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Spotkajmy siê
w �Domu na Rozstaju�

W maju 2010 roku w S³upsku powsta³o Stowarzy-
szenie DOM NA ROZSTAJU KULTUR i RELIGII.
Nawi¹zali�my wspó³pracê z Fundacj¹ Ochrony Dzie-
dzictwa ̄ ydowskiego, w której posiadaniu jest budynek
dawnego ̄ ydowskiego Domu Przedpogrzebowego przy
ulicy Rabina dr Maxa Josepha w S³upsku. 1 lipca 2011
roku nasze Stowarzyszenie podpisa³o z FOD¯ umowê
15-letniej dzier¿awy tego budynku.

Id¹c tropem wielu podobnych miejsc w Polsce, któ-
re sta³y siê o�rodkami teatralnymi czy edukacyjnymi,
podjêli�my wyzwanie, jakim jest próba �kulturalnego
o¿ywienia� tego budynku. Akces do sta³ej wspó³pracy
wyrazi³ O�rodek �Pogranicze� z Sejn i O�rodek �Bra-
ma Grodzka � Teatr NN� z Lublina. Oprócz prowadzo-
nych dzia³añ edukacyjnych i kulturalnych zajmiemy siê
rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych z remontem,
a w konsekwencji, rewitalizacj¹ budynku.

Dzia³aæ bêdziemy na rzecz budowania i pog³êbia-
nia kultury, dialogu i tolerancji miêdzy lud�mi ró¿nych
narodowo�ci, wyznañ, tradycji oraz wspó³tworzenia spo-
³eczeñstwa obywatelskiego. Odwo³uj¹c siê do wielo-
kulturowego dziedzictwa Pomorza, staraæ siê bêdzie-
my kreowaæ i promowaæ nowe zjawiska kulturalne
i prowadziæ szeroko zakrojone dzia³ania edukacyjne i kul-
turalne na rzecz budowania i rozwijania spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Ide¹ przewodni¹ naszych dzia³añ jest
tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podzia³ami
i konfliktami narodowo�ciowymi w jednocz¹cej siê Eu-
ropie.

Pierwsze kroki

Niew¹tpliwie najistotniejsz¹ form¹ dzia³alno�ci
w pocz¹tkowym okresie istnienia Stowarzyszenia jest
umiejêtne uzyskanie �rodków na kompleksowy remont
budynku. Pozwoli to na pe³ne uruchomienie dzia³añ me-
rytorycznych w 2013 roku. Po uzyskaniu �rodków,
z Urzêdu Miasta S³upska na wykonanie projektu archi-
tektonicznego, zajmiemy siê w roz³o¿onym na etapy re-
montem budynku (wymiana dachu, ogrzewanie, o�wie-
tlenie, kanalizacja oraz dostosowanie pomieszczeñ do
przewidywanych funkcji).

Równocze�nie prowadziæ bêdziemy realizacjê pro-
jektów artystycznych i edukacyjnych. We wspó³pracy
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ze S³upskim O�rodkiem Kultury w sierpniu 2011 roku
otworzyli�my w �Domu na Rozstaju� wystawê przygo-
towan¹ przez warszawski Instytut Adama Mickiewicza
�Marzec 68. Po¿egnania i Powroty�. Poniewa¿ jesieni¹
i zim¹ organizowanie imprez w nieogrzewanym pomiesz-
czeniu mija siê z celem, nasze imprezy odbywaæ siê bêd¹
w �zaprzyja�nionych� przestrzeniach SOK, w szko³ach,
na Akademii Pomorskiej. Ju¿ dzi� mamy wstêpnie omó-
wione spotkanie z Micha³em Jagie³³¹ i promocjê jego
ksi¹¿ki �Narody i narodowo�ci. Przewodnik po lek-
turach. Tom I�, wydanej przez Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Przygotowujemy równie¿ spo-
tkanie z W³adys³awem Bartoszewskim. Naszym go�ciem
bêdzie tak¿e Rabin Polski Michael Schudrich. Rozpo-
czêli�my tak¿e rozmowy o wspólnych dzia³aniach edu-
kacyjnych i artystycznych z Ambasad¹ Izraela w Pol-
sce (wystawy, wystêpy artystyczne, wyk³ady).

