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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele!

Rok 2017 okazał się dla nas, pracow-
ników Fundacji „Krzyżowa”, jeszcze 
większym wyzwaniem, niż mogliśmy 
zakładać w roku poprzednim. Dyna-
mika rozwoju sytuacji społecznej, po-
litycznej – również w kontekście mię-
dzynarodowym, wymuszała na nas 
szybkie reakcje, a także podejmowa-
nie kolejnych wyzwań. W samej Fun-
dacji również zaszły zmiany.

W  roku 2017 szczególnie często 
wracaliśmy do dziedzictwa, jakim 
są wartości reprezentowane przez 
Krąg z Krzyżowej. W maju i paździer-
niku przypominaliśmy o 75. roczni-
cy dwóch spotkań członków Kręgu 
w posiadłości Helmutha Jamesa von 
Moltke – Domu na Wzgórzu. Niektó-
re z naszych działań programowych 
były ściśle związane z tymi wydarze-
niami, ale staraliśmy się także zain-
teresować Kręgiem z Krzyżowej opi-
nię publiczną – czy to poprzez naszą 
stronę internetową i social media, 
czy to poprzez artykuły opublikowa-
ne w ogólnopolskich mediach.

Miniony rok to też blisko 350 projek-
tów: seminariów, międzynarodowych 
wymian szkolnych i pozaszkolnych, 
warsztatów młodzieżowych i szko-
leń. W tych wymianach wzięło udział 
blisko 6000 osób z 34 państw świata. 
O tych wszystkich inicjatywach prze-
czytają Państwo na kolejnych stro-
nach „Roku w Krzyżowej”. Zauwa-
żą Państwo, że kontynuujemy dobre 
tradycje i ciekawe projekty, ale wy-
chodzimy też naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym, naszych partne-
rów oraz własnym wyobrażeniom na 
temat tego, jakimi obszarami Funda-
cja powinna się zajmować. Między-
narodowe wymiany szkolne to wciąż 
dla nas niezwykle ważna okazja do 
kształtowania postaw otwartości, dia-
logu i porozumienia wśród młodzie-
ży. Sięgamy coraz częściej po nowe 
partnerstwa i nowe konfiguracje na-

rodowe, aby ideę dialogu populary-
zować również na Ukrainie i w Rosji, 
ale także na Bałkanach. W Krzyżo-
wej coraz częściej odbywają się pro-
jekty angażujące osoby wykluczone, 
a także szkolenia dla nauczycieli i tre-
nerów, którym pokazujemy, jak z ta-
kim wykluczeniem sobie radzić. Się-
gamy po sztukę, by język otwartości 
uczynić jeszcze bardziej uniwersal-
nym. W swoich działaniach nie za-
pominamy także o najbliższym oto-
czeniu – angażujemy się w lokalne 
projekty, których celem jest wspie-
ranie grup i środowisk z naszego po-
wiatu, dostrzegając obszary wymaga-
jące wsparcia zarówno dla młodzieży, 
jak i osób starszych.

Wszyscy dostrzegamy zmiany, jakie 
dotykają społeczeństwa europejskie. 
Kryzys wartości, zaostrzenie języka 
dyskursu publicznego, radykalizacja 
zachowań, popularność ugrupowań 
prezentujących skrajne światopoglą-
dy – to zjawiska, które budzą coraz 
większy niepokój i stanowią wyzwa-
nie dla tych, którzy zajmują się eduka-
cją, zwłaszcza edukacją obywatelską. 
Dostrzegamy je i staramy się kreować 
oraz implementować dobre prakty-
ki i rozwiązania. Stąd nasze kolejne 
projekty poruszające tematy ekstre-
mizmów, wykluczeń, otwartości i mię-
dzynarodowego porozumienia.

Fundacja „Krzyżowa” uważnie ob-
serwuje również toczące się w Pol-
sce, i poza nią, debaty. Zarząd Fun-
dacji oraz Rada Fundacji, w minionym 
roku, kilkakrotnie zajęły publicznie 
stanowisko, zaniepokojone wydarze-
niami lub wypowiedziami na tematy 
bliskie naszemu środowisku. Nasze 
obawy wzbudziły zarówno przejawy 
aktywności środowisk neonazistow-
skich (oświadczenie w związku z kon-
certem neonazistów w pobliskim Gro-
dziszczu), jak i publiczne podważanie 
znaczenia Mszy Pojednania – dewalu-
owanie zarówno jej przesłania, jak i in-
tencji jej uczestników. Krytyczne głosy 
odnoszące się do wydarzeń z 1989 r. 

skłaniają nas każdorazowo do refleksji 
nad tematem pojednania. Ważne jest, 
aby unikać mitologizowania tego pro-
cesu w relacjach polsko-niemieckich, 
wchodzenia w tzw. „kicz pojednania”. 
Trudno nam jednocześnie pogodzić 
się z wyolbrzymianiem realnych trud-
ności, które towarzyszyły temu proce-
sowi czy też kwestionowaniem jego 
osiągnięć. Dlatego z tym większym 
zaangażowaniem wkraczamy w ko-
lejny rok naszej aktywności, gotowi 
by działaniami dowodzić, że warto-
ści, które złożyły się na fenomen „du-
cha Krzyżowej”, są nie tylko żywe, ale 
wciąż ważne i uniwersalne. 

Rok 2017 to rok zmian personal-
nych w Fundacji. W ciągu roku ewo-
luowała kilkakrotnie formuła Zarzą-
du (trzyosobowy i dwuosobowy). 
Zachodziły też zmiany w jego skła-
dzie. W drugiej połowie roku pracę 
w Fundacji, po 12 latach, zakończyła 
Monika Kretschmann – dyrektor Mię-
dzynarodowego Domu Spotkań Mło-
dzieży oraz członek Zarządu. Z koń-
cem grudnia z Fundacją pożegnał 
się również dotychczasowy prezes 
– Rafał Borkowski, który z Krzyżową 
był związany przez 20 lat. W pierw-
szej połowie 2017 r. wybrana zosta-
ła nowa Rada Fundacji, a pod koniec 
roku odbył się konkurs na stanowi-
sko członka Zarządu. W jego wyniku 
funkcję tę na początku 2018 r. objąć 
ma Bernard Skiba. 

Zachęcam Państwa do zapoznania 
się z podziękowaniami, jakie obu wie-
loletnim pracownikom Krzyżowej, zło-
żyła Rada Fundacji „Krzyżowa” (str. 5).

Mamy nadzieję, że tegoroczny numer 
„Roku w Krzyżowej” będzie dla Pań-
stwa interesujący. Może niektóre ar-
tykuły sprawią, że dostrzeżecie Pań-
stwo aktywność Fundacji w nowych 
dla siebie obszarach, a inne – skło-
nią do refleksji i dyskusji. Niezmien-
nie jednak polecamy się Państwa 
uwadze i życzliwości. I zachęcamy 
do wspólnego działania na rzecz po-
rozumienia i dialogu w kolejnym roku.  
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2017 rokiem zmian
Podziękowania dla Moniki Kretschmann  
i Rafała Borkowskiego  
od Rady Fundacji „Krzyżowa”
prof. UW dr hab. Waldemar Czachur Przewodniczący Rady Fundacji „Krzyżowa” 
 Ole Jantschek Wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Krzyżowa”

Podziękowania dla Moniki Kretschmann od Rady Fundacji „Krzyżowa”
W październiku 2017 roku, po dwunastu latach, Monika Kretschmann zakończyła pracę w Fundacji „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego. Jako szefowa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) i czło-
nek Zarządu rozwijała z pasją i entuzjazmem działalność MDSM i przyczyniała się do rozwoju całej Fundacji. 

Przez wiele lat Monika Kretschmann była zawsze na miejscu niezawodną osobą kontaktową i reprezentowa-
ła Fundację „Krzyżowa” w obszarze polsko-niemieckiej i europejskiej wymiany młodzieży. Jako praktyk eduka-
cji pozaformalnej, znała potrzeby i zainteresowania grup przyjeżdżających do Krzyżowej. Rozbudowała nowe 
i stabilne partnerstwa. Szczególnie interesowały ją projekty artystyczne, pedagogiczne, kreatywne i integracyj-
ne, które umożliwiają młodym ludziom z różnych środowisk udział w międzynarodowych wymianach młodzieży.

Dzięki swoim umiejętnościom organizacyjnym, umiejętności planowania i skuteczności w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na realizację projektów, MDSM pełnił swoją rolę największego działu i tym samym stał się silnym 
filarem dla całej Fundacji – zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym. Swój zespół prowadziła 
w sposób partnerski i wartościowy, dzięki czemu pracownicy pedagogiczni mogli aktywnie uczestniczyć w or-
ganizacji i tworzeniu koncepcji MDSM. 

Pragniemy podziękować Monice Kretschmann za wykonaną przez nią pracę i jej nieoceniony wkład w rozwój 
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Życzymy jej wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Struktura geograficzna gości nocujących 
(łącznie 8840 os .)

Polacy
Niemcy
Europa Środkowa  
i Wschodnia
Europa Zachodnia
inne kraje

50,9%

60%

2%

37,6%

5%

19%

5%
6%

3%

7,9%
2% 1,6%

Goście 
(łącznie 25627 os .)

7944

16787
17683

8840

Dzieci i młodzież
Osoby dorosłe
Nienocujący
Nocujący

Suma dotacji na działalość programową  
(łącznie 6725587,48 PLN)

dotacje unijne
PNWM
rząd RP
rząd RFN
darczyńcy
JST
inne fundacje

Bernard Skiba  
członkiem Zarządu  
Fundacji „Krzyżowa”  
od 2018 r .
W drugiej połowie 2017 r. odbył się 
konkurs na stanowisko członka Zarzą-
du Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumie-
nia Europejskiego. W wyniku procesu 
rekrutacyjnego komisja rekomendo-
wała na stanowisko w Zarządzie Pana 
Bernarda Skibę. 

Bernard Skiba jest absolwentem eko-
nomii (marketing i handel detaliczny) 
na Uniwersytecie w Essen. W 1998 r. 
obronił pracę dyplomową analizu-
jąc strategie niemieckich firm handlo-
wych wchodzących na rynek polski. 
W latach 1993-1994 organizował wy-
mianę młodzieży polsko-niemieckiej 
pomiędzy diecezjami Essen i Kosza-
lin. W latach 2002-2009 założył i roz-
winął w Polsce pierwszą sieć serwiso-
wą na zasadach franszyzy pod nazwą 
 Arconet. Od roku 2004 działa tak-
że jako niezależny doradca w firmach 
oraz samorządach. Od pięciu lat jest 
często cytowanym ekspertem w zakre-
sie nowej ustawy o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach.

Podziękowania dla Rafała Borkowskiego od Rady Fundacji „Krzyżowa”
Z końcem 2017 roku swoją pracę w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zakończył Rafał Bor-
kowski, dotychczasowy prezes zarządu. Rafał Borkowski związany był z Krzyżową od początku, najpierw jako 
wolontariusz i członek wrocławskiego KIK-u przy przygotowaniu Mszy Pojednania w 1989 roku, potem jako 
uczestnik obozów letnich w roli trenera, później angażował się społecznie w Komisji Obozowej, a w 1996 roku 
został wybrany do Rady Fundacji i (pracującego również społecznie) Zarządu. Od 1 stycznia 2000 roku został 
zatrudniony jako etatowy pracownik Fundacji. Początkowo jako dyrektor ds. programowych, a od 2004 roku 
jako dyrektor zarządzający, a później członek Zarządu i jego prezes. 

Dzięki swojemu talentowi organizacyjnemu i ogromnej determinacji wyprowadził Fundację z jej największego 
kryzysu finansowego. Swoim zaangażowaniem przyczynił się do profesjonalnego i stabilnego działania Fun-
dacji. Jego skuteczność i kreatywność pozwoliły mu uczynić Krzyżową bardziej rozpoznawalną na Dolnym Ślą-
sku, w Polsce i Niemczech. 

W imieniu Rady Fundacji dziękujemy Rafałowi Borkowskiemu za jego nieocenione zaangażowanie na rzecz Funda-
cji „Krzyżowa”, a tym samym na rzecz pogłębienia europejskiego dialogu, przede wszystkim polsko-niemieckiego. 
Spotkania młodych Europejczyków w Krzyżowej były dla niego tak samo ważne jak edukacja obywatelska i histo-
ryczna. Rafał Borkowski odpowiedzialnie i z wielkim oddaniem dbał o Fundację w każdym wymiarze – od pielę-
gnowania jej duchowej spuścizny, przez zbudowanie profesjonalnego zespołu, po opiekę nad kompleksem budyn-
ków wymagających ciągłego remontu. To wszystko wydaje się nam dzisiaj takie oczywiste, a jeszcze 10 lat temu 
powodzenie tych działań było wielką niewiadomą. Rafał Borkowski napisał ważny rozdział w historii Krzyżowej.

Po wielu latach pracy na rzecz Krzyżowej Rafał Borkowski podjął nowe wyzwania zawodowe. Życzymy mu na 
nowym polu wiele sukcesów.
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Anna Kudarewska   p.o. Kierownika MSDM Krzyżowa

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży  
Fundacji „Krzyżowa” 
Reagując na wyzwania społeczne, 
szukamy nowych rozwiązań  
i nowych partnerstw

ROK 2017 W FUNDACJI „KRZYŻOWA”

Rok z MDSM to dużo liczb – 107 
zrealizowanych projek tów, 

ponad 3800 osób, które w nich 
uczestniczyły, przeszło 15 300 spę-
dzonych w Krzyżowej osobodni, bli-
sko 4 200 godzin warsztatowych, 
ponad 100 ryz papieru zużytego 
na wydruk materiałów edukacyj-
nych, 8 pedagogów i pedagożek, 
9 wolontariuszy i wolontariuszek, 
2 praktykantki…. Ale liczby i tabel-
ki nie zawsze oddają jakość. Mimo 
że nawet według wskaźników sys-
temu BSC (Balanced scorecard /
Zrównoważona karta wyników – na-
rzędzie zarządzania strategicznego 
stosowane w Funda-
cji) jakość jest wyra-
żana poprzez liczbę 
(w  2017 – 98% za-
dowolenia z uczest-
n ic t wa w  pro jek-
tach MDSM), to dla 
zespołu MDSM ja-
kość to coś więcej. 
To relacje z uczest-
nikami i uczestnicz-
kami naszych projek-
tów, współpraca z ich 
opiekunami i  opie-
kunkami, budowanie 
zaufania w  grupie, 
która próbuje przejść 
razem przez wspólne 
i  indywidualne od-

krycia, zmaga się z niespodzian-
kami, odkrywa nieznane obszary 
tożsamości swojej i innych. To tak-
że różne fazy procesu grupowego, 
czasem konflikty, ich wspólne roz-
wiązywanie i czerpanie z tego do-
świadczeń. To czas spędzony na 
korytarzach między pokojami i każ-
da refleksja na koniec intensywne-
go dnia. To każde ziarno otwarto-
ści na nowe światy, zasiane wśród 
młodzieży. To również długie roz-
mowy w  zespole MDSM o  tym, 
co jeszcze usprawnić i ulepszyć. 
To tysiące przyjaźni kontynuowa-
nych po projektach i łzy pożegna-

nia przed autobusem ruszającym 
z parkingu.

O jakości naszej pracy świadczą 
też tysiące zdjęć i  self ie robio-
nych w Krzyżowej i umieszczanych 
w mediach społecznościowych, 
a między nimi to, które wygrało 
konkurs na selfie z projektu finan-
sowanego przez Erasmus+. Olga 
Skliarska, uczestniczka projektu 
Migr ARTion, realizowanego w ra-
mach Polsko-Ukraińskiej Rady Wy-
miany Młodzieży, zajęła ze swo-
im zdjęciem I miejsce w kategorii 
„Rezultaty projektu”. Projekt Migr-

ARTion był refleksją 
nad kwestią migracji 
oraz próbą jej wyra-
żenia poprzez dzieła 
wykonane w trzech 
technikach artystycz-
nych – ceramice, gra-
fice oraz filmie. Nie 
był to jedyny pro-
jekt poświęcony tej 
tematyce. Pojawiła 
się ona także na pol-
sko-niemiecko-izrael-
skiej wymianie szkol-
nej – w  kontekście 
poznawania osobi-
stych historii migran-
tów i migrantek oraz 
na polsko-niemiec-

ko-greckim projekcie „Together 
for Europe”, podczas którego mło-
dzież w grze symulacyjnej wciela-
ła się w przedstawicieli krajów UE, 
próbujących rozwiązać kryzys azy-
lowy podczas obrad Rady Euro-
pejskiej. 

W tym roku po raz pierwszy w Krzy-
żowej, przy współpracy z prakty-
kantkami z PNWM, odbyła się uni-
kalna, bo dwunarodowościowa 
i dwujęzyczna, polsko-niemiecka 
Żywa Biblioteka jako część wymia-
ny szkolnej. Była to niebywała lekcja 
tolerancji i akceptacji dla otaczają-
cej nas odmienności. Żywe Książ-
ki, takie jak: Niewidoma Buddyst-
ka, Osoba Dorosła z ADHD, Osoba 
Niskiego Wzrostu, Feministka, Oso-
ba Żyjąca z HIV, Uchodźca, dzieliły 
się z młodzieżą doświadczeniami 
przedstawicieli grup mniejszościo-
wych narażonych na dyskryminację. 

Naszą odpowiedzią na aktualną 
sytuację wzmagającej się działal-
ności ruchów radykalnych (m.in. 
zjazd członków organizacji neona-
zistowskich w marcu 2017 w Gro-
dziszczu) był projekt realizowa-
ny wspólnie z Kreisau-Initiative 
e.V. – „Ekstremizm w Niemczech 
i Polsce. Metody, podejścia i do-
bre praktyki w edukacji pozafor-
malnej”. Podczas tego wydarzenia 
przyglądaliśmy się ekstremizmowi 
prawicowemu oraz islamskiemu. 
W tej pogłębionej refleksji towarzy-
szyli nam zaproszeni goście, którzy 

sami byli w przeszłości członkami 
radykalnych grup, a którym udało 
się wydostać z tego środowiska. 
Poznawszy ich osobiste historie, 
zastanawialiśmy się z edukatorami 
i edukatorkami z Polski i Niemiec, 
jak uchronić młodzież przed poku-
są radykalizacji. Poznawaliśmy też 
innowacyjne metody pracy rozwi-
jające dialog i demokratyczne po-
dejście do różnic światopoglądach. 

Nie zapomnieliśmy też o przeszło-
ści. Oprócz często pojawiającego 
się w projektach młodzieżowych 
odwołania do dziedzictwa Krę-
gu z Krzyżowej i historii pojedna-
nia polsko-niemieckiego, kontynu-
owaliśmy tradycję workcampów. 
Od 29 lipca do 12 sierpnia 2017 r., 
we współpracy z Volksbund Deut-

sche Kriegsgräberfürsorge e.V., 
zrealizowany został projekt „Kto 
nie szanuje zmarłych, ten nie sza-
nuje życia”, dofinansowany w ra-
mach Programu Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa – „Wolontariat dla 
dziedzictwa”. Na dawnym cmen-
tarzu ewangelickim w Dzierżonio-
wie wykonano prace porządkowe 
i renowacyjne oraz umieszczono 
pamiątkową tablicę. Swoją pracą, 
grupa polsko-niemieckiej młodzie-
ży, chciała przyczynić się do zacho-
wania śladów pamięci o wielokultu-
rowej historii Dolnego Śląska. Poza 
pracą na cmentarzu, grupa uczest-
niczyła w warsztatach o tematach 
międzykulturowo-historycznych. 
Projekt był wspierany przez Bisku-
pa Waldemara Pytla – proboszcza 
parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Świdnicy (Kościół Pokoju) oraz 
Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

Wśród 4 szkoleń dla nauczycie-
li i nauczycielek, realizujących wy-
miany młodzieży, tradycyjnie znala-
zły się osoby z Ukrainy, a także – po 
raz pierwszy w historii – odbyło się 
seminarium z udziałem przedstawi-
cieli szkół z Rosji. To doświadczenie 
daje nam nowe możliwości rozwoju 
pracy pedagogicznej MDSM z kolej-
nymi szkołami oraz szansę na two-
rzenie nowych partnerstw. 

ROK 2017 W FUNDACJI „KRZYŻOWA”
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Miejsce Pamięci Fundacji „Krzyżowa”

Powiązanie i przekaz 

Dominik Kretschmann   Kierownik Miejsca Pamięci Fundacji „Krzyżowa”

Grudzień 2017, centrum edukacyjne w południowych Niemczech, na 
widowni głównie studenci, którzy będą słuchać wykładu o Krzyżo-

wej jako polsko-niemieckim miejscu pamięci. Można sobie zadać py-
tanie: czy Krzyżowa jest właśnie polsko-niemieckim miejscem pamięci, 

może nawet – budującym wspól-
ną tożsamość polsko-niemieckim 
lieu de mémoire? Wydane przez 
Hansa Henninga Hahna i Rober-
ta Trabę monumentalne wręcz 
dzieło na temat polsko-niemiec-
kich miejsc pamięci, zawiera tak-
że tekst o Krzyżowej – zaliczamy 
się więc do „oficjalnego kanonu”. 
Kiedy spojrzy się jednak na opisa-
ne w tych czterech tomach miej-
sca pamięci, można zauważyć, że 
chociaż wszystkie łączą Polaków 
i Niemców, to nie tworzą wspól-
nej tożsamości, opowiadając za-
ledwie jedną polską i  jedną nie-
miecką historię, a więc narodowo 
podzielone narracje ze wspólny-
mi punktami zaczepienia. W po-
dobny sposób rozwija się narra-
cja o Krzyżowej. Z  jednej strony 
– ruch oporu, z drugiej – Msza 
Pojednania. To dwa punkty za-
czepienia z Krzyżową, przy czym 
ten pierwszy jest raczej niemiec-
ki, a drugi – bardziej polski, pra-
wie nieistniejący w niemieckiej 
pamięci zbiorowej. Te narodowe 
narracje mają jednak często na 
siebie wzajemny wpływ, a nawet 
splatają się ze sobą. Takimi feno-
menami, z szerszej, europejskiej 
perspektywy, zajmowało się 15. 
Wschodnio- i Zachodnioeuropej-
skie Seminarium Miejsc Pamięci 
w Krzyżowej pod tytułem „Sepa-
racja i powiązanie: historyczne do-
świadczenia graniczne w Europie”. 
Uczestnicy brali udział w wykła-
dach, dyskusjach i prezentacjach 
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projektów, zajmując się pytaniem, 
w jaki sposób traktowane były, lub 
są, separacje i powiązania w naro-
dowych oraz etnicznych przestrze-
niach granicznych.

Miejsca pamięci często, mimo 
woli, w swoim przekazie tworzą 
niepożądane granice. Dzieje się 
tak na przykład wtedy, gdy po-
ruszanie się wózkiem inwalidz-
kim lub trudności w przemiesz-
czaniu się uniemożliwiają dotarcie 
do poszczególnych pomieszczeń 
albo gdy używane słownictwo 
ogranicza liczbę osób, które po-
trafią zrozumieć podane informa-
cje. „Pamiętać inkluzyjnie”, pod 
takim tytułem działał projekt ko-
operacyjny z instytucjami z Nie-
miec i Austrii, którego druga część 
odbyła się w 2017 r. w Krzyżowej 
i okolicy.

Historia w przestrzeni publicznej 
jest także tematem trzyletniego 
projektu „Applied European Con-
temporary History” – inicjatywy 
Uniwersytetu w Jenie, która łączy 
naukowców i działaczy społecz-
nych z Niemiec, Bośni i Hercego-
winy, Belgii i Serbii, pracujących 
w ramach sieci Jean Monnet nad 
tworzeniem treści i metod z za-

kresu Public History. Celem pro-
jektu jest ugruntowanie europej-
skiej historii współczesnej jako 
przedmiotu nauczanego w Euro-
pie w ramach historii w przestrze-
ni publicznej. Miejsce Pamięci 
Fundacji „Krzyżowa” jest w tym 
projekcie społecznym partnerem 
z Polski.

Public History jest elementem ży-
cia codziennego w  Krzyżowej, 
choćby poprzez naszą wystawę 
„Odwaga i pojednanie”. Podczas 
projektu, realizowanego wspólnie 
przez Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży i Miejsce Pamięci, 
studenci stworzyli strukturę i opra-
cowali materiały do przewodnika 
multimedialnego, towarzyszące-
go tej wystawie. Celem przedsię-
wzięcia było wzbogacenie ekspo-
zycji w dodatkowe, uzupełniające 
treści. Polsko-niemiecka historia 
zbliżenia i pojednania, opowia-
dana przez wystawę, ma się tym 
sposobem stać jeszcze bardziej 
dostępna. W 2018 roku każdy od-
wiedzający będzie mógł zapoznać 
się z tym dodatkowym wymiarem 
wystawy za pomocą smartfona lub 
wypożyczonego tableta. Niektóre 
rzeczy potrzebują po prostu tro-
chę czasu.

ROK 2017 W FUNDACJI „KRZYŻOWA”

Podobnie sprawa ma się z nie-
mieckim tłumaczeniem książ-
ki „Skąd my tu”, wydanej w 2017 
roku, która zawiera wspomnienia 
wysiedlonych. Książka, będąca 
inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół 
Krzyżowej we Wrocławiu, została 
wydana pod patronatem Funda-
cji „Krzyżowa” i ukazała się w ję-
zyku polskim już na początku lat 
90-tych. W czasach, gdy istniała 
już niezliczona ilość książek na te-
mat wygnania Niemców, celem tej 
książki było danie głosu też „re-
patriantom”, polskim wygnańcom, 
których historia przez wiele lat nie 
mogła być opowiadana w PRL-u  
i tylko przez niewielu była słucha-
na w Niemczech. Od początku ce-
lem było wydanie tłumaczenia 
wspomnień także, a może szcze-
gólnie, w języku niemieckim. 

I na tym przykładzie widać bar-
dzo wyraźnie, że Krzyżowa jest 
bez wątpienia polsko-niemieckim 
miejscem pamięci w sensie naszki-
cowanym wcześniej: jako laborato-
rium polsko-niemieckiej narracji, 
które rozwija się z dnia na dzień, 
a także jako miejsce europejskie, 
które zrodziło się z długotrwałej 
inicjatywy polsko-niemieckiej i cią-
gle się przetwarza.
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Akademia Europejska Fundacji „Krzyżowa”
Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej  
i międzynarodowa refleksja  
nad pojednaniem 
dr Robert Żurek  Członek Zarządu, Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”

Akademia Europejska w bieżą-
cym roku podjęła się organi-

zacji szeregu działań, dla których 
punktem wyjścia była historia 
Kręgu z Krzyżowej. Potrzeba po-
nownego namysłu nad historią tej 
grupy, jak i nad pytaniem, na ile 
aktualne jest ich dziedzictwo, było 
powodem, dla którego Akademia, 
we współpracy z Fundacją Konra-
da Adenauera, zrealizowała mię-
dzynarodowy, multidyscyplinar-
ny projekt pt. „Dziedzictwo Kręgu 
z Krzyżowej dla współczesnej Eu-
ropy”. Do udziału w projekcie za-
proszono kilkunastu ekspertów 
z Polski i Niemiec, którzy podjęli 
się udzielenia odpowiedzi na py-
tanie, które z elementów progra-
mu i działalności Kręgu z Krzyżo-
wej mają aktualny wymiar i mogą 
pomóc w kształtowaniu kultury 
dialogu, współpracy ponad po-
działami i solidarności międzyna-
rodowej. Wyniki pracy ekspertów, 
w postaci artykułów i opracowań, 
zostały wydane w formie książko-
wej oraz publikacji elektronicznej 
(plik PDF do pobrania ze strony 
Fundacji).

