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Rygory. Mały ruch graniczny
Do końca listopada obowiązują
w Niemczech zaostrzone rygory
sanitarne, wprowadzone przez
rząd federalny w porozumieniu
z rządami landów. Najwięcej
zakażeń notuje się nadal
w landach zachodnich
i południowych, jednak
liczba zakażeń rośnie niemal
wszędzie.
W czerwonej strefie są graniczące z województwem zachodniopomorskim powiaty Vorpommern-Greifswald i Vorpommern-Rügen
(Meklemburgia-Pomorze Przednie)
oraz Barnim, Märkisch-Oderland,
Uckermark (Brandenburgia). Średnia liczba nowych zachorowań na
100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni w wymienionych powiatach
Pomorza Przedniego wynosi odpowiednio 84,0 i 81,4, a w powiatach
Brandenburgii: 97,2, 80,2, 57,2.
Najwięcej nowych zachorowań
w Berlinie jest w dzielnicach:
Neukölln (323,5 na 100 tys. mieszkańców), Tempelhof-Schöneberg
(263,8), Spandau (219,0), Mitte (215,2),
Friedrichshain-Kreuzberg (211,8).
Osoby przyjeżdżające do Berlina
z regionów ryzyka zobowiązane są
do domowej kwarantanny.
Kwarantanna nie dotyczy osób
przejeżdżających tranzytem przez
Berlin (droga tranzytu musi być
najkrótsza z możliwych), osób, które
w ramach małego ruchu granicznego
przebywały w państwach sąsiadujących z Niemcami nie dłużej niż
24 godziny lub które przyjechały
z tych państw do Niemiec, w tym
do Berlina, na maksimum 24 godziny, dyplomatów, przedstawicieli
rządów, organów Unii Europejskiej,
organizacji międzynarodowych.
Nie dotyczy też osób, które na czas
maksimum 72 godzin odwiedzają
krewnych pierwszego i drugiego

stopnia, małżonków, najbliższych
partnerów, przyjeżdżają do pracy
w instytucjach medycznych i zakładach higieny, do opieki nad chorymi – warunkiem jest zachowanie
reżimu higienicznego.

Pod takim samym warunkiem
mogą przyjeżdżać osoby, które mając
mieszkanie w Berlinie bądź w państwie sąsiadującym z Niemcami, np.
w Polsce, mają obowiązek przyjazdu
do Berlina bądź wyjazdu z Berlina
do kraju sąsiedniego ze względu na
naukę, studia, szkolenia zawodowe
i robią to regularnie minimum raz
na tydzień. Przepis ten obowiązuje
także pracowników transgranicznych i pracowników transportu.
Warunkiem koniecznym we
wszystkich wymienionych wypadkach jest brak symptomów zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz
pisemne oświadczenie pracodawcy
lub szefa instytucji edukacyjnej
o niezbędności przyjazdu pracownika (ucznia, studenta) do Berlina.
W Berlinie odwołano jarmarki
adwentowe i bożonarodzeniowe.
Zwiększono listę ulic i placów, na
których obowiązuje noszenie maseczek. Maseczki, tak jak w Polsce,
obowiązują w środkach transportu

publicznego, sklepach, szpitalach
i domach opieki, taksówkach i samochodach także prywatnych, jeśli jadą
nimi osoby z różnych gospodarstw
domowych. Za złamanie przepisu
grożą mandaty 50-500 euro. W stolicy
Niemiec rygory będą obowiązywać
do 15 grudnia.
Podobne jak w Berlinie obostrzenia obowiązują w Brandenburgii.
Obowiązują tu też przepisy o małym
ruchu granicznym. Ze Szczecina
można więc na czas do 24 godzin
jeździć np. do Gartz, Schwedt, Angermünde.
Nie można do Löcknitz, Pasewalku, Ahlbecku, bowiem rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego
nie wprowadził przepisów o małym
ruchu granicznym. Do tego landu mogą wjeżdżać z Polski (poza
osobami delegowanymi służbowo
i pracownikami transportu) tylko
pracownicy transgraniczni, którzy
przedstawią ważne negatywne wyniki testu na obecność SARS-CoV-2
(mogą je zrobić np. w Torgelow na
koszt pracodawcy) oraz uczniowie
i studenci dysponujący aktualnym
oświadczeniem kierownika placówki
edukacyjnej, że nie wykazują symptomów zakażenia koronawirusem.
Przez Meklemburgię – Pomorze
Przednie można przejeżdżać tranzytem, ale tylko najkrótszą drogą.
Od minionej niedzieli kursuje
znacznie mniej pociągów na trasach
Szczecin – Angermünde – Berlin
i Szczecin – Pasewalk – Lubeka
(szczegóły: www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml). W pociągach
obowiązuje rejestracja pasażerów.
Wczoraj wprowadzono cyfrowe
deklaracje wjazdu do Niemiec z obszarów ryzyka. Adres: einreiseanmeldung.de (także w języku polskim).
Przepisy o małym ruchu granicznym wprowadziła także Saksonia.
(b.t.)

