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Birken im Schnee

Wenn der Abendwind mit leisem Rauschen                                                                        
durch die Kronen weißer Birken fährt,                                                                            

stehst du wie verwandelt, ihm zu lauschen,                                                                      
niemals aber Worte auszutauschen,                                                                      

welcherlei Geheimnis du gehört.
An des Tages tiefer Dämmerneige                                                                                 

schaust du schweigsamer als sonst hinauf                                                                     
in das silberne Gespinst der Zweige,                                                                                 

und kein nachempfundner Klang, geschweige                                                                      
denn ein Wort stört diese Wunder auf. 

Schöpfungswunder, die seit Ewigkeiten                                                                          
immer neu und doch dieselben sind;                                                                                    
die im großen Wandel der Gezeiten
Fest um Fest mit alledem bereiten, 
was aus vollen Schalen überrinnt.

Hans Niekrawietz
(* 1896 in Oppeln, 

† 1983 Wangen)
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Ein Gruß vom VSK-Vorsitzenden 
aus dem Hirschberger Tal

Christopher Schmidt-Münzberg

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereins-
mitglieder und Unterstützer unserer Arbeit, 

diese Ausgabe steht ganz im Zeichen einer gan-
zen Reihe von positiven Nachrichten und Entwicklungen 
für den VSK. Zunächst ein kurzer Überblick über die aktu-
ellen Projekte des VSK mit dem Stand der Dinge: Die Wie-
derherstellung der marmornen Parkbank im Schlosspark 
(siehe Seiten 5 und 50 ff. des 62. GaL) von Buchwald ist ein 
gutes Stück vorangekommen. Mit Schaufel und Minibagger 
wurden im Herbst die letzten Fragmente der Bank teilwei-
se tief aus dem Grund wieder ans Tageslicht befördert. Wir 
sind jetzt sicher, dass sich nunmehr keine weiteren Teile 
der Bank  im Untergrund befinden. Alle Bauteile sind auf 
Paletten im ersten Schritt gesichtet und gereinigt worden. 

Noch im Dezember werden mit modernsten di-
gitalen Vermessungmethoden (Pointcloud-Scanning) die 
vorhandenen Teile mit Lasertechnik dreidimensional er-
fasst und ein absolut präzises virtuelles Modell erstellt. 
Daraus lässt sich der Bedarf an Ergänzung und Reparatur 
ableiten und neuer Marmor kann mithilfe von CNC-Werk-
zeugmaschinen (Computerized Numerical Control) pas-
send bearbeitet werden. Die Buchwalder Parkbank dient 
gegenwärtig als eine Art Versuchsobjekt für digitale Bau-
aufnahme. Die bereits versprochene präzise Kostenermitt-
lung zur Herstellung der Bank bleibt noch aus, da wir noch 
auf die Ergebnisse dieser Bauaufnahme warten müssen. 
Eine überschlägige Kalkulation der Wiederherstellung be-
läuft sich auf ca. 30.000 Euro. Spendenzuwendungen wä-
ren wünschenswert, um als weiteren Schritt einen Block 
aus vergleichbarem schlesischen Marmor anzukaufen. 
Jeder Beitrag hilft uns bei dieser Aufgabenerfüllung. Es 
können Spenden unter Angabe des Projekts oder einfach 
eine freie nicht zweckgebundene Spende für die Arbeit des 
VSK überwiesen werden. Auf Wunsch werden von unserer 
Schatzmeisterin für steuerliche Zwecke Spendenquittun-
gen ausgestellt.

Das nächste wichtige Projekt ist die Erstellung 
einer Wanderausstellung als Vorbereitung einer musealen 
Ausstellung auf dem Galgenberg, auch Fliegerberg genannt, 
bei Grunau, dem Mekka der Segelflieger seit den 1920er 
Jahren. Der Vorsitzende unseres akademischen Beirats, Dr. 
Gerhard Schiller, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, 
zunächst Quellenlagen, Kooperationsmöglichkeiten und 
den Kostenrahmen zu prüfen. Mit Ergebnissen dieser Re-
cherchen ist im 1.Quartal 2020 zu rechnen. 

Ein weiteres wichtiges Projekt war die Vergabe 
des 1. Riesengebirgspreises für Literatur. Die Vergabe des 
Preises war überfällig für die Region, denn bis dato gab es 
nichts Vergleichbares. Führt man sich die mehr als reiche 
Vergangenheit in Literatur, Kunst und Kultur vor Augen, 

Przewodniczący VSK pozdrawia  
z Kotliny Jeleniogórskiej

Christopher Schmidt-Münzberg

Szanowni Państwo, drodzy Członkowie Stowa-
rzyszenia oraz zwolennicy naszej pracy,

obecny numer obfituje w szereg pozytywnych 
wiadomości oraz zmian dla Stowarzyszenia VSK. Na po-
czątek krótki wykaz aktualnych projektów VSK wraz ze 
stanem ich realizacji: renowacja marmurowej ławki w bu-
kowieckim parku pałacowym (patrz. s. 5 i 50 w numerze 
62. Pozdrowień z Łomnicy) posunęła się dobry krok na-
przód. Jesienią przy użyciu łopat i minikoparki wydobyto 
na światło dzienne ostatnie fragmenty ławki, znajdujące 
się częściowo głęboko pod ziemią. Teraz jesteśmy pewni, 
że pod ziemią nie ma już żadnych pozostałości. W pierw-
szej fazie wszystkie części na paletach zostały przebadane 
oraz oczyszczone.

Jeszcze w grudniu istniejące fragmenty będą re-
jestrowane trójwymiarowo za pomocą najnowocześniej-
szej cyfrowej metody pomiarowej („chmura punktów”) 
przy zastosowaniu techniki laserowej oraz sporządzony 
zostanie dość precyzyjnie wirtualny model. Na tej pod-
stawie będzie można zdecydować o potrzebie wykonania 
uzupełnień i napraw, zaś nowy marmur będzie można od-
powiednio obrobić przy użyciu maszyn typu CNC (Compu-
terized Numerical Control). Ławka w bukowieckim parku 
jest obecnie pewnego rodzaju obiektem testowym dla 
przeprowadzenia cyfrowej inwentaryzacji budowlanej. 
Nie ma jeszcze, obiecanego wcześniej, dokładnego koszto-
rysu wykonania ławki, ponieważ musimy jeszcze pocze-
kać na wyniki tej inwentaryzacji. Przybliżona kalkulacja 
jej odrestaurowania opiewa na ok. 30 tys. euro. Pożądane 
byłoby wsparcie finansowe, aby w kolejnym etapie zakupić 
blok z porównywalnego śląskiego marmuru. Każda kwota 
przybliża nas do realizacji tego zadania. Można wpłacać 
datki z podaniem nazwy projektu lub bez podawania celu, 
po prostu na działalność Stowarzyszenia VSK. W razie po-
trzeby, dla celów podatkowych, nasza skarbniczka wysta-
wi pokwitowanie wpłaty darowizny.

Kolejnym ważnym projektem jest stworzenie 
wystawy objazdowej będącej przygotowaniem do wy-
stawy muzealnej na Górze Szybowcowej, zwanej daw-
niej Górą Szubieniczną (niem. Galgenberg) koło Jeżowa 
Sudeckiego, która jest mekką pilotów szybowcowych od 
lat 20. XX wieku. Przewodniczący naszej rady naukowej, 
dr Gerhard Schiller, był tak miły i zgodził się sprawdzić 
najpierw dokumenty źródłowe, możliwości współpracy 
oraz koszty. Wyników tych badań należy spodziewać się 
w pierwszym kwartale roku 2020.

Innym ważnym projektem było przyznanie 
I Karkonoskiej Nagrody Literackiej. Ustanowienie tej na-
grody było oczekiwane w regionie, gdyż dotychczas nie 
było tutaj niczego porównywalnego. Pamiętając o przebo-
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kann man mit Recht sagen, dass die Riesengebirgsregion 
ein kulturelles „powerhouse“ war und ist. Dank der För-
derung des Landes Sachsen, vertreten durch Dr. Jens Bau-
mann und unter der Schirmherrschaft des sächsischen Mi-
nisterpräsidenten und des Marschalls der Wojewotschaft 
Niederschlesien waren wir in der Lage, die Erstauflage des 
Preises noch im Jahr 2019 zu vergeben. Mit dieser wichti-
gen Aufgabe wurden die Ressourcen im Verein stark belas-
tet, es gilt mein Dank allen Beteiligten, im Besonderen dem 
Vorsitzenden der Jury des Vergabeausschusses und stell-
vertretendem VSK-Vorsitzenden, Dr. Józef Zaprucki. Es galt 
in deutsch-polnischer Teamarbeit Satzung und Rahmenbe-
dingungen zu entwerfen, Ausschreibungen  vorzunehmen, 
Bewerbungen zu sondieren sowie eine PR-Kampagne auf-
zusetzen. Und das ist in weniger als drei Monaten in weit-
gehend ehrenamtlicher Tätigkeit. 

Am Ende war alles gelungen: Unter großer pro-
minenter, öffentlicher und medialer Begleitung konnte 
der Preis schließlich am 01.Dezember 2019 in der Aula 
der Riesengebirgshochschule in Hirschberg feierlich ver-
geben werden. Die Jury hatte einstimmig beschlossen, als 
Preisträger 2019 Filip Springer den Literaturpreis zuzu-
erkennen. Springer ist Absolvent des interdisziplinären 
Humanistischen Studiums (Archäologie mit Kulturanth-
ropologie) an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen/
Poznań und als Fotoreporter und Journalist tätig. Er pu-
blizierte u. a. in Politik, Rzeczpospolita,  Przekrój" und 
"Tygodnik Powszechny", Stipendiat des Ministeriums für 
Kultur und Nationales Erbe (2012), Autor von Reportage-

Suche nach Resten der ehemaligen Marmorbank
Poszukiwanie pozostałości dawnej marmurowej ławki

gatej przeszłości w literaturze, sztuce i kulturze, można 
słusznie powiedzieć, że region Karkonoszy był i jest kultu-
rowym „powerhouse”. Dzięki wsparciu kraju związkowe-
go Saksonii, reprezentowanego przez dra Jensa Bauman-
na, byliśmy w stanie ustanowić pierwszą edycję nagrody 
literackiej jeszcze w 2019 roku. To ważne przedsięwzię-
cie poważnie obciążyło zasoby Stowarzyszenia. Należą 
się podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom, 
a w szczególności przewodniczącemu jury konkursowego 
oraz wiceprzewodniczącemu VSK, drowi Józefowi Zapruc-
kiemu. Istotne było opracowanie w polsko-niemieckim ze-
spole statutu, ogólnych warunków, ogłoszenie konkursu, 
zaopiniowanie wniosków zgłoszeniowych oraz przepro-
wadzenie kampanii PR.  

I to w czasie krótszym niż trzy miesiące, w dużej 
mierze była to działalność społeczna.

W końcu wszystko się udało: ostatecznie, przy 
okazałej, imponującej oprawie publicznej i medialnej, 
dnia 1 grudnia 2019 r. w auli Karkonoskiej Państwowej 
Szkole Wyższej w Jeleniej Górze wręczono uroczyście na-
grodę. Jury jednogłośnie postanowiło przyznać nagrodę 
literacką Filipowi Springerowi jako laureatowi roku 2019. 
Springer jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów 
Humanistycznych (archeologia z antropologią kulturo-
wą) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu i pracuje jako fotoreporter i dziennikarz. Publikuje 
m.in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Przekroju” oraz „Ty-
godniku Powszechnym”. Stypendysta Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego (2012). Autor reportaży 
literackich, jak „Miedzianka. Historia znikania”, „Źle uro-
dzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, „Zaczyn. O Zofii 
i skarze Hansenach”, „13 pięter”, „Księga zachwytów” oraz 
„Miasto Archipelag”. W roku 2013 pisarz otrzymał Medal 
Młodej Sztuki a w roku 2016 Śląski Wawrzyn Literacki. 
Springer otrzymał nagrodę w szczególności za książkę 
„Miedzianka. Historia znikania”, gdyż książka ta ekspo-
nuje oprócz literackiej jakości jego pracy, również śląskie 
odniesienia.

Laureatka nagrody specjalnej Lisa Palmes, 
ur. w 1975 r. w Greven (Nadrenia Północna-Westfalia), stu-
diowała filozofię i socjologię w Wiedniu, a także polonisty-
kę i lingwistykę na Uniwersytecie im. Humboldtów w Ber-
linie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2019 
pracuje jako tłumaczka literatury polskiej. W ostatnich 
latach przetłumaczyła dzieła wielu polskich pisarzy: Joan-
ny Bator, Lidii Ostałowskiej, Filipa Springera oraz Justyny 
Bargielskiej. Palmes współpracuje z berlińską księgarnią 
Buchbund , organizuje imprezy literackie oraz warsztaty 
translatorskie na Uniwersytecie im. Humboldtów w Ber-
linie. W roku 2017 Palmes otrzymała Nagrodę im. Karla 
Dedeciusa. Wraz z Lotharem Quinkensteinem przetłuma-
czyła „Księgi Jakubowe” laureatki Nagrody Nobla Olgi To-
karczuk, które ukazały się w Niemczech w roku 2019. 

Przyznanie nagrody było dla VSK spektakular-
nym sukcesem, otwierającym drzwi do dalszych, ponadre-
gionalnych projektów. Przygotowanie, wręczenie oraz sfi-
nalizowanie były efektem doskonałej polsko-niemieckiej 
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współpracy. W tym kontekście proszę o przeczytanie lau-
dacji dra Józefa Zapruckiego wydrukowanej w tym nume-
rze.

Kolejnym osiągnięciem było przyznanie Nagro-
dy Kulturalnej Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, 
ważnego i cennego wyróżnienia dla działalności Stowa-
rzyszenia w przeszłości i teraźniejszości dla Śląska i na 
Śląsku. Szczegółowy przegląd uroczystości zawiera spra-
wozdanie naszego honorowego Przewodniczącego Karste-
na Riemanna.

W sensie literackim szczególnie cieszy mnie ar-
tykuł naszej nowej członkini Grażyny Prawdy, a miano-
wicie ostatnie, możliwe pod względem kalendarzowym, 
uczczenie istnienia i pracy Theodora Fontane w Kotlinie 
Jeleniogórskiej w dwusetną rocznicę jego urodzin.

Pozostaje mi teraz złożyć najlepsze życzenia na 
rok 2020 oraz życzyć Przyjaciołom i Sponsorom VSK re-
fleksyjnego końca roku.

Wasz Christopher Schmidt-Münzberg

büchern wie „Kupferberg. Der verschwundene Ort“, „Die 
schlecht Geborenen. Reportagen über die Architektur der 
Volksrepublik Polen“, „Sauerteig“, „Über Zofia und Oskar 
Hansen“, „13 Stockwerke“, „Buch der Entzückungen“ und 
„Die Stadt als Archipel“. Im Jahr 2013 erhielt der Schrift-
steller die Medaille der Jungen Kunst und 2016 den Nie-
derschlesischen Literaturlorbeerkranz. Im Besonderen 
erhielt Springer den Preis für das Buch „Kupferberg. Der 
verschwundene Ort.“, denn dieses Buches manifestiert ne-
ben der literarischen Qualität seiner Arbeit auch den schle-
sischen Bezug.

Die Sonderpreisträgerin Lisa Palmes, geb. 1975 
in Greven (Nordrhein-Westfalen), studierte Philosophie 
und Soziologie in Wien als auch Polonistik und Lingu-
istik an der Humboldt-Universität in Berlin und an der 
Warschauer Universität. Als Übersetzerin der polnischen 
Literatur ist sie seit 2009 tätig. In den letzten Jahren hat 
sie Werke zahlreicher polnischer Schriftsteller übersetzt: 
Joanna Bator, Lidia Ostałowska, Filip Springer oder Justy-
na Bargielska. Palmes arbeitet mit der Berliner Buchhand-
lung Buchbund zusammen und organisiert literarische 
Veranstaltungen als auch Übersetzerwerkstätten an der 
Humboldt-Universität. Im Jahr 2017 hat Palmes den Karl-
Dedecius-Preis bekommen. Sie übersetzte zusammen mit 
Lothar Quinkenstein „Die Jakobsbücher“ der Nobelpreis-
trägerin Olga Tokarczuk, die 2019 auf Deutsch erschienen 
sind.

Die Verleihung war für den VSK ein durchschla-
gender Erfolg und öffnet die Türen zu weiteren, überre-
gional gelagerten Projekten. Die Vorbereitung, Vergabe 
und Abwicklung war eine Schaustück deutsch-polnischer 
Zusammenarbeit bester Güte. Lesen Sie bitte in diesem Zu-
sammenhang die in diesem Heft abgedruckte Laudatio von 
Dr. Józef Zaprucki.

Eine weiterer Höhepunkt  war die Übergabe des 
Kulturpreises Schlesien des Landes Niedersachsen, eine 
wichtige und wertvolle Auszeichnung der Vereinsarbeit 
der Vergangenheit und Gegenwart für und in Schlesien. Ei-
nen detaillierten Überblick der Feierlichkeiten bietet der 
Bericht unseres Ehrenvorsitzenden Karsten Riemann. 

Ganz im literarischen Sinne gestimmt, freue ich 
mich besonders über den Beitrag unseres neuen Mitgliedes 
Grazyna Prawda, nämlich eine kalendarisch letztmögliche 
Würdigung über das Sein und Wirken von Theodor Fonta-
ne im Hirschberger Tal in seinem 200. Geburtsjahr.

Ich verbleibe nunmehr mit besten Wünsche für 
2020 und wünsche Freunden und Förderern des VSK einen 
besinnlichen Jahresausklang.

 Ihr Christopher Schmidt-Münzberg

Lagerung der gefundenen Bauteile der Marmorbank
Składowanie znalezionych fragmentów marmurowej ławki 

Alte Bauteile werden mit Lasertechnik dreidimensional erfasst
Odnalezione fragmenty rejestrowane są trójwymiarowo 

przy pomocy techniki laserowej
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Weitere Neuigkeiten aus dem VSK
Karsten Riemann 

Liebe Freunde Schlesiens und der schlesischen 
Kunst und Kultur, liebe VSK-Mitglieder,

am Schluss meines Vorwortes im vorigen 
62. Gruß aus Lomnitz hatte ich Ihnen eine „angenehme 
Überraschung“ angekündigt: Der VSK wurde am 28. Sep-
tember 2019 im Rahmen eines feierlichen Festaktes im 
Lessingtheater in Wolfenbüttel mit dem Sonderpreis des 
Kulturpreises Schlesien 2019 des Landes Niedersach-
sen vom Innenstaatssekretär Stephan Manke und dem 
aus Breslau angereisten Vizemarschal Michał  Bobowiec 
ausgezeichnet. Der Vorstand war fast komplett angereist, 
um die Überreichung der Urkunde und der vom Breslau-
er Bildhauer Stanisław Wysocki geschaffenen Bronzes-
kulptur mitzuerleben. Auf Bitte des Niedersächsischen 
Innenministeriums sollte erst am Tag des Festaktes die 
Öffentlichkeit über die Namen der Preisträger informiert 
werden. An diese Bitte hielten wir uns, im Gegensatz zu 
einigen anderen Medien.

Vor dem Hintergrund unserer über 25-jährigen 
völkerverbindenden Kulturarbeit ist dieser Sonderpreis eine 
Bestätigung unseres ausschließlich ehrenamtlichen Wirkens. 
Es ist vor allem auch eine Anerkennung der geleisteten auf 
Verständigung und Versöhnung ausgerichteten kulturellen 
Pionierarbeit unserer Gründungsväter, deren Erbe wir stets 
auch als eine Verpflichtung für unser heutiges und zukünf-
tiges Handeln, gemeinsam mit den polnischen Schlesiern, in 
einem vereinigten Europa verstehen. 

Mit diesen Worten haben wir uns nach Bekannt-
gabe der Entscheidung der Jury im März 2019 beim nieder-
sächsischen Innenminister Boris Pistorius, dem Vorsitzen-
den dieses Gremiums, bedankt. 

Im August konnten wir im sanierten ehemaligen 
Schafstall des Dominiums Buchwald endlich einen eige-
nen Raum beziehen, in dem auch die VSK-Bibliothek und 
das VSK-Archiv Platz gefunden hat. Dieses von polnischen 
Architekten feinfühlig unter Wahrung des Denkmalschut-
zes wieder hergestellte Gebäude enthält nunmehr neben 
Konferenzräumen eine Reihe von Hotelzimmern und einen 
großen Saal, indem auch die VSK-Mitgliederversammlung 
und das Konzert des Carl Maria von Weber Gitarrenor-
chesters im Rahmen unserer Jahrestagung Anfang Okto-
ber 2019 stattfinden konnte. Über die Jahrestagung 2019 
gibt Stefan Barnowski im folgenden Beitrag einen ausführ-
lichen Bericht. 

Der Umzug nach Buchwald war bekannterwei-
se notwendig geworden, weil das große Schloss Lomnitz 
seit März dieses Jahres ausschließlich als Museum genutzt 
wird. Das führte aber auch zu dem glücklichen Umstand, 
dass wir jetzt viel intensiver mit der in Buchwald ansäs-
sigen Stiftung „Tal der Schlösser und Gärten“, die uns den 

Kolejne nowinki z VSK
Karsten Riemann

Drodzy Przyjaciele Śląska oraz śląskiej sztuki 
i kultury, drodzy Członkowie VSK,

pod koniec mojej przedmowy do poprzednie-
go 62. numeru „Pozdrowień z Łomnicy” zapowiedziałem 
Państwu „miłą niespodziankę”: dnia 28 września 2019 r. 
podczas uroczystej ceremonii w Teatrze im. Lessinga 
w Wolfenbüttel Stowarzyszenie VSK zostało uhonorowa-
ne Nagrodą Specjalną w ramach Nagrody Kulturalnej 
Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przez se-
kretarza do spraw wewnętrznych Stephana Mankego oraz 
przybyłego z Wrocławia wicemarszałka Michała Bobow-
ca. Zarząd Stowarzyszenia przybył prawie w komplecie, 
aby uczestniczyć w uroczystości wręczenia dyplomu oraz 
statuetki z brązu, zaprojektowanej przez wrocławskiego 
rzeźbiarza Stanisława Wysockiego. Na prośbę minister-
stwa spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii nazwiska lau-
reatów miały zostać podane do wiadomości publicznej 
dopiero w dniu uroczystej ceremonii. Zastosowaliśmy się 
do tej prośby, w przeciwieństwie do niektórych innych me-
diów.

W kontekście naszej ponad 25-letniej pracy kultu-
ralnej, łączącej narody, ta specjalna nagroda jest potwier-
dzeniem naszej wyłącznie społecznej działalności. To rów-
nież przede wszystkim wyraz uznania dla opierającej się na 
zrozumieniu i pojednaniu pionierskiej pracy kulturalnej oj-
ców założycieli, których dziedzictwo wciąż traktujemy jako 
zobowiązanie dla naszych obecnych i przyszłych działań, 
wspólnie z polskimi Ślązakami, w zjednoczonej Europie.

Tymi słowami, po ogłoszeniu decyzji jury 
w marcu 2019 roku, podziękowaliśmy ministrowi spraw 
wewnętrznych Dolnej Saksonii Borysowi Pistoriusowi, 
przewodniczącemu tego gremium.

W sierpniu udało nam się wreszcie wprowa-
dzić do własnego pomieszczenia w odnowionej daw-
nej owczarni dominium Bukowiec, gdzie swoje miejsce 
znalazła biblioteka VSK i archiwum VSK. Budynek ten 
został starannie odrestaurowany, z zachowaniem zasad 
konserwatorskich, przez polskich architektów i obecnie 
mieści, oprócz pomieszczeń konferencyjnych, szereg pokoi 
hotelowych oraz dużą salę, w której w ramach naszego do-
rocznego posiedzenia na początku października 2019 roku 
odbyły się Walne Zebranie Członków VSK oraz koncert 
Orkiestry Gitarowej im. Carla Marii von Webera. Stefan 
Barnowski w kolejnym artykule przedstawia szczegółową 
relację z tego posiedzenia.

Przeprowadzka do Bukowca, jak wiadomo, 
była konieczna, ponieważ od marca tego roku duży pałac 
w Łomnicy służy wyłącznie jako muzeum. To doprowadzi-
ło jednak do sprzyjającej okoliczności, możemy bowiem 
teraz intensywniej współpracować z Fundacją Doliny Pa-
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łaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Bu-
kowcu, która udostępniła nam nowe pomieszczenie.

Od lat Zarząd pracuje nad połączeniem sił ślą-
skich organizacji kulturalnych. Istniejące wzajemne 
członkostwa, po części dobrze funkcjonujące, są oznaką 
tego udanego wysiłku. Przykładem jest wieloletnia dobra 
współpraca ze Stowarzyszeniem HAUS SCHLESIEN oraz 
Stowarzyszeniem na Rzecz Badań i Konserwacji Orga-
nów na Śląsku (niem. VEESO). Od pewnego czasu mamy 
również kontakty z Fundacją Kulturwerk Schlesien, która 
obecnie wraz z jej stowarzyszeniem wspierającym wyka-
zuje zainteresowanie pracą VSK. Zainteresowanie można 
było dostrzec, gdy przewodniczący VSK miał okazję powi-
tać dwie przedstawicielki fundacji oraz stowarzyszenia 
wspierającego na tegorocznym posiedzeniu.

Wyjątkowe zdarzenie na cmentarzu w Bukowcu 
może być początkiem nowego projektu VSK: w tym roku 
podczas kolejnej wizyty odkryłem w podsypce żwirowej 
lapidarium, utworzonego z niemieckich nagrobków, mar-
murową, dobrze zachowaną płytę pamiątkową ku czci 
znanego w całych Niemczech pedagoga reformy Karla 
Friedricha Wilhelma Wandera (ur. 1803 r. w Karpnikach, 
zm. 1879 r. w Kostrzycy). Jeszcze kilka miesięcy temu tu jej 
nie było. Pomimo badań nadal nie udało nam się ustalić, 
skąd pochodzi ta marmurowa płyta i kto ją umieścił w la-
pidarium. Dawni niemieccy mieszkańcy Kostrzycy pamię-
tają, że była ona przymocowana w Kostrzycy na budynku, 
w którym mieszkał Wander.

neuen Raum zur Verfügung gestellt hat, zusammenarbei-
ten können. 

Der Vorstand arbeitet seit Jahren daran, die 
Kräfte kultureller schlesischer Organisationen zu 
bündeln. Bestehende teilweise gut funktionierende ge-
genseitige Mitgliedschaften sind ein Zeichen dieses er-
folgreichen Bemühens. Beispielgebend sei die langjährige 
gute Zusammenarbeit mit dem Verein HAUS SCHLESIEN 
und dem Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesi-
scher Orgeln (VEESO). Seit einiger Zeit gibt es auch Kon-
takte zur Stiftung Kulturwerk Schlesien, dass aktuell ge-
meinsam mit seinem Förderverein  Interesse an der Arbeit 
des VSK  zeigt. Sichtbar wurde dieses Interesse daran, dass 
der VSK-Vorsitzende zwei Vertreterinnen der Stiftung und 
des Fördervereins bei der diesjährigen Jahrestagung,  be-
grüßen und willkommen heißen konnte. 

Ein besonderes Erlebnis auf dem Friedhof in 
Buchwald war der Anfang eines möglicherweise neuen 
VSK-Projekts: mitten im Kiesbett des Lapidariums deut-
scher Grabsteine entdeckte ich in diesem Jahr bei einem 
wiederholten Besuch eine marmorne, sehr gut erhaltene 
Gedenkplatte für den deutschlandweit bekannten Re-
formpädagogen Karl Friedrich Wilhelm Wander (ge-
boren 1803 in Fischbach, gestorben 1879 in Quirl), die 
einige Monate zuvor dort noch nicht gelegen hatte. Trotz 
Recherchen konnten wir bisher nicht ermitteln, woher die-
se Marmorplatte stammte und wer sie in dem Lapidarium 
platziert hat. Ehemalige deutsche Quirler können sich er-

Die Jury des Kulturpreises mit den Preisträgern
Jury Nagrody Kulturalnej Śląska z laureatami
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Kontynuując nasze poszukiwania, zastana-
wiamy się, jak we właściwy sposób przybliżyć również 
obecnym mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej należytą 
pamięć o nim. Dzięki dotychczasowej dobrej współpra-
cy z gminą Mysłakowice z pewnością znajdziemy godne 
miejsce, uzupełniając je o tablicę objaśniającą w języku 
polskim i niemieckim. 

Kim dokładnie był zatem Wander? Ullrich Junker 
nie mógł odmówić mojej prośbie: w szczegółowym arty-
kule do tego numeru przedstawia życie i działalność tego 
pioniera nowoczesnej pedagogiki reformy (niem. Reform-
pädagogik).

Wszystkim Czytelnikom życzę pełnego zadumy 
okresu adwentowego oraz pięknych Świąt Bożego Na-
rodzenia. Bądźcie Państwo nadal, również w roku 2020, 
przychylni Stowarzyszeniu VSK. 

Wasz Karsten Riemann

innern, dass sie an Wanders Wohnhaus in Quirl angebracht 
war. 

Wir suchen weiter und überlegen, wie wir ein 
ehrenvolles Gedenken auch der heutigen Bevölkerung 
des Hirschberger Tals in angemessener Weise nahebringen 
können. Aufgrund der bisherigen guten Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Mysłakowice/Zillerthal-Erdmannsdorf 
werden wir sicherlich einen würdigen Standort, ergänzt 
um eine Erläuterungstafel in Polnisch und Deutsch, finden. 

Wer genau war nun aber Wander? Ullrich Junker 
hat sich meiner Bitte nicht verschließen können: er stellt 
in diesem Heft in einem ausführlichen Beitrag Leben und 
Wirken dieses Pioniers moderner Reformpädagogik dar.  

Allen Lesern wünsche ich eine besinnliche Ad-
ventszeit und schöne Weihnachtsfeiertage. Bleiben Sie dem 
VSK auch im neuen Jahr 2020 gewogen.

Ihr Karsten Riemann

Ostschlesische Tanzgruppe Bielitz-Biala 
aus Braunschweig 

Zespół Bielitz-Biala z Brunszwiku prezentujący tańce 
ze wschodniej części Śląska

Christopher Schmidt-Münzberg nimmt den Sonderpreis 
aus den Händen von Vizemarschal Michał Bobowiec 

und Staatssekretär Stephan Manke entgegen
Christopher Schmidt-Münzberg odbiera nagrodę specjalną 

z rąk wicemarszałka Michała Bobowca 
oraz sekretarza stanu Stephana Mankego



9

VSK-Jahrestagung 2019 im 
herbstlichen Hirschberger Tal

– Mitgliederversammlung erstmals in Buchwald –

Stefan Barnowski

Zum ersten Mal wurden die Freunde und Mit-
glieder des VSK (Verein zur Pflege Schlesischer Kunst und 
Kultur e.V.) am ersten Wochenende im Oktober zu einer 
Jahresversammlung ins Hirschberger Tal nach Buchwald 
eingeladen. Wie bereits das Magazin SCHLESIEN HEUTE 
(Heft 10 / 2019 S. 26) berichtete, hat der Verein dort seit 
kurzer Zeit in einem sanierten und völlig neu gestalteten 
Gebäude des ehemaligen Dominiums einen großzügigen 
Raum für Vorstandsarbeit und Bibliothek sowie die Nut-
zungsmöglichkeit des großen Saales. Es lag also nahe, die 
Mitgliederversammlung im 26. Jahr des Vereinsbestehens 
hierher einzuberufen. 

Zum Auftakt des gemeinsamen Wochenendes mit 
ca. 40 Freunden und Vereinsmitgliedern traf man sich je-
doch am Freitagnachmittag zunächst im Schloss Lomnitz. 
Hier hat der Verein seine Wurzeln und es wurde damit 
verdeutlicht, dass Lomnitz auch künftig neben Buchwald 
kulturelles Zentrum des Vereins sein wird. Elisabeth von 
Küster begrüßte als Hausherrin den VSK-Vorsitzenden 
Christopher Schmidt-Münzberg sowie alle nach Lomnitz 
angereisten Gäste und Vereinsmitglieder im Schlossmuse-
um, das in der jetzigen Form erst im vergangenen Frühjahr 
eröffnet und zuvor völlig neu gestaltet worden war. Die mu-
seumspädagogisch mit Mitteln neuester Technik hervorra-
gend durch die Jahrhunderte führende Schau wurde durch 
die Berliner  Ausstellungskuratorinnen Ellen Röhnert und 
Ulrike Treziak sehr lebendig und informativ gestaltet.

Abends traf man sich  im Restaurant „Alter Stall“ 
des Dominiums Lomnitz, wo zum Ausklang des Tages der 
aus Berlin angereiste Autor und Filmregisseur Hans-Dieter 
Rutsch zu ausgewählten Bildern und Filmsequenzen aus 
seinem 2014 erschienenen Buch „Das Preußische Arkadi-
en“ einzelne Passagen las. In einem ziemlich aus dem An-
fang des Buches zitierten Satz wird er vielen Anwesenden 
sicher aus dem Herzen gesprochen haben: „Für mich wur-
de Schlesien nach und nach immer anziehender. Ich reiste 
nicht im Schmerz über das verlorene Leben dorthin. Nein, 
ich ließ mich von Luft, Himmel und Bergen berühren, vom 
stillen Fließen der Oder, auf der die Wolken im blauen Him-
mel segeln. Vom pulsierenden Breslau mit seinen alten Ge-
schichten, von den weiten Ebenen Oberschlesiens, seinen 
Bergwerken und Hüttenbetrieben“.

