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Msza Pojednania w Krzyżowej – 
wyraz zgniłego kompromisu  
polsko-niemieckiej polityki 
historycznej?

WALDEMAR CZACHUR 

Wprowadzenie

K rzyżowa uchodzi w dialogu polsko-niemieckim za symbol po-
jednania Polaków i Niemców po trudnej historii XX wieku. 
Nie ma dzisiaj publikacji o historii stosunków bilateralnych, 

w której nie byłoby odniesienia do symbolicznego przekazania sobie 
znaku pokoju przez pierwszego niekomunistycznego premiera Polski, 
Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza wchodzących na drogę zjedno-
czenia Niemiec, Helmuta Kohla (Hartwich 2015, s. 461-485; Czachur/
Wóycicki 2014, s. 5-9). Obraz uścisku szybko obiegł media obu kra-
jów i trafił także do światowych serwisów. Z jednej strony Niemcy 
i Polska potrzebowały symbolu dla siebie i partnerów zewnętrznych, 
w dużej mierze jako wyrazu gotowości budowania pokoju i polityki  
zaufania – co więcej – były świadome nieuchronności tego procesu. 
Z drugiej zaś strony, jeśli spojrzeć na uczestników tego wydarzenia 
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w Polsce i w Niemczech, na ich sieć powiązań, dynamikę komunikacji, 
a także na ich różne interesy, w tym z zakresu polityki historycznej uwa-
runkowanej w dużej mierze logiką polityki wewnętrznej – to okazuje się,  
że Krzyżowa jako miejsce Mszy Pojednania była kompromisowym roz-
wiązaniem dla elit politycznych obu krajów, duchowieństwa i przed-
stawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w dialog 
polsko-niemiecki. 

W niniejszej pracy chciałbym zarysować kontekst negocjacji różnych 
aktorów w Polsce i w Niemczech nad Krzyżową jako miejscem plano-
wanej mszy świętej, nazwanej później Mszą Pojednania oraz spróbować 
odpowiedzieć na pytanie, jakie interesy polityczne oraz świadomość 
ograniczeń, również w zakresie polityki historycznej, towarzyszyły 
temu procesowi w obu krajach.

Symbole pojednania w relacjach bilateralnych 
w Europie

W symbolach jak w soczewce uwidacznia się pamięć zbiorowa spo-
łeczeństw. Po nich można poznać, co dla danej zbiorowości lub narodu 
jest ważne z przeszłości, a także, w jaki sposób określone wydarzenie 
nadaje sens aktualnym działaniom politycznym. Symbole tworzą ludzie 
dla ludzi, ponieważ pamięć o przeszłości ma kształtować przyszłość. 
Symbole są zawsze rezultatem polityki historycznej społeczności 
i państw (Zaborski 2011; Wigura 2011).

Nie inaczej jest w przypadku symboliki w stosunkach międzynaro-
dowych, zwłaszcza jeśli myśli się o symbolach pojednania w Europie  
po II wojnie światowej (Kaminsky 2016). Nie chodzi tutaj o to, czy 
kwestia pojednania w ujęciu międzynarodowym podyktowana jest 
względami moralnymi czy politycznymi, ale o to, jakie czynniki warun-
kują, że gest dwóch polityków, reprezentantów swoich społeczeństw 
może stać się symbolem w obu grupach. Trudno się oprzeć wrażeniu, 
że im bardziej jakiś akt wynika z autentycznych motywacji polityków 
oraz z im większym oporem społecznym się spotyka (ponieważ burzy 
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dotychczasowy obraz przeszłości), tym większa jest szansa, że właśnie 
ten akt urośnie do rangi symbolu. Nie bez znaczenia jest jednak czas 
i miejsce wykonania takiego potencjalnie symbolicznego gestu.