Bugenhagen: „Czarownice powinny być zabijane”. Opowieści w internecie

Dzieje Sydonii von Borck
W tym roku minęła 400. rocznica śmierci
Sydonii von Borck, pomorskiej szlachcianki
oskarżonej o konszachty z diabłem i rzucenie
klątwy na książęcy dwór Gryfitów. W 1620
roku została skazana na śmierć i stracona
w Szczecinie.

Winieta strony tytułowej internetowej opowieści o Sydonii
von Borck 
Fot. Pommersches Landesmuseum Greifswald
Muzeum Pomorskie w Greifswaldzie przygotowało
opowieść o niej, opartą na dokumentach, przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Greifswaldzkiego.
Dostępna jest w internecie w językach niemieckim
i polskim pod adresem https://s1620.eu.
Dwadzieścia lat temu Dirk Alvermann, dziś kierownik archiwum, po raz pierwszy zajrzał do teczki
Sydonii i na podstawie rękopiśmiennych dokumentów
opracowywał potem jej dzieje. Zajęło mu to wiele
lat między innymi ze względu na trudności, jakie
stwarza odczytywanie starych rękopisów. Alvermann
napisał książkę, zatytułowaną „Eine unruhige, wunderseltsame Creatur” („Niespokojna, niezwyczajnie
dziwna istota”). Jest również dostępna w internecie
pod tym samym adresem, niestety tylko w języku
niemieckim.
Dirk Alvermann pisze w niej o rodzinie Sydonii,
relacjach Borcków z zakonem krzyżackim, książętami
Pomorza, o konflikcie Sydonii z jej bratem Ulrichem
i jego synem Ottonem, w który angażował się książę

Jan Fryderyk. Przytacza jej listy do księcia Filipa II,
opisuje lata, jakie spędziła w domu zakonnym w
Marianowie, spór z przeoryszą Magdaleną Petersdorf,
oskarżenia o czary, przesłuchania Wolde Albrechts,
również oskarżonej o czary, proces Sydonii w Szczecinie, tortury, wyrok śmierci. Został wykonany 19
sierpnia 1620 roku. Książkę kończy rozdział o kształtowaniu się legendy Sydonii i bogata bibliografia.
Opowieść dopełnia opis procesów o czary w dawnym Szczecinku (Neustettin) w latach 1585-1592.
Na śmierć skazano tam przynajmniej dwadzieścia
dwie osoby.
Autorzy przytaczają kazanie o czarownicach,
jakie wygłosił Johannes Bugenhagen, mnich z Trzebiatowa, a potem przyjaciel Marcina Lutra, ojciec
reformacji pomorskiej, ówczesny uczony zwany
doktorem Pomeranusem, autor pierwszej kroniki
pomorskiej zatytułowanej „Pomerania”. Kazanie
to zostało zanotowane w 1526 roku w Wittenberdze.
Bugenhagen pisał w tekście: „To bardzo sprawiedliwe
prawo, zgodnie z którym czarownice powinny być
zabijane, ponieważ wyrządzają wiele szkód (…),
a mogą przecież ukraść mleko, masło i wszystko
z domu (…). Potrafią zaczarować dziecko, żeby
wciąż płakało i nie jadło, nie spało (…). Mogą też
wywołać tajemnicze choroby w ludzkim kolanie,
które pożerają potem cały organizm. Kiedy widzisz
takie kobiety, mają one diaboliczne formy, ja kilka
widziałem. Dlatego należy je zabijać”.
Na stronie poświęconej Sydonii jest też artykuł
Paula Sperbera, historyka z Greifswaldu, o metodach prowadzenia śledztw z oskarżenia o czary.
O klasztorze w Marianowie w czasach, gdy przebywała tam Sydonia, pisze dr Paweł Gut z Archiwum
Państwowego w Szczecinie, a o ziołach, z których
jakoby Sydonia przyrządzała tajemne mikstury
używane do czarów, opowiada Katja Klemt, aktorka
z Greifswaldu.
Dopełnieniem internetowej opowieści jest film
Michała Majerskiego „Było sobie Pomorze”, w którym
Sydonię gra Anna Januszewska. Są też odwołania
do spektaklu „Czarownice z Salem” wystawianego
przez Teatr Współczesny w Szczecinie. Warto więc
wejść na stronę https://s1620.eu. (b.t.)

