Warszawie, jest w Poczdamie – polsko-czesko-niemiecka wystawa „Europa Jagiellonica. Sztuka i kultura
środkowej Europy pod panowaniem Jagiellonów w latach
1386-1572”.
POKAZANO na niej europejskie znaczenie Jagiellonów, najpotężniejszej dynastii w środkowej
Europie około 1500 r. Eksponaty
udostępniły najważniejsze muzea Europy, kościoły, kolekcjonerzy prywatni. Była w Kutnej
Horze i na Zamku Królewskim
w Warszawie, jest w Poczdamie,
w Haus der Brandenburgisch-

Preussischen Geschichte (Dom
Historii Brandenbursko-Pruskiej,
Schlossstr. 12). Otwarta zostanie jutro, czynna będzie do 16
czerwca 2013 (szczegóły: www.
europajagellonica.de).
Dojazd: pociągiem do dworca
Poczdam Główny (Potsdam Hbf)
i jeden przystanek autobusem 695
do Alter Markt.

W tegorocznym piętnastym już festiwalu weźmie
udział około 1500 młodych Niemców i Polaków.
Zaproszona została także młodzież ze szwedzkiej
Skanii. W programie znajdą się również liczne
imprezy artystyczne. Iwona Kowalczyk z Zespołu
ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży SGP
Euroregionu Pomerania mówi, że zainteresowanie
jest bardzo duże.
Przygotowywane są turniejowe zawody w piłce
nożnej, siatkowej i ręcznej, w tenisie stołowym
i pływaniu. W programie po raz pierwszy znalazł
się bieg na orientację. Poza turniejem będzie można wziąć udział w meczach badmintona i zmierzyć
się ze ścianką wspinaczkową. Rywalizacja będzie
prowadzona w kilku grupach wiekowych.
Co ponadto w programie? Otóż warsztaty taneczne
(zumba, breakdance, hip-hop), prezentacje orkiestr
dętych, koncerty rockowe, zajęcia rekreacyjne
i różnorakie spotkania. Na scenach Człopy i Wałcza wystąpią grupy taneczne i muzyczne. Obiekty

sportowe i kulturalne w obu miastach są bardzo
nowoczesne.
Udział w festiwalu (zakwaterowanie, wyżywienie)
jest bezpłatny. Uczestnicy płacą jedynie za podróż do
Człopy, Wałcza i z powrotem. Transport na miejscu
zapewniają organizatorzy. Wiek uczestników: 12-26 lat.
Zaproszenia do udziału w festiwalu, współfinansowanego m.in. przez organizację Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży, zostały skierowane przez
Euroregion Pomerania do szkół, domów kultury,
ośrodków i placówek oświatowych.
Organizatorzy festiwalu: gmina Człopa, powiat
Wałecki, Euroregion Pomerania, Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na
specjalnych blankietach przyjmowane są do 19
kwietnia 2013 r. Będzie je oceniała polsko-niemiecka
komisja, która zadecyduje o kwalifikacji na festiwal.
Zainteresowani otrzymają odpowiedź do 29 kwietnia.
Szczegóły: – http://pomerania.pnckis.pl, tam blankiety zgłoszeń (w zakładce: Rejestracja), program,
regulaminy rozgrywek, mapy dojazdu;
– Biuro Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury
i Sportu w Człopie, tel.: 67-258-28-38, e-mail: biuro@
zentrumczlopa.pl (tu także informacje o możliwościach
współpracy, wolontariacie itd).
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Złe stereotypy to margines

Szczecin jest fascynujący
–

Nowa wystawa w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie

Jedyne takie w Niemczech
Dokończenie ze str. I
– Mamy teraz miejsce także na wystawy czasowe – dodaje Joanna Magacz. – Polska kultura jest mało znana
w Saksonii, a warto ją Saksończykom
przybliżać.
Także Iza Zielińska-Kalita ze stowarzyszenia Polonia Dresden uważa, że
Muzeum Kraszewskiego jako miejsce
polsko-niemieckich spotkań to dobry
pomysł.
– Myślę, że to, co jest w muzeum, to
dopiero baza, na której można budować
żywotność tego miejsca – mówi. – Ktoś,
kto tu przyjdzie i obejrzy stałą wystawę,
pewnie się nią zachwyci, podobnie

jak willą i ogrodem. Ale czy drugi raz
tu zajrzy? Dlatego trzeba stworzyć tu
miejsce, gdzie będą spotykali się Polacy
i Niemcy.
Okazja do spotkań będzie już wkrótce,
bowiem muzeum planuje rozszerzyć
działalność. W pierwszym półroczu
przygotowany zostanie obszerny katalog
wystawy z artykułami o niej, a także
o Kraszewskim, jego życiu w kraju i na
emigracji. Na tym jednak nie koniec.
– Przygotowujemy materiały edukacyjne, również wykorzystujące multimedia
– opowiada Elżbieta Szymańska. – Będą
one w przystępny sposób omawiały
historię Polski i stosunków polsko-saksońskich.
Monika STEFANEK