War am Freitag noch angenehmes, wenn auch 
kühles Herbstwetter, so wartete der Sonnabend als völlig 
grauer Tag mit Dauerregen auf. Für die offizielle, im neu-
en Saal von Buchwald angesetzte Mitgliederversammlung 
war das kein Problem. Christopher Schmidt-Münzberg 
führte als Vorsitzender souverän durch die Tagesordnung 

Coroczne posiedzenie VSK 
w Kotlinie Jeleniogórskiej, 
jesień 2019 r. 

– Walne Zebranie Członków 
po raz pierwszy w Bukowcu –

Stefan Barnowski

Przyjaciele i Członkowie VSK (Stowarzyszenia 
na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska) w pierw-
szy weekend października zostali zaproszeni na doroczne 
Walne Zebranie Członków do Kotliny Jeleniogórskiej, po 
raz pierwszy do Bukowca. 

Jak już informował magazyn SCHLESIEN HEU-
TE (nr 10/2019 s. 26), w odremontowanym i całkowicie 
na nowo urządzonym budynku dawnego dominium Sto-
warzyszenie posiada od niedawna przestronne pomiesz-
czenie przeznaczone na działalność Zarządu oraz na bi-
bliotekę, a także ma możliwość korzystania z dużej sali. 
Oczywiste zatem było zwołanie tutaj Walnego Zebrania 
Członków w 26. roku istnienia Stowarzyszenia.

Wspólny weekend z około 40 Przyjaciółmi 
i Członkami Stowarzyszenia rozpoczął się w piątkowe 
popołudnie, jednak najpierw w pałacu w Łomnicy. Tu Sto-
warzyszenie ma swoje korzenie i ten sposób zaznaczono, 
że również w przyszłości Łomnica będzie, obok Bukow-
ca, kulturalnym centrum Stowarzyszenia. Elisabeth von 
Küster, właścicielka pałacu, powitała Przewodniczącego 
VSK, Christophera Schmidta-Münzberga, wszystkich gości 
oraz Członków Stowarzyszenia, przybyłych do Łomnicy, 
w muzeum pałacowym, które wcześniej zostało całkowi-
cie przeprojektowane i w obecnym kształcie jest otwarte 
dopiero od zeszłej wiosny. Kuratorki wystawy z Berlina, 
Ellen Röhnert oraz UlrikeTreziak, zaprojektowały bardzo 
obrazowo i merytorycznie muzealno-dydaktyczną ekspo-
zycję, która wykorzystuje najnowsze technologie i znako-
micie prowadzi przez wieki.

Wieczorem miało miejsce spotkanie w restaura-
cji „Stara Stajnia” należącej do dominium Łomnica, gdzie 
na zakończenie dnia autor i reżyser filmowy Hans-Dieter 
Rutsch, przybyły z Berlina, czytał do wybranych zdjęć 
i sekwencji filmowych poszczególne fragmenty ze swojej 
książki „Das Preußische Arkadien” [Pruska Arkadia] wy-
danej w roku 2014. Cytując zdanie z początku książki, wy-
raził zapewne opinię wielu obecnych. „Śląsk stawał się dla 
mnie stopniowo coraz bardziej atrakcyjny. Nie udawałem 
się tam przepełniony bólem za utraconym życiem. Prze-
ciwnie, poddawałem się urokowi powietrza, nieba i gór, 
spokojnie płynącej Odry, po której żeglują chmury na błę-
kitnym niebie. Pulsującego życiem Wrocławia z jego daw-
nymi dziejami, rozległych równin Górnego Śląska, jego 
kopalń i zakładów hutniczych”.

W piątek pogoda była wprawdzie jeszcze dość 
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przyjemna, choć już chłodna, jesienna, jednak sobota za-
prezentowała się całkowicie odmiennie. Był zupełnie sza-
ry dzień i ciągle padał deszcz. Nie stanowiło to żadnego 
problemu dla wyznaczonego w nowej sali w Bukowcu 
oficjalnego Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący 
Christopher Schmidt-Münzberg samodzielnie przedstawił 
porządek obrad i zaprezentował między innymi szczegó-
łowe sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawoz-
danie finansowe. Jednym z głównych punktów jego pre-
zentacji była planowana „Karkonoska Nagroda Literacka”, 
która ma być przyznawana co dwa lata, na zmianę z już 
istniejącą „Nagrodą Ochrony Zabytków”. Następnie Prze-
wodniczący wyeksponował zwłaszcza plany dotyczące 
„historii szybownictwa w Jeżowie Sudeckim” oraz rekon-
strukcji marmurowej ławki w bukowieckim parku. Ten 
ostatni należy uznać za szczególny projekt, realizowany 
w Bukowcu przy współpracy z Fundacją Doliny Pałaców 
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Po szczegółowym spra-
wozdaniu skarbniczki oraz po sprawozdaniu rewidenta 
całemu Zarządowi jednomyślnie udzielono absolutorium. 
Liczne wolne głosy oraz wypowiedzi podczas dyskusji na 
zakończenie Walnego Zebrania Członków świadczyły o ży-
wym zainteresowaniu dotychczas omawianymi, jak rów-
nież kolejnymi aktualnymi tematami.

Zaplanowany po przerwie kawowej spacer po 
wspaniałych bukowieckich założeniach parkowych, nie-
stety, musiał być odwołany ze względu na utrzymujący 
się długotrwały deszcz. Rekompensatą za to ogranicze-
nie było jednak zwiedzenie wspaniale odrestaurowanych 
budynków dawnego dominium oraz oryginalnie i mery-
torycznie opracowanej wystawy stałej na temat wszyst-
kich pałaców Kotliny Jeleniogórskiej. Na koniec, późnym 
popołudniem, Członkowie Zebrania ponownie zebrali się 
w dużej sali, aby wysłuchać koncertowych prezentacji Or-
kiestry Gitarowej im. Carla Marii von Webera. Pod batu-
tą Andreasa van Zoesta wystąpiło wspólnie dziesięcioro 
innych, w większości młodych, wirtuozów gitary z kom-
pozycjami od Vivaldiego po Mozarta i Bacha. Simon van 
Zoest na skrzypcach po mistrzowsku wzbogacił harmo-
nijne brzmienie zespołu. Kilka części ze suity „Fehmarn-
beltsuite” (2013) młodego kompozytora Svena Klammera, 
zaaranżowanej przez niego specjalnie dla tego zespołu, 

und gab u.a. einen ausführlichen Tätigkeits- und Rechen-
schaftsbericht des Vorstandes. Einer der Schwerpunkte 
seiner Ausführungen war der geplante „Riesengebirgs-Li-
teraturpreis“, dessen Verleihung alle zwei Jahre im Wechsel 
mit den bereits bestehenden „Denkmalschutzpreis“ vorge-
sehen sei. Weiter betonte er besonders die Vorhaben zum 
Thema „Segelfluggeschichte in Grunau“ sowie die Wieder-
errichtung einer Marmorbank im Buchwalder Park. Letz-
teres sei als Projekt der besonderen Zusammenarbeit mit 
der „Stiftung Tal der Schlösser und Gärten“ in Buchwald 
zu sehen. Nach ausführlichem Bericht der Schatzmeisterin 
sowie dem Bericht der Rechnungsprüfer wurde dem ge-

samten Vorstand einstimmige Entlastung erteilt. Etliche 
Wortmeldungen und Diskussionsbeiträge zum Abschluss 
der Versammlung zeigten das rege Interesse zu den bisher 
angesprochenen sowie weiteren aktuellen Themen.

Der nach einer Kaffeepause geplante Rundgang 
durch die wunderbaren Buchwalder Parkanlagen musste 
leider wegen des anhaltenden Dauerregens unterbleiben. 
Die Besichtigung der hervorragend wieder errichteten 
Baulichkeiten des ehemaligen Dominiums sowie der infor-
mativ und originell gestalteten Dauerausstellung zu allen 
Schlössern des Hirschberger Tales entschädigte jedoch für 
die Einschränkung. Schließlich versammelten sich die Ta-
gungsteilnehmer   am Spätnachmittag wieder im großen 
Saal um den konzertanten Darbietungen des Carl Maria von 
Weber Gitarren-Orchesters zu lauschen. Unter der Leitung 
von Andreas van Zoest traten zehn weitere, meist junge Gi-
tarrenvirtuosen mit Kompositionen von Vivaldi bis Mozart 
und Bach gemeinsam auf. Simon van Zoest vervollständig-
te den harmonischen Klang des Ensembles gekonnt auf der 
Violine. Den krönenden Abschluss bildeten mehrere Sätze 
aus der „Fehmarnbeltsuite“ (2013) des jungen Komponis-
ten Sven Klammer, die von ihm speziell für dieses Ensem-
ble arrangiert worden war. Mit Begeisterung wurde diese 
besondere Art der Musikpräsentation von Werken aus drei 
Jahrhunderten von allen Anwesenden aufgenommen.

Die für den nächsten Tag angesetzte Busexkursi-
on wurde nun ganz durch das aufklarende Sonntagswetter 
überstrahlt. Zunächst ging es hinauf zum sog. Galgenberg / 
Fliegerberg in Grunau / Jeżów Sudecki. Bei herrlicher 
Fernsicht über das Hirschberger Tal und zum Riesenge-
birgskamm wurden durch Karsten Riemann und Ullrich 
Junker ausführliche Erläuterungen zur segelfliegerischen 
Tradition dieses Ortes gegeben. Berühmte Namen kamen 
in Erinnerung und es wurden wohl einmalige fliegerische 
Rekorde genannt. Auch Gedanken und Pläne des VSK be-
züglich einer Ausstellung zu diesem Thema wurden ver-
tieft. Schließlich traf man sich mit dem in Grunau lebenden 
ehemaligen Berufspiloten Stanislaw Blaziak. Er zeigte der 
Gruppe sodann in Grunau die noch heute aktive Segelflug-
zeugproduktion, die ehemalige Segelfliegerschule sowie 
eine kleine Ausstellung zur Segelfluggeschichte der Region. 
Wolfgang Schubert führte die Busreise sodann weiter hin-

Führung durch das Schlossmuseum durch Elisabeth von Küster
Elisabeth von Küster oprowadza po muzeum pałacowym

VSK-Mitglieder auf dem Grunauer Fliegerberg
Członkowie VSK na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim



11

ein in das von goldenem Oktoberlicht durchstrahlte Bober-
Katzbach-Gebirge. Ab Ketschdorf / Kaczorów rollte der Bus 
das Tal der Katzbach hinunter. Hoch oben am Berg konnte 
bei Kaufung / Wojcieszów ein riesiger Marmorsteinbruch 
bestaunt werden, zu dem der Fachmann Wolfgang Thust 
interessante Fakten nannte. An der nun bald erreichten ro-
manischen Kirche von Schönau / Świerzawa machten die 
Teilnehmer kurz Station,  um das Bauwerk zumindest von  
Außen zu bestaunen. Im Innern erinnern wertvolle Fresken 
das Kirchlein an eines der wichtigsten romanischen Kultur-
denkmale der Landschaft.

Die Rückfahrt über Passhöhen des Bober-Katz-

bach-Gebirges gewährte noch einmal wundervolle Aus-
blicke auf das Hirschberger Tal und den Gebirgskamm 
und führte zum Ausklang nach Schloss Wernersdorf / Pa-
koszów. Nach Stärkung durch die dortige hervorragende 
Gastronomie stand ein abschließender Vortrag des VSK-
Vorsitzenden Christopher-Schmidt Münzberg zum Thema 
„Buchwald und die Familie von Reden“ auf dem Programm. 
Fachkundig und mit viel Einfühlungsvermögen stellte der 
Referent Leben und Wirken von Friedrich Wilhelm Graf 
von Reden (1752–1815) und seiner Gemahlin Friederike 
(1774 –1854) in Schlesien und besonders im Hirschberger 
Tal vor.

Interessante und mit viel Informationen, Erleb-
nissen und Gesprächen angereicherte Tage gingen zu Ende. 
Bei der Ab- bzw. Weiterreise am nächsten Tag schweiften 
sehnsuchtsvolle Blicke zum Gebirgskamm hinauf, auf dem 
schon die ersten herbstwinterlichen Schneefelder blinkten. 
Man versprach ein Wiederkommen und Wiedersehen bei 
hoffentlich guter Gesundheit.

stanowiło zwieńczenie koncertu. Ten szczególny rodzaj 
muzycznej prezentacji utworów z trzech wieków został 
entuzjastycznie przyjęty przez wszystkich obecnych.

Wycieczka autokarowa, zaplanowana na na-
stępny dzień, w związku z niedzielnym wypogodzeniem 
się odbyła się teraz w promieniach słonecznych. Najpierw 
udaliśmy się na tak zwaną Górę Szubieniczną (górę lotni-
ków w Jeżowie Sudeckim). Przy wspaniałej widoczności 
na Kotlinę Jeleniogórską i grzbiet Karkonoszy Karsten Rie-
mann oraz Ullrich Junker szczegółowo objaśnili tradycję 
szybowcową tego miejsca. Wspomniano słynne nazwiska 
i podano prawdopodobnie bezprecedensowe rekordy w lo-
cie szybowcowym. Szczegółowo przedstawiono pomysły 
i plany VSK odnośnie wystawy na ten temat. Na koniec wy-
cieczki miało miejsce spotkanie z mieszkającym w Jeżowie 
Sudeckim pilotem zawodowym, Stanisławem Błasiakiem, 
który pokazał grupie nadal działającą produkcję szybow-
ców, dawną szkołę szybowcową i małą wystawę poświęco-
ną historii szybownictwa w regionie. Następnie Wolfgang 
Schubert poprowadził wycieczkę autokarową dalszej 
w Góry Kaczawskie, rozjaśnione złotym październikowym 
światłem. Z Kaczorowa autokar zjechał w dół doliną rzeki 
Kaczawy. Stamtąd można było podziwiać, wysoko na gó-
rze, ogromny kamieniołom marmuru koło Wojcieszowa 
oraz usłyszeć ciekawe fakty opowiedziane przez eksper-
ta, Wolfganga Thusta. Uczestnicy wycieczki po dotarciu 
do romańskiego kościoła w Świerzawie zatrzymali się na 
krótki postój, aby podziwiać budynek, choćby z zewnątrz. 
Cenne freski wewnątrz nawiązują do sakralnych funkcji 
kościółka, jednego z najważniejszych romańskich zabyt-
ków w krajobrazie kulturowym.

Droga powrotna przez wzniesienia przełęczy 
Gór Kaczawskich ponownie dostarczała cudownych wi-
doków na Kotlinę Jeleniogórską oraz grzbiet górski i za-
kończyła się w Pałacu Pakoszów. Po posiłku, przygoto-
wanym przez tutejszą wyśmienitą kuchnię, w programie 
był wykład końcowy Przewodniczącego VSK Christophera 
Schmidta-Münzberga na temat: „Bukowiec i rodzina von 
Reden”. Prelegent fachowo i z wyczuciem przedstawił ży-
cie i działalność hrabiego Fryderyka Wilhelma von Rede-
na (1752–1815) i jego małżonki Fryderyki (1774–1854) na 
Śląsku, a zwłaszcza w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Interesujące dni obfitujące w wiele informacji, 
doświadczeń i rozmów dobiegły końca. W następnym 
dniu, podczas wyjazdu i dalszej podróży, spojrzenia wę-
drowały z utęsknieniem w górę, ku grzbietowi górskiemu, 
na którym lśniły pierwsze jesienno-zimowe połacie śnie-
gu. Zadeklarowano ponowny powrót i chęć spotkania się, 
w nadziei, że zdrowie dopisze. 

Carl Maria von Weber Gitarrenorchester
Orkiestra Gitarowa im. Carla Marii von Webera
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Enthüllung einer Gedenktafel 
über die ehemalige 
Michelsbaude im Isergebirge

Krzysztof Tęcza

Am Freitag, den 20. September 2019, fand eine 
außergewöhnliche Zeremonie statt. Die vom Isergebirge 
verzauberten Menschen luden ihre Freunde zur Feier der 
Enthüllung einer Gedenktafel zum Gedenken an das Gast-
haus Michelsbaude an der Alten Zollstraße ein.

Alles begann mit dem Bau eines Forsthauses 
Ende des 18. Jahrhunderts durch den Besitzer der Gegend, 
Graf Schaffgotsch, das ihm während seines Aufenthaltes 
im Isergebirge dienen sollte. Der Bereich für den Haus-
bau wurde nicht zufällig ausgewählt. Damals war die Alte 
Zollstraße eine Verbindung zwischen dem Isergebirge und 
dem Riesengebirge. Und es gab zu dieser Zeit eine Glas-
hütte in Karlsthal. So war der Verkehr nicht unbedeutend. 
Eine Straße, die zur Grenze führte, wie wir sie heute ken-
nen, war nicht vorhanden.

Die Michelsbaude erschien erstmals 1824 auf 
den Karten. Laut erhaltenen schriftlichen Quellen wurde 
hier ein preiswertes Gasthaus betrieben. Nach dem Bau 
der Riesengebirgsstraße 1857 verlor die alte Straße ihre 
Bedeutung und das Forsthaus verlegte man in das heutige 
Jakobsthal. Die ungenutzte Baude wurde vermietet. Lei-
der konnte das Objekt aufgrund des sinkenden Verkehrs-
aufkommens kein ausreichendes Einkommen generieren, 
was zu seiner Schließung führte. Das bergige Gelände war 
für einen ernsthafteren Anbau nicht geeignet, so dass das 
Leben hier nicht einfach war. Kein Wunder, dass das Objekt 
schließlich aufgegeben wurde und ohne laufende Wartung 
nach und nach  verfiel und einstürzte.

Die enthüllte Tafel sagt vielleicht nicht alles, aber 

Odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej izerską 
gospodę Michelsbaude

Krzysztof Tęcza

W piątek 20 września 2019 roku miała miejsce 
niezwykła uroczystość. Osoby zauroczone Górami Izerski-
mi zaprosiły znajomych na uroczystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej upamiętniającej funkcjonującą kiedyś na Je-
leniej Łące gospodę Michelsbaude.

Wszystko zaczęło się od wzniesienia pod ko-
niec XVIII wieku przez właściciela tych terenów hrabie-
go Schaffgotscha leśniczówki mającej służyć mu podczas 
przebywania w Górach Izerskich. Teren pod obiekt został 
wybrany nieprzypadkowo. Stara Droga Celna była w ów-
czesnych czasach łącznikiem pomiędzy Górami Izerskimi 
i Karkonoszami. A przecież działała wtedy huta szkła na 
Orlu. Ruch więc wcale nie był taki mały. Drogi prowadzą-
cej do granicy jaką znamy dzisiaj wtedy nie było.

Michelsbaude po raz pierwszy pojawiła się na 
mapach w roku 1824. Z zachowanych źródeł pisemnych 
wynika, że prowadzono tu niedrogą gospodę. Po wybudo-
waniu Drogi Karkonoskiej w 1857 roku stara droga stra-
ciła na znaczeniu i leśniczówka została przeniesiona do 
dzisiejszych Jakuszyc. Nieużytkowany obiekt wydzierża-
wiono. Niestety z powodu coraz mniejszego ruchu obiekt 
nie przynosił należytych dochodów co doprowadziło do 
jego zamknięcia. Teren górski raczej nie sprzyjał poważ-
niejszym uprawom toteż życie tutaj nie należało do ła-
twych. Nic więc dziwnego, że w końcu obiekt opuszczony 
i pozostawiony samemu sobie, pozbawiony bieżącej kon-
serwacji, jako grożący zawaleniu, został rozebrany.

Odsłonięta tablica może nie mówi wszystkiego 
jednak jej tekst jest wystarczający by zachęcić wszyst-

Enthüllung der Gedenktafel durch Marcin Wawrzyńczak, 
Ullrich Junker und Förster Miłosz Motaczyński

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Marcina Wawrzyńczaka, 
Ullricha Junkera i leśniczego Miłosza Motaczyńskiego

Stärkung mit dem Riesengebirgs-Elixier „Echt Stonsdorfer“ 
am neu geschaffenen Rastplatz

Wzmocnienie karkonoskim eliksirem „Echt Stonsdorfer” 
na nowo utworzonym miejscu do odpoczynku
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kich do zainteresowania tym ponad stuletnim okresem 
historii wyjątkowego obiektu służącemu mieszkańcom 
i gościom Gór Izerskich. Napis na tablicy brzmi: 

Na pamiątkę górskiej chaty znanej jako Michels-
baude, która w latach ok. 1776–1905 stała w miejscu zwa-
nym dzisiaj Jelenią Łąką. Noblista Gerhart Hauptmann 
nawiązał do niej w swoich dramatach „Dzwon zatopiony” 
i „A Pippa tańczy!”

Dodam, że w pracach nad doprowadzeniem do 
upamiętnienia tego miejsca brało udział wiele osób. Naj-
lepszym tego przykładem jest Marcin Wawrzyńczak, któ-
ry z pomocą Jowity Selewskiej i Ullricha Junkera napisał 
ponad stustronicową książeczkę pt. Michelsbaude. Histo-
ria nieistniejącej izerskiej gospody. Pozycja wydana przez 
wydawnictwo Wielka Izera już we wstępie uzmysławia 
ogrom pracy, jaką włożył autor podczas zbierania mate-
riałów. Dlatego zasadnym było złożenie podziękowań na 
stronach książki dla instytucji i osób prywatnych, które 
użyczyły i udostępniły swoje zbiory dla potrzeb tej publi-
kacji. Są to: Archiwum Państwowe we Wrocławiu i Jeleniej 
Górze, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Stowarzy-
szenie Wratislaviae-Amici, nadleśnictwo Szklarska Porę-
ba, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Ullrich Junker, 
Stefania Żelazko, Jowita Selewska, Arkadiusz Makowski, 
Leszek Różański, Ziemowit Olszanowski, Paweł Adamski.

Oprócz wspomnianych słowa uznania przekazał 
przemawiający podczas uroczystości Ullrich Junker pod 
adresem Otokara Simma (tłumacza czeskiego) oraz Petera 
Spruijta, który poznał go z miejscowymi pasjonatami.

Dodam tylko, że odsłonięcia pomnika dokonali: 
Marcin Wawrzyńczak, Ullrich Junker i leśniczy Miłosz Mo-
taczyński.

Informacje uzupełniające Ullricha Junkera 
do powyższego sprawozdania dotyczącego gospody 
Michelsbaude.

W wielu relacjach z podróży dowiadujemy się 
o Michelsbaude. John Quincy Adams, późniejszy 6. prezy-

der Text reicht aus, um alle dazu anzuregen, sich für diese 
über hundertjährige Geschichte der Geschichte eines ein-
zigartigen Objekts zu interessieren, das den Bewohnern 
und Besuchern des Isergebirges diente.

Die Beschriftung auf der Tafel lautet:
Zur Erinnerung an die Berghütte Michelsbaude, 

die in den Jahren 1776–1905 an einem Ort stand, der heute 
als Jelenia Łąka bekannt ist. Der Nobelpreisträger Gerhart 
Hauptmann bezog sich in seinen Dramen „die versunken 
Glocke“ und „Und Pippa tanzt“ auf die Michelsbaude.

Ich möchte hinzufügen, dass viele Menschen an 
der Arbeit zur Erinnerung an diesen Ort beteiligt waren. 
Bestes Beispiel dafür ist Marcin Wawrzyńczak, der mit Hil-
fe von Jowita Selewska und Ullrich Junker ein 100-seitiges 
Buch mit dem Titel Michelsbaude schrieb. Die Geschichte 
eines nicht mehr existierenden Gasthauses im Isergebir-
ge. Das im Wielka Izera Verlag erschienene Buch veran-
schaulicht den enormen Arbeitsaufwand, den der Autor in 
die Sammlung von Materialien gesteckt hat. Daher war es 

Gedenktafel
Tablica pamiątkowa

Baudenplan Michelsbaude
Plan budynku Michelsbaude

Exkursionsgruppe auf dem Weg 
zum Michelsbaudenplan

Grupa wycieczkowa w drodze 
do gospody Michelsbaude
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dent USA, odwiedził ją w 1800 roku, w drodze do huty szkła 
w Karlsthal/Orle, podobnie jak Adolf Traugott von Gers-
dorf z Meffersdorf w Tafelfichte/Unięcice, który zwiedził 
każdy zakątek Karkonoszy i Gór Izerskich i udokumento-
wał swoje podróże dla potomnych w swoich dziennikach. 
Bracia Carl i Gerhart Hauptmann również przybyli do 
Michelsbaude spacerując wzdłuż starej drogi celnej (Zol-
lstrasse). Opis Michelsbaude ze zniszczonym piecem w ar-
chiwaliach w zbiorach Schaffgotschów pokrywa się z opi-
sem we wprowadzeniu do drugiego aktu „A Pippa tańczy” 
Gerharta Hauptmanna.

gerechtfertigt, den Institutionen und Privatpersonen zu 
danken, die ihre Sammlungen für die Zwecke dieser Pub-
likation auf den Seiten des Buches geliehen und zur Verfü-
gung gestellt haben. Dazu gehören folgende Institutionen 
und Privatpersonen: die Staatsarchive in Wrocław und Je-
lenia Góra, das Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra, der 
Verein Wratislaviae-Amici, das Forstinspektorat  Szklars-
ka Poręba, das Nationalmuseum in Warschau und Ullrich 
Junker, Dr. Stefania Żelasko, Jowita Selewska, Arkadiusz 
Makowski, Leszek Różański, Ziemowit Olszanowski, Paweł 
Adamski.

Ullrich Junker hob in seiner Rede anerkennend 
die Begeisterung von Otokar Simm (tschechischer Über-
setzer) und Peter Spruijt in dieser Sache hervor.

Ich möchte nur hinzufügen, dass das Denkmal 
von Marcin Wawrzyńczak, Ullrich Junker und dem Förster 
Miłosz Motaczyński enthüllt wurde.

Ergänzungen von Ullrich Junker zum obigen 
Bericht über die Michelsbaude:

In vielen Reiseberichten erfahren wir von der Mi-
chelsbaude. John Quincy Adams, der spätere 6te amerika-
nische Präsident, ist 1800 auf seiner Reise in die Glashütte 
in Karlsthal/Orle hier gewesen, ebenso Adolf Traugott von 
Gersdorf aus Meffersdorf an der Tafelfichte/Unięcice, der 
jeden Winkel im Riesen- und Isergebirge aufsuchte und für 
uns seine Reisen in seinen Journalen dokumentierte. Auch 
die Brüder Carl und Gerhart Hauptmann kamen auf ihren 
Wanderungen auf der alten Zollstraße zur Michelsbaude. 
Eine Beschreibung der Michelsbaude in den Archivalien im 
Schaffgotsch-Bestand mit dem kaputten Ofen deckt sich 
mit der Einführung des zweiten Aktes bei Gerhart  Haupt-
mann in „Pippa tanzt“.

Das Cover des Buches „Michelsbaude:
Die Geschichte einer nicht mehr existierenden Isergebirgs-Baude”

Okładka książki „Michelsbaude:
Historia nieistniejącej izerskiej gospody”
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Wer war der Reformpädagoge 
Karl Friedrich Wilhelm Wander?

Ullrich Junker

Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803–1879), 
der schlesische Pädagoge und Schulpolitiker, hat den Be-
ginn der modernen Volksschule und ihrer Lehrerschaft im 
19. Jahrhundert maßgeblich, auch gegen den obrigkeitli-
chen Widerstand, geprägt. Karl Friedrich Wilhelm Wander 
wurde am 27. Dezember 1803 zu Fischbach, Kreis Hirsch-
berg in Schlesien geboren. Sein Vater war ein armer Dorf-
schneider, dessen Handwerk nur wenig einbrachte. Um 
von der Familie, wenn auch nicht Not und Entbehrung, so 
doch wenigstens das sprichwörtliche „schlesische Elend“ 
fernhalten zu können, arbeiteten die Eltern hart und ange-
strengt im Garten, auf gemietetem Acker und auf Bauern-
land, das sie urbar machten und dafür frei nutzen durften. 
Wie alle Kinder der armen ländlichen Bevölkerung musste 
Wander schon frühzeitig zum Unterhalt der Familie beitra-
gen. Bereits mit fünf Jahren musste er beim Spinnen helfen. 
Diese Arbeit füllte die ganze Zeit zwischen seinem Unter-
richt in der Schule und seiner Arbeit im Garten oder auf 
dem Felde aus.

Wanders Wunsch war es, Lehrer zu werden. Da 

Kim był pedagog reformy Karl 
Friedrich Wilhelm Wander?

Ullrich Junker 

Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803–1879), 
śląski pedagog i działacz oświatowy, odegrał znaczącą rolę 
w kształtowaniu się nowoczesnej szkoły ludowej (niem. 
Volksschule) i jej kadry nauczycielskiej w XIX wieku, na-
wet mimo oporu przełożonych. Karl Friedrich Wilhelm 
Wander urodził się dnia 27 grudnia 1803 r. w Karpnikach, 
w powiecie jeleniogórskim na Śląsku. Jego ojciec był ubo-
gim wiejskim krawcem, którego fach przynosił niewiele 
dochodów. Aby móc uchronić rodzinę, jeśli nie przed biedą 
i niedostatkiem, to przynajmniej przed przysłowiową „ślą-
ską nędzą”, rodzice ciężko i intensywnie pracowali w ogro-
dzie, na dzierżawionych polach oraz na ziemi rolnej, którą 
uprawiali, i mogli z niej w związku z tym swobodnie ko-
rzystać. Wander, tak jak wszystkie dzieci ubogich miesz-
kańców wsi, musiał dość wcześnie wnieść swój wkład 
w utrzymanie rodziny. Już w wieku 5 lat musiał pomagać 
w przędzeniu. Zajęcie to wypełniało cały czas między lek-
cjami w szkole a pracą w ogrodzie lub w polu.

Pragnieniem Wandera było zostać nauczycielem. 
Po ukończeniu szkoły wiejskiej w Karpnikach rodzice od-

Wander, Karl Friedrich Wilhelm, ca. 1830
Wander, Karl Friedrich Wilhelm, około 1830

Das ist die rechte Jugend, seiner Zeit angehören, von ihren Ideen 
ergriffen sein, ihre Leiden mitleiden, für ihre Hochgedanken 

kämpfen, um ihre Hoffnungen sich erheischen.
K. F. W. Wander

Istotą prawdziwej młodości jest przynależeć do swego czasu, 
być przepełnionym swoimi ideami, przeżywać swoje troski, 

walczyć za swoje wzniosłe ideały, aby ziściły się jej nadzieje.
K. F. W. Wander
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die Eltern jedoch die für sie hohen 
Kosten der Vorbildung und Ausbildung scheuten, 

gaben sie ihn nach dem Besuch der Fischbacher Dorfschule 
zunächst zu einem Tischlermeister in Warmbrunn in die 
Lehre. Als Wander nach kurzer Zeit wochenlang krank zu 
Hause lag und seine körperliche Eignung als Tischler frag-
lich schien, gaben die Eltern schließlich dem Drängen und 
Zureden von  Freunden nach und nahmen ihn aus der Leh-
re. Er durfte nun Lehrer werden. Über seinen Berufswech-
sel und seine Berufswahl schrieb Wander später:

„Der Beruf des Lehrers ist an sich nicht besser als 
der Beruf des Tischlers. Jeder Beruf, welcher es auch sei, ist 
ehrenhaft. Ein tüchtiger Tischler ist offenbar mehr wert als 

dali go jednak najpierw na naukę do mistrza stolarstwa 
w Cieplicach, gdyż obawiali się zbyt wysokich dla nich 
kosztów wstępnej nauki i dalszego kształcenia. Gdy po 
krótkim czasie Wander zachorował i leżał w domu przez 
tydzień w łóżku, a jego fizyczna przydatność do zawo-
du stolarza wydała się być wątpliwa, jego rodzice ulegli 
w końcu naciskom i namowom przyjaciół i zwolnili go 
z odbywania praktycznej nauki zawodu. Wander mógł za-
tem zostać nauczycielem. O swojej zmianie i wyborze za-
wodu pisał później: „Zawód nauczyciela nie jest sam w sobie 
lepszy od zawodu stolarza. Każdy zawód, obojętnie jaki, jest 
szlachetny. Rzetelny stolarz jest oczywiście wart więcej niż 
nierzetelny nauczyciel, ale z pewnością również odpowied-
ni nauczyciel ma dla społeczeństwa bez wątpienia większą 
wartość niż nieodpowiedni stolarz. W każdym razie takim 
mógłbym zostać. Wszystko jest z tym związane, że każdy stoi 
w tym miejscu, gdzie powinien być, zgodnie ze swoimi uzdol-
nieniami, siłami i predyspozycjami”.

Wander nigdy nie żałował tego wyboru, choć czę-
sto odczuwał brak solidnego wykształcenia naukowego. 
Jednak pocieszał się, twierdząc, że ono samo nie stanowi 
o wartości człowieka. Nader skromną wiedzę i umiejętno-
ści, jakie były wymagane do uczestniczenia w seminarium, 
Wander uzyskał w tradycyjny wówczas sposób. Później to 
wyłącznie od przyszłych seminarzystów zależało, gdzie 
i w jaki sposób zdobywali tę wiedzę. Zwykle oferowali 
swoje usługi poszczególnym nauczycielom i duchownym 
jako „asystenci szkolni” („Schullehrlinge”) czy „słucha-
cze preparand nauczycielskich” („Schulpräparanden”). 
Nauczyciele i duchowni nie byli zobowiązani odgórnie do 
przyjmowania takich słuchaczy preparand, a jeśli to robili, 
to tracili czas na swoje przygotowanie do innej działalno-
ści zawodowej. Ponadto mentorzy zazwyczaj dysponowali 
jedynie bardzo marną wiedzą i umiejętnościami, tak więc 
kształcenie przyszłych nauczycieli było zazwyczaj przy-
padkowe, nieprzemyślane i słabe.

