
1

Kulturpreis 
Schlesien
des Landes 
Niedersachsen 
2017

Nagroda Kulturalna 
Śląska
Kraju Związkowego  
Dolnej Saksonii
2017

Niedersachsen 

Dolny Śląsk



Mit freundlicher Unterstützung durch die Stiftung Niedersachsen
Przy życzliwym wsparciu ze strony Fundacji Dolnej Saksonii



Kulturpreis Schlesien
des Landes Niedersachsen

2017
Verleihung durch den Niedersächsischen Minister

für Inneres und Sport 
sowie

den Vizemarschall der Woiwodschaft Niederschlesien
am 12. August 2017 im Theater Osnabrück

Nagroda Kulturalna Śląska
Kraju Związkowego 

Dolnej Saksonii
2017

Wręczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Sportu Dolnej Saksonii

oraz
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

12. sierpnia 2017 w Teatrze Osnabrück



4

Dolny Śląsk

Fo
to

 J
er

zy
 J

an
cz

ak

Szanowni Państwo! 
Drodzy Laureaci!

Nagroda Kulturalna Śląska to symbol wspólnoty byłych 
i obecnych mieszkańców tej niezwykłej części Europy. 
Nagroda jest wyjątkowa, bo potwierdza, że obraliśmy 
właściwy kierunek na drodze pojednania, współpracy 
i przyjaźni. Wspólnym wysiłkiem i przy dobrej woli prze-
kuwamy trudne doświadczenia w sukces przynoszący 
korzyści obu naszym stronom.

Spotkanie, dialog, porozumienie – oto fundamenty po-
stępu, jego zaś wyznacznikami są wybitne osiągnięcia 
laureatów naszej nagrody. Efekty ich działalności in-
spirują do poszerzania horyzontów, zachęcają do ob-
cowania ze sztuką i skłaniają do zadumy. Tegoroczny 
laur jest uhonorowaniem tych działań, przynosi radość 
i satysfakcję tym, którzy go otrzymują, a nas wszyst-
kich umacnia w przekonaniu, że razem możemy osią-
gnąć więcej!

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

der Kulturpreis Schlesien steht symbolisch für die 
Gemeinschaft ehemaliger und neuer Bewohner dieses 
besonderen Landstriches. Es ist ein außergewöhnlicher 
Preis, da er bestätigt, dass wir den richtigen Weg für 
die Versöhnung, Zusammenarbeit und Freundschaft 
gewählt haben. Mit gemeinsamer Anstrengung und 
gutem Willen verwandeln wir die Altlast schwieriger 
Erfahrungen in eine Erfolgsgeschichte – zum beidersei-
tigen Vorteil. 

Begegnung, Dialog, Verständigung – dies sind die 
Grundlagen für den Fortschritt, der sich an heraus-
ragenden Leistungen unserer Preisträgerinnen und 
Preisträgern messen lässt. Ihr Werk inspiriert zur 
Erweiterung eigener Horizonte, ermutigt zum näheren 
Kontakt zur Kunst, regt an zur Reflexion. Die diesjäh-
rige Ehrung würdigt diese Leistung, bereitet Freude und 
Genugtuung denjenigen, die sie empfangen und bestä-
tigt uns alle in der Überzeugung, dass wir gemeinsam 
noch mehr erreichen können.
 

Dr. Tadeusz Samborski

Vizemarschall der Woiwodschaft Niederschlesien

Dr Tadeusz Samborski

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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Niedersachsen

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch dieses Jahr darf ich Sie wieder herzlich zur 
Verleihung des 41. Kulturpreises Schlesien in der 
Friedensstadt Osnabrück begrüßen!
Der Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 
hat sich durch die über vier Jahrzehnte lang gepflegte 
Tradition der jährlichen Vergabe zu einem deutsch-
polnischen Verständigungspreis entwickelt. Er ist 
mittlerweile zur Basis kultureller Begegnungen zwi-
schen Deutschland und Polen geworden und fördert 
die Pflege und Weiterentwicklung des Kulturgutes 
Schlesien auf beiden Seiten. 
Die Jury präsentierte in diesem Jahr besonders viele, 
durch hervorragende Leistungen mehr als qualifi-
zierte Kandidatinnen und Kandidaten, aus denen für 
den Hauptpreis zum einen die Entscheidung auf die 
Regisseurin Karin Kaper und zum anderen auf den 
Historiker, Biografen und Autor Sławomir Nicieja gefal-
len ist. Den Sonderpreis erhält der Verein Pro Liberis 
Silesiae, vertreten durch die Vorstandsvorsitzende  
Dr. Margarethe Wysdak.
Den drei Preisträgerinnen und Preisträgern gelten 
meine hohe Anerkennung und meine aufrichtige 
Wertschätzung für ihre geleistete Arbeit. Ich gratuliere 
Ihnen von ganzem Herzen.

Szanowne Panie, szanowni Panowie,

mam przyjemność także i w tym roku przywitać 
Państwa serdecznie na 41. uroczystości wręcze-
nia Nagrody Kulturalnej Śląska w „Mieście Pokoju” 
Osnabrücku!
Dzięki ponad czterdziestoletniej już tradycji doroczne-
go przyznawania tego wyróżnienia Nagroda Kulturalna 
Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przekształ-
ciła się w polsko-niemiecką nagrodę porozumienia. 
Stanowiąc dziś fundament kulturalnych spotkań po-
między Polską i Niemcami Nagroda wspiera po obu 
stronach pielęgnację i dalszy rozwój śląskiego dzie-
dzictwa kulturowego.
Jury rozważało w tym roku szczególnie wiele kandyda-
tur osobowości wyróżniających się wyjątkowymi osią-
gnięciami. Z tego grona wybór jury padł na reżyserkę 
Karin Kaper i historyka, biografa i pisarza Sławomira 
Nicieję jako laureatów nagrody głównej. Nagrodę spe-
cjalną otrzymuje stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, 
reprezentowane przez jego przewodniczącą panią  
dr Margarethe Wysdak.
Całej trójce leureatów wyrażam moje najwyższe uzna-
nie i szczery szacunek dla ich osiągnięć. Gratuluję im 
z całego serca.

Boris Pistorius 

Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport 
und Vorsitzender der Jury Kulturpreis Schlesien

Boris Pistorius 

Dolnosaksoński Minister Spraw Wewnętrznych i Sportu 
i przewodniczący Jury Nagrody Kulturalnej Śląska
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DER KULTURPREIS SCHLESIEN NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA

des Landes Niedersachsen wird seit 1977 verliehen. 
In Niedersachsen hatten besonders viele deutsche 
Schlesierinnen und Schlesier, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten, Aufnahme 
gefunden und wesentlich zum Wiederaufbau des 
Landes beigetragen. Daher hatte die Niedersächsische 
Landesregierung seinerzeit diesen Preis gestiftet als 
Zeichen der Verbundenheit des Landes Niedersachsen 
mit den in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Schlesierinnen und Schlesiern.

Mit dem Preis sollten die Leistungen solcher 
Kunstschaffenden gewürdigt werden, die entweder 
selbst aus Schlesien stammen oder deren auszu-
zeichnendes Werk Bezüge zu Schlesien aufweist. 
Gegenstand der Preisverleihung waren hervorragende 
Einzel- oder Gesamtleistungen auf dem Gebiet der 
Literatur, der bildenden Kunst und der Musik.

Seit 1991 hat sich die Niedersächsische 
Landesregierung, getragen von dem Gedanken der 
Versöhnung und Aussöhnung zwischen Deutschland 
und Polen, das geänderte Ziel gesetzt, mit der 
Verleihung des Kulturpreises Schlesien zur gemein-
samen Pflege und Weiterentwicklung des Kulturguts 
Schlesien und des Kulturschaffens der Schlesierinnen 
und Schlesier beizutragen. Seitdem können auch pol-
nische Künstlerinnen und Künstler, die in Schlesien 
wohnen, den Preis für hervorragende Leistungen auf 
dem Gebiet der Literatur, der bildenden Kunst und der 
Musik erhalten. Außerdem kann der Preis für beson-
dere Verdienste um die Erhaltung, Weiterentwicklung 
und Verbreitung des Kulturguts Schlesiens vergeben 
werden. 
Mit dieser Neuausrichtung wurde die Erwartung 
verbunden, dass die öffentliche Ehrung von 
Preisträgerinnen und Preisträgern aus Deutschland und 
Polen die Begegnung von Menschen ermöglicht, die 
durch ihre Herkunft oder ihr Schaffen der europäischen 
Kulturlandschaft Schlesien verbunden sind. 

Der Kulturpreis Schlesien besteht aus zwei gleichwer-
tigen Hauptpreisen, die mit je 4.000,- Euro dotiert sind. 
Zusätzlich wurde in diesem Jahr ein Sonderpreis mit 
3.000,- Euro verliehen.

Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przyz nawana jest 
od 1997 roku. Wiele Ślązaczek i wielu Ślązaków, którzy 
po II wojnie światowej musieli opuścić swoją ojczyznę, 
przyjętych zostało w Dolnej Saksonii i przyczyniło się 
w znacznym stopniu do odbudowy tego kraju. Dlatego 
dolnosaksoński rząd krajowy ufundował swego czasu 
tę nagrodę jako znak więzi łączącej Kraj Związkowy 
Dolnej Saksonii ze Ślązaczkami i Ślązakami żyjącymi 
w Republice Federalnej Niemiec.

Nagrodą tą honorowane były osiągnięcia twórców, 
którzy pochodzą ze Śląska, lub których wyróżnione 
dzieła wykazują związki ze Śląskiem. Przyznawano ją 
za wybitne dzieła indywidualne i zbiorowe w dziedzinie 
literatury, sztuk plastycznych i muzyki.

Od 1991 roku rząd Dolnej Saksonii, kierując się my-
ślą o porozumieniu i pojednaniu między Polakami 
i Niemcami, zmienił formułę nagrody i przyjął za cel 
wspieranie Nagrodą Kulturalną Śląska wspólnego pie-
lęgnowania i rozwoju śląskiego dziedzictwa kulturowe-
go, oraz twórczości kulturalnej Ślązaczek i Ślązaków. 

Od tamtej chwili nagrodę tę otrzymaċ mogą za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych 
i muzyki również polskie artystki i polscy artyści za-
mieszkali na Śląsku. 

Ponadto nagroda ta może być przyznana  
za szczególne zasługi w zakresie utrzymywania, roz-
woju i krzewienia śląskiego dorobku kulturowego. Ze 
zmianą formuły nagrody wiązano nadzieję, iż publiczne 
honorowanie laureatek i laureatów z Polski i Niemiec 
umo żliwi spotkania ludzi związanych pochodzeniem 
lub swoją twórczością z europejsko-śląskim pejzażem 
kulturowym.

Nagroda Kulturalna Śląska składa się z dwóch równo-
rzędnych nagród głównych w wysokości 4.000 euro. 
Ponadto w tym roku przyznana została nagroda spe-
cjalna w wysokości 3.000 euro.
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NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA

JURY

Boris Pistorius
Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport
Vorsitzender der Jury
Klaus-Peter Bachmann
Wolfenbüttel, Vizepräsident des Landtages
Dr. Markus Bauer
Görlitz, Direktor Schlesisches Museum
Prof. Michael Denhoff
Bonn, Komponist und Cellist
Lavinia Francke
Hannover, Generalsekretärin Stiftung Niedersachsen
Prof. Dr. Lothar Hagebölling
Braunschweig, Staatssekretär a.D.
Prof. Dr. habil. Jan Harasimowicz
Breslau, Universität Breslau
Jadwiga Janukowicz
Berlin, Botschaft der Republik Polen
Dr. Maciej Łagiewski
Breslau, Direktor Städtisches Museum
Prof. Dr. med. Michael Pietsch
Mainz, Johannes-Gutenberg-Universität
Dr. Tadeusz Samborski
Breslau, Vizemarschall der Woiwodschaft 
Niederschlesien
Ulrike Treziak
Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg Museum
Elisabeth Wolbers
Breslau, Generalkonsulin der Bundesrepublik 
Deutschland

JURY

Boris Pistorius
Dolnosaksoński Minister Spraw Wewnętrznych i Sportu, 
przewodniczący jury
Klaus-Peter Bachmann
Wolfenbüttel, wiceprezydent Landtagu
Dr Markus Bauer
Zgorzelec, dyrektor Muzeum Śląskiego
Prof. Michael Denhoff
Bonn, kompozytor i wiolonczelista
Lavinia Francke
Hanower, Sekretarz Generalny Fundacji Dolnej Saksonii
Prof. dr Lothar Hagebölling
Brunszwik, sekretarz stanu w stanie spoczynku
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Jadwiga Janukowicz
Berlin, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Dr Maciej Łagiewski
Wrocław, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia
Prof. dr med. Michael Pietsch
Moguncja, Uniwersytet im. Johannesa Gutenberga
Dr Tadeusz Samborski
Wrocław, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Ulrike Treziak
Berlin, Muzeum Friedrichshain-Kreuzberg
Elisabeth Wolbers
Wrocław, Konsul Generalna Republiki Federalnej 
Niemiec

Die Jury in der Landesvertretung Niedersachsen, Berlin Jury w siedzibie Przedstawicielstwa Dolnej Saksonii, Berlin
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KARIN
KAPER

Mit 16 Jahren fuhr ich von Bremen mit meiner Mutter Ilse Kaper in ihre ehema-
lige Heimat Niederschlesien. Ihre Familie hatte in Niederlinde, heute Platerów-
ka, einen Bauernhof. Dieser wurde 1946 der polnischen Familie von Edwarda 
Żukowska zugeteilt. Bei unserem Besuch 1975 begann eine bis heute andau-
ernde Freundschaft, die mit dem gemeinschaftlich realisierten Film „Aber das 
Leben geht weiter“  ein Zeichen der Versöhnung setzte.

