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Droga Laureatko, szanowni Państwo,

Liebe Preisträgerin, sehr geehrte Damen u. Herren,

Przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia laudacji
z okazji przyznania specjalnej Karkonoskiej Nagrody
Literackiej Małgorzacie Lutowskiej.

ich habe das Vergnügen, die Laudatio für Malgorzata
Lutowska zu halten. Eine Lobrede also, anlässlich
der Verleihung des Literatur- Sonder- RiesenGebirgs- Preises.

Zaszczyt i równocześnie niezmiernie trudne zadanie,
gdyż laureatka od ponad dekady jest bliskim
współpracownikiem naszego wydawnictwa, osobą, z
którą się ma bezpośredni kontakt, ktoś z naszego
kręgu.
A w tej sytuacji trzeba zdobyć się na dystans,
spróbować objąć całość. Ciężka sprawa…
Przygotowując się do wystąpienia, sięgnęłam
pamięcią do naszego pierwszego spotkania.
Małgosia pojawiła się w AD REM pewnego
październikowego dnia 2008 roku. Nie wiadomo, czy
z powodu pogody (okropna szaruga), czy w związku
ze sprawą, z jaką do mnie trafiła (sceptyczne
zapytanie o możliwość publikacji jej materiałów), nie
robiła radosnego wrażenia. Miała ze sobą
maszynopis swojej drugiej książki, którą, jak
twierdziła, nikt nie chce się zainteresować, choć
pukała już do wielu drzwi.
Dowiedziałam się, że jej pierwsza powieść osadzona
w Górach Izerskich i okolicach, została wyróżniona,
nomen-omen, nagrodą specjalną Marszałka Dolnego
Śląska w konkursie na współczesną powieść o
regionie. Teraz, po 5 latach od tamtego wydania,
przybyła ma kolejny materiał, tym razem pokazujący
Dolny Śląsk w kontekście niezwykłych losów
protestantów. Powiedziałam, że przejrzę
przyniesiony plik kartek i dam znać. Po dwóch
dniach zadzwoniłam, że ok, drukujemy.
Teraz nastąpiła euforia i panika równocześnie!
Trzeba było szybko przeprowadzić korektę,
przełamać tekst, zaprojektować okładkę. Książka
„Powierzony klucz” pojawiła się na rynku przed
Bożym Narodzeniem i stała się na kilka miesięcy
prawdziwym lokalnym bestsellerem!
Wiosną 2009 roku złożyłam u pisarki zamówienie na
fabularny przewodnik po Jeleniej Górze dla młodego
czytelnika. Miała przemyśleć sprawę.

Ehre, aber zugleich auch eine ziemlich schwierige
Aufgabe. Denn: Die Preisträgerin steht unserem
Verlag nahe, ist über Jahre hinweg häufig Gast
unseres Hauses - eine Person mit der man
direktenKontakt hat, jemand aus unserem
„Dunstkreis“.
Jedoch, von diesem Pult aus, quasi „ex cathedra“
muss man eine gewisse Distanz wahren, versuchen,
das große ganze zu betrachten. Keine einfache
Sache...
In Vorbereitung meines heutigen Auftritts, wo es um
unfehlbares Lob gehen soll, kam mir die Erinnerung
an unser erstes Zusammentreffen. Frau Malgorzata
ist in unserem Verlag AD REM an einem Tag im
Spätoktober 2008 erschien. Es ist nicht gewiss, ob
wegen des scheußlichen Wetters, oder ob der vielen
bangen Fragen, welche die Publikation des Materials
betrafen das sie dabei hatte - sie machte keinen
fröhlichen Eindruck. Es handelte sich um ein
Typoskript ihres zweiten Buches, an dem niemand,
wie sie behauptete, ein Interesse zeigte.
Ich erfuhr: Ihr erstes Buch, das Geschehen in
Isergebirge und seinem Vorland eingebettet, wurde,
welch Duplizität der Ereignisse, mit dem LiteraturSonderpreis des Marschalls von Niederschlesien
ausgezeichnet. Und jetzt: „Die außergewöhnlichen
Schicksale von Protestanten in Niederschlesien“. Ich
blätterte durch, las diagonal und rief zwei Tage
später an: OK, wir drucken! Ich war überzeugt.
Euphorie bei Frau Lutowska, aber panische Aktivität
im Verlag! Korrektur, Zeilenschaltung,
Umschlagentwurf, Promotion ect., ect. Das Buch
erschien kurz vor Weihnachten unter dem Titel: „Der
anvertraute Schlüssel“ und wurde zum lokalen
Bestseller!
Im Frühling 2009 machte ich der Schriftstellerin den
Vorschlag, eine Art Stadtführer von Hirschberg für
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Zdecydowała, że odbiorcą książki będą nastolatki, a
wątkiem przewodnim szukanie skarbu lub... duchy.
Przeważył skarb, książęca szkatuła, a bohaterowie
wiedzeni po ważnych miejscach i obiektach miasta
według zasad gry komputerowej mieli poznać jego
dzieje.