Europejczykom znany jest obraz kanclerza Niemiec Adenauera 
i prezydenta Francji de Gaulle’a stojących razem w katedrze w Reims 
w 1962 roku. Obaj przywódcy doświadczeni brutalnością wojny spo-
tkali się w świątyni poważnie uszkodzonej w trakcie I wojny światowej, 
i w geście pojednania, który miał głęboki wymiar religijny i etyczny, 
zaproponowali swoim obywatelom nowy scenariusz przyszłości. Nie 
wrogość, lecz zrozumienie miało być fundamentem sąsiedztwa niemiec-
ko-francuskiego. Również obraz kanclerza Kohla i prezydenta 
Mitterranda trzymających się za ręce w Verdun w 1984 roku, gdzie 
podczas I wojny światowej zginęło ponad 300 tysięcy Niemców 
i Francuzów – wynika z tej samej logiki. W miejscach utożsamiających 
wrogość i okrucieństwo politycy gestami skruchy i pojednania tworzą 
nowe wartości – a jednocześnie tym miejscom nadają też inne znacze-
nie – dopisują kolejną opowieść. O tragediach należy pamiętać, ale one 
nie powinny już dzielić (Weber 2013). Co więcej, trzeba współpraco-
wać, by do podobnych tragedii nie dochodziło. Pamięć o zbrodniach 
z przeszłości staje się fundamentem pokoju. Prezydent Francji Vincent 
Auriol mówił do Niemców: my jesteśmy gotowi zapomnieć, cośmy  
od Niemców wycierpieli, ale pod warunkiem, by sami Niemcy o tym 
nie zapomnieli. 

Specyfika pojednania polsko-niemieckiego

Logika i specyfika pojednania polsko-niemieckiego są jednak inne, 
w dużej mierze uwarunkowane nie tylko doświadczeniami z okresu 
wojny i powojnia, lecz także sytuacją polityczną po 1945 roku. Polska 
stała się częścią komunistycznego bloku wschodniego, Republika 
Federalna – częścią demokratycznego Zachodu. Powstały w wyniku 
zimnej wojny mur polsko-niemiecki był jednak konsekwentnie kruszony 
przez odważne jednostki z Polski oraz Niemiec zachodnich  
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i wschodnich. Młodzi Niemcy z NRD z Akcji Znaku Pokuty wyruszali 
do Polski na pielgrzymki rowerowe, by poznawać historię rodziców, 
o której nie dowiadywali się w swoim kraju. Polacy na Niemców pra-
cujących dobrowolnie w byłych obozach koncentracyjnych Auschwitz 
czy Majdanek reagowali ze zdumieniem i ciekawością. Polscy biskupi 
skierowali do biskupów niemieckich przesłanie: przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie. Spotkała ich ze strony władz komunistycznych wyjąt-
kowa krytyka, zostali oskarżani o zdradę narodową. O zdradę oskar-
żany był w swoim kraju również Brandt, który ukląkł przed warszaw-
skim pomnikiem Bohaterów Getta. Grupy wypędzonych krzyczały,  
że kto zdradza Śląsk, Pomorze i Prusy Wschodnie, zdradza również 
Niemcy; a 48% zachodnioniemieckiego społeczeństwa uważało gest 
kanclerza za przesadny. Burzenie polsko-niemieckiego muru nieufności 
i wrogości zaczęło się przede wszystkim od przezwyciężenia niechęci 
wobec sąsiadów we własnym kraju, jak robili to Stanisław Stomma, 
Mieczysław Pszon, Anna Morawska, kardynał Bolesław Kominek,  
Jan Józef Lipski, Günter Särchen, Ludwig Mehlhorn, Manfred Seidler, 
Marion Dönhoff, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski, 
Richard von Weizsäcker i wielu innych. Osoby te, postawą i działaniem, 
przekraczały granice mentalne i polityczne w społeczeństwach Polski 
i Niemiec. Nie zapominały również, że warunkiem pojednania jest rze-
telny dialog o przeszłości (Kerski 2001). 

Pojednanie polsko-niemieckie jest inne niż pojednanie francusko-nie-
mieckie. Jest rezultatem oddolnych inicjatyw odważnych obywateli, 
a nie zabiegów polityków (Olschowsky/Żurek 2013). Społeczeństwo 
obywatelskie wprowadziło dialog polsko-niemiecki na salony polityczne 
dopiero w 1989 roku, w okresie wielkich przemian w Europie, których 
Polska i Niemcy były największymi beneficjentami.

