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PRZEDMOWA

30-lecie powstania Memorandum Wschodniego EKD (1995) przypadło na 
czas intensywnego przygotowania Polski, Czech, Słowacji, Łotwy, Litwy 
i Estonii do członkostwa w Unii Europejskiej. Nie mogło to, oczywiście, 
ujść uwadze członków Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej 
i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. 

Na posiedzeniu tej Komisji, w dniach 29-31 maja 1995 roku w Weiten-
hagen koło Greifswaldu, jednym z punktów obrad była sprawa uczczenia 
30. rocznicy Memorandum EKD. W toku dyskusji stwierdzono, że obchody 
jubileuszu nie mogą ograniczyć się tylko do przypomnienia o tym, czego 
dokonano przed 30 laty. Jeden z członków Komisji Kontaktów mocno za-
akcentował myśl, zgodnie z którą Memorandum należy potraktować jako 
twórcze wyzwanie do wspólnej reakcji na przyszłe problemy życia narodów 
europejskich po rozszerzeniu granic Unii Europejskiej. Zniesienie żelaznej 
kurtyny między Niemcami i Polską nie może oznaczać przeniesienia tej 
kurtyny na wschodnią granicę Polski. Zadanie Kościołów Niemiec i Polski 
w duchu Memorandum należy widzieć w nawiązaniu i pielęgnowaniu 
kontaktów z Kościołami za wschodnią granicą Polski.

Myśl ta, po dość długiej dyskusji, znalazła zrozumienie u wszystkich 
członków Komisji Kontaktów. Od samego początku rzeczą jasną było, iż 
szukanie dróg porozumienia z Kościołami za wschodnią granicą Polski 
nie może się dokonać bez udziału Kościoła rzymskokatolickiego. Za rzecz 
znamienną można uznać fakt pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie 
do udziału w tej pracy oficjalnych przedstawicieli Konferencji Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Niemczech i Polsce. Ich udział w projekcie Pojed-
nanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w 
Niemczech ułatwił nawiązanie kontaktów z Kościołem rzymskokatolickim 
i greckokatolickim na Ukrainie i w Białorusi. 

W wyniku pracy organizacyjnej pracowników PRE i EKD powstała 
międzynarodowa, międzykonfesyjna grupa robocza Projektu Pojednanie. 
W jej skład wchodzą przedstawiciele Kościołów ewangelickich, rzymsko-
katolickiego i prawosławnego.

W tym roku mija 21 lat od utworzenia projektu. W tym czasie w ramach 
projektu odbyło się wiele różnego rodzaju spotkań hierarchów, duchownych, 
teologów, ludzi zaangażowanych w życie swoich Kościołów. Wywarły one 
znaczny wpływ na sytuację w różnych obszarach życia uczestniczących  

w projekcie Kościołów. Regularnie odbywają się posiedzenia grupy roboczej 
i organizowane są doroczne konferencje w Polsce, Ukrainie i Białorusi.

W spotkaniach i konferencjach organizowanych w ramach projektu 
często brały udział osoby, dla których było to pierwsze spotkanie z fak-
tem istnienia ekumenicznej, wspólnie działającej grupy ludzi z różnych 
Kościołów. Grupy takich osób, które potrafią przezwyciężyć obciążenia 
przeszłością pełną konfliktów i teraz zdolne są do wspólnego działania 
w duchu wiary w Jednego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nawet zewnętrzna 
forma tego działania jest skromna, to jednak znaczenie takiego właśnie 
wspólnego świadczenia o prawdzie Ewangelii jest nie do przecenienia. 
Uczestnicy Projektu Pojednanie mogli się o tym nieraz osobiście przekonać.

Arcybiskup Jeremiasz
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
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Jak doszło do powstania projektu?
Pierwsze powojenne zebranie członków Rady Kościoła Ewangelickiego 

w Niemczech (EKD) w październiku 1945 roku zaowocowało powstaniem 
słynnego Stuttgarckiego wyznania winy. Fakt ten rozpoczął nowy etap 
udziału niemieckiego Kościoła w społeczności ekumenicznej. W Stuttgar-
cie padły znamienne słowa pokuty: „Nie wyznawaliśmy zbyt odważnie, 
nie modliliśmy się bardziej żarliwie, zabrakło nam radosnej wiary i nie 
miłowaliśmy płomienną miłością”, wyrażające głęboki żal oraz winę, „że 
z naszego powodu na wiele narodów i krajów spadło wiele nieszczęść”. 
To wyznanie ze strony niemieckiego Kościoła wyrażało życzenie i potrze-
bę rozpoczęcia nowego, wspólnego rozdziału współpracy ekumenicznej 
z innymi Kościołami. Pierwsze kroki w kierunku pojednania poczyniła 
oficjalna delegacja EKD pod przewodnictwem ks. Martina Niemöllera, 
która w lutym 1957 roku przybyła z wizytą do Polski.  

Kolejnym przełomem było Memorandum Wschodnie Kościoła Ewan-
gelickiego w Niemczech z 1965 roku, dotyczące sytuacji wypędzonych 
i stosunku narodu niemieckiego do jego wschodnich sąsiadów. Po Memo-
randum nastąpiła ożywiona wymiana listów między polską a niemiecką 
Konferencją Biskupów Katolickich. Z korespondencji tej jasno wynika, iż 
wewnętrznie akceptowany, bilateralny proces zbliżenia i porozumienia 
będzie możliwy tylko wówczas, gdy nie będą wysuwane roszczenia prawne. 