Karpnicki kantor, Langner, miał kilku takich asy-
stentów, a wkrótce do nich dołączył również K. F. W. Wan-
der. W związku z tym, że urząd organisty powiązany był 
z posadą nauczyciela, lekcje muzyki nabrały szczególnego 
znaczenia. Pastor Siegert raz – dwa razy w tygodniu uczył 
słuchaczy preparand przedmiotów naukowych, głównie 
religii, przedmiotu, w którym nauczyciel powinien wie-
dzieć więcej, niż musiał wbijać swoim uczniom do głowy. 
Tak wykształcony Wander mógł już przed pójściem do se-
minarium zarobić tygodniowo od 10 do 12 srebrnych gro-
szy jako asystent szkolny – w Strużnicy (parafia Karpniki) 
i w Chmielnie. 

Po zdaniu egzaminu wstępnego w 1822 r. został 
przyjęty do seminarium nauczycielskiego w Bolesławcu. 
Sprawował tam surowe rządy ortodoksyjny w kwestiach 
teologicznych dyrektor Hoffmann i z tego okresu Wander 
nie ma do wielu radosnych wspomnień. Wprawdzie na-
uczyciele przekazywali swoim uczniom całą wiedzę, ale 
nie wzbudzali w nich pragnienia jej poznawania. „Otrzy-
mywaliśmy litery Biblii bez jej ducha”. Sztywna interpreta-
cja pojęć, autorytet, posłuszeństwo i wiara wytworzyły 

Nachruf für K. F. W. Wander im 
„Der Bote aus dem Riesengebirge“ (06.06.1879)

Wspomnienie pośmiertne K. F. W. Wandera 
w gazecie „Der Bote aus dem Riesengebirge” (6.06.1879) 
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ein untüchtiger Lehrer; aber ebenso unzweifelhaft ist ein 
brauchbarer Lehrer für die Gesellschaft von höherem Werte, 
als ein unbrauchbarer Tischler. Ein solcher wäre ich aber in 
jedem Falle geworden. Alles kommt darauf an, daß jeder an 
dem Platze steht, wohin er nach seinen Anlagen, Kräften und 
Neigungen gehört.“

Wander hat diese Wahl niemals bereut, obwohl 
er eine gründliche wissenschaftliche Bildung oft vermiss-
te. Über deren Mangel tröstete er sich jedoch damit, dass 
sie allein nicht den Wert des Menschen ausmache. Zu den 
für den Seminarbesuch erforderlichen äußerst bescheide-
nen Vorkenntnissen und Fertigkeiten gelangte Wander auf 
die damals übliche Weise. Danach war es den zukünftigen 
Seminaristen völlig überlassen, wo und wie sie sich die-
se Kenntnisse erwarben. Zumeist vertrauten sie sich als 
„Schullehrlinge“ oder „Schulpräparanden“ einzelnen Leh-
rern oder Geistlichen an. Für die Lehrer und Geistlichen 
bestand keine äußere Verpflichtung, solche Präparanden 
anzunehmen; wenn sie es taten, ging ihnen die Zeit zu de-
ren Vorbereitung für andere Berufsgeschäfte verloren. Da-
rüber hinaus verfügten die Mentoren gewöhnlich nur über 
ein sehr dürftiges Wissen und Können, so dass die Ausbil-
dung der Schullehrlinge meist recht zufälliger Natur, plan-
los und kümmerlich war. 

Der Fischbacher Kantor Langner hatte mehrere 
solcher Lehrlinge, und bald gehörte auch K. Fr. W. Wander 
zu ihnen. Im Hinblick auf das mit einer Lehrerstelle verbun-
dene Organistenamt erhielt der Musikunterricht besonde-
res Gewicht. Ein- bis zweimal in der Woche unterrichtete 
der Pastor Siegert die Präparanden in wissenschaftlichen 
Gegenständen, hauptsächlich in Religion, einem Fache, in 
dem der Schulmeister mehr wissen sollte, als er seinen 
Schülern einzupauken hatte. So ausgebildet, durfte sich 
Wander schon vor dem Besuch des Seminars wöchentlich 
10 bis 12 Silbergroschen als Hilfslehrer verdienen – in Neu-
dorf (Kirchspiel Fischbach) und Ludwigsdorf.

1822 bezog er nach bestandener Aufnahme-
prüfung das Lehrerseminar in Bunzlau. Dort führte der 
orthodox-theologische Direktor Hoffmann ein strenges 
Regiment, und Wander weiß aus dieser Zeit nicht viel 
Erfreuliches zu berichten. Die Lehrer vermittelten ihren 
Schülern zwar eine ganze Menge Wissen, weckten aber 
nicht den Drang nach Erkenntnis. »Wir bekamen die Buch-
staben der Bibel ohne ihren Geist.« Starre Auslegung der Be-
griffe Autorität, Gehorsam und Glaube erzeugte ein Lehrer-
verhalten, vor dem sich die Schüler ducken mussten, wenn 
sie es nicht wagten, sich dagegen aufzulehnen. In Wanders 
Kopf aber regte sich selbständiges Denken; er vertraute 
der Kraft des Intellekts und mochte nur gelten lassen, was 
sein Verstand für richtig erkannt hatte. Von den großen 
geistigen Bewegungen der Zeit (beginnendes 19. Jahrhun-
dert) erfuhren die Seminaristen wenig. Ihre Seelen sollten  
freibleiben von inneren Konflikten und die Wahrheit in der 
Offenbarung suchen. Zwar hörten sie etwas von dem gro-
ßen Schweizer Pädagogen Pestalozzi und seinem hervorra-
genden Vertreter in Deutschland, Diesterweg, aber »in der 
Form einer Verwarnung« vor diesen Neuerern, deren Erzie-

postawę nauczycielską, wobec której uczniowie musieli 
okazywać uległość, jeśli nie odważyli się jej przeciwsta-
wić. W głowie Wandera obudziło się niezależne myślenie, 
zaufał potędze intelektu i akceptował tylko to, co jego ro-
zum uważał za słuszne. Seminarzyści niewiele dowiady-
wali się o wielkich ruchach intelektualnych tego okresu 
(początek XIX wieku). Ich dusze miały pozostać wolne od 
wewnętrznych konfliktów i szukać prawdy w objawieniu. 
Choć słyszeli coś o wielkim szwajcarskim pedagogu Pe-
stalozzim i jego wspaniałym propagatorze w Niemczech, 
Diesterwegu, to tylko „w formie ostrzeżenia” przed tymi 
nowatorami, których ideały wychowawcze stawały się za-
grożeniem dla autorytaryzmu i głęboko zakorzenionego 
ducha poddaństwa.

W kształceniu seminaryjnym główny nacisk 
położony był na omawianiu w przeważającej części re-
ligijnych treści nauczania, pomijano klasyków, których 
swobodny duch myślenia był uważany za szkodliwy, 
a w naukach przyrodniczych i tak niewiele można było się 
jeszcze nauczyć. W jednostronnym przekazywaniu wiedzy 
Wander widział pewne „zawężenie życia”, które zostanie 
przekazane późniejszym uczniom tych początkujących 
nauczycieli.

W roku 1824 Wander obejmuje posadę nauczy-
ciela w Gościszowie, w powiecie bolesławieckim, otrzymu-
jąc lichą tygodniową pensję w wysokości 12 ½ srebrnych 
groszy. Niestrudzenie pracuje nad swoim doskonaleniem, 
zajmuje się ideowymi nurtami epoki i odrzuca utartą pe-
dagogikę opartą na stosowaniu kar. Na swoich lekcjach 
nauki czytania zastępuje przestarzałą metodę literową 
lepszą „metodą dźwiękową”. W roku 1827 zostaje nauczy-
cielem w Jeleniej Górze, otrzymuje wyższą pensję i poślu-
bia Charlotte Fritsch z tego samego miasta.

Todes-Anzeige für K. F. W. Wander im 
„Der Bote aus dem Riesengebirge“ (6.06.1879)

Nekrolog K. F. W. Wandera
w gazecie „Der Bote aus dem Riesengebirge” (6.06.1879)
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hungsideale orthodoxe Beharrlichkeit und eingefleischten 
Untertanengeist zu gefährden drohten. 

Das Schwergewicht des Seminarunterrichts lag 
in einer Überzahl religiöser Lernstoffe, man übersah die 
Klassiker, deren freie Geistesrichtung für schädlich gehal-
ten wurde, und in den Naturwissenschaften gab es ohne-
hin noch wenig zu lernen. Wander erkannte in der einseiti-
gen Wissensvermittlung eine »Lebensverengung«, die sich 
auf die späteren Schüler dieser angehenden Lehrer über-
tragen würde.

1824 ist Wander als Lehrer in Gießmannsdorf, 
Kreis Bunzlau tätig, mit einem dürftigen Wochenlohn von 
12 ½ Silbergroschen. Unermüdlich arbeitet er an seiner 
Weiterbildung, setzt sich mit den geistigen Strömungen 
der Zeit auseinander und verwirft die übliche Prügelpäd-
agogik. In seinem Leseunterricht ersetzt er die veraltete 
Buchstabiermethode durch das bessere „Lautierverfah-
ren“. 1827 ist er Lehrer in Hirschberg, erhält ein höheres 
Gehalt und heiratet Charlotte Fritsch aus derselben Stadt.

Die Schulkinder sollten Schreibsicherheit durch 
das Abschreiben von Bibeltexten erlernen. Damals gab es 
in der Rechtschreibung noch keine festen Regeln. Wander 
schrieb ein Lesebuch und eine Sprachlehre. Er hielt die 
Schüler an, seine Fibel anzuwenden. Dies brachte ihm ei-
nen Rüffel durch den geistlichen Revisor ein, der Wander 
aufforderte wieder zur Schreibweise der alten Bibeln zu-
rückzukehren. Wander widersetzte sich der Anordnung, 
mit der Begründung, der preußischen Staat könnte Vor-
schriften erlassen, aber nicht ein Revisor nach Gutdünken. 
Dies hatte zur Folge, dass man ihm Gottlosigkeit unter-

Dzieci w wieku szkolnym miały uczyć się pisania 
poprzez przepisywanie tekstów biblijnych. W owym cza-
sie nie było żadnych stałych zasad ortograficznych. Wan-
der napisał podręcznik z tekstami do czytania i gramaty-
kę. Zachęcał uczniów do korzystania z jego elementarza. 
To spowodowało, że został ukarany przez duchownego 
inspektora, który nakazał mu powrócić do pisowni sta-
rych tekstów biblijnych. Wander sprzeciwił się poleceniu, 
twierdząc, że państwo pruskie może wydawać przepisy, 
ale nie inspektor według własnego upodobania.

Wskutek tego posądzono go o bezbożność. Z po-
wodu tych wydarzeń rząd pruski odmówił mu zatrudnie-
nia w seminarium. Wrocławski superintendent generalny, 
Ribbeck, przyjrzał się nauczycielowi Wanderowi odnośnie 
jego nowej formy nauczania i wbrew leżącym przed nim 
raportom pozytywnie ocenił jego osobę.

Tymczasem Wander uczył czytania i pisania rów-
nież dorosłych. Utworzone zostały stowarzyszenia czytel-
nicze. Ten głód edukacyjny nie był mile widziany przez 
pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV, gdyż obawiano 
się zagrożenia dla państwa. 

Wander nie zrezygnował, nadal pisał artykuły. 
Pragnął osłabić wpływ księży na edukację ludową. To do-
prowadziło do tego, że nazywano go złośliwie „czerwo-
nym” Wanderem. Król miał powiedzieć, że do Kotliny Je-
leniogórskiej przyjedzie ponownie dopiero wtedy, gdy nie 
będzie tam „czerwonego” Wandera.

Tymczasem wszczęto postępowanie dyscypli-
narne przeciwko Wanderowi. Kłopoty z Wanderem nie 
skończyły się. Ministerstwo nałożyło na rząd okręgowy 

Buchtitel des Sprichwörter-Lexikon 
von K. F. W. Wander

Tytuł leksykonu przysłów 
K. F. W. Wandera

Würdigung Wanders aus Anlass seines Todes in der 
„Königlich priviligierte Berlinischen Zeitung” vom 7.06.1879

Hołd złożony Wanderowi z okazji jego śmierci
w „Königlich priviligierte Berlinische Zeitung” z dn.7.06.1879 r.
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stellte.
Aufgrund der Vorfälle lehnte die preußische 

Regierung eine Anstellung in den Seminardienst ab. Der 
Breslauer Generalsuperintendent Ribbeck hatte sich den 
Lehrer Wander hinsichtlich seiner neuen Unterrichtsform 
angesehen und entgegen den ihm vorliegenden Berichten 
ein positives Bild von ihm erhalten.

Inzwischen hatte Wander auch Erwachsenen das 
Lesen und Schreiben beigebracht. Es wurden Lesevereine 
gegründet. Dieser Bildungshunger kam beim preußischen 
König Friedrich Wilhelm IV. nicht gut an und man sah hier 
eine Staatsgefährdung.

Wander gab nicht auf, er schrieb Artikel. Er 
wollte den Priestereinfluss in der Volksbildung mildern. 
Dies brachte Wander die böse Bezeichnung vom »roten« 
Wander. Der König solle gesagt haben, er käme erst wieder 
ins Hirschberger Tal wenn der »roten« Wander nicht dort 
wäre.

Inzwischen gab es ein Disziplinarverfahren ge-
gen Wander. Der Ärger mit Wander hörte nicht auf. Das 
Ministerium machte der Bezirksregierung die Auflage, die 
rednerische und literarische Tätigkeit des Verdächtigen zu 
überwachen. Das lief auf Bespitzelung hinaus. Es gab eine 
Hausdurchsuchung, sogar ein Berliner Polizeiagent rück-
te an. Aber man konnte Wander angebliche kommunisti-
sche Verschwörung nicht nachweisen. Von 1845 bis 1847 
wurde der unliebsame Querulant mit halbem Gehalt von 
seinem Lehramt suspendiert. Einnahmen aus Privatschul-
unterricht und Honorare für Zeitungsartikel schafften den 
Ausgleich. Das Verfahren gegen ihn endete mit einem Frei-
spruch, weil die in der Anklage erhobenen Vorwürfe nicht 
nachzuweisen waren. Im Januar 1847 erfolgte die Wieder-
einsetzung ins Amt im Beisein von Vertretern des Magist-
rats und der „Schuldeputation“.

Aber leider wurde er in Löwenberg, Bunzlau und 
Lauban abgewiesen. Endlich fand der Gehetzte ein Asyl in 
Hermsdorf/Kynast, wo er ein kleines Haus gekauft hatte 
und ein „Spezereigeschäft“ betrieb. Den Gewerbeschein 
beantragte er für seine Frau, den man ihr aber verweiger-
te, weil sie mit einem Manne verheiratet war, den man »aus 
ehrloser Gesinnung geflossener Verbrechen« beschuldigt 
hatte. Ganz so weitherzig, wie es hier den Anschein hat, 
waren die Hermsdorfer nicht von Anfang an, wenigstens 
nicht der Schlosshauptmann. Ehe der Neubürger seine Kis-
ten mit den Manuskripten ausgepackt hatte, ließ der ge-
nannte Polizeiherr das Haus umstellen und eine »Papier-
durchsuchung« vornehmen.

Mit spitzer Feder schrieb Wander nun für Tages-
zeitungen. Er bekam eine Strafe von 50 Taler, die allerdings 
auf 20 Taler oder eine Woche Haft herabgesetzt wurde.

Die vielen Plagereien, durch Hausdurchsuchun-
gen, dann Schicksalsschläge (in kurzer Zeit starben 3 Söh-
ne und Wanders Bruder) hatte Wander dazu gebracht nach 
Amerika auszuwandern. Sein Sohn Hugo schloss sich ihm 
an. Von August 1850 bis Sommer 1851 weilte Wander in 
Amerika. Das amerikanischen Leben gab reichen Stoff zum 
Beobachten und Nachdenken. Aber es zog Wander doch 

obowiązek kontrolowania działalności oratorskiej i lite-
rackiej podejrzanego. Sprowadzało się to do szpiegostwa. 
Miała miejsce rewizja domu, przybył nawet agent poli-
cyjny z Berlina. Nie można było jednak udowodnić Wan-
derowi rzekomej spiskowej działalności komunistycznej. 
Od 1845 do 1847 r. niewygodny prowokator został zawie-
szony w obowiązkach nauczyciela i otrzymywał pół pen-
sji. Dochody z prywatnych lekcji oraz wynagrodzenia za 
artykuły do gazet stanowiły rekompensatę. Postępowanie 
przeciwko niemu zakończyło się uniewinnieniem, ponie-
waż nie można było udowodnić zarzutów postawionych 
w oskarżeniu. W styczniu 1847 r. w obecności przedstawi-
cieli magistratu i „deputacji oświatowej” został ponownie 
powołany na stanowisko nauczyciela. 

Niestety, nie został przyjęty we Lwówku Śl., Bo-
lesławcu i Lubaniu. W końcu prześladowany Wander zna-
lazł azyl w Sobieszowie, gdzie kupił mały domek i założył 
sklep z przyprawami. Wniosek o zezwolenie na prowadze-
nie działalności handlowej złożył w imieniu swojej żony. 
Dostała odmowę, jako żona mężczyzny, który był obwinio-
ny o „przestępstwa wynikające z nikczemnych poglądów”. Na 
początku mieszkańcy Sobieszowa nie byli tak dobrodusz-
ni, jak się wydaje, bynajmniej nie zarządca zamku. Zanim 
nowy obywatel rozpakował swoje skrzynie z rękopisami, 
wspomniany komendant policji kazał otoczyć dom i prze-
prowadzić „rewizję papierów”.

Wander pisał teraz krytyczne teksty do pra-
sy codziennej. Został za to ukarany grzywną w wysoko-
ści 50 talarów, którą jednak obniżono na 20 talarów lub 
tygodniowy areszt. Liczne trudy, jak rewizje domu czy 
nieszczęśliwe zdarzenia losowe (w krótkim czasie zmar-
li trzej synowie Wandera i jego brat), przyczyniły się do 
emigracji Wandera do Ameryki. Syn Hugo przyłączył się 
do niego. Od sierpnia 1850 roku do lata 1851 roku Wander 
przebywał w Ameryce. Życie amerykańskie dostarczało 
bogatego materiału do obserwacji i refleksji. Ale Wander 
powrócił jednak do swoich stron rodzinnych. 

Ostatecznie wiosną 1852 r. otrzymał zgodę 
władz w Sobieszowie i prowadził założony tutaj sklep 
z przyprawami, pomimo powiatowego kontrdekretu i od-
mowy zezwolenia na prowadzenie działalności. Wciąż 
musiał znosić rozmaite przykre sytuacje: w 1853 r. miała 
miejsce kolejna nagła rewizja domu.

W roku 1874 przeprowadził się do Kostrzycy, 
wsi pomiędzy Jelenią Górą a Kowarami i tu, otrzymując 
gratulacje ze wszystkich stron, obchodził 25-lecie „zwol-
nienia ze stanowiska”.

W tym okresie Wander nie próżnował. Zbierał 
przysłowia i wydał je w wydawnictwie Brockhaus w for-
mie pięciotomowego leksykonu pod tytułem „Deutsches 
Sprichwörter-Lexikon – Ein Hausschatz für das Deutsche 
Volk”. Pięć tomów zawiera około 250 tys. wpisów. Pierw-
szy tom ukazał się w 1866 r. w Sobieszowie.

Wander zmarł dnia 4 czerwca 1879 r. w Kostrzy-
cy koło Kowar na „apopleksję” w wieku 76 lat. Pogrzeb od-
był się dnia 8 czerwca 1879 r. na nowym cmentarzu komu-
nalnym w Jeleniej Górze przy ulicy Schmiedeberger Straße 
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wieder in seine Heimat.
Endlich erhielt er im Frühling 1852 in Herms-

dorf unter dem Kynast die obrigkeitliche Erlaubnis und 
führte das daselbst begründete „Spezereigeschäft“ trotz 
landrätlichen Gegendekrets und der Verweigerung eines 
Gewerbescheins. Er hatte hier noch mancherlei Schlimmes 
durchzustehen: 1853 gab es wieder eine plötzliche Haus-
durchsuchung.

1874 verzog er nach Quirl, einem Dorf zwischen 
Hirschberg und Schmiedeberg, und hier feierte er unter 
allseitiger Gratulation ein fünfundzwanzigjähriges „Amts-
enthebungs-Jubiläum“. Wander war während dieser Zeit 
nicht untätig gewesen. Er hatte Sprichwörter gesammelt 
und diese in einem fünfbändigen Nachschlagewerk bei 
Brockhaus unter dem Titel „Deutsches Sprichwörter-Lexi-
kon - Ein Hausschatz für das Deutsche Volk“ herausgege-
ben. Die fünf Bände umfassen ca. 250 000 Einträge. Der 
erste Band erschien 1866 in Hermsdorf unterm Kynast.

Am 4. Juni 1879, verstarb Wander am „Schlag-
fluß“ in Quirl bei Schmiedeberg, im Alter von 76 Jahren. 
Auf dem neuen Kommunalfriedhof in Hirschberg an der 
Schmiedeberger Straße fand am 8. Juni 1879 die Beerdi-
gung statt. Ca. 2000 Personen gaben Wander die letzte 
Ehre. Selbst die Breslauer Lehrerschaft hatte einen Vertre-
ter entsandt und der Hirschberger Männer-Gesangverein, 
darunter etliche Lehrer sangen Grabgesänge.

Es sollte noch nahezu einhundert weitere Jahre 
dauern, bis sich die Reformpädagogik, die Wander so vehe-
ment vertrat, auch in konservativen Kreisen Deutschlands 
gegen die „schwarze Pädagogik“ im Schulwesen endlich 
durchgesetzt hatte. Gerade auch in seinen unzähligen päd-
agogischen Schriften, die vor allem in geisteswissenschaft-
lichen Kreisen den Reformprozess langsam voranbrachten, 
sind seine Verdienste für das deutsche Bildungswesen zu 
sehen.

Da ist es fast schon eine Ironie der Geschichte, 
dass Karl Friedrich Wilhelm Wander durch sein fünfbän-
diges Sprichwörterlexikon der deutschen Sprache, das 
bis heute in diesem Umfang nach wie vor unerreicht ist, 
deutschlandweit Berühmtheit erlangte und nicht durch die 
sein ganzes Leben maßgeblich geprägte reformpädagogi-
sche Arbeit.

Zum 100. Geburtstag stiftete der Schlesische 
Provinzial-Lehrerverein eine Gedenktafel zum Gedächt-
nis an den Gründer des Deutschen Lehrerververeins 
K.F.W. Wander. Diese Gedenktafel hat alle schlimmen Zei-
ten überstanden. Der VSK wird sich dafür einsetzen, dass 
diese Tafel zusammen mit einer zweisprachigen Erläute-
rungstafel in nächster Zeit an einem würdigen Platz im 
Hirschberger Tal, in dem er geboren wurde, dort wirkte 
und in dem er starb, wieder der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden kann. 

(dziś ul. Sudecka). Około 2 tys. osób oddało Wanderowi 
ostatnie honory. Nawet wrocławscy nauczyciele wysłali 
przedstawiciela, a pieśni pogrzebowe śpiewał jeleniogór-
ski chór męski, a w nim kilku nauczycieli.

Musiało minąć jeszcze prawie sto lat, zanim 
pedagogika reformy (niem. Reformpädagogik), której 
Wander tak zagorzale bronił, była w końcu realizowana 
również w konserwatywnych kręgach Niemiec wbrew 
„czarnej pedagogice”. Jego zasługi dla niemieckiego syste-
mu edukacji są widoczne również w niezliczonych pismach 
pedagogicznych, które powoli posuwały naprzód proces 
reform, zwłaszcza w kręgach humanistycznych.

Jest w tym ironia historii, że Karl Friedrich Wil-
helm Wander zdobył sławę w całych Niemczech nie dzięki 
reformatorskiej pracy pedagogicznej, która miała decydu-
jący wpływ na jego całe życie, lecz dzięki swojemu pięcio-
tomowemu leksykonowi przysłów w języku niemieckim, 
który pod względem wielkości nadal nie ma sobie rów-
nych.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Stowarzyszenie 
Nauczycieli Prowincji Śląskiej (niem. Schlesischer Pro-
vinzial-Lehrerverein) ufundowało tablicę pamiątkową 
ku czci założyciela Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli K.F.W. Wandera. Ta tablica pamiątkowa przetrwała 
wszystkie przeciwności losu. Stowarzyszenie VSK dołoży 
wszelkich starań, aby tablicę tę wraz z dwujęzyczną ta-
blicą objaśniającą można było w niedalekiej przyszłości 
ponownie wyeksponować publicznie w godnym miejscu 
w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie urodził się, pracował 
i zmarł K. F. W. Wander.

Gedenkplatte des schlesischen Provinzial Lehrervereins aus Anlass 
des 100. Geburtstags von K. F. W. Wander im Jahre 1903

Tablica pamiątkowa Stowarzyszenia Nauczycieli Prowincji Śląskiej 
z okazji 100. urodzin K. F. W. Wandera w 1903 r.



21

Schlesische Sommerreise  
mit dem Fahrrad 

– vom 15. bis 27. August 2018 
von Hirschberg bis Krappitz – 

Stefan Barnowski

Bald sitze ich wieder im Sattel und fahre weiter 
in Richtung Alt Heinrichau/Stary Henryków, dem Geburts- 
und Kindheitsort meiner Mutter, wo sich seit meinem ers-
ten Besuch vor gut 20 Jahren so gut wie nichts verändert 
hat. Ich besuche den alten Friedhof mit dem gut gepfleg-
ten hölzernen Kreuz am Grab des Erzpriesters Heinrich 
Wachsmann. Mit der schönen Inschrift „Hier ruht in Gott 
unser Hirt und Bruder der Erzpriester Heinrich Wachs-
mann – 28.1.1873–31.1.1938“. Er war dort Pfarrer wäh-
rend der Kindheit und Jugend meiner Mutter. Sie sprach 
gerne von ihm und hatte ihn stets in liebevoller Erinne-
rung behalten.

Gegenüber der Kirche lebt Maria Maikowska als 
„Schlüsselbewahrerin“ der kleinen St. Martins-Kirche. Ma-
ria stammt, wie viele der hier seit mehr als einem halben 
Jahrhundert lebenden Menschen, aus der Lemberger Ge-
gend. Auch wenn ich ganz spontan komme, bin ich stets 
willkommen, und sie bietet mir immer eine kleine Zwi-
schenmahlzeit an. Diesmal gibt es Milchreis mit Brombee-
ren (mm – lecker) und natürlich einen vernünftigen Kaf-
fee. Wir sitzen in der Küche im Obergeschoss des Hauses, 
gegenüber dem alten, gemauerten Herd und erzählen von 
früheren Besuchen, den Familien und besonders den En-
keln.

Nach herzlichem Abschied und natürlich wie-
der einem Erinnerungsfoto, fülle ich im kleinen Sklep des 
Dorfes den wegen der Hitze wichtigen Wasservorrat auf 
und weiter geht die Fahrt über Heinrichau nach Deutsch 
Neudorf/Nowina, dem Ziel der heutigen Tagesetappe. Die 
in den vergangenen Jahren schon mehrfach durchfahrene 
und durchwanderte Landschaft mit den leicht ansteigen-
den Strehlener Höhen wirkt auf mich vertraut und beruhi-
gend. In diesem Bereich um Heinrichau fahre ich an großen 
Ackerflächen mit Hanfanbau vorbei, der hier wohl mit be-
sonderer Genehmigung gepflanzt wird und den man, wie 
ich später erfahre, zur Fasergewinnung nutzt. Die manns-
hohen Pflanzen sind im Gegensatz zu allen anderen Acker-
pflanzen trotz der aktuellen Trockenheit noch vollkommen 
grün. Als ich Deutsch Neudorf erreiche, ein „Rest-Dorf“ mit 
vielleicht noch 10 Häusern am Ende eines kleinen Seitenta-
les, habe ich im weitesten Sinne das gute Gefühl, angekom-
men zu sein. Aus diesem Dorf kommt meine Großmutter 
mütterlicherseits. Sie stammt aus der Familie eines „Stel-
lenbesitzers“. Das waren Kleinbauern, auch „Häusler“ oder 
„Gärtner“ genannt, die in einer Dienstpflicht gegenüber 
der Grundherrschaft standen. Ihre Vorfahren lebten hier 
offensichtlich schon seit vielen Generationen. Aus Kirchen-

Rowerowa podróż wakacyjna 
po Śląsku

– z Jeleniej Góry przez Krapkowice do Wrocławia 
w dniach 15–27 sierpnia 2018 r. –

Stefan Barnowski

Wkrótce znów siedzę na rowerowym siodle 
i jadę dalej w kierunku Starego Henrykowa, miejsca uro-
dzenia i dzieciństwa mojej mamy, gdzie prawie nic się nie 
zmieniło, od czasu mojej pierwszej wizyty dobre 20 lat 
temu. Odwiedzam stary cmentarz z zadbanym drew-
nianym krzyżem przy grobie archiprezbitera Heinricha 
Wachsmanna, z ładnym napisem: „Tu spoczywa w Bogu 
nasz pasterz i brat archiprezbiter Heinrich Wachsmann – 
28.1.1873–31.1.1938”. Był proboszczem w okresie dzieciń-
stwa i młodości mojej mamy. Chętnie opowiadała o nim 
i zachowała o nim dobre wspomnienie.

Naprzeciw kościoła mieszka Maria Maikowska, 
„klucznik” małego kościoła św. Marcina. Jak wielu ludzi, 
mieszkających tu od ponad pół wieku, Maria Maikowska 
pochodzi z obwodu lwowskiego. Nawet gdy przychodzę 
dość spontanicznie, zawsze jestem mile widziany, a ona 
zawsze serwuje mi małą przekąskę. Tym razem jest to ryż 
na mleku z jeżynami (mm – pyszne) i oczywiście porząd-
na kawa. Siedzimy na górnym piętrze domu, w kuchni, 
naprzeciwko starego murowanego pieca i rozmawiamy 
o dawnych wizytach, rodzinach, a zwłaszcza o wnukach.

Po serdecznym pożegnaniu i oczywiście ponow-
nie pamiątkowym zdjęciu uzupełniam w małym wiejskim 
sklepiku zapas wody, tak ważnej z powodu upału, i kon-
tynuuję jazdę przez Henryków do Nowiny, celu etapu na 
dzisiejszy dzień. Krajobraz z widocznymi lekko wznoszą-
cymi się Wzgórzami Strzelińskimi, który w minionych 
latach przejechałem i przeszedłem kilkakrotnie, sprawia 
na mnie znajome i uspokajające wrażenie. W rejonie Hen-
rykowa mijam wielkie pola z uprawą konopi, które sadzo-
ne są tu zapewne za specjalnym pozwoleniem, i jak się 
dowiaduję później, wykorzystywane są do pozyskiwania 
włókna. W przeciwieństwie do pozostałych roślin upraw-
nych, te rośliny, wysokości człowieka, są mimo aktualnej 
suszy jeszcze całkowicie zielone. Gdy dojeżdżam do Nowi-
ny, „resztek wsi” z może jeszcze 10 domami na krańcu ma-
łej bocznej doliny, mam dobre przeczucie w najszerszym 
znaczeniu tego słowa, że tu przybyłem. Z tej wsi pocho-
dzi moja babcia ze strony mamy. Pochodzi z rodziny wła-
ścicieli gospodarstwa tzw. Stellenbesitzer. Byli to drobni 
chłopi, zwani również chałupnikami czy zagrodnikami, 
którzy mieli obowiązek służenia władzy terytorialnej. Ich 
przodkowie mieszkali tu niewątpliwie już od wielu poko-
leń. O sytuacji życiowej moich tutejszych przodków mo-
głem dowiedzieć się czegoś z ksiąg kościelnych Archiwum 
Archidiecezjalnego Wrocławia oraz ze starych akt doty-
czących „zwolnienia z ciężarów gruntowych” z ok. 1820 r. 
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büchern des Diözesanarchivs Breslau sowie alten Akten 
über die „Ablösung der Reallasten“ um 1820 im Staatsar-
chiv Breslau konnte ich Einiges über die Lebenssituation 
meiner hiesigen Vorfahren erfahren.

Bei Katarzyna Trawinska, die hier einen Agro-
touristikhof mit Pferden betreibt, fühle ich mich wieder 
sehr gut aufgehoben. Sie hat viel zu tun und bewirtschaftet 
das Anwesen mit gelegentlicher Hilfe eines Nachbarn im 
Wesentlichen allein. Dennoch „bekocht“ sie mich und ser-
viert mir an beiden Abenden ein Menü, das ein Sternekoch 
nicht besser hätte arrangieren können. Später erfahre ich 
ein paar Neuigkeiten bei einem Glas Bier mit dem schon 
länger bekannten Nachbarn Tadeusz, der leider in diesen 
Tagen nachmittags arbeitet und erst in den Abendstunden 
nach Hause kommt. Ich schlafe im Appartement über den 
Pferdeboxen im Obergeschoss des Stallgebäudes und fühle 
mich wie in „Abrahams Schoß“.