Jugendliche zu entwickeln. Frau Lutowska ersann
eine spannende Handlung, in der drei Teenager
durch ein Computerspiel, von einem Objekt der Stadt
zum anderen auf der Suche nach einem Schatz
geführt werden und auf diese Weise die Geschichte
der Heimat erkunden.

Ostatnią publikacją Małgorzaty Lutowskiej jest zbiór
opowiadań pt. „Śląskie przypadki” opatrzonych
podtytułem – to nie mogło zdarzyć się gdzieindziej.
Ale w istocie tak można by podpisać wszystkie
książki tej autorki. Sama ona podkreśla, że właśnie
fascynacja Sudetami i Śląskiem spowodowała, że
sięgnęła po pióro, spełniając równocześnie
drzemiące od dzieciństwa marzenie o pisaniu.

Die letzte Publikation von Malgorzata Lutowska ist
eine Sammlung von Erzählungen: „Schlesische
Fälle“, mit dem Untertitel: „Das konnte nur hier
passieren“. Eigentlich gilt das für alle Bücher unserer
Autorin. Sie selber verriet, dass es die Faszination
der Sudeten, der Provinz Schlesien verursacht hat,
sich einen Traum der Kindheit zu erfüllen: Nach
einem Stift zu greifen und zu schreiben.

Jako wydawca wielu publikacji obserwuję tu pewien
fenomen. Bo daną książkę się czyta, podoba się ona
lub nie, porusza, pozostaje w pamięci i właściwie na
tym koniec. Ale z książkami Małgorzaty Lutowskiej
jest inaczej. Po nich zaczyna się coś dziać!…

Ein Verlag bringt ein Buch auf den Markt, es wird
gelesen oder nicht, gefällt oder nicht, bleibt im
Gedächtnis oder wird vergessen, erwärmt oder
verkühlt, bewegt oder erstarrt. Mit den Büchern von
Malgorzata Lutowska ist es anders: Mit dem
Schlusspunkt beginnt die Wirkung, das Geschehen.

Najlepszym przykładem jest szkolny projekt „Moja
mała ojczyzna”, gdzie młodzież z jeleniogórskich
szkół od 7 lat podąża szlakami bohaterów książek
naszej Laureatki tworząc blogi, sceny historyczne i
prace malarskie.
Inną osobliwością książek Małgorzaty Lutowskiej jest
fakt, iż wzbudzają w czytelnikach różne pasje. Do
nich należy przede wszystkim zainteresowanie
regionem i jego historią, uważność w obcowaniu ze
znanymi z pozoru obiektami, dostrzeganie własnych
lokalnych perełek. Są też tacy, którzy po lekturze
odkryli nowe hobby tworząc kolekcje tzw.
„poniemieckich przedmiotów”. Inni sami zaczęli
pisać, gdyż po przeczytaniu książek naszej Laureatki
stwierdzili, iż muszą uchronić od zapomnienia
własne, rodzinne historie.
Także sposób kupowania publikacji Małgorzaty
Lutowskiej bywa szczególny. Zdarzają się bowiem
czytelnicy, którzy wracają, by nabyć więcej
egzemplarzy - 5! 10! bo twierdzą, że muszą tymi
książkami się podzielić. Rozdają je w rodzinie i
wśród przyjaciół. I nie muszę chyba dodawać, że
jako wydawca preferuję ten typ klienta! :)
Dziwne rzeczy zdarzyły się też z dwoma obiektami w
gminie Stara Kamienica. W pierwszej swojej
powieści nasza Laureatka opisuje w jednym z
rozdziałów ruiny ewangelickiego kościoła w
Kromnowie i snując jego historię puentuje, że nic już
nie ocali tego zabytku. W innym miejscu pojawia się
zamek w Starej Kamienicy wraz z barwnym opisem
jego dziejów. Ale i tu koniec jest niewesoły –