mówi Maciej Roland, szef przedsiębiorstwa przewozowego w Löcknitz

– CO pokazuje pan w Szczecinie
niemieckim turystom?
– Nie mam stałego programu,
ale przede wszystkim najważniejsze zabytki miasta. Moją ambicją
jest pokazywać nie tylko budowle – próbuję także oddać klimat
dawnych czasów. Z tego punktu
widzenia są to w pewnym sensie
wycieczki bardziej do Stettina niż
Szczecina. W głowie mam prawie
cały plan przedwojennego miasta,
znam na pamięć nazwy co najmniej
połowy ulic dawnego centrum. Gdy
opowiadam niemieckim turystom
o przedwojennym Szczecinie, to
po prostu pokazuję, jak on kiedyś
wyglądał. W żadnym wypadku nie
gloryfikuję przeszłości, ale też miasto z przeszłości mnie fascynuje.
– A Szczecin dzisiejszy?
– Oczywiście, że pokazuję, co
robią szczecinianie dziś, że w pełni
identyfikują się z miastem, co jest
dla mnie niesamowite. Bardzo porusza mnie fakt, że pielęgnują zieleń
miasta jak szczecinianie dawni, że
zachowują i odtwarzają w nowej
formie miejsca charakterystyczne,
o czym świadczy choćby Galeria
Kaskada w miejscu przedwojennego Haus Ponath. Fascynujący
jest ten melanż starego Stettina ze
współczesnym Szczecinem. Jesienią byłem z około pięćdziesięcioma
osobami z Towarzystwa Turystyki
Pieszej z Pasewalku na wędrówce po
Cmentarzu Centralnym. Przeszliśmy
ponad 6 km. Uczestników wycieczki
interesowała nowa i stara kultura
funeralna, a szczególnie nowe ściany
urnowe, podziwiali ciekawe okazy
botaniczne.
– Jak często przyjeżdża pan z turystami do Szczecina? W jakim są
wieku, z jakich części Niemiec?
– Jeżdżę na ogół od maja do
końca października, zazwyczaj trzy
do pięciu razy w tygodniu. Każda
grupa liczy do dwudziestu osób,
bo tyle mieści się w moim busie.
DEBATY

Wyliczyłem, że co roku przywożę
kilkuset turystów w bardzo różnym
wieku. Zdecydowanie przeważają
mieszkańcy najbliższych okolic, ale
bywają też turyści z innych części
Niemiec. Chętnych jest sporo. Ludzie przekazują sobie informacje
z ust do ust.
– Skąd się wzięła pańska fascynacja Szczecinem?
– Czuję się szczecinianinem
i jestem nim w połowie, bo moja
mama urodziła się w Szczecinie.
Wszystko w moim życiu się kręci
wokół tego miasta. Pokój, w którym
rozmawiamy, jest moim szczecińskim muzeum. Wszystkie rzeczy,
które tu się znajdują, są związane
z tym miastem.
– Co jest najciekawsze?
– Mam przewodnik z 1939 roku
z trasami wędrówek po Szczecinie,
Dolinie Siedmiu Młynów i Puszczy
Bukowej, mam pokaźną książkę
z 1913 roku opisującą szczecińskie restauracje, album o zakładach
Stoewera, miesięczniki Szczecińskiego Towarzystwa Komunikacyjnego bogato ilustrowane zdjęciami.
Przychodzą do mnie czasem starzy
szczecinianie i pytają, w którym dokładnie miejscu znajdował się jakiś
obiekt. Dzięki moim zbiorom wiele
obiektów mogę odszukać.
– Ma pan tu sporo różnych
przedmiotów.
– Najwięcej miejsca zajmują
dwie maszyny do pisania z fabryki
Stoewera. Są wieszaki z domu towarowego Karstadt, który znajdował
się przy obecnej ul. Wyszyńskiego,
naprzeciwko katedry św. Jakuba,
jest kolekcja szczotek do ubrań ze
szczecińskich zakładów krawieckich
i fryzjerskich z wypalonymi nazwami i adresami firm. Mam butelki
z przedwojennych browarów i butelkę po mleku z napisem „Molkerei
Stettin”. Jedna z butelek jest pełna,
ale niestety nie przedwojenna: to
grog kupiony na słynnym lodoła-

Maciej Roland regularnie przywozi do Szczecina wycieczki niemieckich mieszkańców pogranicza. Jego firma znajduje się w Löcknitz przy Schlossstrasse 1


maczu „Stettin” wybudowanym
w Szczecinie w 1933 roku, który służył do lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku, a teraz znajduje
się w porcie-muzeum w Hamburgu.
Tę butelkę udało mi się kupić, gdy
„Stettin” był w Szczecinie. Wszystkie
rzeczy, które tu zgromadziłem, mają
przede wszystkim wartość sentymentalną.
– Ma pan w Szczecinie swoje
ulubione miejsca?
– Wszystkie trudno byłoby wymienić w krótkim wywiadzie. Robię też coś, czego nie robi chyba
nikt z Niemiec: prowadzę także
wycieczki po szczecińskich lasach.
Oczywiście, nie jest tak, że jestem
bezkrytyczny wobec tego, co zbudowano po 1945 roku, a niestety

Fot. Przemysław JACKOWSKI

zbudowano wiele budynków, które
szpecą miasto. Jednak rozumiem
to, bo takie były wtedy czasy. Także w Niemczech i całej Europie
nie ustrzeżono się tych błędów. Po
wojnie ludzie potrzebowali mieszkań
i nie można było powiedzieć, żeby
pomieszkali dwadzieścia, trzydzieści
lat w namiotach lub barakach, bo
dopiero potem zostanie odbudowane
piękne stare miasto. Całe szczęście,
że teraz są inne czasy. Na przykład
tereny wokół Ratusza Staromiejskiego i Rynku Siennego zostały
przepięknie odbudowane.
– Co szczególnie interesuje turystów z Niemiec w Szczecinie?
– Historyczne pamiątki i zakupy.
Tak to już jest, że Polacy jeżdżą do
Niemiec na zakupy, a Niemcy do

