OTWOCK
17 sierpnia (czwartek), godz. 18.00
Niezwykłe przygody rodziny doktora Przygody
Spotkanie z Karen Kirsten z Bostonu (USA), praprawnuczką Józefa Przygody, który w 1895 r.
założył pierwszy w Otwocku „zakład leczniczy dyjetetyczno-hygieniczny dla Izraelitów” przy
ul. Warszawskiej 5.
W historii rodziny Przygodów przeplatają się: wizja i przedsiębiorczość, szczęście i tragedie,
podłość i szlachetność, zdrajcy i Sprawiedliwi. Karen Kirsten przygotowuje książkę o losach
rodziny. Będzie to jej pierwsze publiczne spotkanie z mieszkańcami Otwocka.
Teatr Miejski, ul. Armii Krajowej 4
18 sierpnia (piątek), godz. 18.30
Spacer po nieistniejącym mieście – śladami otwockiego getta
W ramach spaceru m.in.: pod budynkiem sanatorium Przygody posłuchamy jego
praprawnuczki, a pod domem Perechodnika przeczytamy jego wspomnienia.
Prowadzą Zbigniew Nosowski (przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów
Otwockich i Karczewskich) i Sebastian Rakowski (prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka).
Rozpoczęcie na dworcu kolejowym
19 sierpnia (sobota), godz. 18.00
Wbrew swojej woli – spektakl Grupy Supermarket według Calka Perechodnika i Alexa
Kurzema

Perechodnik wraca do Otwocka! „Wbrew swojej woli” – to spektakl Grupy Supermarket
oparty m.in. o „Spowiedź” Calka Perechodnika, poruszające wspomnienia mieszkańca
Otwocka, żydowskiego policjanta w tutejszym getcie.
Słowa Perechodnika zabrzmią w Otwocku w szczególnym miejscu i szczególnym czasie.
Spektakl będzie prezentowany w otwockim Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza, czyli w
budynku przedwojennego kina „Oaza” należącego do żony Perechodnika. Tego dnia
przypadnie rocznica zagłady otwockich Żydów. 19 sierpnia 1942 r. Perechodnik bezradnie
patrzył, jak do bydlęcego wagonu wsiadają jego ukochane żona i dwuletnia córeczka.
BILETY DO NABYCIA w kasie Teatru Miejskiego w cenie 40/45 zł.
Teatr Miejski, ul. Armii Krajowej 4 (bilety)
20 sierpnia (niedziela), godz. 17.00
Marsz pamięci i modlitwy w 75. rocznicę zagłady otwockich Żydów
Rozpoczęcie na rampie kolejowej

FALENICA
20 sierpnia 2017 r. (niedziela), godz. 19.30
zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić ofiary tej wielkiej tragedii na Uroczyste
Spotkanie, połączone z modlitwą ekumeniczną, przy pomniku upamiętniającym zagładę
Żydów Falenicy, ul. Patriotów róg Frenkla.
20 sierpnia 2017 r. (niedziela), godz. 20.00
Po spotkaniu, ok. 20.00 projekcja filmu dokumentalnego pt. „Portrecista” w reżyserii
Ireneusza Dobrowolskiego (wstęp wolny).
Film opowiada historię Wilhelma Brasse, przedwojennego fotografa-portrecisty,
który w jednym z pierwszych transportów trafił do Auschwitz. Pod nadzorem SS
prowadził on fotograficzną dokumentację obozu aż do jego wyzwolenia. O swojej
pracy i przeżyciach z nią związanych opowiada sam Brasse, który po II WŚ nigdy już nie wziął
do ręki aparatu fotograficznego.
Po filmie dyskusja z twórcami tego filmu.
Kinokawiarnia Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A
23 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 19.00
Koncert „Bester Quartet”
Zespół założony został w 1997 roku jako The Cracow Klezmer Band. Dziś jest to światowej
sławy grupa znakomitych muzyków grających utwory o szerokim przekroju stylistycznym,
w którym zasymilowane zostały wybrane elementy muzyki klasycznej, jazzowej,
awangardowej oraz dokonania współczesnej kameralistyki, gdzie fundamentem
do budowania niepowtarzalnych form instrumentalnych jest improwizacja.
KinoKawiarnia Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A (wstęp wolny).
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