Wzajemny układ pomiędzy PRL a RFN z 1970 roku, o podstawach nor-
malizacji stosunków pomiędzy tymi dwoma państwami, stworzył ramy 
dla licznych polsko-niemieckich inicjatyw i kontaktów. Umożliwił ponadto 
utworzenie, na oficjalnej płaszczyźnie, kościelnej Komisji Kontaktów między 
EKD a Polską Radą Ekumeniczną (PRE), której pierwsze posiedzenie odbyło 
się w 1974 roku. Polityka odprężenia lat siedemdziesiątych zaowocowała 
bezpośrednimi kontaktami polsko-niemieckimi, częstymi spotkaniami 
i wzajemnymi wizytami, a także wymianą młodzieży, wspólnymi przed-
sięwzięciami kulturalnymi i pomocą socjalną.

Od wielu lat stosunki polsko-niemieckie stanowią jeden z istotnych 
czynników polityki europejskiej. Stabilizacja, czy też względnie bezkon-
fliktowa atmosfera panująca wzdłuż Odry od 1989 roku, jest jednym 
z niezaprzeczalnych wyznaczników ogólnoeuropejskiego porządku.

W październiku 1995 roku, z okazji 30. rocznicy powstania Memoran-
dum, Kościoły w Niemczech i w Polsce zadeklarowały podjęcie wspólnej 
odpowiedzialności za Europę oraz wyraziły swój sprzeciw wobec pozornej 
unifikacji i burzenia jedności, głosząc przesłanie „pojednanej różnorodno-
ści”. Niemiecka i polska Konferencja Biskupów Katolickich zaakceptowały 
w grudniu 1995 roku gospodarcze i polityczne dążenia Europy, zwróciły 
jednak uwagę na rolę wspólnych wartości i kultury w ramach jednoczące-
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go się kontynentu. „Szkody powstałe na skutek wieloletniego panowania 
totalitarnego reżimu można naprawić tylko wtedy, gdy każdy człowiek 
w głębi własnego serca doświadczy głębokiej przemiany”, stwierdziły 
Konferencje Biskupów. Stąd też zadanie wynikające dla Kościołów: utrzy-
mywanie pieczy nad różnorodnością Europy oraz wzajemnym respekto-
waniem historycznych wartości i zdobyczy kulturowych w połączeniu 
z odpowiedzialną miłością do własnego pochodzenia i wychowania.

Początek projektu – 1995 
Projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Biało-

rusi, w Polsce i w Niemczech” zainicjowała Komisja Kontaktów pomię-
dzy Polską Radą Ekumeniczną a Kościołem Ewangelickim w Niemczech 
w 1995 roku, w „Haus der Stille” w Weitenhagen koło Greifswaldu. Projekt 
przedstawiono podczas II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego 
w Graz w 1997 roku. Kościoły i Komisja Kontaktów, zajmujące się proce-
sem pojednania od 1974 roku, zebrały już na tym polu wiele doświadczeń. 
Kulturowe, jak i konfesyjne podziały pomiędzy Polską a jej wschodnimi 
sąsiadami – Ukrainą i Białorusią – były pogłębiane nie tylko na skutek 
historycznych konfliktów i urazów, ale dodatkowo wzmacniane poprzez 
narastające kryzysy gospodarcze i społeczne. Ich kolejną przyczyną było 
rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód w maju 2004 roku. Kościoły 
stanęły w obliczu pytania o ich aktualne zadania w tym regionie w dzie-
dzinie pojednania.

Aby odpowiedzialnie wdrażać projekt, powołano Międzykościelną Grupę 
Roboczą, w skład której początkowo wchodzili przedstawiciele Kościołów 
zrzeszonych w PRE i Kościołów ewangelickich z Niemiec. Obecnie w skład 
Grupy wchodzą przedstawiciele Kościołów ewangelickich, Kościoła pra-
wosławnego, rzymskokatolickiego, greckokatolickiego z czterech krajów: 
Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Polski.

Cel projektu
Zadaniem i celem Grupy roboczej, działającej pod patronatem Komisji 

Kontaktów i opierającej się na wspólnym chrześcijańskim fundamencie, 
jest doprowadzenie do wspólnego dialogu „przy jednym stole” zróżnico-
wane konfesyjnie Kościoły z Europy Środkowej i Wschodniej. Wzajemne 
słuchanie siebie jest pierwszym krokiem na drodze do poznawania się, 
lepszego zrozumienia i wzajemnej akceptacji. Drugi krok to dostrzeżenie 
bogactwa w historycznej różnorodności, w jakiej kształtowała się wiara 
chrześcijańska. Trzeci krok to wprowadzanie w życie wspólnych projektów 
i aktywności w poszczególnych krajach, przez działające  tam Kościoły.
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SPOTKANIA ROBOCZE
26 czerwca 1997, Graz/Austria
Mają miejsce wspólne rozmowy reprezentantów Kościołów członkow-

skich PRE i przedstawicieli Kościoła prawosławnego z Ukrainy i Białorusi, 
Kościoła greckokatolickiego z Ukrainy oraz Kościoła rzymskokatolickiego 
z Polski. Podstawą spotkania była opracowana broszura pt. „Nowe po-
działy w Europie? Pojednanie – zadanie Kościołów na Ukrainie, w Polsce 
i na Białorusi”. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Kościołów 
z polsko-niemieckiego procesu pojednania, Komisja Kontaktów zwróciła 
szczególną uwagę na napięte stosunki ze wschodnimi sąsiadami Polski, 
by w ten sposób dać impuls do podjęcia pracy nad pojednaniem. Spotka-
nie miało charakter bezprecedensowy ze względu na sam fakt wspólnego 
obradowania przedstawicieli tych Kościołów.

1-3 grudnia 1997, Mińsk/Białoruś
Odbywają się pierwsze wstępne rozmowy. Powstaje sieć kontaktów oraz 

terminarz kolejnych konsultacji – wspólnej platformy informacyjno-komu-
nikacyjnej. Celem spotkania było także głębsze uświadomienie Kościołom 
na Białorusi, w szczególności Kościołowi prawosławnemu, konieczności 
prowadzenia pojednawczego dialogu ekumenicznego z Polską, Białorusią 
i Ukrainą, jak również pozyskanie ich dla samej idei dialogu. 