Mając 16 lat pojechałam z moją mamą Ilse Kaper w jej utracone ojczyste 
strony na Dolnym Śląsku. Rodzina jej posiadała tam gospodarstwo we wsi 
Niederlinde, dzisiaj Platerówka. Zostało ono w 1946 roku przydzielone polskiej 
rodzinie Edwardy Żukowskiej. Nasza wizyta w 1975 roku była początkiem 
trwającej do dzisiaj przyjaźni, w wyniku której powstał wspólnie zrealizowany 
film „Ale życie toczy się dalej” – znak i sygnał pojednania.
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KARIN KAPER

Karin Kaper um 1984
Karin Kaper ok. 1984

1959 geboren am 23.06. in 
Bremen

1979 Abitur

1980-83 Schauspielausbildung 
Bildertheater Bremen

1984 Filmseminar bei Janusz 
Przewoźny, Berlin

 Hauptrolle in „Trespasso“ 
von M. Boesing, Berlin

1985 Schaubühne am Lehniner 
Platz, Berlin: Rolle in 
„Der Eindringling“ von 
Maeterlinck, Regie: Wolf 
Redl

1985-87 Gründungsmitglied und 
Schauspielerin des ZATA 
Theaters, München

1987-97 Umzug des ZATA Theaters 
nach Berlin, Hauptrollen 
in 15 Produktionen, 
Auszeichnungen und 
Einladungen auf Festivals im 
In- und Ausland

1996 Berliner Ensemble, Berlin, 
Hauptrolle als Lilja Brik 
in „Melancholie I“ von 
Judith Kuckart, Regie: Jörg 
Aufenanger

1998 Sechs Monate Aufenthalt 
auf Sri Lanka und in Indien

1959 urodziła się 23.06. w Bremie

1979 matura

1980-83 nauka zawodu aktora 
w Bildertheater Bremen

1984 seminarium filmowe 
u Janusza Przewoźnego, 
Berlin

 główna rola w „Trespasso“ 
M. Boesinga, Berlin

1985 Teatr Schaubühne przy 
Lehniner Platz, Berlin: rola 
w „Gościu nieproszonym“ 
Maeterlincka, reżyseria:  
Wolf Redl

1985-87 współzałożycielka i aktorka 
Teatru ZATA, Monachium

1987-97 przenosiny Teatru ZATA do 
Berlina, główne role w 15-tu 
produkcjach teatralnych, na-
grody i zaproszenia na festi-
wale krajowe i zagraniczne

1996 Berliner Ensemble, Berlin, 
główna rola jako Lilja Brik 
w „Melancholia 1“ Judith 
Kuckart, reżyseria:  
Jörg Aufenanger

1998 sześciomiesięczny pobyt 
w Sri Lance i Indiach

Seit 2000 Regisseurin und Produzentin preisgekrönter und weltweit auf 
Festivals eingeladener Filmdokumentationen:
„Die letzte Mahadevi“ (2000), „Resist!“ über Judith Malina und das Living 
Theatre (2003), „Little Mysteries“ (2003), „Dialoge 99/II“ (2004), Gründung 
des Karin Kaper Eigenverleihs in Berlin (2004), „Public Playgrounds“ (2005), 
„Unknown Elements from the Orbit“ (2007), „Hallo Nachbar Hoppla“, 
Filmprojekt mit Jugendlichen aus dem Berliner Bezirk Kreuzberg (2008), 
„Another Glorious Day“ (2009), „Aber das Leben geht weiter (2011), Verleih des 
Films „Tanja – Life in Movement“ (2013), „Berlin East Side Gallery“ (2015), „Wir 
sind Juden aus Breslau“ (2016).

Od 2000 roku reżyserka i produ-
centka wielokrotnie nagradzanych 
i zapraszanych na festiwale na całym 
świecie filmów dokumentalnych:
„Ostatni Mahadevi“ (2000), 
„Resist!“ o Judith Malina i Living 
Theatre (2003), „Little Mysteries“ 
(2003), „Dialogi 99/II“ (2004), za-
łożenie własnej firmy dystrybucji 
filmów w Berlinie (2004), „Public 
Playgrounds“ (2005), „Unknown 
Elements from the Orbit“ (2007), 
„Cześć sąsiedzie“ – projekt filmowy 
zrealizowany z młodzieżą z berlińskiej 
dzielnicy Kreuzberg (2008), „Another 
Glorious Day“ (2009), „Ale życie toczy 
się dalej (2011), dystrybucja filmu 
„Tanja – Life in Movement“ (2013), 
„Berlin East Side Gallery“ (2015), 
„Jesteśmy Żydami z Breslau“ (2016).
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Heute wollen wir die Regisseurin und Dokumentar-
filmerin Karin Kaper für Ihren Film „Wir sind Juden 
aus Breslau“ mit dem Kulturpreis Schlesien ehren. 
Ein Film, der im November 2016 in Breslau im Kino 
"Nowe Horyzonty" im Rahmen des Programms zur 
„Kulturhauptstadt Europas“ uraufgeführt wurde und 
seither internationale Aufmerksamkeit erhält. Zuletzt bei 
den Jüdischen Filmfestivals in Washington und Boston 
sowie bei der New Yorker Premiere im Deutschen 
Generalkonsulat.

Karin Kaper startete ihre berufliche Laufbahn nicht als 
Filmemacherin – ich lernte sie Ende der 1980er Jahre 
kennen – als Regisseurin und Schauspielerin der Thea-
terkompanie „ZATA“ in Berlin-Kreuzberg. Die damals 
mehrfach ausgezeichnete Theatergruppe gastierte 
oft in Polen. So auf Einladung der Akademia Ruchu 
in Warschau oder im Grotowski-Institut in Breslau. 
Offenheit, Fantasie, ihr Interesse an Menschen, die 
Fähigkeit Situationen in Bildern zu sehen, das machte 
schon damals ihre Arbeitsweise aus. Wir begeisterten 
uns damals beide für die polnische Theaterkunst. Ich er-
innere mich an ein Gastspiel des aus Poznań stammen-
den, aber damals noch in Ferrara lebenden Theater des 
Achten Tages/Teatr Ósmego Dnia, das uns faszinierte.

Ich traf Karin Kaper 2010 wieder. Sie hatte inzwi-
schen das Fach gewechselt und führte nun nicht 
mehr in einem Theater Regie, sondern bei einem 
Dokumentarfilm. Es war der Film „Aber das Leben  
geht weiter“. 

Honorujemy dzisiaj Nagrodą Kulturalną Śląska reży-
serkę i dokumentalistkę Karin Kaper za film „Jesteśmy 
żydami z Breslau“. Światowa premiera tego filmu 
odbyła się w listopadzie 2016 roku we wrocławskim 
kinie Nowe Horyzonty, w ramach programu obcho-
dów Europejskiej Stolicy Kultury 2016, i od tego czasu 
film budzi zainteresowanie na całym świecie. Ostatnio 
prezentowany był na żydowskim Festiwalu Filmowym 
w Waszyngtonie i Bostonie oraz miał swoją nowojorską 
premierę w niemieckim Konsulacie Generalnym.

Karin Kaper nie rozpoczynała pracy zawodowej jako 
autorka filmów – kiedy poznałam ją pod koniec lat 
1980-tych była reżyserką i aktorką zespołu teatralnego 
„ZATA“ w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Wielokrotnie 
w owym czasie nagradzana grupa gościła często 
w Polsce, m.in. na zaproszenie Akademii Ruchu 
z Warszawy czy Instytutu Grotowskiego z Wrocławia. 
Już wówczas pracę dzisiejszej laureatki cechowa-
ły otwartość, fantazja, zainteresowanie człowiekiem 
oraz umiejętność postrzegania sytuacji w obrazach. 
Obie zachwycałyśmy się w tym czasie polską sztuką 
teatralną. Przypominam sobie na przykład nasze za-
fascynowanie gościnnym występem pochodzącego 
z Poznania, ale wówczas jeszcze osiadłego w Ferrarze, 
Teatru Ósmego Dnia.

Ponownie spotkałam Karin Kaper w 2010 roku. W mię-
dzyczasie zmieniła ona fach i reżyserowała już nie 
przed stawienia teatralne, a film dokumentalny. Nosił on 
tytuł „Ale życie toczy się dalej”.

W tym miejscu chciałabym 
przytoczyć kilka faktów z bio-
grafii Karin Kaper. Urodziła się 
w 1959 roku w Bremie jako cór-
ka Ślązaczki, po maturze pod-
jęła studia aktorskie, następnie 
przyszły angaże na różnych 
scenach, a wreszcie w 1985 
roku założyła w Monachium 
własny zepół teatralny ZATA.  
Prowadziła go od początku 
wspólnie z Dirkiem Szu szie-
sem, który do dzisiaj pozostaje 
towarzyszem jej życia i pracy

Kolejny etap to wpólna 
prze prowadzka do Berlina, 
reży seria licznych spektakli 
teatralnych i wreszcie – pod 
koniec lat 1990-tych – przej-
ście z teatru do filmu. Od tego 
czasu powstało kilka filmów 
dokumentalnych oraz w 2004 

LAUDATIO LAUDACJA

Karin Kaper, ihre Mutter Ilse Kaper und deren Schwester Hertha Christ bei einer Filmvorführung von 
„Aber das Leben geht weiter“
Karin Kaper, jej matka Ilse Kaper i siostra matki Hertha Christ podczas jednej z projekcji filmu  
„Ale życie toczy się dalej„



12

Das ist die Stelle, an der ich auf die Biographie von 
Karin Kaper eingehen möchte: 1959 als Tochter einer 
Schle sierin in Bremen geboren; nach dem Abitur kam 
eine Schauspielausbildung. Es folgten Engagements 
an verschiedenen Bühnen und 1985 die Gründung 
der eigenen Theaterkompanie, des ZATA-Theaters, in 
München. Dieses Theater führte sie seit Beginn ge-
meinsam mit Dirk Szuszies, der bis heute ihr Lebens- 
und Schaffensgefährte ist.

Es folgt der gemeinsame Umzug nach Berlin, verschie-
dene Regiearbeiten und – Ende der 1990er Jahre – der 
Wechsel vom Theater- in das Filmfach. Es entstan-
den mehrere Dokumentarfilme und 2004 der eigene 
Filmverleih.

In den Jahren 2009 und 2010 entstand dann der Kino-
dokumentarfilm „Aber das Leben geht weiter“. Es ist 
ein Film über die Begegnung heutiger und ehemaliger 
Bewohner eines Hofes in einem niederschlesischen Dorf. 
Früher hieß es Niederlinde und heute Platerówka. Ein Film 
über Flucht, Vertreibung, Annäherung und Versöhnung, 
in dessen Mittelpunkt sechs Frauen stehen, deren 
Schicksale miteinander verwoben sind. Drei Polinnen und 
drei Deutsche – eine von ihnen ist Karins Mutter Ilse.

Der Film wurde 2011 uraufgeführt und lief danach 
in über 500 Kinos in Deutschland und Polen, aber 

roku własna firma dystrybucji filmów.

W latach 2009 i 2010 laureatka pracuje nad filmem „Ale 
życie toczy się dalej“. Jest to opowieść o spotkaniu 
dzisiejszych i byłych mieszkańców gospodarstwa rol-
nego w jednej z dolnośląskich wsi. Dawniej nosiła ona 
nazwę Niederlinde, dzisiaj nazywa się Platerówka. Film 
o ucieczce, wypędzeniu, zbliżeniu i pojednaniu. W jego 
centrum stoi sześć kobiet, których losy splecione są 
ze sobą. Trzy Polki i trzy Niemki – jedną z nich jest Ilse, 
matka Karin.

Po premierze w 2011 roku film wyświetlany był w po-
nad 500 kinach w Niemczech i Polsce, a także na licz-
nych wielkich festiwalach filmowych oraz przy okazji 
niezliczonych polsko-niemieckich spotkań. Wydaje mi 
się wręcz, że Karin i Dirk obecni byli na każdym z tych 
pokazów, szukali rozmowy z widzami i przekonywali do 
porozumienia.

Od wiosny 2015 roku oboje pracowali nad filmem 
„Jesteśmy żydami z Breslau“ – tytuł, który jest zarówno 
prosty jak i dobitny. Półtora roku trwały prace Karin 
Kaper i jej towarzysza życia nad tym dokumentem.

Bohaterami filmu jest 14 osób, kobiet i mężczyzn uro-
dzonych między 1921 i 1932 rokiem i dorastających 
w Breslau, dzisiejszym Wrocławiu. Są wśród nich znane 

Gabriela Matniszewska, Ilse Kaper,  
Edwarda Żukowska, Hertha Christ, Karin Kaper 
Bei den Dreharbeiten zu „Aber das Leben geht weiter“ auf dem 
Bauernhof in Niederlinde, heute Platerówka.
Podczas zdjęć filmowych do „Ale życie toczy się dalej“ w gospodar-
stwie w Niederlinde, dzisiaj Platerówka.
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później osobistości, jak historycy Fritz Stern i Walter 
Laqueur czy wiolonczelistka Anita Lasker-Wallfisch 
oraz jej siostra dziennikarka Renate Lasker-Harpprecht 
– ale także tacy, którzy wówczas byli po prostu dziew-
czętami i chłopcami z Breslau. 