Wizyta kanclerza Kohla w Polsce i spór o Górę św. Anny

Rok 1989 przyniósł daleko idące zmiany oraz szansę na polską wol-
ność i niemiecką jedność, co wpłynęło na strategię, a także dynamikę 
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dialogu polsko-niemieckiego. Helmut Kohl w wystąpieniu 1 września 
1989 roku w Bundestagu z okazji 50-lecia wybuchu II wojny światowej 
mówił zawiłym językiem o niemieckiej odpowiedzialności za wojnę 
i akcentował jednak przede wszystkim cierpienie wypędzonych,  
ale także wspomniał o konieczności wypracowania porozumienia 
z Polską na wzór pojednania niemiecko-francuskiego. Stwierdził,  
że „prawdziwe pojednanie to nie tylko kwestie ludzkiej woli, ale również 
politycznych okoliczności” (Kohl 1989). Dwa tygodnie później,  
12 września 1989 roku szef pierwszego niekomunistycznego rządu pol-
skiego, Tadeusz Mazowiecki, w exposé wskazywał, że „Polska pragnie 
współtworzyć nową Europę i przezwyciężać powojenne podziały świata, 
dziś już całkowicie anachroniczne. […] Potrzebujemy przełomu w sto-
sunkach z Republiką Federalną Niemiec. Społeczeństwa obu krajów 
poszły już znacznie dalej niż rządy. Liczymy na wyraźny rozwój stosun-
ków gospodarczych i chcemy prawdziwego pojednania na miarę tego, 
jakie dokonało się między Niemcami a Francuzami” (Mazowiecki 1989). 

Papierkiem lakmusowym zadeklarowanej woli politycznej obu rzą-
dów miała być przygotowywana jeszcze przez rząd Mieczysława 
Rakowskiego wizyta kanclerza Kohla w Polsce. Tadeusz Mazowiecki  
po objęciu urzędu premiera zintensyfikował dialog z Niemcami,  
i powołał na pełnomocnika rządu Mieczysława Pszona, znawcę Niemiec 
i redaktora z „Tygodnika Powszechnego”. Razem z Horstem Teltschikiem 
był on odpowiedzialny za przygotowanie i skuteczny przebieg wizyty. 

Jeszcze w lipcu 1989 roku biskup opolski Alfons Nossol zaproponował 
Kohlowi uczestnictwo w niemieckojęzycznej mszy, odprawianej  
dla mniejszości niemieckiej na Górze św. Anny za pozwoleniem  
prymasa Glempa od 4 czerwca 1989 roku. Kohl przyjął chętnie zapro-
szenie i już w jednej z pierwszych wersji programu kazał umieścić ten 
punkt (Clough 1999, s. 186). Widział w tym podwójny interes: z jednej 
strony wyeksponowanie problemu mniejszości w stosunkach polsko-nie-
mieckich, co w okresie słabnącej popularności chadecji w Niemczech  
na rok przed wyborami gwarantowało mu głosy wypędzonych,  
a z drugiej strony szansę właśnie na gest pojednania – konieczny 
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podczas każdej mszy i kolejny po Verdun i Bitburgu w jego politycznej 
biografii. Strona polska była tego świadoma i wiedziała, że Kohl usilnie 
szuka miejsca na symbol porównywalny z Verdun, jednak na taki gest 
nie była jeszcze gotowa (Archiwum 1989a). Nie proponowała też żad-
nego miejsca związanego z niemieckimi zbrodniami i terrorem podczas 
II wojny światowej lub niemiecką okupacją. Pomysł złożenia wizyty 
w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz wyszedł od 
Kohla, ale przewidywał tylko zwiedzanie (Borodziej 2006, s. 128). 