W  celu upamiętnienia przypa-
dającej w  2017 r. 75. rocznicy 
I i II (a wkrótce III) spotkania Krę-
gu z Krzyżowej w posiadłości ro-
dziny von Moltke, Akademia wraz 
z działem PR przygotowała pod-
stronę internetową poświęconą 
spotkaniom w Krzyżowej, przybli-
żającą historię i działalność gru-

py, przebieg spotkań w Krzyżowej 
oraz zestawienie najważniejszych 
publikacji zwartych oraz publikacji 
dostępnych online, które podejmu-
ją tę tematykę. 

Kontynuując działania, mające na 
celu ponownie podjęcie namy-
słu nad historią Kręgu z Krzyżo-
wej, pracownicy Akademii przy-
gotowali także kilka ar tykułów 
poświęconych tej grupie oraz 
pamięci o niej. Ukazały się one 
m.in. w Tygodniku Powszechnym 
oraz w Magazynie Polsko-Nie-
mieckim „Dialog”. Przedstawi-
ciele Akademii wygłosili również 
wykłady na temat Kręgu – m.in. 
we Wrocławiu i   w  Warszawie. 
Niezwykle ważnym projektem, 

który Akademia zrealizowała we 
współpracy z polskim i niemiec-
kim MSZ, było seminarium „Pojed-
nanie i pamięć”, w którym udział 
wzięli studenci i młodzi absol-
wenci z Albanii, Bośni i Hercego-
winy, Czarnogóry, Kosowa, Ma-
cedonii, Serbii, Polski i Niemiec. 
Celem seminarium było dziele-
nie się doświadczeniem i dobry-
mi praktykami polsko-niemiec-
kiego pojednania, k tóre może 
stanowić inspirację dla innych na-
rodów, próbujących odnaleźć po-
rozumienie mimo trudnej prze-
szłości. Uczestnicy mieli okazję 
poznać historię relacji polsko-
-niemieckich, ale przede wszyst-
kim skupiali się na samym pro-
cesie pojednania – co do niego 
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doprowadziło, kto je zainicjował 
i  jak udało się doprowadzić te 
trudne relacje do etapu, gdy oba  
narody cieszą się wzajemnym sza-
cunkiem i zaufaniem. To doświad-
czenie może stanowić inspirację 
i wskazówkę dla państw, w któ-
rych konflikty są nadal żywe.

Akademia odpowiedzialna była 
także za przygotowanie dwóch 
paneli w ramach linii programo-
wej „Modele pojednania” pod-
czas 6. Edycji Kongresu Inicjatyw 
Europy Wschodniej – „Jak udało 
się przezwyciężyć wrogość i czy 
na pewno się udało? Pojednanie 
polsko-niemieckie w perspekty-
wie badaczy i świadków czasu” 
oraz „Transfer dobrych praktyk? 
Pojednanie polsko-niemieckie – 
inspiracja dla relacji Polski z jej 
wschodnimi sąsiadami?”. Kongres 
jest miejscem spotkań tysiąca 
praktyków współpracy rozwojo-
wej i transgranicznej oraz stano-
wi platformę dialogu środowisk 
nauki, kultury, edukacji, władz 
samorządowych i państwowych, 
twórców i decydentów z tej czę-
ści Europy. Obecność na nim Fun-
dacji „Krzyżowa” jest zaś dowo-
dem, iż jest ona postrzegana nie 
tylko jako znaczące centrum kom-
petencyjne w kwestii relacji pol-
sko-niemieckich, ale również jako 
ośrodek, który aktywnie włącza 
się w dyskusję nad koniecznością 
dialogu i porozumienia ponad po-
działami.   

ROK 2017 W FUNDACJI „KRZYŻOWA”



201 7 ROK W KRZYŻOWEJ12 ROK W KRZYŻOWEJ 201 7 13

Fundraising
Postaw na sukces,  
czyli jak wspierać  
polskie szkoły i instytucje 
Aleksandra Królak-Wąsowicz   Kierownik działu Fundraising

Rok 2017 upłynął w dziale Fun-
draising pod znakiem projek-

tów edukacyjnych. Tych realizowa-
nych ze środków europejskich było 
aż 7, a ich wartość przekroczyła 8 
milionów złotych!

Nasze projek ty skierowaliśmy 
m.in. do szkół zawodowych z tere-
nu trzech powiatów: świdnickiego, 
dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego. 
Uczniowie i nauczyciele mogli dzięki 
temu wziąć udział w zajęciach spe-
cjalistycznych, kursach i szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje zawodo-
we, stażach zawodowych oraz wy-
jazdach edukacyjnych. Dzięki środ-
kom europejskim szkoły objęte 
wsparciem otrzymały także dopo-
sażenie w niezbędny sprzęt, któ-
ry potrzebny jest do realizacji zajęć 
z przedmiotów zawodowych. 

Każdy projekt przewiduje wyko-
rzystanie wypracowanych przez 
naszych ekspertów narzędzi edu-
kacyjnych. Korzystamy m.in. z po-
wstałego w latach wcześniejszych 
narzędzia doradztwa zawodowego 
„Kalejdoskop kariery”, które świet-
nie sprawdza się w pracy z młodzie-
żą na różnych poziomach edukacji. 

Właśnie to narzędzie wykorzystu-
jemy także w projektach skierowa-
nych do szkół kształcenia ogólne-
go. Dzięki udziałowi w projekcie 
„Ligi Mistrzów na start!” młodzież 
z 8 szkół podstawowych i ponad-
podstawowych bierze udział w zaję-
ciach podnoszących ich kompeten-

cje kluczowe, a także w wyjazdach 
edukacyjnych, w giełdach pracy 
i wyjazdowych tytułowych ligach 
mistrzów, w których konfrontują 
swoją wiedzę z wiedzą uczniów z in-
nych szkół. Jest przy tym dużo zaba-
wy i ciekawych form pozaszkolnych. 

stron, nad gotowością do zmia-
ny, empatią, asertywnością, odwa-
gą w byciu „tu i teraz” naszych Se-
niorów. Aktor Teatru Narodowego 
w Warszawie – Oskar Hamerski, 
wszedł w niezwykłą teatralną inte-
rakcję z Seniorami, którzy pozna-

Edukacja w Krzyżowej to także pa-
mięć o Seniorach i ich potrzebach. 
Już po raz trzeci zrealizowaliśmy 
projekt w ramach programu rzą-
dowego ASOS (Aktywizacja Spo-
łeczna Osób Starszych). W naszym 
projekcie wzięło udział ponad 200 
Seniorów, którzy zaangażowali się 
w działania podczas warsztatów 
fotograficznych, dziennikarsko-
-komputerowych, przewodnickich, 
kulinarnych, rękodzielniczych. Tre-
nerzy – Joanna Czarnecka, Krysty-
na Lasek, Alicja Przepiórska, Mar-
cin Kuc, Daniel Bodył – pracowali 
nad umiejętnością wyrażania sie-
bie, odkrywania swoich mocnych 

wali sztukę improwizacji, wyraża-
nia i nazywania emocji. W ramach 
projektu, podczas wakacji, odbyły 
się wyjątkowe warsztaty – między-
pokoleniowe spotkanie komunika-
cyjno-teatralne. Wraz z Oskarem, 
Juniorzy i Seniorzy, pracowali nad 
wspólnym projektem teatralno-fil-
mowym, którego efektem było po-
wstanie materiału „Moja i  twoja 
historia”. Była i bogata oferta edu-
kacyjna – warsztaty dziennikarskie 
prowadzone przez Aleksandrę Kró-
lak-Wąsowicz, dzięki którym Se-
niorzy nagrali swoje wspomnienia 
w  formie wywiadów, a następ-
nie utrwalili w formie publikacji. 

Pod okiem fotografa i dziennika-
rza Krzysztofa Żarkowskiego po-
wstał niezwykły kalendarz. Senio-
rzy prowadzili nas także swoimi 
ścieżkami, podczas warsztatów 
przewodnickich. Całość miała 
wymiar międzypokoleniowy, bo-
wiem do części warsztatów zaan-
gażowaliśmy młodzież, która mo-
gła czerpać pełnymi garściami 
z wiedzy i doświadczenia Senio-
rów. Korzyści zresztą były obopól-
ne. Każdy znalazł coś dla siebie. 
W wyniku projektu powstało Cen-
trum Wolontariatu Senioralnego, 
w działanie którego zaangażowa-
ło się 12 Seniorów Wolontariuszy.  

Krzyżowa to także miejsce, w któ-
rym powstają nowe metody pracy. 
Czerpiąc z wiedzy i doświadcze-

nia naszych niemieckich partne-
rów wypracowujemy narzędzia, 
które mają realizować ważne cele 
społeczne: wspierać proces akty-
wizacji osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, wspierać 
pracę instytucji podobnych do na-
szej. Dwa projekty poświęciliśmy 
właśnie tej tematyce. Pierwszy 
z nich – „Aktywizacyjny triatlon”, 
to adaptacja niemieckiej meto-
dy AsA – aktywizacji społecznej, 
edukacyjnej i  zawodowej mło-
dzieży z grupy NEET (bez eduka-
cji, wykształcenia, pracy). Dzięki 
tej metodzie chcemy uświadomić 
insty tucjom rynku pracy i oto-

i Niemczech to sposób na zwięk-
szenie wiedzy o korzyściach płyną-
cych z angażowania młodych ludzi 
w projekty, w których będą po-
znawać środowisko pracy i szkoły 
poza granicami kraju.

Realizując projekty, korzystamy 
z doświadczenia i wiedzy naszego 
zespołu. Są wśród nas trenerki, do-
radczynie zawodowe, specjalistki 
w obszarze kształcenia językowe-
go oraz specjalistki ds. zarządzania 
projektami unijnymi. Każdy z pro-
jektów ma swoją historię i swo-
ich bohaterów. Są nimi najczęściej 
uczniowie i nauczyciele oraz osoby 
zagrożone wykluczeniem społecz-
nym, jak choćby podopieczni Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowej Rudzie, którzy dzięki 
jednemu z naszych projektów mogli 
wziąć udział w niezwykłych warsz-
tatach „Olbrzym spotyka skrzata”, 
podczas których rodzice ze swo-
imi dziećmi spędzili tydzień w Krzy-
żowej i uczyli się, jak ze sobą żyć, 
jak się komunikować. Część uczest-
ników otrzymała możliwość zwięk-
szenia swoich kwalif ikacji, kilka 
osób dzięki projektowi wróciło na 
stałe na rynek pracy. Małymi kro-
kami można osiągnąć wiele. 

To nie koniec naszej przygody 
z projektami europejskimi. Już od 
stycznia ruszają kolejne projekty 
m.in. dla szkół. Tym razem nasze 
wsparcie trafi do szkół ze Świdnicy, 
Kłodzka i Walimia. Zapraszamy do 
współpracy i kontaktu!

czenia społecznego, że najważ-
niejszym elementem wsparcia 
osób wykluczonych jest współ-
praca międzysektorowa i  reali-
zacja długofalowego wsparcia 
w trzech obszarach jednocześnie.  
Drugi z nich to „Partnerstwo insty-
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tucji rynku pracy na rzecz rozwoju 
mobilności ponadnarodowej”. 

Młodych ludzi można aktywizo-
wać także przez realizację projek-
tów mobilnościowych. Polskie do-
świadczenie w tym obszarze jest 
jednak nadal małe, dlatego też zde-
cydowaliśmy się na kolejny trans-
fer wiedzy i realizowaliśmy projekt 
poświęcony wyszkoleniu pracow-
ników instytucji rynku pracy i or-
ganizacji pozarządowych, właśnie 
z realizacji projektów mobilności 
ponadnarodowej. Wizyty studyj-
ne u dwóch niemieckich partne-
rów oraz szereg szkoleń w Polsce 
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Wolontariat w Krzyżowej – wspomnienie wolontariuszy
Mój rok w Krzyżowej

Po maturze byłam pewna, że nie chcę od razu pójść 
na studia, ale wyjechać na wolontariat za granicę. 

Nie chciałam jednak angażować się w projekty o cha-
rakterze socjalnym, tylko podjąć pracę w miejscu, które 
także zajmuje się historią i kulturą. Tak więc się stało, 
że w sierpniu 2017 roku przybyłam z czterema innymi 
wolontariuszami do Fundacji „Krzyżowa” dla Porozu-
mienia Europejskiego i przez następne 12 miesięcy mo-
głam nazywać to miejsce moim domem.

My, wolontariusze, mieszkaliśmy i pracowaliśmy razem 
na terenie Fundacji. Razem stworzyliśmy naszą małą 
wspólną rodzinę. Byliśmy wrażli-
wi na potrzeby innych, mogliśmy 
też polegać na sobie i tym spo-
sobem spędziliśmy wszyscy ra-
zem bardzo piękny rok, ucząc się 
wzajemnie wielu rzeczy. 

W ciągu roku współpracowałam 
przy wielu różnych projektach. 
Większością z nich były polsko-
-niemieckie wymiany młodzieży. 
Były też jednak polsko-niemiec-
ko-ukraińskie lub jeszcze bar-
dziej międzynarodowe wymia-
ny, a także projekty poruszające 
zróżnicowane tematy. Wyjątkowe były polsko-niemiec-
kie, polsko-niemiecko-ukraińskie i polsko-rosyjskie se-
minaria dla nauczycieli, którzy byli zainteresowani or-
ganizacją wymian młodzieżowych.

Projektem, który sprawił mi najwięcej przyjemności był 
polsko-niemiecki projekt teatralny. Uczestnicy mieli od 
9 do 11 lat, co w porównaniu do przeciętnego wieku 
uczestników wymian młodzieży (15 lat), było dosyć nie-
zwykłe. Uczniowie i uczennice z Polski przyjechali ze 
Świdnicy i jednym z punktów programu była wyciecz-
ka do ich szkoły. Było to dla mnie bardzo ciekawe do-
świadczenie, bo nigdy wcześniej nie widziałam polskiej 
szkoły od środka. Bardzo podobało mi się wtedy też 
oprowadzanie, które zrobiłam dla uczniów i uczennic 
z Niemiec. Z powodu ich wieku i jeszcze małej wiedzy 
historycznej, musiałam całkiem inaczej niż zwykle po-

dejść do przygotowania oprowadzenia i na wszystko 
popatrzeć z innej perspektywy. 

Ogólnie mogę powiedzieć, że oprowadzania historyczne 
po terenie Fundacji zaliczały się do zajęć, które sprawia-
ły mi najwięcej przyjemności. Podczas roku spędzonego 
w Krzyżowej nauczyłam się dużo o historii tego miejsca 
i Polski oraz o obecnej sytuacji w tym kraju, ale także 
o historii Niemiec. Opowiadanie o historii Krzyżowej 
w dynamiczny sposób 30-osobowej grupie, przez jedną 
lub dwie godziny, było dla mnie na początku dużym wy-
zwaniem. Lecz szybko się do tego przyzwyczaiłam i zna-

lazłam przyjemność w tym, że za 
każdym razem trzeba się na nowo 
przygotować dla grupy i dopaso-
wać do jej potrzeb. 

Oczywiście, nie spędziłam całego 
swojego czasu w Krzyżowej. Zna-
lazłam też czas, by lepiej poznać 
kraj, w którym żyłam przez ten 
rok. Podczas seminariów, w ra-
mach wolontariatu europejskie-
go, poznałam innych międzynaro-
dowych wolontariuszy, z którymi 
mogłam rozmawiać o wspólnych 
i odmiennych doświadczeniach, 

jak i o możliwościach oraz perspektywach na przyszłość. 
Dużo podróżowałam i zwiedziłam wiele miast w Polsce 
– każde z nich było na swój sposób niezwykłe. Spędzi-
łam też dużo czasu we Wrocławiu, gdzie uczestniczyłam 
w oprowadzaniach po mieście, chodziłam do muzeów, 
na koncerty, do kina i spędzałam czas w wielu przytul-
nych kawiarniach. Niestety, nie mogę powiedzieć po tym 
roku, że całkowicie „pokonałam” język polski. Ale przez 
cały rok starałam się pogłębić jego znajomość, robiłam 
postępy i nadal mam cel, aby pewnego dnia opanować 
ten piękny język i mówić nim płynnie. 

Im więcej czasu mija od mojego powrotu, tym bardziej 
sobie uświadamiam, jak bardzo decyzja o spędzenia 
roku w Krzyżowej wpłynęła na moje życie i jak bardzo 
ukształtowały mnie doświadczenia, które w tym cza-
sie zdobyłam.

 Clara Steinbrenner Wolontariuszka EVS (European Voluntary Service) w latach 2016-2017
 Hannah Dohlen Wolontariuszka EVS (European Voluntary Service) w latach 2016-2017

C ześć, jestem Hannah i w latach 2016/2017 odbyłam 
wolontariat europejski w Krzyżowej. 

Kiedy maturę miałam już prawie w kieszeni, nie wie-
działam jeszcze dokładnie, co chciałabym robić 
w przyszłości. Nie chciałam iść do pierwszej lepszej 
pracy, więc pomyślałam, że wolontariat to dobry po-
mysł. Przede wszystkim chciałam dowiedzieć się, co 
mogłabym kiedyś w życiu robić. Jedyne czego byłam 
pewna, to to, że chciałabym, aby w jakiś sposób moja 
przyszła praca była związana z historią i polityką.

Zdecydowałam się więc przyjechać na rok do Krzyżo-
wej. Cieszyłam się, że robię ten pierwszy krok – wypro-
wadzka z domu i poznanie nowych ludzi. Pomyślałam, 
że w Krzyżowej mam szansę spotkać mnóstwo nowych 
osób z różnych środowisk, a przy okazji nauczę się ję-
zyka polskiego. Chciałam też zająć się robieniem cze-
goś sensownego. Przed moimi oczami malował się po-
woli wyższy cel tego wolontariatu. Ten „wyższy cel” 
odczuwałam czasem, kiedy zauważałam, jak ci wszy-
scy młodzi ludzie, za-
ledwie po kilku dniach 
spędzonych razem, prze-
zwyciężali istniejące mię-
dzy nimi stereotypy. Czu-
łam go też widząc, jak 
goście, którzy odwiedza-
li Krzyżową, byli porusze-
ni polsko-niemiecką histo-
rią, która pisała się w tym 
miejscu przez tyle lat. To 
ona niejednokrotnie skła-
niała do podejmowania 
ciekawych dyskusji i au-
torefleksji.

Co ciekawe, to właśnie w Krzyżowej nauczyłam się 
dużo więcej o moim kraju niż w ciągu tych kilkunastu 
lat mieszkania w Niemczech. Towarzysząc młodym lu-
dziom, np. z Polski czy innych krajów Europy, w cza-
sie warsztatów o historii Niemiec, można się samemu 
dużo nauczyć. Wiele o tym rozmyślam, nawet po po-
wrocie. Z perspektywy czasu uważam też, że ten rok 
spędzony zagranicą był naprawdę wartościowy: mo-
głam zdobyć moje pierwsze doświadczenia wspólne-
go mieszkania, poznać lepiej samą siebie i otaczać się 
naprawdę wspaniałymi ludźmi.

Przez ten rok miałam szansę wiele się nauczyć od 
osób, z którymi współpracowałam. Każda z nich ma 
swój własny sposób podchodzenia do grup, z który-

mi pracuje, a udział przy tym procesie bardzo mnie 
wzbogacił. Możliwość pracy z ludźmi w różnym wie-
ku też była ciekawa – na przykład z dziećmi praco-
wałam głównie w czasie warsztatów w „Stajni”, na-
tomiast seniorom przybliżałam historię Krzyżowej 
w czasie oprowadzań. Zauważyłam również, że wzro-
sło moje zaufanie do ludzi. Gry, opierające się na za-
sadzie wzajemnego „zaufania”, nie są już dla mnie 
takim problemem jak kiedyś. Teraz jestem bardziej 
wyluzowana. Dziś mocno wierzę w to, że z każdym 
człowiekiem na całym świecie w jakiś sposób moż-
na się dogadać.

Dziś – ponad pięć miesięcy po moim wolontariacie – 
zauważam czasem, jakich rzeczy się przez ten minio-
ny rok nauczyłam. Nie było dla mnie dużym proble-
mem przeprowadzenie się znowu do nowego miasta 
i rozpoczęcie tam wszystkiego od nowa. Nie czu-
łam już takiego zdenerwowania wchodząc do no-
wej grupy. W Krzyżowej stało się to dla mnie nor-
malne, spotykać obcych ludzi i rozmawiać z nimi. 

Teraz, w Niemczech, od-
padła mi jeszcze barie-
ra językowa i korzystam 
z zalet, jakie ma rozmo-
wa w moim języku ojczy-
stym. Muszę natomiast 
się przyznać do tego, że 
w trakcie mojego poby-
tu w Krzyżowej, niestety, 
nie nauczyłam się wła-
dać biegle językiem pol-
skim. Wiem, że w dużej 
mierze wina leży po mo-
jej stronie, ale patrząc 
wstecz uważam, że robi-

łam co mogłam i nawet poza Krzyżową naprawdę 
dobrze sobie radziłam. 

Obie z Clarą przeprowadziłyśmy się do Erfurtu i czę-
ściej się teraz widujemy. To naprawdę zdumiewające, 
jak jeden rok może związać i zbliżyć ludzi. Już przed 
Krzyżową byłam fanką życia na wsi, więc mieszkanie 
tam, nie było dla mnie dużą zmianą. Jednak ten temat 
pojawiał się przez cały rok. Kto chce być w Krzyżowej, 
ten pozna wszystkie „uroki” życia na wsi. 

Podsumowując, mogę naprawdę każdemu polecić taki 
rok wolontariatu – to spotkanie z nowymi ludźmi i od-
krywanie siebie samego od nowa. Choć zostałam so-
bie wierna w wielu sprawach, też się zmieniłam. Ale 
myślę, że to jest wręcz naturalne. 
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KONFERENCJA PROGRAMOWA FUNDACJI „KRZYŻOWA”  
I KREISAU-INITIATIVE
W dniach 16-17 stycznia odbyła się w Krzyżowej konferencja programo-
wa Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Kreisau- 
Initiative e .V . – stowarzyszenia, działającego w Berlinie, które wspiera 
działania statutowe Fundacji . Celem konferencji była wymiana doświad-
czeń obu partnerów, którzy realizują swoje projekty edukacji pozafor-
malnej w Krzyżowej oraz omówienie planów na kolejny rok . Program 
uwzględniał część szkoleniowo-warsztatową, wykładowo-warsztatową 
oraz wykładowo-dyskusyjną, podczas której gośćmi specjalnymi byli: 
Piotr Buras – dyrektor European Council of Foreign Relations oraz To-
masz Całka – dyrektor Gimnazjum nr 4 w Świdnicy .

„NOWE METODY NAUCZANIA HISTORII”  
– III EDYCJA PROJEKTU
W dniach 3-9 lutego w Krzyżowej odbyła się III edycja projektu „Nowe 
metody nauczania historii” . Tym razem uczestnikami byli studenci z Pol-
ski i Niemiec . Studenci badali i analizowali relacje polsko-niemieckie, za-
równo obecne, jak i te z przeszłości . Uczestnicy poznali też zagadnienia 
związane z pedagogiką muzealną i zastosowali je w praktyce poprzez 
przygotowanie treści multimedialnego przewodnika do wystawy „Odwa-
ga i Pojednanie” .

KRZYŻOWA-MUSIC
Od 15 do 27 sierpnia, już po raz trzeci, muzycy 
z całego świata spotkali się w Krzyżowej, aby 
wzorem amerykańskiego festiwalu muzyki ka-
meralnej Marlboro-Music, wspólnie tworzyć, 
przeżywać i dzielić się muzycznymi doświad-
czeniami . Podczas tegorocznej edycji koncer-
ty Krzyżowa-Music odbyły się w: Krzyżowej, 
Świdnicy, Wrocławiu, Szczawnie Zdroju oraz 
na Zamku Książ .

„PO-ROZMAWIAJMY” – SEMINARIUM METODYCZNO-
KONTAKTOWE DLA NAUCZYCIELI Z POLSKI I ROSJI
W dniach 21-26 sierpnia 2017 odbyło się szkolenie meto-
dyczno-kontaktowe dla nauczycieli z Polski i Rosji „PO-
-Rozmawiajmy” . Stanowiło ono platformę, dzięki której 
doszło do spotkania nauczycieli z Polski i Rosji, zaintereso-
wanych realizacją projektów z udziałem młodzieży z obu kra-
jów . Uczestnicy ukończyli seminarium wyposażeni w na-
rzędzia potrzebne do realizacji polsko-rosyjskich spotkań 
młodzieży i umożliwiające szkołom poszerzenie oferty 
edukacyjnej oraz budowanie wśród młodzieży i lokalnej spo-
łeczności atmosfery porozumienia między obydwoma krajami . 

POLSKIE RODZINY  
W WIRZE HISTORII
W dniach 10-17 grudnia odbyło 
się pierwsze spotkanie w ra-
mach projektu „Polskie rodzi-
ny w wirze historii” . W warsz-
tatach, w ykorzystujących 
elementy dramy, wzięła udział 
młodzież polonijna z Winnicy 
(Ukraina) oraz uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 10 w Biela-
wie (dolnośląskie) . Na zakoń-
czenie spotkania uczestnicy 
zaprezentowali przygotowane 
przez siebie przedstawienie .

III DOLNOŚLĄSKI 
KONGRES OBYWATELSKI 
W KRZYŻOWEJ
26 października w  Krzyżo-
wej odbył się III Dolnośląski 
Kongres Obywatelski . W spo-
tkaniu wzięło udział blisko 
30 panelistów i ponad 300 
uczestników . Podczas Kongre-
su odbyło się 13 paneli dysku-
syjnych oraz debata „Organi-
zacje pozarządowe szansą dla 
samorządności (?)” . Fundacja 
„Krzyżowa” była partnerem 
wydarzenia . 