Der nächste Tag ist als Wandertag in den Streh-
lener Bergen eingeplant. Gut gekennzeichnete Wander-
wege durchziehen die abwechslungsreiche Landschaft 
des Höhenrückens, der mit seinen Mischwäldern bis auf 
393 m Höhe zum Rumsberg/Gromnik ansteigt. Leider ist 
der hübsche alte Aussichtsturm nur an Wochenenden zu 
besteigen. Am Abend darf ich nach ca. 20 km Wanderung 
wieder die Ruhe im verwunschenen Garten meiner Gastge-
berin genießen und bin am nächsten Morgen wieder zeitig 
auf meiner Route, die mich zunächst weiter nach Grottkau/ 
Grodków führt. 

Die Landschaft wird hier weniger abwechslungs-
reich und wirkt durch die Trockenheit dieses Sommers be-
sonders belastet. Ich suche ruhige Straßen, auf denen ich 
meinen Gedanken nachhängen kann und versuche, Ohren 
und Augen deutlicher auf meine Umwelt auszurichten: Das 
Rauschen des Fahrtwindes an diesem sommerlichen Tag, 
raschelnde trockene Maisblätter am Wegesrand und zwit-
schernde, sich schon sammelnde Schwalben und Stare auf 
den Stromleitungen im Ohr. Der Blick erfasst gleichzeitig 
die schon leeren Storchennester, Kiebitzschwärme und 
große Staubwolken, die durch Landmaschinen aus dem 
feinen Lößboden aufgewirbelt werden und hat dabei doch 
stets den Fahrweg im Fokus. Nicht immer findet man auf 
der gewählten Route ruhige Wege. Plötzlich werden klei-
ne Straßen durch schwere LKWs befahren, da dies wegen 
aktueller baulicher Maßnahmen an vielen Stellen nötig 
wird. Polen kann großzügig sein beim Landverbrauch – im 
Straßenbau, bei neuen Gewerbegebieten und auch im Woh-
nungsbau. Jedem in Polen lebenden Menschen steht rein 
rechnerisch die doppelte Bodenfläche zur Verfügung wie 
einem Menschen in Deutschland. Das ist gut für die Infra-
struktur, da man großzügiger planen kann. Aber auch der 
Natur bekommt es gut, da man nicht den letzten Quadrat-
meter Ackerrandstreifen umpflügen muss.

Etwa 5 km vor Grottkau durchfahre ich das 
kleine Dörfchen Zülshof/Sulisław mit seinem 5-Sterne-
Schlosshotel. Das prächtige Gebäude im Stil der englischen 
Neugotik aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bietet gera-
de einem Brautpaar die Kulisse für gut arrangierte Erinne-

w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. 
U Katarzyny Trawińskiej, która prowadzi tu 

gospodarstwo agroturystyczne z końmi, czuję, że jestem 
znów pod bardzo dobrze opieką. Ma dużo pracy, a w zasa-
dzie sama prowadzi posiadłość, korzystając jedynie oka-
zyjnie z pomocy sąsiada. Jednakże gotuje dla mnie i poda-
je mi w oba wieczory zestaw potraw, których odznaczony 
gwiazdką kucharz nie mógłby lepiej zaaranżować. Potem 
dowiaduję się kilku nowości, siedząc tak przy szklance 
piwa z sąsiadem Tadeuszem, którego znam już od dawna. 
Niestety, w tych dniach popołudniami pracuje i wraca do-
piero w godzinach wieczornych. Śpię w apartamencie nad 
boksami dla koni, na górnym piętrze stajni i czuję się jak 
u Pana Boga za piecem. 

Następny dzień zaplanowany jako dzień wę-
drówki w Góry Strzelińskie. Dobrze oznakowane szla-
ki turystyczne prowadzą przez urozmaicony krajobraz 
grzbietu, do Gromnika, porośniętego lasami mieszanymi 
wzniesienia, które sięga do wysokości 393 m n.p.m. Na 
uroczą starą wieżę widokową można, niestety, wejść je-
dynie w weekendy. Wieczorem, po ok. 20 km wędrówki, 
mogę delektować się znów ciszą w zaczarowanym ogro-
dzie mojej gospodyni, a następnego ranka znów wyruszam 
wcześnie na moją trasę, prowadzącą mnie najpierw do 
Grodkowa.

Krajobraz staje się tu mniej zróżnicowany i wy-
gląda na szczególnie dotknięty suszą tego lata. Szukam 
spokojnych dróg, na których mogę oddać się swoim my-
ślom, i próbuję skoncentrować mój słuch i wzrok bardziej 
na moje otoczenie: w uszach szum wiatru podczas jazdy 
w ten letni dzień, szeleszczące, suche liście kukurydzy na 
skraju drogi, ćwierkające jaskółki i szpaki, zbierające się 
na linii wysokiego napięcia. Jednocześnie wzrok dostrzega 
już puste gniazda bocianów, gromady czajek i duże chmury 
pyłu, które z drobnej gleby lessowej wzbijają się na skutek 
prac maszyn rolniczych, a mimo to cały czas skupia uwa-
gę na drogę. Nie zawsze można znaleźć spokojne drogi na 
wybranej trasie. Po małych ulicach nagle wjadą ciężarów-
ki, gdyż będzie to konieczne w wielu miejscach ze względu 
na aktualne prace budowlane. Polska może wykorzysty-
wać grunty na szeroką skalę – przy budowaniu dróg, przy 
tworzeniu nowych terenów przemysłowych, ale również 
w budownictwie mieszkaniowym. Na jednego mieszkań-
ca Polski przypada dwa razy większa powierzchnia niż na 
mieszkańca Niemiec. To dobre dla infrastruktury, którą 
można planować z rozmachem. Służy to również przyro-
dzie, ponieważ nie trzeba orać ostatniego metra kwadra-
towego gruntu.

Około 5 km przed Grodkowem jadę przez małą 
wioseczkę Sulisław, gdzie mieści się pięciogwiazdkowy 
hotel pałacowy. Ten wspaniały budynek w stylu angiel-
skiego neogotyku z drugiej połowy XIX wieku stanowi 
właśnie dla jednej pary nowożeńców scenerię do dobrze 
zaaranżowanych pamiątkowych zdjęć. Naturalnej wielko-
ści, srogo spoglądające figury rycerzy z kamienia, tak bar-
dzo lubiane obecnie w tym krajobrazie, strzegą otoczenia 
wokół. Niespodziewanie pomiędzy nimi znajduje się po-
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rungsfotos. Lebensgroße, martialisch dreinblickende und 
heute in dieser Landschaft sehr beliebte steinerne Ritterfi-
guren bewachen ringsum das Ambiente. Dazwischen steht 
dann plötzlich ein mir schon seltsam anmutender Denk-
malssockel aus deutscher Zeit, der mit seinem Text an das 
aus heutiger Sicht von überschwänglichem Hochmut ge-
prägte Denken und Handeln unserer Altvorderen erinnert: 
„Dem Begründer Deutschlands – Kaiser Wilhelm I – dem 
Siegreichen“.

Gegen Mittag wird ein Halt auf dem hübsch ge-
stalteten Grottkauer Ring eingelegt. Es gibt Milchkaffee 
mit Kuchen vor der Frontseite des markanten Rathauses 
mit dem Denkmal des bekannten Sohnes der Stadt, des 
Komponisten, Kapellmeisters und Pädagogen Josef Els-
ner (1769–1854), dessen Schüler übrigens Friedrich Cho-
pin gewesen ist. Die kleine Kreisstadt, heute Partnerstadt 
meines westfälischen Nachbarortes Beckum, inmitten 
der Grottkauer Ackerebene, wurde 1268 nach deutschem 
Recht gegründet. Seine kleine Kernstadt mit teilweise gut 
erhaltener Stadtmauer bietet noch heute ein anheimelndes 
Bild. 

Gegen 17.00 Uhr wird Falkenberg/Niemodlin 
erreicht. Das Städtchen liegt an dem kleinen Flüsschen 
Steinau, das kurz vor Löwen/Lewin-Brzeski in die Glatzer 
Neiße mündet. Es hat einen sehr schönen, langgestreckten 
Ring, der im Westen durch die kath. Pfarrkirche St. Mariä 
Himmelfahrt mit einem interessanten Stufengiebel abge-
schlossen wird. Am östlichen Ende liegt das besonders 
hervorzuhebende Schloss, ein Renaissance-Bauwerk mit 
spätbarocker Umgestaltung und einer neugotischen Ka-
pelle. Seit zwei Jahren wird die Anlage durch die „Stiftung 
für das Fürstenschloss Falkenberg 1313“ saniert und ist 
inzwischen der Öffentlichkeit zugänglich (Bericht “Schle-
sien heute“ 9/2018, S. 30). Das Landstädtchen leidet ext-
rem unter dem Durchgangsverkehr der Staatsstraße 404 
von Neiße nach Oppeln, der wie auf einer Autobahn ohne 
Unterbrechung über den Ring rollt. An einer Umgehungs-
straße wird gearbeitet. Ich bin froh, dass mein Apparte-
ment an einer der wenigen Seitenstraßen liegt und die gut 
isolierten Fenster nachts geschlossen bleiben können, da 
eine Klimaanlage vorhanden ist.

stument pomnika z czasów niemieckich, który wydaje mi 
się dość dziwny. Zamieszczony tekst upamiętnia myślenie 
i działanie naszych przodków, ukształtowane, z dzisiejszej 
perspektywy, przez bezgraniczną arogancję: „Założycielo-
wi Niemiec – cesarzowi Wilhelmowi I – Zwycięskiemu”.

Około południa zrobiłem postój na ładnie urzą-
dzonym rynku Grodkowa. Przed charakterystycznym ra-
tuszem z pomnikiem znanego syna miasta, kompozytora, 
kapelmistrza i pedagoga Josefa Elsnera (1769–1854), któ-
rego uczniem był zresztą sam Fryderyk Chopin, zamawiam 
białą kawę z ciastkiem. Miasteczko powiatowe pośrodku 
Równiny Grodkowskiej, dziś miasto partnerskie west-
falskiej miejscowości Beckum, które położone jest w są-
siedztwie mojego miejsca zamieszkania, zostało założone 
w roku 1268 na prawie niemieckim. Jego mała starówka, 
z częściowo dobrze zachowanym murem miejskim, wyglą-
da nadal przytulnie. 

Około godz. 17.00 dojeżdżam do Niemodlina. 
Miasteczko położone jest nad małą rzeczką Ścinawą Nie-
modlińską, wpływającą tuż przed Lewinem Brzeskiem 
do Nysy Kłodzkiej. Miasteczko posiada bardzo piękny, 
wydłużony rynek, który zamyka po stronie zachodniej 
katolicki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, 
zwieńczony interesującym schodkowym szczytem. Na 
wschodnim krańcu rynku położony jest zamek, zasługują-
cy na wyróżnienie, to renesansowa budowla, z późnobaro-
kową przebudową, wraz z kaplicą neogotycką. Obiekt, od 
dwóch lat remontowany przez „Fundację na Rzecz Zamku 
Książęcego Niemodlin 1313”, udostępniony jest teraz dla 
zwiedzających (relacja w czasopiśmie „Schlesienheute” 
9/2018, s.30). Prowincjonalne miasteczko cierpi bardzo 
z powodu ruchu przelotowego na drodze wojewódzkiej 
nr 404 z Nysy do Opola, który, jak na autostradzie, toczy 
się przez rynek bez przerwy. Trwają prace na obwodnicy. 
Jestem zadowolony, że mój apartament położony jest na 
jednej z nielicznych ulic bocznych i że dobrze zaizolowane 
okna można w nocy zamknąć, ponieważ zainstalowano tu 
klimatyzację.

Około godz. 6.30 następnego ranka jestem w pie-
karni za rogiem. Z powodu silnego natężenia ruchu prawie 
nie można przejść przez rynek. Niemal bez przerwy pojaz-

Kirche bei Malina
Kościół koło Maliny

Schleuse Ohlau
Śluza Oława
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Gegen 6.30 Uhr bin ich am kommenden Morgen 
in der Piekarnia/Bäckerei um die Ecke. Es ist bei dem ex-
tremen Straßenverkehr kaum möglich, den Ring zu que-
ren. Fast ohne Unterbrechung rollen Fahrzeuge, vor allem 
LKWs, durch die Stadt. Schließlich bin ich erleichtert, dass 
ich gegen 7.15 Uhr losfahren kann und die Hauptstra-
ße kaum benutzen muss. Über eine ruhige Strecke nach 
Goldmoor/Szydlów erreiche ich an seiner nördlichen Ecke 
den Falkenberger Forst/Bory Niemodlińskie. Ich finde 
auch gleich den „Einstieg“ in einen wunderbaren und für 
Radfahrer gut geeigneten Forstweg, der mich über mehr 
als 20 km in südöstlicher Richtung durch das Waldgebiet 
führt. Dieser Forst der Równina Niemodlińska, der Falken-
berger Ebene, umfasst herrliche, forstlich gut geführte und 
pfleglich bewirtschaftete Mischwaldgebiete mit allen mit-
teleuropäischen Laub- und Nadelbaumarten. Ich genieße 
die morgendliche Fahrt durch Waldschatten und sonnige 
Abschnitte und raste an einer romantischen Lichtung, be-
vor gegen Mittag bei Klein Strehlitz/Strzeleczki wieder 
eine offene Landschaft erreicht wird. 

Bei Burgwasser/Dobra wird der Oderzufluss 
Hotzenplotz/Osobłoga überquert und schließlich das 
Dörfchen Pietna/Teichgrund erreicht, das schon zum 
sog. „Annaland“ gerechnet wird, also zu der den Anna-
berg umgebenden Landschaft. Pietna ist ein traditionel-
les schlesisches Dorf und wurde bereits im Jahr 2005 als 
Sieger beim Wettbewerb „Das schönste schlesische Dorf“ 
ausgezeichnet. Dort habe ich mich telefonisch bei Familie 
Kirsch-Iścińska angemeldet, die u.a. ein Agrotouristik-
Haus betreibt. Ingeborg Kirsch gehört der alteingesesse-
nen deutschen Minderheit an. Die sympathische Frau ist 
seit Jahren in der dörflichen Gemeinschaft aktiv und hat 
hier viel mitgestaltet. Wir unterhalten uns intensiv und 
entdecken viel Gemeinsames in unseren Ansichten, Be-
obachtungen und Einschätzungen. Die modernen Gäste-
zimmer sind im Altbau des ehemaligen Gehöftes unter-
gebracht, der mit extrem dicken Außenwänden gegen die 
Hitze, aber sicher auch gegen extreme Kälte gut isoliert 
ist. Das Ehepaar wohnt nebenan im aus einer ehemaligen 
Scheune errichteten Neubau. Ich fühle mich wohl und gut 

dy, zwłaszcza ciężarówki, toczą się przez miasto. Wresz-
cie czuję ulgę, gdy ok. godz. 7.15 rano mogę wyjechać, 
nie musząc korzystać z głównej drogi. Jadąc spokojnym 
odcinkiem drogi do Szydłowa, dojeżdżam na jego północ-
ny kraniec do Borów Niemodlińskich. Zaraz znajduję też 
„wjazd” na wspaniałą ścieżkę leśną, dobrze dostosowaną 
dla rowerzystów, która prowadzi mnie ponad 20 km w kie-
runku południowo-wschodnim przez obszar leśny. Ten las 
Równiny Niemodlińskiej obejmuje wspaniałe, dobrze i sta-
rannie zarządzane lasy mieszane ze wszystkimi środko-
woeuropejskimi gatunkami drzew liściastych i iglastych. 
Rozkoszuję się poranną przejażdżką przez zacienione oraz 
słoneczne odcinki lasu i robię przerwę przy romantycznej 
polanie, zanim około południa znów dotrę przy Strzelczy-
kach do otwartego krajobrazu.

Niedaleko miejscowości Dobra przekraczam 
Osobłogę, dopływ Odry, i dojeżdżam wreszcie do wioseczki 
Pietna, należącej już do tzw. Krainy św. Anny (niem. Anna-
land), zatem do okolicznego regionu wokół góry św. Anny. 
Pietna to tradycyjna śląska wieś i już w roku 2005 zwycię-
żyła w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Tam skontakto-
wałem się telefonicznie z rodziną Kirsch-Iścińskich, która 
prowadzi m.in. agroturystykę. Ingeborg Kirsch należy do 
przedstawicieli mniejszości niemieckiej, mieszkającej tu 
od dawna. Sympatyczna kobieta jest od dawna aktywna 
w społeczności lokalnej wsi i wiele rzeczy współtworzyła. 
Rozmawiamy intensywnie i odkrywamy wiele wspólne-
go w naszych poglądach, obserwacjach i ocenach. Nowo-
czesne pokoje gościnne mieszczą się w starym budynku 
dawnej zagrody, którego bardzo grube ściany zewnętrzne 
dobrze izolują od upałów, ale z pewnością również od eks-
tremalnych chłodów. Małżeństwo mieszka obok, w nowym 
budynku wzniesionym na miejscu dawnej stodoły. Czuję 
się dobrze i jestem pod dobrą opieką. Wieś, oczywiście 
również ze sklepem i małą kaplicą, położona w pobliżu 
okolicznych zabytków, sprzyja ich zwiedzaniu i zdecydo-
wanie może rozbudzić mój apetyt na powrót. Następnego 
ranka, na pożegnanie, właściciel, który jako rzemieślnik 
prowadzi swoja małą firmę budowlaną, zaprasza mnie na 
taras przed drzwiami wejściowymi na cappuccino. Roz-
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umsorgt. Das Dorf, natürlich auch mit Sklep und kleiner 
Kapelle, hat eine günstige Lage zu Sehenswürdigkeiten in 
der Umgebung und kann mir ein Wiederkommen durchaus 
schmackhaft machen. Zum Abschied am nächsten Morgen 
bittet mich der Hausherr, der übrigens als Handwerker ein 
kleines Baugeschäft betreibt, noch zu einem Cappuccino 
auf die Terrasse vor seiner Haustür. Wir plaudern über 
Dies und Das, natürlich auch über die politische Lage und 
die bevorstehenden Wahlen zu den Kommunalparlamen-
ten. Die Gastgeberin schenkt mir den hübschen Touristik-
führer „Entdecke das Annaland“ (www.annaland.pl), an 
welchem sie mit Texten zu „Wanderungen durch das An-
naland“ aktiv mitgewirkt hat. 

Der südöstlichste Punkt meiner Reise ist er-
reicht. Ich wende die Fahrt in Richtung Norden, wo ich 
nach wenigen Kilometern Krappitz/Krapkowice erreiche. 
Das kleine Landstädtchen, direkt am Zufluss der Hotzen-
plotz in die Oder gelegen und inzwischen auch wieder mit 
einer kleinen Sportboot-Marina ausgestattet, macht einen 
positiven, aufgeräumten Eindruck. Es wurde bereits 1294 
mit Neumarkter Stadtrecht ausgestattet und der quadra-
tische Ring, heute mit zahlreichen Geschäften und einiger 
Gastronomie, zeugt von der seinerzeitigen planmäßigen 
Stadtanlage. Im Kriege wohl wenig zerstört, sind auch die 
Pfarrkirche St. Nikolaus und Reste der alten Stadtmauer 
Zeugen der alten Zeit. Besonders pittoresk macht sich kurz 
vor der Mündung in die Oder ein altes Mühlengebäude, 
heute als Hotel und für die Gastronomie genutzt. 

Mein Rad rollt über die Oderbrücke auf die nord-
östliche Seite des Flusses und bei Oderwanz/Odrowąż 
wird die Autobahn A 4 überquert. Im Ort Malnia/Oder-
grund steht auf einer Anhöhe ein altes Holzkirchlein, der 
hl. Hedwig und dem hl. Franziskus gewidmet. Es muss 
wohl ein gern besuchter religiöser Ort sein, denn ein unter 
der Holzkirche als große Krypta erbauter Sakralraum, ein 
besonderes, offen aufgestelltes großes Glockenensemble 
sowie viele Parkplätze weisen auf höhere Besucherzahlen 
hin. Ich bin allein in der schönen kleinen Holzkirche und 
am meisten von den beiden mich sehr berührenden Holz-
plastiken St. Hedwig und St. Franziskus beeindruckt.

Es geht weiter nach Norden auf Oppeln zu. Das 
Dorf Kupferberg/Miedziana wird von mir durchfahren und 
noch einmal ein ca. 10 km langes Waldstück, der Tarnauer 
Forst, durchquert. An einem Kreuzungspunkt der Forst-
wege in der Mitte des Waldes liegt beim Denkmal für den 
„Forstmeister von Ehrenstein“ ein kleiner Rastplatz. Dort 
treffe ich einen Radler „auf ganz großer Tour“. Er ist mitt-
leren Alters und unternimmt allein eine Radreise, die in 
Swinemünde begann, bislang einige hundert Kilometer 
entlang der Oder führte und nach ca. 8 Wochen in Istanbul 
enden soll. Der Fahrradfan wohnt in Hamburg. Er ist dort 
als Fahrradkurier unterwegs und so auf jeden Fall gut trai-
niert. Bald erreiche ich Oppeln und fahre durch die Innen-
stadt zur Wohnung meines guten Bekannten Dr. Gerhard 
Schiller, bei dem ich heute zu Gast sein darf. Den Abend 
verbringen wir gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin in 
einem gemütlichen Dorfrestaurant etwas außerhalb der 

mawiamy o tym i owym, oczywiście również o sytuacji 
politycznej i nadchodzących wyborach samorządowych. 
Gospodyni daje mi w prezencie ładny przewodnik „Od-
kryj Krainę św. Anny”, w którego redagowaniu aktywnie 
uczestniczyła, tworząc teksty na temat „wędrówek po Kra-
inie św. Anny” (www.annaland.pl).

Najdalszy południowo-wschodni punkt mojej 
podróży został osiągnięty. Skręcam na północ, gdzie po 
kilku kilometrach docieram do Krapkowic. Małe prowin-
cjonalne miasteczko, położone w miejscu, gdzie Osobło-
ga wpływa do Odry, i obecnie posiadające małą przystań 
dla łodzi rekreacyjnych, sprawia wrażenie pozytywnego 
i uporządkowanego. Już w roku 1294 posiadało prawo 
średzkie, a kwadratowy rynek, dziś z licznymi sklepami 
i kilkoma lokalami gastronomicznymi, świadczy o plano-
wym wówczas układzie miasta. Świadkami przeszłości, 
w czasie wojny prawie niedotkniętymi zniszczeniem, są 
również kościół parafialny św. Mikołaja oraz fragmenty 
dawnego muru miasta. Szczególnie malowniczo położony 
jest stary młyn, tuż przed ujściem do Odry. Obecnie mieści 
się tu hotel i lokal gastronomiczny.

Mój rower jedzie przez most na Odrze na jej pół-
nocno-wschodni brzeg i koło Odrowąża przetnie autostra-
dę A4. W miejscowości Malnia stoi na wzniesieniu stary 
drewniany kościółek, poświęcony św. Jadwidze i św. Fran-
ciszkowi. Zapewne musi to być chętnie odwiedzane miej-
sce kultu religijnego, ponieważ pomieszczenie sakralne 
zbudowane pod drewnianym kościołem jako duża kryp-
ta, oddzielnie ustawiony otwarty zespół dzwonów i wiele 
miejsc parkingowych świadczą o dużej liczbie odwiedzają-
cych. W tym małym ładnym kościele najbardziej zachwy-
cają mnie dwie drewniane rzeźby – św. Jadwigi i św. Fran-
ciszka.

Trasa biegnie dalej na północ do Opola. Prze-
jeżdżam przez wieś Miedziana oraz jeszcze raz, przez 
ok. 10 km fragmentem lasu; to Tarnowski Las. Pośrodku 
lasu, w punkcie skrzyżowania się dróg leśnych, znajduje 
się małe miejsce do odpoczynku przy pomniku leśnika 
Ehrensteina. Tam spotykam rowerzystę „na wielkiej wy-
prawie”. Jest w średnim wieku i samotnie podróżuje ro-
werem. Jego trasa rozpoczęła się od Świnoujścia, wiodła 
do tej pory około kilkuset kilometrów wzdłuż Odry i ma 
się zakończyć po około 8 tygodniach w Stambule. Miłośnik 
rowerów mieszka w Hamburgu. Tam często jeździ rowe-
rem jako kurier, jest zatem dobrze wytrenowany. Nieba-
wem docieram do Opola i jadę przez centrum miasta do 
mieszkania mojego dobrego znajomego, dra Gerharda 
Schillera, u którego mam być dziś gościem. Wieczór spę-
dzamy wspólnie z jego partnerką w przytulnej wiejskiej 
restauracji, trochę poza miastem, przy kluskach śląskich 
z roladami, czerwoną kapustą i świeżym piwie. Później 
oglądamy jeszcze film „Gruß aus Oppeln” [„Pozdrowienia 
z Opola”], dokument o Opolu w okresie przedwojennym, do 
produkcji którego oboje jako autorzy mocno zaangażowali 
się. Film, oparty na relacjach naocznych świadków i fak-
tach historycznych, powstały również przy pomocy nowo-
czesnych wizualizacji, pokazuje pełny obraz wielokulturo-
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Stadt beischlesischen Klößen mit Rouladen, Rotkraut und 
einem frischen Bier. Später schauen wir uns noch den Film 
„Gruß aus Oppeln“ an, eine Dokumentation über Oppeln in 
der Vorkriegszeit, an deren Produktion das Paar als Au-
toren wesentlich beteiligt ist. Der auf Grundlage von Zeit-
zeugenberichten und historischen Fakten sowie mit Hilfe 
moderner Visualisierungen entstandene Film zeichnet ein 
aussagekräftiges Bild über die multikulturelle Stadt in der 
Kaiserzeit und während der Weimarer Republik bis 1933.

Nach diesem gastfreundlichen Aufenthalt bin ich 
am nächsten Morgen bei leichtem Regen auf dem Weg zum 
Bahnhof. Ich löse ein Ticket bis Breslau, verlasse jedoch 
den Zug gegen Mittag schon in Brieg/Brzeg, da das Wet-
ter sich gebessert hat und die Sonne herausgekommen ist. 
Dr. Gerhard Schiller hat mir empfohlen, wenn möglich, das 
Innere der Kirche in Mollwitz/Małujowice anzuschauen, 
einem Dorf einige Kilometer westlich von Brieg. Vor Ort 
finde ich nach einiger Suche den Küster, der schließlich be-
reit ist, seine Arbeit in Haus und Garten zu unterbrechen 
und die Kirche aufzuschließen. Ich bin überwältigt! Die 
heute katholische und ehemals evangelische Pfarrkirche 
St. Jakobus ist eine gotische Backsteinsaalkirche, deren 
Anfänge im 14. Jahrhundert liegen. Bemerkenswert sind 
aber vor allem die wundervollen Wand- und Deckenmale-
reien aus vier Perioden, von denen die ältesten möglicher-
weise in der Zeit 1360/70 unter Einfluss von Meister Theo-
derich aus Prag entstanden. Aus der Zeit der Renaissance 
(1. Viertel 16. Jahrhundert) stammt die herrliche Bemalung 

wego miasta w okresie cesarskim oraz podczas Republiki 
Weimarskiej do 1933 roku.

Po tym gościnnym postoju wyruszam następne-
go ranka, w lekkim deszczu, na dworzec kolejowy. Kupuję 
bilet do Wrocławia, jednak w Brzegu ok. południa wysia-
dam z pociągu, ponieważ pogoda poprawiła się i wyszło 
słońce. Dr Gerhard Schiller polecił mi, jeśli to możliwe, 
obejrzeć sobie wnętrze kościoła w Małujowicach, wsi kilka 
kilometrów na zachód od Brzegu. Na miejscu, po krótkich 
poszukiwaniach, znajduję kościelnego, który i tak gotów 
jest przerwać pracę w domu i ogrodzie i otworzyć kościół. 
Jestem oszołomiony! Dziś katolicki, dawniej ewangelicki 
kościół parafialny św. Jakuba to gotycki kościół salowy 
z cegły palonej, którego początki sięgają XIV wieku. Impo-
nująca jest przede wszystkim przecudowna polichromia 
z czterech okresów malarskich, z których najstarszy po-
wstał prawdopodobnie w latach 1360-70 pod wpływem 
mistrza Teoderyka z Pragi. Z czasów renesansu (1. kwartał 
XVI w.) pochodzi wspaniała polichromia całkowicie pła-
skiego sufitu, który na mnie sprawia wrażenie ogromnego 
tkanego dywanu, rozciągniętego pod powałą.

Te dodatkowe kilometry opłaciły się. Mój rower 
jedzie do Wrocławia przez Oławę, gdzie robię postój przy 
śluzie na Odrze, przy pobliskim porcie łodzi rekreacyjnych. 
Mój, wcześniej zarezerwowany, pokój w hotelu Premiere 
Classe przy ul. Ślężnej we Wrocławiu zajmuję wieczorem. 
Następnego ranka, w niedzielę, pozwalam sobie na więcej 
luzu. Po uczestniczeniu w nabożeństwie w języku niemiec-

Breslau Ausflugsschiff
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der kompletten Flachdecke, die auf mich wie ein riesiger, 
unter die Decke gespannter Webteppich wirkt. 

Diese zusätzlichen Kilometer haben sich gelohnt 
und über Ohlau/Oława, wo ich an der Oderschleuse am 
nahegelegenen Sportboothafen raste, rollt mein Rad nach 
Breslau. Mein vorbestelltes Zimmer beziehe ich am Abend 
im Hotel Premiere Classe an der ul. Slęzna. Am nächs-
ten Morgen, einem Sonntag, lasse ich es locker angehen. 
Nach dem Besuch des deutschsprachigen Gottesdienstes 
in der Kapelle der Hedwigsschwestern, den Pater Marian 
Arndt hier jeden Sonntag leitet, gönne ich mir zunächst ei-
nen Mittagsimbiss im Kellerlokal der Markthalle. Danach 
bummle ich durch die Altstadt und fahre schließlich noch 
zum historischen Wasserwerk auf der Südseite der Oder, 
gegenüber dem Zoogelände gelegen. Ein Teil des monu-
mentalen Backsteinbauwerkes beherbergt seit einiger Zeit 
die Präsentation „Hydropolis“, eine moderne Schau zu den 
verschiedensten Bereichen des Themas „Wasser“. Es ist 
inzwischen schon später Nachmittag. Daher hebe ich mir 
den Besuch dieser Sehenswürdigkeit für ein Wiederkom-
men auf. Über eine Fußgänger-Radfahrer-Brücke quere ich 
die Oder und erreiche so einen als „Strandmeile“ angeleg-
ten Flussabschnitt in der Nähe des Zoologischen Gartens. 
Auf einem der Liegestühle kann ich bei schon tiefstehender 
Nachmittagssonne und einem erfrischenden Getränk das 
schöne Ambiente zwischen gutgelaunten Menschen genie-
ßen. 

Ich lasse die zu Ende gehende Reise Revue pas-
sieren, da es morgen mit der Bahn zurückgeht nach West-
falen. Radfahren ist in diesem Land nicht immer unpro-
blematisch. Man trifft hier, wie in jedem Land, auch auf 
rücksichtslose Raser als Verkehrsteilnehmer. Allerdings 
fiel es mir in diesem Jahr verstärkt auf den kleineren Stra-
ßen auf. Nicht ohne Grund liegt Polen in der europäischen 
Statistik der Verkehrstoten mit im Spitzenbereich. Zahlrei-
che Kreuze und Denkmale am Rande der Straßen erinnern 
an diese meist jungen Menschen, die hier ihr Leben verlo-
ren haben. Man gewinnt den Eindruck, dass die Polizei hin-
sichtlich dieser Problematik nicht ausreichend präsent ist. 
Ich fuhr an diesen 10 Tagen ca. 400 km mit dem Rad, aller-
dings überwiegend auf kleineren Straßen. Nirgends ist mir 
eine Verkehrs- oder Radarkontrolle aufgefallen. Man muss 
als Radfahrer möglichst größere Straßen meiden, stets äu-
ßerste Vorsicht walten lassen, immer defensiv fahren und 
sicher auch eine Portion Glück haben.

Trotzdem – es waren wundervolle, erlebnisrei-
che Tage voller neuer Eindrücke und Entdeckungen. Auch 
bei dieser, meiner 17. längeren Fahrradreise in Schlesien, 
habe ich  erneut mir noch weitgehend unbekannte Landes-
teile und Orte durchfahren. Mein geliebtes Land im Osten 
überrascht mich immer wieder mit neuen Eindrücken, 
Höhepunkten und Besonderheiten. Diesmal hinterließ be-
sonders die oft sehr weite, leicht hügelige Landschaft der 
schlesischen Ebene mit ihren fernen blauen Berghorizon-
ten unter strahlender Sonne und bei warmem Hochsom-
merwetter unvergessliche Eindrücke. Ganz sicher werde 
ich bald wiederkommen.

kim w kaplicy sióstr Jadwiżanek, któremu przewodniczy 
tu co niedziela ojciec Marian Arndt, pozwalam sobie naj-
pierw na małą obiadową przekąskę w lokalu w piwnicy 
Hali Targowej. Następnie spaceruję po starówce i w końcu 
jadę do zabytkowego zakładu wodociągów po południowej 
stronie Odry, położonego naprzeciwko terenu ZOO. W czę-
ści monumentalnego budynku z cegły palonej od pewnego 
czasu mieści się centrum naukowe „Hydropolis", nowocze-
sna ekspozycja dotycząca różnych aspektów związanych 
z tematem wody. Tymczasem jest już późne popołudnie. 
Dlatego odkładam odwiedzenie tego zabytku na mój po-
nowny przyjazd. Przez most dla pieszych i rowerów prze-
kraczam Odrę i dojeżdżam do odcinka rzeki w pobliżu 
Ogrodu Zoologicznego, gdzie założono „plażę miejską”. Na 
jednym z leżaków przy niskim popołudniowym słońcu 
i orzeźwiającym napoju mogę delektować się atmosferą, 
panującą między ludźmi w dobrych nastrojach.