Czternastka bohaterów filmu opowiada o swoim 
dzieciństwie, o żydowskim życiu przed 1933 rokiem 
w Breslau – mieście, w którym istniała trzecia co do 
wielkości gmina żydowska w ówczesnych Niemczech. 
Opowiadają o nasilającym się narodowym socjaliźmie 
i antysemityźmie, o marszach w rytm podkutych butów 
i flagach ze swastyką, o pierwszych szykanach ze stro-
ny nazistów, o poniżeniach, prześladowaniach, strachu, 
gniewie i o tym, jak uszli z życiem. Części z nich udało 
się jako dzieciom w ostatniej chwili opuścić Niemcy, 
inni przeżyli roboty przymusowe, deportację i obozy 
koncentracyjne – jak Anita Lasker-Wallfisch, która prze-
trwała obozowe piekło grając w dziewczęcej orkiestrze 
w Auschwitz. Niektórzy z bohaterów filmu brali później 
udział w budowie Izraela, inni wyemigrowali do USA, 
Anglii czy Francji.

Karin Kaper i jej towarzysz życia musieli odbywać da-
lekie podróże, by móc przeprowadzić rozmowy z tymi 
świadkami historii. W październiku 2015 roku czwórka 
z nich wróciła do Wrocławia – do utraconego miasta 
rodzinnego – by spotkać się z grupą polskiej i niemiec-
kiej młodzieży. Wówczas to powstały te sekwencje 
filmu, które najgłębiej zapadają w pamięć. Na przykład 
kiedy Anita Lasker-Wallfisch zwiedza z młodzieżą wro-
cławskie więzienie, gdzie przetrzymywana przez rok 

auch auf vielen großen Festivals und 
bei unzähligen deutsch-polnischen 
Veranstaltungen. Ich glaube fast, 
Karin und Dirk waren jedes Mal da-
bei, suchten das Gespräch mit den 
Besuchern und Besucherinnen und 
warben für Verständigung.

Ab Frühjahr 2015 arbeiteten beide 
dann am Doku mentarfilm „Wir sind 
Juden aus Breslau“ – ein Titel, der 
so einfach wie eindringlich klingt! 
1 ½ Jahre haben Karin Kaper und 
ihr Lebensgefährte an diesem Film 
gearbeitet.

Im Mittelpunkt des Films stehen 
vierzehn Männer und Frauen, die 
zwischen 1921 und 1932 gebo-
ren wurden und in Breslau, dem 
heutigen Wrocław, aufgewachsen 
sind. Darunter Menschen, die spä-
ter Berühmtheit erlangt haben, wie 
die Historiker Fritz Stern und Walter 
Laqueur oder die Cellistin Anita 
Lasker-Wallfisch und ihre Schwester, 
die Journalistin Renate Lasker-
Harpprecht – aber auch Menschen, die damals einfach 
Breslauer Jungen und Mädchen waren. 

Die vierzehn erzählen von ihrer Kindheit, vom jüdischen 
Leben in Breslau vor 1933 – in der Stadt mit der da-
mals drittgrößten jüdischen Gemeinde in Deutschland. 
Sie erzählen vom aufkommenden Nationalsozialismus 
und Antisemitismus, von Gleichschritt und 
Hakenkreuz fahnen, von den ersten Schikanen durch 
die Nazis, von Erniedrigungen, Verfolgung, von Angst, 
Zorn und von ihrem Überleben. Manche konnten als 
Kinder gerade noch rechtzeitig Deutschland verlas-
sen, andere erlebten Zwangsarbeit, Deportation und 
Konzentrationslager – so wie Anita Lasker-Wallfisch, 
die im Mädchenorchester von Auschwitz die Hölle 
überlebte. Einige der Protagonisten haben später am 
Aufbau Israels mitgewirkt. Andere sind in die USA, 
nach England oder nach Frankreich gegangen. 

Karin Kaper und ihr Lebensgefährte mussten zum Teil 
weit reisen, um Gespräche mit diesen Zeitzeugen und 
Zeitzeuginnen zu führen. Doch im Oktober 2015 kamen 
vier von ihnen nach Breslau zurück – in ihre verlorene 
Heimatstadt – um mit einer Gruppe deutscher und pol-
nischer Jugendlicher zusammenzutreffen.

So entstanden wohl die Bilder des Films, die den 
tiefsten Eindruck hinterlassen. Etwa, wenn Anita 
Lasker-Wallfisch mit den Jugendlichen das Breslauer 
Gefängnis besucht, in dem sie ein Jahr unter 
Todesangst in Haft saß – oder wenn Abraham Ascher 

Karin Kaper mit Bente Kahan und Dirk Szuszies bei der Premierenfeier von „Wir sind Juden 
aus Breslau“ im Kino Nowe Horyzonty in Breslau
Karin Kaper z Bente Kahan i Dirkiem Szusziesem podczas premiery filmu „Jesteśmy Żydami 
z Breslau“ w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu
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vor dem heutigen Hotel Metropol den Schülerinnen und 
Schülern erzählt, wie er 1936, auf den Schultern eines 
Nazis sitzend, Hitler vom Balkon reden hörte – oder 
wenn Esther Adler, Abraham Ascher und Wolfgang 
Nossen den Jugendlichen die ehemalige Rehdiger 
Schule zeigen, die Schule, die alle jüdischen Kinder 
Breslaus zuletzt besuchen mussten.

Ältere Menschen, die die Tragödie des Holocaust er-
lebt haben, erzählen hier jungen, die am Anfang ihres 
Lebensweges stehen, von ihren Erfahrungen – so et-
was kann kein Schulbuch und kein Unterricht leisten. 
Und darum ist dieser Film so wichtig.

Karin Kaper und Dirk Szuszies hatten bei der Erarbeitung 
des Films viele Unterstützer und Unterstützerinnen, 
denen hier noch gedankt werden soll. Allen voran 
die Bente-Kahan-Stiftung in Breslau. Auch finanzielle 
Förderung gab es, ohne die der Film nicht möglich ge-
wesen wäre. 

Aber der Film wäre undenkbar ohne das Vertrauen, 
das die 14 Protagonisten Karin entgegen gebracht 
haben. Vertrauen von Menschen, die ihre Existenz, 
ihre Familien, ihre Heimat und fast ihr Leben verloren 
haben – Vertrauen, das Karin geschenkt wurde. Doch 
dieses Geschenk, Vertrauen, bekommt man nur, wenn 
man zeigt, dass man des Vertrauens würdig ist – und 
das hat Karin Kaper geschafft. Dafür verdient sie 
Hochachtung!
Karin Kaper hat mit ihrem Film ein Denkmal für die 
Breslauer Juden gesetzt und ein Mahnmal gegen 
Antisemitismus und Hass errichtet.

Doch der Film bleibt nicht in der Vergangenheit ste-
hen, sondern schlägt eine Brücke in die Gegenwart: 
Wir sehen die wieder aufgebaute Synagoge „Zum 
weißen Storch“ und nehmen am heutigen jüdischen 
Kulturleben Breslaus dort teil. Wir begleiten Breslauer 
Bürger und Bürgerinnen beim stillen „Marsch der 
gegenseitigen Achtung“ zur Erinnerung an die 
Pogromnacht vom 9. November 1938. 

Wir geraten aber auch in einen Aufmarsch polnischer 
Rechter auf dem Breslauer Rathausplatz, bei dem eine 
Puppe mit Schläfenlocken und Kaftan symbolisch ver-
brannt wird! 

Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und stumpfe 
Dummheit sind in ganz Europa auf dem Vormarsch 
– und so mahnt uns der Film „Wir sind Juden aus 
Breslau“ gerade heute, uns für Offenheit, Toleranz und 
gegenseitigen Respekt einzusetzen – und zwar überall, 
wo immer wir sind.

Und dafür, liebe Karin, gebührt Dir dieser Kulturpreis!

Ulrike Treziak

drżała o swoje życie. Albo kiedy Abraham Ascher opo-
wiada uczennicom i uczniom przed budynkiem hotelu 
Metropol jak to w 1936 roku w tym miejscu, siedząc na 
ramionach jakiegoś nazisty, słuchał przemawiającego 
z balkonu Hiltera. Czy też kiedy Esther Adler, Abraham 
Ascher i Wolfgang Nossen pokazują młodzieży dawną 
szkołę przy Rehdigerplatz, do której w końcowej fazie 
musiały chodzić wszystkie dzieci żydowskie.

Starzy ludzie, którzy przeżyli tragedię Holocaustu, 
opowiadają ludziom młodym, stojącym u progu życia, 
o swoich doświadczeniach – tego nie zastąpi żaden 
podręcznik i żadna szkolna lekcja. Dlatego ten film jest 
tak ważny.

Karin Kaper i Dirk Szuszies wspierani byli podczas pracy 
nad filmem przez wiele osób i instytucji, którym należy się 
tu podziękowanie, w pierwszym rzędzie Fundacji Bente 
Kahan z Wrocławia. Film otrzymał także wsparcie finanso-
we, bez którego jego realizacja nie byłaby możliwa.

Ale przede wszystkim realizacja tego filmu nie byłaby 
możliwa bez zaufania, jakie okazała Karin Kaper czter-
nastka jego bohaterów. Zaufanie ludzi, którzy utracili 
podstawy egzystencji, rodziny, ojczyznę i ledwo uszli 
z życiem. Zaufanie, którym Karin Kaper została obda-
rzona. Jednak taki dar jak zaufanie otrzymuje się tylko 
wówczas, kiedy jest się go godnym i taką okazała się 
Karin Kaper. Za to zasługuje na wielki szacunek!
Karin Kaper wzniosła swoim filmem pomnik żydom 
z Breslau, a jednocześnie jest on ostrzeżeniem przed 
antysemityzmen i nienawiścią.

Przy czym film nie zamyka się w przeszłości, a buduje 
pomost do dnia dzisiejszego: widzimy odbudowaną 
synagogę „Pod białym bocianem” i bierzemy udział 
w pulsującym tam dzisiejszym żydowskim życiu kul-
turalnym we Wrocławiu. Towarzyszymy także miesz-
kankom i mieszkańcom Wrocławia w cichym „Marszu 
wzajemnego szacunku” w rocznicę Nocy Kryształowej 
z 9. listopada 1938 roku.

A z drugiej strony wpadamy na zgromadzenie polskiej 
prawicy na wrocławskim Rynku, podczas którego palo-
na jest symbolicznie ubrana w kaftan kukła z zakręco-
nymi pejsami!

Antysemityzm, ksenofobia i tępa głupota rozprzestrze-
niają się w całej Europie i dlatego film „Jesteśmy żyda-
mi z Breslau“ jest właśnie dzisiaj apelem o stawanie po 
stronie otwartości, tolerancji i wzajemnego szacunku 
– wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy.
 
I za to, droga Karin, zasłużyłaś na Nagrodę Kulturalną 
Śląska.

Ulrike Treziak
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Podziękowanie moje kieruję przede wszystkim do 
tej osoby, której w pierwszym rzędzie zawdzięczam 
to, iż dzisiaj dane jest mi przyjąć Nagrodę Kulturalną 
Śląska: mojej mamy Ilse Kaper, z domu Queißer. Jest 
ona rdzenną Ślązaczką i razem z rodzeństwem oraz 
moimi dziadkami mieszkała do lata 1946 roku we wsi 
Niederlinde, dzisiaj zwanej Platerówką. Wówczas to 
rodzina została nieodwołalnie zmuszona do opusz-
czenia ojczystych stron i los rzucił ją do Bremy, gdzie 
przyszłam na świat. Ale po pewnym czasie moja mama 
nie mogła już powstrzymać tęsknoty i koniecznie chcia-
ła zobaczyć raz jeszcze miejsce swojego urodzenia. 
W 1975 roku odważyłyśmy się we dwie na podróż 
w nieznane – miałam wówczas 16 lat.
Edwarda Żukowska, której pochodzącej ze wschodniej 
Polski rodzinie przydzielono gospodarstwo w 1945, 
przyjęła nas z serdeczną gościnnością. Dziękuję jej za 
to. Po tej wizycie rozpoczęła się długa faza budowania 
przez obie rodziny wzajemnego zaufania.
Wielkie znaczenie miało spotkanie z Gabrielą Mat-
niszewską, wnuczką Edwardy Żukowskiej, w 2006 roku 
we Wrocławiu. Podczas wspólnego zwiedzania cmen-
tarza żydowskiego Gabriela zapoznała mnie z bolesną 
historią rodziny Edwardy. Dziękuję jej za to. W 1941 
roku rodzina ta została deportowana przez Sowietów 
ze wschodniej Polski na Syberię i tylko cudem prze-
żyła odyseję drogi do Kirgistanu. Edwarda służyła 
następnie w polskiej jednostce utworzonej w Związku 
Radzieckim. Po zakończeniu wojny przyznano jej, 
jako odszkodowanie za utracone strony rodzinne, 
gospodarstwo rodziny Queißer. Wspólnie z moim to-
warzyszem życia Dirkiem Szusziesem, z którym produ-
kuję filmy dokumentalne od 1999 roku, oraz Gabrielą 
postanowiliśmy przedstawić w filmie losy naszych 
rodzin. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej mogliśmy zrealizować film dokumentalny 
„Ale życie toczy się dalej”. Dziękuję za to fundacji. Ale 
przede wszystkim dziękuję wszystkim kobietom, które 
wzięły udział w realizacji filmu: Ilse Kaper, jej siostrze 
Herthcie Christ, Edwardzie Żukowskiej, jej córce Marii 
i wnuczce Gabrieli Matniszewskiej. Pragnę im podzię-
kować za odwagę otwartego mówienia przed kamerą 
o wstrząsających przeżyciach. Mojej cioci Herthcie 
Christ dziękuję za przeszywającą serce chwilę podczas 
kręcenia zdjęć na dworcu Marklissa, dzisiaj Leśna. 
Nakazano zebrać się tam wszystkim mieszkańcom 
wioski Niederliende, którzy następnie zostali deporto-

