
Na bezludnej wyspie – bez internetu, prowiantu i przyjaciół 
– rozbitek Robinson musi walczyć o życie. Najpierw zaczyna 
rozmawiać z ptakami. Szybko orientuje się, że papuga kakadu 
mówi do niego w języku, którego on nie rozumie.

Teatr Uckermärkische Bühnen 
w Schwedt przygotowuje premiery 
na nowy sezon. Będzie ich dzie-
sięć, a  więc mniej niż w  latach 
poprzednich. Pierwszy premierowy 
spektakl pokaże 15 sierpnia (godz. 
15) na plenerowej scenie nad Odrą. 
Będzie to widowisko o przygodach 
Robinsona Crusoe, przeznaczone 
dla dzieci od lat 5, na które teatr 
zaprasza także rodziny z  Polski. 
Spektakl jest przygotowywany 
tak, żeby polscy widzowie mo-
gli wszystko zrozumieć. Zostaną 
zachowane regulacje sanitarne 
związane z pandemią.

„Teatr to miejsce, do którego 
się wspólnie przychodzi” – mówił 
na niedawnej konferencji praso-
wej, z  której relacje zamieściły 
brandenburskie media, André 
Nicke, dyrektor generalny teatru 
w Schwedt. – „Chcemy grać i przez 
to pomagać ludziom, dodawać im 
otuchy, zachęcać, aby odwiedzali 
teatr. Jest to nam wszystkim po-
trzebne” – podkreślał.

Zapewniał, że widzom zostaną 
zapewnione bezpieczne warunki 
uczestnictwa w spektaklach, zwią-
zane z  reżimem higienicznym. 
W nowym sezonie nieczynna więc 
będzie scena kameralna, a w du-
żej sali widzowie będą zajmować 

co drugi rząd, żeby zapewnić im 
konieczny dystans i spokojne wa-
runki oglądania przedstawień. 
Mniej gości będzie zapraszanych 
na inne wydarzenia, organizowa-
ne w obszernych holach gmachu, 
z których teatr nie chce rezygno-
wać. Nie rezygnuje też z imprez 
gościnnych, w tym koncertów. Jak 
co roku przygotuje przedstawienie 
bożonarodzeniowe dla dzieci, na 
które jak w latach poprzednich za-
prosi widzów z Polski. W tym roku 
będzie to opowieść o muzykantach 
z Bremy. Na pewno nie obejrzy jej 
tak wiele osób jak przedstawienie 
bożonarodzeniowe w  ubiegłym 

roku. Zanotowano wtedy rekord 
frekwencji: 18 tysięcy widzów, 
wśród nich kilka tysięcy z Polski, 
zwłaszcza ze Szczecina, Chojny, 
powiatu gryfińskiego. Przyjeż-
dżały nawet autokary z  regionu 
koszalińskiego.

Przygotowując plan przedsta-
wień na nowy sezon, teatr przełożył 
niektóre premiery na przyszły rok. 
I tak dopiero wiosną zaprezentuje 
legendarny musical „Linia 1”, 
który miał swoją premierę 30 lat 
temu, 19 października 1990 roku. 
Było to ledwo dwa tygodnie po 
zjednoczeniu Niemiec, co stało 
się 3 października.

Repertuar na nowy sezon został 
przygotowany z uwzględnieniem wy-
jątkowych warunków finansowych. 
W związku z pandemią teatr, który 
przez kilka miesięcy był nieczynny, 

zanotował znaczne straty. Otrzymał 
dużą pomoc finansową z budżetu 
landu Brandenburgia, powiatu 
Uckermark i  miasta Schwedt. – 
„To wymaga od nas szczególnej 
odpowiedzialności” – podkreślał 
André Nicke. Zapewniał, że będzie 
kontynuowana współpraca z Pol-
ską. Teatr w Schwedt szczególnie 
blisko współpracuje ze szczecińską 
Operą na Zamku w ramach polsko-
-niemieckiej sieci teatralnej „Via 
Teatri”.

Na motto nowego sezonu te-
atr wybrał słowo: „Zusammen” 
(„Razem”). Dyrektor Nicke wy-
jaśniał, że chodzi o  wspólnotę 
widzów i  wspólnotę z  teatrem, 
wspólne przeżycia i solidarność, 
a więc o przesłania, jakim zespół 
Uckermärkische Bühnen chce być 
wierny, zachowując konieczne 
dziś reguły dystansu społeczne-
go. Dlatego do połowy września 
będzie czynna plenerowa scena 
nad Odrą. Oprócz „Robinsona 
Crusoe” publiczność zobaczy tam 
kameralny musical „Traumfrauen” 
(„Wymarzone kobiety”), w którym 

zagrają Susanne von Lonski i Kata-
rzyna Kunicka, pracująca od kilku 
sezonów w Schwedt absolwentka 
Studium Wokalno-Aktorskiego 
im. Danuty Baduszkowej w Gdy-
ni (opracowała też choreografię 
musicalu). Teatr zaprasza również 
na przebojowy musical „Cindy 
Reller”, a 29 sierpnia na koncert 
legendarnego berlińskiego zespołu 
rockowego „Die Seilschaft”. 20 
sierpnia wznawia w dużej sali cykl 
koncertów „Popularna klasyka”. 
Zagrają muzycy Opery Państwowej 
w Berlinie (Staatsoper Berlin).