PROMOCJA „LISTÓW 
NA POŻEGNANIE” 
WE WROCŁAWIU
17 listopada we wrocławskiej 
Barbarze (ul . Świdnicka 8) od-
było się spotkanie poświęco-
ne publikacji „Listy na poże-
gnanie” Helmutha i Freyi von 
Moltke . W dyskusji o książ-
ce wzięli udział: dr Annemarie 
Franke, prof . Krzysztof Ruch-
niewicz, dr Robert Żurek oraz 
dr Agnieszka von Zanthier .

IV MIĘDZYPOKOLENIOWY BIEG POJEDNANIA
28 września br ., na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozu-
mienia Europejskiego, odbył się IV Międzypokoleniowy Bieg 
Pojednania „Rodzina bez przemocy” . Jak co roku – frekwen-
cja była imponująca . Wszyscy zawodnicy z pełnym zaanga-
żowaniem podeszli do zawodów . Spotkanie było pełne emo-
cji – zarówno tych sportowych, jak i tych wynikających ze 
spotkania i wspólnej zabawy .

PREZENTACJA POLSKO-NIEMIECKIEGO 
PODRĘCZNIKA DO HISTORII W KRZYŻOWEJ
20 listopada, Anna Zalewska – Minister Edukacji 
Narodowej oraz Britta Ernst – Minister Edukacji, 
Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Branden-
burgia wzięły udział w prezentacji II tomu pod-
ręcznika pt . „Europa – nasza historia” . Panie mi-
nister spotkały się również z młodzieżą z Polski, 
Niemiec i Ukrainy .

NOWA RADA FUNDACJI
W czerwcu 2017 r . wybrana zosta-
ła nowa Rada Fundacji „Krzyżo-
wa” . Przewodniczącym Rady został 
prof . UW dr hab .  Waldemar Cza-
chur, a zastępcą przewodniczące-
go – Ole Jantschek . Lista członków 
nowej Rady Fundacji znajduje się na 
54 stronie .

„KUŹNIA MŁODYCH ARTYSTÓW”
W dniach 1-10 lipca, już po raz dziesią-
ty, odbył się w Krzyżowej projekt „Kuź-
nia Młodych Artystów” . Wspólną przy-
godę odbyła tym razem grupa blisko 
40 dzieci w wieku 10-12 lat, z Polski, 
Niemiec i Ukrainy . Centralnymi ele-
mentami tego wydarzenia były sztuka 
i różnorodność . Finałem projektu był 
happening w Świdnicy, podczas które-
go polsko-niemiecko-ukraińska grupa 
zachęcała mieszkańców do wspólnej 
zabawy . Dzieci prezentowały swoje 
nowe umiejętności taneczne i cyrko-
we, które nabyły podczas warsztatów 
w Krzyżowej . Swoim rówieśnikom ze 
Świdnicy proponowali wspólną pracę 
artystyczną i zabawę .

II EDYCJA PROJEKTU „TRADYCJA ŁĄCZY POKOLENIA”
20 kwietnia, w ramach II edycji projektu „Tradycja łączy poko-
lenia”, odbyła się konferencja szkoleniowa . Seniorom, uczest-
nikom projektu, zaprezentowany został szczegółowy program 
działań zaplanowanych na cały rok . Chętni mogli zadeklarować 
swój udział m .in . w warsztatach:  przewodnickim, dziennikar-
sko-komputerowym, teatralnym, a także dołączyć do grupy „Se-
niorów Wolontariuszy” .

SPOTKANIE GREMIÓW FUNDACJI 
„KRZYŻOWA”, UPAMIĘTNIENIE 
PIERWSZEGO SPOTKANIA KRĘGU 
Z KRZYŻOWEJ
8 kwietnia w Krzyżowej odbyło się 
spotkanie wszystkich gremiów Fun-
dacji – Rady Nadzorczej, Rady Fun-
dacji, Rady ds . Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży Krzyżowa 
oraz Komisji ds . Miejsca Pamięci i Aka-
demii Europejskiej . Zgromadzenie się 
w jednym czasie tylu ważnych dla Fun-
dacji osób było też okazją do uczcze-
nia 75 . rocznicy pierwszego spotkania 
Kręgu z Krzyżowej, które miało miej-
sce w dniach 22-25 maja 1942 roku . 
W trakcie spotkania odbyło się rów-
nież uroczyste pożegnanie Caspara 
von Moltke, który zdecydował o nie-
kandydowaniu na następną kadencję 
do Rady Fundacji .
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Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Historia i teraźniejszość 
Maryna Czaplińska Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 
 Członek Rady Fundacji „Krzyżowa”

Klub Intel igencji Katol ickiej 
w Warszawie jest stowarzysze-

niem, które powstało na fali odwilży 
październikowej w 1956 roku. Obok 
warszawskiego KIK-u  powstały 
w tym czasie także Kluby w Pozna-
niu, Wrocławiu, Toruniu i Krakowie. 
Dziś działa około 30 KIK-ów w ca-
łej Polsce, które pozostają niezależ-
nymi i samodzielnymi organizacjami 
o różnorodnym charakterze. 

Skupiamy osoby pragnące w spo-
sób świadomy i odpowiedzialny 
przeżywać powołanie ludzi świec-
kich. Jesteśmy niezależni od władz 
państwowych i od hierarchii ko-
ścielnej, choć działamy w poro-
zumieniu z naszym biskupem. Do 
swojej działalności czerpiemy in-
spirację z dokumentów II Sobo-
ru Watykańskiego. Naszym fun-
damentem jest nurt katolicyzmu 
społecznego i intelektualnego za-
korzenionego w przedwojennym 
środowisku Odrodzenia, w du-
chu dzieła Lasek, w personalizmie 
chrześcijańskim. Działamy w po-
czuciu odpowiedzialności ludzi 
świeckich za Kościół i za świat oraz 
w postawie ekumenicznej.

Przez okres PRL środowisko Klu-
bu Inteligencji Katolickiej, wraz 
z krakowskim „Znakiem”, „Tygo-
dnikiem Powszechnym” i „Więzią”, 
było przestrzenią swobodnej wy-
miany myśli, debaty obywatelskiej 
oraz dialogu. Wraz z czterema in-
nymi Klubami KIK, Klub warszaw-

ski był przez wiele lat jedyną au-
tentyczną organizacją katolików 
świeckich, oficjalnie zarejestrowa-
ną przez władze państwowe PRL. 
Kluby były zaangażowane w obro-
nę praw człowieka (Komitet Obrony 
Robotników), powstawanie i rozwój 
NSZZ „Solidarność”, pomoc inter-
nowanym, przywracanie demokra-
cji i wolności w Polsce w 1989 roku 
(przedstawiciele KIK w ramach re-
prezentacji „Solidarności” zasie-
dli przy Okrągłym Stole), pojedna-
nia polsko-niemieckiego, wreszcie 
– w proces integracji europejskiej. 
Po roku 1989 KIK kontynuował swą 
działalność jako swego rodzaju 
kuźnia postaw obywatelskich, for-
mując, szczególnie młodzież, do 
aktywnego działania na rzecz do-
bra wspólnego. Ważnymi posta-
ciami historii warszawskiego Klubu 

byli i są m.in.: Halina Bortnowska, 
Stanisław Broniewski, Izabela i Pa-
weł Broszkowscy, prof. Krzysz-
tof Byrski, prof. Bohdan Cywiński, 
prof. Kazimierz Czapliński, bp Broni-
sław Dembowski, Andrzej Dobruc-
ki, Izabela Dzieduszycka, ks. Ta-
deusz Fedorowicz, dr Stanisława 
Grabska, Stanisław Jankowski, 
prof. Jerzy Kłoczowski, dr Stanisław 
Latek, prof. Stanisław Luft, Anna 
i Krzysztof Łoskotowie, Tadeusz Ma-
zowiecki, Wanda Ossowska, Hanna 
Iłowiecka-Przeciszewska, Anna Ra-
dziwiłłowa, Władysław Rodowicz, 
Paweł Rościszewski, Krystyna Sie-
roszewska, Zygmunt Skórzyński, 
prof. Stefan Swieżawski, dr Krzysz-
tof Śliwiński, prof. Andrzej Święcic-
ki, Kordian Tarasiewicz, Jan Turnau, 
Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Ste-
fan Wilkanowicz, Stanisław Wołło-
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siecki, prof. Jacek Woźniakowski, 
Henryk Wujec, Alina Zan, dr Krzysz-
tof Ziołkowski. 

Środowisko KIK jest wciąż aktyw-
nym i dynamicznym ośrodkiem for-
macji katolików świeckich. Od bli-
sko sześćdziesięciu lat prowadzimy 
stałe programy formacji dzieci, mło-
dzieży i studentów, wychowując do 
świadomej i odpowiedzialnej troski 
o kształt naszego chrześcijaństwa, 
o Kościół, Polskę, życie publiczne 
i polityczne. W ramach najliczniej-
szej w warszawskim Klubie Sekcji 
Rodzin – zrzeszającej ponad tysiąc 
osób – dzieci i młodzież, poprzez 
regularne, trwające cały rok, spo-
tkania, a także wakacyjne i zimo-
we obozy stacjonarne i wędrowne, 
rekolekcje, spotkania tematyczne 
i szkolenia oraz pracę na rzecz sa-
motnych i ubogich, dorastają w wie-
rze chrześcijańskiej i w postawie od-
powiedzialnej troski za świat. Między 
innymi dzięki tego rodzaju pracy na 
rzecz dobra wspólnego i poprzez 
wychowanie do permanentne-
go rozwoju i pracy nad sobą, wie-
lu wychowanków i członków nasze-
go środowiska poświęciło się pracy 
w administracji publicznej czy orga-
nizacjach sektora pozarządowego. 

Klub Inteligencji Katolickiej jest 
środowiskiem, dla którego bardzo 

ważna jest praca na rzecz porozu-
mienia i jedności, zarówno tej we-
wnątrz wspólnoty narodowej, jak 
i porozumienia między narodami. 
Naszą szczególną troską jest jed-
ność wszystkich chrześcijan, dialog 
międzyreligijny oraz porozumienie 
polsko-żydowskie. 

Dziś KIK warszawski pozosta-
je dużym i uznanym stowarzysze-
niem, które zrzesza blisko dwa 
tysiące członków i kilka tysięcy 
osób w całym naszym środowi-
sku, setki rodzin i kolejne pokole-
nia warszawskiej katolickiej inteli-
gencji. Jesteśmy jedynym KIK-iem 
w Polsce, w którym znajdują swo-
je miejsce młodzież i dzieci. Klub 
organizuje w ciągu roku ponad 
czterdzieści obozów, w których 
uczestniczy około tysiąca dzie-
ci oraz młodych ludzi, wspiera-
nych przez setkę wolontariuszy-
-wychowawców. W Klubie działają 
liczne sekcje tematyczne – dzie-
cięce, młodzieżowe i dla rodzin 
(Sekcja Rodzin, Drum Bun, Sekcja 
Emaus), sekcje inicjujące i wspie-
rające współpracę międzynarodo-
wą (Sekcja Wschodnioeuropejska, 
Sekcja Współpracy z Katolikami 
na Wschodzie, Sekcja Polsko-Nie-
miecka), sekcje turystyczne (Sekcja 
Wigierska, Klub Żeglarski „Santa 
Maria”, Sekcja Kulturalno-Turystycz-

na), magazyn „Kontakt” (dostępny 
w ogólnopolskiej sieci sprzedaży) 
i inne (chór „Ars Cantata”, Sekcja 
Esperanto, Starszy Ekumenista). 
Organizujemy wykłady, spotkania 
dyskusyjne, wyjazdy zagraniczne, 
inicjujemy debaty na tematy spo-
łeczne. 

24 października 2017 roku, w trak-
cie uroczystości wręczenia przez 
warszawski KIK Nagrody „PONTI-
FICI – Budowniczemu Mostów”, 
którą przyznajemy od 11 lat za za-
sługi w szerzeniu wartości dobra 
wspólnego, dialogu i poświęce-
nia na rzecz bliźnich, ksiądz arcy-
biskup Wojciech Polak, metropo-
lita gnieźnieński i Prymas Polski, 
Laureat Nagrody za rok 2017, po-
wiedział: „Dziękując w tej Euchary-
stii za wszystkich, którzy tę szcze-
gólną wspólnotę ducha tworzą, 
chciałbym życzyć, byście boga-
ci tym, z czego wyrastacie, co jest 
waszym doświadczeniem – umiło-
wanie prawdy, dobra i piękna, umi-
łowanie ludzkiego ducha – potrafili 
dalej w tym dobru wzrastać. Bądź-
cie ludźmi, jak mówi papież Fran-
ciszek, którzy są misjonarzami na-
dziei, a nie prorokami nieszczęść. 
Bądźcie tymi, którzy niosą nadzie-
ję, którzy tą nadzieję budzą w ludz-
kich sercach, i którzy ją umacniają 
we własnym życiu, w życiu wa-
szych rodzin, waszych wspólnot 
i naszego Kościoła. Tego życzę 
i o to się z całego serca modlę”.  
https://www.facebook.com/KIK.
warszawa/Fo
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Stowarzyszenie Kreisau-Initiative
Przegląd najważniejszych  
wydarzeń w działalności  
w 2017 r.
Ole Jantschek  Przewodniczący Zarządu Kreisau-Initiative e.V. 
Nina Lüders  Dyrektorka Zarządzająca Kreisau-Initiative e.V.

Tematem przewodnim tegorocznych działań stowarzyszenia Kreisau-Initiative była „Europa w budowie”. W ra-
mach naszych trzech obszarów działań – historia współczesna i prawa człowieka, inkluzja, jak również trans-

formacja społeczno-ekologiczna – zrealizowaliśmy ponad 50 przedsięwzięć: spotkań młodzieży, seminariów, tre-
ningów, konferencji i paneli dyskusyjnych. 85% tych wydarzeń odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań 
w Krzyżowej, pozostałe zaś – w Berlinie, Trebnitz oraz w innych miejscach w całej Europie. 

projekt „Together for Europe”, 
w czasie którego młodzież mogła 
bliżej poznać zasady funkcjonowa-
nia Unii Europejskiej, a dzięki grze 
symulacyjnej – lepiej zrozumieć 
mechanizmy polityki migracyjnej. 
W ramach treningu z zakresu pe-

dagogiki medialnej, poświęconego 
zjawisku mowy nienawiści w me-
diach społecznościowych, osoby 
zajmujące się na co dzień pracą 
z młodzieżą podjęły kwestie tzw. 
baniek filtrujących, efektywnych 
strategii na rzecz wyższej kultury 

Merytorycznie nasze projekty edu-
kacyjne poruszały w sposób wzmo-
żony zagadnienia natury europej-
skiej, uwzględniając także tematy 
podejmowane w aktualnym nurcie 
dotyczącym kultury dyskusji. W tym 
kontekście odbył się na przykład 
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dyskusji, jak również możliwości 
weryfikacji faktów. W cyklu projek-
towym „Forum Dialog” młodzież 
zajmowała się własnymi historiami 
migracyjnymi, swoją tożsamością 
i religią. Konferencja „Ekstremizm 
w Niemczech i Polsce. Metody, po-
dejścia i dobre praktyki w edukacji 
pozaformalnej” zgromadziła osoby 
pracujące z młodzieżą w obu kra-
jach, które pragnęły zgłębić przy-
czyny radykalizacji części młode-
go pokolenia i pobudki stojące za 
członkostwem w ruchach ekstre-
mistycznych, aby móc zapobiegać 
takim zjawiskom i reagować na nie 
we własnej pracy.
W każdym z trzech obszarów dzia-
łań stowarzyszenia opracowano 
nowe projekty, które nawiązywa-
ły do tematu przewodniego. W ra-
mach przedsięwzięć z  zakresu 
historii współczesnej i praw czło-
wieka był to cykl pod nazwą „360° 
Europa”, dzięki któremu rozwinęli-
śmy nowe dla nas podejście oparte 
na idei „kręgów dialogu”. Nadrzęd-
ną kwestią, jaką w nim poruszyli-
śmy był eurosceptycyzm. W ob-
szarze projektów inkluzyjnych po 
raz pierwszy odbył się między-
narodowy Krzyżowski Włączają-
cy Festiwal Tańca. Zgromadził on 
w Krzyżowej młode osoby o bar-
dzo różnorodnym pochodzeniu 
i zdolnościach, które połączył ta-
niec i ruch. Zgodnie z założeniami 
festiwal ma być wydarzeniem cy-
klicznym i odbywać się raz do roku, 
latem. W naszym trzecim obsza-
rze tematycznym, który pod nową 
nazwą – transformacja społecz-
no-ekologiczna – został także na 
nowo merytorycznie zdefiniowany, 
pracujemy zarówno z młodzieżą, 
jak i specjalist(k)ami. Młode osoby 
w łatwo dostępny sposób wprowa-
dzane są w temat zrównoważone-
go rozwoju, a specjaliści i specja-
listki poznają metody oraz dobre 
praktyki, które mają na celu prze-
zwyciężenie paradygmatu wzrostu 
gospodarczego oraz demokratycz-
ny, solidarny i zrównoważony mo-
del życia i ekonomii. 

Praca zespołu projektowego 
Praca zespołu projektowego jest 
bardzo intensywna i także w roku 
2017 charakteryzowała ją mieszan-
ka kontynuacji oraz nowych im-
pulsów. Kreisau-Initiative jest po-
strzegane jako istotny par tner 
w polsko-niemieckiej oraz europej-
skiej pracy z młodzieżą. Wskazuje 
na to chociażby fakt, iż Unia Euro-
pejska również w 2017 r. wspiera-
ła naszą działalność roczną dota-
cją operacyjną – to wsparcie, które 
w całej Unii udzielane jest jedynie 
nielicznym organizacjom. Owa do-
tacja wiąże się z koniecznością co-
rocznego składania wniosków, jest 
jednak nieodzowna, bowiem Kre-
isau-Initiative nie dysponuje żadną 
formą wsparcia instytucjonalnego. 
Środki na wynagrodzenie personelu 
i prowadzenie biura muszą być każ-
dorazowo proporcjonalnie pozyski-
wane z poszczególnych projektów. 
Także dla Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży (PNWM) jesteśmy, 
jako jej Jednostka Centralna, waż-
nym partnerem. Z tego względu 
zostaliśmy zaproszeni do udzia-
łu w spotkaniu okrągłego stołu 
nt. różnorodności, w czasie które-
go omawiano merytoryczny zakres 
priorytetu tematycznego PNWM na 
kolejne trzy lata. W obszarze mię-

dzynarodowej włączającej pracy 
z młodzieżą Kreisau-Initiative ak-
tywne jest w projekcie „Wizja: In-
kluzja” Biura ds. Międzynarodo-
wej Pracy z Młodzieżą RFN (IJAB). 
W gronie osób reprezentujących 
pracę z młodzieżą, organizacje 
rzecznicze, środowisko naukowe 
i administrację, a także organizacje 
pomocowe dla osób z niepełno-
sprawnością wypracowywana jest 
strategia inkluzji w ramach między-
narodowej pracy z młodzieżą. 

Zarząd, życie stowarzyszenia, 
gremia

W czasie Walnego Zgromadzenia 
w kwietniu 2017 r., zgodnie z har-
monogramem, wybrano nowy Za-
rząd stowarzyszenia. Nowymi oso-
bami w  jego składzie są: Marta 
Kurek i Dominik Mosiczuk. Oboje 
bardzo dobrze znają pracę Funda-
cji „Krzyżowa” oraz stowarzyszenia 
Kreisau-Initiative. Marta Kurek w la-
tach 2015-2016 zastępowała Moni-
kę Kretschmann w czasie jej urlopu 
macierzyńskiego na stanowisku dy-
rektora MDSM. Dominik Mosiczuk 
pracował w latach 2009-2013 jako 
koordynator projektów i referent 
ds. edukacyjnych w Kreisau-Initia-
tive, a wcześniej był pracownikiem 
Fundacji „Krzyżowa”. Oboje wspie-
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rają pozostałe osoby w składzie 
Zarządu, które zostały wybrane 
na kolejną kadencję. Są to: Anne-
marie Cordes, Katrin Hattenhauer, 
Heimgard Mehlhorn, Klaus Pum-
berger i Ole Jantschek (Przewod-
niczący). Dziękujemy serdecznie 
za dotychczasowe zaangażowanie 
Stanisławie Piotrowskiej, która nie 
kandydowała ponownie. 
Jako gremium pracujące społecz-
nie Zarząd odpowiada za wszystkie 
działania stowarzyszenia podejmo-
wane pomiędzy Walnymi Zgroma-
dzeniami. Istotne znaczenie ma 
przy tym zaangażowanie w pracę 
różnych gremiów w krzyżowskiej 
sieci: w Radzie Fundacji bądź Ko-
misji ds. Miejsca Pamięci i Akade-
mii Europejskiej Fundacji „Krzyżo-
wa”, Radzie Fundacji im. Freyi von 
Moltke dla Nowej Krzyżowej, jak 
również w Zgromadzeniu Wspól-
ników Krzyżowa-Music gGmbH. 
Również inne osoby, własną wie-
dzą i kompetencjami, społecznie 
wspierają ważną pracę budowania 
tej sieci: szczególnie pragnie-
my wymienić w tym kontekście 
Klausa Prestele jako przedsta-
wiciela stowarzyszenia w Ra-
dzie Fundacji „Krzyżowa” i Jo-
annę Szaf l ik-Homann jako 
Wiceprzewodniczącą Rady ds. 
MDSM „Krzyżowa”.
Przejawem szczególnej żywot-
ności stowarzyszenia oraz sieci 
przyjaciół Kreisau-Initiative było 
coroczne spotkanie organizo-
wane w czasie Zielonych Świą-
tek. Już po raz trzeci w Krzy-
żowej spotkały się osoby różnych 
generacji, które czują z tym miej-
scem szczególną więź, aby odkryć 
wszystkie jego walory i spędzić kil-
ka wspólnych, miłych dni.

Warsztat pomysłów  
Kreisau-Initiative 

Nasza praca zakotwiczona jest 
w powiększającym się środowi-
sku wielu zaangażowanych oby-
watelsko społeczników. Ta sym-
bioza była szczególnie widoczna 
w ramach „Warsztatu pomysłów” 

w październiku 2017 roku, w Treb-
nitz. W czasie tego intensywnego 
dwudniowego spotkania członko-
wie i członkinie stowarzyszenia 
oraz osoby zaprzyjaźnione z Kre-
isau-Initiative, jak również jego Za-
rząd i zespół projektowy, zajmo-
wali się przyszłością organizacji 
i naszej pracy edukacyjnej. Pod ha-
słem „Wspólnego rozwoju” odda-
liśmy się twórczemu snuciu wizji 
dalszego rozwoju stowarzyszenia, 
kierując spojrzenie ponad bezpo-
średnie wyzwania dnia codzienne-
go i otwierając przestrzeń, w której 
różnorodne doświadczenia i życze-
nia zespołu, Zarządu oraz pozosta-
łych zgromadzonych osób łączyły 
się w jedność i umożliwiały powsta-
nie nowej wartości. Dla wszyst-
kich obecnych ważne było przy 
tym, aby taki proces był rozłożony 
w dłuższej perspektywie czasowej 
i od początku miał partycypacyjny 
charakter z udziałem Zarządu, ze-
społu projektowego oraz innych 
zaangażowanych osób. 

„Pracownia pomysłów” uwidoczni-
ła dwa fakty: po pierwsze w naszej 
pracy możemy liczyć na duży poten-
cjał ludzki – osób, które czują się 
związane z Kreisau-Initiative i Krzy-
żową. W związku z tym istotnym te-
matem będzie dla nas w następnych 
latach zaoferowanie konkretnych 
możliwości zaangażowania, no-
wych form utrzymania kontaktu 
ze stowarzyszeniem na bazie roz-
wiązań internetowych, dalszych 
okazji do spotkań – na przykład 
w ramach zjazdów sieci bądź przy-

jęć letnich. „Pracownia pomysłów”, 
która dla wielu zgromadzonych była 
pierwszą okazją do interakcji, po-
kazała przy tym, że takie pomysły 
mogą się sprawdzić. Wszyscy bo-
wiem mają osobiste, częściowo tak-
że bardzo formacyjne doświadcze-
nia związane z Krzyżową. Dzielenie 
się tymi „krzyżowskimi opowieścia-
mi” stanowiło piękny moment week-
endu. Z drugiej strony, okazało się 
także, że wielu z obecnych w Treb-
nitz z niepokojem obserwuje roz-
wój sytuacji politycznej w Europie, 
a nasza praca jest tym samym waż-
niejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. 
Z tym związana jest konkretna kwe-
stia, jak możemy wzmocnić spek-
trum naszym działań. W poszcze-
gólnych projektach i spotkaniach 
pragniemy umożliwić zdobywanie 
doświadczeń edukacyjnych, które 
będą dla ludzi kształtujące, ale tak-
że zapewnią oddziaływanie spo-
łeczne i obywatelskie. Dotyczy to 
także tego, w jaki sposób komuni-
kujemy o własnej pracy w różnych 

mediach, i jaką chcemy tworzyć 
o tym opowieść. 
Rozdzielenie tych różnorod-
nych zadań na barki coraz licz-
niejszego grona osób będzie 
stanowiło wyzwanie kolejnych 
lat. Jednocześnie także nasze 
własne działania chcemy przy 
tym poddawać refleksji i we-
ryfikować ich zgodność z gło-
szonymi wartościami, choćby 
odnośnie postulatów w duchu 
transformacji społeczno-eko-
logicznej, inkluzyjnego i różno-

rodnego społeczeństwa, a także 
wspierania demokracji i praw czło-
wieka. W roku 2018 postanowiliśmy 
to uczynić poprzez nasz nowy te-
mat przewodni: „Odwaga do zmian 
– odwaga do działania”. Wielolet-
nia, oparta na zaufaniu współpra-
ca z partnerami w ramach krzy-
żowskiej sieci jest fundamentem 
naszych działań i stale daje nam 
w nich nowe impulsy. Cieszymy się 
zatem na wspólne przedsięwzięcia 
z Fundacją „Krzyżowa” w bieżącym 
roku. 

Fundacja im . Freyi von Moltke  
dla Nowej Krzyżowej

Spojrzenie na rok 2017  

dr  Agnieszka  von Zanthier   Dyrektor Zarządzająca Fundacji im. Freyi von Moltke dla Nowej Krzyżowej

Realizując ten cel 
Fundacja im. Freyi 
von Moltke od cza-
s u  s w o j e g o  p o -
wstania, pod ko -
niec grudnia 2004 
roku, poczyniła wy-
datki opiewające 
już na kwotę ponad 
717 287 euro, z cze-
g o  o k .  3 6 7   6 0 0 
euro przeznaczono 
na projekty i obsa-
dę kadrową Miejsca 
Spotkań i  Pamię-
c i  w   K r z y żowe j . 
Pozostałe środki 
zasiliły inne przed-
sięwzięcia związa-
ne z celami Funda-
cji „Krzyżowa” oraz działalnością 
w zakresie public relations, co – jak 
pokazują liczby uczestników i gości 
w Krzyżowej – przysłużyło się Miej-
scu Spotkań. W okresie sprawoz-
dawczym Fundacja im. Freyi von 
Moltke wspierała następujące pro-
jekty (wiele z nich było projektami 
Kreisau-Initiative): „Forum Dialog 
– silni w różnorodności” (2 000 €), 
„360° Europe – Unia Europejska, 

(nie)udana sprawa?” (2 000 €), 
„Citizen Journalists on Tour 2017: 
Countering Hate Speech” (1 500 €), 
Krzyżowa-Music (10 586 €) oraz 
„Local in Global” (1 500 €). Pozo-
stałe dotacje w łącznej wysokości 
6 000 € są planowane jeszcze na 
2017 rok.