Polski. Odwiedzają chętnie nowe
galerie i domy handlowe, nawet
nie po to, żeby coś kupić, lecz
żeby popatrzeć, co się sprzedaje.
Absolutnym przebojem jest zawsze
wizyta w „Cafe 22” – panorama
Szczecina z 22. piętra na każdym
robi duże wrażenie. Urok Szczecina
to też wspaniałe parki, zwłaszcza
Jasne Błonia i park Kasprowicza.
Z każdą wycieczką idę tam choćby na krótki spacer trasą, która
w czasach niemieckich nazywała
się Goetheweg – Droga Goethego,
od obecnego pomnika Czynu Polaków do Teatru Letniego. Urok tych
miejsc zapada w pamięć. Wszyscy
zazdroszczą szczecinianom takich
wspaniałych terenów! W moim
odczuciu park Kasprowicza to
eleganckie połączenie niemieckiej
kultury parkowej i kultury polskiej,
bo przecież amfiteatr został zbudowany w latach siedemdziesiątych
XX w. I właśnie to mnie fascynuje
w Szczecinie. To ciągłe przechodzenie jednego w drugie, kontynuacja,
ale w innej formie.
– Czy Niemcy jeżdżą z panem,
bo boją się przyjeżdżać do Szczecina własnym samochodami?
– Raczej nie, choć na pewno
są i tacy. W Niemczech funkcjonuje wiele stereotypów dotyczących
kradzieży samochodów w Polsce.
Najbardziej cierpią na tym Polacy.
A samochody kradną międzynarodowe gangi, które są w każdym kraju.
Jeśli zajrzy się za kulisy, to Niemcy
też maczają w tym palce.
– Czy zdarzyło się panu spotkać
turystów z uprzedzeniami wobec
Polski i Polaków?
– Niestety tak, ale są to naprawdę
wyjątki. Czasami padnie w busie
jakaś uwaga nie na miejscu, ale
niezwykle rzadko. Czasami zdarzają
się też po prostu głupcy – inaczej tego
nie można nazwać. Raz w grupie
przedsiębiorców miałem ludzi na wysokich stanowiskach. Po wycieczce

pewien uczestnik powiedział mi, że
jeden z nich ciągle wygłaszał z tyłu
jakieś antypolskie uwagi. Nic na to
nie mogę poradzić. Zawsze się ktoś
taki może znaleźć. Z kolei my, Niemcy, też spotykamy się w Szczecinie
z zachowaniami antyniemieckimi.
Zdarza się, że niektórzy Polacy na widok niemieckiej grupy podnoszą rękę
w geście hitlerowskiego pozdrowienia
i krzyczą do nas: „heil Hitler”. Jest
to wyjątkowo przykre i niesmaczne.
Historii nie da się zmienić. Musimy
ją poznawać i wyciągać nauki na
przyszłość. Myślę, abstrahując od
przykładów wzajemnych uprzedzeń,
które należą do rzadkości, że dziś stosunki między Polakami, a Niemcami
układają się bardzo dobrze. Napawa
to optymizmem i daje duże nadzieje
na to, że z czasem i uprzedzenia
przejdą do historii.
– Próbuje pan przełamywać złe
stereotypy?
– Zawsze. W czasie moich wycieczek pokazuję Niemcom, że Polacy są niezwykle pracowici. Gdy
na przykład popatrzymy na wielką
przebudowę przy Bramie Portowej,
to fakt, że roboty zakończono w pół
roku, uważam za tempo rekordowe.
W Niemczech taka budowa trwałaby
dwa, trzy lata. Podoba mi się, że
Polacy zaczynają mieszkać na niemieckim pograniczu. Nie wszystkim
wprawdzie to się podoba, ale mi tak.
Przecież żyjemy w regionie nadgranicznym. Słyszałem, że w Pampow
kontakty Niemców i mieszkających
tam Polaków są szczególnie dobre
i intensywne.
– Czego można życzyć panu na
przyszłość?
– Żeby Szczecin dalej się rozwijał
i dzięki temu wciąż przyciągał Niemców do jego odwiedzania.
– Dziękuję za rozmowę.

Przemysław JACKOWSKI

■■ (Niemieckojęzyczny Portal
o Szczecinie www.nachStettin.com)

Tęsknota do idealnego państwa

SPRÓBUJ:

Jagody z Eggesin, wędliny z Pasewalku

Regionalne smaki
OD tysiąca do 6 tysięcy euro musieli
zapłacić niemieccy wystawcy za stoisko na
tegorocznych targach Grüne Woche, które – jak
co roku – odbyły się w Berlinie. Nie żałują.
Z Meklemburgii-Pomorza Przedniego
prezentowało się sześćdziesięciu wystawców:
dwudziestu to producenci żywności, pozostali
to firmy turystyczne i gastronomia.
Zadowolony jest Jörg Kubiak, szef Jagodowej Stodoły (Blaubeerscheune) z Eggesin:
– Prezentowaliśmy wyroby z jagód: znane
już jagodowe ciasto z kruszonką i strudel
z jagodami oraz nowe: musztardę z jagód
i sos cebulowo-jagodowy. Cieszyły się dużym
powodzeniem. Lasy wokół Eggesin, jak
w całym regionie przygranicznym, obfitują
w jagody.
Blaubeerscheune wykorzystała udział
na targach do reklamy dorocznego Święta
Jagód (Eggesiner Blaubeerfest), które w tym
roku odbędzie się 20 lipca, już po raz dziewiąty. Przy muzyce na żywo będzie można
kosztować jagodowe przysmaki.
Zadowoleni są przedstawiciele masarni
Pommersche Fleisch und Wurstwaren
z Pasewalku. Kilka miesięcy temu firma
ogłosiła upadłość, ale niedawno znalazł się
nowy inwestor i produkcję wędlin wznowiła.
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Targi były więc okazją do przypomnienia
się klientom.
– Wiele osób chętnie kupuje nasze produkty – mówi Heike Witt. – Na targach
przychodzili do nas dawni mieszkańcy
Pasewalku, którzy dziś mieszkają w Berlinie.
Dzięki naszym wyrobom nie zapominają
smaków z rodzinnej miejscowości.
W hali Meklemburgii-Pomorza Przedniego, która miała morski wystrój, najwięcej
było stoisk z rybami. Pośrodku stał model
wielkiego żaglowca, z którego również prowadzono sprzedaż produktów. Do kupienia były
m.in. ryby wędzone, smażone i grillowane
oraz bułki ze śledziem w kilku odmianach.
Cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Brandenburczycy postawili na prezentację zdrowej żywności. Wielu nabywców
znalazło wyroby cukiernicze i pieczywo
wypiekane według tradycyjnych receptur.
W gusta klientów trafili też producenci
soków i syropów z rokitnika złocistego,
który za miedzą robi furorę. Szczególnie
widoczne było miasto Prenzlau, gospodarz
tegorocznej Krajowej Wystawy Ogrodniczej
(Landesgartenschau). Browar z Prenzlau
przygotował z tej okazji specjalne piwo –
LaGa-Bier.
Tekst i fot. ste

INTERWENCJĄ policji, która na żądanie organizatorów
nie dopuściła do udziału w spotkaniu dwóch aktywistów
neonazistowskiej NPD, rozpoczęły się w ubiegły piątek
wieczorem w kościele Mariackim w Pasewalku dwudniowe
Pierwsze Rozmowy Pasewalckie o Kulturze Demokratycznej.
Zorganizował je ruch obywatelski „Pomorze Przednie otwarte
na świat, demokratyczne, kolorowe” („Vorpommern weltoffen,
demokratisch, bunt”).
HASŁEM spotkania, któremu patronował Erwin Sellering,
premier Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, były słowa: „Niech
żyje wolność!” wypowiedziane
przez 24-letniego Hansa Scholla
na chwilę przed śmiercią w 1942
r. On, jego siostra Sophie i przyjaciel Christoph Probst, studenci, uczestnicy antynazistowskiej
grupki oporu „Biała Róża”, zostali
ścięci na gilotynie w monachijskim
więzieniu.
Do kościoła Mariackiego przyszyło około stu mieszkańców powiatu Vorpommern-Greifswald
reprezentujących społeczne elity,
a także goście, m.in. z Berlina,
Brandenburgii, Rostoku, Schwerina, Polic i Szczecina. Uczestniczyli
w debatach, które można by określić jako warsztaty refleksji nad
stanem demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w obliczu
prowokacyjnie demonstrującej swą
obecność w regionie i zabiegającej
o wyborców (propagandą wizualną,

publikacjami, przemarszami, wiecami, festynami) neonazistowskiej
Narodowodemokratycznej Partii
Niemiec i jej przybudówek.
* * *
Emocje organizatorów spotkania
wobec próby udziału w nim dwóch
NPD-owców można by uznać za
przesadzone, gdyby nie fakt, że jednym z nich był Dirk Bahlmann, radny NPD z Löcknitz i członek Rady
Powiatu Vorpommern-Greifswald
(jeden z sześciu przedstawicieli
NPD w 69-osobowej Radzie), znany
z agresji oraz rasistowskich i antysemickich ekscesów. Gdy dzień
wcześniej na posiedzeniu Rady
Powiatu z inicjatywy klubu SPD
minutą ciszy upamiętniono mord
na uczestnikach „Białej Róży”, inny
radny NPD demonstracyjnie, jako
jedyny, nie wstał z miejsca i nie
przyłączył się do symbolicznego
gestu. Zrelacjonowały to lokalne
media.
Jednym z pierwszych punktów
programu Rozmów Pasewalckich

było przypomnienie dramatu filmowego „Sophie Scholl – ostatnie
dni” (reż. Marc Rothemund, 2005 r.).
* * *
„Najgorszą chorobą demokracji
jest bierność obywateli. Bierność,
obojętność, polityczna ignorancja,
brak wiary w sens politycznego
uczestnictwa” – tym cytatem z prof.
Władysława Bartoszewskiego, żołnierza AK, więźnia Auschwitz
i stalinizmu, rozpoczął spotkanie Rainer Dambach, burmistrz
Pasewalku.

WSPOMNIENIE

W trzech blokach tematycznych:
„Wolność–Bezpieczeństwo–Strach”,
„Praca–Przedsiębiorczość–Akceptacja”, „Kultura–Życie–Sztuka”
swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w pracy społecznej dzielili się zaproszeni goście, m.in. liderzy organizacji antynazistowskich
z innych regionów, emerytowany
sędzia i dyrektor sądu administracyjnego, naukowcy badający
zjawisko prawicowego ekstremizmu, dziennikarze, policjant,
pastor, socjologowie, animatorzy
kultury, przedsiębiorcy, związkowcy… Obecni byli: Helmuth
von Maltzahn, konsul honorowy
RP w Schwerinie, i Władysław
Diakun, burmistrz Polic.
* * *
Na szczególną uwagę zasługuje
pojawienie się w dyskusjach słowa „strach”, a w tym kontekście
problemu odwagi cywilnej, przełamywania społecznej mimikry, tak
charakterystycznej zwłaszcza dla
społeczeństw prowincji, a co za
tym idzie – niechęci do występowania przed szereg, medialnego
rozgłosu…
Rozmawiano też o pluralistycznej wielokulturowości, odpowiedzialności mediów i jednostki, roli
kultury, o lękach dominujących
w niemieckim społeczeństwie,
m.in. przed rosnącymi kosztami