Na krótko przed wizytą rozpoczęła się burzliwa dyskusja w mediach 
w Polsce i w Niemczech nad zaproponowaną przez Kohla z inicjatywy 
bp. Nossola Górą św. Anny. W polskich mediach, szczególnie w tych, 
które ciągle były pod kontrolą komunistów, podkreślano, że Kohl 
instrumentalizuje Górę św. Anny dla celów rzekomego pojednania, 
a rząd Mazowieckiego nieumiejętnie prowadzi negocjację z Niemcami. 
W niemieckich mediach odwoływano się do dyskusji w Polsce na ten 
temat i zarzucano Kohlowi brak wrażliwości historycznej (Weit weg 
1989; Neander 1989; Spörl 1989; Bannas 1989; Dietrich 1989; Przybyła 
2015). „Der Spiegel” przytacza opinię bliskiego współpracownika 
Kohla, ubolewającego, że „to my dajemy miliardy, a kanclerz nawet 
nie może na Górę św. Anny” (Weit weg 1989, s. 18).

W dyskusji nad tą częścią programu ujawniły się nie tylko różnice  
we wrażliwości historycznej, lecz także odmienne wyobrażenia, jak  
na potrzeby polityki historycznej obchodzić się z tymi różnicami. 
Mieczysław Pszon napisał o tym konflikcie: „Gorsze było to, że równo-
cześnie zaczęto ogłaszać przypuszczalny program wizyty. Opracowywali 
go urzędnicy MSZ, niby według wskazówek moich i Mazowieckiego 
oraz przy uwzględnieniu życzeń strony niemieckiej, czyli urzędników 
ambasady w Warszawie. I w tym programie znalazło się spotkanie 
z mniejszością niemiecką na Górze św. Anny. Potwierdził to minister 
Skubiszewski, który akurat znalazł się gdzieś na Zachodzie, chyba wła-
śnie w RFN. Wrócił do Polski, a tu awantura o tę św. Annę. Bo Niemcy 
śląscy są jak najbardziej za, ale śląscy Polacy uważają to za prowokację... 
Dla Niemców Góra św. Anny to przede wszystkim sanktuarium religijne. 
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Dla Polaków natomiast to miejsce bitwy z Niemcami, symbol Powstań 
Śląskich itd. O czym Niemcy nawet nie wiedzieli, choć powinni, bośmy 
dostali tam od nich w pewną część ciała ... Obawiano się, że może dojść 
nawet do incydentów ze strony formacji ‘Grunwald’1. Do tego docho-
dzili niemieccy rewizjoniści. Ale Kohl uparł się przy tej Górze św. Anny” 
(Pszon 1996, s. 542).

Rozbieżności nakładały się również na odmienne interesy i oczeki-
wania obu stron. Rząd polski oczekiwał od RFN pomocy finansowej  
na przeprowadzenie reform oraz załatwienia spraw związanych  
z granicą na Odrze i Nysie, a także odszkodowań dla ofiar III Rzeszy, 
co wprawiało stronę niemiecką w duże zakłopotanie, więc naciskała  
na Polskę, by tych tematów publicznie nie eksponować (Archiwum 
1989b, s. 15 i n.). 

Mazowiecki słusznie obawiał się, że uczestnictwo kanclerza Niemiec 
we mszy świętej – w miejscu, gdzie po I wojnie światowej walczyli  
ze sobą Polacy i Niemcy – a do tego jeszcze w towarzystwie mniejszości 
niemieckiej, której istnienie komuniści konsekwentnie negowali, wywoła 
w Polsce nie tyle niezrozumienie, ile poczucie zagrożenia niemiecką 
dominacją. A to byłoby dla reform i dialogu polsko-niemieckiego bar-
dzo niekorzystne. Po polskiej stronie zaczęło się gorączkowe poszuki-
wanie wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Z dostępnych źródeł trudno o jed-
noznaczne stwierdzenie, w jaki sposób znaleziono rozwiązanie. Biskup 
Nossol twierdził, że został zaproszony do kancelarii premiera. „Podczas 
spotkania z Mieczysławem Pszonem w kancelarii premiera 
Mazowieckiego przyszła nam wspólnie do głowy myśl, że skoro miej-
scem spotkania szefów polskiego i niemieckiego rządu nie może być 
Góra św. Anny, to warto spróbować zorganizować mszę św. z udziałem 
obu premierów w Krzyżowej” (Nossol et al. 2012, s. 41)2. Pszon rela-
cjonował jednak: „Pamiętam rozmowę z Tadeuszem Mazowieckim: 

1 Formacja „Grunwald” była nacjonalistycznym zgrupowaniem istniejącym w latach  
1981–1995, która mogła być publicystycznie aktywna również w okresie PRL;  
przyp. redakcji.