Wyjątkowe wydarzenie odbę-
dzie się 30 sierpnia (godz. 12) – 
„Biały obiad w parku Hugenotów 
w Schwedt”. Gości będzie obowią-
zywał biały ubiór. Teatr przygotuje 
białe stoły, krzesła, obrusy, białą 
zastawę (menu nie będzie białe, 
park pozostanie zielony). Podobne 
„białe obiady” zaczęto organizo-
wać w 1988 roku w Paryżu, potem 
w Hanowerze, Hamburgu, Berlinie, 
Poczdamie.

Najpierw jednak premiera „Ro-
binsona Crusoe”. Z Odry zostanie 
wyłowiona butelka, a w niej list: 
„Proszę, przyślijcie pomoc. Mam 
na imię Robinson, mój statek 
uległ katastrofie i znalazłem się 
na samotnej wyspie. Czy zobaczę 
rodziców? Rozmawiam z  kaka-
du. Ona mnie rozumie, lecz ja 
jej nie. Ona mówi: «Zapraszamy 
także dzieci z Polski», lecz co to 
znaczy?”.

Terminy przedstawień: 15, 16, 
30 sierpnia, godz. 15. Bilety: 12,35 
euro, uczniowie 6,15 euro. Rezer-
wacja także po polsku: tel.  +49 
33325 38111, www.theater-schwedt.
de/ubs/page/201/to/23/ref/4459.

 Bogdan TWARDOCHLEB

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim skończyły się wakacje i od 
wczoraj trwa nowy rok szkolny. Najmłodsi uczniowie otrzymali 
tradycyjne rożki ze słodyczami, znak przyjęcia do społeczności 
szkolnej.

Regularne lekcje odbywają się 
więc także w szkołach w Löcknitz, 
Heringsdorfie (Uznam), Uecker-
münde, Pasewalku. Obowiązują 
zaostrzone zasady higieny. 10 
sierpnia zacznie się rok szkol-
ny w  Berlinie i  Brandenbur-
gii, a  więc również w  szkołach 
pogranicza, w  Gartz, Tantow, 
Angermünde, Schwedt. W Niem-
czech wakacje letnie trwają sześć 
tygodni. Zaczynają się i kończą 
różnie w różnych landach. Plan 
roku szkolnego określają władze 
każdego landu.

W związku z epidemią koronawi-
rusa w szkołach Meklemburgii-Po-
morza Przedniego wprowadzono 
regulacje sanitarne, które mają 
minimalizować ryzyko infekcji. 
Ich podstawą są stałe zespoły 
uczniowskie, stali nauczyciele, 
którzy prowadzą lekcje, i  stałe 
pomieszczenia, w których spotykają 
się z uczniami. Jeśli to jest zapew-
nione, można znieść obowiązkowy 

dystans 1,5 metra między osobami 
i obowiązek zakładania maseczek, 
ale tylko w czasie lekcji. Maseczki 
obowiązują podczas wchodzenia 
do szkoły i przemieszczania się po 
korytarzach. Nie obowiązują na 
boiskach, gdzie jednak konieczny 
jest dystans między zespołami 
uczniów.

W szkole uczniowie przebywają 
w  stałych zespołach klasowych 
(kohortach) i  tylko z  nimi mogą 
przemieszczać się po obiekcie. 
Wtedy konieczne jest zachowanie 
dystansu między różnymi kohor-
tami. Szkoły zostały zobowiązane 
do przygotowania takiego planu 
lekcji, aby minimalizować kontakty 
między nimi.

Jeśli zdarzyłoby się, że zaka-
żenie wirusem stwierdzono by 
u jakiejś osoby, wtedy kwarantan-
ną objęty byłby tylko ten zespół 
klasowy, z  którym jest związa-
na, a  nie cała szkoła. W  czasie 
kwarantanny prowadzone było-

by nauczanie zdalne. W  razie 
stwierdzenia zakażeń w różnych 
zespołach cała szkoła przejść ma 
na system zdalny. Specjalne regu-
lacje opracowano dla pracownic 
szkół, które są w ciąży, i dla osób 
po 60. roku życia.

