POGRANICZE

24kurier.pl

• 10 LISTOPADA 2021 r. •

7

Literackie pięć dni w Berlinie

Pisarze i niepokój o świat
Wokół słowa „Unrast”, po polsku „niepokój”, skoncentruje
się Niemiecko-Polskie Forum Literackie, które zostanie
zainaugurowane w najbliższą niedzielę w legendarnym Browarze
Kultury w berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg. Pięć dni
otwartych spotkań wypełnią dyskusje o literaturze w kontekście
ważnych problemów dzisiejszego świata. Uczestnictwo
potwierdziło ponad pięćdziesięcioro pisarzy, tłumaczy i ludzi
sztuki z obu krajów.
„Unrast” to również tytuł niemieckiego przekładu „Biegunów”
Olgi Tokarczuk, a przede wszystkim
coraz bardziej powszechny stan
ducha ludzi XXI wieku, który po stuleciu totalitaryzmów i Zagłady miał
być czasem pokoju, solidarności,
sprawiedliwości, urzeczywistniania dobra. Tak się nie stało i m.in.
dlatego we Frankfurcie nad Odrą
i Słubicach polscy i niemieccy artyści rozmawiali niedawno o tym, jak
również sztuka może ocalać świat.
Organizatorem forum pisarzy jest
Berlińska Akcja Literacka (Berliner Literarische Aktion e.V.) i jej
przewodniczący Martin Jankowski.
Obowiązki kuratorskie pełni Dorota
Danielewicz, autorka m.in. „Przewodnika po duszy miasta Berlin”,
opowieści „Droga Jana”, antologii
poezji polskiej „Das Unsichtbare
lieben” („Kochać niewidzialne”)
i współautorka wystawy „My, Berlińczycy” („Wir, Berliner”) oraz tomu

refleksji Polaków o Berlinie XIX
i XX wieku.
Forum zainauguruje spotkanie z Angelą Bajorek, autorką
monografii „Heretyk z familoka”.
Chodzi o Janoscha (Horsta Eckerta), znanego na całym świecie
pisarza i rysownika, urodzonego
w górnośląskim Zabrzu, po wojnie
mieszkańca RFN, a od wielu lat
Teneryfy, który w tym roku skończył
90 lat. Opublikował ponad trzysta
książek dla dzieci, w tym słynny
cykl o Misiu i Tygrysku. Wśród jego
książek dla dorosłych jest m.in.
magiczna górnośląska opowieść
„Cholonek, czyli dobry Pan Bóg
z gliny”. O Janoschu, który „doświadczył w życiu piekła, a umiał
stworzyć raj”, będzie rozmawiać
z Angelą Bajorek tłumaczka i pisarka Paulina Schulz-Gruner.
Dyskusję „Quo vadis Europo?”,
w której wezmą udział Helga Hirsch
i Stefan Chwin, poprowadzi pisarz

„Liebe” („Miłość”) – instalacja na terenie berlińskiego Browaru Kultury
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i tłumacz Olaf Kühl. Zostanie otwarta
wystawa zdjęć Karola Grygoruka
zatytułowana „Adres tymczasowy”,
pokazująca życie w obozach dla
uchodźców. Gościem spotkania
„Kierunek Wschód” będzie Andrzej Stasiuk. Ryzyku uczestnictwa,
pochodzenia, przekraczania granic,
przyjazdu, ucieczki będą poświęcone
następne rozmowy. O ryzyku spoglądania wstecz, czyli o tożsamości
miejsc, które w 1945 roku zostały
włączone do Polski, będą mówić
Krzysztof Niewrzęda, autor książki
„Confinium. Szczecińska opowieść”
i Artur Beker, autor powieści „Drang
nach Osten” dotyczącej Mazurów.
W programie forum jest też
kolokwium o polskim reportażu,
rozmowa o Berlinie – mieście azylu,
wieczory „W poszukiwaniu śladów”
i „U sąsiada” (spotkanie z Andą
Rottenberg i Lotharem Quinkensteinem) oraz „Herbatka u Herodota”
– sympozjum tłumaczy z udziałem
m.in. Olafa Kühla, Karoliny Kuszyk,
autorki książki „Poniemieckie”, Lisy
Palmes i Lothara Quinkensteina,
autorów niemieckiego przekładu
„Ksiąg Jakubowych”, Benjamina
Voelkela i Antje Ritter-Miller, tłumaczki „Pięciu lat kacetu” Stanisława Grzesiuka i monografii Artura Domosławskiego o Ryszardzie
Kapuścińskim.
Forum zakończy wieczór
z Agnieszką Holland i Antonim
Komasą-Łazarkiewiczem oraz projekcja filmu „Mr. Jones”. Finałem
specjalnym będzie „Niebo nad Berlinem” – dyskusja o stolicy Niemiec
w książkach Doroty Danielewicz,
Tanji Dückers i Brygidy Helbig.
Poprowadzi ją Uwe Rada, autor
m.in. reportaży o Berlinie i Szczecinie, monografii Odry, Niemna,
Adriatyku, Łaby.
Szczegóły i przedsprzedaż biletów (na każde spotkanie 6,19 euro):
www.unrast-berlin.de. Partnerem
forum jest Międzynarodowa Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, a sponsorem – miasto Berlin.
W czasie spotkań będą obowiązywać berlińskie zarządzenia
pandemiczne.