Zunächst danke ich dem Menschen, dem es in erster 
Linie zu verdanken ist, dass ich heute diesen Preis erhalte: 
meiner Mutter Ilse Kaper, geb. Queißer. Sie ist wirklich eine 
gebürtige Schlesierin. Zusammen mit meinen Großeltern 
und ihren Geschwistern lebte sie bis zum Sommer 1946 
auf dem Bauernhof der Familie in Niederlinde, heute 
Platerówka. Dann wurde die Familie endgültig vertrieben. 
Das Schicksal verschlug sie nach Bremen, wo ich zur Welt 
kam. Irgendwann wollte meine Mutter unbedingt ihren 
Geburtsort wiedersehen. Wir beide wagten 1975 allein die 
Fahrt ins Ungewisse, ich war 16 Jahre alt.
Edwarda Żukowska, deren ostpolnischer Familie der 
Hof im Sommer 1945 zugeteilt wurde, empfing uns 
mit herzlicher Gastfreundschaft. Dafür danke ich ihr. 
Nach diesem Besuch begann eine lange Phase des 
Zueinandervertrauenfassens der beiden Familien. 
Eine Begegnung im Jahre 2006 in Breslau mit Gabriela 
Matniszewska, der Enkelin von Edwarda Żukowska, war 
von großer Bedeutung. Während eines Besuches des 
Alten Jüdischen Friedhofs klärte mich Gabriela über die 
Leidensgeschichte der Familie von Edwarda auf. Dafür 
danke ich ihr. 1941 wurde die Familie aus Ostpolen von 
den Sowjets nach Sibirien deportiert, überlebte wie durch 
ein Wunder die anschließende Odyssee nach Kirgistan. 
Edwarda diente schließlich in einem polnischen Verband 
in der Sowjetunion. Nach Ende des Krieges bekam 
sie als Entschädigung für den Verlust ihrer Heimat den 
Hof der Queißers zugesprochen. Mein Lebensgefährte 
Dirk Szuszies, mit dem ich seit 1999 Dokumentationen 
produziere, Gabriela und ich fassten den Entschluss, 
das Schicksal unserer Familien filmisch darzustellen. 
Mit der Förderung der Stiftung für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit konnten wir „Aber das Leben geht 
weiter“ realisieren. Dafür danke ich der Stiftung. Und vor 
allem allen Frauen, die im Film mitwirken: Ilse Kaper, ihrer 
Schwester Hertha Christ, Edwarda Żukowska, ihrer Tochter 
Maria, ihrer Enkelin Gabriela Matniszewska. Danken möch-
te ich ihnen für den Mut, vor der Kamera über erschütternde 

DANKSAGUNG

Karin Kaper bei der Premierenfeier von „Wir sind Juden 
aus Breslau“ in Boston, mit Esther Adler, einer der 
Protagonistinnen.
Karin Kaper podczas premiery filmu „Jesteśmy Żydami 
z Breslau“ w Bostonie, z Esther Adler, jedną z bohaterek filmu.

PODZIĘKOWANIE
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Erlebnisse offen zu berichten. Danken möchte ich meiner 
Tante Hertha Christ für den herzzerreißenden Moment bei 
den Dreharbeiten am Bahnhof von Marklissa, heute Leśna. 
Dorthin wurde das gesamte Dorf Niederlinde hinbefohlen 
und mit Zügen in den Westen deportiert. Und in Erinnerung 
daran fing meine Tante unvermittelt an, mit gebrochener 
Stimme „Ade, du mein lieb Heimatland“ zu singen. 
Anfang 2015 wurden wir von Maria Luft angesprochen, die 
am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa arbeitet. Ob wir uns vorstellen könnten, 
uns einem düsteren, erschütternden Thema zu widmen, 
dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung Breslaus. 
Konkret dem von Überlebenden der Naziverfolgung 
und des Holocaust. Sie kannte unseren Film “Aber das 
Leben geht weiter“ und wusste, dass es uns sehr wich-
tig ist, Mitwirkende im Film selbst und unverfälscht zur 
Sprache kommen zu lassen. Maria Luft war es gelungen, 
in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlerin Katharina 
Friedla, deren Dissertation „Juden in Breslau/Wrocław 1933–
1949“ uns zur wegweisenden Grundlage wurde, 14 ehema-
lige jüdische Breslauer, die inzwischen in aller Welt verstreut 
leben, für das Mitwirken am Film zu gewinnen.
Ohne die ausgezeichnete Vorarbeit von Maria Luft 
und Katharina Friedla würde es den Film „Wir sind 
Juden aus Breslau“ nicht geben“. Ich danke beiden 
Projektkoordinatorinnen von Herzen. Ich danke für die 
Förderungen der Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien, der Robert-Bosch-Stiftung, der Zeit-Stiftung, 
dem Auswärtigen Amt, weiteren Stiftungen und der Stadt 
Wrocław mit ihrem Stadtpräsidenten Rafał Dutkiewicz. 
In Wrocław haben wir mit der Bente-Kahan-Stiftung 
kooperiert, mein aufrichtiger Dank gilt der Mitarbeiterin 
Dr. Barbara Pendzich und Bente Kahan selbst. Ebenso 
Aleksander Gleichgewicht, dem heutigen Vorsitzenden der 
Jüdischen Gemeinde in Wrocław und Dr. Maciej Łagiewski, 
Prof. Dr. Marcin Wodziński und Prof. Dr. Krzysztof 
Ruchniewicz für ihre Mitwirkung.
Seit gut zwei Jahren wurde Dirk Szuszies und mir das 
Privileg zuteil, die jüdischen Zeitzeugen kennenzulernen 
und Freundschaften zu schließen. In Demut verneige ich 
mich vor diesen wunderbaren Menschen: Esther Adler, 
Gerda Bikales, Anita Lasker-Wallfisch, Renate Lasker-
Harpprecht, Walter Laqueur, Fritz Stern, Guenter Lewy, 
David Toren, Abraham Ascher, Wolfgang Nossen, Eli Hey-
mann, Mordechai Rotenberg, Max Rosenberg, Pinchas 
Rosenberg. Dass Menschen wie sie von Deutschen ernied-
rigt, verjagt, beraubt, gefoltert, geschändet wurden und in 
Konzentrationslagern ihr Leben lassen mussten, hat den 
unausweichlichen Untergang Breslaus zur Folge gehabt. 
Möge das heutige Wrocław die Erinnerung an das verloren 
gegangene jüdische Leben Breslaus am Leben erhalten 
und darüberhinaus die Entwicklungen aufarbeiten, die zur 
Zerstörung polnischen jüdischen Lebens nach 1945 ge-
führt haben. Möge der mir zugesprochene Preis behilflich 
sein, dass der Film auch von möglichst vielen Menschen 
im heute polnischen Schlesien gesehen wird.

Karin Kaper

wani do Niemiec. Na wspomnienie tamtej chwili moja 
ciocia zaczęła łamiącym się głosem śpiewać „Żegnaj-
cie ukochane strony rodzinne”. 
Na początku 2015 roku zwróciła się do nas pani 
Maria Luft, pracownica Federalnego Instytutu Historii 
Niemców w Europie Wschodniej, z zapytaniem, czy 
moglibyśmy sobie wyobrazić filmowe opracowanie 
ciemnego, wstrząsającego tematu, jakim są losy ży-
dowskich mieszkańców Breslau. Konkretnie chodziło 
o doświadczenia osób, które przeżyły nazistowskie 
prześladowania i holocaust. Znała nasz film „Ale życie 
toczy się dalej” i wiedziała, jak ważne jest dla nas, by 
zainteresowani sami zabierali głos, dając niezafałszo-
wane świadectwo. Marii Luft udało się, przy współpra-
cy historyczki Kathariny Friedla, której praca doktorska 
„Żydzi w Breslau/Wrocławiu 1933-1949” stała się 
nicią przewodnią naszego filmu, pozyskać do udziału 
w jego realizacji 14 żydowskich byłych mieszkańców 
Wrocławia, którzy w międzyczasie rozrzuceni byli po 
całym świecie. Bez tego znakomitego przygotowania 
ze strony Marii Luft i Kathariny Friedla nie byłoby filmu 
„Jesteśmy Żydami z Breslau”. Dziękuję obu koordyna-
torkom projektu z całego serca. Za finansowe wsparcie 
filmu dziękuję Federalnej Pełnomocniczce ds Kultury 
i Mediów, Fundacji im. Roberta Boscha, Fundacji Die 
Zeit, niemieckiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, 
dalszym fundacjom oraz Miastu Wrocław i jego pre-
zydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi. We Wrocławiu 
współpracowaliśmy z Fundacją Bente Kahan – ser-
deczne podziękowanie kieruję do jej pracownicy dr 
Barbary Pendzich i do samej Bente Kahan. Dziękuję 
także Aleksandrowi Gleichgewicht, aktualnemu prze-
wodniczącemu gminy żydowskiej we Wrocławiu 
oraz drowi Maciejowi Łagiewskiemu, prof. drowi 
Marcinowi Wodzińskiemu i prof. drowi Krzysztofowi 
Ruchniewiczowi za współpracę.
Od ponad dwóch lat przypada mojemu towarzyszowi 
życia Dirkowi Szusziesowi i mnie przywilej poznawania 
żydowskich świadków historii i nawiązywania z nimi 
przyjaźni. Z pokorą skłaniam się przed tymi cudownymi 
osobami: Esther Adler, Gerda Bikales, Anita Lasker-
Wallfisch, Renate Lasker-Harpprecht, Walter Laqueur, 
Fritz Stern, Günter Lewy, David Toren, Abraham Ascher, 
Wolfgang Nossen, Eli Heyman, Mordechai Rotenberg, 
Max Rosenberg, Pinchas Rosenberg.
Skutkiem tego, że tacy ludzie jak oni byli przez 
Niemców poniżani, ścigani, obrabowani, torturowani, 
bezczeszczeni, że tracili życie w obozach koncentra-
cyjnych, był nieuchronny upadek Breslau. Niech dzi-
siejszy Wrocław zachowa w żywej pamięci utracone 
dawne żydowskie życie w Breslau i niech przepracuje 
wydarzenia i procesy, które doprowadziły do zniszcze-
nia żydowskiego życia w polskim już mieście po 1945 
roku. Niech przyznana mi nagroda będzie pomocna 
w tym, by film obejrzało możliwie wielu widzów na pol-
skim dzisiaj Śląsku.

Karin Kaper
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STANISŁAW 
SŁAWOMIR
NICIEJA

Herausragender Historiker und Biograf, Autor von über 30 Büchern und 20 Do-
kumentarfilmen, die sich mit der Kultur Mitteleuropas des 19. und 20. Jahr hunderts 
befassen, Sachkenner im Bereich Migrationsprozesse und Massendeportationen 
polnischer und deutscher Volksangehöriger, über vier Amtsperioden Rektor der 
von ihm mitgegründeten und aufgebauten Universität in Oppeln, Fürsprecher alter 
Friedhöfe, Preisträger vieler prestigeträchtiger Preise, u. A. Gloria Artis für seine 
Tätigkeit als Kulturschaffender und Pro Memoria für den Beitrag zur Bewahrung 
der Erinnerungskultur

Wybitny historyk biografista, autor ponad 30 książek i 20 filmów dokumentalnych 
z zakresu kultury Europy Środkowej XIX i XX wieku, znawca procesów migracyj-
nych i masowych przesiedleń ludności polskiej i niemieckiej, przez cztery kaden-
cje rektor Uniwersytetu Opolskiego, jego współtwórca i budowniczy, renowator 
zabytków na Śląsku, obrońca starych cmentarzy, laureat wielu prestiżowych 
nagród, m.in. Gloria Artis – za działalność kulturotwórczą i Pro Memoria – jako 
utrwalający pamięć o przeszłości.
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STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA

Sein Buch „Der Lützenhofer Friedhof 
in Lemberg” wurde zum „Buch des 
Jahres 1988” und erhielt u.a. den 
Preis der Polnischen Kulturstiftung 
in London und der Wochenzeitschrift 
„Polityka”. Er ist Autor zahlreicher 
Bücher und Filme über die ehemali-
gen polnischen Ostgebiete – Kresy – 
die Polen in Folge der internationalen 
Abkommen in Jalta und Potsdam 
an die Ukraine und Russland verlor. 
Er rettete 18 hochklassige deutsche 
Kunstdenkmäler in Schlesien. Im 
schlesischen Pępice errichtete er ein 
Lapidarium mit den in der Gegend 
entdeckten deutschen Grabsteinen. 
Als Präsident der Universität Oppeln 
in vier Amtszeiten erbaute er die 
Hauptgebäude der Universität und 
Studentenheime.

