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Do: Instytutu Polskiego w Berlinie i innych przedstawicieli i przedstawicielek polskiej 
polityki kulturalnej oraz do instytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Temat: Ocalenie centrum spo?eczno-kulturalnego �Rozbrat�

Szanowni Pa?stwo,

od 1994 r. teren i budynki �Rozbratu� w Poznaniu wykorzystywane s? jako centrum 
polityczne, spo?eczne i kulturalne oraz jako budynek mieszkalny. Teraz teren ten ma zosta? 
wystawiony na aukcji i jest zagro?ony eksmisj?.

�Rozbrat� zawsze by? miejscem, w którym wi?kszo?? wykluczonych mieszka?ców i 
mieszkanek miasta mog?a znale?? schronienie. �Rozbrat� okaza? niezliczon? ilo?? razy 
zaanga?owanie oraz pomoc w ich sprawach  - w przeciwie?stwie do miejscowych w?adz.  W
przeciwie?stwie do innych instytucji spo?ecznych i kulturalnych, �Rozbrat� by? zawsze 
niezale?ny od instytucji pa?stwowych.Miejsce to jest wa?n? kulturaln? i  polityczn? instytucj? 
oraz jedn? z niewielu prawdziwych alternatyw w Polsce.

Kultura dla wszystkich i bez cenzury! Zgodnie z t? ide? przez ostatnie 25 lat odby?o si? na 
�Rozbracie� setki koncertów, wystaw, pokazów filmowych, debat, odczytów i wyk?adów.

Uwa?amy, ?e po 25 latach u?ytkowania miejsce to nale?y si? jego spo?eczno?ci i musi sta? si? 
wspóln? w?asno?ci? jego u?ytkowników i u?ytkowniczek.

Jako twórcy kultury oraz użytkowniczki i użytkownicy kultury alternatywnej w Berlinie apelujemy, 
aby:

1. Instytucje kulturalne Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkie inne instytucje i 
osoby zainteresowane ró?norodno?ci? kulturow? Polski wstawi?y si? za ocaleniem i 
ochron? centrum spo?eczno-kulturalnego �Rozbrat�.

2. �Rozbrat� sta? si? wspóln? w?asno?ci? jego u?ytkowniczek i u?ytkowników.

Miasto bez �Rozbratu� to miasto bez przysz?o?ci!
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