Dokonuję podsumowania kończącej się podróży, 
ponieważ rano wracam koleją do Westfalii. Jazda na rowe-
rze nie zawsze jest w tym kraju bezproblemowa. Można tu 
spotkać, jak zresztą w każdym kraju, bezwzględnych pira-
tów drogowych wśród użytkowników dróg. W tym roku 
zauważyłem, że zdarza się to coraz częściej na mniejszych 
drogach. Nie bez powodu Polska jest w czołówce europej-
skiej statystyki ofiar śmiertelnych wypadków na drogach. 
Liczne krzyże i pomniki przy drogach upamiętniają prze-
ważnie młodych ludzi, którzy stracili tu życie. Odnosi się 
wrażenie, że policja nie jest wystarczająco zaangażowa-
na w tę problematykę. Podczas tych 10 dni przejechałem 
rowerem 400 km, przeważnie po mniejszych drogach. 
Nigdzie nie zauważyłem policyjnej kontroli drogowej czy 
radarowej. Będąc cyklistą, należy, jeśli to możliwe, unikać 
większych dróg, zawsze zachować dużą ostrożność, za-
wsze jeździć defensywnie i z pewnością mieć też trochę 
szczęścia.

Mimo to – były to wspaniałe, bogate w atrakcje 
dni, pełne wielu przeżyć i odkryć. Również w tej mojej, sie-
demnastej, dłuższej podróży rowerowej po Śląsku przeje-
chałem znów, w dużej mierze, nieznane mi części tej kra-
iny i jej miejscowości. Moja ukochana kraina na Wschodzie 
ciągle zaskakuje mnie nowymi wrażeniami, głównymi 
atrakcjami i osobliwościami. Tym razem wywarł na mnie 
szczególnie niezapomniane wrażenie krajobraz śląskiej 
równiny, w wielu miejscach rozległy, lekko pagórkowa-
ty z błękitnymi górskimi horyzontami w pełnym słońcu 
i przy ciepłej pogodzie w środku lata. Na pewno niedługo 
tu wrócę.
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Theodor Fontane im Riesengebirge
zum 200. Geburtstag

Grażyna Prawda

Am 30. Dezember 2019 jährt sich zum 200. Mal 
der Geburtstag von Theodor Fontane. So ist das eine gute 
Gelegenheit, sich an den herausragenden Romancier des 
19. Jahrhunderts, einen Vertreter des sogenannten deut-
schen bürgerlichen Realismus, zu erinnern. Seine großen 
Romane schrieb er aber erst nach seinem 60. Lebensjahr. 
In jungen Jahren war er als Apotheker, dann als Journa-
list sowie Theaterkritiker tätig. Fontane unternahm Rei-
sen durch England, Schottland, die Mark Brandenburg und 
Pommern. Letztendlich besuchte er, was aber weniger be-
kannt ist, mehrmals das Riesengebirge. Ein literarisches 
Ergebnis dieser Reisen war u. a. der Roman Quitt von 1890.

In Deutschland hat das Interesse am Schaf-
fen von Theodor Fontane trotz des langen Zeitlaufs nicht 
nachgelassen. Sein bedeutender Roman Effi Briest (1894) 
nimmt immer noch einen wichtigen Platz im Kanon der 
Schullektüren ein. Heutzutage erlebt das fünfbändige 
Werk die Wanderungen durch die Mark Brandenburg, das 

Theodor Fontane w Karkonoszach 
w 200. rocznicę urodzin

Grażyna Prawda

30 grudnia przypada 200. rocznica urodzin 
Theodora Fontane i jest to okazja do przypomnienia po-
staci tego wybitnego powieściopisarza XIX wieku, przed-
stawiciela tzw. niemieckiego realizmu mieszczańskiego. 
Swoje wielkie powieści napisał dopiero po 60. roku życia. 
W młodości był aptekarzem, potem dziennikarzem, kry-
tykiem teatralnym. Przemierzył Anglię i Szkocję, Marchię 
Brandenburską i Pomorze, wreszcie, co mniej znane, kilka-
naście razy odwiedzał Karkonosze, czego owocem stała się 
m.in. powieść Quitt [Kwita] z 1890 r.

W Niemczech, mimo upływu lat, zainteresowanie 
twórczością Theodora Fontane nie słabnie. Sztandarowa 
powieść Effi Briest (1894) nadal zaliczana jest do kanonu 
lektur szkolnych. Prawdziwy renesans przeżywa pięcio-
tomowe dzieło Wanderungen durch die Mark Brandenburg 
[Wędrówki po Marchii Brandenburskiej], napisane w la-
tach 1862–1888. Ten reportaż literacki znajduje licznych 
miłośników wędrówek „śladami Theodora Fontane”. 

Theodor Fontane, 1860 
Theodor Fontane, 1860 r.

Theodor Fontane, 1883 (Gemälde von Carl Breitbach)
Theodor Fontane, 1883 (obraz Carla Breitbacha)
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W Polsce Fontane znany jest raczej wąskiemu 
gronu czytelników, choć przetłumaczono połowę jego 
nowel i powieści, a pierwsza Schach z Wuthenow ukazała 
się w 1953 r. Świat przedstawiony w twórczości Theodo-
ra Fontane jest zapewne Polakom nieco obcy kulturowo, 
aczkolwiek niektóre z opisanych tam miejsc stały się po 
1945 roku ich domem. Zatem próba otwarcia się na tę 
przeszłość może pomóc lepiej ją zrozumieć, a nawet stać 
się pomostem dla przyszłości. Przy okazji okrągłych rocz-
nic urodzin lub śmierci pisarza, miejscowości na Pomorzu, 
w Lubuskiem, Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku, w któ-
rych pisarz przebywał lub akcje umieścił w swoich książ-
kach, starają się przybliżyć polskiemu odbiorcy jego osobę 
i twórczość, organizując wydarzenia naukowe i kultural-
ne, często we współpracy z niemieckim partnerem.

Jak to się stało, że aptekarz Fontane dołączył 
do panteonu wielkich twórców niemieckich? Jaką rolę 
w jego twórczości odegrały Karkonosze?

Fontane aptekarz 
Heinrich Theodor Fontane urodził się 30 grud-

nia 1819 roku w brandenburskim miasteczku Neurup-
pin. Jego przodkowie byli hugenotam1; schronienia przed 
prześladowaniami udzieliły im protestanckie Prusy. Oj-
ciec był aptekarzem. Skłonność do hazardu doprowadzi-
ła go prawie do bankructwa. Aptekę musiał sprzedać, za 
resztę pieniędzy nabył kolejną w tańszym Swinemünde, 
czyli dzisiejszym Świnoujściu. Theodor miał wtedy nieca-
łe 8 lat. Pięć lat pobytu w tym miejscu opisał u schyłku 
życia w 1894 roku w autobiografii Meine Kinderjahre [Moje 
dzieciństwo] (1894) wiernie oddając klimat XIX-wieczne-
go życia w tym mieście. Rodzina wróciła do Neuruppin, bo 
ojciec ponownie popadł w długi. Fontane zdołał wykształ-
cić się na aptekarza. W dniu egzaminu w Szkole Rzemiosła 
(miał wtedy dwadzieścia lat), Berliner Figaro zamieściło 
pierwszy odcinek jego noweli Die Geschwisterliebe [Miłość 
rodzeństwa]. W domu pochwalił się tylko zdanym egzami-
nem, o drugim sukcesie „podniesienia go do rangi nowe-
listy”, jak sam to określił w kolejnej części autobiografii 
Von Zwanzig bis Dreißig [Od dwudziestki do trzydziestki] 
(1898), nie wspomniał ani słowem, „bo sprawa ta była dla 
mnie zbyt ważna, by powierzyć ją uszom nieprzygotowa-
nym”.

Swoimi balladami na cześć pruskich generałów 
(np. Der alte Zieten) zyskał uznanie nie tylko zwolenników 
reakcyjnych Prus, ale także elitarnego stowarzyszenia 
twórców Der Tunnel über der Spree [Tunel nad Szprewą] 
w Berlinie, do którego został przyjęty w 1844 r. W tym sa-
mym roku zgłosił się na ochotnika na roczną służbę w ar-
mii cesarskiej, w której dosłużył się stopnia kaprala. 

Fontane rewolucjonista 
Kiedy Wiosna Ludów dotarła do Berlina na po-

czątku 1848 r., wyjaśniał to tak:
 „Ludzie mieli dość starych porządków. Nie dla-

tego, żeby im się szczególnie źle żyło; nie, to nie było to, po 

er in den Jahren 1862/1888 geschrieben hat, eine wahre 
Renaissance. Dieser literarische Bericht führt heute viele 
Liebhaber von Wanderungen sozusagen „auf die Spuren 
von Theodor Fontane.” 

In Polen ist Fontane eher einer kleinen Leser-
schaft bekannt, obwohl die Hälfte seiner Romane ins Polni-
sche übersetzt und der erste Roman Schach aus Wuthenow 
1953 veröffentlicht wurde. Die in den Werken von Theodor 
Fontane geschilderte Welt ist den Menschen in Polen kultu-
rell wohl etwas fremd, auch wenn einige der dort beschrie-
benen Orte nach dem Jahr 1945 zu ihrer Heimat wurden. 
Ein Versuch, sich dieser Vergangenheit zu öffnen, kann je-
doch helfen, sie auch besser zu verstehen und sogar eine 
Brücke in die Zukunft zu schlagen. Anlässlich der runden 
Geburts- oder Todestage des Schriftstellers bemühen sich 
einige Orte in Pommern, Großpolen sowie im Lebuser Land 
oder in Schlesien, an denen sich der Schriftsteller aufhielt 
oder sich die Handlungen seiner Bücher abspielten, dem 
polnischen Publikum das Leben und Schaffen von Fontane 
näher zu bringen und organisieren oft in Kooperation mit 
einem deutschen Partner wissenschaftliche sowie kultu-
relle Veranstaltungen.

Wie ist es dazu gekommen, dass der Apothe-
ker Fontane in das Pantheon der großen deutschen 
Künstler aufgenommen wurde? Welche Rolle spielte 
das Riesengebirge in seinem Schaffen?

Der Apotheker Fontane
Heinrich Theodor Fontane wurde am 30. De-

zember 1819 im brandenburgischen Städtchen Neuruppin 
geboren. Seine Vorfahren waren Hugenotten1, denen das 
protestantische Preußen Zuflucht vor Verfolgungen bot. 
Sein Vater war Apotheker, der wegen seiner Spielsucht fast 
bankrott ging und die Apotheke verkaufen musste. Für den 
Rest des Geldes kaufte er eine andere Apotheke im billige-
ren Swinemünde, d. h. dem heutigen Świnoujście. Theodor 
war damals fast 8 Jahre alt. In seiner Autobiografie Meine 
Kinderjahre (1894), die er am Ende seines Lebens im Jahre 
1894 schrieb, schilderte Fontane seinen fünfjährigen Auf-
enthalt an diesem Ort und gab exakt die damalige Lebens-
situation in dieser Stadt im 19. Jahrhundert wieder. Die 
Familie zog nach Neuruppin zurück, weil der Vater wieder 
in Schulden geriet. Fontane hat es geschafft, sich zum Apo-
theker ausbilden zu lassen. Am Prüfungstag an der Gewer-
beschule – er war damals 20 Jahre alt – veröffentlichte der 
Berliner Figaro die erste Folge seiner Novelle Die Geschwis-
terliebe. Zu Hause rühmte er sich nur der bestandenen 
Prüfung und erwähnte kein Wort über den zweiten Erfolg 
„zum Novellisten erhoben“ zu werden, wie er dies selbst im 
nächsten Teil der Autobiografie „Von Zwanzig bis Dreißig“ 
(1898) formulierte, „weil mir die Sache zu hoch stand, um 
sie vor ganz unqualifizierten Ohren auszukramen.”

Mit seinen Balladen zu Ehren preußischer Gene-
räle (z.B. Der alte Zieten) erlangte er nicht nur Anerken-
nung bei Anhängern des reaktionären Preußens, sondern 
auch des elitären Künstlervereins Der Tunnel über der 
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prostu wstydzili się ich. W sensie politycznym wszystko 
w naszym życiu stało się anachroniczne…” 

W czasie pamiętnych wydarzeń marcowych 
w 1848 roku uczestniczył w zajściach, ale wszystko, cze-
go się chwytał, każde działanie, kończyło się niepowodze-
niem i zostawiło w nim poczucie rozgoryczenia i zawodu. 
Z literatury utkwił mu w pamięci obraz, że gdy dzieją się 
rzeczy wielkie, ogłasza się to biciem dzwonów. Wybiegł 
więc ze swojej apteki do pobliskiego kościoła, ale nie dał 
rady wyważyć zamkniętych drzwi. Zbity z tropu wrócił do 
swego pokoju. Po godzinie tępego wpatrywania się w su-
fit, stwierdził, że nie może jednak bezczynnie czekać. Wy-
szedł na miasto i dołączył do grupy rebeliantów, którzy 
właśnie forsowali wejście do teatru. Ich łupem miała być 
broń, która okazała się jednak zdezelowaną i bezużytecz-
ną atrapą. Odetchnął wtedy niejako z ulgą, bo tak napraw-
dę nie chciał „polec dla samej śmierci”, a „bohaterstwo to 
wspaniała rzecz, właściwie najwspanialsze, co się może 
zdarzyć, ale musi być prawdziwe. By mogło być prawdzi-
we, potrzebne są, także w tej sprawie, rozum i rozsądek. 
A kiedy tego nie ma, to mój stosunek do bohaterstwa staje 
się ambiwalentny.” 

W czasie trwania rewolucji napisał kilka artyku-
łów politycznych dla radykalno-liberalnej gazety w Dreźnie, 
a na koniec został nawet elektorem i pośrednio miał wpływ 
na wyłonienie delegata do Zgromadzenia Narodowego. 
Pierwszy wybrany wolny niemiecki parlament, który obra-
dował w latach 1848–49 w kościele św. Pawła we Frankfur-
cie, już po roku wraz z upadkiem rewolucji został rozwiąza-
ny. Nadzieje na demokratyzację Niemiec spełzły na niczym. 
Rozczarowany Fontane podsumował to jednym zdaniem: 
„Wola ludu była niczym, władza królewska wszystkim”, 
a „rewolucyjny” epizod w swoim życiu skwitował, że był to 
„pierwszy i ostatni jego występ w roli polityka”.

Fontane dziennikarz 
W 1850 roku ożenił się z Emilie Rouanet-Kum-

mer i zrezygnował z pracy w aptece, mimo że po dziesięciu 
latach praktyki uzyskał stopień aptekarza I klasy. Posta-
nowił całkowicie oddać się pisarstwu. Ta ryzykowna de-
cyzja niemal pozbawiła go środków do życia. By utrzymać 
rodzinę, przyjął propozycję pracy skryby (dziś powiedzie-
libyśmy copywritera czy ghostwritera) w tzw. Literackim 
Gabinecie, który wkrótce przekształcono w Centralną 
Agencję Prasową. Była to nowa instytucja powołana przez 
ministra spraw wewnętrznych Ottona von Manteuffla, 
późniejszego premiera i ministra spraw zagranicznych, 
która po oficjalnym zniesieniu cenzury, miała ambicje 
kształtowania opinii społeczeństwa. Fontane, pod pseudo-
nimem, preparował na zamówienie rządu dezinformujące 
artykuły i raczej nie był z tego dumny: 

„Dziś sprzedałem się władzy za 30 srebrników 
miesięcznie i znów jestem na etacie pismaka (…) Nie da się 
wyżyć i zachować przyzwoitość. Debiutuję oktawami na 
cześć Manteuffla. Temat: Premier miażdży (nieuchronne-
go) smoka rewolucji“2.

Paradoksalnie praca ta otworzyła przed nim 
nowe możliwości, które zaważyły na jego dalszych lo-

Spree in Berlin, in den er 1844 aufgenommen wurde. In 
demselben Jahr meldete er sich freiwillig für ein Jahr zum 
Militärdienst in der kaiserlichen Armee, in der er sich den 
Dienstgrad Korporal (Unteroffizier) erdiente.

Revolutionär Fontane
Als Völkerfrühling Anfang 1848 Berlin erreichte, 

klärte er dies so: 
„Man hatte hier die alte Wirtschaft satt. Nicht 

dass man sonderlich unter ihr gelitten hätte, nein, das war 
es nicht, aber man schämte sich ihrer. Aufs Politische hin 
angesehen, war in unserem gesamten Leben alles anti-
quiert…”

Während der denkwürdigen Märzereignisse von 
1848 nahm er an Barrikadenkämpfen teil. Aber alles, was 
er tat, jedes Handeln, scheiterte und hinterließ in ihm ein 
Gefühl von Verbitterung und Enttäuschung. Er kannte es 
aus der Literatur, dass, wenn große Dinge geschehen, sie 
durch das Läuten der Glocken kundgetan werden. Er rann-
te also aus seiner Apotheke zu der nah gelegenen Kirche, 
konnte aber die geschlossene Tür nicht aufbrechen. „Klein-
laut“ kam er in sein Zimmer zurück. Nach einer Stunde des 
stummen Blicks auf die Decke stellte er fest, dass er nicht 
untätig einfach so warten konnte. So ging er in die Stadt 
und schloss sich einer Rebellengruppe an, die gerade den 
Einlass ins Theater erzwingen wollte. Ihre Beute sollte 
eine Waffe sein, aber wie es sich herausstellte, war dies 
eine kaputte und nutzlose Waffenattrappe. Dann atmete er 
„wie erlöst” auf, denn es war ihm fremd „bloß zu fallen, um 
zu fallen“ und „Heldentum ist eine wundervolle Sache, so 
ziemlich das Schönste, was es gibt, aber es muß echt sein. 
Und zur Echtheit, auch in diesen Dingen, gehört Sinn und 
Verstand. Fehlt das, so habe ich dem Heldentum gegenüber 
sehr gemischte Gefühle.”

Während der Revolution schrieb er mehrere po-
litische Beiträge für eine radikal-liberale Zeitung in Dres-
den. Schließlich wurde er sogar Wahlmann und hatte einen 
direkten Einfluss auf die Wahl eines Abgeordneten in die 
Nationalversammlung. Das erste frei gewählte deutsche 
Parlament, das in den Jahren 1848/49 in der Frankfurter 
Paulskirche tagte, wurde bereits nach einem Jahr mit dem 
Niedergang der Revolution aufgelöst. Die Hoffnungen auf 
Demokratisierung Deutschlands waren gescheitert. Der 
enttäuschte Fontane fasste es in einem Satz zusammen: 
„Volkswille war nichts, königliche Macht war alles” und 
eine „revolutionäre” Episode in seinem Leben hat er mit 
einem Satz quittiert, dass es „erstes und letztes Auftreten 
als Politiker” war.

Journalist Fontane
1850 heiratete er Emilie Rouanet-Kummer und 

gab seine Arbeit in der Apotheke auf, obwohl er nach einer 
zehnjährigen Praxis die Approbation als Apotheker ers-
ter Klasse erhielt. Diese wohl doch riskante Entscheidung 
brachte ihn fast um seine Existenz. Um die Familie zu un-
terhalten, nahm er den Vorschlag einer Arbeit als Scriblifax 
(heute würden wir Copywriter oder Ghostwriter sagen) 
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sach. Sam Manteuffel poparł jego kandydaturę na kore-
spondenta w zakładanym biurze pruskiej agencji pra-
sowej w  Londynie, gdzie Fontane spędził kilka lat. Pod 
wrażeniem nie tyle architektury, co postępu cywilizacyj-
nego w gospodarce i systemie społecznym Anglii, rela-
cjonował i pisał artykuły, a podróżując po wyspie zbierał 
materiały do swoich książek. Jedną z nich jest Jenseit des 
Tweed. Bilder und Briefe aus Schottland  czyli reporta-
że ze Szkocji, których pomysł przybliżania czytelnikowi 
niczym nie wyróżniającego się regionu – wzorem Walte-
ra Scotta – przeniósł na rodzinną ziemię czyli Marchię 
Brandenburską. W 1862 roku powstała pierwsza część 
„Wędrówek”, a za rok kolejna Das Oderland, której frag-
menty przetłumaczono na język polski i opublikowano 
w zbiorze Po tej stronie Odry w 2000 r. Opisane są w niej 
miejscowości Dąbroszyn, Kostrzyn n. Odrą czy Sarbino-
wo. Fontane dotarł też do Marianowa k. Stargardu, gdzie 
zainteresowała go historia Sydonii von Bork. W 1881 r. 
nawet już przedstawił wydawcy konspekt, ale ostatecz-
nie powieści tej nie napisał. Być może z powodu nawału 
pracy, bo wtedy właśnie rozpoczął się jego najbardziej 
płodny okres pisarstwa. Do końca życia, czyli 1898 roku, 
wydał kilkanaście powieści. Po Brandenburgii swoje za-
interesowanie skierował ku Karkonoszom, które stawały 
się coraz bardziej modne.

Fontane powieściopisarz 
Karkonoskie pobyty
Fontane po raz pierwszy przyjechał do Karko-

noszy w 1868 roku. Do podróży w ten rejon zachęciło go 
zapewne nowopowstałe połączenie kolejowe Berlina ze 
Zgorzelcem. Już wtedy Góry Olbrzymie (tak nazywano 
w języku polskim do 1946 roku Karkonosze), najwyższe 
w Królestwie Prus, stały się bardzo atrakcyjnym celem do 
zwiedzania i wypoczynku, i z roku na rok wzmagał się tam 
ruch turystyczny. Tak jak na początku XIX wieku rodzina 
królewska i arystokracja pruska urządzała sobie w Kar-
konoszach letnie rezydencje, tak pod jego koniec maso-
wo przyjeżdżało tu już zamożne mieszczaństwo, a nawet 
biedni studenci. 

im sogenannten Literarischen Cabinett an, das bald in die 
Centralstelle für Preßangelegenheiten umbenannt wur-
de. Es war eine neue Einrichtung, die vom Innenminister 
Otto von Manteuffel, dem späteren Ministerpräsidenten 
und Außenminister, berufen wurde. Nach einer offiziellen 
Abschaffung der Zensur hatte sie Ambitionen, die Meinung 
der Gesellschaft zu beeinflussen. Auf Bestellung der Regie-
rung bereitete Fontane unter Pseudonym desinformative 
Beiträge vor und war eher nicht stolz darauf:

„Ich habe mich heut der Reaction für monatlich 
30 Silberlinge verkauft und bin wiederum angestellter 
Scriblifax (…) Man kann nun mal als anständiger Mensch 
nicht durchkommen. Ich debütiere mit Ottaven zu Ehren 
Manteuffels. Inhalt: Der Ministerpräsident zertritt den 
(unvermeidlichen) Drachen der Revolution”2. 

Diese Arbeit eröffnete ihm merkwürdigerweise 
neue Möglichkeiten, die für seine weiteren Lebensjahre 
ausschlaggebend waren. Manteuffel selbst unterstützte 
seine Kandidatur für die Stelle des Korrespondenten im 
eingerichteten Büro der preußischen Presseagentur in 
London, wo Fontane mehrere Jahre verbrachte. Nicht so 
sehr beeindruckt von der Architektur sondern eher vom zi-
vilisatorischen Fortschritt in der Wirtschaft und im Sozial-
system Englands, berichtete er und schrieb Beiträge darü-
ber. Er reiste durch die Insel und sammelte Materialien für 
seine Bücher. Eins von ihnen sind Reiseberichte aus Schott-
land Jenseit des Tweed. Bilder und Briefe aus Schottland. Die 
Idee – nach dem Vorbild von Walter Scott – dem Leser eine 
sich durch nichts auszeichnende Region näher zu bringen, 
übertrug er auf seine Heimat, die Mark Brandenburg. Im 
Jahre 1862 entstand der erste Teil der „Wanderungen” und 
in einem Jahr der nächste Teil Das Oderland, dessen Frag-
mente in die polnische Sprache übersetzt und im Jahre 
2000 in der Sammlung Po tamtej stronie Odry [Auf der an-
deren Seite der Oder] veröffentlicht wurden. Hier wurden 
Orte wie Tamsel (Dąbroszyn), Küstrin/Oder (Kostrzyn 
n. Odrą) und Zorndorf (Sarbinowo) beschrieben. Fontane 
erreichte auch Marienfließ (Marianów) bei Stargard, wo 
ihn die Geschichte von Sidonia von Bork interessiert hat. 
1881 legte er dem Verleger sogar einen umfangreichen Ro-
manentwurf vor, aber letztendlich schrieb er den Roman 
nicht. Vielleicht wegen der Arbeitsbelastung, weil eben 
dann die fruchtbarste Zeit seines literarischen Schaffens 
begann. Fontane veröffentlichte bis zum Ende seines Le-
bens im Jahre 1898 viele Romane. Nach der Mark Branden-
burg richtete er sein Interesse auf das Riesengebirge, das 
zunehmend in Mode kam

Romancier Fontane
Aufenthalte im Riesengebirge
Fontane kam im Jahre 1868 zum ersten Mal ins 

Riesengebirge. Die neu entstandene Eisenbahnverbindung 
zwischen Berlin und Görlitz hat ihn wohl ermutigt, in die-
se Region zu reisen. Das Riesengebirge, das schon damals 
höchste Gebirge im Königreich Preußen, wurde zu einem 
sehr beliebten Ziel zur „Sommerfrische“. Der Reiseverkehr 
nahm nun Jahr für Jahr zu. So wie sich Anfang des 19. Jahr-

Theodor Fontane, Abbildung
Theodor Fontane, pomnik
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W sierpniu 1868 r. Fontane przybył do Mysłako-
wic, by – jak mawiał – uciec od „malarycznego powietrza 
Berlina” i wyczerpującej pracy dla Neue Preußische Zeitung. 
Przede wszystkim jednak chciał w spokoju popracować 
nad przywiezionymi ze sobą szkicami powieściowymi. 
Z braku miejsc w Szwajcarce zamieszkał w skromnym 
pokoiku na poddaszu u miejscowego żandarma Breya. Do 
żony Emilii 28 sierpnia pisał, że pachniało tam „potłuczo-
nym pieprzem i jabłkami malinowymi”. Dzień upływał 
mu według ustalonego rytmu: o wpół do ósmej pobudka, 
o dziewiątej śniadanie czyli bułka maślana z kawą. Potem 
kwadrans oddychał rześkim powietrzem górskim i napa-
wał się zielenią i ciszą. Następnie czytał, kilka godzin pra-
cował, jadł obiad, po południu szedł na spacer, by o siód-
mej zjeść kolację i znów do późna w nocy pracować przy 
świecach. Prawdopodobnie pisał wówczas książkę o woj-
nie austriacko-pruskiej w 1866 roku.

Rok później towarzyszyła mu rodzina radcy taj-
nego von Wangenheima3 u którego Fontane w przeszłości 
pracował jako nauczyciel. Obu panów łączyła serdeczna 
przyjaźń. Zwiedzili wówczas Sobieszów, Chojnik, Szklar-
ską Porębę i Cieplice.

W Karkonoszach pojawił się znów w 1872 roku. 
Przedtem jednak, w 1870 roku, najpierw zerwał współpra-
cę z konserwatywną Kreuzzeitung, a następnie nawiązał 
z liberalną Vossische Zeitung, dla której pisał krytyki te-
atralne. Jesienią tegoż roku udał się na tereny okupowane 
przez Francję, która była w stanie wojny z Prusami. Tam 
go schwytano i internowano pod zarzutem szpiegostwa. 
Sam Otto von Bismarck – o czym nie wiedział – interwe-
niował w sprawie jego uwolnienia.

W trakcie pobytu, tym razem w Karpaczu, pra-
cował nad trzecim tomem wspomnianych „Wędrówek” 
pt. Havelland. Popołudniowe spacery kończył zazwyczaj 
wypoczynkiem na ulubionej ławeczce u wejścia do Kotła 
Łomniczki.

Do kolejnej wizyty w Karpaczu doszło po dwu-
nastu latach w 1884 roku. Zanim zamieszkał u przewod-
nika górskiego Schreibera, zatrzymał się w Augustabad, 
świeżo otwartym domu zajezdnym, prowadzonym przez 
siostry zakonne. Tam zresztą spotkał znajomego żandar-
ma Breya, który po przejściu na emeryturę zarządzał za-
jazdem. Miejsce to pod inną nazwą „Teobaldstift” stało się 
inspiracją do jednej z tzw. „historii śląskich” p.t. Gerettet!  
[Uratowany!], którą Fontane napisał w 1891 roku.

W towarzystwie żony Emilii często chodził na 
spacery w stronę Wilczej Poręby i Ścięgien, po drodze 
wstępując do gościńca Kruczy Kamień w okolicy Izbicy 
i Kruczych Skał, ulubionego celu wędrowców i poszuki-
waczy minerałów, w szczególności ametystów. Państwo 
Fontanowie wybrali się też do kaplicy św. Anny, gdzie nie-
opodal w gospodzie pokrzepili urozmaiconym posiłkiem, 
składającym się z winnej zupy, pstrągów oraz naleśników. 
Jak na karkonoską kuchnię był to zestaw nietypowy, ale 
widocznie odpowiadający upodobaniom państwa Fonta-
nów. On sam miał tylko jedną uwagę, że porcje były nie-
zbyt duże.

hunderts die königliche Familie und der preußische Adel 
im Riesengebirge ihre Sommersitze einrichteten, so kamen 
nun Ende des 19. Jahrhunderts massenhaft das wohlha-
bende Bürgertum und sogar arme Studenten hierher. 

Im August 1868 kam Fontane nach Erdmanns-
dorf (Mysłakowice), um – wie er zu sagen pflegte – der 
„Berliner Malarialuft” und auch der anstrengenden Arbeit 
für die Neue Preußische Zeitung zu entfliehen. Er woll-
te aber vor allem in Ruhe an den mitgenommenen Ro-
manskizzen arbeiten. Aus Platzmangel in dem Hotel Zum 
Schweizerhaus mietete er beim Ortsgendarmen Brey ein 
bescheidenes Zimmer im Dachgeschoss. Am 28. August 
1868 schrieb er an seine Frau, dass es dort „nach gesto-
ßenem Pfeffer und Himbeeräpfeln“ roch. Der Tag verlief 
ihm nach einem festgelegten Rhythmus: um halb acht Uhr 
Aufwachen, um neun Frühstücken, d.h. ein Butterbrötchen 
mit Kaffee. Dann atmete er eine Viertelstunde die kühle 
Bergluft ein und genoss dabei das Grün der Umgebung und 
die Stille. Anschließend las er, arbeitete einige Stunden, aß 
zu Mittag. Am Nachmittag ging er dann spazieren, kam zu-
rück, um um sieben Uhr das Abendbrot zu einzunehmen 
und danach wieder bis spät in die Nacht bei Kerzenlicht zu 
arbeiten. Wahrscheinlich schrieb er damals ein Buch über 
den österreichisch-preußischen Krieg von 1866.

Ein Jahr später begleitete ihn die Familie des 
Geheimrates von Wangenheim3, bei der Fontane in der 
Vergangenheit als Hauslehrer arbeitete. Beide Herren ver-
band eine herzliche Freundschaft. Sie besichtigten damals 
Hermsdorf (Sobieszów), Kynast (Chojnik), Schreiberhau 
(Szklarska Poręba) und Warmbrunn (Cieplice).

Im Jahre 1872 verweilte er wieder im Riesen-
gebirge. Vorher jedoch im Jahre 1870 brach er die Zusam-
menarbeit mit der konservativen Kreuzzeitung ab und 
begann anschließend mit der liberalen Vossischen Zeitung 
zusammenzuarbeiten, für die er Theaterkritiken schrieb. 
Im Herbst dieses Jahres begab er sich in von Preußen be-
setzte Gebiete in Frankreich, das im Kriegszustand mit 
Preußen stand. Dort wurde er festgenommen und unter 
Spionageverdacht interniert. Otto von Bismarck selbst – 
was er nicht wusste – vermittelte seine Freilassung.

Während seines Aufenthalts, diesmal in Krumm-
hübel (Karpacz), arbeitete er am dritten Band der genann-
ten „Wanderungen” unter dem Titel Havelland. Seine Nach-
mittagsspaziergänge schloss er gewöhnlich mit einer Rast 
auf seiner Lieblingsbank am Eingang zum Melzergrund 
(Kocioł Łomniczki) ab. 

Nach zwanzig Jahren, 1884, kam es zu dem 
nächsten Besuch in Krummhübel (Karpacz). Bevor er bei 
dem Bergführer Schreiber Unterkunft bekam, hielt er sich 
im Augustabad auf, einem frisch eröffneten Gasthaus, das 
von Nonnen betrieben wurde. Dort traf er übrigens den 
bekannten Ortsgendarmen Brey, der nach seiner Pensi-
onierung das Gasthaus verwaltete. Dieser Platz unter ei-
nem anderen Namen „Teobaldstift“ wurde zur Inspiration 
für eine der sogenannten „schlesischen Geschichten“ unter 
dem Titel Gerettet!, die Fontane 1891 schrieb.

