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Wieńce  
pod pomnikami
C 8 maja ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłęb-
ski i premier Brandenburgii, koordynator współpracy 
z Polską Dietmar Woidke, złożyli wieńce na Brytyjskim 
Cmentarzu Wojennym w Berlinie, gdzie pochowani 
są także żołnierze polscy. Wieniec od ambasady 
RP został także złożony pod pomnikiem Żołnierzy 
Radzieckich w dzielnicy Tiergarten. Na znajdującym 
się tam cmentarzu również spoczywają Polacy.
Uroczystości 8 maja odbyły się w Pasewalku. Pod 
pomnikiem żołnierzy, którzy polegli zdobywając miasto 
w 1945 r., zostały złożone wieńce od partnerskich 
miast Pasewalk i Police. (b.t.)  Fot. Ambasada RP/Facebook

75. rocznica zakończenia wojny. Nie ma uwolnienia od historii

Utrzymać jedność w Europie

Krąg Gospodarczy po raz pierwszy on-line

Epidemia a pogranicze

Walka z epidemią. Dotacje Euroregionu Pomerania

Więcej pieniędzy  
– prostsze rozliczanie

FELIETON

Protest na granicy
„Nie ma końca pamięci. Nie ma uwolnienia od naszej historii. 
Bez pamięci stracimy naszą przyszłość” – mówił w ubiegły 
piątek (8 maja) w Berlinie prezydent Niemiec Frank-Walter 
Steinmeier.

8 maja jest w Niemczech Dniem 
Zakończenia Drugiej Wojny Świa-
towej w Europie i Wyzwolenia od 
Narodowego Socjalizmu. Główne 
uroczystości 75. rocznicy zakończe-
nia wojny, które przygotowywano 
w Berlinie, zostały odwołane z powo-
du epidemii koronawirusa. W dzień 
rocznicy główni przedstawiciele 
najważniejszych władz republi-
ki: prezydent państwa, kanclerz, 
prezydenci obu izb parlamentu 
federalnego i prezydent Trybunału 
Konstytucyjnego złożyli wieńce przy 
pomniku Ofiar Wojny i Tyranii. Prze-
mawiał Frank-Walther Steinmeier.

Na wstępie przypomniał, że 
uroczystości miały zgromadzić 
gości z wszystkich państw, których 
obywatele ucierpieli z  powodu 
wojny i okupacji niemieckiej, ich 
potomków, aliantów i  sojuszni-
ków, którzy pokonali nazistowskie 
Niemcy oraz Niemców, którzy 
pod koniec wojny, będąc dziećmi, 
doświadczyli jej okrucieństwa. 
Podkreślił, że władze RFN zapro-
siły też tysiące młodych przyjaciół 
Niemiec z całego świata, których 
przodkowie byli wrogami Niemiec. 
Zaapelował do młodych ludzi, aby 
„naukę wyciągniętą ze straszliwej 
wojny przenosili w przyszłość”.

Mówił: „Tu, w Berlinie, gdzie 
wymyślono i rozpętano tę niszczy-
cielską wojnę, i dokąd ona wróciła 
z całą swą niszczycielską siłą – tu, 
w Berlinie, chcieliśmy wspólnie 
oddać hołd pamięci”.

Podkreślił, że wywołując woj-
nę Niemcy „cały świat uczyniły 
swoim wrogiem”, że w 1945 roku, 
pokonane militarnie, „były samot-
ne, rozbite moralnie, znajdowały 
się na dnie upadku politycznego 
i gospodarczego”.

Zaznaczał, że 75 lat później są 
w zupełnie innej sytuacji: „Żyjemy 
w silnej, ugruntowanej demokracji, 
w 30. roku zjednoczonych Niemiec, 
w sercu pokojowej i zjednoczonej 
Europy. Cieszymy się zaufaniem 
i czerpiemy korzyści ze współpracy 
i partnerstwa na całym świecie”.

Dodając, że właśnie dlatego 
Niemcy mogą dziś mówić, że „dzień 
wyzwolenia to dzień wdzięczności”, 
akcentował: „Trzeba było trzech 
pokoleń, abyśmy mogli to wyznać 
z całego serca. Tak, 8 maja 1945 
roku był dniem wyzwolenia, lecz 
długo jeszcze nie był nim w sercach 
i umysłach większości Niemców”.