życia, bezrobociem, dominacją
obcości kojarzonej z napływem
cudzoziemców, terroryzmem, nieskutecznością polityków. Mówiono
o skuteczności obywatelskich akcji,
podejmowanych w innych regionach, w tym o ulicznych blokad
neonazistowskich przemarszów.
– Najgorsze dla NPD jest nie
móc maszerować – powtarzano.
* * *
– Tęsknota obywatela do idealnego państwa, które precyzyjnie
ureguluje wszystkie sfery życia
oraz znajdzie rozwiązania wszystkich problemów, jest naturalna,
ale niebezpieczna. Taki obywatel
spogląda zawsze w górę i czeka
na przyzwolenie. Z tym zjawiskiem i taką mentalnością mamy
złe doświadczenia w najnowszej
historii Niemiec. Pytanie jednak,
na ile wizja państwa wodzowskiego, łatwa alternatywa dla
trudnej demokracji, może być
w dzisiejszych realiach atrakcyjna dla obywateli? – pytał jeden
z dyskutantów.
W regionie, którego mieszkańcy
latem ubiegłego roku po raz pierwszy
przełamali apatię i w kilkutysięcznej ulicznej demonstracji okazali
sprzeciw wobec zlotu NPD pod
Pasewalkiem, co stało się impulsem
do powołania ruchu obywatelskiego
„Pomorze Przednie otwarte na świat,

demokratyczne, kolorowe”, pytanie
to jest szczególnie ważne, zwłaszcza
w roku jesiennych wyborów do
Bundestagu.
Ale nie tylko w tym roku i nie
tylko tam.

Andrzej KOTULA
Ruch „Vorpommern weltoffen,
demokratisch, bunt” planuje następne przedsięwzięcia, m.in. rajdy
rowerowe, Festiwal Zalewu Szczecińskiego, konferencję poświęconą
pracy przymusowej w III Rzeszy.
Burmistrz Prenzlau Hendrik Sommer zadeklarował przyłączenie
miasta do ruchu i zorganizowanie
manifestacji w rocznicę nocy kryształowej. Deklarację przystąpienia
do ruchu zgłosił również prezydent
Rady Miasta Ueckermuende, Arnim
Bedhun.
(b.t.)

Christian Semler (1938-2013)

Szukał
dobrego świata

PRACOWAŁ w dzienniku „die tageszeitung”. Był jednym z
najbardziej znanych publicystów w Berlinie. Zmarł 13 lutego.
POCHODZIŁ z zachodnich
Niemiec. Jego matka była aktorką, ojciec współtworzył CSU.
On sam – szukając świata sprawiedliwego i dobrego – trafił w
latach sześćdziesiątych (studiował
wtedy prawo, historię, politologię) do zachodnioniemieckiego
ruchu socjalistycznego. Potem
współtworzył maoistowską partię
komunistyczną.
Niektórym być może trudno
to dziś zrozumieć, ale niejeden z
młodych ludzi na Zachodzie wierzył
wówczas, że dzięki takim działaniom da się wywalczyć dobry świat,
a w Niemczech – uczciwie rozliczyć
się nadto z pokoleniem rodziców i
niemiecką złą przeszłością.
Christian Semler formułował
z przyjaciółmi idee studenckiego
buntu, który w RFN, jak w całej
zachodniej Europie, wybuchł wiosną 1968 r. Ten bunt, który zrodził
też dramaty pokolenia ’68, zmienił
Europę.
Uwolniony potem od bezpośredniej polityki pracował Semler
jako wolny dziennikarz w Kolonii.
W 1980 r. zafascynowała go „SoOGRODY

By neonaziści nie mogli maszerować
Prezentuje się Jagodowa Stodoła z Eggesin.

Christian Semler i Ruth Henning przy fragmencie muru Stoczni Gdańskiej
ustawionym w Berlinie przy ścianie Bundestagu 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

lidarność”. Przyjeżdżał do Polski
razem ze swą późniejszą żoną
Ruth Henning. Gdy 13 grudnia
ogłoszono stan wojenny, oboje
organizowali wiece popierające
„Solidarność”, współtworzyli Komitet „Solidarność z Solidarnością”,
organizowali pomoc dla Polski. W
2010 r. zostali za to uhonorowani
Medalami Wdzięczności, które
wręczył im w Berlinie prezydent
Bronisław Komorowski.
Gdy zamieszkali w berlińskiej
dzielnicy Prenzlauer Berg, Christan Semler zaczął pracę w „die
tageszeitung”, a Ruth Henning w
Towarzystwie Niemiecko-Polskim
Brandenburgii. Z jej inicjatywy
powstał Polsko-Niemiecki Klub
Dziennikarzy „Pod Stereotypami”.
Christian bardzo dużo czytał.
Pisał erudycyjne felietony i eseje
o polityce i kulturze, głównie w
„die tageszeitung” i „Le Monde
diplomatique”. Polska gościła w
nich bardzo często.
Pochowany zostanie 5 marca na
małym dzielnicowym cmentarzu
tuż za oknami swojego domu...