W skład Grupy roboczej wchodziło wówczas sześć osób: abp Jeremiasz 
(Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), dyr. Andrzej Wójtowicz 
(PRE), ks. prof. Vasilij Zaev (Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu 
Moskiewskiego), Mikołaj Matrunczyk (Kościół Prawosławny Patriarchatu 
Moskiewskiego), ks. prof. Iwan Dacko (Ukraiński Kościół Greckokatolicki) 
oraz ks. Michael Mildenberger (Kościół Ewangelicki Hannoveru EKD). 

26-29 stycznia 1998, Kijów/Ukraina i 17-19 marca 1998, Lwów/Ukraina
Spotkania Grupy roboczej poprzedzające pierwszą konferencję. W 1998 

roku ze strony Konferencji Episkopatu Polski do Grupy roboczej został od-
delegowany ks. prof. Zygfryd Glaeser jako oficjalny przedstawiciel Kościoła 
rzymskokatolickiego, a ze strony EKD, po odejściu w stan spoczynku ks. 
Michaela Mildenbergera, dalszą działalność prowadził ks. Reiner Rinne.

1-3 czerwca 1999, Kijów/Ukraina
Planowanie kolejnej konferencji regionalnej. Członkowie Grupy roboczej 

spotkali się m.in. z metropolitą Volodymyrem z Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, z egzarchą greckokatolic-
kim Wasylem Ihorem Medwitem i z pełnomocnikiem nuncjusza Stolicy 

Apostolskiej. Wszyscy wyrazili poparcie dla Projektu Pojednanie, jak rów-
nież gotowość do wzięcia w nim udziału. Niestety, z powodu poważnych 
napięć między Kościołami prawosławnymi, udział Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego był czysto oficjalny. Udział 
innych ukraińskich Kościołów prawosławnych spowodowałby rezygnację 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

18-22 października 2001, Mińsk i Witebsk/Białoruś
Podczas spotkania poruszono przede wszystkim sprawę powstania 

Białoruskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, które spowodowało 
podział wśród białoruskich luteran oraz napięte stosunki między Kościo-
łami prawosławnym i rzymskokatolickim na Białorusi. Członkowie Grupy 
roboczej dokonali także ewaluacji konferencji, która odbyła się w dniach 
26-29 kwietnia 2001 roku w Kijowie. 

22-23 lutego 2002, Warszawa
Grupa robocza postanowiła zwrócić się do Kościoła rzymskokatolickiego 

na Białorusi z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela do stałej współpracy. 
W nawiązaniu do konferencji w Kijowie w 2001 roku omawiano szcze-
gółowo sytuację na Ukrainie. Po wizycie papieża sytuacja ekumeniczna 
wyraźnie się ustabilizowała. 
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4-7 maja 2008, Mińsk/Białoruś
Podczas spotkania roboczego omawiano tematykę kolejnej międzynaro-

dowej konferencji ekumenicznej, która według wstępnych ustaleń miała 
się odbyć w 2009 roku w Dniepropietrowsku.

Uczestnicy Grupy Pojednanie spotkali się z przedstawicielami Kościołów 
działających na Białorusi: metropolitą Filaretem, zwierzchnikiem Biało-
ruskiego Kościoła Prawosławnego, arcybiskupem Tadeuszem Kondrusie-
wiczem z Kościoła Rzymskokatolickiego, a także zwierzchnikami Kościoła 
Chrześcijan Baptystów, przedstawicielami jednego z Kościołów luterańskich 
oraz kilku Kościołów wolnych działających na Białorusi.

28-29 października 2008, Warszawa
Podczas spotkania omawiano możliwość zorganizowania konferencji 

ekumenicznej na Ukrainie. Ideą konferencji jest przede wszystkim udział 
przedstawicieli Kościołów z Ukrainy. Ponieważ konferencja nie może się 
odbyć w zaplanowanym terminie, brano pod uwagę także inne możliwości. 

11-12 maja 2009, Odessa/Ukraina 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kościołów ewangelickich, 

prawosławnych, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego z Ukrainy, 
Białorusi, Polski i Niemiec. Polską Radę Ekumeniczną reprezentowali dr 
Wsiewołod Konach oraz ks. dyr. Ireneusz Lukas. Celem spotkania było 
przygotowanie konferencji ekumenicznej na Ukrainie. Spotkanie, którego 
temat brzmiał „Kościoły na Ukrainie wobec kryzysu społecznego”, zapla-
nowano na wrzesień 2010 roku.

20 listopada 2009, Warszawa
Podsumowanie inicjatyw realizowanych od początku roku, a także 

ustalenie planów na przyszłość. W związku z kończącą się kadencją współ-
przewodniczącego grupy, biskupa  Klausa Wollenwebera, reprezentującego 
EKD, podjęto decyzję, że przewodniczącym pozostanie abp Jeremiasz, prezes 
PRE. Wybrano także dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali ks. 
Andreas Hamburg (Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie) i Mikołaj 
Matrunczyk – przedstawiciel Kościoła prawosławnego na Białorusi.

21-23 marca 2010, Warszawa
Przygotowanie międzynarodowej konferencji ekumenicznej w Polsce. 

Uczestnicy spotkania roboczego zapoznali się z tematyką migracji i sy-
tuacją migrantów w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Konferencję na 
temat „Migracje w Środkowej i Wschodniej Europie. Problem pojednania 

i współistnienia kultur” zaplanowano w dniach 15-18 września 2010 roku 
w Kamieniu Śląskim.