Das beste Beispiel dafür ist das Schulprojekt „Meine
Heimat“, wo Jugendliche aus Hirschberger Schulen
seit Jahren den Spuren der Bücherhelden unserer
Preisträgerin folgen. Dabei entstehen Blogs, Filmund Theaterszenen. Ja, kleine Kunstwerke.
Eine Besonderheit dieser Bücher ist die Tatsache,
dass sie beim Leser unterschiedliche Leidenschaften
wecken. Dazu gehört vor allem das Interesse an der
Umgebung und ihrer Geschichte, ein neuer
Blickwinkel auf scheinbar vertraute Objekte, das
Entdecken eigener „Schätze“. Manch einer beginnt
nach der Lektüre ganz neue Hobbys, zum Beispiel
alte deutsche sogenannte „poniemieckie Produkty“
zu sammeln. Andere bitten um persönlichen Kontakt
mit der Schriftstellerin, weil sie ihr verschiedene
Storys erzählen wollen, noch andere fühlen sich von
stund an berufen selber zu schreiben, weil sie die
eigene Familiengeschichte vor dem Vergessen
retten wollen.
Auch die Art des Erwerbs der Publikationen von
Malgorzata Lutowska ist ziemlich speziell: Es kommt
vor, das Kunden schon nach kurzer Zeit zurück in
den Laden kommen, um gleich mehrere Exemplare
zu erwerben 5 oder 10(!) - weil sie behaupten, den
Lesestoff mit Familie und Freunden teilen zu
müssen.
Nun, liebe Anwesende, als Geschäftsführung des
Verlages fällt mir da das Loben unserer Preisträgerin
besonders leicht!
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rozpadające się mury trudno wypatrzeć spoza
zarastającego zielska. Dziś w odbudowanym po
ewangelickim kościele mieści się Artystyczna Galeria
Izerska, a zamek zyskał nowe oblicze – usunięto
chaszcze, zabezpieczono przyziemne
pomieszczenia, udostępniono wieżę. Nie wiadomo,
co skłoniło radnych do tych przedsięwzięć, ale fakt
jest taki, że książka naszej Laureatki była czytana i
szeroko omawiana w gminie. Wierzymy, że choć w
części przyczyniła się do tych sukcesów.
Jedna z lokalnych szkół podstawowych wprowadziła
przewodnik Małgorzaty Lutowskiej do lektur
obowiązkowych. Młodzi czytelnicy przerabiali
najpierw książki Juliana Tuwima, potem Marii
Konopnickiej, wreszcie „Skarby drzewa”. Gdy nasza
Laureatka przyszła na spotkanie autorskie, dzieci
patrzyły na nią jak na… dinozaura! :) Były
oszołomione faktem, że pisarz może być żywy!
Szanowna Laureatko, żyj nam długo w zdrowiu i
swojej pasji. I pisz, a my dalej będziemy wydawać!
Pisz ku radości czytelników i dla pożytku regionu!

Können Bücher Wunder wirken? Im ersten Roman
beschreibt unsere Autorin die geplünderte Ruine der
evangelischen Kirche in Krommenau und stellt mit
Bedauern fest, dass dieses Baudenkmal wohl nicht
mehr zu retten ist. In einem anderen Kapitel
erscheint die Burg von Altkemnitz in bunter
Darstellung ihrer Vergangenheit. Aber auch hier der
deprimierende Befund: Zerfallene Gemäuer, hinter
hohem Gebüsch kaum noch zu erkennen. Und
heute? Die in alter Schönheit wieder erstandene
evangelische Kirche in Krommenau beherbergt die
Iser-Kunst-Galerie und die alte Burg des Gotsche
Schoff ist zu einem regionalen Touristenmagnet
geworden. Der Erfolg hat viele Väter, sagt man. In
diesem Fall wohl auch eine Mutter: Tatsache ist das Buch unserer Preisträgerin wurde in der Gegend
viel gelesen und breit diskutiert.
Einige der örtlichen Grundschulen haben den
„Stadtführer“ von Malgorzata Lutowska auf die Liste
der Pflichtlektüren gesetzt. Junge Leser haben
zuerst die Bücher von Julian Tuwim besprochen,
später von Maria Konopnicka (XIX Jh), dann
„Schätze der Bäume“ von unserer Preisträgerin. Als
sie an einem Lesetag persönlich erschien,
betrachten sie die Kinder wie ein....Urviech!
Erschrocken stellten sie fest, dass eine
Schriftstellerin auch lebendig sein kann – sehr
lebendig! In einigen Jahren werden diese Kinder
meine Kunden sein...
Sehr geehrte Preisträgerin! Meine Damen und
Herren! Nun ist genug gelobt! Es bleibt zu
wünschen:
Bewahren sie die Gesundheit und die Leidenschaft
zu schreiben! Wir aber werden drucken und
veröffentlichen- zur Freude aller, die des Lesens
kundig sind!
Übersetzung ins Deutsche: ...
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