In Begleitung seiner Frau machte er oft Spazier-
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Kiedy następnego roku w czerwcu pisarz przy-
jechał do Karpacza, przywitała go tęcza oraz uroczy biało-
-czarno ptak na parapecie okna jego pokoju, o którym po-
wiedział, że miał „więcej gracji niż Prusacy” oraz, że:

„Takiego łuku pokoju i poetyckiego śpiewu pta-
ka właśnie mi było trzeba; tego pierwszego – by pewne 
sprawy zakończyć, a drugiego – by inne zacząć.”

I już następnego dnia zaprosił do siebie wcze-
śniej poznanego miejscowego nauczyciela Loesche, by ten 
mu jeszcze raz zreferował tragiczną historię leśniczego 
Freya, który w 1877 r. został zastrzelony przez kłusowni-
ka (zob. artykuł Ullricha Junkera w Pozdrowieniu z Łomnicy 
nr 60/2018). Fontane kilka dni później udał się z żoną na 
miejsce tego zdarzenia, skąd zresztą zachwycił go piękny 
widok na Kotlinę Jeleniogórską i gdzie dla upamiętnienia 
postawiono pomnik z napisem:

W liście do córki Marthy opatrzył to dość kon-
trowersyjnym komentarzem:

„Dla mnie brzmi to za mocno. Leśnicy i kłusow-
nicy toczą ze sobą walkę i stają z bronią w ręku naprzeciw 
siebie, jak mężczyzna z mężczyzną; różnica polega na tym, 
że jeden z nich stoi na gruncie prawa, a drugi nie. I ten dru-
gi ponosi za to karę, a ten pierwszy dostaje nagrodę; jeżeli 
więc mamy do czynienia z równą walką, to nie powinno tu 
mówić się o morderstwie”.

Zdarzenie to stałą się kanwą powieści Quitt 
[Kwita], która ukazała się w 1890 r. Pozycja ta zawiera 
wiele odniesień do Karkonoszy i jej mieszkańców. 

Szczegółów tej historii dostarczał Theodorowi 
Fontane także dr Georg Friedlaender, urzędowy radca 
sądowy z Kowar. W kwietniu 1886 r. Fontane pytał go 
w liście o „notatnik leśniczego Freya”, bo latem wresz-
cie chciał napisać tę historię. Georg Fredlaender, prawie 
ćwierć wieku młodszy od Theodora Fontane, stał się nie 
tylko jego serdecznym przyjacielem i powiernikiem, ale 
przede wszystkim prawdziwą „kopalnią wiedzy” o histo-
rii regionu i jego mieszkańcach. Przez 14 lat prowadzili 
ożywioną korespondencję i choć zachowały się tylko listy 
do Friedlaendera (276), to jest to niezwykle cenny doku-

gänge in Richtung Wolfshau (Wilcza Poręba) sowie Ober-
steinseifen (Ścięgny) und unterwegs kehrten sie in das 
Gasthaus Zum Rabenstein (Kruczy Kamień) in der Nähe von 
Zimmerberg(Izbica) und Rabenfelsen (Krucze Skały) ein, ei-
nem beliebten Ziel der Wanderer und Schürfer von Mine-
ralien, insbesondere Amethysten. Herr und Frau Fontane 
gingen auch zur Annakapelle, wo sie unweit der Kapelle 
in einem Gasthaus eine abwechslungsreiche Mahlzeit aus 
Weinsuppe, Forellen und Pfannkuchen einnahmen. Für die 
Riesengebirgsküche war das ein atypisches Menü, aber 
anscheinend entsprach es dem Geschmack der Fontanes. 
Er selbst machte nur eine Bemerkung, dass die Portionen 
nicht sehr groß waren.

 Als er im Juni nächsten Jahres nach Krummhü-
bel kam, wurde er vom Regenbogen und einem wunder-
schönen weiß-schwarzen Vogel auf der Fensterbank seines 
Zimmers begrüßt. Fontane äußerte sich über den Vogel mit 
den Worten, er sei „viel graziöser als die Preußen“ und „ich 
kann den Friedensbogen und eine poetische Vogelstimme 
gleich gut gebrauchen, jenen zum Abschluss, diesen zum 
Anfang.” Und bereits am nächsten Tag lud er den Orts-
lehrer Loesche zu sich ein, den er bereits früher kennen 
gelernt hatte. Dieser sollte Fontane noch einmal die tra-
gische Geschichte vom Förster Frey erzählen, der im Jah-
re 1877 von einem Wilderer erschossen worden war (siehe 
Beitrag von Ullrich Junker im Gruss aus Lomnitz, Ausgabe 
60/2018). Einige Tage später begab sich Fontane mit seiner 
Frau an den Ort dieses Geschehens, von wo aus ihn aber 
auch der schöne Blick auf das Hirschberger Tal begeisterte. 
Zum Gedenken an diese Tat wurde hier sogar ein Denkmal 
errichtet, an dem folgende Inschrift zu sehen war:

In einem Brief an seine Tochter Martha gab er ei-
nen ziemlich umstrittenen Kommentar dazu ab.

„Ich finde dies zu stark. Foerster und Wilddiebe 
leben in einem Kampfe und stehen sich bewaffnet, Mann 
gegen Mann, gegenüber: der ganze Unterschied ist, daß der 
eine auf dem Boden des Gesetzes steht, der andere nicht. 
Aber dafür wird der eine bestraft, der andere belohnt; von 
Mord kann in einem ebenbürtigen Kampfe nicht die Rede 
sein”.

Dieses Ereignis hat Einzug in den Roman Quitt ge-
funden, der 1890 veröffentlicht wurde. Dieses Werk enthält 
viele Bezüge zum Riesengebirge und seinen Bewohnern.

Leśniczemu hrabiego Schaffgotscha
Wilhelmowi Freyowi
* 4 lutego 1842 roku.
† 21 lipca 1877 roku.

Zamordowany przez kłusownika
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ment historyczny, bo wiele mówi o osobowości Theodora 
Fontane.  Pisarz komentuje zdarzenia wiernie, ale jedno-
cześnie z poczuciem humoru, niejednokrotnie z ironią, nie 
szczędząc przy tym krytycznych słów także pod adresem 
państwa pruskiego. 

Z dwóch listów z lutego 1888 r. możemy się rów-
nież dowiedzieć, jaki był jego warsztat pisarski:

„Chciałbym napisać małą wzruszającą balladę 
i historię, która właściwie dzieje się w Lesie Turyńskim, 
przeniosłem w Karkonosze w okolice Sosnówki i kaplicy 
św. Anny. (…) Potrzebuję jakichś nazw, (…) które by od-
dały miejscowy koloryt. (…) Inspirację czerpie się z nazw 
i świadomości, że pewien zasób rzeczowej wiedzy jest pod 
ręką – i ta świadomość staje się fundamentem dla twór-
czości”.

Po kolejnych pobytach w Karpaczu w latach 
1886 i 1887, w następnym roku postanawia zamieszkać 
wyżej w górach (820 m n.p.m.) w Chlebowej Budzie [Brot-
baude]4 (obecnie DW Stokrotka), gdzie całe lato pracował 
nad korektą Quitt. Z humorem podsumował: „Chlebową 
Budę mam już za sobą, ale na chleb, który sztuka powinna 
mi zapewnić – muszę jeszcze poczekać.” 

Do Chlebowej Budy przyjechał jeszcze raz 
w 1889 r. 

W tym też roku Thedorowi Fontane przesła-
no do oceny sztukę Vor Sonnenaufgang [Przed wschodem 
słońca] Gerharta Hauptmanna. Tak, jak wcześniej bronił 
się, mówiąc: „Tylko mi nie przyprowadzajcie tego młode-
go człowieka do domu. Nie chcę się rozczarować!”, tak po 
przeczytaniu dwóch aktów stwierdził, że to „oczywiście 
szkoła Ibsena”, a po trzech następnych zachwycony na-
zwał Hauptmanna „całkowicie uwolnionym od frazesów 
Ibsena. Innymi słowy, tak naprawdę to jest to, do czego Ib-
sen dąży, ale czego nie umie…”. Hauptmann podziękował 
za przychylną krytykę przy okazji 70. urodzin pisarza. Rok 
później Fontane zaprosił jednak „młodego człowieka” na 
kolację do domu i był tym najwyraźniej podekscytowany. 
Wprawdzie później wstrzymał się od komentarza na temat 
jego nowej sztuki pt. Einsame Menschen [Ludzie samotni], 
a w Hanneles Himmelfahrt [Wniebowstąpienie Hanusi] 
obawiał się nie tyle akcentów naturalistycznych, co „neo-

Auch Dr. Georg Friedlaender, Amtsgerichtsrat 
aus Schmiedeberg, lieferte Theodor Fontane Einzelheiten 
dieser Geschichte. Im April 1886 fragte Fontane ihn im 
Brief nach der „Brieftasche des Försters Frey”, weil er im 
Sommer diese Geschichte schließlich schreiben wollte. Ge-
org Friedlaender, fast 25 Jahre jünger als Theodor Fonta-
ne, wurde nicht nur sein herzlicher Freund und Vertrauter 
sondern insbesondere ein wahrer „Wissensschatz” über 
die Geschichte der Region und deren Bewohner. 14 Jahre 
lang standen sie in einem lebhaften Briefwechsel und ob-
wohl nur Briefe an Friedlaender (276) erhalten blieben, ist 
das ein äußerst wertvolles historisches Dokument, denn es 
gibt viel Auskunft über die Persönlichkeit  Theodor Fonta-
nes. Der Schriftsteller beschreibt Ereignisse sowohl getreu 
als auch gleichzeitig mit viel Humor. Er scheut auch kei-
ne noch so kritischen Worte gegenüber dem preußischen 
Staat. 

Aus zwei Briefen vom Februar 1888 können wir 
auch erfahren, wie seine Schreibkunst war:

„Ich will kl. rührsame Ballade schreiben und 
habe die Geschichte, vom Thüringer Wald her wo sie ei-
gentlich spielt, nach dem Riesengebirge verlegt und zwar 
auf die Strecke: Seidorf-Annakapelle“. (…) Nun brauche ich 
(…) Namen, (…) um den Lokalton herauszubringen… (…) 
Man braucht die Namen-Anregung und das Bewußtsein, 
daß ein bestimmtes Quantum von Sachlichem neben einem 
liegt – und aus diesem Besitz-Bewußtsein heraus produ-
cirt man dann”.

Nach weiteren Aufenthalten in Krummhübel 
(Karpacz) in den Jahren 1886 und 1887 entschied er sich 
im folgenden Jahr, höher in den Bergen (820 m über dem 
Meeresspiegel) in der Brodtbaude4  (heute Erholungsein-
richtung Stokrotka) zu wohnen, wo er den ganzen Sommer 
über an der Korrektur von Quitt arbeitete. Er hat dies mit 
Humor zusammengefasst: „Die Brotbaude habe ich nun 
hinter, das Brot, nach dem die Kunst geht, wieder vor mir.”

In die Brodtbaude kam er noch einmal im Jahre 
1889.

Auch in demselben Jahr bekam Theodor Fontane 
das Stück Vor Sonnenaufgang von Gerhart Hauptmann zur 
Bewertung eingereicht. So wie früher wehrte er sich dage-

Brodtbaude
Obecnie ośrodek wypoczynkowy „Stokrotka”

Brückenberg Blick auf Brodtbaude und Schneekoppe
Bierutowice widok na Brodtbaude (dziś OW „Stokrotka) i Śnieżkę
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romantycznej mistyki”, to dramat Die Weber [Tkacze] wy-
warł na nim pozytywne wrażenie. Miał świadomość tego, 
że twórczość Hauptmanna, wyznaczająca nowy naturali-
styczny kierunek stanowiła przełom w literaturze, a epoka  
mieszczańskiego realizmu, którego był przedstawicielem 
dobiegała końca. Zresztą nie dotyczyło to tylko literatury. 
Porządek, w którym przyszło mu żyć, zaczął się chwiać. 
W 1896 r. w liście do Jamesa Morrisa pisał o dojściu do 
głosu „czwartej sfery”, bo „to, co myślą, mówią i piszą ro-
botnicy, wyprzedza myślenie, mowę i pisanie starej klasy 
rządzącej, wszystko jest prawdziwsze, bardziej szczere 
i więcej w tym życia. Robotnicy do wszystkiego podchodzą 
inaczej, wyznaczają nie tylko nowe cele, ale także drogi.”

Ostatni raz Fontane odwiedził Karkonosze 
1892 r. i zamieszkał w willi Gottschalka w kolonii tyrol-
skiej, licząc na to, że pobyt w górach wśród przyjaciół 
i znajomych pomoże mu pozbyć się przygnębiającego na-
stroju, w którym tkwił od dłuższego czasu. Niemoc twór-
cza oraz poczucie niedocenienia, pomimo otrzymania na-
grody Schillera, wprawiły go w stan depresji. „Wszystko 
szare w szarości; melancholia wzięła górę“, napisał do 
przyjaciela Karla Zöllnera. Żadna terapia nie skutkowała, 
ani morfiną, bromem czy butelką czerwonego wina dzien-
nie. Nie pomagały też zalecenia innego lekarza, by jeść 
tylko rosół, kurzą pierś i cielęcinę. A elektrowstrząsy, któ-
rym się poddał we Wrocławiu u dr. Hirta, „jeszcze bardziej 
go pobudziły, zamiast uspokoić.” Zaczął nawet rozważać 
przenosiny do Kowar, bo „Kowary to miejsce, gdzie można 
się wycofać z życia, aż do zgaśnięcia.” 

W końcu lekarz domowy zalecił mu odłożyć am-
bitne twórcze plany i po prostu napisać wspomnienia, co 
okazało się zbawienne i dało całkowite uzdrowienie. Ten 
powrót do dzieciństwa i lat młodości przywołał obrazy, 
które zrodziły pomysł na umiejscowienie akcji powieści 
Effi Briest na Pomorzu, gdzie m. in. pod nazwą Kessin kry-
je się Świnoujście. Powieść ta stała się jego największym 
sukcesem. Podobnie jak w innych dziełach Fontane daje się 
poznać jako wnikliwy obserwator społeczeństwa pruskie-
go, skrępowanego przestarzałymi normami moralnymi 
i konwenansami, których ofiarą były zazwyczaj kobiety. 
W sposób mistrzowski posługując się dialogiem, potrafił 

gen und sagte: „Schleppt mir nur nicht etwa diesen jungen 
Menschen ins Haus. Ich will keine Enttäuschung erleben! 
” aber nachdem er zwei Akte gelesen hatte, stellte er fest, 
dass dies „natürlich Schule Ibsen” sei und von den drei 
nächsten begeistert, nannte er Hauptmann „ein völlig ent-
phraster Ibsen. Mit andern Worten, ist das wirklich, was 
Ibsen bloß sein will, aber nicht kann… ”

Zum 70. Geburtstag des Schriftstellers bedankte 
sich Hauptmann für die wohlwollende Kritik. Fontane lud 
jedoch ein Jahr später „den jungen Mann” zum Abendessen 
zu sich nach Hause ein und war offensichtlich darüber auf-
geregt. Obwohl er sich später des Kommentars zum Haupt-
manns neuen Stück Einsame Menschen enthielt und in Han-
neles Himmelfahrt nicht naturalistische Akzente sondern 
eher eine „neoromantische Mystik” fürchtete, machte das 
Drama Die Weber einen positiven Eindruck auf ihn. Er war 
sich dessen bewusst, dass Hauptmanns Schaffen, das eine 
neue naturalistische Richtung einschlug, einen Umbruch in 
der Literatur darstellte, und die Epoche des bürgerlichen 
Realismus, die er vertrat, zu Ende ging. Dies galt nicht nur 
für die Literatur. Die Gesellschaftsordnung, in der er le-
ben musste, geriet ins Wanken. Im Jahre 1896 schrieb er 
im Brief an James Morris über die „vierte Schicht“, die zu 
Wort kam, denn „(…) das, was die Arbeiter denken, spre-
chen, schreiben, hat das Denken, Sprechen und Schreiben 
der altregierenden Klassen tatsächlich überholt, alles ist 
viel echter, wahrer, lebensvoller. Sie, die Arbeiter, packen 
alles neu an, haben nicht bloß neue Ziele, sondern auch 
neue Wege”.

Im Jahre 1892 besuchte Fontane letztmals das 
Riesengebirge und hielt sich hier in der Villa Gottschalk, in 
der Tiroler Kolonie, auf. Er hoffte, sich durch diesen Auf-
enthalt in den Bergen bei Freunden und Bekannten von der 
deprimierenden Stimmung, in der er sich lange Zeit schon 
befand, befreien zu können. Obwohl er den Schiller-Preis 
erhielt, versetzten ihn eine Schreibblockade und das Ge-
fühl der Unterschätzung in einen depressiven Zustand. „Al-
les grau in grau; der Truebsinn hat die Oberhand”, schrieb 
er an seinen Freund Karl Zöllner. „Keine Therapie war wir-
kungsvoll, weder mit Morphium noch mit Brom, noch mit 
einer Flasche Rotwein täglich“. Die Empfehlungen eines 

Hotel zur Schneekoppe, 
hier lernte Fontane Lehrer Lösche kennen

Hotel zur Schneekoppe, 
tutaj Fontane poznał nauczyciela Lösche

In der Pension Brodtbaude wohnte Fontane 
mehrfach bei seinen Aufenthalten im Riesengebirge

Fontane mieszkał w pensjonacie Brodtbaude kilka razy 
podczas swoich pobytów w Karkonoszach
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anderen Arztes, nur Brühe, Hühnerbrust und Kalbfleisch 
zu essen, halfen auch nicht. Und das „Elektrisieren“, dem er 
sich bei Dr. Hirt in Breslau unterzogen hat, „regte ihn mehr 
auf, als es ihn beruhigte”. Er zog sogar die Möglichkeit in 
Betracht, nach Schmiedeberg zu ziehen, denn Schmiede-
berg bedeutete ihm „einen Platz zum Rückzug aus dem Le-
ben, bis zum Erlöschen”.

Der Hausarzt empfahl ihm schließlich seine 
ehrgeizigen schöpferischen Pläne aufzugeben und ein-
fach seine Erinnerungen zu schreiben, was eine erlösende 
Wirkung hatte und zu seiner vollständigen Heilung führte. 
Bei seinen Erinnerungen an die Kindheit und Jugend ent-
stand die Idee, die Handlung von Effi Briest nach Pommern 
zu verlegen. Hinter der Ortsbezeichnung Kessin verbarg 
sich der Ort Swinemünde. Dieser Roman wurde zu seinem 
größten Erfolg. Wie in anderen Werken erweist sich Fon-
tane als ein scharfsinniger Beobachter der preußischen 
Gesellschaft. Sie war durch veraltete moralische Normen 
und Konventionen gefesselt, denen meist Frauen zum Op-
fer fielen. Mit Hilfe von Dialogen verstand er die Personen-
charakteristik meisterhaft zu schildern. 

Die Idee, nach Schmiedeberg zu ziehen, setzte 
Fontane nicht um. Er kam nie wieder ins Riesengebirge, 
aber verewigte es in einigen Erzählungen, die im Band Von 
vor und nach der Reise (1894) gesammelt wurden und heute 
ein Zeugnis von der Kultur und Mentalität seiner Bewoh-
ner ablegen. Zum Gedenken an den 200. Geburtstag von 
Theodor Fontane wird eine zweisprachige Ausgabe dieser 
Erzählungen beim Ad-Rem-Verlag in Hirschberg geplant.    

1. Theodor Fontane: Fontanes Briefe in zwei Bänden. Bd. 1. Hrsg. von 
den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen 
Deutschen Literatur in Weimar. Ausgewählt und erläutert von Gott-
hard Erler. Berlin / Weimar 1968, S. 69.

2. Theodor Fontane: Fontanes Briefe in zwei Bänden. Bd. 1. Hrsg. von 
den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen 
Deutschen Literatur in Weimar. Ausgewählt und erläutert von Gott-
hard Erler. Berlin / Weimar 1968, S. 69.

3. Geheimrat Karl Hermann Freiherr von Wangenheim. Einer der bes-
ten Freunde Fontanes. Er war bei ihm Hauslehrer. In: Conrad Hoefer, 
Theodor Fontane und die Familie von Wangenheim, 1939. 

 https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00247416 
4. Wir finden in der Literatur und auf alten Ansichtskarten die Schreib-

weise „Brotbaude“ u. „Brodtbaude“. Der herrschaftliche Jäger Gott-
lieb Brodte kaufte die Baude am 12. Juli 1779 und wurde somit Na-
mensgeber dieser Baude.

nakreślić charakterystykę postaci.
Fontane nie zrealizował pomysłu przeniesienia 

się do Kowar. W Karkonosze już więcej nie przyjechał, ale 
upamiętnił je w kilku opowiadaniach, zebranych w tomie 
Von vor und nach der Reise [Przed i po podróży] (1894), 
które dają świadectwo kultury i mentalności ich miesz-
kańców. Dla upamiętnienia 200. rocznicy urodzin The-
odora Fontane planowane jest ich dwujęzyczne wydanie 
w wydawnictwie Ad-Rem w Jeleniej Górze.

1. Hugenoci (fr. huguenots) – nazwa francuskich ewangelików reformo-
wanych (potocznie nazywanych kalwinistami) w XVI i XVII wieku. 
Pochodzi ona od nazwiska przywódcy powstania w Genewie, Besa-
nçon Hugues'a.

2. Theodor Fontane: Listy Fontane'a w dwóch tomach. Tom 1. wydany 
przez National Research and Memorial Sites of Classical German Li-
terature w Weimarze. Wybrany i wyjaśniony przez Gottharda Erlera. 
Berlin / Weimar 1968, s. 69.

3. Radny Karl Hermann Freiherr von Wangenheim. Fontane jest jednym 
z najlepszych przyjaciół. Był jego nauczycielem. W: Conrad Hoefer, 
Theodor Fontane i rodzina von Wangenheim, 1939. 

 https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00247416 
4. Pisownia "Brotbaude" i "Brodtbaude" znajdujemy w literaturze i na 

starych pocztówkach. Dworcowy myśliwy Gottlieb Brodte kupił bu-
dynek 12 lipca 1779 roku i tym samym nadał mu nazwę.
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Laureatka Nagrody Nobla 
ze Śląska

–Olga Tokarczuk otrzymuje Nagrodę Nobla 
w dziedzinie literatury –

Jürgen Karwelat

Dnia 10 października 2019 r. Akademia Szwedz-
ka w Sztokholmie ogłosiła przyznanie nagrody Oldze To-
karczuk. Zostanie ona wręczona dnia 10 grudnia 2019 r. 
za poprzedni rok 2018. Zatem najważniejszą nagrodą li-
teracką na świecie uhonorowana zostanie pisarka, w któ-
rej twórczości odbija się wielowarstwowa historia Śląska. 
Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie, niedaleko Zie-
lonej Góry. Jej rodzice pochodzili z Kresów, które zmusze-
ni byli opuścić po II wojnie światowej. Następnie rodzina 
przeniosła się do Kietza (Górny Śląsk), gdzie Olga zdała 
maturę.

Do 1985 r. studiowała psychologię na uniwer-
sytecie w Warszawie. Po ukończeniu studiów przeniosła 
się do Wrocławia, a następnie do Wałbrzycha, gdzie pra-
cowała jako terapeutka. Od 1998 roku mieszka we wsi 
Krajanów koło Nowej Rudy. Już przed Literacką Nagrodą 
Nobla Olga Tokarczuk otrzymywała liczne nagrody w Pol-
sce i Niemczech, m.in. w roku 2003 Nagrodę Kulturalną 
Śląska oraz w roku 2015 Międzynarodową Nagrodę Mostu 

Eine schlesische 
Nobelpreisträgerin

– Olga Tokarczuk erhält den Nobelpreis 
für Literatur –

Jürgen Karwelat

Am 10. Oktober 2019 gab die Schwedische Aka-
demie in Stockholm die Verleihung an Olga Tokarczuk be-
kannt. Der Preis wird am 10. Dezember 2019 rückwirkend 
für das Jahr 2018 verliehen. Damit wird mit dem weltweit 
bedeutendsten Literaturpreis eine Schriftstellerin geehrt, 
in deren Werk sich auch die vielschichtige Geschichte von 
Schlesien widerspiegelt. Olga Tokaczuk wurde 1962 in 
Sulechow/Züllichau, nahe Zielona Gora/Grünberg gebo-
ren. Ihre Eltern stammten aus Ostpolen, das sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg verlassen mussten. Später zog die Fami-
lie nach Kietrz/Katscher (Oberschlesien), wo Olga Abitur 
machte. 

Bis 1985 studierte sie Psychologie an der Univer-
sität in Warschau. Nach dem Abschluss ihres Studiums zog 
sie nach Wrocław/Breslau und später nach Wałbrzych/
Waldenburg, wo sie als Therapeutin arbeitete. Seit 1998 
lebt sie in dem Dorf Krajanów/Krainsdorf bei Nowa Ruda/
Neurode. Vor dem Literaturnobelpreis hatte Olga Tokar-
czuk bereits zahlreiche polnische und deutsche Preise er-
halten, unter anderem 2003 den Kulturpreis Schlesien und 
2015 den internationalen Brücke-Preis der Stadt Görlitz.  
Seit Juni 2019 ist Olga Tokarczuk auch Ehrenbürgerin von 
Breslau.

Einen Tag nach Bekanntgabe der Verleihung des 
Preises ließ sich die Breslauer Stadtverwaltung etwas Be-
sonderes einfallen: Fahrgäste, die ein Buch von Olga To-
karczuk vorweisen können, dürfen gratis mit Bussen und 
Straßenbahnen fahren: Auf diese Weise wolle die Stadtver-
waltung ihre „Freude mit allen Bewohnern teilen“, sagte 
Pressesprecher Przemysław Galecki am 11. Oktober 2019 
der Nachrichtenagentur AFP.

Rezension: Olga Tokarczuk, Der Gesang der 
Fledermäuse – Roman aus dem heutigen Schlesien

In dem Roman lebt die Ich-Erzählerin Janina 
Duszejko, die frühere Ingenieurin und frühpensionierte 
Lehrerin, auf einer Hochebene über der Glatzer Kessel in 
Niederschlesien, ganz in der Nähe zu Tschechien. Vor dem 
Krieg hieß die kleine Siedlung „Luftzug“, jetzt „Lufcug“. 
Im Winter pfeift der Wind gewaltig, er heult in den Kami-
nen. Der Sommer ist kurz. Janina unterrichtet im Sommer 
an einem Tag in der Woche in der Dorfschule in Englisch. 
Im Winter hütet sie die Häuser der Sommerfrischler. Ihre 
Stadtwohnung in Breslau hat sie nur noch pro forma. Zu-
sammen mit einem ehemaligen Schüler übersetzt sie Ge-
dichte des englischen Schriftstellers William Blake. Jani-
na wird von ihren Nachbarn nicht zu Unrecht für etwas 

Olga Tokarczuk, Foto Martin Kraft
Olga Tokarczuk, zdjęcie: Martin Kraft
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schrullig und außergewöhnlich gehalten. 

Vier Tote
Sie hat zwei Leidenschaften: Astrologie und die 

Liebe zu Tieren. Beides bringt sie in unmittelbaren Zu-
sammenhang, als es in dem Dorf innerhalb eines Jahres 
zu insgesamt vier Todesfällen kommt. Außerdem sind im 
letzten Jahr ihre beiden Hunde spurlos verschwunden. Ihr 
Nachbar, dem sie den Namen „Bigfoot“ gegeben hatte, ist 
anscheinend an einem Knochen einer Rehkeule erstickt. 
Janina hat die Theorie, dass die Rehe sich an dem Wil-
derer gerächt haben und für seinen Tod verantwortlich 
sind. Ähnliche Vermutungen äußert Janina gegenüber der 
Polizei, als nacheinander ein Polizist, der örtliche reiche 
Pelztierzüchter und der Politiker, von ihr immer „der Vor-
stand“ genannt, auf unerklärliche Weise im Wald ums Le-
ben kommen. Man glaubt der verrückten Alten nicht, die 
im übrigen gar nicht so alt sein kann, wenn sie an einem 
lauschigen Abend mit Freunden gemeinsam „House of the 
rising sun“ singt, und den ihr bekannten Klängen des „Ri-
ders on the storm“ von den Doors lauscht. Janina hat sich 
mit ihrer Astrologie, die sie auf ihrem Computer berechnet, 
ihre eigene Erklärungswelt zurecht gelegt. Ihr Koordina-
tensystem stimmt in sich, nur, dass es sich nicht mit der 
Welt der anderen Dorfbewohner und vor allem der ermit-
telnden Polizei zur Deckung bringen lässt. Schließlich ge-
rät Janina selbst in Verdacht, mit den Todesfällen der vier 
Jäger etwas zu tun zu haben.

Polnisches Leben in Schlesien
Olga Tokarczuk ist ein spannender Roman ge-

lungen, den man ruhig als Psychokrimi bezeichnen kann. 
Er gibt außerdem einige Einblicke in die heutige polnische 
Gesellschaft mit Arbeitslosigkeit, Desorganisation und der 
Rolle der katholischen Kirche. Auch polnische Lebensfreu-
de wird anschaulich, mit etwas Ironie, beschrieben. Beson-
ders gelungen ist die Schilderung des einmal im Jahr im 
Dorf stattfindenden „Pilzsammlerballs“, bei dem Olga mit 
ihrem Nachbarn Matoga den zweiten Preis für ihre Kostü-
me als „Rotkäppchen und der Wolf“ erhielten, wobei Jani-
na den Wolf darstellte und Matoga das Rotkäppchen war. 
Das Buch ist voll von skurrilem Witz. Die Leser werden 
für die Hauptperson des Romans eingenommen, so dass 
man mit ihr fühlt, als sie sich am Ende das Buchs mit Hil-
fe ihrer Freunde aus dem Staube machen kann, angeblich 
in Richtung Stettin, um dann am Rande des Urwalds von 
Białowieża weiter zu leben. 

Ein gelungener „Heimatroman“ aus dem heuti-
gen Schlesien. 

Olga Tokarczuk, Der Gesang der Fledermäuse, 
aus dem Polnischen von Doreen Daume, Schöffling & Co 
Verlagsbuchhandlung, Frankfurt a.M. 2011, 346 Seiten, 
29,95 Euro

Der Film „Die Spur“
Der „Gesang der Fledermäuse“ (im polnischen 

Original „Pokot“) wurde 2016/2017 von der polnischen 

Miasta Zgorzelec/Görlitz (niem. Der Internationale Brüc-
kepreis der Stadt Görlitz). W październiku 2019 r. założyła 
we Wrocławiu własną fundację. Od czerwca 2019 r. Olga 
Tokarczuk jest również honorową obywatelką Wrocławia. 

Dzień po ogłoszeniu przyznania nagrody władze 
Wrocławia wpadły na wyjątkowy pomysł: pasażerowie, 
którzy okazali książkę Olgi Tokarczuk, mogli bezpłatnie 
jeździć autobusami i tramwajami. W ten oto sposób wło-
darze miasta pragnęli „podzielić się swoją radością ze 
wszystkimi mieszkańcami”, powiedział dnia 11 paździer-
nika 2019 r. agencji informacyjnej AFP rzecznik prasowy 
Przemysław Gałecki.

Recenzja: Olga Tokarczuk „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych” – powieść z dzisiejszego Śląska

W powieści narratorka Janina Duszejko, była in-
żynier i nauczycielka na wcześniejszej emeryturze, miesz-
ka na Dolnym Śląsku, na płaskowyżu nad Kotliną Kłodzką, 
bardzo blisko Czech. Przed wojną mała osada nosiła nazwę 
„Luftzug”, czyli „Przeciąg” obecnie „Lufcug”. Zimą wiatr 
świszczy gwałtownie, wyje w kominach. Lato jest krótkie. 
Latem, jeden dzień w tygodniu, Janina uczy w szkole wiej-
skiej angielskiego. Zimą dogląda domów letników. Swoje 
miejskie mieszkanie we Wrocławiu ma tylko pro forma. 
Wraz z byłym uczniem tłumaczy wiersze angielskiego 
pisarza Williama Blake’a. Janina nie bez powodu uważa-
na jest przez swoich sąsiadów za osobę nieco dziwaczną 
i nietuzinkową.

Cztery ofiary śmiertelne
Ma dwie pasje: astrologię i miłość do zwierząt. 

Obie pasje łączy bezpośrednio, gdy w ciągu roku we wsi 
dochodzi w sumie do czterech przypadków śmiertelnych. 
Ponadto w zeszłym roku zaginęły bez śladu jej dwa psy. 
Jej sąsiad, którego nazwała „Wielką Stopą”, udławił się naj-
widoczniej kością z udźca sarny. Janina ma teorię, że sar-
ny zemściły się na kłusowniku i to one przyczyniły się do 
jego śmierci. Podobne przypuszczenia wypowiada wobec 
policji, gdy w niewyjaśniony sposób w lesie giną kolejno 
policjant, miejscowy, bogaty hodowca futer oraz polityk, 
zwani przez nią zawsze „zarządem”. Nie dowierza się zwa-
riowanej staruszce, która nawiasem mówiąc, nie może być 
wcale taka stara, gdy podczas kameralnego wieczoru śpie-
wa z przyjaciółmi „House of the rising sun” i słucha znajo-
mych jej dźwięków „Riders on the storm” grupy The Doors. 
Janina za pomocą astrologii, którą oblicza na komputerze, 
na swój sposób objaśnia sobie świat. Jej układ współrzęd-
nych jest sam w sobie prawidłowy, tyle że nie pokrywa się 
ze światem pozostałych mieszkańców wsi, a zwłaszcza po-
licji śledczej. Sama Janina jest przecież podejrzana o to, że 
ma coś wspólnego ze śmiercią czterech myśliwych.