1948 urodzony w Strzegomiu na 
Dolnym Śląsku

1968 egzamin dojrzałości 
w Liceum Pedagogicznym 
w Świdnicy na Dolnym 
Śląsku

1972 związek małżeński z mate-
matyczką Haliną Romuzgą

1973 ukończenie studiów histo-
rycznych w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu

1977 doktorat z zakresu historii 
najnowszej

1989 tytuł profesora nauk humani-
stycznych z rąk prezydenta 
Polski

1994 dyrektor Instytutu Historii 
Uniwersytetu Opolskiego

1996-2016 rektor Uniwersytetu 
Opolskiego 

1948 geboren in Striegau in 
Niederschlesien

1968 Abitur am Pädagogischen 
Lyzeum in Schweidnitz in 
Niederschlesien

1972 Eheschließung mit der 
Mathematikerin Halina 
Romuzga

1973 Abschluss des Geschichts-
studiums an der Pädago-
gischen Hochschule in 
Oppeln 

1977 Promotion in Moderner 
Geschichte

1989 Professorentitel in 
Geisteswissenschaften 
verliehen durch den 
Staatspräsidenten Polens

1994 Direktor des Historischen 
Instituts an der Universität 
Oppeln 

1996-2016 Präsident der Universität 
OppelnJego książka „Cmentarz Łyczakowski 

we Lwowie” została uznana za 
„Książkę roku 1988” i otrzymała m.in. 
Nagrodę Polskiej Fundacji Kulturalnej 
w Londynie i Nagrodę Tygodnika 
„Polityka”. Jest autorem licznych 
książek i filmów poświęconych mia-
stom kresowym, które Polska utraciła 
na rzecz Ukrainy i Rosji w wyniku 
układów międzynarodowych w Jałcie 
i Poczdamie. Uratował 18 wyso-
kiej klasy artystycznej pomników 
niemieckich na Śląsku. W śląskich 
Pępicach stworzył lapidarium od-
nalezionych w okolicy niemieckich 
nagrobków. Jako rektor Uniwersytetu 
Opolskiego w ciągu czterech pełnych 
kadencji zrealizował budowę głów-
nych budynków dydaktycznych tej 
uczelni i domów studenckich.

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja z ojcem 
– Tomaszem Nicieją na Dolnym Śląsku 
w Strzegomiu, gdzie się urodził
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja mit dem 
Vater Tomasz Nicieja im niederschlesischen 
Striegau, seinem Geburtsort

Stanisław Sławomir Nicieja z żoną Haliną 
jako studenci w Opolu, rok 1970
Stanisław Sławomir Nicieja mit seiner Frau 
Halina zu Studienzeiten in Oppeln, 1970
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Przypadł mi w udziale – zgodnie ze starą tradycją – 
zaszczyt wystąpienia z laudacją, wygłoszenia mowy 
pochwalnej sławiącej wyjątkową osobę, jej dzieło 
i zasługi. 
Pisząc o wybitnym śląskim naukowcu, historyku, pisa-
rzu i eseiście profesorze Stanisławie Sławomirze Niciei, 
przychodzi mi na myśl pewna refleksja. Jako mieszkań-
cy Śląska jesteśmy niejako ludźmi przede wszystkim 
dwóch kultur, dwóch tożsamości narodowych. Nasze 
rodzinne korzenie sięgają różnych regionów Polski, 
w tym Kresów dawnej Rzeczpospolitej, zaś nasze 
obecne życie toczy się na ziemiach, które przez wiele 
stuleci należały do innego państwa. Dziś wrocławianie, 
opolanie czy legniczanie, często zamieszkując domy 
wzniesione przed 1945 rokiem, jednocześnie nadal 
kultywują tradycje przywiezione na Śląsk ze swoich 
rodzinnych stron. Dziś wielonarodowa historia Śląska 
jest atutem tej ziemi. Od kilku dziesięcioleci badacze 
historii i kultury, odważni ludzie nauki tacy, jak profesor 
Stanisław Sławomir Nicieja, pomagają nam zrozumieć 
skomplikowaną historię dwudziestowiecznej Europy 
Środkowej. Dzięki tej lekcji dziś kultywujemy pamięć 
o rodzinnych stronach, a także szanujemy dorobek 
dawnych mieszkańców Śląska.
Na nazwisko profesora powołują się uczeni z ca-
łej Europy oraz młodzi historycy, których profesor 
Stanisław Sławomir Nicieja wprowadza w arkana 
dziejów Kresów Wschodnich oraz Śląska Opolskiego. 
Od wielu już lat jest również naszym przewodnikiem 

Mir wurde die Ehre zuteil, nach alter Tradition eine 
Laudatio vorzutragen – eine Lobrede, mit der eine au-
ßergewöhnliche Persönlichkeit für ihr Werk und ihre 
Verdienste gewürdigt wird. 
Beim Verfassen dieser Zeilen über den herausragenden 
schlesischen Wissenschaftler, Historiker, Schriftsteller 
und Essayisten, Professor Stanisław Sławomir Nicieja, 
kam mir folgender Gedanke in den Sinn: Als Bewohner 
Schlesiens gehören wir zu zwei Kulturen, sind gewis-
sermaßen Menschen mit zwei Nationalidentitäten. 
Unsere familiären Wurzeln liegen in unterschiedlichen 
Regionen Polens, darunter auch in den „Kresy” – den 
Grenzgebieten der ehemaligen Republik Polen (Anm. 
d. Ü. – der Zweiten Republik Polen 1918-1939), unser 
Leben verbringen wir dagegen in einem Landstrich, der 
jahrhundertelang zu einem anderen Staat gehörte. Die 
heutigen Bürger von Breslau, Oppeln und Liegnitz, die 
oft in vor 1945 erbauten Häusern wohnen, pflegen nach 
wie vor die nach Schlesien mitgebrachten Traditionen 
aus ihrer alten Heimat. Die multinationale Geschichte 
Schlesiens ist heute sein Vorteil. Seit einigen Jahr-
zehnten helfen uns Geschichts- und Kulturforscher, 
mutige Wissenschaftler wie Professor Stanisław 
Sławomir Nicieja, die komplizierte Geschichte Mittel-
europas des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Dank die-
ser Geschichtslektion pflegen wir heute das Andenken 
an unsere alte Heimat und bringen gleichzeitig dem Werk 
ehemaliger Schlesier unsere Wertschätzung entgegen.
Auf Professor Nicieja berufen sich Wissenschaftler aus 
ganz Europa, wie auch junge Historiker, die von Professor 
Stanisław Sławomir Nicieja in die Geschichte der ehe-
maligen östlichen Grenzgebiete Polens, der „Kresy”, 
sowie in die des Oppelner Schlesien eingeführt wurden. 
Seit vielen Jahren führt und begleitet er auch uns auf 
der Zeitreise in die Vergangenheit beider Regionen, 
welche durch den Lauf der Geschichte seit 1945 dau-
erhaft verbunden wurden. Seine Forschungsergebnisse 
teilt er genauso gern mit Menschen aus seinem wissen-
schaftlichen Umfeld, wie auch mit allen, die daran inte-
ressiert sind, die Vergangenheit ihrer beiden Heimaten 
kennen zu lernen – jene ihrer Vorfahren, und diese, in 
der sie heute selbst leben. Dank seiner Aktivität zur 
Popularisierung der Regionalgeschichte durch zahlrei-
che Presseartikel, Filme und offene Vorträge zeigen 
bereits weitere Generationen von Schlesiern Interesse 
an der Vergangenheit der Grenzgebiete „Kresy” und an 
Schlesien wie auch an der Kultur dieser Regionen.
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja ist ein gebürtiger 
Niederschlesier, er kam in Striegau zur Welt, sein spä-
teres Berufs- und Privatleben verband er jedoch mit 
Oppeln, wo er am Institut für Philologie und Geschichte 
der Pädagogischen Hochschule sein Studium der Ge-
schichte mit dem akademischem Grad Magister abge-
schlossen hat. 1977 verteidigte er seine Doktorarbeit 
im Bereich der Geisteswissenschaften und erlangte 
1989 die Professorenwürde im Fach humanistische 

LAUDATIOLAUDACJA

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja z kardyna-
łem Josefem Ratzingerem na Uniwersytecie Opolskim (cztery lata 
przed wyborem na papieża), rok 2001
Rektor Prof. Stanisław Nicieja mit dem Kardinal Josef Ratzinger in 
der Universität Oppeln (vier Jahre vor der Wahl zum Papst), 2001
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Wissenschaften. Er wurde in den Jahren 1996-2016 
sogar viermal in Folge zum Rektor der Universität 
Oppeln gewählt. Er gilt als Hauptgründer dieser jungen 
polnischen Hochschule, die sich noch immer sehr dy-
namisch weiter entwickelt. Dem Engagement Professor 
Niciejas ist die Gründung des allgemein bekannten und 
wissenschaftlich leistungsstarken Germanistischen 
Instituts zu verdanken, wo bis heute ca. 2000 Stu-
denten ihr Studium absolvierten. Als Rektor der Lehr-
anstalt nahm Professor Stanisław Sławomir Nicieja 
vielfältige Kontakte zu deutschen Hochschulen auf. 
Mit etlichen von ihnen besteht weiterhin eine feste 
Zusammenarbeit mit einem regen wissenschaftlichen 
Erfahrungsaustausch und gemeinsam organisierten 
Events. Universitätsrektoren aus vielen deutschen 
Städten waren bei Professor Nicieja zu Gast, u. a. 
aus Potsdam, Jena, Bonn, Heidelberg und Göttingen. 
Gemeinsam mit Erzbischof Alfons Nossol organisier-
te der heutige Preisträger mehrere wissenschaftliche 
Konferenzen, die sich mit polnisch-deutschen Themen 
befassten. Auf seine Initiative hin wurde ebenfalls die 
Ehrendoktorwürde der Universität Oppeln an heraus-
ragende Vertreter der deutschen Kultur und Politik 
verliehen, u. a. an Hans-Gert Pöttering, Karl Lehmann, 
Gerhard Niklow, sowie an herausragende polnische 
Germanisten – Professor Franciszek Grucza und 
Professor Hubert Orłowski. 
Auch die Bürger von Oppeln verdanken Professor 
Nicieja viel. Denn bereits seit vielen Jahren versucht 
er das Andenken an die ehemaligen Stadtbewohner 
wieder in Erinnerung zu rufen, sowie das Andenken 
an große Persönlichkeiten des wissenschaftlichen und 
kulturellen Lebens der Gegenwart wach zu halten. 

po dziejach obu tych regionów, które historia złączy-
ła na trwałe w 1945 roku. Wynikami swoich badań 
równie chętnie dzieli się ze środowiskiem naukowym 
jak i wszystkimi tymi, którzy chcą poznać dzieje tych 
dwóch małych ojczyzn, tej w której żyli ich przodkowie 
i tej, w której dziś oni sami żyją. Dzięki prowadzonej 
przez niego działalności popularyzatorskiej – licznym 
wydawnictwom, artykułom, filmom i otwartym wykła-
dom – kolejne już pokolenia Ślązaków interesują się 
przeszłością oraz kulturą tych regionów.
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja jest Dolnoślązakiem 
z urodzenia, przyszedł bowiem na świat w Strzegomiu. 
Jednak swoje późniejsze życie zawodowe oraz pry-
watne związał z Opolem, gdzie ukończył studia na 
Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, uzyskując tytuł magistra historii. 
W 1977 obronił doktorat w zakresie nauk humanistycz-
nych. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk humani-
stycznych. Aż czterokrotnie w latach 1996-2016 wybie-
rany był rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Uważany 
jest za głównego twórcę tej młodej, polskiej uczelni, 
która nadal dynamicznie się rozwija. Doprowadził także 
do powstania słynnego i mocnego naukowo Instytutu 
Germanistyki na Uniwersytecie Opolskim, który do tej 