Ponadto w minionych miesiącach 
udało nam się zrealizować kilka 

projektów poświę-
conych dziedzictwu 
Kręgu z Krzyżowej. 
Celem naszym było 
przybliżenie ludziom 
w Niemczech – i poza 
ich granicami – histo-
rii Kręgu i spopulary-
zowanie Krzyżowej 
jako miejsca europej-
skich spotkań mło-
dzieży i europejskie-
go porozumienia. Do 
projektów tych na-
leżą prapremiery fil-
mu „Freya – miłość 
w  czasach oporu”, 
na które na począt-
ku kwietnia zapro-
siliśmy do Muzeum 

im. Irene i Petera Ludwigów w Ko-
lonii oraz do kina „Arsenal” w Ber-
linie. Film dokumentalny poświę-
cony Freyi von Moltke ukończono 
jesienią 2016 roku. Fragmenty ko-
respondencji między Freyą a Hel-
muthem Jamesem von Moltke, 
czytane przez Ninę Hoss i jej kole-
gę Ulricha Mathesa, pozwalają wi-
dzom uczestniczyć w intymnej, nie-
zwykle osobistej wymianie myśli, 

Kryzysy europejskie, zwłaszcza kryzys społeczeństw otwartych, które konfrontują nas raz po raz z pytaniem, 
na ile trwała jest wspólnota wartości, jaką jest Unia Europejska, nie pozostają bez konsekwencji dla profilu 

działalności naszej Fundacji. Nowa Krzyżowa to dla nas europejskie miejsce, budujące pomosty między prze-
szłością a teraźniejszością, między ludźmi a narodami i zachęcające młodych Europejczyków do solidarności, 
empatii i zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jako takie napawa ono – w tym położeniu 
i w tej sytuacji – nadzieją na to, iż młodzi ludzie, którzy internalizują dziś w Krzyżowej podstawy zasad demo-
kracji i państwa prawa, nie będą w przyszłości wrogami i że w razie potrzeby opowiedzą się odważnie i zdecy-
dowanie za Europą. Fundacja im. Freyi von Moltke chce razem ze wszystkimi, którzy ją wspierają, zabezpieczyć 
Krzyżową – dziś i w przyszłości, tak by mogła nadal prowadzić swoją ważną działalność.

Helmuth Caspar von Moltke, Antje Starost, Eduard Barnstein (dystrybutor), Hans 
Helmuth Grotjahn i Ulrich Mathes podczas premiery filmu
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obrazującej silną więź obojga oraz 
ich głęboką miłość. W wywiadzie 
z Freyą, przewijające się przez cały 
film jej silna osobowość, jej afirma-
cja życia i jej poczucie humoru uwi-
daczniają się w szczególny sposób. 
Film przyjęto wyjątkowo pozytyw-
nie. Obejrzeć można go wciąż jesz-
cze w kinach studyjnych. Płyta DVD 
z filmem – z angielskimi i polskimi 
napisami – jest natomiast już do 
nabycia w księgarniach, a także 
w sklepie wysyłkowym Amazon. 

W tym samym czasie wystawili-
śmy razem z Fundacją 20 lipca 
1944 roku, Ewangelicką Parafią 

św. Piotra i Maryi Panny oraz Ko-
ściołem Pamięci pw. NMP Królo-
wej Męczenników w Berlinie spe-
cjalną wersję Pasji wg św. Jana 
autorstwa Jana Sebastiana Ba-
cha pt. „Wolność, która nosi kajda-
ny”. W dzieło Bacha w scenicznych 

fragmentach wkomponowano tek-
sty pochodzące z procesów nazi-
stowskich, prowadzonych przeciw 
jezuicie Alfredowi Delpowi oraz 
przeciw ewangelikowi Helmutho-
wi Jamesowi von Moltke, a także 
fragmenty z ich pożegnalnych li-
stów. Na przedstawienia przybyło 
łącznie 850 osób, w tym 90 mło-
dych ludzi, którym to udostępni-
liśmy bezpłatnie bilety wstępu.  
We wrześniu tego roku, z inicjaty-
wy naszej Fundacji, w renomowa-
nym krakowskim wydawnictwie 
ZNAK ukazały się „Listy na poże-
gnanie” Freyi i Helmutha Jame-
sa von Moltke w języku polskim. 

Korespondencję skró-
cono na potrzeby wy-
dawnictwa do mniej 
więcej 40 proc. obję-
tości pierwotnego tek-
stu, wszystkie istotne 
jej elementy – choć-
by fragmenty będące 
wyrazem emocji, wia-
ry i poczucia humoru, 
a także opisy ostatnich 
miesięcy wojny – zo-
stały jednakże zacho-
wane. Od końca 2016 
roku do lipca 2017 roku 
tłumaczki – Grażyna 
Prawda i dr Agniesz-
ka von Zanthier – pra-
cowały nad tekstem. 
Były arcybiskup Opo-
la, Alfons Nossol, któ-
ry celebrował w 1989 
roku Mszę Pojedna-
nia w Krzyżowej, napi-
sał poruszający wstęp. 
Nakład (pierwszy) wy-
nosi 2 500 egzempla-
rzy. W  październiku 
książkę przedstawiono 
w Krakowie, w listopa-

dzie z kolei we Wrocławiu. Kolej-
ne prezentacje odbędą się w 2018 
roku w Warszawie i w Poznaniu. 
Do 1 000 egzemplarzy książki udo-
stępnimy za pośrednictwem Fun-
dacji „Krzyżowa” polskim szkołom 
i bibliotekom uniwersyteckim. 

Na prapremiery filmu „Freya – mi-
łość w czasach oporu” celowo za-
prosiliśmy również młodych ludzi, 
k tórych następnie zapytaliśmy 
o to, jak odebrali ten obraz. Reak-
cje były bez wyjątku bardzo pozy-
tywne. Dlatego też postanowiliśmy 
opracować projekt, w ramach któ-
rego film będzie pokazywany też 
młodym ludziom w Polsce. Cykl 
imprez poświęconych Freyi i Hel-
muthowi Jamesowi von Moltke 
oraz Kręgowi z Krzyżowej z projek-
cjami filmu „Freya – miłość w cza-
sach oporu” możliwy będzie dzięki 
nader hojnemu wsparciu ze stro-
ny Fundacji im. Willy‘ego Rober-
ta Pitzera (w Bad Nauheim) oraz 
pełnomocnika rządu Republiki Fe-
deralnej Niemiec ds. kultury i me-
diów (BKM), o które wnioskowa-
ła Fundacja im. Freyi von Moltke 
dla wspólnego projektu z Funda-
cją „Krzyżowa”. Projekt skierowa-
ny jest do osób w wieku od 15 do 
26 lat. Podstawowym jego założe-
niem jest ukazanie zjawiska opo-
ru z perspektywy kobiety będącej 
świadkiem tamtych czasów, której 
to historia nadaje się do tego, by 
zachęcić młodych ludzi do otwar-
tości, porozumienia między naro-
dami oraz do przejmowania od-
powiedzialności. Zaplanowano 
łącznie 12-15 spotkań w całej Pol-
sce. Odbędą się one do czerw-
ca 2018 roku i powinny przycią-
gnąć ok. półtora tysiąca młodych 
widzów. Materiały przygotowaw-
cze udostępnione zostaną szko-
łom również w Internecie. Opra-
cowaniem ich zajmie się Fundacja 
„Krzyżowa”, która przejmie też na 
siebie zadanie zrealizowania pro-
jektu. Pierwsze pokazy odbyły się 
w listopadzie i grudniu. 

W czasie naszego tradycyjnego, 
wrześniowego wyjazdu do Krzy-
żowej spędzi l iśmy wspólnie – 
również w tym roku – intensywne 
dni, zastanawiając się nad kondy-
cją Europy. Wraz z dr. Robertem 
Żurkiem, członkiem Zarządu Fun-

dacji „Krzyżowa” oraz publicystą 
Adamem Krzemińskim rozmawia-
liśmy o procesach zachodzących 
w Polsce w europejskim kontek-
ście. Dr Liane Bednarz, będąca 
prawnikiem i publicystką, refero-
wała na temat tzw. Nowej Prawicy 
w Niemczech oraz o nadużywaniu 
przez nią zagadnienia oporu prze-
ciw narodowemu socjalizmowi 
do celów politycznych. Dr Brigit-
te Kather, dyrektor szkoły, wykła-
dowca i doradca ds. demokratycz-
nego rozwoju szkół, opowiadała 
z kolei o wynikach swoich ponad 
dziesięcioletnich badań nad trwa-
łością projektów młodzieżowych 
poświęconych zjawisku oporu. 
Pracownicy Fundacji „Krzyżowa” 
zainspirowali naszych gości, or-
ganizując zwiedzania z przewod-
nikiem poświęcone historii i teraź-
niejszości tego miejsca, a także za 
sprawą wystawy plenerowej. Poru-
szające było dla wszystkich popo-
łudnie we Wrocławiu z Helmuthem 
Casparem von Moltke oraz pokaz 
f ilmu dokumentalnego „Freya – 
miłość w czasach oporu” w małym 
gronie w Pałacu w Krzyżowej. Jed-
nodniowa wycieczka do Wrocławia 
oraz krótka wizyta w Kotlinie Jele-
niogórskiej, która to w XVIII i XIX 
w. była popularnym letniskiem 
pruskiej i europejskiej arystokracji 
i która z racji swoich niezliczonych 

pałaców i parków tworzy niezwy-
kły krajobraz kulturowy, stanowi-
ły dopełnienie programu. Kolej-
ny wyjazd do Krzyżowej odbędzie 
się w dniach 20-23 września 2018 
roku. 

2 września zorganizowano w Kle-
iner Sendesaal, rozgłośni radio-
wo-telewizyjnej Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg (RBB), koncert 
benefisowy Krzyżowa-Music na 
rzecz naszej Fundacji. Uczestni-
cy projektu muzycznego, odby-
wającego się w tym roku po raz 

trzeci w  Krzyżowej, zachwyci -
li publiczność, prezentując utwo-
ry Césara Francka i Feliksa Men-
delssohna Bartholdy’ego. Były 
one przedmiotem ożywionych 
rozmów w czasie małego przyję-
cia po koncercie. Dzięki hojnym 
darom oraz rozgłośni RBB, która 
udostępniła nam na własny koszt 
pomieszczenia, prezent muzyków 
i kierownictwa projektu – Viviane 
Hagner i dr. Matthiasa von Hülse-
na – przyniósł pokaźny dochód 
w wysokości 14 407 €. Z części 
tych pieniędzy wsparliśmy projekt 

Od lewej: dr Agnieszka von Zanthier, Thomas Runge, Laura Brüggemann, Ilja Weikum,  
Franziska Fischer i Felix Pawlowski

Koncert benefisowy Krzyżowa-Music; od lewej: dr Matthias von Hülsen, Matan Porat, Brandon Garbot, Mark Schumann, Katharina Kang,  
Erik Schumann, Liisa Randalu, Viviane Hagener, Ken Schumann
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„Together for Europe”, w ramach 
którego młodzież z Niemiec, Fran-
cji i Polski zajmowała się aktual-
nymi zagadnieniami takimi, jak: 
uchodźstwo i migracja, problemy 
i szanse politycznej partycypacji, 
zagrożenie dla demokracji i pra-
worządności oraz sposobami ich 
rozwiązania. Z pozostałych środ-
ków zamierzamy w 2018 roku wes-
przeć m. in. działalność Akademii 
Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”, 
której oferta programowa adreso-
wana jest do studentów i ludzi do-
rosłych. 

dzo czasochłonne zaangażowanie 
w charakterze dyrektora general-
nego Krzyżowa-Music ze stanowi-
ska wiceprzewodniczącego Rady 
Fundacji. Następczynią jego zo-
stała Christine von Arnim, której 
to należą się z naszej strony sło-
wa szczególnego podziękowania 
za jej mocne wsparcie w tym obfi-
tującym w różne wydarzeniu roku. 

Nasz niewielki zespół uzyski -
wał okresowo bardzo pożądane 
wsparcie. Wiosną i w środku lata – 
za każdym razem przez dwa mie-

Ku naszej wielkiej radości, nowo 
wybrany prezydent Republiki Fe-
deralnej Niemiec, Frank-Walter 
Steinmeier, objął honorowy pa-
tronat nad naszą Fundacją. Rów-
nież w naszych gremiach zaszły 
zmiany. Dr Axel Smend, dotych-
czas członek kuratorium, wybra-
ny został w kwietniu na członka 
Rady Fundacji. Alois Glück, towa-
rzyszący naszej Fundacji przez 
lata, opuścił kuratorium z  racji 
wieku. Dr Matthias von Hülsen 
ustąpił ze względu na swoje bar-

siące – wspierali nas Felix Pawlow-
ski oraz Ilja Weikum. W sierpniu 
z kolei nowymi mediami zajmowa-
ła się nasza młoda członkini Fun-
dacji – praktykantka Greet Stichel. 
Stworzoną przez nią galerię zdjęć 
– śladami członków Kręgu z Krzy-
żowej w Berlinie – znaleźć można 
na Instagramie. Dzięki tej pomocy 
udało się naszemu niewielkiemu 
zespołowi Fundacji – Agnieszce 
von Zanthier i Thomasowi Runge-
mu, a także Laurze Brüggemann 
i Franzisce Fischer – jako student-

Dochody w okresie sprawozdawczym

Darowizny 
Środki zebrane  
przez fundatorów
Koncert  
charytatywny
Premiera filmu  
„Freya…”
Krąg Przyjaciół  
Fundacji
Dotacje/środki  
przeznaczone  
na konkretne cele
Inne

Jan Garnecki  Specjalista ds. komunikacji w Centrum Historii Zajezdnia

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
Opowiedzmy Wrocław

Od Solidarności zaczął się 
współczesny Wrocław 

Opowiedzmy Wrocław – ta myśl 
przyświecała nam, gdy przed 

laty tworzyliśmy koncepcję Cen-
trum Historii Zajezdnia. Byliśmy 
przekonani, że Wrocław ze swoją 
fascynującą historią i wielokulturo-
wą przeszłością wart jest współ-
czesnego muzeum, które przenie-
sie w czasie i pozwoli prześledzić 

losy osadników, począwszy od 
powojennego okresu pionierskie-
go do czasów współczesnych. 
Miejsce tej opowieści – siedziba 
dawnej Zajezdni nr 7 przy ul. Gra-
biszyńskiej – zostało wybrane nie-
przypadkowo, tu bowiem narodziła 
się dolnośląska Solidarność i wte-
dy też domknął się okres mozol-
nego budowania tożsamości wro-
cławian. 

O tym, że historia lat osiemdzie-
siątych jest wśród mieszkańców 
wciąż żywa, przekonaliśmy się, 
gdy z okazji 30-lecia podpisania 
porozumień gdańskich otworzy-
liśmy plenerową wystawę „Soli-
darny Wrocław” w hali namiotowej 
przy pl. Społecznym. Obejrza-
ły ją dziesiątki tysięcy osób, co 
– jak się okazało – było ważnym 
argumentem, że warto zbudować 
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kom pracującym, podołać nie tyl-
ko zwykłym pracom administra-
cyjnym i organizacyjnym, ale też 
przygotować wiele imprez i pro-
jektów. 

Kapitał Fundacji zwiększył się 
o 22 831 € i wynosi 1 906 895 €. 
Dodatkowo Fundacja otrzymała 
dary w wysokości 89 049 €, co sta-
nowi najwyższą kwotę od lat. Po-
nadto na projekty wpłynęły dotacje 
wzgl. środki przeznaczone na kon-
kretny cel w wysokości 85 783 €: 
20 338 € na „Pasję wg św. Jana”, 
13 600 € na polskie wydanie „Li-
stów na pożegnanie”, 10 090 € na 
Krzyżowa-Music, 29 850 € na pol-
ską wersję filmu „Freya – miłość 
w czasach oporu” oraz jego pro-
jekcje w Polsce, które odbędą się 
głównie w 2018 roku w ramach du-
żego projektu dla ponad półtora ty-
siąca młodych ludzi.

W okresie sprawozdawczym kapitał 
Fundacji przyniósł dochody w wy-
sokości 45 222 €. Średnie oprocen-
towanie kapitału Fundacji wyniosło 
w tym czasie nieco ponad 2 proc. 
Proces ten jest w kontekście trwa-
jącej od lat sytuacji, w której opro-
centowanie utrzymuje się na ni-
skim poziomie, niepomyślny. Tak, 
jak wiele małych, ale też i dużych 
fundacji, potrzebujemy wytrwało-
ści, by przetrwać tę fazę. 

Długofalowy cel naszej Fundacji 
nie ulega zmianie: chcemy – i mu-
simy też – zapewnić w sposób 
trwały działalność Nowej Krzy-
żowej. Wygląda bowiem na to, że 
gromadzenie młodych ludzi z całej 
Europy oraz zachęcanie ich i przy-
sposabianie do tego, by działa-
li jako dojrzali Europejczycy, rozu-
miejący się nawzajem, szanujący 
się w swojej odmienności i przej-
mujący odpowiedzialność, to coś, 
czego potrzeba nam nie w mniej-
szym, lecz w większym stopniu niż 
kiedykolwiek wcześniej.
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jazdy na rolkach, ekologicz-
ne warsztaty, np. przygoto-
wanie miniszklarni, bookcros-
sing z leżakową czytelnią czy 
gimnastyka śmiechem. Po-
czątek i koniec wakacji to „Po-
dwórkowe gry”, czyli okazja 
m.in. do gry w klasy, do ska-
kania w gumę czy przez kabel. 
Można było zagrać w kapsle, 
ciuciubabkę lub zośkę, a tak-
że spróbować sił w  jeździe 
na wrotkach. Atrakcje uzupeł-
niała strefa gastronomiczna, 
gdzie można było się napić 
wody z saturatora i zjeść watę 
cukrową. 

Konferencje i debaty
#DebataPolska

#DebataPolska to cykl de-
bat realizowanych przez ze-
spół tygodnika liderów opinii 
„Wszystko Co Najważniejsze” 
w Centrum Historii Zajezdnia. 
Pierwsza z nich zatytułowa-
na „Polska opowiadana (przez 
innych), nie: Polska opowia-
dająca o sobie” odbyła się 1 
czerwca. Druga była dyskusją 
na temat: „Arystokracja Rozu-

mu”. Trzecia debata dotyczyła 
miejsca Polski w pamięci Eu-
ropy. Dyskutanci zastanawia-
li się jak opowiadać o Polsce 
zagranicą i jak budować pozy-
tywne skojarzenia z naszym 
krajem. Ostatnia z debat od-
była się 5 grudnia i traktowa-
ła o bronieniu tożsamości Pol-
ski w świecie cyfrowym.

„Na swoim? U siebie? 
Wśród swoich?”. Naukowcy 
o pierwszych powojennych 

latach na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych

Dwa dni, trzynaście pane-
li i ponad 60 badaczy – tak 
w liczbach wyglądała konfe-
rencja naukowa zorganizo-
wana przez Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość” pod patronatem 
Sieci Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych, k tóra odbyła się 
w Centrum Historii Zajezdnia 
6 i 7 listopada 2017 r.
Celem konferencji była pre-
zentacja wyników najnow-
szych badań z obszaru nauk 
humanistycznych i  społecz-
nych, oraz pogłębienie dysku-
sji na temat następstw przesu-
nięcia granic Polski w 1945 r. 
dla nowych i  dotychczaso-
wych mieszkańców tych tere-
nów. Wymiana ludności, od-
budowa zniszczonych miast, 
zerwanie więzi społecznych, 
oswojenie nowej przestrzeni 
i przede wszystkim budowa 
tożsamości, przy jednocze-
snym poczuciu tymczasowości 
i zagrożenia, stanowią bowiem 
o wspólnym, wyjątkowym i po-
nadregionalnym doświadcze-
niu ludności Ziem Zachodnich 
i Północnych. 
W przyszłym roku ukaże się 
publikacja pokonferencyjna 
ze zbiorem wystąpień. Zapra-
szamy na stronę www.szzip.pl, 
gdzie znajdują się aktualności 
z życia Sieci Ziem Zachodnich 
i Północnych.

przestrzeń ekspozycyjną o sta-
łym charakterze. Władze Wrocła-
wia przekazały na ten cel zajezd-
nię przy ul. Grabiszyńskiej. Tam 
powstawało Centrum Historii Za-
jezdnia z zajmującą 1980 m kw. 
powierzchni wystawą główną, 
w której poczesne miejsce zajmu-
je historia lat osiemdziesiątych. 
Centrum Historii Zajezdnia opowia-
da o tym, jak zaczął się powojenny 
Wrocław, o wielkich zniszczeniach 
miasta, zmianie granic będącej 
wynikiem wojny, przesiedleniach 
ludności. Ale równocześnie jest 
to historia odbudowy, pojednania 
polsko-niemieckiego, wielkiego 
wkładu cywilizacyjnego i polskie-
go sukcesu. Ekspozycja poświę-
cona Solidarności została usytu-
owana w dolnej kondygnacji, by 
przywodzić skojarzenia z działal-
nością podziemną. 
Wystawa wprowadza w klimat lat 
osiemdziesiątych – można zwie-
dzić prawie pusty sklep mięsny, 
pokój opozycjonisty, a nawet celę 
więzienną, obejrzeć fragmenty fil-
mu „Bitwa Wrocławska” o najwięk-
szej demonstracji stanu wojennego 
w Polsce czy też wysłuchać homi-
lii Jana Pawła II wygłoszonej na 
wrocławskich Partynicach w 1983 
roku. Uwagę przykuwa fiat 125p 
z walizkami wypełnionym po brze-
gi słynnymi 80 milionami, a w po-
mieszczeniu poświęconemu wol-
nemu słowu – maszyny drukarskie 
i powielacze oraz publikacje, które 
ukazywały się w podziemiu, a także 
audycje Radia „Solidarność” i Radia 
„Solidarność Walcząca”, które moż-
na wysłuchać. Wystawa prezentuje 
też sylwetki związanych z Solidar-
nością kapłanów oraz przypomina 
o zagranicznej pomocy dla Polski. 
Historia Solidarności, oporu anty-
komunistycznego, to ważna dziś 
część współczesnej tożsamości 
Wrocławia.

2017 w Centrum Historii Zajezdnia
Program Zajezdni w minionym roku 
obfitował w obchody jubileuszowe: 

35 lat od powstania Radia Solidar-
ności oraz Solidarności Walczącej, 
20 lat od powodzi tysiąclecia i Mię-
dzynarodowego Kongresu Eucha-
rystycznego. Ostatnie 12 miesię-
cy w Zajezdni to także wystawy 
czasowe, pokazy filmowe, koncer-
ty, debaty, projekty edukacyjne 
i warsztaty.

Wystawy czasowe
Zatrzymany w kadrze

Mimo pięciu dekad, które minę-
ły od śmierci Zbigniewa Cybul-
skiego, nadal pozostaje on jedną 
z najbardziej tajemniczych postaci 
polskiej kinematografii. Wystawa, 
którą można było zwiedzać od 21 
kwietnia do 4 czerwca, mała przy-
bliżyć postać, która do dziś inspi-
ruje i ciekawi kolejne pokolenia ki-
nomanów.
Ekspozycja składała się z siedmiu 
sekcji tematycznych odpowiadają-
cych filmom związanym z Wrocła-
wiem, w których występował Cy-
bulski. Każda stanowiła oddzielną 
scenografię z fotosami, oryginal-
nymi kostiumami oraz fragmenta-
mi f ilmów. Tak wzbogacona wy-
stawa zabierała odwiedzających 
w niezwykłą podróż, podczas któ-
rej mogli poczuć się jak na praw-
dziwym planie filmowym. 
Współorganizatorem wystawy było 
Centrum Technologii Audiowizual-
nych, a partnerem – Studio Filmo-
we KADR. 

Solidarność Norwesko-Polska
Ponad pięć tysięcy gości odwie-
dziło w Zajezdni scenograficzną 
wystawę „Pamiętajmy o Polsce. 
Solidarność Norwesko-Polska”, 
która przybliżała niezwykłą histo-
rię przyjaźni obu narodów. Otwar-
cie ekspozycj i  uświetni l i  swą 
obecnością ambasador Królestwa 
Norwegii – Karsten Klepsvig oraz 
norwescy działacze Solidaritet 
Norge-Polen. Na wystawie można 
było zobaczyć m.in replikę busa, 
którym przewożono z Norwegii np. 
części maszyn drukarskich. Zapre-

zentowano również oryginalny po-
wielacz, który służył do produkcji 
związkowych materiałów informa-
cyjnych. Wystawa została sfinan-
sowana z funduszy EOG i fundu-
szy norweskich.

„Wrastanie. Ziemie Zachodnie  
i Północne. Początek”

Przesunięcie w 1945 roku granic 
Polski pociągnęło za sobą konse-
kwencje polityczne, gospodarcze, 
ale przede wszystkim społeczne. 
Odbudowa wojennych zniszczeń 
i więzi społecznych, oswojenie ob-
cej przestrzeni i kultury złożyły się 
na proces „wrastania” powojen-
nych mieszkańców w „nową” Pol-
skę. Ten niełatwy etap naszej hi-
storii przybliża ekspozycja, którą 
do końca 2017 roku można zoba-
czyć na placu przed Centrum Hi-
storii Zajezdnia.
Wystawa zajmuje powierzchnię 
200 metrów kwadratowych i osią-
ga wysokość ponad pięciu metrów. 
Ekspozycja ma formę przestrzen-
nej instalacji, a zwiedzający wcho-
dzą do niej niczym do labiryntu. Na 
wystawie znajduje się ponad 300 
archiwalnych zdjęć i filmów oraz 
nagrania relacji świadków historii. 
Wyposażenie wystawy w system 
oświetlenia pozwala na zwiedza-
nie jej także po zmierzchu. 
W przyszłym roku ekspozycję bę-
dzie można zobaczyć w dziesięciu 
miastach na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych oraz w Warszawie. Za 
każdym razem wstęp na wystawę 
będzie bezpłatny.
Wystawa została objęta Patrona-
tem Honorowym Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy.