Bogdan TWARDOCHLEB

Prenzlau zaprasza

Zielona rozkosz

W PRENZLAU (Brandenburgia) zostanie otwarta 13 kwietnia
V Krajowa Wystawa Ogrodów (V Landesgartenschau).
Potrwa do 6 października.
WYSTAWY ogrodów mają
w Niemczech długą tradycję.
Organizowane są przez landy, są
też wystawy federalne i międzynarodowe. W Hamburgu-Wilhelmsburg pod hasłem: „W 80 ogrodach
dookoła świata” zostanie otwarta
26 kwietnia Międzynarodowa
Wystawa Ogrodów (Internationale Gartenschau). Na stronie
internetowej www.igs-hamburg.de
można na nią rezerwować terminy
i kupować bilety. W 2017 roku Międzynarodowa Wystawa Ogrodów
odbędzie się w Berlinie-Marzahn
(hasło: „Przyszłość ogrodów jest
w miastach”). Szacuje się już teraz, że odwiedzi ją 2,4 mln osób.
Miejscem Federalnej Wystawy
Ogrodów (Budesgartenschau)
w 2015 roku będzie Brandenburg,
centrum regionu Haveli.

Wystawa w Prenzlau organizowana pod hasłem: „Die grüne
Wonne” („Zielona rozkosz”),urządzana jest na 13 ha powierzchni
nad jeziorem. Program jest bogaty: 800 różnych imprez kulturalnych, spotkań edukacyjnych
i naukowych oprócz – oczywiście
– prezentacji drzew i kwiatów,
m.in. w dwunastu ogrodach tematycznych. Jeden z takich ogrodów będzie miał hasło: „Energia
Szczecina” („Stettin – Energie
der Stadt”). Jego barwy i kształt
związane będą z hasłem „Floating
Garten”.
Wszystkie informacje o wystawie w Prenzlau: www.lagaprenzlau2013.de. Strona jest w językach niemieckim i polskim.
Można już poprzez nią kupować
bilety i rezerwować terminy. (b.t.)
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• 28 LUTEGO 2013 r.

AKTUALNOŚCI

■ DZIŚ Akademia Europejska Kulice-Külz opuszcza dawny dworek
Bismarcków w Kulicach. Zażądał
tego właściciel obiektu, Uniwersytet Szczeciński. W 2002 r. uczelnia
otrzymała odbudowany dworek
za złotówkę. Chce go sprzedać.
■ 13 LUTEGO minęła 68. rocznica
nalotu alianckiego na Drezno.
Przemarsz neonazistów przez
miasto został – jak co roku –
powstrzymany przed lewicę. Na
centralnej manifestacji „Drezno
wolne od nazistów” zebrało się
3000 osób. O godz. 21.45 zaczęła się
Noc Ciszy. 10 tys. ludzi utworzyło
ekumeniczny łańcuch pokoju.
■ POLSKO-Niemiecką Nagrodę
Mostu (Polnisch-Deutscher Brückepreis), przyznawaną przez Görlitz
i Zgorzelec osobom szczególnie
zasłużonym dla europejskiego
pojednania, otrzymał mistrz
bokserski Witalij Kliczko, twórca
Ukraińskiego Demokratycznego
Ruchu na rzecz Reform (UDAR).
■ DREZDEŃSKĄ Nagrodę Pokojową (Dresdner Friedenspreis)
otrzymał Stanisław Pietrow, b.
pułkownik wojsk obrony powietrznej ZSRR. Gdy 26 września
1983 r. pełnił służbę w sztabie
systemu wczesnego ostrzegania,
odebrał informację, że rakiety
USA z głowicami jądrowymi
odpalono w stronę ZSRR. Informacja mogła spowodować
wybuch wojny. Pietrow, ryzykując życie, poinformował przełożonych o błędzie komputera, co
potwierdziło się po jakimś czasie.
W 2004 r. otrzymał amerykańską nagrodę Stowarzyszenia
Obywateli Świata, a w 2011 r.
– Nagrodę Niemieckich Mediów.

przez granice

KULTURA

Nietrwałe wspólne dziedzictwo

Bezcenne skarby
z papieru
CORAZ ściślej współpracują Książnica Pomorska w Szczecinie
i Biblioteka Krajowa Meklemburgii-Pomorza Przedniego
w Schwerinie.
WSPÓŁPRACA obejmuje wymianę wydawnictw, organizację
wyjazdów studyjnych i wystaw,
spotkania. Książnica pokazywała
już w Schwerinie przykłady swoich
najcenniejszych zbiorów, a obecnie
znajduje się tam wystawa prezentująca dzieje czasopism pomorskich.
Powstała w wyniku porozumienia
Książnicy z Biblioteką Uniwersytecką w Greifswaldzie, wspieranego
przez Euroregion Pomerania. Wspólny projekt obejmuje opracowanie
ewidencji prasy pomorskiej XVIXX wieku i katalogu, który będzie
dostępny w internecie. Trwa też
digitalizacja zbiorów narażonych – ze
względu na złą jakość zasiarczonego
papieru – nawet na samozniszczenie. W Greifswaldzie i Szczecinie
znajduje się unikatowy zbiór ponad
500 tytułów pomorskich gazet. Jest
to prawdziwy skarb z papieru.
W kwietniu otwarta zostanie
w Schwerinie wystawa „Szczecin
na starych kartach pocztowych”.
Jest to wynik wspólnych przedsięwzięć bibliotek szczecińskiej
i schwerińskiej, których celem jest
m.in. udostępnienie na stronach
internetowych kolekcji widoków
Meklemburgii i Pomorza. Ich digitalizacja trwa.