16-18 czerwca 2011, Mińsk/Białoruś
Przygotowano program międzynarodowej konferencji w Mińsku oraz 

opracowano plan działania Grupy Pojednanie na najbliższe lata. Ustalono 
temat i termin konferencji: „Kościoły w służbie potrzebującym. Możliwości 
współpracy z organizacjami niekościelnymi”. Konferencja odbędzie się 
w Mińsku w dniach 16-19 listopada 2011 roku. 

23-24 lutego 2012, Warszawa
Przygotowania do konferencji na temat: „Sztuka współistnienia chrze-

ścijan. Lekcje z historii i wyzwania naszych czasów”. Planowany termin 
konferencji: 4-6 października 2012 roku, na Krymie na Ukrainie. Podczas 
spotkania ustalono wstępny  program oraz szczegóły konferencji.

28-29 stycznia 2013, Warszawa
Podczas spotkania podzielono się refleksjami na temat bieżących wydarzeń 

kościelnych i ekumenicznych w swoich Kościołach i krajach. Podsumowano 
konferencję na temat: „Sztuka współistnienia chrześcijan. Lekcje z historii 
i wyzwania naszych czasów”, która odbyła się w dniach 4-6 października 
2012 roku w Jałcie na Ukrainie. Uczestnicy spotkania omówili przebieg 
konferencji, organizację, tematykę oraz sposób jej prezentacji.  Ustalono 
temat oraz program jesiennej konferencji: „Pojednanie w Europie w kon-
tekście wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji”. Planowany termin: 
2-4 października 2013 roku w Warszawie.

27-29 marca 2014, Warszawa
Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Omawia-

no szczegóły kolejnej konferencji w ramach projektu, która odbędzie się 
jesienią 2014 roku na Białorusi. Poruszono także kwestię finansowania 
Projektu Pojednanie od 2016 roku. Podczas spotkania omówiono sytuację 
polityczno-kościelną na Ukrainie oraz przygotowano wspólne oświadczenie 
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dotyczące pokojowego rozwiązywania konfliktów, respektowania praw 
człowieka, praw międzynarodowych oraz odbudowy wzajemnego zaufa-
nia na Ukrainie. W oświadczeniu podkreślono, że miejscem prowadzenia 
spokojnego dialogu mogą być Kościoły na Ukrainie.

5-7 marca 2015, Warszawa
Spotkanie poświęcono przygotowaniom konferencji na temat: „Kościoły 

wobec obecnej sytuacji na Ukrainie”, która odbędzie się jesienią 2015 roku 
na Ukrainie. 

W trakcie obrad podsumowano międzynarodową konferencję na temat 
kary śmierci, która miała miejsce w dniach 13-14 listopada 2014 roku 
na Białorusi. Konferencję tę współorganizowała Międzykościelna Misja 
„Chrześcijańska Służba Socjalna” i uczestniczyli w niej również członkowie 
Grupy Pojednanie.

Podczas spotkania omówiono wizytę arcybiskupa Jeremiasza na Bia-
łorusi w lutym 2015 roku, sytuację polityczno-społeczno-kościelną na 
Ukrainie, zmiany w składzie Grupy roboczej oraz finansowanie Projektu 
Pojednanie od 2016 r. Nowym współprzewodniczącym grupy wybrano  
ks. prof. Zygfryda Glaesera.

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
17-21 czerwca 1998, Warszawa
Temat: „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, 

Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. 
Spotkanie stanowiło kamień milowy w dotychczasowych przedsięwzię-

ciach. Przygotowała je Grupa robocza pod kierownictwem arcybiskupa 
Jeremiasza, na polecenie Komisji Kontaktów. 

W konferencji udział wzięło ok. 50 gości, zaproszonych według kryte-
riów regionalnych, wyznaniowych i merytorycznych oraz przedstawiciel 
Konferencji Kościołów Europejskich (KEK).

Program konferencji bazował na czterech głównych kwestiach:
 ¶ sytuacja Kościołów w społeczeństwach postsowieckich Ukrainy 

i Białorusi,
 ¶ stereotypy i wyobrażenia nt. Wschodu i Zachodu,
 ¶ rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – szanse i zagrożenia,
 ¶ krytyczna sytuacja Kościołów w obszarze stosunków międzywy-

znaniowych.

7-12 maja 1999, konferencja regionalna, Mińsk i Grodno/Białoruś
Konferencja odbyła się w formie spotkań i konsultacji, podczas których 

wygłoszono kilka referatów. Członkowie Grupy Pojednanie uczestniczyli 
w nabożeństwach oraz spotkaniach z hierarchami Kościołów na Białorusi. 

Podczas obrad wygłoszono referaty dotyczące sekularyzacji, duchowości, 
europejskiego wzorca człowieka oraz międzykonfesyjnego dialogu po-
między Wschodem a Zachodem. W ramach konferencji odbyła się wizyta 
w Grodnie, do której doszło na zaproszenie tamtejszych hierarchów Ko-
ściołów prawosławnego i rzymskokatolickiego. Goście, zgodnie ze swoim 
wyznaniem, brali udział w nabożeństwach, a na zakończenie odwiedzili 
rzymskokatolickie seminarium duchowne. 

W programie konferencji znalazły się także spotkania: z prawosławnym 
biskupem Grodna oraz przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego. 
W Mińsku Grupę roboczą przyjął metropolita Filaret, który wyraził swoje 
poparcie dla inicjatywy białoruskich, świeckich członków Kościoła i udzielił 
uczestnikom konferencji błogosławieństwa do dalszej pracy.

26-29 kwietnia 2001, Kijów/Ukraina
Temat: „Pojednanie w Europie a sytuacja na Ukrainie”
Podczas spotkania poruszono zagadnienia różnic kulturowych i języko-

wych, jak również konfliktów historycznych i wyznaniowych na Ukrainie. 
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W konferencji wzięło udział około 50 duchownych, świeckich, kobiet 
i mężczyzn z Ukrainy, Polski, Białorusi i z Niemiec.