Plenerowa Zajezdnia
Sezon plenerowy zainaugurowali-
śmy 22-23 kwietnia wydarzeniem 
„Jest Wiosna w Zajezdni”. W ra-
mach czterech przestrzeni: ru-
chu, relaksu, rotacji oraz relacji, 
przygotowano aktywności powią-
zane z wiosenną energią: nauka 
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w tym na Polskę. Podczas uroczy-
stej inauguracji roku jubileuszowe-
go, która miała miejsce w Cieszy-
nie, Prymas Polski – abp Wojciech 
Polak, powiedział: „Nie stajemy tu 
dzisiaj, aby się nawzajem oskarżać, 
ale by z nadzieją spojrzeć w przy-
szłość i szukać nie tyle tego, co 
nas dzieli, ale tego, co łączy. Pra-
gniemy bowiem umocnić wię -
zi i głębsze wzajemne zrozumie-
nie w służbie i w świadectwie. Nic 
nie stoi bowiem na przeszkodzie 
naszemu wspólnemu świadectwu 
radości, piękna i przemieniającej 
mocy wiary, zwłaszcza przez po-
sługę ubogim, zmarginalizowanym 
i uciśnionym”.

Dolny Śląsk również pięknie wy-
pełnił kartę ekumenicznego upa-
miętnienia Reformacji. Centralnym 
punktem obchodów w Diecezji 
Wrocławskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego było uroczy-
ste nabożeństwo w polskokatolic-
kiej katedrze Marii Magdaleny. Ten 
właśnie obiekt był pierwszym wro-
cławskim kościołem ewangelic-
kim, w którym ks. Jan Hess, refor-
mator dolnośląskiej stolicy, głosił 
pierwsze kazania w duchu refor-
macyjnym. Pięć wieków później 
w tym samym miejscu spotkali się 
duchowni luterańscy z całej die-
cezji, rzymskokatolicki metropoli-
ta wrocławski – abp. Józef Kupny, 
metropolita senior – kard. Henryk 
Gulbinowicz oraz bp Włodzimierz 

Juszczak – ordynariusz eparchii 
wrocławsko-gdańskiej Ukraiń-
skiego Kościoła Greckokatolic-
kiego. Wszystko po to, aby wraz 
z najwyższymi władzami miejski-
mi Wrocławia i Świdnicy upamięt-
nić dzieło Reformacji. 

Otwartość władz Wrocławia i ca-
łego województwa dolnośląskie-
go dodała szczególnego charak-
teru obchodom jubileuszu 500. 
lat Reformacji. Obchodzony był 
on bowiem pod znakiem rezolucji 
Sejmiku Województwa, który ogło-
sił rok 2017 Rokiem Pamięci o Re-
formacji. W dokumencie można 
przeczytać: „Pragniemy, aby róż-
norodność wraz ze świadomością 
wspólnych wartości fundamental-
nych wzbogacała wszystkich two-

rzących nasze społeczeństwo. 
W Roku Pamięci o Reformacji [Sej-
mik Województwa Dolnośląskiego] 
pragnie uhonorować Dolnośląza-
ków wyznań ewangelickich, przy-
pominając ich wkład w rozwój na-
szego regionu tak w przeszłości, 
jak i obecnie”.

Wspomniana różnorodność bar-
dzo dobrze określała to, co dzia-
ło się na Dolnym Śląsku w związ-
ku z upamiętnieniem Reformacji. 
Przeżywaliśmy Festiwal Kultury 
Protestanckiej, otwieraliśmy kon-
ferencje naukowe podejmujące 
tematy związane ze sztuką, muzy-
ką i historią Reformacji, odsłania-
liśmy tablice pamiątkowe i ważne 
dla naszej społeczności pomniki, 
słuchaliśmy koncertów i organizo-
waliśmy spotkania tematyczne dla 
zainteresowanych. Najważniejsze 
jednak, że w żadnym z tych ele-
mentów obchodów nie byliśmy, 
jako dolnośląscy luteranie, sami. 
Wspierały nas liczne instytucje na-
uki, kultury i sztuki, stowarzyszenia 
i fundacje, organizacje pozarządo-
we, samorządowe i władze lokal-
ne. Jubileusz 500. lat Reformacji 
w naszym regionie nie pozostał 
jedynie ekumeniczny, ale nabrał 
charakteru ponadwyznaniowego 
i przekraczał stawiane przez ludzi 
granice. 
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500 lat Reformacji

Biskup Waldemar Pytel Członek Rady Fundacji „Krzyżowa”
 Biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Ostatnie pięć wieków pokazuje, jak łatwo jest się poróżnić, ale 
również – co nabrało szczególnego charakteru w roku 2017 – jak 
wiele chrześcijanie różnych wyznań mogą od siebie wzajemnie 
czerpać stając w obliczu faktów historycznych i budując mosty 
tam, gdzie wcześniej pogłębiano tylko przepaście. 

Gdybyśmy przenieśli się pięć 
wieków wstecz, zobaczyliby-

śmy narodziny nowego spojrze-
nia na Kościół, który niewzruszenie 
musi się trzymać swego najwięk-
szego skarbu, czyli Ewangelii. Gdy-
by ktoś z nas mógł cofnąć się w cza-
sie do Wittenbergi roku 1517, byłby 
świadkiem odważnego wystąpie-
nia augustiańskiego mnicha i dok-
tora teologii – Marcina Lutra, które 
zmieniło obraz całego chrześcijań-
stwa i z całą pewnością zdetermino-
wało przeżywanie roku 2017 przez 
spadkobierców szesnastowiecznej 
Reformacji. Dla Reformatora naj-
większym postulatem był powrót 
do Pisma Świętego. Sola Scriptura 
– Tylko Pismo powinno kształtować 
wiarę Kościoła i wyznaczać szlaki 
chrześcijańskiego życia.

Ostatnie pięć wieków pokazuje, jak 
łatwo jest się poróżnić, ale również 
– co nabrało szczególnego charak-
teru w roku 2017 – jak wiele chrze-
ścijanie różnych wyznań mogą od 
siebie wzajemnie czerpać stając 
w obliczu faktów historycznych 
i budując mosty tam, gdzie wcze-
śniej pogłębiano tylko przepaście. 
Przebyliśmy więc drogę od sprze-
ciwu wobec sprzedaży zbawienia 
pod postacią listu odpustowego 
do zbliżania się Kościołów w po-
jednanej różnorodności. Od apolo-
getycznej żarliwości do świadomej 
ekumenicznej wspólnoty Bożych 
dzieci. Od wykluczenia z Kościo-

ła tych, którzy prawdę odnajdy-
wali na kartach Pisma Świętego, 
do wspólnego stawania duchow-
nych rzymskokatolickich i luterań-
skich w upamiętnieniu jubileuszu 
500-lecia Reformacji na świecie. To 
wszystko wypełniało ostatnie pięć 
wieków chrześcijaństwa i doprowa-
dziło do przeżywania uroczystego 
jubileuszu w ekumenicznej jedno-
ści Kościołów i współpracy niezli-
czonych instytucji, stowarzyszeń 
i organizacji, które włączyły się 
w budowę niematerialnego pomni-
ka Reformacji.
„Takiego upamiętnienia wystąpie-
nia Marcina Lutra jeszcze nie było”. 
To zdanie powtarzane było wielo-
krotnie na różnych szerokościach 
geograficznych naszego globu. 
Pierwszy raz podobne stwierdze-

nia padały w ubiegłym roku, kie-
dy papież Franciszek oraz bp Mu-
nib Younan – prezydent Światowej 
Federacji Luterańskiej – wspólnie 
otworzyli w szwedzkim Lund świa-
towe obchody roku jubileuszo-
wego. Nabożeństwo w tamtejszej 
katedrze zawierało szereg elemen-
tów: od upamiętnienia 500-lecia 
Reformacji, poprzez dziękczynie-
nie za 50 lat oficjalnego międzyna-
rodowego dialogu rzymskokatolic-
ko-luterańskiego, a skończywszy 
na wyznaniu win za podział chrze-
ścijaństwa oraz zobowiązanie do 
dalszej współpracy obydwu trady-
cji chrześcijańskich.

Ekumeniczna otwartość w upa-
miętnianiu dzieła Reformacji roz-
lała się na inne kraje europejskie, 
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Ulrich Ballhausen  Pracownik naukowy Instytutu Dydaktyki Demokracji  
 Uniwersytetu im. Leibniza w Hannoverze;  
 Przewodniczący Rady ds. MDSM Krzyżowa

Wyzwania dla Międzynarodowego  
Domu Spotkań Młodzieży  
w Krzyżowej  
w kontekście aktualnej  
sytuacji w Europie 

Aktualne wyzwania  
w Europie

Procesowi europejskiego po-
rozumienia i  jednoczenia to-

warzyszyły i  towarzyszą zawsze 
specyficzne wyzwania, a  także 
kryzysy. Przypomnienie ich oraz 
przedstawienie w całej różnorod-
ności i złożoności wykraczałoby 
poza ramy tego tekstu. Ocena sy-
tuacji pokazuje jednak wyraźnie, że 
każdemu procesowi rozwoju spo-
łecznego, międzypaństwowego 
i demokratycznego zawsze towa-
rzyszą – i również zagrażają – pró-
by kwestionowania, kryzysy i re-
gresy. Mimo tej ciągłości wyzwań 
w Europie i Unii Europejskiej aktu-
alne kryzysy zdają się jednak sta-
nowić, ze względu na ich zasadni-
czość, jakieś pęknięcie. Zagrażają 
one bowiem funkcjonowaniu oraz 
spoistości państw członkowskich 
Unii Europejskiej w formie, jaką do 
tej pory uważano za niemożliwą 
i poddają w wątpliwość proces jed-
noczenia. Do wyzwań tych zalicza 
się choćby skutki kryzysu finanso-
wego i gospodarczego, rosnący eu-
rosceptycyzm, szerzący i radykali-
zujący się populizm i nacjonalizm, 
erozję demokracji oraz kryzys poli-
tycznej reprezentacji tak samo, jak 
społeczne procesy polaryzacji, ak-
tualne ruchy migracyjne i uchodź-
cze czy też Brexit.
W kontekście tych wyzwań, już kil-
ka lat temu, naukowcy i prakty-
cy zajmujący się międzynarodo-
wą pracą z młodzieżą sformułowali 
apel („Europa teraz”), który również 
i dziś nie stracił niczego ze swej ak-
tualności. Czytamy w nim: „Martwi-
my się o projekt Europy, nad któ-
rym i na rzecz którego pracujemy 
codziennie razem z młodymi ludź-
mi na rozmaite sposoby – na szcze-
blu krajowym, europejskim i mię-
dzynarodowym. Niepokoimy się 
tym, iż idea europejska ściera się 
z interesami narodowymi oraz in-
teresami polityki finansowej i go-
spodarczej i że tym samym grozi 
nam powrót do społecznych i poli-

tycznych procesów, o których my-
śleliśmy, że mamy je już dawno za 
sobą. Zmniejsza to w sposób trwa-
ły szanse w przyszłości – nie tylko 
młodych ludzi. Projekt europejski 
oraz idea europejska potrzebu-
ją zimnej krwi, entuzjazmu, pasji 
i zaangażowania. Aby posunąć do 
przodu projekt europejski, również 
w aktualnym kryzysie, „trzeba być 
utopistą!” (J. Monnet, 1943 r.). By-
cie utopistą oznacza myślenie w al-
ternatywach – po to, by przezwy-
ciężać istniejące granice i blokady. 
Wzywamy w tym celu zdecydowa-
nie wszystkich odpowiedzialnych – 
w interesie młodych ludzi! Wstaw-
cie się jako polityczni decydenci za 
tym, by we współpracy z młodymi 
ludźmi mogło nam się nadal uda-
wać rozwijać i wspierać zaintereso-
wanie projektem europejskim oraz 
pasję dla niego – również w kry-
tycznej perspektywie. Wymaga to 
przede wszystkim też politycznej 
i społecznej idei Europy, która nie 
jest zredukowana do kwestii eko-
nomicznych; wymaga to prawdzi-
wej polityki europejskiej!”.

Międzynarodowa praca z młodzieżą 
i spotkania młodzieży:  
cele i sposób realizacji

W perspektywie historycznej, ale 
też i z punktu widzenia aktualnego 
postrzegania swoich zadań, mię-
dzynarodowa praca z młodzieżą 
oraz praca edukacyjna z młodzie-
żą, zwłaszcza po roku 1945 i 1989, 
to próba wniesienia w zakresie po-
lityki społecznej oraz polityki na 
rzecz młodzieży wkładu w porozu-
mienie i pojednanie między ludźmi 
różnego (narodowego) pochodze-
nia w Europie. Powstałe bilateral-
ne organizacje współpracy mło-
dzieży, bądź też unijne programy 
wsparcia, są na przykład wyrazem 
politycznego zrozumienia tego, 
iż zwłaszcza młodzi ludzie w Eu-
ropie, poprzez międzynarodowe 
spotkania i mierzenie się z istotny-
mi dla społeczeństwa międzynaro-
dowymi i europejskimi zagadnie-

Miejsca spotkań młodzieży to – w szerokim tego słowa 
znaczeniu – miejsca edukacji w dziedzinie demokracji, 
kształtowania się demokracji i tworzenia się zaangażowanego 
społeczeństwa obywatelskiego. 

niami, przyczyniają się w sposób 
istotny do przezwyciężenia kry-
zysów międzynarodowych oraz 
wewnątrz poszczególnych społe-
czeństw. Mogą też pomóc w dal-
szym rozwoju społecznych, demo-
kratycznych struktur i relacji, dla 
których punktem odniesienia są 
prawa człowieka. Przyczyniają się 
tym samym zarówno do rozwoju 
osobistego, jak również do rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego, 
wspierając tolerancję, otwartość 
na świat oraz globalne myślenie 
i działanie. Patrząc z perspektywy 
polityki demokratycznej i społecz-
nej mają one znaczenie też z tego 
powodu, że demokracji jako formy 
życia i uspołecznienia oraz jako 
ustroju politycznego trzeba uczyć 
się stale na nowo. Trzeba też ją 
stale na nowo wywalczać. Mają 
one znaczenie także dlatego, że 
uczenie się politycznej zdolności 
wydawania trafnych sądów, kry-
tycznego namysłu i działania oraz 
nabieranie w tym zakresie wpra-
wy wspiera społeczne i polityczne 
upodmiotowienie w sensie dojrza-
łości i autonomii. Działalność w za-

kresie międzynarodowych spotkań 
młodzieży i edukacji młodzieży 
jest w tym rozumieniu ważnym na-
rzędziem społeczeństwa obywa-
telskiego na rzecz europejskiego 
i międzynarodowego porozumie-
nia. Jest tym samym – w najszer-
szym rozumieniu – swego rodza-
ju transgraniczną polityką młodych 
obywateli ukierunkowaną na pokój 
i sprawiedliwość oraz wkładem 

w rozwój europejskiej polityki we-
wnętrznej – w tym sensie, że po-
maga przezwyciężać nacjonalizmy, 
wspiera solidarność i sprawiedli-
wość, przeciwstawia się ksenofobii 
i wykluczeniu, a tym samym repre-
zentuje w istocie owe idee euro-
pejskie, za które Unia Europejska 
– a zatem jej obywatelki i obywa-
tele – otrzymała pokojową nagro-
dę Nobla.

Również Świdnica przeżywała ju-
bileusz Reformacji w tym duchu. 
Rozpoczęło się od radosnej wia-
domości, że nasz Kościół Poko-
ju wpisany został przez Prezyden-
ta RP na listę Pomników Historii. 
Tak wyróżniony zabytek wkroczył 
w szereg wydarzeń, które były 
częścią lokalnych i diecezjalnych 
obchodów jubileuszu. W reforma-
cyjne świętowanie wpisywały się 
między innymi Festiwal Bachowski 
czy reformacyjny koncert Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zorga-
nizowano szeroką paletę spotkań 
przybliżających znaczenie Refor-
macji, a nawet była okazja do za-
prezentowania „świdnickich anio-
łów” w nowoczesnym, laserowym 
świetle podczas pokazu multime-
dialnego. To wszystko z udziałem 
władz miejskich i w duchowej jed-
ności z ekumenicznym środowi-
skiem Świdnicy. 

Przeżyliśmy wyjątkowy rok, który 
był doświadczeniem spajającym 
chrześcijaństwo i społeczności lo-
kalne wokół naszej wspólnej hi-
storii. Jestem niezwykle wdzięcz-
ny każdemu, kto wychodził nam 
naprzeciw z propozycją organizacji 
wspólnego wydarzenia, które miało 
na celu upamiętnienie dzieła Refor-
macji. Jestem przekonany, że każ-
dy uczestnik tych wydarzeń, tak jak 
każdy członek lub pracownik insty-
tucji, które wspierały nas w organi-
zacji jubileuszu, dochodził do prze-
konania, z którym wszyscy luteranie 
wchodzili w ten rok, że nie świętuje-
my rozłamu w Kościele powszech-
nym, ale obchodzimy święto Jezusa 
Chrystusa, który łączy nas w jedną 
rodzinę i prowadził swój Kościół 
przez wieki, aż do dzisiejszego dnia. 

Dziś stajemy u progu reformacyj-
nego „500+” z nadzieją, że tak, jak 
rok 2017 był doświadczeniem bu-
dującym i łączącym, tak będzie-
my mogli to zbudowane zaufanie 
i poczucie wspólnoty pielęgnować 
i rozwijać. 
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Umożliwienie prowadzenia dzia-
łalności w zakresie międzyna-
rodow ych spotkań młodzieży 
i edukacji młodzieży, opartej na 
takiej samoświadomości oraz za-
korzenionej w tej właśnie trady-
cji, wymaga spełnienia różnych 
warunków. Należy do nich przy-
gotowanie programów i spotkań 
przez wolne, autonomiczne i kom-
petentne w swojej dziedzinie pod-
mioty (oferentów), niepodlegające 
partyjno-politycznym instrumen-
talizacjom tak samo, jak choć-
by ambicja i zdolność oferentów 
wspierania u młodych ludzi pro-
cesów edukacyjnych ukierunko-
wanych na demokrację i prawa 
człowieka. Jeśli chce się w obli-
czu wyzwań i kryzysów global-
nych, europejskich, między- i we-
wnątrzpaństwowych organizować 
międzynarodowe spotkania w in-
teresie młodych ludzi, trzeba tym 
samym – w najszerszym rozumie-
niu – postrzegać się jako politycz-
nego edukatora i brać pod uwagę 
polityczny wymiar tej działalności. 
Przede wszystkim również dlate-
go, że obecnie w dziedzinie mię-
dzynarodowej pracy z młodzieżą 
(zbyt) dużo miejsca zajmują po-
dejścia odnoszące się do dynami-
ki grupy, ujęcia psychologizujące, 
metody kształtujące osobowość, 
zo r ien towane na  komp eten -
cje i rynek pracy – w połączeniu 
z af irmatywnymi wyobrażenia-
mi o społeczeństwie. Praca taka 
potrzebuje też oczywiście dosta-
tecznej podstawy finansowej oraz 
uznania społecznego.

Jednocześnie działalność w zakre-
sie międzynarodowych spotkań 
młodzieży i edukacji młodzieży, 
oparta na takiej samoświadomości 
oraz zakorzenionej w tej właśnie 
tradycji, powinna też jednak – nie-
zależnie od konkretnych forma-
tów, grup docelowych i zagadnień 
– przyczyniać się przynajmniej do 
rozwoju następujących kluczowych 
kompetencji społecznych: 

● kompetencji dotyczącej rozu-
mienia historii, pozwalającej na 
zrozumienie związków przyczy-
nowo-skutkowych, ukazującej 
linie rozwojowe, wyrażającej 
to, co nie zostało zaspokojone 
(nadzieje), a tym samym prze-
ciwstawiającej się postmoder-
nistycznej idei zapomnienia 
i przyspieszonej dewaluacji do-
świadczeń;

● kompetencji dotyczącej prze-
widywania przyszłości (kom-
petencja utopijna), wspierają-
cej myślenie w alternatywach 
socjalnych, społecznych, glo-
balnych, ale też i społeczno-
-przestrzennych oraz prze-
c i w s t a w i a j ą c e j  s i ę  c o r a z 
powszechniejszej politycznej 
koncepcji bezalternatywności 
oraz populizmowi;

● kompetencji dotyczącej poczu-
cia sprawiedliwości, pogłębia-
jącej zdolność postrzegania 
równości i nierówności, prawa 
i bezprawia oraz uwrażliwia-
jącej ludzi na osobiste, socjal-
ne, kulturowe, społeczne i poli-
tyczne procesy wywłaszczania 
i ponownego przywłaszczania;

● kompetencji dotyczącej tożsa-
mości, przeciwstawiającej się 
socjalnym, kulturowym i spo-
łecznym dynamikom wykorze-
nienia i uelastycznienia oraz 
wspomagającej efekty wiążące. 

 
Ośrodki spotkań młodzieży:  

realizowanie i uczenie się 
demokracji w szczególnym miejscu 
Ośrodki spotkań młodzieży ta-
kie, jak MDSM w Krzyżowej, dają 
– jako szczególne miejsca nauki – 
możliwość nowych doświadczeń: 
dydaktycznych, osobowościowych 
i społecznych. To, co w języku po-
tocznym określa się jako wyjście 
z codzienności oraz życie i ucze-
nie się w jednym miejscu, nawią-
zuje do koncepcji i tradycji oświa-
towych, w centrum których jest 
całościowe, odkrywające i pozba-
wione granic (samo)uczenie się. 
Całościowe uczenie się, gdyż za-
stosowanie znajdują różne for-
my przyswajania i przetwarza-
nia oraz uczenie się przy użyciu 
wszystkich zmysłów, jako że for-
malne, pozaformalne i nieformal-
ne procesy nauki są ze sobą po-
wiązane, a uczestnicy postrzegani 
są jako samodzielnie uczące się 
podmioty (samokształcenie). Od-
krywające uczenie się, gdyż dzię-
ki innowacyjnym formatom i oma-
wianym zagadnieniom – zarówno 
w odniesieniu do treści, form spo-
łecznej interakcji i uczenia się, jak 
również w odniesieniu do samego 
siebie i własnych procesów przy-
swajania, przekazywane są nowe 
doświadczenia edukacyjne. Ucze-
nie się pozbawione granic, gdyż 
ośrodki spotkań młodzieży prze-

ciwstawiają się – dominującej już 
we wszystkich innych sferach ży-
cia – presji przyspieszania i kom-
presowania jako miejsca i okre-
sy spowolnienia i wyhamowania, 
jako swoiste międzyprzestrzenie 
pozwalające na samostanowione 
i sumienne przyglądanie się i roz-
ważanie, na zróżnicowane zdoby-
wanie wiedzy i refleksji, na samo-
czynne przyswajanie świata. 
Miejsca spotkań młodzieży to – 
w szerokim tego słowa znacze-
niu – miejsca edukacji w dziedzi-
nie demokracji, kształtowania się 
demokracji i tworzenia się zaan-
gażowanego społeczeństwa oby-
watelskiego. Zgodnie ze swoją 
tożsamością i niezależnie od swo-
jego profilu, jakim jest pedagogi-
ka młodzieży, oraz swoich specja-
listycznych zagadnień, na których 
skupiają się w swojej działalności, 
są to miejsca doświadczania wcie-
lanej w życie demokracji i party-
cypacji, przez co przyczyniają się 
zasadniczo do rozwoju politycz-
nej i demokratycznej świadomo-
ści. Czynią to w rozmaity sposób 
i na różnych poziomach – wspie-
rając na przykład zdolność namy-
słu i działania w odniesieniu do 
wyzwań demokracji, opracowując 
konkretne praktyki demokratycz-
nej partycypacji i społecznego 
zaangażowania, kultywując de-
mokratyczny dyskurs, pozwalając 

doświadczyć samoskuteczności 
i autonomii oraz wzmacniając je, 
rozwijając kreatywność i społecz-
ną wyobraźnię w sensie kompe-
tencji utopijnej oraz udostępniając 
międzyprzestrzenie i przestrze-
nie do eksperymentowania. Dzię-
ki swojej infrastrukturze, swo-
jej kompetencji, swoim osobom 
i przestrzeniom tworzą w ten spo-
sób jedyne w swoim rodzaju spo-
łeczno-moralne i demokratyczne 
zasoby nowoczesnej, pluralistycz-
nej demokracji, stając się laborato-
riami na rzecz przyszłości.

Międzynarodowe projekty 
edukacyjne oraz spotkania 

młodzieży w Krzyżowej.  
Siedem wniosków

Z wymienionych dotychczas aspek-
tów chciałbym wyciągnąć kilka za-
sadniczych wniosków dla pra-
cy w zakresie edukacji młodzieży 
i spotkań młodzieży w Krzyżowej 
jako miejscu nauki. 
Wobec aktualnych politycznych 
i społecznych wyzwań myślenie 
o Krzyżowej i w kategoriach Krzy-
żowej oznacza:
1. czynne uczestniczenie – w ra-

mach realizowania ofert ośrod-
ka – w dalszym jakościowym 
konkretyzowaniu idei europej-
skiej oraz opracowywanie ra-
zem z młodzieżą ukierunko-
wanych na pokój, społecznych 

i demokratycznych wizji przy-
szłości dla Europy (i nie tylko 
Europy); podstawę stanowią tu 
działania związane ze spotka-
niami; wymiar demokratycz-
ny i polityczny tej działalno-
ści powinien zajmować jednak 
w związku z aktualnymi wyzwa-
niami więcej miejsca;

2. kierowanie się w zakresie prak-
tycznej działalności uniwersal-
nymi prawami człowieka i po-
strzeganie ich jako punk tu 
wyjścia, zaś ich urzeczywistnie-
nia jako celu działalności w za-
kresie edukacji i organizowania 
spotkań;

3. krytyczne mierzenie się z każ-
dą formą nacjonalizmu, rasizmu, 
mizantropii odnoszącej się do 
grup i politycznego populizmu;

4. kierowanie się w ramach dzia-
łalności przede wszystkim kon-
cepcjami związanymi z global 
citizenship education względ-
nie inclusive citizenship edu-
cation oraz prowadzenie „de-
mokratycznej edukacji na rzecz 
światowego obywatelstwa”;

5. wzmacnianie roli demokratycz-
nego społeczeństwa obywa-
telskiego ukierunkowanego na 
prawa człowieka oraz wspie-
ranie politycznej dojrzałości – 
również w ramach krytycznego 
zajmowania się realpolitik;

6. stawianie w centrum uwagi in-
teresów młodych ludzi oraz 
wspieranie ich w rozwijaniu po-
litycznej zdolności do krytyki, 
wydawania trafnych sądów oraz 
do działania, a także w czynnym 
włączaniu się w organizowa-
nie demokratycznej wspólnoty 
w globalnym kontekście;

7. stawianie stale czoła wyzwa-
niom, stawianie w centrum uwa-
gi rozwoju „kluczowych zdolno-
ści społecznych” i nieustanne 
zastanawianie się na nowo, ja-
kie kompetencje należy przeka-
zywać młodzieży – w opisanym 
tu ogólnie sensie – w Krzyżowej 
oraz poprzez Krzyżową. 
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Jaką rolę odgrywa dziś  
pojednanie?  