Bogdan TWARDOCHLEB

Rośnie liczba chorych. Obowiązkowe 3G i 2G

Obrona przed wirusem
W Niemczech rośnie liczba
chorych na SARS-CoV-2.
Wczoraj tzw. incydencja
(liczba chorych na 100 tys.
mieszkańców mierzona w ciągu
tygodnia) przekroczyła po raz
pierwszy wskaźnik 200 i wynosi
średnio w całym RFN 214.
Najtrudniejsza jest sytuacja
w Bawarii, gdzie szpitale zgłaszają
przeciążenia (w powiecie Miesbach
wskaźnik zachorowań wynosi 868)
i w Saksonii (wskaźnik w powiecie
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 864). W miniony poniedziałek
zanotowano w Niemczech 21 800
nowych zakażeń.
W Meklemburgii-Pomorzu
Przednim wskaźnik zachorowań
wynosił w poniedziałek 156,4.
W ciągu doby zanotowano w całym
landzie 244 nowe zachorowania.
Szpitale nie notują przeciążeń.
Szybko rośnie liczba osób przyjmujących szczepionki. Rząd zapowiada, że wprowadzi obowiązkowe testy dla wszystkich odwiedzających
domy opieki. W obiektach kultury,
restauracjach, kawiarniach etc.
obowiązuje zasada 2G. Wstęp mają
osoby zaszczepione (Geimpfte)
i ozdrowieńcy (Genesene). Tak
samo jest w Berlinie.

W graniczącym z Polską powiecie Uckermark (Brandenburgia)
wskaźnik zachorowań przekroczył
200 (dwa tygodnie temu wynosił 33).
Na kwarantannach są uczniowie
piętnastu szkół i wychowankowie
czterech przedszkoli. Władze powiatu chcą wprowadzić obowiązek
noszenia maseczek w szkołach
także w czasie lekcji.
Coraz większe poparcie zyskuje propozycja premiera Saksonii, aby w zakładach pracy
wprowadzić obowiązek tzw. 3G,
czyli dopuszczać do pracy tylko
te osoby, które albo są w pełni
zaszczepione (Geimpfte), albo są
ozdrowieńcami (Genesene), albo
przedstawią aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa
(Getestete). Popierają to związki
zawodowe i związki pracodawców.
Partie, które wygrały wrześniowe wybory do Bundestagu
i rozmawiają o nowej koalicji
federalnej (SPD, Zieloni, FDP),
chcą niebawem ogłosić zasady
walki z pandemią, które będą
obowiązywały do 19 marca 2022 r.
Mówi się zwłaszcza o konieczności
zachowania dystansu społecznego,
obowiązku noszenia maseczek,
zasadzie 3G w miejscu pracy, dezynfekcji rąk. Koalicjanci opo-

wiadają się za przywróceniem
darmowych testów na obecność
koronawirusa i wspólnych zasad
przyjmowania pacjentów w szpitalach. W czwartek nad propozycjami
przeciwdziałania pandemii ma
obradować Bundestag.
Policja wykrywa fałszywe certyfikaty covidowe. Alarmuje, że
można je kupić przez internet
za 150-250 euro z możliwością
rabatów przy większym zakupie.
Zasadę 3G ponownie wprowadziła Dania. Zaszczepionych jest
tam 85,9 proc. osób powyżej 12.
roku życia.
Hamburg (i nie tylko Hamburg)
przygotowuje doroczny Jarmark
Bożonarodzeniowy. Do części konsumpcyjnych będą miały wstęp
tylko osoby w pełni zaszczepione
i ozdrowieńcy. Pierwszy burmistrz
miasta Frank Ulrich Montgomery
opowiada się za wprowadzeniem
zasady 2G w całych Niemczech. Nie
może być tak – mówił w radio – że
mimo przyjęcia szczepionki przez
2/3 obywateli wciąż „pozwalamy
się terroryzować osobom, które
zaszczepić się nie chcą”.
Od wczoraj obowiązuje w Niemczech nowy cennik mandatów
za wykroczenia drogowe. Trzeba
płacić dużo więcej. (b.t.)