Rektor prof. Stanisław Nicieja z kanclerzem RFN Helmutem 
Kohlem i arcybiskupem opolskim Alfonsem Nossolem w czasie 
uroczystości nadania kanclerzowi Helmutowi Kohlowi dokto-
ratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu, rok 2000
Rektor Prof. Stanisław Nicieja mit dem Bundeskanzler Helmut 
Kohl und dem Oppelner Erzbischof Alfons Nossol während der 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Päpstlichen Theologischen 
Fakultät zu Breslau an den Bundeskanzler, 2000
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pory ukończyło około 2 tysięcy absol-
wentów. Będąc rektorem uczelni profe-
sor Stanisław Sławomir Nicieja nawiązał 
szerokie kontakty z niemieckimi szkołami 
wyższymi. Z wieloma z nich Uniwersytet 
Opolski nadal na stałe współpracuje, 
wymieniając się doświadczeniami na-
ukowymi oraz organizując wspólne wy-
darzenia. Profesor gościł w Opolu wielu 
rektorów uniwersytetów niemieckich, m.in. uczelni 
w Poczdamie, Jennie, Bonn, Heidelbergu, Getyndze. 
Wspólnie z arcybiskupem Alfonsem Nossolem zorga-
nizował kilka konferencji naukowych o problematyce 
polsko-niemieckiej oraz był inicjatorem nadania dokto-
ratu honoris causa Uniwersytetu Opolskiego wybitnym 
przedstawicielom niemieckiej kultury i polityki, m.in. 
Hansowi-Gertowi Pötteringowi, Karlowi Lehmannowi, 
Gerardowi Nicklowi, a także polskim wybitnym germa-
nistom, profesorom Franciszkowi Gruczy i Hubertowi 
Orłowskiemu. 
Również sami opolanie wiele mu zawdzięczają, od 
lat bowiem stara się przywrócić pamięć o dawnych 
mieszkańcach miasta, a także podtrzymać wspo-
mnienia o współczesnych bohaterach kultury i nauki. 
Jednocześnie nieustannie dba o budowę wizerunku 
opolskiej stolicy jako miejsca atrakcyjnego turystycz-
nie. Był pomysłodawcą i głównym realizatorem rewi-
talizacji Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu – miejsca 
gdzie symbolicznie spotykają się dwie kultury: polska 
i niemiecka. Obok pomników rodzimych poetów i kom-
pozytorów stoją tu uratowane przez profesora pomniki 
z różnych miejscowości śląskich. Na przykład dwie 
potężne barokowe płyty epitafijne hrabiów Kietlitzów 
zdobią dziś główny gmach Uniwersytetu Opolskiego. 
W sumie profesor uratował 18 dziewiętnastowiecznych, 
wysokiej klasy artystycznej pomników niemieckich na 
Śląsku. Zaś w Pępicach pod Brzegiem stworzył lapida-
rium niemieckich nagrobków.
Jako twórca słowa pisanego profesor Stanisław 
Sławomir Nicieja jest autorem wielu artykułów i wstę-
pów do książek mówiących o związkach kulturowych 
polsko-niemieckich, oraz jest współautorem mono-
grafii „Dziedzictwo kulturowe powiatu opolskiego”, 
przedstawiającej historię polsko-niemieckiego dorobku 
kulturowego na Śląsku Opolskim. Naukowa działal-
ność profesora Stanisława Sławomira Niciei w zakresie 

Gleichzeitig setzt er sich stets für den weiteren Image-
Aufbau Oppelns, der Hauptstadt der gleichnamigen 
Woiwodschaft, als einen touristisch attraktiven Ort ein. 
Professor Nicieja war Ideengeber und Hauptrealisator 
der Revitalisierung des Universitätshügels in Oppeln, 
jenes Ortes der symbolischen Begegnung von zwei 
Kulturen – der polnischen und der deutschen. Neben 
den Denkmälern, die heimischen Dichtern und Kom-
ponisten gewidmet sind, stehen hier auch die von 
Professor Nicieja geretteten, aus verschiedenen 
schlesischen Wohnorten stammenden Denkmäler. 
Zum Beispiel zwei mächtige barocke, den Grafen 
Kietlitz gewidmete Epitaphe schmücken heute das 
Hauptgebäude der Universität in Oppeln. Insgesamt hat 
Professor Nicieja 18 künstlerisch wertvolle, aus dem 
19. Jahrhundert stammende, deutsche Denkmäler in 
Schlesien vor dem Zerfall gerettet. Und in Pampitz bei 
Brieg erstellte er ein Lapidarium deutscher Grabmäler.
Als Autor hat Professor Stanisław Sławomir Nicieja 
viele Presseartikel sowie Einleitungen für Bücher, die 
polnisch-deutsche kulturelle Verbindungen thematisier-
ten, verfasst. Er ist auch Co-Autor der Monographie 
„Das kulturelle Erbe des Oppelner Landkreises”, in der 
die Geschichte des polnisch-deutschen Kulturerbes 
im Oppelner Schlesien dargestellt wird. Parallel zu 
seiner wissenschaftlichen Arbeit über die polnisch-
deutschen Beziehungen erforscht Professor Nicieja die 
Geschichte polnischer Aussiedler aus den für Polen 
infolge des 2. Weltkrieges verlorenen Gebieten. Das 
Ergebnis seiner wissenschaftlichen Studien beinhaltet 
30 Bücher und über 900 populärwissenschaftliche 
Beiträge in polnischen und europäischen Zeitschriften. 
Er ist ebenfalls Autor mehrerer Dutzend Filme über 
polnische und deutsche Denkmäler, die im Auftrag des 
polnischen Fernsehens realisiert wurden.
Professor Nicieja hat mehrere Passionen und 
Interessen. Eine seiner wichtigsten Leidenschaften, 
die sein Privat- und Berufsleben bestimmt, ist mit 

Rektor Stanisław Sławomir Nicieja wręcza 
dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu 
Opolskiego ministrowi spraw zagranicznych 
Polski prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. 
W środku rektor Uniwersytetu Zielonogór-
skiego prof. Czesław Osękowski, Opole 2008
Rektor Stanisław Sławomir Nicieja übergibt 
die Urkunde der Ehrendoktorwürde der 
Oppelner Universität an den polnischen 
Außenminister Prof. Władysław Bartoszewki. 
In der Mitte der Rektor der Universität zu 
Grün berg Prof. Czesław Osękowski, Oppeln 
2008
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Sicherheit die Erforschung der östlichen Grenzgebiete 
der ehemaligen Republik Polen. Dieser Aufgabe wid-
mete er zahlreiche Abhandlungen, Filme und Vorträge. 
Sein Buch „Der Lützenhofer Friedhof in Lemberg” 
ist bereits in vier Auflagen erschienen, die insgesamt 
eine Stückzahl von 300 000 Exemplaren erreicht 
haben. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der 
Autor eines der umfangreichsten Kapitel des Buches 
den deutschen Bildhauern widmete, die künstlerisch 
imposante Grabmäler auf dieser Begräbnisstätte er-
richtet hatten. Seit einigen Jahren arbeitet Professor 
Nicieja an einer sehr umfangreichen mehrbändigen 
Buchreihe (bis heute sind bereits 9 Bände erschienen) 
„Das Atlantis der Kresy”, in der er die Geschichte der 
durch die Beschlüsse der Konferenzen in Jalta und 
Potsdam für Polen verlorenen Oststädte darstellt. 
Wie er in einem Interview sagte, geht es in einzelnen 
Bänden um menschliche Schicksale: „Ich schildere 
die Lebensgeschichte von Menschen. Ich skizziere die 
Schicksale ganzer Familien in einem Zeitraum von 5 bis 
6 Generationen:– seit der Zeit der Teilung Polens bis 
zur Gegenwart. Es sind Familiensagas ganz besonderer 
Art, Geschichten von Aufstieg und Fall, Erzählungen 
von Glücks- und Unglücksjahren, von Erfolgen und 
Niederlagen”. Und wie man sieht, vermochte der 
Autor aus den Winkelzügen der Geschichte selbst das 
kleinste Zeichen menschlichen Handelns meisterhaft 
aufzuspüren, dessen Akteur individuell zu benennen 
und ihm einen Platz in den Annalen der Geschichte ein-
zuräumen. Dies ist möglich, weil Professor Nicieja wie 
sonst kaum jemand, dieses für uns mythische Reich, 
das Grenzland „Kresy”, versteht. 
Heute verleihen wir ihm den Kulturpreis Schlesien des 
Landes Niedersachsen für das Jahr 2017. Und damit 
geht dieser Preis an einen großartigen Menschen und 
herausragenden Wissenschaftler, dem die Einwohner 
des Oppelner Schlesien sehr viel verdanken. Professor 
Stanisław Sławomir Nicieja hat einen großartigen Bei trag 
dafür geleistet, dass sich die Einwohner dieses uralten 
Landstrichs an dessen ehemalige Gemeinschaften, ihre 
Kultur und Kultstätten erinnern und auch das Andenken 
an die Heimat ihrer Vorfahren pflegen.

Im Namen der Jurymitglieder und in meinem eigenen 
Namen bedanke ich mich bei Professor Stanisław 
Sławomir Nicieja dafür, dass er die Geschichte der 
multikulturellen Region im Oppelner Schlesien und in 
den Grenzgebieten „Kresy” – jene Orte, die wir so sehr 
ins Herz geschlossen haben– für uns immer weiter 
erforscht und entdeckt, und dass er uns durch diese 
Geschichtslektion hilft, die Gegenwart zu verstehen.

Maciej Łagiewski

relacji polsko-niemieckich jest realizowana równolegle 
z historią polskich osadników przesiedlonych z ziem, 
które Polska utraciła w wyniku drugiej wojny światowej. 
Ma w dorobku 30 książek i ponad 900 artykułów po-
pularnonaukowych w pismach polskich i europejskich. 
Jest również autorem około kilkudziesięciu filmów 
o zabytkach polskich i niemieckich, zrealizowanych na 
zamówienie Telewizji Polskiej.
Profesor jest człowiekiem wielu pasji i zainteresowań. 
Bez wątpienia jedną z najważniejszych, która determi-
nuje jego życie prywatne i zawodowe są dawne Kresy 
Wschodnie Rzeczpospolitej Polskiej, którym profesor 
poświęcił liczne prace pisane, filmy i wykłady. Książka 
jego autorstwa „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” 
była wznawiana aż cztery razy i osiągnęła w sumie 300 
tysięcy egzemplarzy nakładu. Warto wspomnieć, iż 
jeden z obszernych rozdziałów poświęcił autor rzeźbia-
rzom niemieckim, którzy wykonali okazałe artystyczne 
nagrobki na tej słynnej nekropolii. Od kilku lat profesor 
pracuje nad monumentalnym, wielotomowym (do tej 
pory 9 tomów) cyklem „Kresowa Atlantyda”, w którym 
przedstawia historie miast utraconych przez Polskę 
na wschodzie w wyniku decyzji konferencji w Jałcie 
i Poczdamie. Jak sam mówił w jednym z wywiadów, 
w kolejnych tomach „Przedstawiam historię ludzi. 
Kreślę dzieje całych rodzin na przestrzeni 5-6 pokoleń: 
od epoki zaborów po czasy najnowsze. Są to swoiste 
sagi rodzinne, historie wzlotów i upadków, opowieści 
o latach szczęścia i nieszczęścia, sukcesów i pora-
żek.”. Jak widać po mistrzowsku potrafi on wyłowić 
z historycznych zakamarków nawet najdrobniejszy ślad 
ludzkiego czynu, przywołać z imienia i nazwiska jego 
autora, umieścić go na kartach historii. Jest to możliwe, 
bowiem profesor Sławomir Nicieja jak mało kto zna 
i rozumie tę mityczną dla nas krainę zwaną Kresami. 
Dziś wręczamy mu Nagrodę Kulturalną Śląska Kraju 
Dolnej Saksonii 2017. Wręczamy ją wspaniałej osobie 
i wybitnemu uczonemu, któremu mieszkańcy Śląska 
Opolskiego zawdzięczają bardzo wiele. Wkład profeso-
ra Stanisława Sławomira Nicieji w dzieło przywrócenia 
tej prastarej krainie i jego mieszkańcom pamięci o jego 
dawnych społecznościach, kulturze i miejscach kultu, 
a także w pielęgnowanie pamięci o rodzinnych stro-
nach ich przodków, jest ogromny. 

W imieniu członków jury i swoim chciałbym podziękować 
profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Nicieji, że nie-
ustannie odkrywa przez nami historię wielokulturowych 
regionów Śląska Opolskiego i Kresów Wschodnich, 
miejsc tak bliskich naszym sercom, a ucząc o przeszłości 
pomaga nam zrozumieć teraźniejszość.

Maciej Łagiewski
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Moje lata młodzieńcze upłynęły na Dolnym Śląsku 
w miasteczkach Strzegom i Świdnica o bardzo 
pięknej renesansowo-barokowej architekturze, w cie-
niu wspaniałej gotyckiej bazyliki i pięknego baroko-
wego ewangelickiego kościoła. W tych świątyniach 
były niezwykłej wartości artystycznej europejskiej 
klasy dziesiątki epitafiów dawnej szlachty śląskiej, 
były rzeźby sakralne i obrazy śląskich mistrzów. Lata 
studiów akademickich upłynęły mi w pełnym zieleni 
i niebanalnej architektury pięknym mieście Opolu – 
dawnej stolicy Górnego Śląska, w której bardzo mocno 
przenikały się polsko-niemieckie wpływy i tradycje.
Tym tłumaczę swoje umiłowanie i zainteresowa-
nie historią zabytków i to, że poświęciłem później 
trzydzieści lat swego życia, aby ratować te często 
niszczejące wybitne dzieła śląskiej kultury, które po 
latach wojennych zostały straszliwie okaleczone przez 
różnych wandali i grabieżców.
Błądząc po zniszczonych cmentarzach, widząc rozbite 
nagrobki i rozszabrowane kaplice zarówno te, które 
znajdują się na moim Śląsku, jak i te, które znajdują 
się na dzisiejszej Ukrainie, ale w dawnych miastach 
polskich – we Lwowie, Stanisławowie czy Tarnopolu – 

