
 

Odwaga i pojednanie,  

Sejm RP 23 czerwca 

 

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Ambasadorze, Szanowna Pani Minister, Panie i Panowie 

Posłowie, 

 

W listopadzie ubiegłego roku obchodziliśmy 25 lecie mszy pojednania w Krzyżowej, a w tym roku 50 lecie 

listu biskupów oraz 25 lat od podpisania traktatu granicznego, który ostatecznie uregulował przebieg granicy 

polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

 

Historia relacji polsko -niemieckich to trudny fragment europejskiej historii, na którym szczególnym cieniem 

kładzie się doświadczenie II wojny światowej i niemieckich zbrodni popełnionych na polskich obywatelach - 

Polakach i polskich Żydach. A mimo to, a może właśnie dlatego, jej znaczenie jest niesłychanie doniosłe z 

punktu widzenia obu narodów i z punktu widzenia całej Europy.  

Pojednanie było aktem moralnym ale i politycznym. Polska i Niemcy były zakładnikami jałtańskiego ładu. 

Światli ludzie w Polsce i w Niemczech zdawali sobie z tego sprawę, że pojednanie polsko-niemieckie jest 

warunkiem przemian w całej Europie. Ułożenie relacji polsko niemieckich było elementem procesu 

odsłaniania żelaznej kurtyny w Europie, a zatem warunkiem odzyskania przez Polskę suwerenności a 

jedności przez Niemcy. 

 

Jeśli naród niemiecki […] będzie świadomy faktu, że bez Polski Europa jest nie tylko okaleczona, ale i 

bardziej zagrożona przez zalew ze Wschodu, jeśli uzna wolność i niepodległość Polski za warunek własnego 

bezpieczeństwa, powstaną warunki dla prawdziwego pojednania. 

Aleksander Bregman 1964 

 

Szczególną rolę odegrały w procesie pojednania środowiska chrześcijańskie – biskupi polscy – ks. 

arcybiskup Bolesław Kominek,  ale też memoriał Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego poprzedzający list 

biskupów polskich.  

 

Proces pojednania nie był jednorazowym, sentymentalnym aktem. Proces pojednania nie był też procesem 

zapomnienia lub zamazywania złej przeszłości. Pojednanie polsko –niemieckie było skomplikowaną drogą 

podczas której trzeba było poukładać racje moralne, polityczne i interesy. Było tam miejsce na gesty i 

wzruszenia, ale też na trudne konfrontowanie faktów i pamięci historycznej obu narodów, negocjowanie 

interesów pomiędzy Polską a Niemcami oraz spory niemiecko-niemieckie i polsko-polskie. Warto tylko 

wspomnieć o furii ówczesnego I sekretarza PZPR Gomułki, jaką wywołał list polskich biskupów z 1965 roku 

oraz ostrej dyskusji wokół ratyfikacji traktatów wschodnich w Niemczech.  

Oddziaływanie pojednania nie skończyło się do dziś. Dzisiaj jest jednym z filarów europejskiego ładu. Bez 

niego niemożliwe byłoby przecież rozszerzenie NATO w 1999 r. Bez niego nie byłoby możliwe rozszerzenia 

Unii Europejskiej w 2004 r. Dlatego polsko -niemieckie pojednanie jest nie tylko obrazkiem przeszłości ale 

monetą z kruszcu w politycznym portfelu obu państw.  



Jeśli po obu stronach znajdzie się dobra wola - a w to nie trzeba chyba wątpić - to poważny dialog musi się 

udać i z czasem wydać dobre owoce, mimo wszystko, mimo „gorącego żelaza". 

List biskupów polskich 1965 

 

Wystawa „Odwaga i pojednanie” opowiada o trudnej drodze, którą przeszliśmy – począwszy od 1 września 

1939 roku po Mszę Pojednania w 1989 roku i traktat graniczny z 1990 r. 

Wystawa jest w ogromnej mierze przetworzeniem wystawy plenerowej, którą można obejrzeć w Krzyżowej. 

Zachęcam, żeby tam się wybrać. 

Jest jednak jeden szczególny element, wyjątkowy obiekt, który udało nam się sprowadzić z Kolonii dzięki 

życzliwości arcybiskupa i wsparciu polskiego MSZ. To list biskupów. 

 

Bardzo dziękuję pani poseł Teresie Świło za inicjatywę, żeby pokazać wystawę z Krzyżowej w Warszawie. 

Dziękuję kuratorom: Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur,  

Autorom koncepcji plastycznej - Agnieszka Sowa Szenk 

Kancelaria Sejmu RP, MKiDN za finansowanie, wsparcie MSZ, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia 

Europejskiego, Instytut Polski w Darmstadt, Biuro Pełnomocnika Rządu do Dialogu Międzynarodowego 

Biuro Władysława Bartoszewskiego,   

Moi współpracownicy: 

Dorota Szkodzińska, Natalia Cetera, Iza Mrzygłód, Piotr Podgórski 