Płonąca synagoga w Szczecinie. Zdjęcia zamieściła „Pommersche Zeitung”
12 listopada 1938 r. 
Fot. Wikipedia.org. CC BY-SA 3.0

Światowa kampania solidarności

Rocznica pogromu
Wczoraj, 9 listopada, minęła 82. rocznica nazistowskiego
pogromu Żydów nazywanego też Nocą Kryształową.
Uroczystości pamięci zorganizowano jak co roku w całych
Niemczech. W Szczecinie przedstawiciele Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Żydów i Szczecińskiej Gminy
Żydowskiej złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą synagogę
spaloną przez nazistów 9 listopada 1938 roku. Kwiaty
złożono na miejscu spalonych synagog m.in. w Pasewalku,
Greifswaldzie, Anklam.
W nocy z 9 na 10 listopada zorganizowane oddziały SA i SS dokonały
w całych Niemczech napadów na
Żydów. Spłonęło 1406 synagog i domów modlitwy, zniszczono 8 tysięcy
sklepów prowadzonych przez Żydów,
splądrowano cmentarze. Wskutek tych
wydarzeń zginęło ponad 1300 osób,
30 tysięcy uwięziono w obozach Dachau, Sachsenhausen i Buchenwald.
We współczesnych Niemczech
9 listopada jest Dniem Pamięci Ofiar
Narodowego Socjalizmu. Uroczystości
pamięci zorganizowano m.in. w Berlinie. Były symboliczne ze względu na
pandemię. Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig
odwiedziła synagogę w Schwerinie.
Rabin Yuriy Kadnykow zwrócił uwagę na dzisiejszy antysemityzm. Mówił
o ubiegłorocznym zamachu na synagogę w Halle i niedawnym zamachu w żydowskiej dzielnicy Wiednia. Podkreślił,
że żydowskie gminy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim liczą dziś więcej
członków niż przed rokiem 1933.
Od 2 listopada Międzynarodowy
Marsz Żywych prowadzi światową
kampanię solidarności „Niech stanie
się światłość”, zwróconą przeciw antysemityzmowi, nienawiści, rasizmowi
i nietolerancji. Została przygotowana
na rocznicę Nocy Kryształowej – pogro-

mu, który był zapowiedzią Holocaustu.
Nazwa Noc Kryształowa wzięła się od
kawałków szkła i kryształów zalegających chodniki przed splądrowanymi
mieszkaniami i sklepami Żydów.
Kampania trwa on-line na stronie
www.motl.org/let-there-be-ligth. Można zostawić na niej swój wpis i można
też dołączyć do światowego wezwania:
„Zjednoczmy świat, rzucając światło
ponad ciemnością nienawiści”. Organizatorzy cytują zdanie dr. Samuela
Rosenmana, przewodniczącego Marszu Żywych: „Dajmy wyraz przesłaniu,
że ataki na Żydów oraz przedstawicieli
wszystkich innych wyznań, ras i światopoglądów są niedopuszczalne”.
Wśród partnerów akcji są organizacje i osoby prywatne z Izraela i
całego świata, m.in. społeczność żydowska zgromadzona wokół synagogi
we Frankfurcie nad Menem. Z Polski
akcję wspierają m.in.: Pawilon Chabad
– placówka edukacyjna na terenie
dawnego getta w Warszawie, Centrum
Społeczności Żydowskiej w Krakowie,
Gmina Żydowska w Gdańsku, Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych Linking, Muzeum w Tykocinie, Synagoga
im. Małżeństwa Nożyków w Warszawie, Synagoga Rutka w Dzierżoniowie,
synagogi Pod Białym Łabędziem i „Na
Wygonie” we Wrocławiu. (b.t.)

Podziękowania dla Tegel

Z W niedzielę zakończyło działalność berlińskie lotnisko Tegel (skrót
TXL). Ostatni samolot przyleciał z Paryża. Zrobił na lotnisku pożegnalną
rundę. Cały ruch lotniczy stolicy Niemiec przejęło otwarte tydzień wcześniej nowe lotnisko BER – Berlin Brandenburg, noszące imię Willy’ego
Brandta. Rocznie może ono przyjąć 27 mln pasażerów. Lotnisko Tegel
powstało we francuskiej strefie Berlina po ogłoszeniu w 1948 roku blokady miasta przez ZSRR. Zostało zbudowane w ciągu 90 dni. Główne
gmachy powstały w latach 1965-1975, w tym centralny terminal A.
Berlińczycy przez cały tydzień żegnali się z ulubionym lotniskiem. Robili
sobie zdjęcia z napisem: „Danke TXL”. Z powodu pandemii odwołano
zaplanowane festyny. Na zdjęciu: lotnisko Tegel, lata siedemdziesiąte XX
wieku. (b) 
Fot. https://ber.berlin-airport.de/de.html