Polskie życie na Śląsku
Oldze Tokarczuk udało się napisać trzymającą 

w napięciu powieść, którą spokojnie można określić krymi-
nałem psychologicznym. Daje w niej również obraz dzisiej-
szego społeczeństwa polskiego z bezrobociem, dezorgani-
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Regisseurin Agnieska Holland verfilmt und am 12. Febru-
ar 2017 im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele 
Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Gedreht und produ-
ziert wurde in Polen, Deutschland, Tschechien, Schweden 
und der Slowakei. In Deutschland erhielt der Film den Titel 
„Die Spur“. „Pokot“ wurde 2018 in Polen für die Oscarver-
leihung in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ 
nominiert. In Polen selbst erhielt der Film zahlreiche Aus-
zeichnungen. In Deutschland kam der Film im Januar 2018 
in die Kinos.

zacją i rolą kościoła katolickiego. Również polska radość 
życia opisana jest obrazowo, z pewną ironią. Szczególnie 
udany jest opis „balu grzybiarzy”, odbywającego się raz 
w roku we wsi, podczas którego Janina ze swoim sąsiadem 
Matogą zdobyli drugie miejsce za swoje kostiumy „Czerwo-
nego Kapturka i Wilka”, przy czym Janina przedstawiała 
Wilka, a Matoga był Czerwonym Kapturkiem. Książka jest 
pełna kuriozalnego dowcipu. Czytelników ujmuje główna 
bohaterka powieści, do tego stopnia, że rozumie się ją, gdy 
na końcu książki z pomocą przyjaciół ulatnia się, podob-
no w kierunku Szczecina, aby potem żyć dalej na skraju 
Puszczy Białowieskiej. Udana powieść o małej ojczyźnie 
(niem. Heimatroman) z dzisiejszego Śląska.

Niemieckie wydanie powieści: Olga Tokarczuk, 
Der Gesang der Fledermäuse, z j. polskiego przetłumaczy-
ła Doreen Daume, Schöffling & Co Verlagsbuchhandlung, 
Frankfurt nad Menem, 2011, 346 stron, 29,95 euro

Film „Pokot“
Powieść „Prowadź swój pług przez kości umar-

łych” została sfilmowana w latach 2016–2017 przez polską 
reżyserkę Agnieszkę Holland i zaprezentowana publiczno-
ści dnia 12 lutego 2017 r. w konkursie Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Berlinie. Film był kręcony i produ-
kowany w Polsce, Niemczech, Czechach, Szwecji i Słowa-
cji. W Niemczech otrzymał tytuł „Die Spur”. W roku 2018 
„Pokot” został nominowany jako polski kandydat do Osca-
ra w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”. Tylko 
w Polsce film otrzymał wiele nagród. Do kin w Niemczech 
wszedł w styczniu 2018 r.

Autoren und Mitwirkende des Films bei den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin
Twórcy i obsada filmu na 67. MFF w Berlinie
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Rektor luterański 
Andreas Treiber

– Epitafium dla luterańskiego rektora 
Andreasa Treibera, odkryte 

w kościele pw. św.  Erazma i Pankracego – 

Ullrich Junker
Tłumaczenie: Dr Józef Zaprucki

 To ledwo widoczne epitafium znajduje się po 
stronie lewej (ewangelicznej) w prezbiterium katolickie-
go kościoła pw. św.  Erazma i Pankracego w górnej części  
stalli, jest to epitafium poświęcone zmarłemu w roku 1536 
rektorowi  Andreasowi Treiberowi. Ledwo można je do-
strzec poprzez akantowy ornament.  Andreas Treiber był 
od 1526 do 1536 roku rektorem luterańskiej szkoły ele-
mentarnej w Jeleniej Górze. Żaden z jeleniogórskich kroni-
karzy, jak Daniel Hensel, Johann Karl czy Moritz Voigt nie 
wspomina niestety o tym epitafium. W kronice zatytuło-
wanej „Kościoły katolickiej parafii w Jeleniej Górze w Kar-
konoszach” Hermanna Hoffmanna, wydawnictwo Frankes 
Verlag, Wrocław 1939 znajdują się wprawdzie dogłębnie 
opisane epitafia z zewnętrznej ściany kościoła, jednakże 
o epitafium dla Treibera nie wspomniano.

Epitafium znajdujące się w górnej części stalli 
jest zakryte przez wyrzeźbiony w drewnie akantowy or-
nament, jest zatem prawie niewidoczne. Dwa haki powy-
żej epitafium mogłyby wskazywać, że wcześniej było ono 
zasłonięte obrazem i dlatego popadło w zapomnienie, nie 

Lutherischer Rektor Andreas 
Treiber
– Epitaph für den luth. Rektor Andreas Treiber in der 

kath. Kirche St. Pancratius und Erasmus entdeckt –

Ullrich Junker
Übersetzung Dr. Józef Zaprucki

Kaum sichtbar befindet sich auf der Evangelien-
seite (linken Seite) im Presbyterium der kath. Kirche St. 
Pancratius und Erasmus oberhalb des Chorgestühls ein 
Epitaph für den im Jahre 1536 verstorbenen Rektor AN-
DREAS TREIBER. Durch das geschnitzte durchbrochene 
Akanthuslaubwerk ist dieses Epitaph kaum sichtbar. AN-
DREAS TREIBER war von 1526–1536 Rektor an der luth. 
Elementarschule zu Hirschberg.

Alle Chronisten von Hirschberg, Daniel Hensel, 
Johann Karl und Moritz Voigt erwähnen leider dieses Epi-
taph nicht. In der Chronik „Die Kirchen der katholischen 
Pfarrgemeinde Hirschberg im Riesengebirge“ von Hermann 
Hoffmann, Frankes Verlag, Breslau 1939 sind zwar alle Epi-
taphien an der Außenseite der Kirche eingehend beschrie-
ben, das Treiber-Epitaph wird aber leider nicht erwähnt.

Das Epitaph wird durch das Akanthusblatt-
Schnitzwerk am Oberteil des Chorgestühls abgedeckt und 
ist kaum sichtbar. Die beiden Haken oberhalb des Epitaphs 
könnten ein Hin-weis sein, daß früher das Epitaph durch 
ein Bild verdeckt war und somit in Vergessenheit geriet 
und in den Geschichtswerken keine Erwähnung fand.

Epitaph für Andreas Treiber
Epitafium dla Andreasa Treibera
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1. Andreas Treiber, gebürthig von Löwenberg, 
einer fruchtbaren Mutter vieler gelehrten Söhne. Er war 
ein zur selben Zeit gar gelehrter Mann, wurde An. 1526 
zum Rectore ange-nommen, damit er die Evangel. Religi-
on, welche man Hrn. Georgio Lange-Nickelio, als ersten 
Lutherischen Prediger allhier, in der Kirche zu erklären 
und zubestetigen befohlen hatte, in der Schule der Jugend 
deutlich vortragen und mit Nachdruck einprägen möchte. 
Der er Zehen Jahr treulich vorgestanden, hat sich binnen 
solcher Zeit auch auf der Cantzel offtmahls erbaulich hö-
ren lassen, wie Hankins de Sil. Jndig. Erud. p. 213 berich-
tet.*)      Er starb An. 1536 den 6 May  und hinterließ einen 
Sohn Lotharium TRAEJBJRUM, welcher ihm in der hiesi-
gen Pfarr=Kirche ein Epitaphium setzen ließ mit folgender 
Schrifft:

*) Epitaphium honoratj Virj ANDRE TREJBERJ 
Leobergensis, qvi pie in hac

Jn Silesia Cervimontani jam Anno 1524 Evange-
licam Religionem Georgio Langenickelio, Auri montano, 
Pastori suo commiserant in Templo explicandam et confir-
mandam. Ad eam cum rectius cognoscedam, tum firmius 
amplectendam, cui renascentes literas necessarias judi-
cabant, Anno 1526 Rectorem Jnventuti præficiebant And-
ream TRAEJBERUM, pro suo tempore satis doctum Virum: 
per sacras etiam conciones populo servire solitum.

Republ: obiit Anno Salutis nostræ M. D. XXXVI. VI Maji:
cum Jnventati scholasticæ Annos X. dideliter præfuchet,
Lux Evangelii cum purior orta refulsit,
Accessitqen Decus, qvod fuit ante, Scholis
Tradidit hic Pueris Arte TREJBERUS honestus
Sæpius et populo Dogmata sancta DEI.

znalazłszy wzmianek w kronikach.
1. Andreas Treiber, rodem ze Lwówka, z płodnej 

matki wielu uczonych synów. Był on w owym czasie mę-
żem wielce uczonym, na rektora przyjęty anno 1526, by 
zechciał tę ewangelicką religię, której pierwej panu Geo-
rgowi Langenickelowi, pierwszemu tutaj luterańskiemu 
pastorowi nauczać, a tu w kościele objaśniać i utwierdzać 
kazano, młodzieży szkolnej jasno wyłożyć i do głów na-
wkładać. Szkole owej dziesięć lat przewodził, a z ambony 
często Słowem Bożym budował, jak to  Hankins de Sil. 
Jndig. Erud. na stronie 213 zapisał. Umarł on anno 1536 
maja dnia szóstego syna Lothara osierociwszy, któryż to 
w tutejszym kościele farnym epitafium przysposobić ka-
zał co brzmi, jak następuje: 

Republ: obiit Anno Salutis nostræ M. D. XXXVI. VI Maji:
cum Jnventati scholasticæ Annos X. dideliter præfuchet, 
Lux Evangelii cum purior orta refulsit,
Accessitqen Decus, qvod fuit ante, Scholis
Tradidit hic Pueris Arte TREJBERUS honestus
Sæpius et populo Dogmata sancta DEI.
LOTHAR TREJBER Civis Vratisl.
F. Parenti cariss Piet. E. P.

Zeller Chronik Band 4, S. 64
Akten Magistrat Hirschberg Sign. 2889

Kronika Zellera, tom 4 s.64
Akta magistrat Jelenia Góra, syg. 2889

Zeller Chronik Band 4, S. 65/66
Akten Magistrat Hirschberg Sign. 2889

Kronika Zellera, tom 4 s.65/66
Akta magistrat Jelenia Góra, syg. 2889
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LOTHAR TREJBER Civis Vratisl.
F. Parenti cariss Piet. E. P.

Als das helle Licht des Worts rein an heiliger Stäte brandte
Auch die Schule wiederum ihren alten Flor erkandte,
Hat Treiberus Jungen Leuten gute Künste beÿgebracht
Und das Volck mit heilgen Lehren von der Cantzel offt be-
dacht

Gdy to miejsce święte światłości słowa płomiennej zaznało
To i w szkole się takoż o świetności dawnej wspominało
Treiberus młodych dobrymi naukami uraczył 
A lud z ambony świętym słowem zaopatrzył

Anno 1536 umarł Andreas Treiber, który od dziesiątki lat 
młodzieżą sumiennie zawiadywał. Jego epitafium 
w tutejszym kościele farnym następującej jest treści: 

Zeller Merckwürdigkeiten, S. 81
Zeller Merckwürdigkeiten, s. 81

Epitaph – Andreas Treiber
Epitafium– Andreas Treiber
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Der Text bei Hanke deckt sich mit Zellers Text. 
Beide aber haben 3 Zeilen des Epitaphs im unteren Teil 
nicht aufgeführt. Aufgrund eines Schriftbildes dürfen die-
ser Teil für eine spätere Gravur für die Witwe freigehalten 
worden sein und im Jahr 1573 nachgemeißelt worden sein.

Epitaphion honoratj virj Andr. TREJBERJ Leobergensis,
qvi pie in hac republ. Obiit Anno Salutis nostræ
M. D. XXXVI. VI Maji:
CVM JNVENTVTJ SCHOLASTICÆ ANNOS X. FIDELITER
PRÆFVISSET.
LVX EVANGELII CVM PVRIOR ORTA REFVLSIT,
ACCIRSSITQUEN DECVS, QVOD FVIT ANTE, SCHOLIS
TRADIDIT HIC PVERIS ARTES TREJBERVS HONESTVS
SAEPIVS ET POPVLO DOGMATA SANCTA DEI
Anno 1573 den 23 Jun. ist auch zu  
Heinses Schidedinig       Schmidio…..
Treibers V..lassene Wittwe dem ……
LOTHAR TREJBER Civis VVratisl[aviensis]
F. Parenti cariss Piet . ERF. P.

Übersetzung:
Epitaphium des ehrenwerten Mannes Andreas Treiber aus 
Löwenberg, der fromm in diesem Gemeinwesen starb im 
Jahre unserer Erlösung 1536, den 6. Mai.
Als er der Jugend in der Schule 10 Jahre getreulich vorge-
standen hatte, wiedererstrahlte das Licht des Evangeli-
ums, nachdem es reiner wiedererstanden war, und stellte 
sich die Zierde wieder in den Schulen ein, wie sie einst war, 
der ehrenwerte Treiber überbrachte den Jungen seine Wis-
senskunst und öfter auch dem Volk die heiligen Glaubens-
sätze Gottes.

Den Chroniken entnehmen wir, das Andreas 
Treiber, von Löwenberg gebürtig war, ab 1526 an der neu-
en lateinische Schule für 10 Jahre Rektor in Hirschberg war 
um die evange-lische Religion, die Pfarrer George Langni-
ckel lehrte, auch an der Schule vorzutragen. Auch Johann 
Adam Hensel berichtet in seiner Schlesischen Kirchenge-
schichte1 über den Rektor Andreas Treiber in Hirschberg, 
erwähnt aber nicht das Epitaph.

Um 1523 fand die Reformation Eingang in 
Hirschberg, und der protestantisch gesinnte Magistrat, an 
den wenige Jahre vorher das Patronatsrecht für 3000 Du-
katen verkauft worden war, berief 1524 den lutherischen 
Prediger Magister George Langnickel als Pfarrer an die ka-
tholische Pfarrkirche.

In der Chronik von David Zeller Band 4 erfahren 
wir etwas mehr. ANDREAS TREIBER stammte aus eine 
Familie in Löwenberg mit vielen Geschwistern. Sein Sohn 
Lothar ließ ihm dieses Epitaphium setzen.

Drei Zeilen oberhalb der unteren letzten 2 Zeilen 
wurden vermutlich erst 1573 nachgra-viert. Das andere 
Schriftbild dieser drei Zeilen spricht dafür.

Das Epitaph wird durch das Chorgestühl ver-
deckt und bedarf einer gründlichen Reinigung. Eine an-
schließende neue Erfassung des Textes könnte gegebenen-

Tekst Hankego pokrywa się z tekstem Zellera. 
Jednak żaden z nich nie podaje trzech dolnych wersów epi-
tafium. Na podstawie kroju pisma można przypuścić, że 
tę część pozostawiono pustą, przeznaczając ją dla wdowy 
i wyryto dopisek w 1573 roku. 

Epitaphion honoratj virj Andr. TREJBERJ Leobergensis,
qvi pie in hac republ. Obiit Anno Salutis nostræ 
M. D. XXXVI. VI Maji: 
CVM JNVENTVTJ SCHOLASTICÆ ANNOS X. FIDELITER 
PRÆFVISSET.
LVX EVANGELII CVM PVRIOR ORTA REFVLSIT,
ACCIRSSITQUEN DECVS, QVOD FVIT ANTE, SCHOLIS
TRADIDIT HIC PVERIS ARTES TREJBERVS HONESTVS
SAEPIVS ET POPVLO DOGMATA SANCTA DIE
Anno 1573 den 23 Jun. ist auch zu  
Heuntsch Schidedinig       Schmidio…..
Treibers V..lassene Wittwe dem ……
LOTHAR TREJBER Civis VVratisl[aviensis]
F. Parenti cariss Piet . ERF. P.

Tłumaczenie:
Epitafium dla zacnego Andreasa Treibera ze Lwówka,
który zmarł pobożnie w tej wspólnocie w roku naszego 
wybawienia 1536, dnia 6 maja.
Kiedy wiernie młodzieżą w szkole zawiadywał
Zabłysło światło ewangelii znowu, 
jak gdyby czyściej jeszcze zmartwychwstało,
I chlubą szkół to się stało, jako drzewiej już bywało,
Zaś Treiber zacny obdarzał młodych wiedzy kunsztem
A częściej jeszcze lud Boga świętym słowem  

Z kronik dowiadujemy się, że Andreas Treiber, 
urodził się w Lwówku, od roku 1526 był przez 10 lat rek-
torem w nowej łacińskiej szkole w Jeleniej Górze, by uczyć 
tam ewangelickiej religii, której wcześniej nauczał pro-
boszcz Georg Langnickel. Także Johann Adam Hensel pisze 
w swej „Historii Śląskich Kościołów” o rektorze Andreasie 
Treiberze z Jeleniej Góry, nie wspomina jednak o epitafium.

W roku 1523 do Jeleniej Góry zawitała reforma-
cja i skłaniający się ku protestantyzmowi magistrat, który 
kilka lat wcześniej nabył prawo patronatu za 3000 duka-
tów, powołał w 1524 roku luterańskiego kaznodzieję, ma-
gistra Georga Langnickela na stanowisko proboszcza kato-
lickiego kościoła farnego.

Z kroniki Dawida Zellera, tom 4, dowiadujemy 
się więcej: Andreas Treiber pochodził z Lwówka, z wielo-
dzietnej rodziny. Jego syn Lothar kazał wyryć epitafium.

Trzy wersy ponad dolnymi dwoma wersami zo-
stały wykonane prawdopodobnie dopiero w 1573 roku. 
Świadczy o tym zróżnicowanie w charakterze pisma.

Epitafium jest zakryte stallami i wymaga grun-
townego oczyszczenia. Następujące po oczyszczeniu jego 
ponowne odczytanie pozwoliłoby najpewniej odtworzyć 
brakujące słowa tych trzech wersów. Stalle skrywają jed-
nakże jeszcze inną tajemnicę. Poniżej epitafium dla Andre-
asa Treibera znajduje się siedzenie, którego tylnią ścianę 
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tworzą sekretne drzwi. Po ich otwarciu ukazują się spi-
ralne schody, prowadzące na chór powyżej zakrystii. Po-
wstaje pytanie, dlaczego epitafium wykonano właśnie nad 
tymi drzwiami. Być może chodziło o to, że ten chór nad 
zakrystią służył w latach 1526–1536 jako pomieszczenie 
szkolne.

W 1524 roku M. Georg Langnickel został pierw-
szym ewangelickim kaznodzieją w Jeleniej Górze. On to 
sprowadził wspomnianego Andreasa Treibera w roku 1526 
do Jeleniej Góry i założył wraz z nim pierwszą luterańską 
szkołę. Kościół p.w. Erazma i Pankracego był wykorzysty-
wany w dużej mierze jako protestancki. W roku 1646 zo-
stała na polecenie króla szwedzkiego podpisana  między 
katolickimi i ewangelickimi duchownymi ugoda o korzy-
staniu z kościoła. Według niej katoliccy duchowni mogli 
odprawiać mszę w niedzielę i w święta w godz. od 6 do 8 
i później, zaś ewangelicy mogli odprawiać od godz. 1 do 3, 
potem kościół był znowu do dyspozycji katolików. Po-
dobnie uregulowano podział nabożeństw w dni powsze-
dnie. Nabożeństwa ewangelickie od 7 do 8 a następnie 
katolickie. W niedzielę miano odprawiać wspólnie, lub od 
godz. 1 do 2 katolicy i zaraz potem ewangelicy. Ta wspól-
nota została gwałtownie przerwana w wyniku cesarskie-
go rozkazu. Później ewangelicki proboszcz Röhrich musiał 
oddać klucze magistratowi miasta, nastąpiło to 29 paź-
dziernika 1650 roku.

1. Johann Adam Hensel, Historia protestanckich kościołów w parafiach 
śląskich – w ośmiu rozdziałach –, Wydawnictwo Davida Siegerta, 
Lipsk i Legnica, 1768.

2. Lutsch Hans, Pomniki sztuki w rejencji legnickiej, Wrocław, 1891. 
Lutsch nadmienia ukryte drzwi w rzędzie krzeseł stalli, jednakże 
nie wspomina o epitafium.

3. Hoffmann Hermann, Kościoły parafii katolickiej w Jeleniej Górze, 
Wrocław 1939, s. 29: Drugie piętro zakrystii nosi nazwę „scena garn-
carzy“ lub „chór mieszczański”. Jezuici odprawiali tu zazwyczaj na-
bożeństwa dla uczniów gimnazjum. Można tam wejść przez drzwi 
umieszczone obok (właściwie: w) stalli.

falls die fehlenden Wörter dieser drei Zeilen uns weitere 
Aufschlüsse bringen.

Das Chorgestühl birgt aber noch ein Geheimnis. 
Unterhalb des Epitaphs für Andreas Treiber ist ein Sitz mit 
Rückwand als Geheimtür2 ausgebildet. Beim Öffnen wird 
die dahinter-liegend Wendeltreppe zum Chor, oberhalb 
der Sakristei, zugänglich. Es stellt sich die Frage, warum 
das Epitaph oberhalb dieses Zuganges angebracht wurde. 
Der Chor oberhalb der Sakristei könnte den Hinweis geben, 
daß dieser Chor3 in den Jahren 1526 bis 1536 als Schul-
raum genutzt wurde.

1524 wurde M. George Langnickel der erste 
evangelische Prediger in Hirschberg. Er holte besagten 
Andreas Treiber im Jahre 1526 nach Hirschberg und er-
richtete mit ihm die erste lutherische Schule. St. Pancra-
tius und Erasmus wurde nun in erster Line protestantisch 
genutzt. Im Jahre 1646 wurde auf Verordnung des schwe-
dischen Königs zwischen den ka-tholischen und evange-
lischen Geistlichen ein Vertrag über die Kirchennutzung 
abgeschlos-sen. Danach durch der kath. Geistliche Sonn- 
und Feiertags von 6 bis 8 Uhr Gottesdienst halten und im 
Anschluß daran und Nachmittags von 1 bis 3 Uhr konnte 
der lutherische Got-tesdienst gehalten werden und an-
schließend stand die Kirche den Katholiken wieder zur 
Verfügung. So waren auch die Wochentage geregelt, der 
evangel. Gottesdienst von 7 bis 8 Uhr und danach der ka-
tholische und Sonnabend sollte gemeinschaftlich gehalten 
werden, oder der von 1 bis 2 Uhr der katholische und der 
evangelische anschließend. Diese Gemein-samkeit wurde 
abrupt durch den dem kaiserlichen Befehl beendet. Danach 
mußte der evan-gelische Pfarrer Röhrich am 29. Okt. 1650 
die Kirchenschlüssel dem Magistrat der Stadt Hirschberg 
übergeben.

1. Johann Adam Hensel, Protestantische Kirchengeschichte der Gemei-
nen in Schlesien – in acht Abschnitten –, Verlag David Siegert, Leipzig 
und Liegnitz, 1768.

2. Lutsch Hans, Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Liegnitz, Breslau, 
1891. Lutsch nennt die ver-steckt liegende Thür  in der Chorstuhlrei-
he, erwähnt aber leider nicht das Epitaph.

3. Hoffmann Hermann, Die Kirchen der katholischen Pfarrei Hirsch-
berg, Breslau 1939, S. 29 Der zweite Stock der Sakristei heißt Töpfer-
bühne oder Bürgerchor. Hier hielten die Jesuiten gewöhnlich den Got-
tesdienst für die Schüler ihres Gymnasiums. Er ist zugänglich durch 
eine neben dem (richtig: im) Chorgestühl angebrachte Tür.
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Gestirn der Kindheit

Wie du einst nahtest dem gläubigen Kinde, 
leuchte aufs neue, du tröstliches Licht!
Niemals seither fiel so rein und gelinde
irdisches Feuer auf Stirn und Gesicht.

Nie haben Hände es reicher entzündet
als an der Jugend erstrahlendem Baum.

Nie hat ein Glockenmund heller verkündet
jene Legende aus Wahrheit und Traum.

Nie geht mit ihr uns die Heimat verloren,
brennt voll Verheißung in uns noch der Stern,

der uns gewandelt und wiedergeboren,
wie vor dem kindlichen Antlitz des Herrn.

Jene Legende verweht nicht im Winde,
selbst den Verbannten und Trauernden nicht,

bis aus des Herzens verhärteter Rinde
wieder ein Reis der Erneuerung bricht.

Heiliges Märchen, Gestirn ferner Kindheit,
ewiges Wanderziel: Bethlehem!

Öffne das Auge, geschlagen von Blindheit,
gib uns Begnadung, wie ehedem….

Hans Niekrawietz
(* 1896 in Oppeln, 

† 1983 Wangen)
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Laudatio
– Laudatio des stellvertretenden VSK-Vorsitzenden 
Dr. Józef Zaprucki für den VSK-Literaturpreisträger 
Filip Springer und die Trägerin des Sonderpreises 

Lisa Palmes am 1. Dezember 2019 in der Hochschule 
Hirschberg –

Die Jury des Riesengebirgspreises für Litera-
tur hat entschieden, dass 2019 der Literaturpreis  an 
Herr Filip Springer geht, der Sonderpreis geht an die 
Literaturübersetzerin, Frau Lisa Palmes. 

Wir ehren heute einen Preisträger auf dem Ge-
biet der Literatur, der ein bekannter polnischer Reporter, 
Fotograf und Schriftsteller ist. Seine fotografischen Arbei-
ten konnte man während etlichen Ausstellungen in vielen 
polnischen Städten wie Poznan, Lodz, Warschau, Gdynia 
oder Jelenia Gora genießen, jedoch das Leitmotiv seiner 
mehrmals preisgekrönten Reportagen ist die Architektur. 
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass er gewisserma-
ßen auch ein Architekt des deutsch-polnischen Kulturge-
sprächs ist, jenes Dialogs der Kulturen, der hier in Nieder-
schlesien seit Jahrhunderten fortwährend stattfindet und 
an dem wir selbst heutzutage, manchmal sogar unwissent-
lich, teilnehmen. 

Aber unser heutiger Preisträger ist zudem Ar-
chäologe, d.h. er beschäftigt sich mit Entdeckung von Ar-
tefakten, er würde vermutlich nicht einmal an einem alten 
ehemals deutschen Bierflaschenkorken unbeteiligt vorbei-
gehen, ich knüpfe natürlich an das Buch „Kupferberg“ an. 
Springer enthüllt jedoch, und gerade das ist so besonders 
wertvoll, nicht nur die materiellen Überbleibsel der ver-
gangenen Zeit, der Reporter Springer erzählt die mit sei-
nen Entdeckungen verbundenen Geschichten, die es uns 
erlauben, in die Zeit zu reisen. 

Filip Springer wurde geboren am 6. Juni 1982 in 
Poznań/Posen. Er ist ein ausgebildeter Archäologe, Absol-
vent des interdisziplinären, individuellen humanistischen 
Studiums der Archäologie und Kulturanthropologie an der 
Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Die Kariere des 
Fotografen begann er als Fotoreporter für Sportnachrich-
ten und News. Seit 2004 war er ständig bei zahlreichen 
Sportveranstaltungen als Fotoreporter der polnischen Fo-
toagentur Forum tätig. Heute arbeitet er mit den bekann-
testen Zeitschriften zusammen, er publiziert regelmäßig 
in der Tageszeitung „Polska The Times“, Wochenzeitschrift 
„Polityka“ und der Monatszeitschrift "The Reader's Di-
gest“. Für seine Bilder wurde er mehrmals preisgekrönt. 

Im Jahr 2010 erwarb Springer das Stipendium 
des Ministers für Kultur und Nationales Erbe und damit 
begann sein Abenteuer mit der Reportageliteratur. 

Das literarische Debüt Springers war der Re-
portageroman „Kupferberg. Der verschwundene Ort“, 
der bereits ins Deutsche übersetzt wurde und 2017 auch 
unter dem Titel History of a Disappearence, the story of 
a Forgotten Polish Town erschienen ist und in den USA 

Laudacja
– Laudacja zastępcy przewodniczącego VSK 

dr. Józefa Zapruckiego dla zdobywcy 
Karkonoskiej Nagrody Literackiej Filipa Springera 

i zdobywczyni Nagrody Specjalnej Lisy Palmes; 
1 grudnia 2019 r. , Karkonoska Szkoła Wyższa 

w Jeleniej Górze –

Decyzją Jury Karkonoską Nagrodę Literacką 
2019 otrzymuje pan Filip Springer, nagrodę specjalną 
tłumaczka literatury, pani Lisa Palmes

Honorujemy dziś laureata, który jest znanym 
polskim reporterem, fotografem, reportażystą i pisarzem. 
Jego prace fotograficzne można było oglądać w czasie au-
torskich wystaw, organizowanych w wielu polskich mia-
stach, w tym w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Gdyni oraz 
Jeleniej Górze, jednakże nasz laureat jest przede wszyst-
kim mistrzem reportażu, zaś wiodącym tematem jego wie-
lokrotnie nagradzanych prac jest architektura. Nawiązując 
do tego tak bardzo obecnego w życiu i twórczości Filipa 
Springera aspektu, można nie bez przesady powiedzieć, że 
stał się on swoistym architektem polsko-niemieckiej roz-
mowy kultur, tego dialogu kulturowego, który tu na Dol-
nym Śląsku toczy się nieustannie, już od stuleci, a dziś my 
sami, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, w nim 
uczestniczymy. Ale dzisiejszy laureat jest także archeolo-
giem, tzn. zajmuje się odkrywaniem, dosłownie odgrzeby-
waniem artefaktów; nie przejdzie obojętnie nawet obok 
poniemieckiego korka od butelki po piwie. Odsłania on, 
i to jest najwartościowsze, nie tylko materialne pozosta-
łości minionych czasów, ten reportażysta snuje związane 
z odkryciami opowieści, które są w stanie przenosić nas 
w czasie. 

Filip Springer urodził się 6 czerwca 1982 roku 
w Poznaniu. Z wykształcenia jest archeologiem – na po-
znańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ukończył 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 
ze specjalizacją w archeologii z antropologią kulturową. 
Karierę fotografa rozpoczynał od robienia zdjęć do wia-
domości sportowych i newsów. Od roku 2004 był częstym 
gościem na rozlicznych imprezach sportowych jako foto-
reporter Polskiej Agencji Fotografów Forum. Dziś współ-
pracuje z największymi tytułami prasowymi, regularnie 
publikuje w dzienniku Polska The Times”, tygodniku „Poli-
tyka”, miesięczniku „The Reader's Digest”. Za swoje zdjęcia 
był wielokrotnie nagradzany w wielkopolskich oraz ogól-
nopolskich konkursach fotograficznych.

W 2010 roku nasz dzisiejszy laureat uzyskał 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w kategorii literatury, i to najpewniej właśnie wte-
dy zaczęła się jego przygoda z powieścią reportażową. 
W 2012 roku w ramach programu „Młoda Polska” Narodo-
wego Centrum Kultury otrzymał następne stypendium na 
przygotowanie książki reporterskiej na temat degradacji 
polskiej przestrzeni publicznej. 
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Bowiem debiutem literackim pana Springera 
była właśnie powieść reportażowa pod tytułem „Mie-
dzianka. Historia znikania”, która doczekała się już prze-
kładu nie tylko na język niemiecki, lecz w 2017 roku także 
na angielski, książka ukazała się w USA pod tytułem Hi-
story of a Disappearence. The story of a Forgotten Polish 
Town; autor opisał w niej dzieje dolnośląskiego górnicze-
go miasteczka powstałego ponad siedemset lat temu, któ-
re praktycznie zniknęło z powierzchni ziemi. Publikacja ta 
została doceniona przez środowisko literackie – trafiła do 
finału Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż 
literacki 2011, zdobyła też nominację do Nagrody Literac-
kiej Gdynia 2012.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” autor w taki 
oto sposób mówi o swej książce:

W Miedziance zderzają się trzy rzeczywisto-
ści – ta niemiecka, z tych lepszych przedwojennych cza-
sów, którą pamięta jeden z moich bohaterów, Karl Heinz 
i który wyjeżdża ze swojej małej ojczyzny. Ta powojenna, 
która splata z sobą historie niemieckie i polskie, jak ro-
dzina Gliszczyńskich, którzy zostają i wierzą, że uda im 
się z Polakami dogadać, ale w końcu jednak wyjeżdżają. 
Wreszcie rzeczywistość najsmutniejsza, polska, czyli upa-
dek Miedzianki, którą buduje każda rodzina. I tu bohater-
ką jest sama Miedzianka. Ona jest jak przesiedleniec, który 
przeżył wschód, przeżył transport na zachód, poczucie za-
grożenia i ponownie przesiedlenie. Historia Miedzianki to 
historia zbiorowej pamięci i tę złożoność trzeba brać pod 
uwagę”.