2 Bp. Nossol twierdzi też, że z kancelarii premiera zadzwonił do kardynała Lehmanna, by 
ten przekonał Kohla do przeniesienia mszy św. do Krzyżowej.
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jakie znaleźć wyjście? Następnego dnia on chyba wpadł na pomysł 
Krzyżowej na Dolnym Śląsku, dawniej Kreisau. Że owszem, spotkanie 
ze śląskimi Niemcami może być, ale na innej płaszczyźnie. Teraz cho-
dziło o to, aby Bonn to zaakceptowało. Tadeusz obiecał zastanowić się, 
jakie podjąć starania, ale zakazał mówić cokolwiek na ten temat. 
Poszedłem do siebie do hotelu, był piątek albo sobota. I postanowiłem 
zadzwonić do Horsta Teltschika, do domu. Powiedziałem mu, że cała 
nasza robota pójdzie w diabły. Że osiągnęliśmy cel i to z dobrym skut-
kiem dla obu stron, a tu wszystko zostanie zmarnowane przez upór 
w sprawie Góry św. Anny. Poprosiłem, by na razie nic nikomu nie 
mówił, ale my proponujemy Kreisau. On w życiu nie słyszał 
o Krzyżowej... Przyjął moją argumentację, ale powiedział, że decyzja 
nie leży w jego mocy. Ustaliliśmy, że rozmówią się sami premierzy. 
Następnego dnia jestem u Mazowieckiego. On dzwoni do Kohla, czy 
Kohl do niego, już nie pamiętam. Tadeusz mówi nagle: ‘Dobrze, skoro 
jest taka propozycja, to muszę się zastanowić, ale w zasadzie się zga-
dzam’. Skończyli rozmowę, a on woła do mnie: ‘Słuchaj ten Kohl zwa-
riował. Sugeruje mi, żebyśmy zrobili to nasze spotkanie polsko-niemiec-
kie w Krzyżowej i proponuje, żeby w swoje ręce wziął to biskup Nossol. 
No, Duch Święty chyba zadziałał’” (Pszon 1996, s. 542 i n.).

Bez względu na to, kto dokładnie zaproponował Krzyżową jako 
miejsce spotkania, ważne jest, że było to rozwiązanie, które zaakcepto-
wały obie strony. I Mazowiecki, i Kohl, a także biskup Nossol podkre-
ślali, że za Krzyżową przemawia fakt, że jest to miejsce, które symbo-
lizuje ruch oporu wobec Hitlera oraz, że byli to ludzie o różnych 
światopoglądach, pracujący nad wizją powojennych Niemiec w oparciu 
o wartości chrześcijańskie. Ten argument przekonywał nie tylko stronę 
rządową i kościelną, lecz także przedstawicieli społeczeństwa obywatel-
skiego, czyli przede wszystkim Klub Inteligencji Katolickiej  
we Wrocławiu (Ku nowej Europie 1997, s. 56-60)3. Reakcje medialne  
na wybór Krzyżowej były różne. „Gazeta Wyborcza” napisała,  

3 Świadczy o tym fakt, że na tę okoliczność przygotowano wystawę o Kręgu z Krzyżowej, 
którą zwiedzali obaj szefowie rządów.
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że „kanclerz nie weźmie udziału w mszy po niemiecku na Górze  
św. Anny, lecz w mniej spektakularnej polsko-niemieckiej mszy 
w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, wspólnie z premierem Mazowieckim” 
(Kohl do Krzyżowej 1989, s. 3). 