Porozumienie między obu placówkami, wspierane przez Krajową
Centralę Kształcenia Politycznego
w Schwerinie, obejmuje też publikację książki Berndta Aischmanna
„Sąsiad z papieru”, będącej syntezą prasowych relacji o powojennej granicy polsko-niemieckiej.
Aischmann wykorzystał do książki
materiały z gazet ukazujących się
po 1945 r. na Pomorzu Zachodnim
i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Pierwsza jej część ukaże się
w maju.

Odkrycie stulecia
Wizyty w bibliotekach pozwalają
też na poznanie ich osiągnięć.
W Schwerinie odnaleziono sensacyjną kolekcję.
– Przyjechałam z Austrii i trafiła
mi się tu przygoda życia – mówi
Sigrid Puntigam, historyk sztuki.
Opracowywała materiały potrzebne do remontu zamku książąt Meklemburgii w Ludwigslust.
Poszukiwania zaprowadziły ją do
Archiwum Państwowego w Schwerinie i Biblioteki Krajowej Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
W jednym z magazynów znalazła
czarną, stosunkowo nową skrzynię.
W 2005 roku była przepakowywana,

■ HANS-DIETRICH Genscher,
były minister spraw zagranicznych
RFN, otrzyma 7 maja Nagrodę Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina. Laudację wygłosi Tadeusz Mazowiecki, były premier
RP. Nagrodę wspierającą rozwój
działalności otrzyma niemiecko-polski projekt Nowa Amerika.
■ BARDZO dobrze przyjęto
w Niemczech mowę europejską
prezydenta RFN Joachima Gaucka. Gauck zapewnił, że Niemcy
nie dążą do dominacji w Europie,
a hasło „więcej Europy” znaczy
w RFN „europejskie Niemcy” i że
partnerstwo w Europie znaczy dla
Niemiec partnerstwo. Apelował
do Brytyjczyków o pozostanie
w UE, podkreślał, że Europa musi budować poczucie wspólnoty
na kanonicznych wartościach
demokracji, jakimi są: pokój,
państwo prawa, solidarność.
■ KANCLERZ Angela Merkel
popiera delegalizację NPD, sceptycznie patrzy jednak na możliwość jej przegłosowania w obu
izbach parlamentu. Minister spraw
wewnętrznych RFN Hans-Peter
Friedrich (CSU) stwierdził, że delegalizacja byłaby dla NPD reklamą.
Za delegalizacją opowiedziała się
Centralna Rada Żydów w RFN.
Przeciwnego zdania jest jej sekretarz generalny Stephen Kramer.
■ PONAD 600 aktów przemocy
i dyskryminacji na tle rasistowskim i ksenofobicznym popełnionych w Polsce znalazło się
w Brunatnej Księdze 2011-2012
Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.
■ KOSTRZYN przypomni 500.
rocznicę urodzin margrabiego
Jana, założyciela miasta i twierdzy.
■ ŚWINOUJŚCIE i Heringsdorf
chcą stworzyć Polsko-Niemieckie
Centrum Edukacji. Oświadczenie
w tej sprawie podpisali: prezydent
Janusz Żmurkiewicz i burmistrz
Lars Petersen.

Otwarcie wystawy w Schwerinie, od lewej: Frank Pille, dyrektor Biblioteki Krajowej Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy
Fot.: Bogdan TWARDOCHLEB
Pomorskiej, Bernd Aischmann (tu jako tłumacz).

Sigrid Puntigam, autorka odkrycia
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
stulecia
ale nikt dokładnie nie przejrzał
jej zawartości.
Sigrid Puntigam przejrzała.
W skrzyni i leżącej obok teczce
był bezcenny skarb – około sześćset
XVIII-wiecznych planów, rysunków,
szkiców dotyczących zamków, miast,
twierdz, parków i ogrodów. Prawdopodobnie znajdowały się kiedyś
na zamku w Schwerinie. „To jest
odkrycie stulecia” – informowały
meklemburskie media.
Szkice i rysunki to rzuty budowli,
plany ogrodów, detale architektoniczne. Ich autorzy to wybitni
architekci francuscy i niemieccy,
pracujący także dla książąt Meklemburgii, zwłaszcza Christiana
II Ludwiga, m.in.: Jean Legeay
(1710-1786), budowniczy zamków
w Ludwigslust i Schwerinie, Jean
de Boldt (1670-1745), Johann F. Künnecke (zm. 1738), Johann Joachim
Busch (1720-1802), budowniczy
zamku i kościoła w Ludwigslust.
W skrzyni odnalazły się szkice
obiektów głównie z Meklemburgii i Pomorza Przedniego, lecz
także z Brandenburgii (Schwedt,
Poczdam), dawnej Nowej Marchii
(Skwierzyna), Saksonii, Hanoweru,
Bawarii, Paryża, Sankt Petersburga,
Włoch. Bezcenne są szkice zamku
w Schwedt, którego wojenne ruiny
władze NRD rozkazały wysadzić
w powietrze.
(b.t.)

