
Tekst przemówienia Dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro podczas uroczystości 
25-lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej, 20 listopada 2014 r. 

 

Szanowna Pani Premier,  

Sehr Geehrte Frau Bundeskazlerin,  

Szanowni Państwo, 

 

Jeden z poruszających wierszy Zbigniewa Herberta kończy się słowami: 

„by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu 

najtrudniejszego kunsztu − odpuszczania win.” 

Wystawa „Odwaga i pojednanie” opowiada o tym właśnie „najtrudniejszym kunszcie odpuszczania 

win”.  

Krzyżowa to miejsce spotkania pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza 

Mazowieckiego z kanclerzem Niemiec, Helmutem Kohlem, który rok później zostanie nazwany 

kanclerzem Jedności. Tu w listopadzie 1989 obaj przywódcy wymienili znak pokoju. Było to 

symboliczne zamknięcie najtrudniejszego etapu wzajemnych stosunków, który rozpoczął się 

niemiecką agresją na Polskę we wrześniu 1939 roku. 

Krzyżowa to również przestrzeń ważna dla niemieckiej pamięci historycznej jako miejsce spotkań w 

kręgu z Krzyżowej, skupionego wokół Helmuta Jamesa von Moltke środowiska przeciwników Hitlera 

inspirowanych wartościami chrześcijańskimi.  

Wystawa „Odwaga i pojednanie” została zrealizowana przez Muzeum Historii Polski by uczcić ważną 

dla Polaków i Niemców rocznicę, ale i po to, by pokazać proces pojednania jako ważne osiągnięcia 

obu narodów, jako wspólny wkład w europejski pokój, bezpieczeństwo i jedność. 

 

Wystawa była dla nas  ogromnym wyzwaniem, ponieważ trzeba było pokazać złożony wysiłek 

pojednania w różnych jego wymiarach:  

Duchowym i etycznym, bo to środowiska chrześcijańskie w Polsce i w Niemczech wykonały pierwsze 

kroki w kierunku przełamania wrogości w latach 60. 

W wymiarze politycznym, bo przecież proces ten miał wielkie znaczenie jako droga do realizacji 

ważnych celów obu narodów − polskiej suwerenności i niemieckiej jedności. Pisał o tym już w 1964 

roku emigracyjny polski publicysta Aleksander Bregman. 

Wystawa była też wyzwaniem w wymiarze praktycznym – nie było łatwo znaleźć miejsce na 

ekspozycję w zabytkowym założeniu pałacowym. Dzięki wspaniałej koncepcji i wysiłkowi Agnieszki 

Szenk i Tomasza Szenka w ogrodzie powstała przestrzeń, gdzie pokryte rdzą stalowe panele tworzą 

labirynt. Łatwo się w nim zgubić, ale przy odrobinie wysiłku można odnaleźć właściwą drogę. 

Wystawa przedstawia relacje polsko − niemieckie w ich najtrudniejszym okresie.  

Zaczynamy od agresji nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. Pokazujemy zbrodnie, 

jakich dopuścili się na Polakach najeźdźcy, ale też krzywdy jakich w wyniku wojny doznała niemiecka 



ludność cywilna. Dalej przedstawiamy stan wrogiego pokoju, jaki panował między oboma państwami i 

narodami do lat 60. Głównym przedmiotem sporu była wówczas sprawa granicy na Odrze i Nysie 

Łużyckiej. 

Kolejny etap rozpoczyna się od działalności Kościołów i środowisk chrześcijańskich. Pierwszy 

chronologicznie jest memoriał Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego, ale szczególne znaczenie 

miało Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku zawierające słowa „udzielamy 

wybaczenia i prosimy o nie”. Poznajemy też inne ważne wydarzenia, jak gest kanclerza Willy Brandta 

przed pomnikiem Bohaterów Getta, podpisanie układu normalizacyjnego PRL − RFN z 1970 r. oraz 

współpracę opozycji demokratycznej w Polsce i NRD. 

Dalej prezentujemy postaci odważnych ludzi uczestniczących w procesie pojednania. Są tu  

m.in. abp. Bolesław Kominek, autor listu polskiego episkopatu z 1965 r., przywódcy środowiska ZNAK 

i KIKów, Stanisław Stomma, Tadeusz Mazowiecki, opozycjonista z NRD Ludwig Mehlhorn  

i współtwórca Akcji Znak Pokuty, Guenter Saerchen. 

Dochodzimy do amfiteatralnego Forum. W tym miejscu znajduje się wizerunek premiera 

Mazowieckiego i kanclerza Kohla z Mszy Pojednania, ale również hasła, które odzwierciedlają 

szanse, problemy i wyzwania, jakie wciąż istnieją w relacjach polsko- niemieckich. Forum jest formą 

niedomkniętą. Historia się nie zakończyła, od nas zależy, w jaki sposób zagospodarujemy przyszłość. 

Ta przyszłość dotyczy zarówno stosunków dwustronnych, współpracy w ramach europejskich jak  

i umiejętność reagowania na kryzysy, sprawę szczególnie dzisiaj, kiedy naruszony został pokój  

i stabilność we wschodniej Europie. 

Myślę, że Pani Premier i Pani Kanclerz mają możliwość formułowania wspólnej odpowiedzi na te 

wyzwania. W ten sposób będą kształtować dalszy ciąg naszej opowieści, który będą spisywać kolejne 

pokolenia. 

 

Dla nas jako Muzeum Historii Polski, to zaszczyt, że możemy być uczestnikami wspaniałego 

przedsięwzięcia. Jest to szansa i możliwość zaprezentowania choć w części potencjału tworzonej 

przez nas nowej instytucji.   

 

Pragnę podziękować Fundacji „Krzyżowa” za gościnność, współpracę. 

Bardzo dziękuję ministrowi Bartoszewskiemu i jego współpracownikom za wsparcie.  

Dziękuję Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za sfinansowanie wystawy. Dziękuję 

wszystkim pracownikom i współpracownikom Muzeum, szczególnie kuratorom: Kazimierzowi 

Wóycickiemu i Waldemarowi Czachurowi oraz koordynatorom Jadwidze Emilewicz i Piotrowi 

Podgórskiemu.  

Dziękuję również Komitetowi Doradczemu, w którym uczestniczyli polscy i niemieccy naukowcy oraz 

przedstawicieli administracji. 

  