Pomieszczenia klasowe muszą 
być często wietrzone i  dezynfe-
kowane. Dezynfekowane muszą 
być meble i  pomoce naukowe. 
Już przed wakacjami nauczyciele 
w Berlinie alarmowali, że w wie-
lu starych szkołach są trudności 
z otwieraniem okien.

Szkoły opracowały specjalne 
regulaminy korzystania z toalet, co 
okazało się bardzo skomplikowane.

Powrót do normalnych zajęć 
szkolnych spotkał się z uznaniem 
rodziców. W Berlinie mówił o tym 
ich rzecznik Norman Heise.

Surowe regulacje w Meklem-
burgii-Pomorzu Przednim wpro-
wadzono, mimo że jest to land, 
w którym notuje się znacznie mniej 
zakażeń niż w  innych landach 
Niemiec, zwłaszcza zachodnich. 
Mieszkańcy landów wschodnich są 
bardziej odporni na koronawirusa 
niż landów zachodnich.

Dziś (4 sierpnia) zbiera się 
rząd landu w Schwerinie. Będzie 
dyskutował o zniesieniu zakazu 
wjazdu turystów jednodniowych 
na teren landu. W obradach wezmą 
udział m.in. organizatorzy tury-
styki, reprezentanci samorządów 
lokalnych i stowarzyszeń. Zakaz 
skrytykował rzecznik praw oby-
watelskich w Schwerinie, a także 
władze, zwłaszcza landów nadmor-
skich sąsiadujących z Meklembur-
gią-Pomorzem Przednim. Uważają 
one, że zakaz powoduje nadmierny 
napływ turystów na plaże, które 
znajdują się na ich terenie, a więc 
zwiększa ryzyko zakażeń u nich. 
O  zniesienie zakazu apelowały 
władze Zachodniopomorskiego, 
prezydent Świnoujścia, miesz-
kańcy niemieckiego pogranicza. 
 (b.t.)
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Plenerowa scena nad Odrą, w środku dyrektor teatru André Nicke Fot. UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

Szkolne rożki ze słodyczami Fot. archiwum

Kakadu zaprasza dzieci z Polski

Robinson nad Odrą

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zaczął się nowy rok szkolny

Człowieczeństwo nie może zatonąć

Uciekinierzy  
w Rostoku
31 lipca w Berlinie wylądował samolot z dziećmi uciekinierów, 
wymagającymi pomocy lekarskiej, oraz ich najbliższymi 
rodzinami. Około stu osób z Afganistanu, Syrii, Somalii 
i Iraku przetransportowano z wysp Grecji, dokąd przypłynęły 
łodziami. Przyjmie ich dziewięć landów RFN, w tym 
Meklemburgia-Pomorze Przednie. Jedna rodzina z Iraku, dwoje 
dzieci i dwoje dorosłych, już jest w Rostoku.

Lorenz Caffier, minister spraw 
wewnętrznych rządu w Schwerinie, 
oświadczył: –„Jest dla mnie oczywi-
ste, że nasz land przyjmuje dzieci, 
wymagające leczenia. Okazujemy 
jednocześnie solidarność z Grecją, 
która na zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej jest naszym partne-
rem w realizacji europejskiej polityki 
azylowej”.

W marcu br. rząd federalny pod-
jął decyzję o  wspieraniu działań 
Grecji na zewnętrznych granicach 
Unii, w tym o pomocy uciekinierom, 
którzy przybywają na greckie wyspy. 
Ostatnio pilnie była potrzebna po-
moc dla ponad 1500 dzieci i  ich 
rodzin. Rozwiązanie znalazło kilka 
krajów UE. Niemcy przyjmą 243 
dzieci.

Już w lipcu ubiegłego roku Rostok 
przyjął na własny koszt dwadzieścio-
ro uciekinierów, którzy przepłynęli 
Morze Śródziemne. Nadburmistrz 
Roland Methling mówił wtedy:  
„Człowieczeństwo nie może zatonąć, 
za to wszyscy odpowiadamy. Bałtyk 
i Morze Śródziemne powinny być mo-
rzami pokoju. Powinny łączyć ludzi”.

W  2018 r. miasta niemiec-
kie powołały inicjatywę Pomost 
– Bezpieczne Porty. Dziś należy 
do niej 169 miast w  całej RFN, 
a z Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego – Greifswald, Neubranden-
burg i  Rostok. Ich społeczności 
pomagają uciekinierom, protestując 
jednocześnie przeciw karaniu załóg 
statków, które ratują ich na Morzu 
Śródziemnym.  (b.t.)

Inicjatywa Pomost – Bezpieczne Porty. Demonstracja w Berlinie. „Zatrzymaj śmierć 
na Morzu Śródziemnym. Stwórz Bezpieczne Porty”. Fot. Wikipedia. Domena publiczna