Podczas pierwszego dnia obrad dokonano analizy sytuacji społeczno-
-kościelnej na Ukrainie oraz zastanawiano się nad tym, w jaki sposób 
Kościoły mogą podejmować wyzwania procesu transformacji. 

Następny dzień stał pod hasłem historii ukraińskiej. Dyskutowano o róż-
nych wizjach wydarzeń historycznych, które zdominowały dotychczasowe 
wyobrażenie obywateli o nich samych. Podczas konferencji przeważały 
następujące wątki: 

 ¶ krytyczna sytuacja społeczna i polityczna na Ukrainie, 
 ¶ tożsamość ukraińska i rola języka, 
 ¶ stosunek narodu do nacjonalizmu i jedności europejskiej, 
 ¶ rozproszenie Kościołów i wyznań na Ukrainie, 
 ¶ sposoby traktowania i odczytywania historii przez Kościoły,
 ¶ rola edukacji i wychowania. 

Gorące i pełne emocji dyskusje w Kijowie jednoznacznie ukazały potrze-
bę dalszych i częstszych rozmów w przyszłości oraz – zamiast spotkań 
plenarnych – organizowania zajęć w małych grupach, w atmosferze więk-
szego zaufania. Uznano również konieczność większego zaangażowania 
się młodszego pokolenia w Projekt Pojednanie. 

8-11 maja 2003, Mikołajki/Polska
Temat: „Doświadczanie granic między ludźmi, Kościołami i na-

rodami”
W międzynarodowej konferencji ekumenicznej wzięło udział 65 przed-

stawicieli Kościołów z Niemiec, Polski, Białorusi i Ukrainy. 
W trzech referatach: z perspektywy Kościoła Rzymskokatolickiego w Pol-

sce, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego 
oraz Białoruskiego Kościoła Prawosławnego przedstawiono pierwszy temat 
konferencji: „Wartości chrześcijańskie w procesie rozszerzania Unii Euro-
pejskiej”. Z kolei w ramach dyskusji panelowej podjęto temat: „Kościoły 
mają zadanie dla społeczeństwa”. Dr Joachim Gaertner z Kościoła Ewange-
lickiego w Niemczech, reprezentujący biuro pełnomocnika ds. kontaktów 
z rządem i parlamentem w Berlinie, zajął się w swoim referacie trzecim, 
głównym tematem spotkania: „Neutralność państwa a samostanowienie 
Kościołów – napięcia i harmonia”. Referent przedstawił temat na przykła-
dzie niemieckiego prawa dotyczącego Kościołów.

Na zakończenie, przedstawiciel polskiego rządu, Sławomir Wiatr mówił 
o „Skutkach przystąpienia Polski do UE dla jej wschodnich sąsiadów”, 
odnosząc się tym samym do głównych zadań Projektu Pojednanie. Kon-
ferencję zakończyło nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim 
w Mikołajkach.

15-19 września 2004, Mińsk/Białoruś
Temat: „Posługa chrześcijańska w więzieniach na Białorusi – 

problem AIDS”
Temat kolejnej międzynarodowej konferencji ekumenicznej miał za-

chęcać Kościoły do zerwania z tabu wokół AIDS. W ramach konferencji 
zorganizowano międzynarodową konsultację oraz wizytę w zamkniętym 
zakładzie karnym w Hlubokoje. Wizyta w więzieniu unaoczniła uczest-
nikom konferencji, iż pomimo wysiłków podejmowanych przez dyrekcję 
więzienia, osoby chore na AIDS nie mają jednak zapewnionej wystarcza-
jącej opieki medycznej.

Z przebiegu konferencji jasno wynikało, że zwalczanie i zapobieganie 
HIV/AIDS jest wyjątkowo ważkim problemem dla wszystkich Kościołów 
na Białorusi. Za niezbędną uznano również ścisłą wymianę kontaktów 
między Kościołami w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz ustalono kon-
kretne zadania w duszpasterstwie więziennym. Podkreślano potrzebę 
usprawnienia współpracy z urzędami państwowymi. Ogólnie wskazywano 
także na widoczną poprawę relacji pomiędzy Kościołami, na co wpływ 
mogło mieć m.in. skoncentrowanie się na zagadnieniach społecznych. 

 



1918

14-18 września 2005, Kijów/Ukraina
Temat: „Edukacja i wychowanie religijne na Ukrainie”
W konferencji wzięło udział około 40 delegatów Kościołów uczestniczących 

w Projekcie Pojednanie: ewangelickiego, rzymskokatolickiego, greckokato-
lickiego i prawosławnego z Ukrainy, Białorusi, Polski i z Niemiec. Temat 
konferencji odgrywał znaczącą rolę w publicznych dyskusjach prowadzo-
nych na Ukrainie w latach 2004-2005, jak również uzyskał poparcie ze 
strony prezydenta Wiktora Juszczenki, który osobiście zaangażował się 
we wprowadzenie do szkół przedmiotu etyka chrześcijańska. 

Podczas konferencji zaprezentowano cztery referaty dotyczące tematu: 
„Wychowanie i edukacja religijna na Ukrainie – oczekiwania i nadzieje 
Kościołów w Europie”. Referentami byli:

 ¶ biskup Filip, Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego,
 ¶ prof. Borys Gudziak, Greckokatolicki Kościół na Ukrainie,
 ¶ Aleksander Dobroyer, Ukraiński Kościół Rzymskokatolicki,
 ¶ pastor Peter Sachi, Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański na 

Ukrainie. 
Mimo zróżnicowanego podejścia do problemów i sytuacji poszczególnych 

Kościołów, referaty ukazały także wspólne płaszczyzny interesów. Wie-
lokrotnie podkreślano konieczność uznania przez państwo Uniwersytetu 
Katolickiego we Lwowie i innych uczelni kościelnych na Ukrainie; Kościoły 

chcą mieć prawo do współtworzenia i udziału w nauczaniu religii w szko-
łach państwowych, oferując jednocześnie swoją współpracę.