Krzyżowa nie była znana szerszym kręgom ani w Niemczech, ani 
tym bardziej w Polsce. Mazowiecki, który napisał recenzję książki Anny 
Morawskiej „Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy” – o niemieckim ruchu 
oporu i o ewangelickim duchownym, przeciwniku narodowego socjali-
zmu, Dietrichu Bonhoefferze, a także o Kręgu z Krzyżowej i Helmuthcie 
Jamesie von Moltkem – znał doskonale kontekst historyczny. O dorobku 
intelektualnym Kręgu z Krzyżowej pisał wiele prac naukowych wro-
cławski prawnik profesor Karol Jonca. To on od lat 70. towarzyszył 
również rodzinie von Moltke podczas wizyt w Krzyżowej i wpierał 
Freyę von Moltke, żonę Helmutha straconego w 1945 w więzieniu 
Plötzensee, w zabiegach o upamiętnienie jej męża w Krzyżowej. 
Zainteresowanie wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej 
Krzyżową sprawiło, że uczestnicy konferencji „Chrześcijanin w społe-
czeństwie”, odbywającej się 2-4 czerwca 1989 roku we Wrocławiu, 
odwiedzili Krzyżową i wystosowali do polskiego ministra spraw zagra-
nicznych apel o utworzenie w Krzyżowej międzynarodowego centrum 
spotkań młodzieży oraz muzeum europejskich ruchów oporu przeciwko 
narodowosocjalistycznym Niemcom (Wieczorek 1996; Jonca 2003,  
s. 33; Franke 2013).

Msza w Krzyżowej była przygotowywana pospiesznie, może nawet 
chaotycznie i pewnie z pominięciem przepisów bezpieczeństwa, ponie-
waż dopiero 5 listopada 1989 roku ks. Kałuża, proboszcz pobliskiego 
Grodziszcza, oficjalnie dowiedział się o podjętej decyzji politycznej. 
Organizacja przedsięwzięcia spadła na wrocławski Klub Inteligencji 
Katolickiej, który mógł liczyć na wsparcie wojewody Wałbrzyskiego 
(Ku nowej Europie 1997).

Uczestnicy mszy wspominają, że atmosfera była lodowata. Z jednej 
strony pogoda nie była sprzyjająca, a z drugiej – wyczuwalne napięcie 
wśród 8 tysięcy uczestników, głównie przedstawicieli mniejszości 
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niemieckiej w Polsce z transparentami witającymi kanclerza po niemiecku. 
Biskup Nossol wspominał: „na godzinę przed mszą św. podeszli do mnie 
jacyś funkcjonariusze, myślę, że dawni ubecy ze służb podległych wówczas 
jeszcze generałowi Kiszczakowi […] i zapytali mnie, czy w mszy świętej  
na pewno musi być przekazany znak pokoju. A może dałoby się go opu-
ścić? – zasugerowali bez ogródek” (Nossol et al. 2012, s. 45). Bp. Nossol 
stanowczo odmówił – powołując się na fakt, że na mszę zgodzili się pre-
mier i prezydent Polski – ponadto ręczył, że ze strony katolików i ewan-
gelików nie będzie żadnej prowokacji. A jeszcze przed rozpoczęciem mszy 
zdecydowanie poprosił jej uczestników o schowanie transparentów.

Napięcie, które wówczas powstało – zarówno przez obecność służb, 
nadzorowanych przez gen. Kiszczaka, które naciskały na biskupa, by 
w eucharystii ominął znak pokoju, jak i przez wiwatującą na cześć kanc-
lerza Kohla mniejszość niemiecką – jednoznacznie dowodzi, jak bardzo 
odmienne były oczekiwania uczestników tamtego wydarzenia. Świadczą 
o tym również reakcje społeczeństwa, biskup Nossol wspominał: „Wielkiej 
akceptacji wtedy specjalnie nie odczuwałem. Kiedy na drugi dzień posze-
dłem na plac Sebastiana i plac Wolności w Opolu na spacer, stała tam 
grupka młodzieży – prawda, że podpitej – pluli mi pod nogi. Ktoś syknął 
mi za plecami: zdrajca, hitlerowiec” (ibidem, s. 46). Również premier 
Mazowiecki bagatelizował symbolikę przekazania znaku pokoju i twier-
dził, że: „Uścisk z niemieckim kanclerzem traktowałem jako normalny 
gest. W czasie mszy przekazujemy sobie znak pokoju. Dopiero później 
dostrzeżono w tym akt symboliczny” (Kalicki 2002, s. 350).

