Otwarcie "Scharwenka Kulturforum" w Bad Saarow

17

stycznia 201 4 r na za-

proszenie
stowarzy$zenia scharwenkowski ego z Bad Saaeow udala sili
delcgal:ja UMiG Szamotuly wraz
z dyrektorami szk61 muzycznych
z Szamotul i Mi~dzyrzecza. Wizyta zwi~zana byla z uroczystym
otwarciem Forum Kuhuer Brad
ScharwenkOw.

Wczdll.iej sporo jui pisaliSmy 0
wsp61pracy z niemieckim Bad
Saarow, 0 naszym festiwalu scharwenkowskim w Szamotulach i
wsp61nych inicjatywach sluz,!cych
utrwaleniu pami,ci 0 pochodz,!(yeh z Szamotul Filipie i Ksawerym Scharwenkach. Stowarzyszenie scharwenkowskie kierowane
przez niezwykle oddanego sprawie.
Pelera Wachalskiego zrealizowalo
gigantyczne zadanie rewitalizacji
moeno zn iszczonego domu Scharwenk6w w Bad Saarow. Powstalo
bard..;o dobrze wyposazone centrum z instrumentami i cen nymi
eksponatami. Niemcy trakt uj<}
wsp6lp rac~ z Szamot)Jtami bardzo
powai.nie i po partnersku.
Szamotulski UMiG reprezentowali
J Z-ca Burmistrza Wojciech Rabski, Kierownik Wydzialu Promocji
Miasta, Informatyki i Wsp6lpracy Zagranicznej Henryk Ziobillski i pracownik tegoz wydzialu,
Andrzej Franke. W uroczystosci
otwarcia nowego forum udzial
wzi~li: odpowiednik naszego wojewody na Brandenburgi~ , burmistrz Bad Saa{ow, pra-prawnuk
Filipa Scharwenki i wiele innych
zainteresowanych tematem os6b.
W czasie uroczystosci otwarcia i

przekazania symbolicznego k1ucza
Peterowi Wachalskiemu burmistrz
Rabski przekazal prezent Szamotul
- obraz olejny namalowany przez
naszl} lokalna artystk~ pani<} Henryk~ Schiller. Obraz przedstawia
Ruks-Mtyn, miejsce, gdzie bracia
Scharwenkowie cz~sto przebywali.
Wydarzenie wzbudzilo duze zainteresowanie, byla telewizja i radio.
Wsp61n<} inicjatywl} nastawion'!
na ksztalcenie mlodych pianist6w jest europejski projekt doty·
cz'!cy konkurs6w pianistycznych
organizowanych na przemian w
Niemczech i w polskich szkolach
muzycznych. Projekt -zaklada wykorzystanie funduszy europejskich
dia nagradzan ia mlodych artyst6w.
1'0 byla najbardziej istot'na czc;sc
wizyty, kiedy panie dyreklor Beala Grabska-Kajzderska (Szkola
Muzyczna w Szamotulach) i Malgorzata Te!ega (Szkola Muzyczna
w Mi~dzyrzeczu) i przedstawiciele
UMiG Szamotuly doprecyzowywali szczeg61y przyszlych konkursow
z przedstawicielem niemieckiego
kuratorium oswiaty. Juz na pocz'Jlku lutego do Szamotul przyjadl} z
kolei przedstawiciele Bad Saarow w
celu ustalenia ostatnich szczeg616w
wsp6lnego projektu.
Ostatn im punklern spotkania w
Bad Saarow byt koncert muzyki
braci Scharwenk6w w " Theater
am See". Po tym waznym spotkaniu nadzieja powoli zamienia si~ w
pewnosc, ze planowane przedsic;wZit;cie doczeka si~ realizacji.
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