„Miedzianka” zebrała też świetne recenzje, 
Beata Kęczkowska z „Gazety Wyborczej” pisała, że ta  
„...wielogłosowa opowieść o Miedziance położonej nieda-
leko Jeleniej Góry napisana przez Filipa Springera nie daje 
odpowiedzi na wszystkie pytania, ale pamięć o miastecz-

veröffentlicht wurde. Der Verfasser beschreibt darin die 
Geschichte eines niederschlesischen, siebenhundertjähri-
gen Bergbaustädtchens, das praktisch von der Erdfläche 
verschwunden ist. Das Buch fand große Anerkennung in 
literarischen Kreisen und ging in das Finale des Ryszard-
Kapuściński-Preises für literarische Reportage 2011ein 
und wurde auch für den Literaturpreis  Gdynia 2012 no-
miniert. In einem Interview für "Rzeczpospolita" spricht 
der Verfasser über sein Buch:

In Miedzianka prallen drei Realitäten zusam-
men – die deutsche Realität aus der besseren Vorkriegs-
zeit, an die sich einer meiner Helden namens „Karl-Heinz“ 
erinnert, während er seine Heimat verlässt. Und die Nach-
kriegsrealität, die deutsche und polnische Geschichten 
zusammenfasst, wie z.B. die der Familie Gliszczyński, die 
nämlich vor Ort bleiben und glauben, dass es gelingen wird, 
sich mit den Polen verständigen zu können, aber am Ende 
resignieren. Und letztlich die traurigste Realität, nämlich 
die polnische, dh. der Verfall von Miedzianka (Kupferberg). 
Und hier ist der eigentliche Held Miedzianka. Es ist wie ein 
Umsiedler, der den Osten, den Transport gen Westen, das 
Gefühl der Unsicherheit und die abermalige Umsiedlung 
überlebt. Die Geschichte von Miedzianka ist die Geschich-
te der kollektiven Erinnerung und dieses Kollektive muss 
berücksichtigt werden.

„Miedzianka” hat sehr gute Rezensionen, Beata 
Kęczkowska von „Gazeta Wyborcza” schrieb, dass diese  
„...von Filip Springer geschriebene vielstimmige Erzählung 
über das in der Nähe vonHirschberg gelegene Miedzianka/
Kupferberg nicht auf alle Fragen Antwort gibt, doch die Er-
innerung an das Städtchen, das mal da war und jetzt ver-
schwunden ist, schon sehr einprägsam dargestellt wird. So 
eine Leistung gelingt nur den besten Reportern“.

Es ist tatsächlich eine beachtliche Leistung, dass 

Filip Springer – 
Preisträger des ersten Riesengebirgspreises für Literatur

Filip Springer – 
Laureat I Karkonoskiej Nagrody Literackiej

Lisa Palmes – Sonderpreisträgerin
Erster Riesengebirgspreis für Literatur

Filip Springer – Laureatka nagrody specjalnej 
I Karkonoskiej Nagrody Literackiej
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ku, co było, a już go nie ma, już na zawsze została dzięki 
niej utrwalona. Taka sztuka udaje się tylko najlepszym re-
porterom” – („Gazeta Wyborcza ”, 18 listopada 2011).

I rzeczywiście, to nie lada sztuka, że jeden czło-
wiek, reportażysta spowodował tak wielką lawinę wy-
darzeń kulturalnych najprzedniejszej próby: Najpierw 
w 2013 roku artyści skupieni wokół jeleniogórskiego Biura 
Wystaw Artystycznych poświęcili fenomenowi Miedzianki 
wystawę "Miasto, którego nie było", w tym samym roku 
dokonano adaptacji książki Filipa Springera i w jelenio-
górskim Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida wystawio-
no sztukę „Miedzianka”, cieszyła się ona popularnością, 
wzbudzając nawet kontrowersje, co zaowocowało dużą 
ilością recenzji i niemałym wrzeniem w naszym jelenio-
górskim świecie kultury. Łukasz Fijał, reżyser z Krakowa 
otrzymał za tę sztukę nawet nagrodę. Wygląda na to, że 
Filip Springer ma dobrą rękę. Jednak historia teatralnej 
„Miedzianki” wcale się tu nie kończy, wystawiał ją jesz-
cze wielokrotnie, plenerowo w samej Miedziance w swojej 
adaptacji Jarosław Szczyżowski. Na jeleniogórskim Zabo-
brzu – na ścianie bloku przy ul. Karłowicza 22, w którym 
wciąż mieszka spora grupa mieszkańców dawnego mia-
steczka – powstał  mural przedstawiający Miedziankę. 
Wkrótce w miasteczku na nowo zaczął działać browar.  
Filip Springer ma naprawdę dobrą rękę.

Szczególnym zadowoleniem napawa fakt, że 
linia tematyczna „Miedzianki” nie została zamknięta je-
dynie w murach teatru, czy na kartach książki lub sce-
nariusza; i tu znowu wielka zasługa naszego dzisiejszego 
laureata: ten temat, ten motyw żyją nadal i inspirują do 
tego, by się baczne rozglądać, zastanawiać, przecież takich 
„Miedzianek” może być więcej. Inspiracją ale i kontynuacją 
motywu są organizowane przez Springera już od trzech lat 
festiwale reportażu, Miedzianka Fest i w rzeczy samej nie 
ma w całej Polsce festiwalu literackiego z piękniejszym 
pejzażem w tle. Ma świetną rękę: z całej Polski a nawet 
z zagranicy setki ludzi przyjeżdżają do Miedzianki, by wła-
śnie tam przeżyć fascynującą przygodę z literaturą, repor-
tażem, czy istnieje lepszy sposób na ich promowanie?

Jest za co Filipowi Springerowi dziękować. Ja 
osobiście chciałbym podziękować za tę wspaniałą możli-
wość tak częstego przeżywania swoistych literackich deja 
vu: czytam o piwie „Kupferberger Gold” „Złoto Miedzian-
ki” i już mam przed oczami Caspara Gottlieba Lindnera, 
jeleniogórskiego lekarza i poetę, który przed trzystu laty 
w swym pięknym wierszu zachwycał się sobieszowskim 
piwem. Czy ten browar też ktoś kiedyś obudzi do życia? 
Czytam o uciskaniu protestantów i myślę o Fedorze Som-
merze, jeleniogórskim pisarzu i pedagogu, który tak samo 
jak Filip Springer wydobywał tematy z katakumb histo-
rii i zamieniał je we wspaniałe powieści, tyle że 100 lat 
wcześniej. Czytam też o biednych tkaczach i od razu myślę 
o sztuce Hauptmanna, a jeszcze bardziej o wszystkich mo-
ich odwiedzinach w jego pięknej willi w Jagnątkowie. I last 
but not least, gdy w „Miedziance” napotkałem wzmiankę 
o Alt Kemnitz, czyli o Starej Kamienicy, po prostu się wzru-
szyłem, bo to przecież moja mała ojczyzna.

ein Reporter einen so großen Schub von kulturellen Events 
der besten Provenienz verursacht: Zuerst haben 2013 die 
mit dem Hirschberger Büro für Kunstausstellungen ver-
bundenen Künstler eine dem Phänomen von Kupferbergs 
gewidmete Ausstellung „Stadt, die es nicht gab“ organi-
siert; 2013 wurde ebenfalls eine theatralische Adaptation 
des Buches von Filip Springer im Hirschberger 

C.-K.-Norwid-Theater vorbereitet: Das Stück un-
ter dem Titel „Kupferberg“ wurde aufgeführt, es erfreute 
sich großer Popularität, erzeugte aber auch gewisse Kont-
roversen, was wiederum eine große Anzahl von Rezensio-
nen mit sich brachte und ziemliches Aufsehen in der Hirsch-
berger Kulturwelt verursachte. Łukasz Fijał, ein Regisseur 
aus Krakau wurde für dieses Theaterstück sogar mit einem 
Preis beehrt. Jedoch endet hier noch nicht die theatralische 
Geschichte von „Kupferberg“, es wurde auch als eine Frei-
luftaufführung von Jarosław Szczyżowski adaptiert und 
mehrmals in Kupferberg gezeigt. In einem Neubauviertel 
von Jelenia Gora, in Zabobrze fing man an einer Wand des 
Blocks, in dem noch heute eine Gruppe der Bewohner des 
ehemaligen Städtchens lebt, ein Wandbild zu malen, das 
Kupferberg darstellt. In dem Städtchen selbst begann bald 
eine Brauerei Produktion wieder aufzunehmen. 

Mit besonderer Freude erfüllt die Tatsache, 
dass der Themenkomplex von „Kupferberg“ nicht nur in 
den Mauern des Theaters oder auf Buchseiten beschränkt 
blieb. Eine Inspiration und zugleich eine Fortsetzung des 
Motivs sind die seit drei Jahren von Springer organisierten 
Reportagefestivals in Miedzianka. Man kann beileibe sa-
gen, dass es wohl kaum ein anderes literarisches Festival 
mit einer schöneren Landschaft im Hintergrund gibt als in 
Miedzanka. Springer hat eine gute Hand: Aus ganz Polen 
und sogar aus dem Ausland kommen hunderte von Men-
schen nach Kupferberg, um eben dort auch ein faszinieren-
des Abenteuer mit 

Literatur und Reportage zu erleben.
Es gibt Filip Springer viel zu danken. Ich persön-

lich möchte ihm für die fantastische Möglichkeit danken, 
ein besonderes literarisches „Deja vu“ erleben zu können: 
Ich lese über das Bier „Kupferberger Gold“ und schon habe 
ich vor meinen Augen Caspar Gottlieb Lindner, den Hirsch-
berger Arzt und Dichter, der vor dreihundert Jahren in 
einem schönen Gedicht auch das Hermsdorfer Bier lobte. 
Wird denn jemand auch diese Brauerei zum Auferstehen 
erwecken? Ich lese über die Verfolgung der Protestanten 
und erinnere mich an Fedor Sommer, dem Hirschberger 
Pädagogen und Schriftsteller, der genauso wie Filip Sprin-
ger Themen und Motive aus den Grüften der Geschichte 
ans Tageslicht förderte und sie in wunderbare Erzählun-
gen hineinwebte, der einzige Unterschied: Es war einhun-
dert Jahre früher. Ich lese auch über die armen Weber und 
sofort denke ich an das berühmte Theaterstück Gerhart 
Hauptmanns und vielmehr noch an meine viele Besuche 
auf dem Wiesenstein in Agnetendorf. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass Filip 
Springer eine Art der literarischen Kunst schuf, die ich als 
„archäologisches Erzählen“ nennen würde. Der Autor, an 
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Podsumowując trzeba stwierdzić, że Filip Sprin-
ger stworzył jakby nową sztukę literacką, którą określił-
bym jako „narrację archeologiczną”, bowiem autor prze-
chodząc obok tego przysłowiowego, a teraz już słynnego 
korka od poniemieckiej butelki po piwie, nie przechodzi 
obok niego obojętnie, on go dostrzega, odkrywa i na tej 
kanwie snuje opowieść. Czyż to nie wspaniałe? 

W którymś miejscu swej książki Springer 
skromnie stwierdza, że jest „domorosłym archeologiem”, 
być może to zbyt śmiały komentarz, na który sobie teraz 
pozwolę, ale przecież Heinrich Schliemann mógłby powie-
dzieć o sobie to samo, a jednak odkrył Troję.

W tym miejscu chciałbym przekazać kolejne 
podziękowania i uhonorować jeszcze jedną wyjątkową 
osobę. Liza Palmes, decyzją jury Karkonoskiej Nagrody Li-
terackiej 2019 otrzymuje dzisiaj nagrodę specjalną. W dzi-
siejszym kontekście to niezwykle ważna nagroda, bowiem 
bez kongenialnego tłumaczenia „Miedzianki” na język nie-
miecki jej sukces nie byłby tak spektakularny, zaś samo 
zjawisko nie miałoby tego, z naszego punktu widzenia, 
niezwykle istotnego oddziaływania na polsko-niemiecką 
rozmowę kultur. To właśnie w dużej mierze dzięki tłuma-
czom nasze kultury komunikują się ze sobą i nawzajem się 
odkrywają, zbliżając się do siebie. A to jest przecież ma-
rzeniem wszystkich ludzi dobrej woli po obydwu stronach 
granicy. 

 Lisa Palmes urodziła się w 1975 roku w Gre-
ven (Nadrenia Północna-Westfalia), studiowała filozofię 
i socjologię w Wiedniu oraz polonistykę i lingwistykę ger-
mańską na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie i na 
Uniwersytecie Warszawskim. Nie od razu została tłumacz-
ką literatury polskiej, więcej o tym za chwilę. Lisa Palmes 
przetłumaczyła w ostatnich latach dzieła licznych pisarzy 
polskich, takich jak Joanna Bator, Lidia Ostałowska, Filip 
Springer czy Justyna Bargielska. Współpracując z berliń-
ską polsko-niemiecką księgarnią „Buchbund“, Lisa Palmes 
organizuje imprezy literackie; również prowadzi wykłady 
z tłumaczeń literackich oraz warsztaty tłumaczeniowe na 
uniwersytetach w Berlinie i Tybindze. W roku 2017 tłu-

einem sprichwörtlichen ehemals deutschen Bierflaschen-
korken vorbeigehend, tut das nicht unbeteiligt, er nimmt 
wahr, er entdeckt und auf diesem Grund beginnt er eine 
Erzählung zu weben. Ist das nicht wunderbar?

An einer Stelle in seinem Buch stellt der Autor 
bescheiden fest, das er „ein Hausgebackener Archäologe“ 
ist; nun vielleicht wird mein Kommentar dazu allzu kühn 
ausfallen, aber ich mache es trotzdem: Heinrich Schlie-
mann hätte doch dasselbe über sich selbst sagen können, 
nichtsdestoweniger hatte er Troja entdeckt. 

An dieser Stelle möchte ich eine weitere Danksa-
gung machen und noch eine besondere Person ehren. Lisa 
Palmes bekommt den Sonderpreis 2019. In diesem Zusam-
menhang ist das ein sehr wichtiger Preis, denn ohne eine 
kongeniale deutsche Übersetzung von „Kupferberg“ wäre 
dieser Erfolg nicht so spektakulär und die Erscheinung 
selbst hätte diesen wesentlichen Einfluss auf das deutsch-
polnische Kulturengespräch vermutlich nicht gehabt.

Lisa Palmes wurde 1975 in Greven (Nordrhein-
Westfalen) geboren, studierte Philosophie und Soziologie 
in Wien als auch Polonistik und Linguistik an der Hum-
boldt-Universität in Berlin sowie an der Warschauer Uni-
versität. Als Übersetzerin  ist sie seit 2009 tätig. In den 
letzten Jahren hat Palmes Werke zahlreicher polnischer 
Schriftsteller übersetzt: Joanna Bator, Lidia Ostałowska, 
Filip Springer oder Justyna Bargielska. Palmes arbeitet 
mit der Berliner Buchhandlung Buchbund zusammen und 
organisiert literarische Veranstaltungen als auch Überset-
zerwerkstätten an der Humboldt-Universität. Im Jahr 2017 
hat sie den Karl-Dedecius-Preis bekommen. Sie übersetzte 
zusammen mit Lothar Quinkenstein „Die Jakobsbücher“ 
von Olga Tokarczuk, die 2019 auf Deutsch erschienen sind.

An dieser Stelle darf ich die Worte der Preisträ-
gerin anführen, die sie in einem ihrer Interviews ausge-
sprochen hat:  

Der Weg zum Übersetzen war bei mir ein langer 
und verschlungener Weg – von dessen Windungen ich al-
lerdings keine missen möchte, da sie sich sicherlich berei-
chernd auf meine Übersetzertätigkeit auswirken. Im Alter 

Von links: Dr. Józef Zaprucki, Christopher Schmidt-Münzberg, Filip 
Springer, Lisa Palmes, Dr. Jens Baumann, Marek Obrembalski
Od lewej: dr Józef Zaprucki, Christopher Schmidt-Münzberg, 

Filip Springer, Lisa Palmes, dr Jens Baumann, Marek Obrembalski

Die Preisträger Filip Springer und Lisa Palmes
Laureaci– Filip Springer i Lisa Palmes
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maczka otrzymała prestiżową nagrodę im. Karla Dedeciu-
sa. W 2019 ukazały się „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk 
we wspólnym przekładzie Lisy Palmes i Lothara Quinken-
steina.

W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć słowa 
laureatki, które wypowiedziała w jednym z udzielanych 
wywiadów:

Droga do tłumaczenia była w moim przypadku 
długa i kręta – jednak nie chciałabym obyć się bez żadnego 
z jej meandrów, ponieważ bezsprzecznie wywarły cenny 
wpływ na moje tłumaczenia. W „wieku górnym i chmur-
nym” myślałam o tym, by zostać kimś znaczącym i poszłam 
na studia filozofii, socjologii i nauk politycznych. Na pierw-
szym roku przekonałam się, że kierunki te są dla mnie 
zbyt teoretyczne; niewiele myśląc postanowiłam zająć się 
czymś całkiem odmiennym i bardzo praktycznym – roz-
poczęłam naukę fryzjerstwa. Koleżanka fryzjerka z Kato-
wic wzbudziła we mnie zainteresowanie Polską i polskim, 
który prędko stał się „moim” językiem – co skłoniło mnie 
do tego, by po raz kolejny dokonać zmiany w zawodowym 
życiu i podjąć studia na polonistyce i germanistyce w Ber-
linie. Na tych kierunkach wreszcie poczułam się jak ryba 
w wodzie. Na skutek rozmaitych sprzyjających okoliczno-
ści i uśmiechów losu udało mi się ostatecznie nawiązać 
kontakt z Instytutem Książki w Krakowie i doświadczo-
nymi tłumaczami, tak że pewnego dnia mogłam wziąć do 
ręki pierwszą przetłumaczoną przez siebie książkę Nocni 
wędrowcy Wojciecha Jagielskiego (Wanderer der Nacht).

Pani Lizo, bardzo się cieszę, że rzuciła Pani stu-
diowanie filozofii i nauk politycznych na rzecz fryzjer-
stwa, jakkolwiek by to brzmiało, bowiem gdyby Pani tego 
w swoim czasie nie uczyniła, zapewne nie mielibyśmy dzi-
siaj tak świetnej tłumaczki.  

To dla mnie zaszczyt i honor, móc w imieniu  jury 
KNL wręczać dziś wyróżnienia tak zacnym laureatom, któ-
rym z tego miejsce składam gorące gratulacje. 

der „Träume und Schäume“, um es mit den Worten meiner 
Interviewpartnerin Agnieszka Hofmann zu sagen, dachte 
ich daran, jemand Bedeutendes zu werden, und entschied 
mich für ein Studium der Philosophie, Soziologie und Po-
litikwissenschaft. Im ersten Studienjahr musste ich fest-
stellen, dass diese Fächer mir um einiges zu theoretisch 
waren, und entschloss mich kurzerhand zum praxisori-
entierten Gegenteil – einer Friseurausbildung. Dank einer 
Friseurkollegin und Freundin aus Katowice wurde mein 
Interesse für Polen und die polnische Sprache geweckt, 
die ich schon bald als „meine“ erkannte – was mich bewog, 
meinen Berufsweg ein zweites Mal zu ändern und ein Po-
lonistik- und Germanistikstudium in Berlin zu beginnen. 
In diesem Studium fühlte ich mich endlich „wie ein Fisch 
im Wasser“. Verschiedene glückliche Umstände und Win-
ke des Schicksals ließen mich schließlich Kontakte zum 
Buchinstitut Krakau und zu erfahreneren Übersetzerkol-
legen knüpfen, sodass ich irgendwann mein erstes über-
setztes Buch in den Händen hielt: Wojciech Jagielskis Nocni 
wędrowcy [dt. Titel: Wanderer der Nacht].

Frau Palmes, ich freue mich gewissermassen 
sehr, dass Sie das Philosophie- und Politikwissenschaften-
studium aufgegeben haben zugunsten der Frisierkunst, 
denn wenn Sie dies nicht getan hätten, hätten wir heute 
nicht eine so brillante Übersetzerin unter uns.

Es ist mir eine Ehre und auch großes Vergnü-
gen, heute im Namen der Jury des Riesengebirgspreises 
für Literatur den ehrwürdigen Preisträgern unsere Aus-
zeichnung überreichen und aufs Herzlichste gratulieren zu 
dürfen. 
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12.02.2020, Mittwoch
10 Uhr  Christopher Schmidt-Münzberg, 
  „101 Jahre Bauhaus, Fragmente 
  der Bauhauskultur in Niederschlesien”
16 Uhr  Stanisław Tillich, Ministerpräsident a.D. 
  von Sachsen: „Die Sorben: Geschichte, Kultur, 
  Siedlungsgebiete, Religion und Sprache”

13.02.2020, Donnerstag
9 Uhr  Dr. Stefania Żelasko, 
  Expertin für schlesisches Glas
  und Ullrich Junker, Kunst- und Kulturforscher;
  „Fragen und Antworten zur Entstehung 
  und Zugehörigkeit von schlesischem 
  und böhmischem Glas”
10:30 Uhr  Fahrt zum Hirschberger Museum, Führung 
  durch Dr. Stefania Żelasko; Lunchpaket
12 Uhr  Fahrt zur Glashütte BOROWSKI; 
         Besichtigung der Glashütte, Bericht des 
         Firmengründers „Studio Borowski, 
         huta szkła” über sein Leben

14.02.2020, Freitag
10 Uhr  Dr. Jarosław Bogacki, Germanist 
  Universität Oppeln: „Die Familiengeschichte 
  der Grafen Schaffgotsch”
15 Uhr  Dr. Gerhard Schiller, Historiker: 
  „Die Gruftkapellen an der Gnadenkirche 
  in Hirschberg”
19 Uhr  Festliches Dinner im Schlosssaal 
  mit musikalischer Begleitung

15.02.2020, Samstag: Abreise

09.02.2020, Sonntag: Anreise
18 Uhr Gemeinsames Treffen der Teilnehmer 
  mit Begrüßungstrunk
18:30 Uhr Gemeinsames Abendessen; anschließend
  Film an der Großleinwand im Obergeschoss 
  des Schlosses „Schlesien wie es war”

10.02.2020, Montag
10 Uhr Grażyna Kolarzyk, Direktorin Stiftung 
 der Schlösser und Gärten 
 im Hirschberger Tal: „Über unsere Arbeit“
11:30 Uhr  Dr. Peter Schabe, Geschäftsführer 
 der Deutsch-Polnischen Stiftung, 
 Kulturpflege und Denkmalschutz: 
 „Denkmalspflege in Deutschland 
 und Schlesien”
16 Uhr Christopher Schmidt-Münzberg, 
 Architekt und Vorsitzender des VSK 
 „Wirken des VSK in Schlesien und Europa“
 – nach dem Abendessen – 
 Gespräch mit Dres. Hartmann 
 über die Geschichte von Wernersdorf

11.02.2020, Dienstag: Im Breslauer Rathaus
9 Uhr  Abfahrt mit dem Bus nach Breslau
11 Uhr   Besuch des jüdischen Friedhofs, Führung 
  von Renata Wilkoszewska-Krakowska
13 Uhr   Mittagsimbiss im Hotel Monopol
15 Uhr   Besichtigung der Universität
16 Uhr   Dr. Maciej Łagiewski, Historiker 
  und Museumsdirektor: Vortrag über 
  die schlesischen Nobelpreisträger 
  im Breslauer Rathaus

Schloss Wernersdorf
Pałac Pakoszów

LEISTUNGEN
– 6 x Übernachtungen mit Frühstück 
   im Schloss Wernersdorf***** und Nutztung des SPA
– 5 x Abendessen + 1 x festliches Dinner im Schlosssaal
– alle Ausflüge
– alle Eintritte
– alle Vorträge laut Programm

PREIS 
1025 Euro pro Person im DZ; 1100 Euro pro Person im EZ
Abholung aus Görlitz möglich – 100 Euro

ANMELDUNGEN
a.rutkowska@palac-pakoszow.pl

VERANTWORTLICHER VERANSTALTER
Hotel- Schloss Wernersdorf

www.palac-pakoszow.pl

* Programmänderungen vorbehalten

5. Winterakademie auf Schloss Wernersdorf, 9.-15.02.2020 * 
in Kooperation mit dem VSK
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Vielen Dank!
– Wir danken unseren Spendern für die Unterstützung 

der VSK-Projekte: –

Spendeneingang vom 01.06.2019 bis 31.10.2019

Betz, Hans-Jürgen 
Elsner, Dr. S. Dietrich
Fischer, Sven-Alexis
Iffland, Sigrun
Müller, Rolf und Gerda
Plump, Viola
Pohl, Martin
Roth, Dietrich
Rutsch, Hans-Dieter
Schwabe-Stiftung – R. Rischmann
Überall, Thomas 
Weile, Marlene
Wersch, Ludwig

Spenden für unsere Arbeit 
bzw. die Mitgliedsbeiträge erbitten wir 
auf das VSK-Konto 
bei der Sparkasse Niederschlesische Oberlausitz:

IBAN DE 2785 0501 0000 1500 4163 
BIC WELADED1GRL

Jeder Beitrag hilft uns bei der Aufgabenerfül-
lung. Es können Spenden unter Angabe des Projekts oder 
einfach eine freie nicht zweckgebundene Spende für die 
Arbeit des VSK überwiesen werden. Auf Wunsch werden 
von unserer Schatzmeisterin für steuerliche Zwecke Spen-
denquittungen ausgestellt. 

Gegenwärtig unterstützt der VSK insbeson-
dere folgende Projekte:
1. Wiederaufbau des Schönwaldauer Bethauses 
im Schlosspark von Lomnitz
2. Sicherung und Wiederherstellung der Bethauskirche
Kammerswaldau
3. Wiederherstellung der Buchwalder Parkbank
4. Würdige Herrichtung des ev. Friedhofs 
Niederschreiberei
5. Wiedererrichtung des Denkmals 
für Karl v. Holtei in Breslau
6. Restaurierung der Anna-Kapelle 
und des Triptychons bei Schmiedeberg
7. Verleihung des Denkmalschutzpreises in zweijährigem 
Rhythmus
8. Verleihung des Riesengebirgspreises für Literatur 
in zweijährigem Rhythmus
9. Vorbereitung einer Ausstellung über die historische

Podziękowania
– Dziękujemy naszym darczyńcom 

za wspieranie projektów VSK: –

Wpływy datków od 6/2019 r. do 10/2019 r.

Betz, Hans-Jürgen 
Elsner, Dr. S. Dietrich
Fischer, Sven-Alexis
Iffland, Sigrun
Müller, Rolf und Gerda
Plump, Viola
Pohl, Martin
Roth, Dietrich
Rutsch, Hans-Dieter
Schwabe-Stiftung – R. Rischmann
Überall, Thomas 
Weile, Marlene
Wersch, Ludwig

Uprzejmie prosimy o przekazywanie 
na działalność VSK datków pieniężnych 
wzgl. składek na konto VSK 
w Sparkasse Niederschlesie Oberlausitz:

IBAN DE 2785 0501 0000 1500 4163 
BIC WELADED1GRL

Każda kwota pomaga nam w realizowaniu na-
szych zadań. Datki można przelewać, podając nazwę pro-
jektu lub po prostu na pracę VSK bez podawania konkret-
nego celu. Na Państwa prośbę nasza skarbniczka wystawi 
w celach podatkowych pokwitowanie wpłaty datków pie-
niężnych.

VSK wpiera obecnie następujące projekty:
1. Odbudowa Rząśnickiego Domu Modlitwy na terenie par-
ku pałacowego w Łomnicy
2. Zabezpieczenie i odbudowa domu modlitwy 
w Kromnowie
3. Renowacja zabytkowej ławki 
w Ornamental Farm Bukowiec
4. Godne przygotowanie cmentarza ewangelickiego 
w Szklarskiej Porębie Dolnej
5. Odtworzenie pomnika Karla von Holtei’a we Wrocławiu
6. Renowacja kaplicy św. Anny oraz tryptyku 
z dawnej kaplicy św. Joachima w Kowarach
7. Przyznanie nagrody za ochronę zabytków – 
Pomnik – nie zapomnij (co dwa lata)
8. Przyznanie I Karkonowskiej Nagrody Literackiej 
(co dwa lata)
9. Przygotowanie wystawy o historii szybownictwa 
w Kotlinie Jeleniogórskiej
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10. Sondaż w sprawie założenia muzeum szybownictwa 
w Kotlinie Jeleniogórskiej

Witamy następujących nowych członków 
(okres 11/2018 – 5/2019)

Bock, Dirk; Berlin
Bohne, Wolfgang; Berlin
Cesarz, Mariusz; Przesieka
Dr Laible, Eckhard; Stuttgart
Lelo, Marcin; Jelenia Góra
Plump, Viola; Bad Schwalbach
Prawda, Grażyna; Warszawa
Ulbrich, Christine; Görlitz
Dr Ulbrich, Steffen; Lützenberg (Schweiz)

W Internecie znajdziecie Państwo naszą stronę 
www.vsk.schlesien.de i jeżeli jeszcze nie jesteście 
Państwo członkiem VSK, możecie tu pobrać 
wniosek o przyjęcie.

Prośba do naszych członków VSK:
Drodzy członkowie,
Aby móc szybko przesyłać Państwu informacje, 

chcielibyśmy stworzyć elektroniczną listę mailingową.
Zakładając Państwa zgodę, wpisaliśmy już do-

stępne nam adresy e-mail. Chcielibyśmy uzupełnić tę li-
stę. Jeśli otrzymałeś już informacje pocztą elektroniczną 
i nadal zgadzasz się na to, nie musisz nic robić. Jeśli chcesz 
zostać usunięty z tej listy lub dodany do niej, wyślij e-mail 
na adres brigitte.stammann@gmail.com 

Dziękujemy za wsparcie!

Entwicklung des Segelflugs im Hirschberger Tal
10. Sondierungen zur Errichtung eines Segelflugmuseums
im Hirschberger Tal

Wir begrüßen folgende neue Mitglieder 
(Zeitraum seit 1. Mai 2019):

Bock, Dirk; Berlin
Bohne, Wolfgang; Berlin
Cesarz, Mariusz; Przesieka
Dr. Laible, Eckhard;Stuttgart
Lelo, Marcin; Jelenia Góra
Plump, Viola; Bad Schwalbach
Prawda, Grażyna; Warszawa
Ulbrich, Christine; Görlitz
Dr. Ulbrich, Steffen; Lützenberg (Schweiz)

Im Internet finden Sie unsere Homepage unter 
www.vskschlesien.de und falls Sie noch nicht 
Mitglied des VSK sind, es aber werden möchten, 
dort auch den Aufnahmeantrag.    

Eine Bitte an unsere VSK-Mitglieder:
Liebe Mitglieder,
um zügiger Informationen an Sie versenden zu 

können, möchten wir eine elektronische Versandliste er-
stellen.

Ihr Einverständnis voraussetzend, haben wir 
bereits die uns vorliegenden e-mail-Adressen zusammen-
gefasst. Wir möchten diese Liste gern vervollständigen. 
Wenn Sie bereits Informationen per Mail erhalten haben 
und auch weiterhin damit einverstanden sind, brauchen 
Sie nichts zu tun. Wer aus dieser Liste gelöscht werden 
bzw. aufgenommen werden möchte, sende bitte eine ent-
sprechende e-mail an brigitte.stammann@gmail.com

Danke für Ihre Unterstützung!

Schloß Fürstenstein, Foto: Karwelat
Zamek Książ, zdjęcie: Karwelat
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Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V. (VSK)/ 
 Stowarzyszenie VSK 

Adressenverzeichnis des Vorstandes/Spis adresów członków zarządu:

die e-mail-adresse für alle vorstandsmitglieder lautet/ogólny adres e-mail: 
vorstand@vskschlesien.de

telefonischer festnetz-kontakt/telefon kontaktowy stacjonarny: 
00 49 50 63 700 und/i 00 49 30 48 59 160

vorsitzender/przewodniczący:
Christopher Schmidt-Münzberg
An der Kirche 7
27809 Lemwerder/Bremen

stellvertretender vorsitzender/ 
zastępca przewodniczącego: 
Franz Friedrich Prinz von Preußen 
Voltaireweg 6
14469 Potsdam 

schatzmeisterin/skarbniczka:
Brigitte Stammann
Parkstraße 90 d
13086 Berlin

beisitzerin/członek:
Martyna Sajnog-Klementowska
ul. Noskowskiego 9-183
PL, 58-506 Jelenia Góra

beisitzer/członek:
Sven-Alexis Fischer
Bernerstraße 7
38106 Braunschweig

vertreter des vereins haus schlesien/ 
przedstawiciel stowarzyszenia dom śląski: 

Adrian Sobek
Charlottenburger Str. 7
50859 Köln

ehrenvorsitzender/przewodniczący honorowy:
Karsten Riemann 
An der Schafweide 48
31162 Bad Salzdetfurth

stellvertretender vorsitzender/ 
zastępca przewodniczącego:
Dr. Józef Zaprucki  
ul. Wiejska 4   
PL, 58-500 Jelenia Góra

schriftführer/protokolant:
Stefan Barnowski
Schubertstraße 6a
59302 Oelde

beisitzer/członek:
Wolfgang Thust
Am Rießberg 10
65558 Balduinstein/Lahn

vorsitzender des beirats/ 
przewodniczący rady:

Dr. Gerhard Schiller
ul. Generała Józefa Zajączka 8/1
PL, 45-050 Opole
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In Kooperation mit der Stiftung der Schlösser und Gärten im Hirschberger Tal

We współpracy z Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

www.dolinapalacow.pl
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