Częściowo prowizoryczny charakter – w wymiarze technicznym 
i organizacyjnym – tego wydarzenia odzwierciedlał również stan kom-
pleksu budynków dawnego majątku rodziny von Moltke, w którym  
do początku lat 90. znajdował się PGR. Pisała o tym obrazowo Nina 
Kracherowa na łamach „Trybuny Opolskiej”: „Przez wiele dni wojsko 
woziło piach na olbrzymie podwórze byłego majątku rodziny  
von Moltke i malowało wapnem ściany. Dziury w dachach pośpiesznie 
załatano czym się dało. Zbudowano z belek i dykty, niezbyt starannie, 
otwartą kaplicę, w której ma się odbyć historyczne nabożeństwo 
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pojednania z udziałem polskiego premiera, niemieckiego kanclerza 
i trzech biskupów. Historia wpadła do Krzyżowej. Krzyżowa nic z tego 
nie pojmowała. O sławnej rodzinie Moltke, której Prusy tak wiele 
zawdzięczały – nikt tu nie słyszał. Pałac nie był nikomu potrzebny. 
Doprowadzono go do ruiny, jak wiele innych. Kto mógł przewidzieć, że 
kiedyś, za blisko pięćdziesiąt lat zawita tu historia?” (Kracherowa 1989). 

W splocie wielu czynników przypadkowych i improwizowanych, 
w wyniku dynamicznych negocjacji polsko-polskich, polsko-niemiec-
kich i niemiecko-niemieckich na styku interesów politycznych i wize-
runkowych doszło w Krzyżowej do wydarzenia, które po ponad  
25 latach zapisało się w naszej pamięci zbiorowej jako polsko-niemiecka 
Msza Pojednania. Również i to zjawisko jest pochodną ożywionych już 
nie tylko polsko-niemieckich negocjacji znaczenia samej Krzyżowej. 
Jest ona od 1990 roku zarządzana przez Fundację „Krzyżowa”  
dla Porozumienia Europejskiego i mieści się tam jeden z największych 
Międzynarodowych Domów Spotkań Młodzieży w Polsce. Ważny jest 
również aspekt Mszy Pojednania jako punktu odniesienia do pracy edu-
kacyjnej w Krzyżowej, a także zasługują na uwagę oczekiwania różnych 
osób wobec polsko-niemieckiej Mszy Pojednania jako potrzebnej funk-
cji w dialogu polsko-niemieckim (Czachur/Franke 2013; Franke/
Kretschmann 2016).

Krzyżowa i jej niespójna symbolika? 

Nasuwają się zatem pytania, czy wybór Krzyżowej na lokalizację 
mszy był ze względu na symbolikę uzasadniony? Czy Góra św. Anny 
nie byłaby atrakcyjniejszym miejscem pojednania polsko-niemieckiego? 
Czy Mazowiecki, decydując się – za namową swojego doradcy 
Mieczysława Pszona i biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, inicjatora 
mszy – na Krzyżową, wykazał się tchórzostwem czy raczej polityczną 
dalekowzrocznością? Na czym właściwie opiera się idea Krzyżowej 
jako miejsca pojednania polsko-niemieckiego? Dlaczego szef rządu wol-
nej – a w okresie transformacji potrzebującej Niemiec – Polski 
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zdecydował się na to miejsce? Można twierdzić, że w ten sposób ułatwił 
Kohlowi wizytę, ponieważ oszczędził mu publicznej konfrontacji 
z historią własnego kraju w Polsce, zwłaszcza że wiedza ówczesnych – 
ale i dzisiejszych – Niemców na temat zbrodni w Polsce i na Polakach 
nie była zbyt duża. Może uważał, że na taki gest było jednak za wcze-
śnie i wolał poszukać miejsca, które zneutralizowałoby oczekiwany 
i nieunikniony znak pokoju. 