Rogale świętomarcińskie

Fot. Caritas

Niepodległość, dobro, pamięć

Kalendarium
11 listopada
Płomień Niepodległości
11 listopada, Święto Niepodległości Polski. Tego dnia w 1918 r.
w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. W najbliższą sobotę (13 listopada) Związek Krajowy Polskiej
Rady w Berlinie organizuje spotkanie
z okazji święta: rozpalenie Płomienia Niepodległości, śpiewanie pieśni
legionowych, czemu – jak czytamy
– będzie towarzyszyć „grochówka
z kociołka i grzane wino”. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie
broni na frontach pierwszej wojny
światowej. Rozejm ogłosiły z jednej
strony: Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria, a z drugiej – Francja,
Wielka Brytania, Rosja, Belgia, Serbia, Grecja, Rumunia, Włochy, USA,
Japonia. W czasie wojny zginęło
ponad 10 mln ludzi.
DOBROczynię
11 listopada – Dzień św. Marcina. Pod hasłem „DOBROczynię”
zostaną zorganizowane tradycyjne
imieniny ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Z powodu pandemii nie będzie jednak dorocznego korowodu,
a trzydniowy Kiermasz Świętomarciński odbędzie się z zachowaniem
rygorów pandemicznych. 116 cukierników upiecze około miliona
rogali świętomarcińskich z białym
makiem. Organizatorzy przypominają, że według starej opowieści św. Marcin (316-397), gdy
jeszcze był żołnierzem rzymskim,
spotkał w mroźną noc wycieńczonego żebraka. Nie mając żywności
ani pieniędzy, rozciął swój płaszcz
i oddał mu połowę. Nie pytał go
o pochodzenie, przekonania religijne, poglądy polityczne, orientację
seksualną. Organizatorzy piszą:
„Przyjrzymy się przede wszystkim
kryzysowi humanitarnemu, jaki
trwa na granicy polsko-białoruskiej.
Zastanowimy się, jak to możliwe, że
tak wiele osób potrafi usprawiedli-

wiać okrucieństwo wobec głodnych
i przemarzniętych ludzi. Naszymi
gośćmi będą między innymi aktywistki i aktywiści zaangażowani
w pomoc uchodźcom”.
Dzień św. Marcina jest uroczyście
obchodzony również w Niemczech.
Odbywają się uroczystości religijne
i świętomarcińskie pochody z lampionami niesionymi przez dzieci,
przygotowywane są tradycyjne dania
z gęsiny. W wielu miejscowościach
ze względów pandemicznych pochody odwołano. Kilka odbędzie się
Berlinie, a bliżej Szczecina – m.in.
w Greifswaldzie (Wieck) i Pasewalku.

Rozbudzanie
11 listopada o godz. 11.11
zgodnie z kultywowanym od wieków zwyczajem obudzą się w Niemczech stowarzyszenia karnawałowe
uśpione od Środy Popielcowej i zaczną przygotowywać karnawałowe
spotkania, a zwłaszcza tradycyjne
parady. Parady zaczną się dopiero
w 2022 r., już po tłustym czwartku
(Weiberfastnacht, Altweiberfasching,
Schmotziger Donnerstag). Najsłynniejsze przejdą w Poniedziałek Róż
(Rosenmontag) ulicami m.in. Kolonii,
Düsselldorfu, Moguncji. Karnawałowe przedsięwzięcia będą organizowane w zgodzie z zarządzeniami pandemicznymi. W Środę Popielcową
stowarzyszenia znów zasną.
Upamiętnienie ofiar
14 listopada – Volkstrauertag
w Niemczech, święto państwowe
należące do tzw. cichych dni („stille
Tage”), upamiętnienie wszystkich
ofiar wojen i brutalnego ucisku.
W nowoczesnej formie obchodzone
od 1952 roku. Tradycyjnie odbędzie
się specjalne posiedzenie Bundestagu. Tydzień później, 21 listopada, to
w Niemczech i Polsce ewangelicka
Niedziela Zmarłych (Totensonntag)
i katolickie Święto Chrystusa Króla
(Christkönigfest). (b.t.)

Rocznice 9 listopada

Noc pogromu
9 listopada (wtorek) minęła
83. rocznica nocy pogromu (Pogromnacht) w III Rzeszy. Spalono
wówczas w Niemczech 171 synagog, zniszczono 7500 sklepów
prowadzonych przez Żydów, zdewastowano kirkuty. Płonęły synagogi m.in. w: Szczecinie, Koszalinie,
Stargardzie, Greifswaldzie, Pasewalku, innych miastach niemieckiego
wówczas Pomorza.
Według nowych szacunków
zostało zamordowanych do 1500
Żydów. 30 tysięcy osób naziści
zamknęli w więzieniach i obozach
koncentracyjnych.
Jak co roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów zorganizowało w Szczecinie symboliczną
uroczystość. Przy ul. Dworcowej 2,
pod tablicą upamiętniającą spaloną
synagogę, złożono kwiaty i zapalono
znicze. Wieczorem o nocy pogromu
rozmawiano w siedzibie TSKŻ.

Tablica upamiętniająca synagogę
szczecińską
Fot. (b.t.)
Podobne spotkania pamięci odbyły się także w Berlinie i innych
miastach całych Niemiec oraz na
polskich od 1945 r. ziemiach zachodnich i północnych.
9 listopada minęła również 103.
rocznica abdykacji cesarza Wilhelma II i proklamacji Niemiec jako
republiki demokratycznej (Republiki Weimarskiej) oraz 32. rocznica
obalenia muru berlińskiego. (b.t.)

