ADWOKAT PISZE

MISJA POJEDNANIA
Ciechocinek, to nie tylko znane, popularne uzdrowisko, miejsce magiczne, odwiedzane przez tysiàce
kuracjuszy i wczasowiczów. Ciechocinek to nie tylko park Zdrojowy, t´˝nie i s∏ynny deptak. Ciechocinek
to miejsce realizacji wielu ciekawych inicjatyw spo∏ecznych. To w∏aÊnie w Ciechocinku w sierpniu
1993 r. bez fanfar i wielkich s∏ów zosta∏a urzeczywistniona wielka idea pojednania i zbli˝enia pomi´dzy
ludêmi, którzy 1 wrzeÊnia 1939 r. w Gdaƒsku stan´li przeciwko sobie. Jedni jako agresorzy, marynarze
pancernika „Schleswig Holstein”, drudzy jako obroƒcy polskiej placówki na Westerplatte.

Nabo˝eƒstwo ekumeniczne w Ciechocinku w koÊciele p.w. Âw. Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a od lewej: Ks. Pra∏at Honorowy Jego ÂwiàtobliwoÊci proboszcz parafii
Grzegorz Karolak, Ks. Andrzej Mendrok z parafii ewangelickiej w Koninie, Ks. p∏k.
Miko∏aj Hajduczenia - z parafii prawos∏awnej w Toruniu i Ciechocinku, Tadeusz
Kreps - prezes Misji Pojednania i Stowarzyszenia Westerplatczyków i Hubalczyków

Ide´ t´ kontynuuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Spo∏eczne „Misja Pojednania”, którego prezesem jest
dyrektor Sanatorium „Gracja” Tadeusz Kreps. Stowarzyszenie to powsta∏o na bazie dzia∏ajàcej przy tym sanatorium od 1988 r. organizacji spo∏eczno-kombatanckiej
pod nazwà „Rodzina Westerplatczyków-Hubalczyków”.
Organizacja ta powsta∏a z inicjatywy Bo˝eny Pietrzak,
nauczycielki historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku i miejscowych spo∏eczników, a celem jej by∏o
ufundowanie ˝yjàcym jeszcze obroƒcom Westerplatte
oraz ˝o∏nierzom majora Hubala, a tak˝e cz∏onkom ich
rodzin corocznych turnusów rehabilitacyjnych w Sanatorium „Gracja”. Inicjatywa ta zaowocowa∏a ogromnym
sukcesem, a spo∏eczeƒstwo naszego miasta i sponsorzy
z ca∏ego kraju zapewnili s´dziwym ju˝ obroƒcom Ojczyzny
godne warunki rehabilitacji i wypoczynku.
Kapelanem honorowym „Rodziny” zosta∏ ówczesny
proboszcz parafii ciechociƒskiej, wielce zas∏u˝ony dla
naszego miasta ks. pra∏at Antoni Owczarek. W 1992 r. z
ksi´dzem A. Owczarkiem zaprzyjaêni∏ si´ przebywajàcy
na leczeniu w Sanatorium „Gracja” katolicki duchowny
z RFN, ks. Johannes Gehrmann, który lata wojny sp´dzi∏
w pobliskim Ot∏oczynie, a po ukoƒczeniu w RFN Seminarium Duchownego zosta∏ kapelanem jednego z niemieckich marynarskich zwiàzków weteranów wojny. Spotkanie ksi´dza A. Owczarka i ks. J. Gehrmanna zaowocowa∏o wielkà ideà pojednania pomi´dzy Niemcami i
Polakami na przyk∏adzie konkretnych ludzi i konkretnych
wydarzeƒ, gdy˝ tylko w takiej sytuacji mo˝na mówiç o
rzeczywistym pojednaniu. Idei tej ksiàdz A. Owczarek
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nie zdà˝y∏ jednak zrealizowaç za ˝ycia. Zmar∏ w styczniu
1993 r. Na jego pogrzeb przyby∏y t∏umy, w tym tak˝e ks.
Johannes Gehrmann oraz Westerplatczycy. W zwiàzku z
pogrzebem ksi´dza A. Owczarka dosz∏o do spotkania
ks. J. Gehrmanna z Westerplatczykami i wtedy skonkretyzowa∏ si´ pomys∏ spotkania obroƒców Westerplatte z
marynarzami z pancernika „Schleswig Holstein”. Spotkanie
to odby∏o si´ w sierpniu 1993 r. w Sanatorium „Gracja”,
przy licznym udziale kombatantów z Polski i Niemiec, a
w jego trakcie obroƒca Westerplatte pp∏k Stanis∏aw Trela
i celowniczy z pancernika „Schleswig Holstein” Martin
Menzel podali sobie d∏onie w symbolicznym geÊcie pojednania. Ciechociƒska, a w∏aÊciwie ju˝ ogólnopolska „Misja
Pojednania”, nie ograniczy∏a si´ w swej dzia∏alnoÊci tylko
do Niemców. W latach nast´pnych odbywa∏y si´ spotkania
z udzia∏em kombatantów z Rosji, Niemiec i Polski. Z inicjatywy „Misji” odby∏o si´ tak˝e Mi´dzynarodowe Forum
Kombatantów Krajów Sàsiadujàcych z Polskà oraz wiele
innych akcji, b´dàcych krokami milowymi w drodze do
pojednania pomi´dzy narodami.