Meine Jugendjahre verlebte ich in Niederschlesien, 
in den beiden von wunderschöner Architektur der 
Renaissance und des Barock geprägten Städtchen 
Striegau und Schweidnitz, im Schatten der präch-
tigen gotischen Basilika und der herrlichen barocken 
evangelischen Kirche. In diesen Gotteshäusern gab 
es Dutzende Epitaphe des alten schlesischen Adels 
– künstlerisch besonders wertvoll und von europä-
ischer Bedeutung, wie auch sakrale Skulpturen und 
Gemälde schlesischer Meister. Meine Studentenzeit 
verbrachte ich in Oppeln, einer schönen Stadt, die 
reich an Grünflächen wie auch an außergewöhn-
licher Architektur ist. Sie ist die ehemalige Hauptstadt 
Oberschlesiens, in der sich polnische und deutsche 
Einflüsse und Traditionen besonders stark vermischten. 
Damit erklärt sich meine Vorliebe und mein Interesse an 
der Geschichte der Baudenkmäler, sowie die Tatsache, 
dass ich dreißig Jahre meines Lebens der Aufgabe 
widmete, die oft bereits vom Zerfall bedrohten heraus-
ragenden Werke schlesischer Kultur zu retten, welche 
ja in der Nachkriegszeit enorm unter diversen Vandalen 
und Plünderern gelitten haben.
Während ich auf verfallenen Friedhöfen umherirrte, 
überlegte ich beim Anblick zerschlagener Grabsteine 
und geplünderter Kapellen, die sich sowohl in „mei-
nem“ Schlesien als auch in der heutigen Ukraine be-
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Prof. Stanisław Sławomir Nicieja w rektoracie Uniwersytetu 
Opolskiego, 1999
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja im Rektorat der Universität 
Oppeln, 1999

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja jako aktor w komedii Aleksandra Fre-
dry „Zemsta” (rola Papkina) w spektaklu charytatywnym, Opole 2014
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja als Schauspieler in der Komödie 
von Aleksander Fredro „Die Rache“ (die Rolle von Papkin) in einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung, Oppeln 2014
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zastanawiałem się, co trzeba zrobić, aby zatrzymać tę 
dewastację i uświadomić ludziom, jakie wartości tracą 
przez lekceważenie dawnej kultury materialnej.
Zabiegi o ratowanie tych zabytków kultury, w dużej 
mierze o bardzo mocnym niemieckim obliczu, 
spotykały się w początkach mojej działalności nauko-
wej i organizatorskiej (gdy tworzyłem m.in. lapidaria 
ocalonych pomników nagrobnych i poddawałem re-
witalizacji rzeźby i budynki) z ostrymi atakami personal-
nymi o zabarwieniu politycznym i nacjonalistycznym. 
Mam więc dzisiaj ogromną satysfakcję, że po latach,  
w których nie brakowało mi upokorzeń za moją 
działalność, otrzymuję tak zaszczytną nagrodę, tak 
prestiżową, tak ważną w środowiskach intelektualnych 
i kulturalnych. 
Chcę za tę nagrodę najgoręcej podziękować: za to, że 
szacowne jury oraz władze Dolnej Saksonii i Dolnego 
Śląska, przyznając mi to wspaniałe wyróżnienie, wy-
raziły w formie pięknej i dostojnej akceptację dla moich 
dotychczasowych działań na rzecz dokumentowania 
i tworzenia kultury na Śląsku, w którym w harmonijny 
sposób łączą się dziś wpływy i asocjacje polsko-
niemieckie.
Ta nagroda jest jedną z najważniejszych w moim ży-
ciu, bo utwierdza mnie w przekonaniu, iż mimo roz-
terek poszedłem we właściwym kierunku. Budując 
Uniwersytet Opolski, tworząc w nim Instytut Ger-
manistyki oraz Muzeum Uniwersyteckie i zdobiąc go 
kilkunastoma uratowanymi rzeźbami wybitnych nie-
mieckich twórców, otoczyłem Uniwersytet aurą wspól-
nej polsko-niemieckiej spuścizny naukowej, intelektual-
nej, materialnej i duchowej.
Proszę przyjąć wyrazy mojej wielkiej wdzięczności 
i podziękowania za satysfakcję i radość, jaką ta nagro-
da mi daje.

Stanisław Sławomir Nicieja

fanden, nämlich in den ehemals polnischen Städten 
Lemberg, Stanislau oder Tarnopol, was man tun 
könnte, um dieses Zerstörungswerk aufzuhalten und 
den Menschen bewusst zu machen, welche Werte sie 
durch die Missachtung der alten materiellen Kultur 
verlieren.
Meine Bemühungen um die Rettung dieser Kultur-
denkmäler, die eine sehr starke deutsche Prägung 
erkennen ließen, konfrontierten mich am Anfang meiner 
wissenschaftlichen und organisatorischen Arbeit (als 
ich u. a. Lapidarien erhaltener Grabdenkmäler erstellte 
und Skulpturen und Gebäude sanieren ließ) mit har-
ten persönlichen Angriffen mit politisch-nationalem 
Unterton. Heute empfinde ich eine besonders große 
Befriedigung, dass ich nach Jahren, in denen es mir 
aufgrund meiner Arbeit nicht an Demütigungen man-
gelte, diesen ehrenvollen, prestigeträchtigen Preis er-
halte, diese in intellektuellen und kulturellen Kreisen so 
bedeutende Auszeichnung.
Ich möchte mich für diesen Preis aufs Herzlichste be-
danken. Dafür, dass die ehrwürdige Jury und Vertreter 
Niedersachsens und Niederschlesiens mir mit der 
Verleihung dieser wunderbaren Auszeichnung ihre 
Anerkennung für meine bisherige Dokumentationsarbeit 
und die Tätigkeit als Kulturschaffender in Schlesien, 
wo sich heute sehr harmonisch deutsch-polnische 
Einflüsse und Assoziationen miteinander verbinden, in 
einer so schönen und würdigen Form zum Ausdruck 
brachten.
Dieser Preis ist einer der wichtigsten in meinem Leben, 
weil er mich in der Überzeugung bestätigt, dass ich 
trotz aller Selbstzweifel den richtigen Weg eingeschla-
gen habe. Beim Aufbau der Universität in Oppeln, 
bei der Gründung des Germanistik-Instituts und des 
Universitätsmuseums, welches ich mit Dutzenden ge-
retteter Skulpturen herausragender deutscher Schöpfer 
ausstatten konnte, konnte ich der Universität eine Aura 
des gemeinsamen deutsch- polnischen wissenschaft-
lichen, intellektuellen, materiellen und geistigen Erbes 
verleihen.
Bitte nehmen Sie meine Worte großer Dankbarkeit für 
die Genugtuung und die Freude, die mir dieser Preis 
bereitet, entgegen.

Stanisław Sławomir Nicieja
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PRO LIBERIS
SILESIAE

Der Verein Pro Liberis Silesiae ist Träger für die Schulen und Kindergärten 
in Raschau, Oppeln-Malino und Goslawitz. Das Hauptziel unserer Arbeit 
ist die Bereicherung der Bildungslandschaft in Oberschlesien um neue, 
kreative, demokratische, zweisprachige:  deutsch- polnische Bildungs- und 
Kulturprojekte. Jedes Kind ist für uns eine Persönlichkeit. Die Achtung 
vor der kindlichen Würde und der Respekt vor der Entwicklungsarbeit 
des Kindes prägen unser pädagogisches Wirken. Den gesellschaftlichen 
Wünschen entgegenkommend, bilden wir im Geiste der universellen Werte 
aus, vor allem nach Prinzipien der Pädagogik von Maria Montessori.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae jest organem założycielskim przedszkoli 
i szkół w Raszowej, Opolu-Malinie i Gosławicach. Głównym celem naszej  
pracy jest wzbogacenie oferty oświatowej na Górnym Śląsku o nowe, 
kreatywne, demokratyczne i dwujęzyczne polsko-niemieckie projekty 
edukacyjne i kulturalne. Nasze pedagogiczne działania ukierunkowane są 
na indywidualną osobowość dziecka, której należy się poszanowanie jej 
dziecięcej godności a także respekt wobec poszczególnych etapów roz-
woju dziecka. Zgodnie z oczekiwaniami współczesnego społeczeństwa, 
kształcimy dzieci w duchu wartości uniwersalnych, z uwzględnieniem 
założeń pedagogiki Marii Montessori.
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2008 26.11. założenie stowa-
rzyszenia PRO LIBERIS 
SILESIAE (Dla Dzieci Śląska) 
przez pedagogów i rodziców

2009 01.09. otwarcie szkoły pod-
stawowej i przedszkola, pro-
wadzonych przez stowarzy-
szenie, w Raszowej – gmina 
Tarnów Opolski

Realizacja regionalnych i ponadregionalnych projektów, 
które wpisały się już na stałe w krajobraz kulturalny, jak 
na przykład: 
- festiwal teatralny w języku niemieckim dla szkół 
w regionie,
- Miasteczko Dziecięce „Mini Miasto” – międzynaro-
dowy projekt dla dzieci z Polski, Niemiec, Rumunii 
i Ukrainy – gdzie głównymi celami są: wspieranie dwu-
języczności, popularyzacja wśród dzieci założeń demo-
kracji, rozwijanie samodzielności i kreatywności, nauka 
przez zabawę,
- konkurs piosenki w języku niemieckim,
- jednorazowe akcje dla licznych dzieci w regionie jak 
Festiwal Sztuki czy Festiwal Teatralny.

Doradztwo zawodowe oraz organizacja konferencji 
i szkoleń dla nauczycieli.

Wymiana i współpraca z licznymi organizacjami.

Durchführung von regionalen und überregionalen Projekten, 
die schon in der Kulturlandschaft etabliert sind wie: 
- Theaterwettbewerb in deutscher Sprache für die 
Schulen der Region,
- Kinderspielstadt – ein internationales Projekt für Kinder 
aus Polen, Deutschland, Rumänien, der Ukraine – wo 
Zweisprachigkeit, Popularisierung der Demokratie unter 
den Kindern, Unterstützung der Unabhängigkeit und 
Kreativität, Bildung durch Spaß, die wichtigsten Ziele 
sind,
- Liederwettbewerb in deutscher Sprache,
- einmalige Aktionen für viele Kinder der Region, wie 
Kunstfestival oder Theaterfestival.

Fachberatung und Veranstaltung von Konferenzen und 
Fortbildungen für Lehrer.

Austausch und Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Organisationen.

2008 26.11. Gründung des 
Vereins PRO LIBERIS 
SILESIAE (Für Kinder 
Schlesiens) von Pädagogen 
und Eltern

2009 01.09. Eröffnung der 
Grundschule und des 
Kindergartens des Vereins in 
Raschau – Gemeinde Tarnau

2013 01.09. Eröffnung der 
Grundschule und des 
Kindergartens des Vereins 
in Goslawitz – Gemeinde 
Guttentag

2014 31.08. Eröffnung der 
Grundschule des Vereins  
in Oppeln

2016 01.09. Eröffnung des Kin-
der gartens des Vereins in 
Oppeln

2013 01.09. otwarcie szkoły pod-
stawowej i przedszkola, 
prowadzonych przez stowa-
rzyszenie w Gosławicach – 
gmina Drobrodzień

2014 31.08. otwarcie prowadzonej 
przez stowarzyszenie szkoły 
w Opolu

2016 01.09. otwarcie prowadzo-
nego przez stowarzyszenie 
przedszkola w Opolu
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Die Antwort auf die Frage, wie man seine Kinder erzieht 
– im familiären Umfeld in gleicher Weise wie in den 
öffentlichen Bildungseinrichtungen – gibt Auskunft da-
rüber, welches Selbstverständnis eine Gesellschaft und 
zum Schluss auch ein Staat von sich hat. Wenn Kinder 
unsere Zukunft sind, wie man gelegentlich sagt, dann 
drückt ihre Erziehung aus, wie man sich selbst sieht 
und was davon an die nächste Generation weitergege-
ben werden soll. 

Einfach zu beantworten war und ist die Erziehungsfrage 
in autoritären Gesellschaftssystemen und Regimen 
– ganz gleich welche ideologische Prägung diese ha-
ben. Für die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft und 
eines Staates ist zwar die Einordnung des Einzelnen 
in gesellschaftliche Strukturen erforderlich und sogar 
zwingend notwendig, um Anarchie zu vermeiden. Aber 
die darüber hinausgehende Erziehung zu kritikloser 
Unterordnung und willfähriger Manipulierbarkeit, die 
Unterdrückung kreativer Kräfte und die Schaffung eines 
Klimas von Angst sind hingegen Kennzeichen solcher 
autoritären Systeme.

Die promovierte Ärztin, Psychologin und Pädagogin 
Maria Montessori,aufgewachsen in der italienischen 
Monarchie des 19. Jahrhunderts, die zwar erzwungener-
maßen konstitutionell, aber auch restaurativ war – nur 2% 
der Bevölkerung besaßen das Wahlrecht – hat zu dieser 
Form der Erziehung in der damaligen Zeit geschrieben:

„Die Erziehung von heute ist demütigend und führt 
zum Minderwertigkeitskomplex und zur künstlichen 
Herabsetzung der menschlichen Kräfte. Sie verleiht den 
Menschen Krücken, während diese auf starken Beinen 
laufen könnten. Diese Erziehung baut sich auf den 
niederen und nicht auf den höheren Eigenschaften des 
Menschen auf.“ 

Das Ziel ihrer reformpädagogischen Vorstellungen war 
deshalb die Schaffung von Situationen, die es dem 
Kind ermöglichen, diese höheren Eigenschaften des 
Menschen in sich zu entwickeln. Sie schrieb dazu:
„Wir müssen uns darum bemühen, das wahre mensch-
liche Niveau wiederzufinden, indem wir den Kindern 
erlauben, sich ihrer schöpferischen Kräfte zu bedienen. 
Die Eigenschaften, die wir ermutigen müssen, bilden 
sich während der schöpferischen Periode. Wenn sie 
jedoch nicht die Möglichkeiten hatten, sich herauszu-
bilden, können wir sie später auch nicht mehr finden.“
Dass solche Gedanken im Widerspruch zu den päda-
gogischen Ansätzen autoritärer Systeme stehen, ma-
chen folgende Sätze Montessoris deutlich:

„Das Leben anregen, ihm jedoch dabei freien Lauf bei 
seiner Entfaltung lassen, hier liegt die erste Pflicht des 

Odpowiedź na pytanie, jak wychowujemy nasze dzieci 
– i to zarówno w środowisku rodzinnym, jak i w publicz-
nych placówkach oświatowych – zawiera informację 
o tym, jaki obraz własny ma społeczeństwo, a w koń-
cowym efekcie także państwo. Jeżeli dzieci są naszą 
przyszłością, jak zwykło się czasami mówić, to sposób 
ich wychowania jest wyrazem tego, jak postrzegamy 
samych siebie i co z tego obrazu ma być przekazane 
przyszłym pokoleniom.

