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Bolesław Kominek, nieznany Ojciec Europy

Bruksela, Bozar (Galeria Ravenstein) od 9 czerwca do 30 lipca

1. Historia wystawy

W 2007 roku, wystawa Europa to nasza historia! 50 lat europejskiej przygody, przygotowana i zrealizowana przez 
Temporę SA na prośbę Muzeum Europy, została przedstawiona w Brukseli z okazji rocznicy Traktatów Rzymskich. 
Wystawa adresowana była oczywiście do wszystkich Europejczyków, ale szczególnie, ze względu na miejsce prezentacji 
w Brukseli, do publiczności krajów założycielskich Unii Europejskiej. W 2009 roku, na prośbę Urzędu Miasta Wrocławia, 
wystawa została pokazana w Polsce w wersji zaadoptowanej do publiczności polskiej. Postać Kardynała Kominka (1903-
1974) stanowiła część tej adaptacji i pozwalała na odkrycie podjętych przez niego kroków na rzecz pojednania polsko-
niemieckiego w Europie po II wojnie światowej.
Stąd też narodziła się wystawa przechodnia, która po Włoszech (Watykan), Niemczech (Berlin) i Polsce (Wrocław) zostanie 
zaprezentowana dziś w Brukseli: pozwala ona odkryć po wielu latach nieznane do tej pory dokonania tego polskiego 
duchownego, które umożliwiły i doprowadziły do pojednania pomiędzy Niemcami i Polakami, uważanego przez lata za 
niemożliwe, a które stało się w szerokim rozumieniu pojednaniem pomiędzy Europejczykami.

2. Kontekst historyczny

«Polacy, wyjaśnia Profesor Krzysztof Pomian, kurator wystawy,  zawsze cierpieli z powodu następstw wojny  
eksterminacyjnej i służalczej prowadzonej przez Niemców nazistowskich przeciwko ich narodowi, ich krajowi, ich 
kulturze. Z drugiej strony, RFN  nie uznawał przynależności do Polski terytoriów historycznie niemieckich, a przyznanych 
jej w rekompensacie po stracie tych na Wschodzie na mocy konferencji w Poczdamie (1945). Część społeczeństwa 
niemieckiego odczuwała pewien rodzaj niesprawiedliwości, bezpowrotnej nadziei i straty z powodu domów przodków 
zajętych przez Polaków zmuszonych do opuszczenia swoich».
Pojednanie pomiędzy dwoma narodami niemożliwe? Bolesław Kominek, arcybiskup tytularny Wrocławia, był przekonany, 
że to możliwe zgodnie ze słowami «Nacjonalizmy, to przeszłość. Europa, to przyszłość.» W 1965 roku, podczas Rady 
Watykańskiej, przygotowuje list podpisany przez wszystkich biskupów polskich obecnych w Rzymie, List od polskich 
biskupów do ich niemieckich braci w duchu Chrystusa, który niósł na końcu osławione już zdanie: «Wybaczamy i prosimy 
o przebaczenie». Pojednanie niemiecko-polskie rozpoczęło się.

3. Wystawa

Wystawa skonstruowana jest wokół trzech «aktów»:
 • W cieniu Hitlera: 1939-1945
 • W cieniu Stalina: 1945-1956
 • W kierunku pojednania: 1956-1974

Dzieła sztuki, archiwalne dokumenty, przedmioty osobiste oraz historyczne, instalacje muzealne zjednoczone w sile 
wyrazu, by wywołać u zwiedzającego podwójną historię: tragiczną historię dwóch narodów, które stają na przeciwko 
siebie oraz tą człowieka, który jest w pierwszej kolejności «prostym» obserwatorem tej Historii, nabiera świadomości, by 
stać się jej głównym aktorem.



4. Informacje praktyczne

Wystawa będzie miała miejsce w Galerii Ravenstein na wprost wejścia głównego do Palais des Beaux Arts 
(Mezzanina Galerii Ravenstein) od 9 czerwca do 30 lipca (wstęp wolny).

Pomysłodawca wystawy

Kurator wystawy: Krzysztof Pomian, Dyrektor naukowy Muzeum Europy

Wystawa została przygotowana i zrealizowana przez

W porozumieniu z

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji: info@tempora.be - +32 (0)2/549.60.43
www.tempora-expo.be/cardinal-kominek - www.expokominek.com

Godziny otwarcia:   Dojazd:
Wtorek-niedziela: 10h00-18h00              Pociąg: Dworzec Gare Centrale
Czwartek: 10h00-21h00   Linia Metra 1: przystanek Gare Centrale
Zamknięte w poniedziałek      Autobus: 65, 66, 63

Kontakt prasowy:

Charlotte Piens - charlotte.piens@tempora.be - +32 (0)2/549.60.43 
Zdjęcia są dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej: www.expokomoniek.com