Po raz pierwszy w ramach Projektu Pojednanie  udało się doprowadzić 
do sytuacji, w której uczestniczące Kościoły nie tylko wzajemnie się tolero-
wały i słuchały, ale w efekcie wytężonej pracy dostosowały się wzajemnie 
i uzgodniły wspólne stanowisko.

14-16 września 2006, Białystok
Temat: „Migracja w Europie – z doświadczeń na wschodniej gra-

nicy Polski” 
W konferencji uczestniczyło ponad 50 delegatów z Kościołów biorących 

udział w Projekcie Pojednanie: z Białorusi, Niemiec, Ukrainy i Polski. 
Głównym tematem  były aktualne problemy społeczno-polityczne, szcze-
gólnie dla nowych krajów członkowskich UE, wśród nich m.in. migracja na 
kontynencie europejskim. Podczas spotkania dużo miejsca poświęcono na 
omówienie konsekwencji migracji zarobkowej dla życia rodzin, wychowa-
nia dzieci, podtrzymywania struktur społecznych. Wskazywano na to, że 
wraz z migracją mamy do czynienia z wieloma patologiami, w tym często 
z rozpadem rodziny, trudnościami wychowawczymi dzieci. 

Podczas konferencji odbyła się także dyskusja panelowa na temat asy-
milacji cudzoziemców w Polsce. Podsumowano i oceniono dwuletni okres 
po wejściu do Unii Europejskiej oraz fakt rozszerzenia jej granic, przedsta-
wiono możliwości działań i wyzwania stojące przed Kościołami. Uczestnicy 
obrad podkreślali konieczność kontynuowania międzynarodowego dialogu 
o migracji, szczególnie w środowiskach kościelnych.

23-25 września 2009, Odessa/Ukraina
Temat: „Kościoły na Ukrainie w obliczu współczesnych społecz-

nych kryzysów” 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kościoła ewangelickiego, 

prawosławnego, rzymskokatolickiego i greckokatolickiego z Polski, Nie-
miec, Ukrainy i Białorusi, a także przedstawiciele władz miasta Odessa 
oraz Instytutu Wolności Religijnej na Ukrainie.

Zagadnienia poruszone podczas konferencji: 
 ¶ „Chrześcijańskie pojmowanie kryzysu”, prof. Volodymyr Bureha,
 ¶ „Światowy kryzys – jego wpływ na Ukrainę, zadania dla Kościołów”, 

bp Uhland Spahlinger,
 ¶ „Od wspólnych interesów do wspólnoty ducha. Rola Kościołów 

w przezwyciężaniu kryzysu społecznego”, ks. prof. Zygfryd Glaeser.
Na zakończenie konferencji, w ramach tzw. okrągłego stołu, odbyła się 

dyskusja na temat: „Kryzys antropologiczny i antropologia kryzysu – współ-
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czesne wyzwanie dla Kościołów na Ukrainie”. W opinii uczestników, konfe-
rencja dała możliwość wymiany zdań, myśli, przedstawienia doświadczeń 
różnych Kościołów w obliczu kryzysu, a także przyczyniła się do lepszego 
zrozumienia roli Kościoła i jego posłannictwa we współczesnym świecie.

15-18 września 2010, Kamień Śląski
Temat: „Migracje w Środkowej i Wschodniej Europie. Problem 

pojednania i współistnienia kultur”
Wśród ponad 40 uczestników byli przedstawiciele Kościołów i organizacji 

ekumenicznych z trzech tradycji chrześcijańskich – katolickiej, prawosław-
nej i ewangelickiej – z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski. W konferencji 
wzięli także udział przedstawiciele międzynarodowych i krajowych orga-
nizacji oraz urzędów zajmujących się problematyką migracji, m.in. biura 
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Departamentu Polityki 
Migracyjnej MSWiA, Polskiej Akcji Humanitarnej, La Strady.

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień polityki Unii Europejskiej 
i Polski wobec migrantów, ich integracji ze społeczeństwami przyjmującymi, 
wielokulturowości, handlu ludźmi, a także roli Kościołów i prowadzonego 
przez nie duszpasterstwa wśród migrantów. 

Celem spotkania było m.in. nawiązanie współpracy pomiędzy Kościołami 
a instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy migran-
tom oraz omówienie i zaplanowanie wspólnych, ekumenicznych działań 
dotyczących pracy z migrantami.

Konferencja nt. migracji w Kamieniu Śląskim była także regionalnym 
wkładem w ogólnoeuropejskie obchody roku 2010, ogłoszonego przez 
Konferencję Kościołów Europejskich  Rokiem Migracji.

17-18 listopada 2011, Mińsk/Białoruś
Temat: „Kościoły w służbie potrzebującym. Możliwości współpracy 

z organizacjami niekościelnymi” 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Kościołów, organizacji eku-

menicznych z trzech tradycji chrześcijańskich – katolickiej, prawosławnej 
i ewangelickiej – z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski. Zaproszono także 
przedstawicieli międzynarodowych i krajowych organizacji zajmujących 
się problematyką pomocy humanitarnej, jak np. Fundacja Wschód z Polski, 
Caritas Białoruś, oddział ONZ w Białorusi, Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji, UNAIDS (Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwal-
czania HIV i AIDS), Międzynarodowa Organizacja ds. Socjalnych, Instytut 
Wolności Religijnej z Ukrainy, Komitet ds. Religii w Białorusi.