Oliver Engelhardt  Członek Rady Fundacji „Krzyżowa”

Msza Pojednania, bez względu 
na to, jak ocenimy drogę, która 
do niej prowadziła, była punktem 
zwrotnym w stosunkach polsko-
-niemieckich. W jej konsekwen-

kontakty, zbliżać się i poznawać. 
Msza Pojednania to również punkt 
zwrotny dla samej Krzyżowej, po-
nieważ umożliwiła ona powołanie 
Fundacji „Krzyżowa” – powstała 
Nowa Krzyżowa.
My, osoby związane z Krzyżową, 
„pojednanie” definiujemy przez 
pryzmat liturgii rzymskokatolickiej 
i rozumiemy je jako pojęcie chrze-
ścijańskie, jako ogniwo łańcu-
cha zawierającego poczucie winy, 
pokutę, rozprawienie się z prze-
szłością i działanie na rzecz po-
rozumienia. Uderzające jest to, 
że większość międzypaństwo-
wych inicjatyw pojednania mia-
ło właśnie tło kościelne. Jednak 
pojednanie to proces historycz-
ny i pojemniejszy, równie dobrze 
zrozumiały antropologicznie bez 
konfesjonalnej specyfikacji. W po-
jednaniu ważną rolę odgrywa tę-
sknota za przezwyciężeniem po-
działu. 
Przykładowe historie pojednania 
znamy już ze Starego Testamentu 
– jak tę o Jakubie i Ezawie, którzy 
po kłótni o spadek ponownie się 
pogodzili. Problematyka ta może 
być aktualna również w dzisiej-
szych czasach na Bliskim Wscho-
dzie (w Izraelu lub Palestynie) lub 
przy pytaniu, czy w sytuacji kon-
fliktu należy kierować się duchem 
czy literą prawa. Lecz już w histo-
rii Jakuba i Ezawa wyraźnie widać 
jedną prawidłowość: pojednanie 
jest możliwe dopiero po jakimś 
czasie, kiedy obie strony zmieni-

Pojednanie nie wystarczy, by kształtować wspólnotę.  
Ono otwiera drzwi do nowego rozdziału relacji…

Pojednanie to jedno z pojęć, któ-
re są mocno związane z Krzy-

żową. Polsko-niemiecka Msza Po-
jednania z  12 listopada 1989 r. 
była największym wydarzeniem 

we współczesnej historii Krzyżo-
wej. „Odwaga i pojednanie” to ty-
tuł wystawy stałej, która w Krzyżo-
wej przedstawia historię stosunków 
polsko-niemieckich. Można jednak 
zadać pytanie, czy pojednanie ma 
też praktyczne znaczenie w Krzy-
żowej i jaką odgrywa ono aktualnie 
rolę w Europie. 

cji relacje między oboma pań-
stwami mogły się szybko rozwijać 
– powołano komitety i  insty tu-
cje, podjęto decyzje o finansowa-
niu międzynarodowych wymian 
młodzieży oraz podpisano trak-
tat o dobrym sąsiedztwie. Oby-
watele i grupy społeczne łatwiej 
i swobodniej mogły nawiązywać 

ły się i pozostawiły sporną histo-
rię za sobą. 
Jeśli z  tych rozpatrywań można 
wywnioskować jeszcze jakąś pra-
widłowość, to również taką, że po-
jednanie to pozytywna zmiana, 
podczas której powstaje nowa, po-
kojowa wspólnota. Każdorazowo 
poprzedza je drastyczne wydarze-
nie prowadzące do podziału, kom-
pletne zerwanie stosunków, wojna. 
Należy pamiętać też o tym, że po-
jednanie może dojść do skutku tyl-
ko wtedy, kiedy obie strony tego 
chcą i sobie nawzajem ufają. 
Ale wróćmy do Krzyżowej i do Eu-
ropy. Chcę wymienić trzy konkret-
ne przykłady tego, co pojednanie 
z perspektywy Krzyżowej oznacza 
dla Europy i czego pojednanie nie 
jest w stanie osiągnąć. 

Pojednanie  
jako narracja 
historyczna

Historia niemiec-
k o - f r a n c u s k i c h 
stosunków poka-
zuje, jak ukształ-
towana przez wie-
le wojen i mocno 
zakorzeniona wro-
gość ,  po zdecy-
dowanym proce-
sie pojednania po 
I I wojnie świato -
wej, mogła przero-
dzić się w przyjaźń. 
Ta  p r z y jaźń  zo -
stała potraktowa-
na jako racja stanu 
i stanowi dziś, po-
średnio, główny fi-
la r  europejsk ie -
go porozumienia. 
W podobny sposób 
sukces osiągnęło 
niemiecko-polskie 
pojednanie, które 
interpretowano wy-
chodząc poza rela-
cje obu krajów: jako 
powrót Polski do 
Europy, jako prze-
zwyciężenie żela-

znej kurtyny. Dla organizacji i in-
stytucji, które powstały w ramach 
procesu pojednania, pojęcie to jest 
kwestią tożsamości, lecz nie powin-
no się go mitologizować. Odnosi się 
to również do Fundacji „Krzyżowa”. 
Pojawia się więc pytanie, czy pojed-
nanie to tylko hasło kluczowe dla 
pamięci, ogólne pojęcie, bez które-
go nie możemy opowiedzieć naszej 
historii, czy może istnieje jego aktu-
alne, praktyczne znaczenie. 

Wybiórczość  
pojednania 

W minionym roku w Pradze po-
wstała czeska inicjatywa na rzecz 
pojednania z wygnanymi Niemca-
mi Sudeckimi, która z wdzięczno-
ścią została przyjęta przez kato-
licką Wspólnotę im. Ackermanna. 

Symboliczna msza, osobiste spo-
tkania i  radość z możliwości za-
mknięcia bolesnego rozdziału histo-
rii. Na pewno był to ważny krok dla 
uczestników tego wydarzenia, lecz 
wciąż istnieją osoby, zarówno po 
stronie czeskiego społeczeństwa, 
tak jak i wśród Niemców Sudeckich, 
do których ta inicjatywa nie dotarła. 
Jeśli pojednanie ma dotyczyć ca-
łej społeczności, musi angażować 
właściwe osoby. Krzyżowa to ideal-
ne miejsce do takich działań – od-
wołując do znaku pokoju pomiędzy 
Kohlem i Mazowieckim organizu-
je się tu od tego czasu polsko-nie-
mieckie spotkania. A takich za dużo 
być nie może. Istnieje jednak grupa 
ludzi, których ten proces nie obej-
muje. Ludzi, którzy nie uczestniczą 
w spotkaniach, którzy nie przyjmu-
ją przesłania pojednania, którzy nie 
korzystają z nowych możliwości po-
kojowego współistnienia. Istnieje 
silna pokusa, aby docierać do tych 
ludzi odwołując się do stereotypo-
wych obrazów wroga. Pojednanie 
zostaje więc dziełem nieskończo-
nym i może w tym właśnie tkwi je-
den z powodów renesansu nacjo-
nalizmów w Europie.

Modele  
wspólnoty

Po brytyjskim referendum na temat 
wyjścia z Unii Europejskiej, odbyło 
się szereg negocjacji – zarówno 
w samej Wielkiej Brytanii, jak i po-
między Wielką Brytanią i UE. Już 
sama ilość rozmów dyplomatycz-
nych i doniesień medialnych su-
geruje jaki był sens tych działań: 
na pewno nie chodziło o całkowi-
te zerwanie stosunków z Unią, lecz 
o nowy model tej relacji. Wspólno-
ta bądź unia nie wydają się już być 
atrakcyjne. Krytyczne lub sceptycz-
ne wobec Unii Europejskiej środo-
wiska w wielu krajach posługują się 
patriotyczną lub otwarcie nacjona-
listyczną retoryką. Współpracu-
ją jednak ze sobą ponad granica-
mi państw i, jak miało to niedawno 
miejsce w Pradze, żądają końca 
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Rozmowa z Konsul Generalną  
Niemiec we Wrocławiu –  
panią Ulrike Knotz

– Szanowna Pani Konsul General-
na, swoją pracę we Wrocławiu roz-
poczęła Pani w sierpniu 2017 r. 
Czy to Pani pierwszy dłuższy po-
byt w Polsce? Jak podoba się Pani 
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?

    – To rzeczywiście mój pierwszy 
dłuższy pobyt w Polsce. Co prawda 
kilka razy odwiedziłam Polskę jako 
turystka – kilkakrotnie w latach 90-
tych, kiedy pracowałam w Bratysła-
wie, a potem jeszcze w roku 2000. 
Swoją historią i pięknem krajobra-
zów Polska zawsze mnie zachwy-
cała. Jednak Wrocław i Dolny Śląsk 
poznałam dopiero teraz. Chętnie tu 
mieszkam. Wrocław to piękne mia-
sto, które, oczywiście też przez swo-
ją skomplikowaną historię, jest bar-
dzo inspirujące.

– Od kilku miesięcy jest Pani rów-
nież członkiem Rady Fundacji 
„Krzyżowa” dla Porozumienia Eu-
ropejskiego. Czy przed pobytem 
w Polsce słyszała Pani o Krzyżo-
wej? Jakie ma Pani skojarzenia 
z tym miejscem?

– Krzyżową i Krąg z Krzyżowej zna-
łam oczywiście z historii czasów na-
zizmu. O Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży i jego znaczeniu 
dla polsko-niemieckiego pojednania 
usłyszałam już przy moim pierwszym 
dniu pracy we Wrocławiu. Skojarze-
nia? Jako Konsul Generalna jestem 
członkiem Rady Fundacji i mówiąc 
szczerze, moje spontaniczne skoja-
rzenia z Krzyżową mają obecnie tak-
że charakter biurokratyczny. 

– W 1989 r. w Krzyżowej miała 
miejsce słynna Msza Pojednania, 
która dała symboliczny początek 
nowemu rozdziałowi relacji pomię-
dzy Polską a Niemcami. Jak oce-
nia Pani pamięć o tym wydarze-
niu w Niemczech? Czy w relacjach 
polsko-niemieckich często padają 
odwołania do tego przełomowego 
spotkania w Krzyżowej?

– Msza Pojednania jest ważnym 
wydarzeniem historycznym dla 
wszystkich tych, którzy są związa-
ni z relacjami polsko-niemieckimi. 
Ponadto dużo Niemców jest świa-
domych, jaką ważną rolę odgry-
wała Polska w procesie demokra-
tycznych zmian w Europie i przy 
niemieckim zjednoczeniu. Zdjęcie 
obejmujących się premiera Mazo-
wieckiego i kanclerza Kohla w trak-
cie Mszy Pojednania ma dużą war-
tość symboliczną i  swoje stałe 
miejsce w ikonografii tych burzli-
wych czasów.

– W 2017 roku obchodziliśmy 75. 
rocznicę dwóch spotkań Kręgu 
z Krzyżowej właśnie w Krzyżowej. 
Czy wartości, którymi kierowali się 
Ci niemieccy opozycjoniści są we-
dług Pani wciąż żywe?

– To, co czyni Krąg z Krzyżowej 
tak szczególnym, to fakt, że jego 
członkowie posiadali tak różne po-
chodzenie społeczne i światopo-
glądowe – pośród nich znajdywa-
li się arystokraci, przedstawiciele 
klasy średniej, ruchu robotnicze-
go, katolicy i protestanci. To, co ich 

jednoczyło, to wspólne wartości – 
przekonanie o znaczeniu jednost-
ki, jej wolności i odpowiedzialności, 
a także idea społeczno-odpowie-
dzialnej gospodarki. Innymi słowy: 
chodziło o demokrację, państwo 
prawa, prawa człowieka. Do tego 
dochodziło przekonanie o koniecz-
ności integracji ogólnoeuropejskiej. 
To wszystko jest stale aktualne 
i obecnie, pod naciskiem kryzysów 
regionalnych, niestety mniej oczy-
wiste niż przed kilkoma laty.

– W październiku 2017 r. Funda-
cja „Krzyżowa” realizowała we 
współpracy z MSZ i Ambasadą 
Niemiec wspólny projekt „Pamięć 
i pojednanie”. Jego uczestnikami 
byli studenci z Bałkanów Zachod-
nich. Celem projektu było pokaza-
nie mieszkańcom krajów żyjących 
w konflikcie drogi Polski i Niemiec 
do pojednania. Jak ocenia Pani ten 
projekt i jego założenia?

– Konflikty, które wywołały roz-
pad Jugosławii, tak jak i jego skut-
ki, z trudną historią polsko-niemiec-
kich relacji mają mało wspólnego. 
Pomimo to, porównanie sytuacji 
pokonfliktowych i pytanie o wagę 
jasnego przydzielenia ról spraw-
ców i ofiar może być inspirujące, 
tak jak zastanawianie się nad tym, 
co może to oznaczać, gdy konflikt 
nie wywodzi się z militarnej agresji 
jednego państwa wobec drugiego, 
tylko z niestabilności państwowej. 
I wiele innych zagadnień.

W odniesieniu do procesów po-
jednania można jednak ogólnie 
stwierdzić, że niezbędni są polity-
cy, którzy chcą pojednania i któ-
rzy powstrzymują się od tworzenia 
osobistego kapitału politycznego 
z resentymentu w społeczeństwie; 
potrzeba polityków z odwagą, któ-
rzy są gotowi wykonywać symbo-
liczne gesty, tak jak miało to miej-
sce podczas Mszy Pojednania. 
Co ważne – musimy dużo zainwe-
stować w spotkania i współpracę 
na szczeblu społeczeństwa obywa-

Musimy dużo zainwestować w spotkania i współpracę na szczeblu 
społeczeństwa obywatelskiego. Imponującym tego przykładem 
jest również miejsce spotkań młodzieży w Krzyżowej.

telskiego. Imponującym tego przy-
kładem jest również miejsce spo-
tkań młodzieży w Krzyżowej.

– W Krzyżowej działa największy 
w Polsce Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży. Biorąc pod 
uwagę obecną sytuację w Europie, 
jakie Pani zdaniem wyzwania stoją 
przed takimi organizacjami?

– Międzynarodowe spotkania mło-
dzieży są niezmiernie istotne dla 
procesów pojednania i  tym sa-
mym dla procesów integracji eu-
ropejskiej. Nie ulega wątpliwości, 
że pierwsze kroki na drodze po-
jednania między Niemcami i Fran-
cją zostały wykonane właśnie na 

1991 brzmi: „Umawiające się Strony 
są przekonane, że wzajemne po-
znanie i zrozumienie młodych po-
koleń ma podstawowe znaczenie 
dla nadania trwałego charakteru 
porozumieniu i pojednaniu Naro-
dów polskiego i niemieckiego. Dla-
tego przywiązują szczególnie dużą 
wagę do możliwie szerokich kon-
taktów i ścisłego współdziałania 
młodzieży polskiej i niemieckiej”. 
Powstała Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży. 

Przed jakimi wyznaniami stoją ta-
kie organizacje w dzisiejszych cza-
sach? Żyjemy w czasach, w któ-
rych – przynajmniej w Europie, 
młodzież, która interesuje się ob-
cymi krajami i ich mieszkańcami, 
ma szeroką ofertę – może podró-
żować do egzotycznych miejsc po-
nosząc niewielkie koszty, odbywać 
wszelkiego rodzaju staże, studio-
wać za granicą w ramach progra-
mu Erasmus itp. Nie jestem peda-
gogiem, ale wyobrażam sobie, że 
w tych okolicznościach zaprezen-
towanie atrakcyjnej oferty, to zna-
czy czegoś, co zafascynuje i poru-
szy emocjonalnie młodych ludzi, 
może stanowić pewne wyzwa-
nie. Druga wojna światowa jest już 
dawno za nami, a w roku 1991 wie-
lu uczestników programów spo-
tkań młodzieżowych w Krzyżowej 
jeszcze nie było na świecie. Niem-
cy i Polska obecnie są różnorodnie 
i przyjacielsko powiązane. Pomimo 
to trzeba dalej pracować nad tema-
tem pojednania. Nadal istnieją ne-
gatywne stereotypy, które szkodzą 
wzajemnemu zrozumieniu i tym sa-
mym utrudniają porozumienie nad 
wspólną przyszłością. 

Z całego serca życzę Międzynaro-
dowemu Domu Spotkań Młodzieży 
w Krzyżowej wszystkiego dobrego!

 – Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziły: 
Katarzyna Maziej-Choińska, 

Katarzyna Śmiechowicz

płaszczyźnie społeczeństwa oby-
watelskiego. Już zaraz po za-
kończeniu wojny, jeszcze za cza-
sów, kiedy Francja była jednym 
z czterech państw okupacyjnych 
w Niemczech, zaczęto organizo-
wać spotkania między ludźmi. Były 
to lokalne inicjatywy, przy których 
burmistrze i entuzjastyczni młodzi 
ludzie odgrywali ważną rolę. Póź-
niej, Traktat Elizejski z 1963 roku, 
wyraźnie docenił rolę społeczeń-
stwa obywatelskiego i stworzono 
Niemiecko-Francuską Współpracę 
Młodzieży. 

W stosunkach polsko-niemiec-
kich już bardzo wcześnie na pozio-
mie politycznym doceniono ważną 
rolę spotkań młodzieżowych. Arty-
kuł 30. w polsko-niemieckim Trak-
tacie o dobrym sąsiedztwo z roku 

Unii. Pojednanie, jako moment pa-
mięci, który motywuje do współ-
pracy straciło swoją siłę. Z drugiej 
strony, populizm czy Brexit to też 
jeszcze nie katastrofa, które wy-
magałyby nawoływania do pojed-
nania. Dziś Europa to już nie region 
powojenny. Wydaje się raczej, że 
odbywa się powolny proces wy-
obcowania i poszukiwania sposo-
bu by osiągnąć nie większą, lecz 
mniejszą wspólnotę. Trzeba temu 
przeciwdziałać. Nie chodzi tu jed-
nak o pojednanie, lecz o edukację 
i pracę społeczną. 
Przeciwną tendencję można zauwa-
żyć w sferach kościelnych. W roku 
2017 przypominano w całej Euro-
pie, a szczególnie w Niemczech, 
o 500-leciu Reformacji. W wielu 
miejscach kościoły protestanckie 
uczyniły to wspólnie z kościołem 
rzymskokatolickim. W przededniu 
Roku Jubileuszowego, podczas 
mszy w szwedzkim Lundzie, papież 
Franciszek podkreślił podobień-
stwo z  luterańskim kościołem – 
znak pojednania. To prawda, że nie 
oznacza to przezwyciężenia podzia-
łu kościoła, ale za pomocą słowa 
„jedność w pojednanej różnorod-
ności”, kościoły dały impuls, który 
wykracza poza slogan Unii Europej-
skiej – „jedność w różnorodności”. 

Pojednanie nie wystarczy, by kształ-
tować wspólnotę. Ono otwiera 
drzwi do nowego rozdziału relacji, 
lecz kształtowanie tej relacji wyma-
ga o wiele więcej – wspólnego wy-
siłku, planów, dyskusji.
Fundacja „Krzyżowa” def iniuje 
się nie tylko poprzez pojednanie. 
Ważnym tematem jest także opo-
zycja przeciw reżimowi totalitar-
nemu. Właśnie Krąg z Krzyżowej 
może stanowić dziś ważną inspira-
cję. Jeśli można było tworzyć przy-
szłe projekty w sytuacji, gdy nawet 
nie było pewności co do ich reali-
zacji, jeśli planowano kolejne kroki, 
a nie tylko jeden do przodu, to jest 
to symbol nadziei. Tak powstają wi-
zje, które w dzisiejszych czasach są 
Europie bardzo potrzebne. 
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PUBLIKACJE FUNDACJI „KRZYŻOWA” Zielona, sypana, nie słodzę 
Krzyżowa 2017Ksiądz Bolesław Kałuża:  

Tej mszy nie wolno nam zapomnieć 
Krzyżowa 2017

Komiks w języku polskim i niemieckim o życiu ks. Bolesława 
Kałuży – proboszcza małej, wiejskiej parafii na Dolnym Ślą-
sku, ale również gospodarza wyjątkowego i ważnego nabo-
żeństwa, jakim była Msza Pojednania w 1989 roku. Publika-
cja powstała w ramach projektu „Ksiądz Bolesław Kałuża: 
Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”, wspieranego przez Mu-
zeum Historii Polski (projekt „Patriotyzm Jutra”). Komiks ma 
formę drukowaną oraz jest dostępny on-line.

Poradnik Model Współpracy Międzysektorowej,  
Poradnik Metody AsA (Aktywizacja asystowana)  
Skrypt szkoleniowy 
Krzyżowa 2017

Trzy publikacje powstałe w  ramach realizowanego przez 
Fundację „Krzyżowa” projektu „Aktywizacyjny triatlon – mło-
dzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. W poszukiwaniu dobrych praktyk 
przeciwdziałania bezrobociu w grupie docelowej NEET, się-
gnięto po doświadczenia niemieckie, charakteryzujące się 
wysoką skutecznością. Poradnik Model Współpracy Mię-
dzysektorowej jest przewodnikiem po ścieżce prowadzącej 
do zawiązania partnerstwa jako formy współpracy w  celu 
rozwiązywania pojawiających się problemów społecznych, 
głównie aktywizacji społeczno-zawodowej populacji NEET, 
czyli osób wykluczonych lub oddalonych od rynku pracy. 
Natomiast Poradnik Metody AsA stanowi opis niemieckiego 
modelu aktywizacji i  integracji zawodowej AsA (Assistier-
te  Ausbildung) i  jego odpowiednika zaadaptowanego kul-
turowo na warunki polskie. Autorami publikacji jest zespół 
ekspercki w składzie: Paweł Ułaszewski, Alicja Przepiórska, 
Agnieszka Żak, Aleksandra Królak-Wąsowicz, Ewa Komen-
da, Jadwiga Marszałkowska, Joanna Czarnecka, Krzysztof 
Piłat, Iwona Machoń-Pluszczewska, Ryszard Sobański. Eks-
pert społeczny – Jan Kamiński.

Digital pathways 
Publikacja online, 2017

Pamiętnik „Zielona, sypana, nie słodzę” to zapiski wspo-
mnień starszych uczestników projektu „Tradycja łączy 
pokolenia”. Podczas licznych, indywidualnych spotkań 
seniorzy dzielili się swoimi historiami z młodzieżą. Publi-
kacja zawiera historie i zdjęcia 12 starszych mieszkań-
ców powiatu wałbrzyskiego, które spisali uczniowie III 
Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. 

Projekt „Tradycja łączy pokolenia” był realizowany przez 
Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
i został dofinansowany ze środków Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020.

Publikacja powstała w ramach międzynarodowego 
projektu „Digital Skills Pathways for Youth across Eu-
rope”, którego partnerem była Fundacja „Krzyżowa”. 
W skład publikacji wchodzą: Program Digital Pathways 
oraz materiały ustawicznego doskonalenia zawodowe-
go (UDZ) dla edukatorów. Materiały UDZ zawierają wy-
tyczne dotyczące opracowania strategii i metod, które 
okazały się skuteczne w angażowaniu młodych ludzi 
w pracę nad mediami cyfrowymi. Materiały te poka-
zują, jak edukatorzy mogą wspierać uczestników Pro-
gramu w nauce i rozwoju swoich umiejętności w zakre-
sie mediów cyfrowych we współpracy z rówieśnikami, 
zarówno w czasie spotkań bezpośrednich, jak i onli-
ne. Zarówno program, jaki i materiały UDZ są dostęp-
ne online.

PUBLIKACJE FUNDACJI „KRZYŻOWA”
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Listy na pożegnanie
Helmuth James i Freya von Moltke
Znak, Kraków 2017  

Pozornie byłaby to w miarę prosta historia. Helmuth 
James von Moltke, radca prawny i radca spraw za-

granicznych w wywiadzie wojskowym, trafił do aresztu 
pod zarzutem przekazywania tajnych informacji. Fakt, 
że zrobił to, aby uratować przyjaciela przed aresztowa-
niem był drugorzędny. Ze względu na nazwisko słyn-
nego feldmarszałka – zyskał status więźnia uprzywi-
lejowanego, miał dostęp do książek, mógł wymieniać 
korespondencję z żoną (oczywiście, pod kontrolą Ge-
stapo), a wobec braku sformułowanego aktu oskar-
żenia zapewne liczyć mógł ostatecznie na zwolnienie 
z aresztu. 

Trudności pojawiły się, kiedy po nieudanym zamachu 
na życie Hitlera oraz zakończonej klęską próbie prze-
wrotu stanu, służba bezpieczeństwa rozpoczęła zakro-
joną na szeroką skalę akcję aresztowań przeciwników 
reżimu. W toku przesłuchań (oraz towarzyszących im 
tortur) Gestapo ustaliło, że ów radca prawny, który od 
ponad pół roku przebywa w więzieniu, jest jednym z li-
derów antynazistowskiej organizacji – nazwanej przez 
służby bezpieczeństwa „Kręgiem z Krzyżowej”, która 
miała na celu obalenie władzy i współpracowała przy 
przygotowywaniu zamachu stanu. W tej sytuacji o ja-
kimkolwiek zwolnieniu nie było mowy. Jako zdrajca 
narodu Moltke został przetransportowany do ośrodka 
dla więźniów politycznych w berlińskiej dzielnicy Te-
gel, gdzie umieszczono go w „domu umarłych” – celi 
dla oczekujących na szybki proces i egzekucję. Proces 
wprawdzie się przeciągał, ostatecznie jednak sędzia 
Trybunału Ludowego, ciała specjalnie powołanego, 
aby zajmować się podobnymi przypadkami, wykazał, 
że Moltke to zdrajca i defetysta, który świadomie wy-
kluczył się z walczącej wspólnoty narodowej – a tym 
samym zasługuje tylko na śmierć. Wyrok, jak setki in-
nych, wykonano.

Nie była to jednak prosta historia. Wszytko to za spra-
wą dwóch osób. Pierwszą z nich był Harald Poelchau, 
kapelan w więzieniu w Tegel, a zarazem niezdekon-
spirowany członek Kręgu z Krzyżowej, który nie tyl-

ko towarzyszył Moltkemu, jak i wielu innym więźniom, 
w ostatnich chwilach, ale także, narażając życie swo-
je i swoich bliskich, przemycał korespondencję więź-
niów i ich rodzin. To dzięki niemu Helmuth James mógł, 
podczas niemal czteromiesięcznego pobytu w „domu 
umarłych”, wymienić z żoną 172 listy. 