By w Ciechocinku mog∏y si´ zrodziç tak wspania∏e
inicjatywy, potrzebny by∏ odpowiedni klimat. Klimat ten
stworzy∏ nie˝yjàcy ju˝ ks. pra∏at Antoni Owczarek, który
objà∏ ciechociƒskà parafi´ p. w. Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a w 1984 r.
W latach beznadziei i stagnacji ksiàdz A. Owczarek
potrafi∏ o˝ywiç spo∏ecznoÊç ciechociƒskà, skupiç jà w
dziele rozbudowy koÊcio∏a parafialnego oraz uwra˝liwiç
na potrzeby innych ludzi. Z jego inicjatywy rozwini´to
w Ciechocinku pomoc dla ludzi biednych, wydawanie
bezp∏atnych posi∏ków w sanatoriach „Inwalidów” i „Gracja”, otworzono tak˝e Dom Samotnej Matki. Na podkreÊlenie zas∏uguje dzia∏alnoÊç ksi´dza A. Owczarka w kryzysowych latach osiemdziesiàtych, zwiàzana z pozyskiwaniem pomocy zagranicznej dla mieszkaƒców Ciechocinka.
Akcja ta ma ju˝ swojà histori´. W roku 1986 r. Tadeusz
Kreps, dyrektor Sanatorium „Gracja” - absolwent SGPiS
i pedagogiki na UW - nawiàza∏ kontakt z misjonarzami
Âwi´tej Rodziny w Dueren w RFN, którzy podj´li wspó∏prac´ z parafià ciechociƒskà, kierowanà przez ksi´dza A.
Owczarka. Za poÊrednictwem Sanatorium „Gracja” parafia
ciechociƒska otrzyma∏a z RFN 165 tirów darów. O rozmiarach pomocy z Niemiec Êwiadczyç mo˝e fakt, ˝e ka˝dy
tir zabiera∏ 35 ton ∏adunku, na który sk∏ada∏a si´ ˝ywnoÊç,
odzie˝, lekarstwa, sprz´t medyczny itp. Znacznà cz´Êç
darów ksiàdz A. Owczarek przekazywa∏ innym parafiom,
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szpitalom, a du˝a ich cz´Êç trafi∏a do potrzebujàcych na Bia∏orusi. Nadchodzàce do
Sanatorium „Gracja” transporty z pomocà humanitarnà z RFN by∏y êle widziane przez
ówczesne w∏adze. Dyrektor T. Kreps ryzykowa∏ utrat´ stanowiska, ale udzielane mu
spo∏eczne poparcie oraz niekwestionowany autorytet ksi´dza A. Owczarka wÊród miejscowych notabli chroni∏ wszystkich zaanga˝owanych w t´ misj´ od ideologicznej, biurokratycznej samowoli.
Ciechocinek jest nie tylko miejscem, w którym w sierpniu 1993 r. pp∏k Stanis∏aw
Trela z Westerplatte oraz Martin Menzel z pancernika „Schleswig Holstein” w geÊcie
pojednania zakoƒczyli II wojn´ Êwiatowà. Ciechocinek jest bowiem wa˝nym oÊrodkiem
ekumenicznym, a jego znaczenie wià˝e si´ z dzia∏alnoÊcià ks. pra∏ata Grzegorza Karolaka,
który w kwietniu 1995 r. zosta∏ instytuowany na proboszcza w Ciechocinku.