Zmiana czasu w S³upsku

Wiosn¹ 2012 roku planujemy realizacjê widowiska
plenerowego o do�æ tajemniczej nazwie �Zmiana czasu
w S³upsku�, po³¹czonego z wystawami, spektaklami i wy-
k³adami. Wi¹¿e to siê z Eduardem Engelem, niemieckim
¯ydem urodzonym w S³upsku. 1 maja 1916, w samym
�rodku wojny, trafi³ na czo³ówki gazet jako wynalazca
czasu letniego. W³a�nie wtedy w Niemczech po raz
pierwszy na �wiecie przesuniêto wskazówki zegarów
o godzinê do przodu, realizuj¹c postulat, który Engel pre-
cyzowa³ w artykule pt. �Po stronie S³oñca� na ³amach
czasopisma �Woche� w 1912 roku.

Uwa¿amy, ¿e S³upsk powinien byæ dumny ze swo-
jego obywatela, który ws³awi³ siê nie tylko wprowadze-
niem zmiany czasu. Eduard Engel to fFilolog i germani-
sta, który zna³ Bismarcka, trzech niemieckich cesarzy,
Karola Maya, Ró¿ê Luxemburg i dziesi¹tki innych s³yn-
nych postaci prze³omu XIX i XX wieku. Opisa³ ich
w ksi¹¿ce �Menschen und Dinge� (�Ludzie i sprawy�),
wydanej w 1929 roku. Publikowa³ du¿o. W latach 80.
XIX wieku wyda³ dzie³o o reformowaniu kolei, w któ-
rym zaproponowa³ m.in. prowadzenie biletów perono-
wych, czyli peronówek, uprawniaj¹cych osoby np. od-
prowadzaj¹ce podró¿nych do wej�cia na perony. Popad³
jednak w zapomnienie, bo by³ ¯ydem, do tego nietypo-
wym � prawicowym.

Uwa¿amy, ¿e odpowiednie nag³o�nienie imprezy
mo¿e byæ dla miasta znakomit¹ okazj¹ do budowania
swojego wizerunku. W tej sprawie s¹ prowadzone za-
awansowane rozmowy z jedn¹ ze stacji telewizyjnych.

Po przeprowadzeniu adaptacji w naszym �Domu
na Rozstaju� dzia³aæ bêdzie:

Æ O�rodek Warsztatów Teatralnych, w którym
mog¹ odbywaæ siê warsztaty i prezentacje opracowy-
wane autonomicznie w naszym �Domu na Rozstaju�.
W Polsce dzia³a wiele teatrów i grup teatralnych, które
gotowe s¹ do prezentacji swoich spektakli. Mniej jest
takich, które dziel¹ siê z innymi swoim warsztatem te-
atralnym. A na tych bêdzie nam w o�rodku szczególnie
zale¿a³o. Chodzi o wymianê my�li i koncepcji. Zapro-
szeni twórcy teatru bêd¹ mogli pracowaæ z artystami
nad warsztatem i spektaklami, które w innych warun-
kach nie mia³yby szans na powstanie.

Æ Galeria Sztuki, której ekspozycjê sta³¹ mog¹ sta-
nowiæ pozosta³o�ci ornamentyki i ocala³e dzie³a artystycz-
ne i rzemie�lnicze. Takie w³a�nie Miejsce Pamiêci bê-
dzie znakomitym odniesieniem do wspó³czesno�ci.
Galeria bêdzie zapraszaæ równie¿ artystów do prezen-
tacji swoich dzie³. Organizowaæ tak¿e zamierzamy ple-
nery plastyczne.

Æ Instytut Naukowy, w którym odbywaæ siê bêd¹
seminaria i sesje naukowe we wspó³pracy z  Centrum
Badañ Holokaustu na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Naszymi dzia³aniami bêdziemy staraæ siê zainteresowaæ
studentów Akademii Pomorskiej i uczniów s³upskich
szkó³.

Æ Biblioteka Zapisków z Historii, w której gro-
madziæ bêdziemy dokumenty, wywiady i relacje doty-
cz¹ce regionu s³upskiego, tak w postaci papierowej jak
i elektronicznej, która bêdzie dostêpna na stronie inter-
netowej stowarzyszenia.

Zapraszamy do wspó³pracy!

Piotr Kuba Nowotny
prezes Stowarzyszenia

Kontakt: +48 781 380 800, domnarozstaju@gmail.com
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