Mówiąc, że wyzwolenie Niemiec 
musiało przyjść z zewnątrz, że od-
budowa gospodarcza i budowanie 
demokracji najpierw w  zachod-
niej ich części były możliwe tylko 
„dzięki wspaniałomyślności, dale-
kowzroczności i gotowości byłych 
wrogów wojennych do pojednania”, 
podkreślał, że Niemcy musiały 
się także wyzwolić wewnętrznie, 
że droga „była długa i bolesna”, 
poprzez rozrachunki z przeszło-
ścią, edukację, „męczące pytania 
w rodzinach i między pokoleniami, 
poprzez walkę z przemilczaniem 
i wypieraniem win”.

Zaznaczał, że było to równocze-
sne z dojrzewaniem w Niemczech 
demokracji, „ostrożnym zbliżaniem 
się sąsiadów”, początkiem proce-
su pojednania i jednoczenia się 
Europy, z podpisaniem traktatów 
wschodnich. Dzięki temu – mówił 
– że „za murem nie dało się już 
zamknąć odwagi i  umiłowania 
wolności na wschodzie kontynentu” 
doszło do pokojowej rewolucji 
i zjednoczenia Niemiec.

W  tym kontekście apelował: 
„Nie ma końca pamięci. Nie ma 
uwolnienia od naszej historii. Bez 
pamięci stracimy naszą przyszłość. 
Tylko dzięki temu, że patrzymy 
naszej historii w oczy, że przyjmuje-
my historyczną odpowiedzialność, 
narody tego świata obdarzyły nasz 
kraj nowym zaufaniem”.

Mówiąc o „oświeconym, demo-
kratycznym patriotyzmie” podkre-
ślał: „Nie ma niemieckiego patrio-
tyzmu bez pęknięć. Bez spojrzenia 
na blaski i  cienie, bez radości 
i bólu, bez wdzięczności i wstydu. 
(…) Historia Niemiec to popękana 
historia – z całą odpowiedzialno-

ścią za miliony zamordowanych 
i cierpienie milionów ludzi. Serce 
przez to pęka. Dlatego ten kraj 
kochać można tylko z pękniętym 
sercem. Ten, kto nie może tego 
znieść, kto żąda odcięcia się od hi-
storii, nie tylko wypiera katastrofę 
wojny i dyktatury nazistowskiej. 
Ten deprecjonuje także wszystko, 
co udało się osiągnąć dobrego – za-
przecza istocie naszej demokracji”.

„Pamięć nie jest ciężarem” – 
mówił dalej. „Ciężarem staje się 
niepamięć. Przyznawanie się do 
odpowiedzialności nie jest hańbą 
– hańbą jest wypieranie się jej!”.

Zaznaczał, że urzeczywistnia-
nie powojennego zobowiązania: 
„Nigdy więcej wojny”, zachowanie 
demokracji w  Niemczech i  po-
koju w  Europie zależne są od 
jedności Europy: „Nigdy więcej 
sami! Musimy utrzymać jedność 
w Europie. Musimy myśleć, czuć 
i działać jako Europejczycy. Jeśli 
nie utrzymamy jedności Europy 
(…), wówczas okażemy się niegod-
ni 8 maja. Jeśli Europa poniesie 
klęskę, to klęskę poniesie również 
wezwanie „Nigdy więcej!”.

Podkreślał jednocześnie, że 
fundamentem jedności Europy 
i pokoju na świecie jest godność 
człowieka, przestrzeganie jego 
praw i oparte na tym dążenie do 
rozszerzenia światowej współpracy.

Przypominając słowa prezy-
denta Izraela, który 27 stycznia 
tego roku, w Dniu Pamięci Ofiar 
Nazizmu, ostrzegał w Bundestagu, 
że „jeśli zło mogło zdarzyć się 
w Niemczech, to może zdarzyć się 
wszędzie”, akcentował, że wyzwole-
nie nigdy nie ma końca, że Niemcy 
dziś też muszą się wyzwalać:

„Od pokusy nowego nacjona-
lizmu. Od fascynacji autorytary-
zmem. Od nieufności, od odgradza-
nia się i wrogości między narodami. 
Od nienawiści i szczucia, ksenofo-
bii i pogardy dla demokracji – bo 
przecież są one niczym innym jak 
starymi, złymi demonami w nowych 
szatach. (…) Zostaliśmy wyzwoleni 
ku naszej odpowiedzialności”.

Na koniec apelował: „Nic (…) 
nie jest dane na zawsze. Wolność 
i demokracja są nieprzemijającym 
zobowiązaniem”.  (b.t.)