WIELKANOC

Idą wiosenne święta
W POLSCE i Niemczech, w kościołach
katolickim i protestanckim, trwa Wielki Post.
Skończy się w 24 marca w Niedzielę Palmową
(Palmsonntag). Zacznie się wtedy Wielki
Tydzień (die Karwoche, Heilige Woche).
28 marca w Wielki Czwartek (Gründonnerstag,
Wiesser Donnerstag, Palmdonnerstag) wieczorem
zacznie się Triduum Paschalne (Triduum Sacrum,
Triduum Paschale). Wielki Czwartek jest pamiątką
Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Eucharystii. Zarówno w świątyniach katolickich, jak i protestanckich
jest obchodzony bardzo uroczyście.
29 marca – Wielki Piątek (Karfreitag, stiller
Freitag, hoher Freitag) – dzień śmierci Chrystusa.
Obowiązuje post ścisły. W Kościele katolickim odprawiana jest ostatnia Droga Krzyżowa, budowane
są Groby Chrystusa, panuje cisza, chowany jest Najświętszy Sakrament. W Kościele protestanckim jest
to najważniejszy dzień roku liturgicznego – śmierci
Chrystusa, ale też przejścia do Wieczności (Martin
Luter użył określenia: Guter Freitag). Wieczorne
nabożeństwa kończą się wspólnym posiłkiem wiernych. Śpiewane są oratoria pasyjne wg św. Jana, św.
Łukasza, św. Mateusza. Uwaga: Wielki Piątek jest
w Niemczech dniem wolnym od pracy.
30 marca – Wielka Sobota (Karsamstag, Karsonnabend, stiller Samstag). W kościołach katolickich
straże pilnują grobu Chrystusa, w Polsce święcone

są pokarmy, trwają przygotowania do Wielkiej Niedzieli. Wieczorem w kościołach katolickich i protestanckich zaczyna się liturgia Zmartwychwstania
(die Osternachtfeier).
31 marca – Niedziela Zmartwychwstania (Ostersonntag).
W Polsce i w Niemczech bogate są zwyczaje ludowe
związane z Wielkanocą. W Niemczech tradycyjnie
dekoruje się pisankami drzewka w ogrodach. Zwyczaj
ten pojawia się w zachodniej Polsce.

WYBIERZMY SIĘ

■ POLSKO-Niemiecka Konferencja „Nadodrzańskie spotkania
z historią”, poświęcona głównie walkom nad Odrą wiosną
1945 r. i ustanowieniu nowej granicy polsko-niemieckiej, odbędzie się
2 marca w Czelinie, gdzie żołnierze
I Armii WP wbili pierwszy słup
graniczny.
■ W JEDEN wieczór przez Syberię,
pieśni operowe i pieśni syberyjskie
śpiewa Thomas Mücke. Opowieściami towarzyszyć będzie mu jego
żona Nina, z którą przez osiem
tygodni podróżowali przez Syberię
– Ueckermünde, Kulturspeicher,
2 marca, godz. 19.
■ XVII UZNAMSKIE Tygodnie
Śledziowe (Usedomer Heringswochen). Od 2 do 23 marca specjały
ze śledzi będą serwowane w prawie
trzydziestu hotelach i restauracjach
niemieckiej części wyspy Uznam.
■ V UZNAMSKIE Dni Literatury (Usedomer Literaturtage)
trwać będą od 20 do 24 marca.
Spotkania literackie m.in.: z Arno
Surminskim, Tatjaną Gräfin Dönhof, Laurą Karassek i Hellmutem
Karaskiem, literacka wycieczka
po wyspie, wieczory poświęcone
Poli Negri i Leopoldowi Kozłowskiemu, ostatniemu klezmerowi
Galicji (opowiadać będzie Jacek
Cygan). 20 marca w Świnoujściu
(kawiarnia „Centrala”) spotkanie
z Tomaszem Różyckim, autorem m.in. poematu „Dwanaście
stacji”, osnutego wokół Kresów
Wschodnich. Uznamską Nagrodę
Literacką otrzyma Jan Koneffke,
niemiecki prozaik, poeta, tłumacz,
autor m.in. powieści „Eine nie
vergessene Geschichte” („Nigdy
niezapomniana historia”), której akcja dzieje się na Pomorzu
Zachodnim. Szczegóły www.usedomer-literaturtage.de.
■ MIĘDZYNARODOWA Giełda
Turystyczna (ITB) – Berlin, od
6 do 10 marca, Centrum Targowe
ICC, Messedamm 22, dojazd S-5
do Messe Süd.
■ TUTENCHAMON – jego grób
i skarby. Światowa wystawa prezentująca oryginalnej wielkości
repliki grobu i skarbów faraona
Tutenchamona – Berlin, od 9 marca do 1 września (Arena Berlin,
Eichenstrasse 4, dojazd: pociągiem
do Berlin Gesundbrunnen, dalej
S-41 – kier.: Ringbahn do Treptower Park).
■ 32. DŁUGA Noc Muzeów – Berlin, 16 marca: od godz. 18 do 2
w nocy czynnych będzie ponad sto
muzeów. Szczegóły: www.langenacht-der-museen.de.
■ JAN S. Bach „Pasja według św.
Jana”, inscenizacja Christopha Hagela, muzyczno-taneczna opowieść
o cierpieniu i śmierci Chrystusa
umieszczona we współczesnym
Berlinie. Śpiewają wybitni soliści
i Berliński Chór Symfoniczny, tańczy balet Staatsoper, grają Berlińscy
Symfonicy – Katedra Berlińska (Am
Lustgarten): piątki – niedziele do
24 marca (godz. 20.15), w Wielkim
Tygodniu: wtorek-środa (godz.
20.15), czwartek-piątek (godz. 17).
Bilety: 22-59 euro, szczegóły: www.
johannespassion-im-dom.de.
■ SCHWEDT. „The Rocky Horror
Show”, musical Richarda O’Briena
wystawiany na scenach świata od
1973 r. – Uckermärkische Bühnen,
premiera 8 marca, następnie 9,
22 i 23 marca (godz. 19.30). „Policja”
Sławomira Mrożka w reżyserii
Cezarego Morawskiego: 27 marca
i 29 marca (godz. 19.30). Ostatnie
przedstawienia.
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