Drugą z tych osób była żona Helmutha Jamesa, Freya. 
Małżonka, przyjaciółka i powierniczka, która od same-
go początku wspierała męża w jego trudnym, bo jakże 
rzadkim, sprzeciwie wobec rządów nazistowskich. Po 
jego aresztowaniu natomiast nie tylko wzięła na siebie 
ciężar samotnego wychowania dwóch synów, opieki 
nad rodzinnym majątkiem, ale także chyba najtrudniej-
szy – pożegnania się z mężem, którego proces i egze-
kucja (przez niemal cztery miesiące osadzenia w Te-
gel!) wydawały się wyłącznie kwestią dni. 

Tak, jak wyjątkowe były okoliczności powstania (i wy-
miany) korespondencji pomiędzy małżonkami, tak i nie-
codzienne były jej dalsze losy. Wszystkie listy z Tegel, 
w tym także te znacznie wcześniejsze, zdawałoby się, 
że pisane za innego życia, Freya ukryła przed Gestapo 
w pszczelich ulach w Krzyżowej. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych, kiedy to posiadłość w Krzyżowej, wraz 
z innymi ziemiami niemieckimi, znalazła się w granicach 
państwa polskiego, Freya opuszczając dom, zabrała ze 
sobą te epistolarne wspomnienie męża. Towarzyszyły 
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jej nieprzerwanie, do końca jej długiego życia.
Wiele lat po wojnie, w roku 1988, Freya zdecydowała 
się wydać drukiem 1600 listów, które wymieniła z mę-
żem w latach 1939-1944. Te z Tegel uznała jednak za 
zbyt osobiste, dlatego też drukiem ukazały się dopie-
ro po jej śmierci, w roku 2011. 172 listy będące świa-
dectwem nie tylko zanikłej już sztuki epistolarnej, ale 
przede wszystkim głębokiej miłości, szacunku, jakim 
darzyli się małżonkowie, oraz trudnego – bardzo dłu-
giego – pożegnania. Jego, z życiem. Jej, z mężem.
W 2017 roku, nakładem wydawnictwa Znak, ukazał się 
tom zawierający niepublikowane dotąd w Polsce listy 
małżonków von Moltke z Tegel. Polska redakcja zde-

cydowała się znacznie skrócić korespondencję, pomi-
jając fragmenty odnoszące się do pism procesowych, 
dłużej omawianych spraw rodzinnych oraz powtarza-
jących się kwestii. Otrzymaliśmy zatem publikację sta-
rającą się przede wszystkim uchwycić dialog małżon-
ków, gdzie temat trudnego pożegnania przeplata się 
ze sprawami związanymi z samymi procesami oraz opi-
sami codziennego życia – u Helmutha w więzieniu, jak 
i u Freyi i ich dzieci w Krzyżowej. Całość składa się 
zaś na przejmujące świadectwo miłości i silnej posta-
wy etycznej w obliczu nieuniknionego.

Krzyżowa ponownie  
(od)czytana
Krzysztof Ruchniewicz
Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2017  

„Krzyżowa ponownie (od)czytana” stanowi zbiór roz-
ważań i impresji autorstwa prof. Krzysztofa Ruch-

niewicza. Nie jest ona jednak tylko efektem pracy hi-
storyka, niemcoznawcy, co przede wszystkim wyrazem 
osobistej fascynacji autora nie tyle miejscem, ile ludźmi 
je tworzącymi. 

Swój emocjonalny stosunek do Krzyżowej Ruchniewicz 
wyraźnie podkreśla już we wstępie, kiedy w pierwszym 
zdaniu wyznaje „Krzyżowa nadal mnie fascynuje”. Zna-
mienne jest owe „nadal”. Przez wiele lat Krzysztof Ruch-
niewicz powiązany był z Fundacją „Krzyżowa”, czy to 
zasiadając przez dwanaście lat w jej gremiach, czy też 
wspierając merytorycznie realizowane przez nią projek-
ty. Z treści jednego z bardziej osobistych tekstów oma-
wianej książki („»Chrześcijanin w społeczeństwie«. Kon-
ferencja w klubie”) dowiadujemy się jednak, iż już jako 
młody student historii Ruchniewicz uczestniczył w spo-
tkaniu (w dniach 2-4 VI 1989 r.), które w sposób bezpo-
średni przyczyniło się do powstania Fundacji „Krzyżo-
wa” dla Porozumienia Europejskiego. Tym samym owa 
nadal trwająca fascynacja, do której przyznaje się Ruch-
niewicz, nabiera wymiaru ćwierćwiecza.

Nie bez znaczenia dla zrozumienia stosunku autora 
książki do Krzyżowej jest także fakt, iż posłowie do niej 
napisała dr Annemarie Franke – wieloletnia kierownicz-
ka Miejsca Pamięci i członek Zarządu Fundacji „Krzyżo-
wa” , która, za namową Krzysztofa Ruchniewicza i pod 
jego osobistą opieką podjęła się napisania dysertacji 
doktorskiej o powojennych dziejach Krzyżowej. Na tym 
jednak nie koniec. Ruchniewicz nie tylko bowiem książ-

dr Tomasz Skonieczny   Koordynator projektów Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”
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kę dedykuje swym „pierwszym przewodnikom po Krzy-
żowej” (Esther-Marie Ullmann Goertz, śp. Karolowi Jon-
cy, Klausowi Matußkowi i Andreasowi Schreckowi), ale 
także zaznacza, iż podczas jej pisania, czy też redago-
wania dawniejszych tekstów, na nowo porządkuje swo-
je myślenie o tym miejscu. I tu przywołać należy tytuł 
książki – te ponowne (od)czytanie obrazuje stosunek 
samego autora, nie tylko jako badacza, do pewnego fe-
nomenu, jakim jest Krzyżowa. 

Podkreślić należy tym samym, iż do czynienia mamy z po-
zycją, która nie jest wyłącznie dziełem historyka, niekwe-
stionowanego znawcy problematyki, ale która mówi także 
o tym, co zdaje się być najważniejsze w Nowej Krzyżowej 
– tej powstałej po 1989 r. – że jest to miejsce, które nie tyl-
ko zaistniało dzięki ludziom, których połączy poszanowa-
nie dla fundamentalnych wartości, ale również, że wokół 
niego skupiają się pasjonaci, głęboko przekonani o sen-
sowności kultywowania jego dziedzictwa.

Sama książka, stanowi zbiór esejów historycznych oraz 
impresji, nie zaś artykułów stricte naukowych, co wpły-
wa wyłącznie na jej korzyść. Do czynienia mamy bo-
wiem z tekstami przystępnymi, których odbiorcą nie bę-
dzie jedynie wąskie grono akademików. Nie są to teksty 
przełomowe, w sensie rozwoju badań historycznych, 
lecz przecież nie takie miały być. Ten element działal-
ności zawodowej Ruchniewicz realizuje w innych miej-
scach. Tu dostajemy teksty przede wszystkim przemy-
ślane, będące rozważaniami nad wybranymi aspektami 
dziejów Krzyżowej. 

Otrzymaliśmy zatem pozycję, której lektura daje dobre 
wyobrażenie o historii Krzyżowej von Moltków, o nie-
mieckiej opozycji antyhitlerowskiej (tu na uwagę zasłu-
gują: „»Wielka koalicja niemieckiego ruchu oporu«. Krąg 
z Krzyżowej” oraz „»Ich społeczeństwo było przeciw 
nim«. Polska i Polacy wobec niemieckiej opozycji anty-
hitlerowskiej”, które wpisują się w potrzebę wypełnienia 

Wspólna droga, wspólny duch
Fundacja „Krzyżowa”  
dla Porozumienia Europejskiego  
1989-1998
Annemarie Franke
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017  

„W spólna droga, wspólny duch. Fundacja »Krzy-
żowa« dla Porozumienia Europejskiego” – to 

pierwsza monografia naukowa poświęcona genezie 
i procesowi postawania, programowego profilowania 
i kształtowania struktur Fundacji „Krzyżowa”. Annema-
rie Franke, wieloletni pracownik Fundacji, buduje opo-
wieść o Krzyżowej wokół centralnego dla dialogu pol-
sko-niemieckiego zjawiska, jakim jest sieć kontaktów 
ponad granicami oraz współpraca między ludźmi róż-
nych środowisk na przestrzeni trzech okresów: w cza-
sie zimnej wojny, przełomowego roku 1989 oraz budo-
wania dialogu zjednoczonych Niemiec i wolnej Polski. 

W pierwszej części Annemarie Franke pokazuje proces 
odkrywania Krzyżowej przez wielu aktorów po obu stro-
nach żelaznej kurtyny: w komunistycznej Polsce, w NRD, 
jak i w RFN, Holandii i USA. Odkrywa specyficzne moty-

wacje rożnych środowisk, zajmujących się miejscem, hi-
storią czy koncepcjami Kręgu z Krzyżowej. 

W części drugiej autorka opisuje w jaki sposób wcze-
śniej „niewidzialna” sieć zaczyna wchodzić ze sobą 
w interakcję i budować pierwsze mosty. Łączy ich 
przekonanie, że chodzi o miejsce o uniwersalnym wy-
dźwięku, o miejsce, w którym edukacja, uczenie się 
odpowiedzialności za swoje otoczenie, może być fun-
damentem dla podzielonej dotychczas – na boga-
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ty, demokratyczny Zachód i biedny komunistyczny 
Wschód, Europy. Msza Pojednania 12.11.1989 roku sta-
je się potwierdzeniem, że Krzyżowa powinna być pol-
sko-niemieckim miejscem spotkań, również jako waż-
ny krok w budowaniu dialogu. 

Kwestie programowe, jak w swoich szczegółowych 
i wyważonych opisach pokazuje szczególnie w trze-
ciej części Franke, były przedmiotem sporu między-
narodowej sieci. Chodziło nie tylko o to, jakie treści 
i jakie wartości mają być filarami nowej Fundacji, ale 
w jaki sposób mają i mogą one integrować Polaków 
i Niemców, którzy mają odmienne doświadczenia II 
wojny światowej i komunizmu. Instytucjonalizacja sie-
ci była kolejnym potwierdzeniem słuszności obranej 
wcześniej intuicyjnie drogi, ujawniała jednocześnie 
wiele dysproporcji i asymetrii w możliwościach i sku-
teczności wielu aktorów. Annemarie Franke z ogromną 
dokładnością i precyzją uchwyciła dynamikę zawiłe-
go procesu założycielskiego i umiejętnie zakotwiczyła 
go w szerszy kontekst polityczno-społeczny. Ukazuje 
ona bardzo wyraźnie, z jak wielu perspektyw myślano 
o Krzyżowej, jak w kontekście Krzyżowej aktywowano 
społeczeństwo obywatelskie i w jaki sposób te różne 
punkty widzenia spotykały się od 1989 roku w proce-
sie tworzenia Fundacji. 

Zapytać można krytycznie, czy praca Annemarie Fran-
ke jest poznawczo atrakcyjna również dla osób nie-
związanych z Krzyżową. Nie mamy żadnej wątpliwości 
w tej kwestii. Ponadto wartość tej pracy dostrzegamy 
w dwóch aspektach. Autorka podjęła się ambitnego 
zadania opisania różnych ludzi, ich pomysłu na Krzy-
żową oraz na proces jej budowania, i z postawionego 
celu wywiązała się znakomicie. Jej książka jednak to 
coś więcej niż tylko udokumentowanie historii Funda-
cji „Krzyżowa”. Annemarie Franke pokazuje, z jednej 
strony, ogromny potencjał społeczeństwa obywatel-
skiego i jego skuteczność – również w kontekście mię-
dzynarodowym. Tym samym jej książka poszerza – tak-
że w perspektywie metodycznej jako udany przykład 
wieloperspektywicznej opowieści – nasze zrozumie-
nie oddolnego budowania relacji polsko-niemieckich. 
Z drugiej strony zaś, uświadamia nam, że są miejsca, 
których dziedzictwo trudno jest umiędzynarodowić, na-
wet jeśli ma ono charakter uniwersalny. Oba aspek-
ty oferują dzisiejszej Krzyżowej możliwość krytycznej 
autorefleksji i powinny być zachętą do dalszej wspól-
nej pracy ponad różnorodnymi granicami/ograniczenia-
mi. Skuteczność Krzyżowej jest i pozostanie listkiem 
figowym jakości dialogu polsko-niemieckiego. To chy-
ba najcenniejsza lekcja po lekturze książki Annema-
rie Franke.

luki obecnej w polskiej publicystyce na temat postawy 
samych Niemców wobec rządów Hitlera), oraz wyjątko-
wo cenne, bo niepozbawione osobistych akcentów, re-
lacje o okolicznościach powstania Fundacji „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego. Na koniec zaś autor 
przedstawił rysy biograficzne kilku zmarłych już ojców 
(współ)założycieli Fundacji. 

Książka Ruchniewicza jest tym samym swego rodzaju 
przewodnikiem po trzech warstwach historii Krzyżowej 
– od tej XIX-wiecznej, zanurzonej w (nie)prowincjonal-
nym życiu emerytowanego feldmarszałka, przez tę doby 
brunatnego totalitaryzmu, kiedy to Krzyżowa stała się 
swego rodzaju enklawą, skupiając ludzi, którzy nie mo-
gli pogodzić się z sytuacją panującą nie tylko w ich kra-
ju, ale i Europie, po tę najnowszą, kiedy upadek bloku 
wschodniego pozwolił na spełnienie życzenia chrześci-

jańskich inteligentów, o powstaniu miejsca międzynaro-
dowego dialogu. 

W kontekście rynku wydawniczego jest to pozycja nie-
wątpliwie potrzebna, brak bowiem jej odpowiednika – 
szczególnie na rynku polskim. Na tle współczesnego 
krajobrazu intelektualnego jest zaś pozycją tym bardziej 
pożądaną. Brak bowiem książek przemyślanych, pisa-
nych nie tylko ze znawstwem tematu, z erudycyjną swa-
dą, co z subtelną życzliwością, wynikającą z osobistego 
zaangażowania. 

Fragmenty artykułu, który w pełnej formie ukazał się 
w Gazecie Wrocławskiej  

(Miejsce, gdzie ludzie chcieli zmieniać świat,  
Gazeta Wrocławska,  

27-28 maja 2017)

dr Tomasz Skonieczny   Koordynator projektów Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”

 prof. UW dr hab. Waldemar Czachur Przewodniczący Rady Fundacji „Krzyżowa”, członek Komisji ds. Miejsca Pamięci  i Akademii Europejskiej Fundacji  
  „Krzyżowa”, Uniwersytet Warszawski
 dr Gregor Feindt Członek Rady Fundacji, Komisji ds. Miejsca Pamięci i Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”,  
  Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Moguncja
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(Nie)obecne dziedzictwo 
Rozważanie o Kręgu z Krzyżowej
red. dr. Tomasz Skonieczny, Krzyżowa 2017 

 dr Robert Żurek Członek Zarządu Fundacji „Krzyżowa”
 dr Tomasz Skonieczny Koordynator projektów Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”

„(Nie)obecne dziedzictwo. Rozważanie o Kręgu 
z Krzyżowej” to najnowsza publikacja, któ-

ra została wydana przez Fundację „Krzyżowa” oraz Fun-
dację Konrada Adenauera. Wydawnictwo, które zawie-
ra 13 tekstów, porusza zagadnienia związane z historią, 
programem i dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej. Powstało 
ono w ramach projektu pt. „Dziedzictwo Kręgu z Krzyżo-
wej dla współczesnej Europy”, który odwoływał się do 
jednej z najciekawszych idei leżących u podstaw dzia-
łań Kręgu z Krzyżowej – heterogeniczności. Do udziału 
w nim zaproszono kilkunastu ekspertów z Polski i Nie-
miec, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, do-
świadczenia zawodowe oraz opcje światopoglądowe. 

Materiały prezentowane w niniejszej publikacji stano-
wią przykład namysłu nad konkretnymi aspektami hi-
storii, programu, czy też, ujmując rzecz szerzej, dziedzic-
twa Kręgu z Krzyżowej – w tym również tego, które jest 
twórczo wykorzystywane w działalności samej Funda-
cji „Krzyżowa”. Są one także przykładem niezbędnej re-
fleksji, jaką wywołuje w Polsce na nowo podjęcie się 
tematu niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej. Nie po-
winno zatem być zaskoczeniem, iż problematyka po-
ruszana przez uczestników projektu nie jest wolna od 
pytań odwołujących się do aktualnych relacji polsko-
-niemieckich, przede wszystkim w kontekście podej-
ścia do przeszłości.

Pierwsze dwa artykuły, autorstwa Roberta Żurka oraz Se-
bastiana Fikusa, które zostały zamieszczone w publikacji 
stanowią wprowadzenie w tematykę historii i działalności 
Kręgu z Krzyżowej, przybliżając najważniejsze informacje 
na temat tej grupy, ale także przedstawiając wyniki namy-
słu nad aktualnością programu i metod pracy. 

Kolejne artykuły odnoszą się do kwestii kultury pamię-
ci i obecności pewnych zagadnień w dyskursie publicz-
nym. Pierre Weber przedstawia dociekania nad obec-
nością Kręgu z Krzyżowej we francuskim dyskursie 
publicznym i naukowym. Zaś Marcin Miodek przedsta-
wił esej poświęcony obecności fenomenu oporu anty-
totalitarnego w europejskiej pamięci zbiorowej i kultu-
rze wspominania. 

Kwestię postrzegania oporu wobec nazizmu w polskiej 
i niemieckiej perspektywie podejmują w ściśle kore-
spondujących ze sobą tekstach Katarzyna Kaczorow-
ska i Paweł Ukielski. Autorzy zgodnie zwracają uwagę 

na niezwykle waż-
ne rozróżnienie – na 
konsekwencje, jakie 
dla pamięci o wojnie 
ma fakt, że niemiec-
ki ruch oporu wobec 
nazizmu to doświad-
czenie wąskich elit, 
podczas gdy w Pol-
sce miał on nie tyle 
kształt oporu maso-
wego, ile znalazł wy-
raz w strukturach państwowych, które jednoznacznie opo-
wiedziały się za walką z okupantem.

Jako uzupełnienie powyższych tekstów zamieszczony zo-
stał artykuł Tomasza Skoniecznego, który, na przykładzie 
pamięci o zamachu na Hitlera dokonanym przez pułkow-
nika Clausa von Stauffenberga, podejmuje temat nieprzy-
stawalności polskiej i niemieckiej pamięci o oporze prze-
ciwko nazizmowi. 

Od rozważań o kulturze pamięci odchodzi Helena Anna 
Jędrzejczak. Zwraca ona uwagę na ideowe, duchowe 
i intelektualne konteksty, w jakich kształtowały się po-
glądy środowisk opozycji antyhitlerowskiej, w tym tak-
że Kręgu z Krzyżowej. 

Lech M. Nijakowski z kolei w swym eseju podejmuje roz-
ważania nad propozycjami Kręgu z Krzyżowej o ukaraniu 
niemieckich zbrodniarzy wojennych.

Trzy ostatnie wypowiedzi zamieszczone w omawianej 
publikacji to głosy osób, które zawodowo zajmują się 
kształtowaniem postaw i edukacją obywatelską. Bene-
dikt Widmaier przedstawia inspiracje, jakich dla działań 
wspierających postawę obywatelską dostarcza Krzyżowa 
jako miejsce, w którym żyje tradycja Kręgu z Krzyżowej. 
O. Janusz Śliwa dzieli się inspiracjami, jakich dla pracy 
formacyjnej dostarcza postawa o. Alfreda Delpa, członka 
Kręgu z Krzyżowej wywodzącego się (tak jak sam Autor) 
z zakonu jezuitów. Natomiast Stephan Bickhardt podej-
muje się namysłu nad ideałami, jakie przyświecały człon-
kom grupy w pracach nad konkretnymi elementami pro-
gramu oraz zastanawia się, w jaki sposób dzisiaj można 
odwoływać się do dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej.

Ze Wstępu Roberta Żurka oraz  
Tomasza Skoniecznego

Maryna Czaplińska  Członek Rady Fundacji „Krzyżowa”

Śp. Wanda Czaplińska
POŻEGNANIA

Śp. Wanda Czaplińska, z domu Ko-
marska, ur. 7. 11. 1928 roku w Ja-
rosławiu, zm. 22.01.2017 we Wro-
cławiu, córka majora AK; lekarz 
pediatra, żona, mama 4 dzieci, ak-
tywny członek Klubu Inteligencji 
Katolickiej (KIK) we Wrocławiu.

Z niezwykłą gorliwością otwierała 
swój dom wszystkim. Wiele ener-
gii poświęciła na rzecz pojednania 
Polaków i Niemców. Była współor-
ganizatorką spotkań ludzi dobrej 
woli z różnych krajów, którzy dążyli 
do powstania Fundacji „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego, 
następnie członek Rady Funda-
cji. Aktywny członek Sekcji Rodzin 
KIK, organizator letnich obozów dla 
dzieci, młodzieży i całych rodzin. 
Założycielka i wieloletnia przewod-
nicząca Towarzystwa Przyjaciół 
Krzyżowej we Wrocławiu. Inicjator-
ka i współorganizatorka konkursu 
„repatrianci” dotyczącego przesie-
dlenia Polaków z rubieży wschod-
nich byłej II RP.

Troskliwy lekarz pediatra, członek 
pierwszej Solidarności lekarskiej, 
inicjatorka akcji zaopatrzenia ca-
łej populacji noworodków we Wro-
cławiu witaminę D w latach 80’tych 
w ramach akcji pomocowej parafia 
parafii (Dortmund-Wrocław). Współ-
twórczyni partnerstwa parafii Dort-
mund-Wrocław. Zaangażowana 
w pracę poradni małżeńskiej w pa-
rafii św. Klemensa Dworzaka we 
Wrocławiu oraz wykłady w innych 
parafiach na Dolnym Śląsku. Kobieta 
o wielkiej wyobraźni i gorącym ser-
cu otwartym na każdego bliźniego.

W książce „Wanda. Z życia Wandy 
Czaplińskiej (1928-2017)”* Kazimie-
rza Czaplińskiego o zaangażowa-
niu Wandy Czaplińskiej w działal-
ność Fundacji „Krzyżowa” pisze 
m.in. Małgorzata Narkiewicz z wro-
cławskiego KIK: 

(…) Wanda Czaplińska przyczyniła 
się do powołania Fundacji „Krzyżo-
wa” dla Porozumienia Europejskie-
go. W 1992 r. założyła Towarzy-
stwo Przyjaciół Krzyżowej mające 
na celu rozpowszechnianie idei po-
rozumienia między narodami Euro-
py i do roku 2005 była jego prze-
wodniczącą.

Pani Wanda była inicjatorką co-
rocznych wyjazdów członków Klu-
bu do Krzyżowej na kolejne roczni-
cę Mszy Pojednania. Zawsze z tej 
okazji ksiądz Bolesław Kałuża od-
prawiał mszę w  intencji Funda-
cji „Krzyżowa”. Pierwszy wyjazd 

odbył się w 1992 roku. Wtedy sa-
dziliśmy przy Domu na Wzgórzu 
sadzonki klonów zdobyte przez 
panią Zielińską. Szczególnie uro-
czysty był wyjazd w listopadzie 
2004 roku na spotkanie, w którym 
wziął udział Tadeusz Mazowiecki, 
a w imieniu kanclerza Kohla prze-
mawiał konsul generalny Niemiec. 
Był obecny również Caspar von 
Moltke z żoną. 

W ramach działalności Towarzy-
stwa Przyjaciół Krzyżowej Wanda 
przygotowywała coroczne spotka-
nia dla upamiętniania członków 
Kręgu z Krzyżowej. Nie pamię-
tam wszystkich tematów tych spo-
tkań, ale z dostępnych mi materia-
łów dowiedziałam się, że ostatnie 
takie spotkanie, poświęcone Ha-
raldowi Poelchau, duszpasterzowi 
więzienia w Tegel, gdzie po zama-
chu na Hitlera osadzeni byli człon-
kowie Kręgu, odbyło się w lutym 
2004 roku.

Jej inicjatywą było zorganizowanie 
konkursu na wspomnienia Pola-
ków i Niemców, przesiedlonych po 
zmianie granic po wojnie. Efektem 
tego konkursu było wydanie w roku 
2008 przez wydawnictwo „Atut” 
książki „Skąd my tu?”, po wielolet-
nich staraniach Wandy. (...)

Kolejnym pragnieniem Wandy było 
zorganizowanie konkursu dotyczą-
cego wspomnień o tajnym naucza-
niu w czasie okupacji. Niestety, po-
garszający się stan Jej zdrowia 
uniemożliwił jego realizację...

* „Wanda. Z życia Wandy Czaplińskiej (1928–2017)”, Kazimierz Czapliński, Wydawnictwo „Lamis”, Wrocław 2017
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Kanclerz dwóch zjednoczeń 

dr Robert Żurek  Członek Zarządu, Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”

Krótko przed wyborami do Bunde-
stagu w 1998 r. zapytałem niemiec-
kiego znajomego, konserwatywne-
go katolika, czy po raz kolejny odda 
głos na kandydata chadecji – do-
tychczasowego kanclerza Helmuta 
Kohla. Ku mojemu zdziwieniu od-
parł, że nie zamierza tego zrobić. 
„Potrafię pogodzić się z faktem, 
że moje kilkunastoletnie dzieci nie 
znają innego papieża niż Jan Pa-
weł II” – tłumaczył – „ale nie godzę 
się z faktem, że wejdą w dorosłość 
w przekonaniu, że kanclerzem Nie-
miec jest zawsze Helmut Kohl”.

Kohl rządził Republiką Federal-
ną przez szesnaście lat. Nawet 
uwzględniając, że Niemcy dokonu-
ją politycznych wyborów w sposób 
nieco zachowawczy, uznać to trze-
ba za niezwykły sukces, świadczą-
cy o wielkiej klasie Kohla jako poli-
tyka. Jego rekordu w utrzymywaniu 
się u władzy nie pobił w powojen-
nych Niemczech nikt, a i w demo-
kratycznych krajach całego świa-
ta mało kto może się z nim równać.

A dokonał tego właśnie on. Czło-
wiek, nazywający się Helmut Ka-
pusta, o aparycji, która przyniosła 
mu złośliwą ksywkę „gruszka”. Oty-
ły, nieporadny motorycznie, z wadą 
wymowy. Był wymarzonym i chy-
ba najpopularniejszym obiektem 
satyry politycznej w powojennych 
Niemczech. Komicy nie musieli 
zbytnio się wysilać, by parodiując 
Kohla, doprowadzać publiczność do 

śmiechu. Wystarczyło po prostu jak 
najlepiej go imitować, nieco tylko 
ubarwiając autentyczne fragmenty 
jego przemówień – bo talentu kra-
somówczego również nie miał.

Jak zatem ów ociężały i pocieszny 
olbrzym (blisko dwa metry wzrostu), 
opowiadający publicznie z zachwy-
tem o swych ulubionych faszero-
wanych świńskich żołądkach, lo-
kalnym przysmaku z rodzinnego 
Palatynatu, stał się jednym z naj-
ważniejszych europejskich polity-
ków XX wieku?