Przedsiębiorcy polscy i niemieccy 
z północnego pogranicza od ponad 
dwudziestu lat regularnie spotykają 
się w Szczecinie, omawiając inte-
resujące ich problemy. Stworzyli 
Polsko-Niemiecki Krąg Gospodarczy, 
który w ubiegłym roku zmienił na-
zwę na Krąg Gospodarczy Obszaru 
Metropolitalnego Szczecina. Spotka-
nie dzisiejsze (wtorek, godz. 16.30) 
po raz pierwszy będzie prowadzone 
on-line.

Dyskusja będzie dotyczyć skutków 
epidemii koronawirusa na pograniczu 
polsko-niemieckim, a dokładniej – na 
terenie Transgranicznego Obszaru Me-
tropolitalnego Szczecina. Organizatorzy 
sugerują najważniejsze problemy: Jakie 
ograniczenia występują w gospodarce 
i życiu społecznym? Jakie nieoczeki-
wane bariery spowodowało zamknięcie 
granicy między Polską a Niemcami dla 
dawno już osiągniętej normalności Unii 
Europejskiej? Jakie wnioski można wy-

ciągnąć na przyszłość dla współpracy 
polsko-niemieckiej?

Do dyskusji wprowadzą: Jarosław 
Tarczyński, prezes Północnej Izby Go-
spodarczej w  Szczecinie, Wolfgang 
Blank, prezydent Izby Przemysłowo-
-Handlowej Wschodniej Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego w Neubranden-
burgu, przewodnicząca Rady Powiatu 
Vorpommern-Greifswald, burmistrzyni 
Pasewalku Sandra Nachtweih i bur-
mistrz Polic Władysław Diakun.  (b)

W ubiegły piątek po obu stronach 
zamkniętego przejścia granicznego 
Lubieszyn/Linken zebrali się mani-
festanci z Polski i Niemiec, w więk-
szości Polacy. Domagali się od władz 
w Warszawie wycofania obowiązku 
kwarantanny wobec transgranicz-
nych pracowników medycznych. 
Z  innych transgranicznych pra-
cowników ten obowiązek niedawno 
zdjęto, realizując postulat zgłaszany 
podczas poprzednich protestów na 
granicach Polski z sąsiadami.

Manifestanci domagali się także 
otwarcia dla pracowników trans-
granicznych, uczniów i studentów 
przejść Lubieszyn/Linken, Gryfino/
Mescherin, Rosówek/Rosow. Teraz 
muszą jeździć przez Kołbaskowo, co 
dla większości oznacza konieczność 
nadkładania drogi o kilkadziesiąt 
kilometrów.

W ubiegłym tygodniu jeden ze 
szczecińskich posłów powiedział, 
że protesty na granicy służą intere-
som niemieckim i mają charakter 
polityczny.

Mamy w  Polsce wolność słowa 
i  każdy może wypowiadać swoje 
opinie. Ale można też zwrócić uwagę, 
że protesty były także na granicy 
czesko-polskiej, a wcześniej – litewsko-
-polskiej. W czyim tam były interesie?

Autor tego felietonu już tak długo 
żyje na świecie, że koronawirus arbi-
tralnie zesłał go do grupy szczególnego 
ryzyka, czytaj: szczególnej ochrony. 
Tym niemniej z  racji wieku autor 
pamięta, że gdy w czasach, o których 
mawiają, że są słusznie minione, lu-
dzie protestowali przeciwko decyzjom 
władzy, np. dotyczącym warunków 
pracy, władza orzekała, że działają 
w interesie niemieckim, a protest ma 
charakter polityczny, czyli podwójnie 
antypolski.

Korzystając z  wolności słowa 
przypomnijmy, że protestującym 
w Lubieszynie/Linken chodziło o to, 
żeby medycy mogli dojeżdżać do pracy 
i wracać do domu, do rodzin. Jeśli 
to jest w interesie Niemiec, to co jest 
w interesie Polski?

 Bogdan TWARDOCHLEB

2 miliony euro na 
przedsięwzięcia związane 
ze zwalczaniem epidemii 
koronawirusa i jej skutków 
przeznaczył Euroregion 
Pomerania. Wnioski są 
uproszczone. Uproszczone 
będzie ich rozliczanie.