Podczas konferencji zaprezentowano działalność socjalną różnych Ko-
ściołów oraz przedstawiono prawne możliwości współdziałania organi-
zacji kościelnych i niekościelnych w zakresie pomocy potrzebującym, ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Białorusi. Omówiono kwestię 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Kościoły i organizacje kościelne. 
Jednym z celów konferencji było także zbliżenie ofiarodawców-sponsorów 
i organizacji, które mogą realizować projekty socjalne na Białorusi.

4-6 października 2012, Jałta/Ukraina
Temat:  „Sztuka współistnienia chrześcijan. Lekcje z historii i wy-

zwania naszych czasów” 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Kościołów, organizacji 

ekumenicznych z trzech tradycji chrześcijańskich – katolickiej, prawo-
sławnej i ewangelickiej – z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano referaty na temat historii 
i obecnej sytuacji w kwestii współistnienia chrześcijan na kontynencie 
europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego kontekstu 
ukraińskiego. W dalszej kolejności miała miejsce także debata na temat: 
„Być chrześcijaninem dzisiaj: w poszukiwaniu nowej tożsamości”. Uczestnicy 
dyskutowali o sytuacji religijnej na Ukrainie, możliwościach pojednania 
i wzajemnego zrozumienia i szacunku. 

W drugim dniu konferencji zaprezentowano praktyczne przykłady 
współpracy między chrześcijanami różnych wyznań na Ukrainie, w Pol-
sce, Białorusi i Niemczech. Po prezentacji projektów odbyła się dyskusja. 
Konferencja zakończyła się wspólną modlitwą w kaplicy greckokatolickiej 
w Jałcie.
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4-6 października 2013, Warszawa
Temat: „Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wy-

zwania” 
Kolejne spotkanie uczestników Projektu Pojednanie odbyło się w Cen-

trum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Celem konferencji było nie 
tylko wypracowanie pomysłów i działań służących pojednaniu, ale także 
zapoznanie się z już istniejącymi inicjatywami w tej sferze.

Treść, kontekst powstania oraz perspektywy „Wspólnego przesłania do 
narodów Polski i Rosji” zaprezentował ks. prof. Zygfryd Glaeser. O „Pol-
sko-ukraińskiej deklaracji o pojednaniu” opowiadali ze strony polskiej 
i rzymskokatolickiej: bp Wojciech Polak oraz ze strony ukraińskiej i grec-
kokatolickiej: ks. dr Stefan Batruch.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od spojrzenia z perspektywy histo-
rycznej na kwestię pojednania polsko-ukraińskiego w kontekście zbrodni 
wołyńskiej. Swoje stanowiska przedstawili: prof. Grzegorz Motyka z Polski 
i  prof. Ihor Iljuszyn z Ukrainy. 

O zbrodni wołyńskiej i stosunkach polsko-ukraińskich rozmawiali w dys-
kusji panelowej grekokatolicy, rzymskokatolicy i prawosławni z Polski 
i Ukrainy. Ostatniego dnia konferencji zaprezentowano przykłady dobrych 
praktyk w pojednaniu polsko-ukraińskim. 

13-14 listopada 2014, Mińsk/Białoruś
Temat: „Kara śmierci na Białorusi” 
Konferencję na temat kary śmierci współorganizowała Międzykościel-

na Misja „Chrześcijańska Służba Socjalna”. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji rządowych i społecznych, organizacji Penal 
Reform International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na Białorusi, 
reprezentanci prokuratury, świata nauki, adwokaci oraz przedstawiciele 
różnych wyznań i Kościołów. Obecni byli także członkowie Grupy robo-
czej Pojednanie.

Tematyka spotkania dotyczyła systemu karnego na Białorusi – państwa, 
w którym po dzień dzisiejszy wykonywana jest kara śmierci. W trakcie 
obrad poszukiwano metod i mechanizmów, które by umożliwiły jej znie-
sienie, zwłaszcza w kontekście rozwiązań przyjętych przez  inne państwa.

Przedstawiciele Grupy roboczej wzięli udział w panelu dyskusyjnym 
na temat „Prawo do życia: wartości i pluralizm opinii w pozycji Kościoła 
w odniesieniu do kary śmierci”. Podczas panelu zaprezentowano stanowiska 
wobec kary śmierci z perspektywy różnych Kościołów z Polski, Białorusi 
i Ukrainy, m.in.:

 ¶ ks. prof. Zygfryd Glaeser, który odwołując się do wypowiedzi przed-
stawicieli różnych Kościołów (wszyscy byli zgodni co do argumentacji 
biblijnej i przeciwni stosowaniu kary śmierci) zaapelował, aby Ko-
ścioły na Białorusi mówiły „jednym głosem”. Zaznaczył, że wspólny 
głos Kościołów w sprawie kary śmierci zapewne będzie bardziej 
słyszalny i skuteczny.

 ¶ dr Wsiewołod Konach zaprezentował zebranym informacje doty-
czące kary śmierci oraz chrześcijańskiego pojmowania kary, miłości 
i miłosierdzia z perspektywy prawosławnego biblisty. W swojej 
wypowiedzi zwrócił uwagę na istnienie i możliwości wykorzystania 
różnych mechanizmów penitencjarnych. 