Może rzucające się w oczy man-
kamenty Kohla usypiały czujność 
przeciwników i utrudniały dostrze-
ganie jego zalet? Bo był politykiem 
nietuzinkowym, o czym świadczy 
tempo jego kariery, której kolejne 
stopnie pokonywał jakby na prze-
kór krytykom i prześmiewcom.

Niemal co trzy lata zaliczał kolejne 
spektakularne sukcesy: W 1963 r. 
(w wieku 33 lat) zostaje przewod-
niczącym frakcji CDU w parlamen-
cie kraju związkowym Nadrenia-
-Palatynat. W roku 1966 (ma 36 
lat) – przewodniczącym całej partii 
w tymże kraju związkowym. W 1969 
r. ( jeszcze przed czterdziestką) – 
premierem Nadrenii-Palatynatu. 
W 1973 r. członkowie CDU wybie-
rają go na przewodniczącego par-
tii (pozostanie nim przez 25 lat, do 
1998 r.). W 1976 r. chadecja wysu-
wa go jako kandydata na kanclerza 

federalnego w wyborach do Bun-
destagu. Zdobywa blisko 49 pro-
cent głosów ( jeden z najlepszych 
wyników chadecji w powojennych 
Niemczech), ale nie zostaje kancle-
rzem, bo socjaldemokraci i liberało-
wie montują koalicję, posiadającą 
minimalną większość.

Jak na ironię losu, kanclerzem zo-
staje w sposób niepasujący do 
tego pasma sukcesów – trochę 
przez przypadek. W 1982 r. rozpada 
się koalicja SPD i FDP, liberałowie 
tworzą nową koalicję z CDU, do-
tychczasowy rząd upada (pierwsze 
i jedyne jak dotąd konstruktywne 
wotum nieufności w historii RFN), 
powstaje nowy rząd, a na jego cze-
le staje szef większego z koalicjan-
tów, czyli Kohl. Kanclerzem pozo-
stanie, jak wiemy, przez następne 
16 lat, wygrywając kolejne wybory, 
potwierdzające jego skuteczność 
w politycznych rozgrywkach i po-
pularność w społeczeństwie.

Do historii przejdzie jednak nie tyl-
ko jako wirtuoz władzy, lecz także 
mąż stanu, który wywarł ogrom-
ny wpływ na rozwój Niemiec i Eu-
ropy. Już u progu swojej pierwszej 
kadencji jako kanclerz federalny 
sformułował dwa cele strategiczne 
swojej polityki zagranicznej: zjed-
noczenie Europy i zjednoczenie 
Niemiec. Uśmiech historii, ale i oso-
bista determinacja i sprawność po-
lityczna sprawiły, że w obu proce-
sach odegrał kluczową rolę.

Symbolicznym wyrazem udziału 
Kohla w procesie jednoczenia się 
Europy są dwa obrazy. Pierwszy, 
to stojący obok siebie w milcze-
niu, trzymający się za ręce, Kohl 
i prezydent Francji François Mit-
terand, na polu bitwy pod Verdun 
w 1984 r. Drugi – to Kohl i pierwszy 
niekomunistyczny premier Polski, 
Tadeusz Mazowiecki, przekazujący 
sobie znak pokoju w trakcie Mszy 
Pojednania w Krzyżowej, pięć lat 
później.

Aktom symbolicznym towarzyszy-
ły działania pragmatyczne. Układ 
z Schengen (zniesienie kontroli na 
granicach wewnętrznych państw 
sygnatar iuszy, 1985 r. ) ,  układ 
z Maastricht (narodziny Unii Eu-
ropejskiej, 1992 r.), wprowadze-
nie wspólnej waluty euro (lata 90., 
wprowadzenie euro już po odej-
ściu Kohla ze stanowiska kanc-
lerza). To wszystko kroki milowe 
w historii integracji europejskiej, 
w których Helmut Kohl miał decy-
dujący udział.

Jednocześnie rząd Kohla wspierał 
dążenia niepodległościowe Pola-
ków, udzielając poparcia opozycji 
antykomunistycznej i ułatwiając 
pomoc humanitarną niemieckie-
go społeczeństwa w latach sta-
nu wojennego. Potem zaś, już po 
upadku komunizmu, wypracował 
kluczowe umowy z Polską: traktat 
graniczny (uznanie granicy na Od-
rze i Nysie, 1990 r.) i traktat o do-
brym sąsiedztwie (szereg zapisów 
na rzecz współpracy, 1991 r.), kła-
dące podwaliny pod polsko-nie-
mieckie partnerstwo, a w szerszej 
perspektywie otwierające drogę 
Polski do NATO i UE.

Kohl spełnił również swoje drugie 
polityczne marzenie, przeżył zjed-
noczenie Niemiec i przeszedł do hi-
storii jako „kanclerz zjednoczenia”, 
nie tylko dlatego, że się do niego 
walnie przyczynił, ale i dlatego, że 
po wygranych wyborach do Bun-

Tekst powstał w związku ze śmiercią Helmuta Kohla i pierwotnie został opublikowany na portalu 
http://laboratorium.wiez.pl w dniu 23.06.2017 r.
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Historia powtórzyła się niejako pod 
koniec lat 90. Kohl musiał znów tłu-
maczyć się z milionowych kwot, 
które w bardzo niejasny sposób 
wpłynęły na konta jego partii. Od-
mówił wtedy wyjaśnień, tłumacząc, 
że dał sponsorom słowo, iż nie 
zdradzi ich tożsamości. To stojące 
w sprzeczności z prawem stanowi-
sko, a także inne okoliczności spra-
wy, doprowadziły do dochodzenia 
prokuratorskiego przeciw Kohlowi, 
które w końcu umorzono, po wpła-
ceniu przez niego kary w wysoko-
ści kilkuset tysięcy marek.

Wpłacenie tej sumy nie stanowi-
ło dla byłego kanclerza większe-
go problemu. Kilka lat później wy-
szło na jaw, że po wycofaniu się 
z polityki otrzymywał przez parę 
lat znacznie większe honoraria „za 
doradztwo” od jednego z najbogat-
szych niemieckich magnatów me-
dialnych, który w przeszłości bar-
dzo dobrze wychodził na decyzjach 
rządu Kohla.

Cień pada też na życie prywatne 
Kohla. Uchodził za przykładnego 
męża i ojca, dopóki jego żona nie 
popełniła samobójstwa (w 2001 r.), 
a synowie nie zaczęli publicznie go 
krytykować. Wszystko to nie prze-
szkadzało Kohlowi podkreślać swe-
go przywiązania do wiary w Boga, 
moralności katolickiej i wartości hu-
manistycznych.

Kohl nie był zatem herosem, świę-
tym bez zmazy ze świata polityki, 
lecz człowiekiem, któremu mimo 
licznych wad i ograniczeń udało 
się zrealizować kilka bardzo waż-
nych celów dla jego kraju i konty-
nentu. I nie różnił się w tym od wie-
lu innych wybitnych polityków.

W polskiej pamięci powinien pozo-
stać w uścisku z Tadeuszem Ma-
zowieckim z 1989 roku. W Berlinie 
właśnie walił się mur, a oni w Krzy-
żowej kładli podwaliny pod nową 
Europę. Jesteśmy ich dłużnikami.

destagu w 1991 r., tym razem już 
ogólnoniemieckich, stanął na cze-
le pierwszego rządu nowej Republi-
ki Federalnej.

Warto na marginesie przypomnieć 
fakt, że mur berliński runął dokład-
nie wtedy, gdy kanclerz Kohl prze-
bywał z wizytą w Polsce. Prze-
rwał ją i udał się do Berlina, by 
następnie wrócić do Polski i doko-
nać symbolicznego aktu pojedna-
nia w Krzyżowej. Ta koincydencja 
wskazuje w sposób symboliczny na 
związek między pojednaniem pol-
sko-niemieckim a przywróceniem 
jedności Niemiec i Europy, czy 
w szerszej perspektywie – między 
pojednaniem a wolnością. Ale to te-
mat na inny artykuł…

Stosunek Kohla do Polski nie był 
wolny od ambiwalencji. Dążył do 
pojednania, ale odwlekał uzna-
nie przez Niemcy granicy na Od-
rze i Nysie do momentu, w któ-
rym zachodni alianci po prostu 
go do tego zmusili. Nie chciał ry-
zykować straty głosów narodo-
wo-konserwatywnych wyborców 
w zbliżających się wyborach do 
Bundestagu, choć sondaże wska-
zywały na dużą przewagę jego 
partii nad przeciwnikami (podob-
nych oporów nie miał później, for-
sując wprowadzenie euro wbrew 
opinii większości społeczeństwa 
niemieckiego). A przecież musiał 
rozumieć, że stanowisko w spra-
wie granicy jest dla polskich part-
nerów probierzem prawdziwych 
intencji zachodnich sąsiadów, zaś 
uporczywe odmawianie jej uznania 
w 45 lat po wojnie znacząco utrud-
nia pojednanie, a być może wręcz 
je uniemożliwia.

Wydaje się, że odsuwając w czasie 
uznanie granicy, Kohl kierował się 
motywami nie tylko pragmatyczny-
mi. Chciał przejść do historii jako 
kanclerz zjednoczonych Niemiec, 
a nie jako kanclerz oddanych te-
rytoriów. To zrozumiałe, gdy przyj-

rzeć się światopoglądowi i obrazo-
wi historii, jakiemu hołdował Kohl. 
Gdy parę lat temu w trakcie jedne-
go z seminariów na berlińskim Wol-
nym Uniwersytecie analizowaliśmy 
przemówienia, które kanclerz wy-
głosił podczas historycznej wizyty 
w Polsce w 1989 r., niemieccy stu-
denci nie kryli niedowierzania i za-
żenowania. Wspominanie przez 
Kohla „na jednym oddechu” losu 
Polaków w trakcie II wojny i Niem-
ców po niej, a także inne „uprosz-
czenia” dotyczące historii wza-
jemnych relacji, nie wynikały tylko 
i wyłącznie z potrzeby czynienia 
gestów wobec narodowo-konser-
watywnego elektoratu, ale były wy-
razem poglądów kanclerza, charak-
terystycznych dla wielu podobnie 
myślących Niemców.

Dlatego trudno się dziwić, że kilka 
miesięcy później Kohl przeszedł do 
porządku dziennego nad faktem, 
że kilkunastu posłów frakcji CDU/
CSU, w tym Erika Steinbach, głoso-
wało w Bundestagu przeciw uzna-
niu granicy. Kierując się wyłącznie 
zmysłem narodowym, zapewne 
uczyniłby tak samo. Tyle że znacz-
nie bardziej czuł i rozumiał odpo-
wiedzialność – swoją i Niemiec – 
za pokój i jedność Europy. Również 
dlatego przejdzie do historii jako 
polityk wybitny, prawdziwie euro-
pejski mąż stanu.

Nie zmieni tego faktu wiedza o afe-
rach i oszustwach z jego udziałem.

W latach 70. XX wieku zachodnio-
niemiecką opinią publiczną wstrzą-
snęła tzw. afera Flicka. Przedsta-
wiciele tego koncernu przez lata 
korumpowali polityków, przeka-
zując wielomilionowe łapówki po-
szczególnym partiom politycznym. 
Najwięcej, bo 15 milionów marek, 
otrzymała kierowana przez Kohla 
CDU. Gdy kanclerz stanął przed 
parlamentarną komisją śledczą, 
jego pamięć wykazała olbrzymie 
i trudne do wyjaśnienia luki.
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Międzynarodowe 
Centrum Konferencyjne 
„Krzyżowa”

www•krzyzowa•pl

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”

Krzyżowa 7, PL 58-112 Grodziszcze, tel. +48 74 8 500 200, e-mail: hotel@krzyzowa.org.pl

Centrum KonferencyjneHotel „Spichlerz” Restauracja „U Hrabiego”

W położonej nieopodal Świdnicy i Wrocławia wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, usytuowany jest nowoczesny obiekt 
szkoleniowo-konferencyjny wraz z Hotelem „Spichlerz” i Restauracją „U Hrabiego” .

Całość zabudowań XVIII-wiecznego kompleksu pałacowo-folwarcznego tworzy niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia 
ciszę i spokój oraz kontakt z naturą . Każdy znajdzie tu dla siebie zarówno odpowiednią formę wypoczynku, jak i komfortowe warunki pracy . 
Do dyspozycji gości oddajemy 201 miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie co sprawia, że zadowoleni z naszych usług mogą być zarówno indywidu-
alni goście, chcący odpocząć od zgiełku miasta, biznesmeni szukający komfortowych warunków pracy, jak i turyści zwiedzający to nasycone historią miejsce .  
Odkrywając Krzyżową, nie można nie wspomnieć o ogromnym potencjale szkoleniowo-konferencyjnym obiektu, na który składa się nowoczesna 
sala konferencyjna dla 350 osób oraz 16 sal seminaryjnych, które przystosowane są do współczesnych wymogów użytkowych .
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Partnerzy i sponsorzy

• Akademia Ewangelicka w Berlinie 
• Ambasada RFN w Warszawie 
• Centrum Historii Zajezdnia 
• Centrum Kompetencji Wschodnich 
• Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 

i Porozumienia 
• Centrum Projektów Europejskich 

Warszawa 
• Centrum Twórczości Dzieci 

i Młodzieży w Czerniachowsku 
• ChangeLog Foundation 
• Cultural Geographies (Ukraina) 
• Cultures interactive e .V . 
• Diecezja Wrocławska Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego 
• Digital Hub Development Agency 
• Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 
• Dolnośląski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków 
• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
• Dom dziecka i młodzieży „Adolf 

Reichwein” Zamek Pretzsch 
• Domek Miedziorytnika 
• Evangelische Jugend- und 

Fürsorgewerk (EJF) 
• Family .cz, z .s . 
• Federalna Fundacja Badań nad 

Dyktaturą SED 
• Federalne Ministerstwo do spraw 

Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży 
(BMFSFJ) RFN 

• Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość” w Niemczech 

• Fundacja „Rodzina po rozwodzie” 
z Nowej Rudy 

• Fundacja Diakonie-Sozialwerk Lausitz 
• Fundacja im . Freyi von Moltke dla 

Nowej Krzyżowej 
• Fundacja im . Vigoureux-Neuerburg 

na rzecz dzieci 
• Fundacja Konrada Adenauera 
• Fundacja Mercator GmbH 

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
– Narodowa Agencja Programu 
„Erasmus+” 

• Fundacja Sanddorf-Stiftung 
• Fundacja Współpracy Polsko- 

-Niemieckiej 
• Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26 

we Wrocławiu 
• Gmina Świdnica 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świdnicy 
• Gminny Zespół Oświaty – Gmina 

Świdnica 
• Grone-Schulen Niedersachsen GmbH 
• H2 Learning 
• Heapmail internet soloution Sp . z o .o . 
• IBB e .V . 
• Institute for Applied History 
• Inter Alia Grecja 
• Kancelaria Prawna Schneiders 
• Kancelaria Prawna sdz legal 
• Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa 
• Konsulat Generalny Republiki 

Federalnej Niemiec we Wrocławiu 
• Kraj związkowy Nadrenia Północna- 

-Westfalia 
• Kreisau-Initiative e .V . 
• Lornsenschule Schleswig 
• Miasto Dzierżoniów 
• Miasto Wałbrzych 
• Międzynarodowy Dom Spotkań 

Młodzieży w Oświęcimiu 
• Ministerstwo Edukacji Narodowej 
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
• Ministerstwo Spraw  

Zagranicznych RFN 
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
• MOPS Nowa Ruda 
• Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
• Narodowy Instytut Dziedzictwa 
• National College of Art and Design 

• Niemiecki Związek Ludowy Opieki 
nad Grobami Wojennymi  
(Kassel – Berlin) 

• Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
• Ośrodek Interwencyjno- 

-Socjalizacyjny w Bełchatowie 
• Parafia Ewangelicko-Augsburska 

w Świdnicy 
• Pax Christi w Aachen 
• Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz 

Nauki 
• Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży (PNWM) 
• Polsko-Ukraińskia Rada Wymiany 

Młodzieży 
• Starostwo Powiatowe 

w Dzierżoniowie 
• Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
• SIEMACHA Spot 
• Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
• Stowarzyszenie Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste e .V . (ASF) 
• Stowarzyszenie Europejski Dialog 
• Stowarzyszenie Zamek Trebnitz 

Centrum Edukacji i Spotkań 
• Sudecka Izba Przemysłowo- 

-Handlowa w Świdnicy 
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie 
• Świdnicki Ośrodek Kultury 
• Ukrainian Centre for Holocaust 

Studies 
• Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 
• Urząd Miasta Lublin 
• Villa Fohrde e .V . 
• Werkstatt im Kreis Unna 
• Wojewoda Dolnośląski 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
• Wydawnictwo Polsko-Niemieckie WPN 
• Związek Polaków Winniczyzny 

(Ukraina) 

Pragniemy podziękować instytucjom, firmom i urzędom wspierających nas finansowo, 
rzeczowo jak i merytorycznie w realizacji projektów w 2017 roku:

Pragniemy podziękować także wszystkim osobom prywatnym, które finansowo, rzeczowo, bądź merytorycznie 
wsparły działalność Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 2017 roku.
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Zarząd
Bernard Skiba
dr Rober Żurek
sekretariat@krzyzowa.org.pl

Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży Krzyżowa
Anna Kudarewska
anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

Miejsce Pamięci
Dominik Kretschmann
d.kretschmann@krzyzowa.org.pl

Akademia Europejska
dr Robert Żurek
robert.zurek@krzyzowa.org.pl

Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne „Krzyżowa”
Małgorzata Wojtyna
mck@krzyzowa.pl
+48 74 85 00 300
www.krzyzowa.pl

Fundraising
Aleksandra Królak-Wąsowicz
ola@krzyzowa.org.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Dom Ogrodnika”
cee@krzyzowa.org.pl
www.cee.krzyzowa.org.pl 

Kreisau-Initiative e.V.
Nina Lüders
lueders@kreisau.de 
www.kreisau.de

Fundacja im. Freyi von Moltke  
dla Nowej Krzyżowej
dr Agnieszka von Zanthier
info@fvms.de
www.fvms.de

www.krzyzowa.org.pl

Kontakt

• AIRE Agata Teodorczyk 
• Biuro Podróży Lido 
• Baloon Club Świdnica 
• Deutsch-Europäisches Bildungswerk 

Hessen e .V . 
• Dolnośląscy Pracodawcy 
• Dolnośląska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 
• Elżbieta Malinowska Traveler 
• Fundacja św . Jadwigi 
• Gimnazjum im . Szarych Szeregów 

w Pszennie 
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu 

i Rekreacji w Świdnicy 
• Hebrew Reali School in Haifa 
• HERZ Armatura i Systemy Grzewcze 

Sp . z o .o . 
• Institut fur Aus-, Fort und 

Weiterbildung Kościoła 
ewangelickiego Westfalii 

• Impresariat artystyczny „Młody 
Paganini” w Legnicy 

• Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Wartenburg, Wittenberg, Bitterfeld 

• Klub „DogOn” w Świdnicy 
• Klub Seniora „Wars i Sawa” 

w Warszawie 
• Kreativno edukativni centar-KEC 
• Lebenshilfe Wetzlar Weilburg e .V . 
• I Liceum Ogólnokształcące  

im . Jana Kasprowicza w Świdnicy 
• III Liceum Ogólnokształcące  

im . M . Skłodowskiej-Curie w Świdnicy 
•  .lkj) – Landesvereinigung kulturelle 

Kinder- und Jugendbildung Sachsen-
-Anhalt e .V . 

• LVHS Freckenhorst 
• Muzeum Śląskie w Görlitz 
• Niemieckie Towarzystwo Kulturalno- 

-Społeczne we Wrocławiu 
• Nikolaus-August-Otto-Schule  

Bad Schwalbach 

• Ogólnopolska Konferencja 
Interdyscyplinarna Eureka 

• Polska Unia Transportu
• Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy 
• Powiatowe Zrzeszenie LZS 

w Świdnicy 
• Powiatowe Urzędy Pracy 

Województwa Dolnośląskiego 
• PTTK w Świdnicy 
• Rada Porozumienia Oddziałów PTTK 

Województwa Dolnośląskiego 
• Schattdecor Sp . z o .o . 
• Stowarzyszenia „BLIŻEJ CIEBIE” 

przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Świdnicy 

• Stowarzyszenie „Gesellschaft für 
deutsch-polnische Nachbarschaft 
Sąsiedzi e .V .” 

• Südzucker Polska S .A . 
• TDM2000 Polska 
• Travel Plus Sp . z o .o . 
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 
• Uniwersytet Wrocławski 
• Via Silesia 
• Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e .V . 
• Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe 
• Young Polish International Network 
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im . Wincentego Witosa 
w Mokrzeszowie 

• Zespół Szkół „EKOLA” Wrocław 
• Zespół Szkół Mechanicznych  

im . Mikołaja Kopernika w Świdnicy 

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, urzędom, 
szkołom, uczelniom wyższym, organizacjom partnerskim 
za zaufanie i przeprowadzenie w Krzyżowej szkoleń, 
seminariów, konferencji projektów i imprez integracyjnych:

Dziękujemy również wszystkim osobom prywatnym, które odwiedziły 
Krzyżową w 2017 roku.
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Członkowie Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
do 06/2017
Eva Feldmann-Wojtachnia / Przewodnicząca
Maryna Czaplińska / Wiceprzewodnicząca
Bernd Böttcher
Oliver Engelhardt
Ekkehard Geiger
Elisabeth Here-Särchen
dr Matthias von Hülsen
Ulrike Kind
Arne Lietz
dr Piotr Łysakowski (Przedstawiciel Rządu RP)
Ondřej Matějka
dr Marcin Miodek
Daniel von Moltke
Helmuth Caspar von Moltke
prof. Władysław Narkiewicz
Klaus Prestele
Paweł Prokop
bp Waldemar Pytel
Elisabeth Wolbers (Przedstawicielka Rządu RFN)
Zygmunt Worsa
 

Członkowie Rady Nadzorczej
dr Grzegorz Warzocha / Przewodniczący (do 04/2017)
dr Benedikt Schneiders / Wiceprzewodniczący
Eva Feldmann-Wojtachnia

Członkowie Rady ds. MDSM Krzyżowa
Ulrich Ballhausen / Przewodniczący
Joanna Szaflik-Homann / Wiceprzewodnicząca
Renata Bardzik-Miłosz
Bernd Böttcher
Celestyna Górczyńska-Owsianko 

Członkowie Komisji ds. Miejsca Pamięci i Akademii Europejskiej
Ondřej Matějka / Przewodniczący
prof. UW dr hab. Waldemar Czachur / Wiceprzewodniczący
Renata Bardzik-Miłosz
dr Gregor Feindt
dr Annemarie Franke
dr Andrea Genest

Rada Honorowa
bp Ryszard Bogusz
Jürgen Telschow
dr Theo Mechtenberg
o. Adam Żak

Gremia

Mark Huessy
Rafał Kocot
dr Agnieszka Łada

Agnieszka Janik
Dorothee Jäckering (Przedstawicielka Rządu RFN)
Darius Müller
Przedstawiciel Rządu RP – wakat

Katrin Hattenhauer
Mark Huessy
dr Marcin Miodek
dr Thomas Serrier
dr Pierre-Frédéric Weber

abp Alfons Nossol
prof. Kazimierz Czapliński
August Wilhelm Heckt
Lien Leeman

od 06/2017
prof. UW dr hab. Waldemar Czachur / Przewodniczący
Ole Jantschek / Wiceprzewodniczący
o. Paweł Brożyniak SJ
Maryna Czaplińska
Oliver Engelhardt
Gregor Feindt
Ekkehard Geiger
Elisabeth Here-Särchen
dr Matthias von Hülsen
Agnieszka Janik
Basil Kerski
Ulrike Knotz (od 08/2017 Przedstawicielka Rządu RFN)
Arne Lietz
dr Piotr Łysakowski (Przedstawiciel Rządu RP)
Daniel von Moltke
Marek Mutor
prof. Władysław Narkiewicz
Klaus Prestele
Paweł Prokop
bp Waldemar Pytel
Marta Titaniec
Elisabeth Wolbers (do 08/2017 Przedstawicielka Rządu RFN)
Zygmunt Worsa

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pragnie zachęcić Państwa do realizacji celów bizneso-
wych i zaangażowania w działalność społeczną poprzez współpracę z nami. Stworzyliśmy kompleksowy 
system wsparcia Pro Bono im. prof. Władysława Bartoszewskiego, który określa zasady sponsorowa-
nia działalności Fundacji „Krzyżowa”.

Społeczne zaangażowanie biznesu jest bardzo pozytywnie postrzegane przez klientów, kon-
trahentów oraz pracowników firm. Dzięki temu firmy i przedsiębiorstwa zachowują rów-
nowagę między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym.

Aleksandra Królak-Wąsowicz
tel.: +48 (74) 85 00 301
kom.: 519 333 522
sekretariat@krzyzowa.org.pl

SYSTEM PRO BONO FUNDACJI „KRZYŻOWA”

System Pro Bono im. prof. Władysława Bartoszewskiego

SIEĆ KRZYŻOWA Najważniejszym kapitałem Fundacji „Krzyżowa” jest zaangażowanie 
ludzi – pracowników i przyjaciół Krzyżowej. Organizacja działa 
dzięki partnerskiej współpracy osób z różnych krajów, pracujących 
zawodowo lub społecznie.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Fundacja ,,Krzyżowa” jest jednostką centralną 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytu-
cją pożytku publicznego działającą bez nastawienia na zysk. Celem Fundacji jest wspieranie 
pokojowego oraz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek 
w Europie. Krzyżowa tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj 
ludzi, ich pomysłom i działaniom. Zespół pracowników Fundacji to międzynarodowa grupa do-
świadczonych specjalistów w dziedzinie edukacji międzynarodowej i komunikacji społecznej. 
Wszystkie przychody Fundacji służą finansowaniu merytorycznej pracy lub wykorzystywane 
są na utrzymanie ośrodka. Działalność Fundacji finansowana jest z dotacji przyznawanych na 
realizację konkretnych projektów. Rada Nadzorcza i Rada Fundacji pracują społecznie.

Zachęcamy do wspierania projektów Fundacji „Krzyżowa” .
Dotacje przekazywane na konto
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
PL 03 1090 2369 0000 0006 0201 9216
z dopiskiem darowizna na cele statutowe Fundacji „Krzyżowa”,
można odliczyć od podstawy opodatkowania .

Towarzystwo
Przyjaciół 
Krzyżowej 

w Warszawie



fundacja „krzyżowa”
dla porozumienia europejskiego
stiftung kreisau für europäische verständigung

krzyżowa 7, 58–112 grodziszcze
sekretariat@krzyzowa.org.pl
tel: 00 48 74 85 00 200
 00 48 74 85 00 300
fax: 00 48 74 85 00 305
KRS 0000084948

Fundacja „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego 

Fundacja Krzyżowa krzyzowa_live @Krzyzowa

http://www.krzyzowa.org.pl
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