
Na drodze pojednania
Konferencja polsko - niemiecka

- Pojednanie nie mo˝e byç abstrakcyjne, ono
musi byç konkretne, tzn. mi´dzy konkretnymi
ludêmi - powiedzia∏ ks. bp Bronis∏aw Dembowski
podczas konferencji polsko - niemieckiej, która
odby∏a si´ w Nieszawie w dniach 5 - 6 wrzeÊnia br.

Tegoroczne spotkanie by∏o kolejnym krokiem, na
drodze pojednania polsko - niemieckiego, zapoczàt-
kowanym przez nieszawskich ksi´˝y: ks. dr. Zdzis∏awa
Paw∏owskiego i ks. kan. Wojciecha Sow´. Przypomnijmy,
w ubieg∏ym roku w Nieszawie zosta∏ ods∏oni´ty pomnik
poÊwi´cony niewinnym ofiarom wojny i przemocy z
lat 1939 - 1945, Polakom i Niemcom. Ksiàdz biskup
sta∏ si´ opiekunem duchowym wszelkich inicjatyw
podejmowanych w Ciechocinku i  Nieszawie, zmie-
rzajàcych do pojednania obydwu narodów.

Tematem spotkania by∏y relacje mi´dzy Polakami
a Niemcami w Nieszawie i na Kujawach Wschodnich,
na przestrzeni dziejów. Mottem: Przesz∏oÊç - Teraêniej-
szoÊç - Przysz∏oÊç. W konferencji udzia∏ wzi´li ducho-
wni, w tym KoÊcio∏a Augsbursko -Ewangelickiego,
przedstawiciele w∏adz polskich, naukowcy oraz Êwiad-
kowie, byli i obecni mieszkaƒcy Kujaw. Z Niemiec
przyby∏o 25 osób, w tym pastor Klaus Zimmermann
i Gustaw Bekker, inicjator pojednania ze strony nie-
mieckiej.

Prof. Witold Stankowski, jeden z organizatorów,
podkreÊli∏: - MyÊlimy o tym wszystkim, co nas ∏àczy,
co nas jeszcze dzieli. Najwa˝niejsze jest to, ˝e si´ spo-
tykamy, osiàgajàc t´ drog´ porozumienia, która potrze-
buje niewàtpliwie czasu.

Podczas konferencji zosta∏o podj´tych wiele tema-
tów, w tym bardzo dra˝liwych, dotyczàcych II wojny
Êwiatowej, zarówno przez referentów, jak i Êwiadków.
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Uczestnicy konferencji przy pomniku - symbolu pojednania mi´dzy
Polakami a Niemcami.

Prof. Cezary Król wystàpi∏ z referatem:
Ciechocinek - miasto wielu kultur i bogatej
historii.

Âwiadkowie polscy.
W g∏´bi Micha∏ Drobniewski.

Ks. bp Bronis∏aw Dembowski, ojciec
duchowy pojednania polsko - niemieckiego
na gruncie ciechociƒsko - nieszawskim.

Bardzo interesujàcymi  by∏y wystàpienia, m.in. profe-
sorów: Cezarego Króla i W∏odzimierza Jastrz´bskie-
go. Prof. Cezary Król przypomnia∏, to co dla nas Po-
laków jest oczywiste,  i˝ sprawcà wojny by∏a hitlerows-
ka III Rzesza w sojuszu ze stalinowskim Zwiàzkiem
Radzieckim. Jak jednak zaznaczy∏, to nie zwalnia od
odpowiedzialnoÊci tych wszystkich, którzy w okresie
wojny i tu˝ po jej zakoƒczeniu zachowali si´ niegodnie,
mordujàc i rabujàc niewinne ofiary spoÊród niemieckiej
ludnoÊci cywilnej.

Zadaniem konferencji by∏o, m.in. zreasumowanie
tej tematyki, wskazanie na nowe, jeszcze nie zbadane
fragmenty wspólnych dziejów a jednoczeÊnie wyty-
czenie pewnych zadaƒ  na przysz∏oÊç.
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Przy drzewku pojednania (dàb piramidalny). Od lewej: pastor
Klaus Zimmermann z Niemiec, Gustaw Bekker - inicjator pojednania
ze strony niemieckiej, ks. kan. Wojciech Sowa - inicjator pojednania
ze strony polskiej, Wanda Wasicka - autorka publikacji na temat
pojednania polsko - niemieckiego na gruncie nieszawskim.

Miejsce po cmentarzu ewangelickim w Nieszawie.

Za sto∏em prezydialnym. Od lewej: Andrzej Nawrocki burmistrz
Nieszawy, ks. kan. Wojciech Sowa, ks. bp Bronis∏aw Dembowski,
dr Gustaw Bekker, prof. Witold Stankowski.

Na pierwszym planie Êwiadkowie niemieccy. Druga od lewej Lidia Krüger.

Na nieszawskim pomniku, symbolu pojednania
mi´dzy Polakami a Niemcami, zosta∏ umieszczony cytat
z or´dzia biskupów polskich do biskupów niemieckich
z 1965 r.: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. W
tym roku mija 40. rocznica tego prze∏omowego wyda-
rzenia w stosunkach polsko - niemieckich. W Nieszawie
jej obchody zapoczàtkowa∏a wspomniana konferencja.
Dosz∏o do niej, m.in. dzi´ki zaanga˝owaniu miejsco-
wych w∏adz, Romana Chmielewskiego - przewodniczà-
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cego Rady Miejskiej  i burmistrza Andrzeja Nawrockie-
go.

W zwiàzku z kolejnym krokiem na drodze nieszaws-
kiego pojednania, zosta∏a wydana okolicznoÊciowa
publikacja.

     tekst i fot. Wanda Wasicka