W trakcie pobytu w Mińsku odbyło się także posiedzenie Grupy roboczej 
Pojednanie, podczas którego omawiano szczegóły organizacyjne dotyczące 
kolejnej, planowanej konferencji. Podczas pobytu w Mińsku przedstawi-
ciele Grupy roboczej spotkali się z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, 
Metropolitą Mińsko-Mohylewskim. Rozmawiano o sytuacji Kościołów na 
Białorusi oraz zaangażowaniu Kościoła rzymskokatolickiego w działania 
podejmowane w ramach Projektu Pojednanie.
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11- 13 listopada 2015, Charków/Kijów/Ukraina
Temat: „Droga do przyszłości poprzez pojednanie”
W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych wyznań i Kościołów 

oraz organizacji z czterech krajów uczestniczących w projekcie.
Główni referenci, omawiający różne aspekty procesu pojednania: 
 ¶ Andrzej Jurasz, Ministerstwo Kultury Ukrainy, 
 ¶ ks. prof. Zygfryd Glaeser (aspekt historyczny), 
 ¶ prof. Myrosław Marynowycz, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu 

Katolickiego we Lwowie (aspekt antropologiczny),
 ¶ ks. Siergiej Mowsiesian, prorektor ds. naukowych Instytutu Teologii 

Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku (aspekt kościelny), 
 ¶ doc. Oleksandr Filonenko z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego 

im. Wasyla Karazina (aspekt teologiczny).
Podczas spotkania zaprezentowano również projekty socjalne koordyno-

wane przez różne organizacje kościelne i świeckie na Ukrainie. Odbiorcami 
projektów są głównie osoby szczególnie poszkodowane w wyniku działań 
wojennymi na Ukrainie.  W ramach konferencji odbyło się także spotkanie 
z biskupem Stanisławem Szyrokoradiukiem, ordynariuszem diecezji char-
kowsko-zaporoskiej Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Uczestnicy 
konferencji wzięli udział w ekumenicznej modlitwie na Cmentarzu Ofiar 
Totalitaryzmu w Charkowie. 

W ramach pobytu członków grupy Pojednanie na Ukrainie odbyły się 
w Kijowie spotkania z przedstawicielami Kościoła prawosławnego: me-
tropolitą ługańskim Mitrofanem i ks. Mikołajem Danilewiczem, a także 
przedstawicielem Kościoła grekokatolickiego: biskupem Bogdanem Dziu-
rachem. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji na Ukrainie i zadań, jakie 
stoją przed Kościołami w obliczu konfliktu w tym kraju, a także możliwości 
dróg pojednania i współpracy między ukraińskimi Kościołami. Uczestnicy 
zwiedzili Ławrę Peczerską i kijowski Majdan.

PODSUMOWANIE 
 
Międzykościelnej Grupie roboczej udało się przekonać Kościoły uczestni-

czące w projekcie, by obdarzyły mandatem zaufania Grupę i prowadzone 
przez nią działania. Przykładem takiego zaufania jest tzw. „misja specjal-
na” prowadzona na Ukrainie, której celem było zachęcenie Kościołów do 
wzajemnej współpracy, rozmów i spotkań. Czynnikiem, który zadecydował 
o powodzeniu tego przedsięwzięcia było zaproszenie do współpracy nie 
tylko tamtejszych Kościołów, ale również Kościołów z krajów sąsiednich, 
jak Białoruś czy Polska, a także z Niemiec. 

 ¶ Udało się zintensyfikować współpracę na różnych płaszczyznach. 
Był to długotrwały proces, którego początki polegały na uczeniu się 
wzajemnego szacunku, respektowania własnej odmienności i pozna-
wania sposobów przekazywania informacji. Z czasem współpraca 
ta nabrała innego wymiaru, nawet jeśli niejednokrotnie aktualne 
problemy w różnych regionach oddziaływały negatywnie na dalszą 
pracę Grupy. 

 ¶ Można przyjąć, iż sprawdził się pomysł rozpoczęcia pracy nad po-
jednaniem od tematów praktyczno-teologicznych, społecznych i so-
cjalnych. Wobec wyzwań, jakie w dzisiejszych czasach stoją przed 
Kościołami, zasada ta okazała się pożyteczna i korzystna – dzięki 
niej nie podważono ani nie pominięto tożsamości partnera.

 ¶ Należy stwierdzić, że Grupie roboczej Projektu Pojednanie oraz ca-
łemu Projektowi udało się wypełnić rolę pomostu:
 Ê między Kościołem wschodnim i zachodnim, 
 Ê między krajami Unii Europejskiej i tymi, które do Unii nie należą,
 Ê między Kościołem a społeczeństwem. 
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Członkowie Międzykościelnej Grupy roboczej Pojednanie (alfabetycznie):
 ¶ prof. Volodymyr Bureha, Ukraiński Kościół Prawosławny (Patriarchat Mo-

skiewski)
 ¶ ks. prof. Iwan Dacko, Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 ¶ ks. Michał Dmitruk, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polska 

Rada Ekumeniczna
 ¶ dr Aleksander Dobroyer, Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie
 ¶ ks. prof. Zygfryd Glaeser, Kościół Rzymskokatolicki w Polsce
 ¶ ks. Andreas Hamburg, Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie 
 ¶ ks. Michael Hübner, Kościół Ewangelicki w Niemczech
 ¶ abp Jeremiasz, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Prezes Polskiej 

Rady Ekumenicznej 
 ¶ dr Wsiewołod Konach, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 ¶ ks. dr Ireneusz Lukas, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor 

Polskiej Rady Ekumenicznej
 ¶ Mikołaj Matrunczyk, Białoruski Kościół Prawosławny 
 ¶ ks. Michael Mildenberger, Kościół Ewangelicki Hannoveru EKD
 ¶ ks. Reiner Rinne, Kościół Ewangelicki w Niemczech
 ¶ ks. Jurij Sańko, Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi
 ¶ ks. dr Ihor Szaban, Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 ¶ ks. Pavlo Shvarts, Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie
 ¶ ks. Dirk Stelter, Kościół Ewangelicki w Niemczech
 ¶ Helmut Wiesmann, Kościół Rzymskokatolicki w Niemczech
 ¶ ks. Krzysztof Witwicki, Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi
 ¶ bp Klaus Wollenweber, Kościół Ewangelicki w Niemczech
 ¶ Andrzej Wójtowicz, były dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
 ¶ ks. prof. Vasilij Zaev, Ukraiński Kościół Prawosławny (Patriarchat  

Moskiewski)
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