Zamknięcie granicy uniemożliwiło 
realizację wielu projektów Pomeranii, 
związanych m.in. z rozlicznymi spotka-
niami polsko-niemieckimi, negatywnie 
wpłynęło też na pracę instytucji i firm, 
działających na pograniczu. Konse-
kwencje ograniczeń – podobnie jak 
wszędzie – trzeba będzie odrabiać 
długo. Niejednego niezrealizowanego 
przedsięwzięcia nie da się jednak od-
robić. Nie da się bowiem cofnąć czasu, 
żeby w takiej samej formie powtórzyć 
np. spotkanie, które trzeba było odwo-
łać. Każde jest inne i niepowtarzalne.

Na co pieniądze?
Pieniądze ze specjalnego programu 

COVID-19, realizowanego tylko na 
terenie Euroregionu Pomerania, będzie 
można przeznaczyć na:

– ograniczanie następstw pandemii 
poprzez opracowanie i realizację pro-
jektów, mających na celu utrzymanie 
i rozwój współpracy społecznej i kul-
turalnej na pograniczu;

– opracowanie projektów działań 
transgranicznych, których celem bę-
dzie zwalczanie koronawirusa; chodzi 
o współpracę instytucji ochrony zdro-
wia, kampanie informacyjne, działania 
prewencyjne;

– na modelowe działania związane 
z edukacją zdalną.

Ile pieniędzy?
Dotacje będą przyznawane w ra-

mach Funduszu Małych Projektów. 
Całkowita wartość projektu została 
zwiększona z  30 do 50 tysięcy eu-
ro. Dofinansowanie unijne wynosi 85 
proc. jego kosztów.

Co kupić, zorganizować?
Szpitale, domy pomocy społecznej, 

samorządy będą mogły za te pieniądze 
kupić środki ochrony osobistej (np. 
maski, rękawice, przyłbice ochronne, 
płyny do dezynfekcji, fartuchy), czy 
też niezbędny sprzęt, testy itp. Szkoły, 
domy dziecka, instytucje kultury będą 
mogły dofinansować zakup urządzeń 
i  oprogramowania do komunikacji 
on-line oraz nauki zdalnej, a ośrodki 
sportu – dofinansować wszelką dzia-
łalność w sieci.

Kto może kupić?
Wnioski na dofinansowanie 

z  programu „Walka z  pandemią 
COVID-19 i  jej konsekwencjami 
w Euroregionie Pomerania” mogą 
składać podmioty nonprofit:

– szkoły, instytucje edukacji, 
kultury, opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej, szkoły wyższe, orga-
nizacje pozarządowe, samorządy 
i jednostki im podległe.

Wnioskodawcy z Polski muszą 
mieć siedzibę w województwie za-
chodniopomorskim, z  Niemiec – 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim 
i  części Brandenburgii, związanej 
z Euroregionem Pomerania.

Terminy i rozliczenie
Wnioski są przyjmowane od 7 

maja. Decyzja w  sprawie dotacji 
zostanie podjęta najpóźniej w ciągu 
4 tygodni od złożenia wniosku.

Przyjęto uproszczoną formę roz-
liczania projektów (kwota ryczał-
towa). Czas rozliczania projektów 
i  zwrotu kosztów, które poniósł 
wnioskodawca, będzie więc mak-
symalnie krótki.

Dokumenty, wnioski
Wszystkie niezbędne materiały 

można nieodpłatnie ściągnąć ze 
strony: https://pomerania.home.
pl/wordpress/pl/od-07-05-2020-r-
rusza-nabor-specjalny-w-ramach-
funduszu-malych-projektow-
interreg-va-covid-19/

Konsultacje: Aleksandra Warska, 
Małgorzata Jeż – nabor@pomera-
nia.org.pl, tel. 91 486 29 10.

* * *
Projekt: „Walka z  pandemią 

COVID-19 i  jej konsekwencjami 
w Euroregionie Pomerania”, realizo-
wany w ramach Funduszu Małych 
Projektów Interreg V A  „Komuni-
kacja – Integracja – Współpraca”, 
jest współfinansowany z Programu 
Współpracy Meklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia /Polska. 
Za jego wdrażanie odpowiadają 
Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania (partner 
wiodący) i Kommunalgemeinschaft 
Europaregion POMERANIA e.V. 
(partner projektu).

Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania przypomina 
jednocześnie, że cały czas można 
składać wnioski na wszystkie inne 
projekty, które mogą być realizo-
wane w ramach Funduszu Małych 
Projektów Interreg V A.  (b.t.)