W konsekwencji wydarzenia z Krzyżowej, uchodzącej dzisiaj za sym-
bol pojednania polsko-niemieckiego, mają inną logikę niż wspomniane 
wcześniej Reims czy Verdun. Przekazanie znaku pokoju przez premiera 
Mazowieckiego i kanclerza Kohla nie było przesłanką do przewartościo-
wania miejsca naznaczonego krwią Polaków i Niemców, miejsca, gdzie 
goją się rany polsko-niemieckie. Na taki gest było może za wcześnie. 
Obie strony nie były na to gotowe. Strona polska wychodziła z założenia, 
że jest stanowczo za wcześnie, a strona niemiecka, że tyle lat po wojnie 
nie jest to już konieczne. Dopiero w 2014 roku na Westerplatte prezy-
denci Polski i Niemiec, Joachim Gauck i Bronisław Komorowski padli 
sobie w ramiona. Wcześniej, 1 września 1999 roku, podczas oficjalnych 
obchodów rocznicy niemieckiej agresji na Polskę, Władysław Stopiński – 
obrońca Westerplatte – i Martin Menzel – celowniczy z pancernika 
Schleswig-Holstein ostrzeliwującego polską placówkę – podali sobie dło-
nie na znak przebaczenia (Jak dyrektor 2014). 

W wyborze Krzyżowej na miejsce dwujęzycznej mszy wyraża się 
ówczesny sposób myślenia obu szefów rządów. Mazowiecki decydując  
się na Krzyżową, chciał pokazać, z jakimi Niemcami i jaką Europę chce 
budować. Kohl widział w Krzyżowej, w „innych Niemcach”, nadzieję,  
że balast historii zostanie przezwyciężony, a kwestia nieprzepracowanej 
wspólnej tragicznej przeszłości jest raz na zawsze zamknięta. Czy w tym 
rzekomym niespotkaniu się jest potencjał na symbol pojednania? 
Msza w Krzyżowej stała się symbolem polsko-niemieckiego pojednania 
z dwóch powodów. Po pierwsze od uświadomienia różnic rozpoczął się 
dialog, który jest warunkiem pojednania i partnerstwa, po drugie, gest 
pokoju zawierał obietnicę budowania relacji dwustronnych na nowym 
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fundamencie (Franke/Kretschmann 2016, s. 137-155). W Krzyżowej roz-
począł się polityczny dialog wolnej Polski i jednoczących się Niemiec. 
Trudny i mozolny, ale integrujący różne perspektywy i światopoglądy, 
i tym samym zmierzający do partnerstwa. Msza z 12 listopada 1989 miała 
przełomowe znaczenie dla oczyszczenia emocji polsko-niemieckich, 
w dodatku była odprawiona tam, gdzie dialog ponad różnicami światopo-
glądowymi miał już pewną tradycję. Msza uświadomiła też Polakom 
i Niemcom, że wrogość i chłód w takim miejscu mogą być przełamane. 

Był to również ważny sygnał dla innych narodów Europy i świata. 
Oto dwa zwaśnione kraje, wolna Polska i jednoczące się Niemcy, 
u progu nowej drogi są gotowe zamknąć najgorszy okres swojego 
sąsiedztwa i razem budować jedność Europy. Msza Pojednania 
w Krzyżowej, mimo późniejszych niejednoznacznych działań Kohla 
w sprawie granicy na Odrze i Nysie, otworzyła drogę do traktatu gra-
nicznego, podpisanego rok później 14 listopada 1990 oraz Traktatu 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.

Msza Pojednania w Krzyżowej skomplikowała przesłanie tego miej-
sca, wcześniej czytelnego symbolu niemieckiej opozycji antyhitlerow-
skiej, nawet jeśli do 1989 roku był on mało znany zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech. Dziedzictwo mszy jednak jednoznacznie uwypukliło 
właśnie specyfikę polsko-niemieckiego dialogu. Dialogu ludzi odważ-
nych, gotowych iść pod prąd w imię wyższych wartości, takich jak  
pokojowa i oparta na porozumieniu współpraca w wolnej Europie.  
Nie ma na mapie polsko-niemieckiej pamięci miejsca, w którym indy-
widualna refleksja o odwadze i pojednaniu, a także dyskusja  
o przyszłości i przeszłości wzajemnych stosunków w targanej wyzwa-
niami Europie, byłaby tak wyjątkowa i znacząca jak w Krzyżowej. 
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