Ksiàdz G. Karolak przejà∏ nie tylko funkcj´ Honorowego Kapelana „Misji Pojednania”,
ale mianowany zosta∏ równie˝ duchowym opiekunem ˝o∏nierzy i rodzin wojskowych
Garnizonu Ciechocinek, a tak˝e kapelanem Sanatorium MSWiA oraz 22 Szpitala Wojskowego. Dynamizm pracy duszpasterskiej ksi´dza G. Karolaka znalaz∏ uznanie nie tylko wÊród kuracjuszy i mieszkaƒców Ciechocinka. Ksiàdz pra∏at otrzyma∏ nadto godnoÊç
kapelana papieskiego Jana Paw∏a II, a papie˝ Benedykt XVI wyniós∏ ciechociƒskiego
duchownego do godnoÊci Pra∏ata Honorowego Jego Âwi´tobliwoÊci. Ludzie tej miary
zmagajà si´ nie tylko z teraêniejszoÊcià, ale prze∏amujà mrocznà przepaÊç, jakà ostatnia
wojna uczyni∏a w naszych sercach i walczà o przysz∏oÊç chrzeÊcijaƒstwa, w wielkim
dziele jednoÊci i zjednoczenia wszystkich chrzeÊcijan. Ksiàdz G. Karolak jest wielkim
rzecznikiem ekumenizmu. Przejmujàc obowiàzki Honorowego Kapelana „Misji Pojednania”, od 1995 r. odprawia∏ nabo˝eƒstwa dla weteranów zarówno wyznania katolickiego, jak i ewangelickiego. Jego doÊwiadczenie i oddanie sprawie ekumenii zosta∏o
docenione przez w∏adze koÊcielne i w 2005 r. ksiàdz pra∏at Grzegorz Karolak zosta∏
powo∏any na Diecezjalnego Duszpasterza ds. Ekumenii. Ksiàdz pra∏at zgromadzi∏ wokó∏ siebie duchownych innych wyznaƒ, a nabo˝eƒstwa ekumeniczne sta∏y si´ ju˝ tradycjà w Ciechocinku. Uczestniczà w nich mi´dzy innymi ks. p∏k Miko∏aj Hajduczenia
z parafii prawos∏awnej w Toruniu, ks. radca Jerzy Molin z parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu oraz metodysta ks. Janusz Olszaƒski. Ksiàdz G. Karolak odprawia tak˝e
i w innych parafiach naszej diecezji nabo˝eƒstwa ekumeniczne, w czasie których S∏owo
Bo˝e jest g∏oszone tak˝e przez duchownych innych wyznaƒ, oddanych sprawie ekumenii.
Jednà z najbardziej donios∏ych, zrodzonych w Ciechocinku inicjatyw jest upami´tnienie
nie tylko Polaków, którzy padli ofiarami hitleryzmu, ale równie˝ obywateli polskich
pochodzenia niemieckiego, zamordowanych w 1945 r. przez samozwaƒczà milicj´.
Wydarzenia takie mia∏y miejsce po wojnie na terenie Ciechocinka, Nieszawy i Aleksandrowa Kuj., a dotyczy∏y osiad∏ych na Kujawach od pokoleƒ ewangelików. Ludzie ci w
przewa˝ajàcej mierze zostali zmuszeni przez okupanta do podpisania volkslisty, ale,
tak jak np. rodzina dr. Gustawa Bekkera z Drezna, mieszkajàca przed laty w Wiktorynie,
nawet nie uto˝samiali si´ z Niemcami i nie widzieli powodu, by porzucaç swoje strony
ojczyste. Jednak˝e wielu z nich pad∏o ofiarà samosàdów. Mieszkaƒcy Aleksandrowa
Kuj. do dziÊ nie mogà zapomnieç o krwawych wydarzeniach w miejscowym m∏ynie
parowym.
W dniu 23 sierpnia 2008 r. ksiàdz pra∏at Grzegorz Karolak przewodniczy∏ modlitwie
ekumenicznej z udzia∏em duchownych wszystkich wyznaƒ, w intencji ods∏oni´cia obelisku upami´tniajàcego tragicznà Êmierç ewangelickich mieszkaƒców Aleksandrowa
Kuj. W uroczystoÊci tej uczestniczyli burmistrz Aleksandrowa Kuj., radni, liczni mieszkaƒcy oraz goÊcie z kraju i zagranicy. WÊród nich tak˝e inicjator wzniesienia obelisku,
dr Gustaw Bekker, który w aleksandrowskim m∏ynie utraci∏ ojca.
Ludzie dobrej woli wiele ju˝ dokonali w dziele zbli˝enia naszych narodów, ale w
Ciechocinku i okolicach wcià˝ straszà resztki zdewastowanych po wojnie cmentarzy
ewangelickich. Spoczywajà na nich pokolenia dawnych mieszkaƒców Doliny Ciechociƒskiej, których potomkowie w wi´kszoÊci wtopili si´ w naród polski.
Ksiàdz pra∏at G. Karolak wraz ze Stowarzyszeniem „Misja Pojednania” oraz miejscowà
spo∏ecznoÊcià ewangelickà - podjà∏ kolejnà, niezwykle wa˝nà inicjatyw´, polegajàcà
na uporzàdkowania tych cmentarzy. Jest to jednak dzie∏o przekraczajàce mo˝liwoÊci
skupionych wokó∏ niego spo∏eczników. W tej sprawie powinny wi´c pomóc tak˝e
w∏adze miejskie. Dzi´ki tej inicjatywie zniknà z Ciechocinka ostatnie Êlady wojny, a
odwiedzajàcy nasze miasto kuracjusze z Polski i zagranicy b´dà mogli z zainteresowaniem
obejrzeç obiekt, który niegdyÊ by∏ cmentarzem, a obecnie przyjmie charakter terenu
parkowego, upi´kszajàcego nasz kurort i jedynie zachowane lapidarium w postaci
ocala∏ych nagrobków przypominaç b´dzie, ˝e Nizina Ciechociƒska to miejsce, gdzie
przez wieki ˝yli zgodnie ludzie, których praca wzbogaci∏a nasz naród i kultur´.
Dawid Binemann-Zdanowicz
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