Marian Sobkowiak, mimo krzywd, jakich doznał w czasie wojny od Niemców, od wielu lat aktywnie
działa na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W czasie II wojny światowej był świadkiem
egzekucji 30 Polaków na rynku w Gostyniu. Zimą 1940 r., mając 16 lat, przystąpił do tajnej
organizacji „Czarny Legion”, do której należało około stu konspiratorów z Gostynia i okolicy.
Organizacja zbierała informacje o ruchach niemieckich wojsk, szkoliła członków, gromadziła broń.
Wiosną 1941 r. gestapo aresztowało kilkudziesięciu z nich - wśród nich Sobkowiaka. Dwunastu
członków organizacji skazano na karę śmierci i stracono na gilotyniew Dreźnie. Marian Sobkowiak
został skazany na kilka lat obozu karnego, który przeżył m.in. dzięki pomocy niemieckiego
pielęgniarza. To właśnie dlatego, że pan Sobkowiak spotkał „dobrego” Niemca, kontakty Gostynia
z Dreznem są dziś tak silne i owocują wieloma wspólnymi projektami, spotkaniami i wymianą
doświadczeń. Po wojnie Sobkowiak wraz z przyjaciółmi zaczął jeździć do Drezna w poszukiwaniu
grobów straconych kolegów. Dziś na cmentarzu w Dreźnie stoi nagrobek z nazwiskami dwunastu
ofiar „Czarnego Legionu”. Marian Sobkowiak podejmował wielokrotnie akcje na rzecz współpracy i
partnerstwa z Niemcami. Po podjęciu przez władze niemieckie decyzji o odbudowie
zbombardowanego w 1945 r. Kościoła Mariackiego „Frauenkirche” w Dreźnie, gostyniak
zorganizował zbiórkę pieniędzy i zlecił poznańskiemu rzeźbiarzowi Henrykowi Szkudlarskiemu
wykonanie „kamiennego płomienia” zwanego „Flamme der Versöhnung”, który zdobi dziś jedną
z bocznych wież Frauenkirche. Podczas poświęcenia świątyni w 2005 r. prezydent Niemiec Horst
Köhler podziękował publicznie jemui pozostałym mieszkańcom Ziemi Gostyńskiej. Pomagał
również Niemcom w odnalezieniu swoich rodzinnych domów w Polsce. Brał czynny udział w
polsko - niemieckiej konferencji zorganizowanej przez Gminę Gostyń „Pamiętajmy o przeszłości,
wspólnie budujmy przyszłość'' oraz w organizacji wystawy o odbudowie Frauenkirche. 26 marca
2009 r. Marian Sobkowiak odebrał z rąk konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu Helmuta
Schöpsa przyznany przez prezydenta Niemiec Horsta Köhlera Krzyż Zasługi I Klasy Orderu
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez
władze tego kraju.