Łatwą odpowiedź na pytanie o sposób wychowania 
dają autorytarne systemy społeczne i reżymy politycz-
ne – obojętnie jakiego zabarwienia ideologicznego. 
Wprawdzie dla sprawnego funkcjonowania społeczeń-
stwa i organizmu państwowego potrzebne jest, a na-
wet niezbędne dla uniknięcia anarchii, włączenie się 
jednostki w struktury społeczne, to jednak wychodzące 
poza ten imperatyw wychowanie do bezkrytycznego 
podporządkowania i uległego poddawania się manipu-
lacji, tłumienie sił kreatywnych i tworzenie klimatu stra-
chu, to cechy rozpoznawcze takich właśnie systemów 
aurorytarnych.

LAUDACJALAUDATIO
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Erziehers. Die Freiheit verwandelt das Kind in den klei-
nen denkenden und eifrigen Menschen, der in seinem 
tiefsten Innern Entscheidungen und eine Wahl trifft, die 
ganz anders sind, als wir angenommen hätten.“
Einer ihrer wichtigsten Sätze lautet deshalb kurz und 
prägnant:

„Das Kind ist der Baumeister des Menschen.“

Die pädagogischen Grundsätze Maria Montessoris um-
zusetzen, ist kein leichtes Unterfangen. Der Verein ‚Pro 
Liberis Silesiae‘ und in erster Linie Sie, liebe Frau Dr. 
Wysdak, und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ha-
ben das gewagt. Der Verein hat sich vor fast 10 Jahren 
gegründet, um im oberschlesischen Dorf Raschau 
eine Schule zu erhalten, die aufgrund der zu geringen 
Kinderzahl hätte geschlossen werden müssen. Es war 
klar, dass eine Fortführung nicht gelingen konnte, wenn 
man die Schule im gleichen Stil weiterbetrieben hätte 
wie zuvor. Und es war auch klar, dass eine Schule, 
die von einem Verein der deutschen Volksgruppe in 
Schlesien übernommen wurde, ein anderes Profil zu 
entwickeln hatte. Nachdem in der kommunistischen 
Zeit die Benutzung der deutschen Sprache im öffent-
lichen Raum und damit auch in den Schulen erschwert 
bzw. verboten war, gab es nach der politischen Wende 
viele Diskussionen in den deutschen Organisationen, 
in welcher Form die deutsche Sprache wieder in 
den Unterricht eingeführt werden könnte. Oft ohne 
Ergebnis. Die Situation in Raschau war ein Glücksfall, 
denn dort musste plötzlich gehandelt werden. Und man 
hatte es selbst in der Hand. 

Die Geschichte hat es mit sich gebracht, dass in Schle-
sien – und hier natürlich vor allem in Oberschlesien –  
Deutsche und Polen miteinander auskommen müssen 
und wollen. Das geht nur mit gegenseitiger Empa-
thie und wenn man sich – im wahrsten Sinn des 
Wortes – auch versteht. Eine wichtige Grundlage der 

Dyplomowana lekarka, psycholog i pedagog Maria 
Montessori, wychowana we włoskiej monarchii XIX 
wieku, będącej wprawdzie w wymuszony sposób kon-
stytucyjną, ale także i zachowawczą – tylko 2 % ludno-
ści posiadało prawa wyborcze – napisała o tej formie 
wychowania w ówczesnych czasach:

„Wychowanie dzisiejsze jest upokarzające i prowadzi 
do kompleksu niższości oraz sztucznego osłabienia sił 
ludzkich. Daje wychowankom protezy, podczas gdy 

mogliby oni chodzić na własnych, silnych no-
gach. To wychowanie opiera się na niskich, a nie 
na wysokich cechach człowieka.”

Dlatego celem jej reform pedagogicznych było 
stworzenie sytuacji, w których dziecko mogłoby 
rozwijać swoje wyższe cechy ludzkie. Napisała 
na ten temat:
„Musimy dążyć do odnalezienia prawdziwego 
poziomu człowieczeństwa pozwalając dzie-
ciom, by wykorzystywały swoje siły kreatywne. 
Właściwości, które musimy wzmocnić, kształtują 
się w okresie kreatywnym. Jeśli jednak nie mają 
możliwości wykształcenia się u dziecka, nie od-
najdziemy ich w okresie późniejszym.”

O tym, że takie idee stoją w opozycji do peda-
gogicznych podstaw systemów autorytarnych, 

świadczą następujące słowa Montessori:
„Stymulować życie, dając mu jednocześnie wolną 
drogę rozwoju, to pierwszy i podstawowy obowiązek 
wychowawcy. Wolność przekształca dziecko w małego 
myślącego i zaangażowanego człowieka, który w głębi 
swego serca podejmuje decyzje i wybory zupełnie inne 
niż te, których moglibyśmy się spodziewać.
Dlatego jedno z jej najważniejszych zdań brzmi krótko 
i dobitnie:

„Dziecko jest budowniczym człowieka.”

Realizacja pedagogicznych założeń Marii Montessori 
nie jest łatwym zadaniem. Stowarzyszenie ‚Pro Liberis 
Silesiae‘, a w pierwszym rzędzie Pani, droga Pani dr 
Wysdak oraz Pani współpracowniczki i współpracow-
nicy, odważyliście się na to. Stowarzyszenie zawiązało 
się ponad 10 lat temu, by utrzymać w górnośląskiej wsi 
Raszowa szkołę, która miała być zamknięta z powodu 
zbyt małej liczby dzieci. Oczywistym było, że przed-
sięwzięcie nie może się powieść, jeżeli szkoła będzie 
prowadzona w starym stylu. A jednocześnie było także 
oczywistym, że szkoła przejęta przez stowarzyszenie 
niemieckiej grupy narodowej na Śląsku musi wypra-
cować nowy profil. Po tym, jak w okresie komunizmu 
używanie języka niemieckiego w przestrzeni publicznej, 
a tym samym także w szkołach, było utrudniane czy 
zabronione, po przełomie politycznym prowadzono 
wśród niemieckich organizacji wiele dyskusji, w jakiej 
formie wprowadzić ponownie język niemiecki do na-
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jetzt neuen Schule war deshalb der gleichberechtigte 
Unterricht in polnischer und in deutscher Sprache. 
Die Lehrerinnen und Lehrer müssen beide beherr-
schen. In den Einrichtungen des Vereins sieht man 
beispielsweise Bilder an den Wänden mit den jeweils 
deutschen und polnischen Bezeichnungen. Fast alle 
Unterrichtsmaterialien sind zweisprachig gestaltet. Eine 
weitere wichtige Grundlage war die Etablierung einer 
Pädagogik, die die Entwicklung von Empathie fördert. 
Empathie als Fähigkeit, anderen zuhören zu können, 
Wertschätzung für ihre Fähigkeiten, ihre Eigenarten, 
ihre Kultur zu haben, das eigene Wissen zum Vorteil 
aller zu nutzen und Aggressionen zu vermeiden. Die 
pädagogischen Vorstellungen von Maria Montessori 
zielen darauf ab, Kinder in ihrer Persönlichkeit zu 
stärken und ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. 
Der Umgang mit ihnen ist antiaggressiv und im guten 
Sinn des Wortes antiautoritär. Wenn man durch die 

Einrichtungen des Vereins geht und die Klassensäle 
betritt – ich hatte kürzlich die Gelegenheit dazu – dann 
herrscht überall eine konzentrierte Ruhe. Eine besonde-
re Erfahrung, wenn man es anders kennt.

Das Konzept des Vereins der konsequenten Zwei-
sprachigkeit und der kindzentrierten Pädagogik ist 
erfolgreich. Nach Schule und Kindergarten in Raschau 
kamen die Schule von Goslawitz, die übrigens von 

uczania szkolnego. Często pozostawały one bez re-
zultatu. Sytuacja w Raszowej okazała się szczęśliwym 
przypadkiem ponieważ tutaj trzeba było natychmiast 
podjąć działania. Wszystko było w rękach samych 
zainteresowanych. 

Historia tak się ułożyła, że na Śląsku – a tutaj naturalnie 
przede wszystkim na Górnym Śląsku – Polacy i Niemcy 
muszą i chcą ze sobą współżyć. W praktyce jest to 
możliwe tylko dzięki wzajemnej empatii i pod warun-
kiem, że się – w najprawdziwszym znaczeniu tego 
słowa – nawzajem rozumieją. Dlatego ważną podstawą 
powstającej nowo szkoły było równoprawne nauczanie 
w języku polskim i języku niemieckim. Nauczycielki 
i nauczyciele muszą się wykazywać znajomością obu. 
Na przykład na ścianach stowarzyszeniowych po-
mieszczeń widzimy ilustracje z zarówno polskimi jak 
i niemieckimi podpisami. Prawie wszystkie materiały 

dydaktyczne są w obu językach. Dalszym ważnym za-
łożeniem było przyjęcie pedagogiki wspierającej rozwój 
empatii. Empatii jako umiejętności słuchania drugiego, 
poszanowania jego umiejętności, jego odmienności 
i jego kultury, wykorzystania własnej wiedzy ku korzyści 
ogółu i unikania agresji. Pedagogiczne założenia Marii 
Montessori mają na celu wzmacnianie osobowości 
dziecka i rozwijanie jego umiejętności intelektualnych. 
Stosunek do dziecka jest antyagresywny i w pozytyw-
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der 2014 mit dem Sonderpreis ausgezeichneten 
Erika-Simon-Stiftung gefördert wurde, sowie Schule 
und Kindergarten im Oppelner Stadtteil Malino hinzu. 
Die Gemeinden hatten sich an den Verein gewandt, 
nicht umgekehrt. Viele Eltern sind sensibel, wenn es 
um ihre Kinder geht und wollen nur das Beste für sie. 
Dass die Schulen und Kindergärten des Vereins sich 
vor Anmeldungen durch die Eltern – deutsche wie 
polnische – nicht mehr retten können, ist ein wichtiger 
Gradmesser für den Erfolg des Konzeptes. 

Es sind bunte Schulen und Kindergärten. Die Einbe-
ziehung der Natur in den Unterricht ist Programm. 
Die Lehrerzimmer sind klein, damit die Klassenräume 
größer sein können. Mit speziellen Hilfsmitteln der 
Montessori-Pädagogik entwickeln die Kinder tak-
tile Fähigkeiten und die Umsetzung abstrakter Be-
griffe in konkrete Formen. Einmal im Jahr bauen sie 
eine deutsch-polnische Kinderstadt mit Postamt, 
Bürgermeisterei und Geschäften – natürlich handwerk-
lich unterstützt von den Erwachsenen. Sicherlich ein 
besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Wenn man 
noch einmal als Kind auf die Welt käme, würde man 
unbedingt diese Schule besuchen wollen!

Der Verein ‚Pro Liberis Silesiae‘ erhält den Sonderpreis 
des Kulturpreises Schlesien für das erfolgreiche 
Engagement für eine bessere Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschen und Polen in Schlesien. 

Zugleich soll damit auch ein Zeichen gesetzt wer-
den: Dass das Europa der Zukunft kein Europa des 
Nationalismus und der Abschottung sein darf. Um auf 
die Eingangsbemerkung zurückzukommen, dass die 
Erziehung unserer Kinder ausdrückt, wie wir uns selbst 
sehen und was wir davon weitergeben wollen: Unser 
Europa ist eines der freien, selbstbewussten Bürger, 
eines ohne Grenzen und Schikanen, ein Europa des 
Friedens. Wie man das an die nächste Generation wei-
tergeben kann, zeigt der Verein ‚Pro Liberis Silesiae‘ in 
vorbildlicher Weise.

Michael Pietsch

nym sensie antyautorytarny. Kiedy idziemy przez budy-
nek szkolny i zaglądamy do klas – miałem niedawno ku 
temu okazję – to napotykamy wszędzie skoncentrowa-
ny spokój. Jest to wyjątkowe doświadczenie, zwłasz-
cza, gdy zna się na ogół zupełnie inne sytuacje.

Koncepcja Stowarzyszenia oparta na konsekwentnej 
dwujęzyczności i pedagogice skoncentrowanej na 
dziecku okazała się trafna. Po szkole i przedszkolu 
w Raszowej przyszła szkoła w Gosławicach, która 
nawiasem mówiąc otrzymała wsparcie ze strony wy-
różnionej w 2014 roku nagrodą specjalną Nagrody 
Kulturalnej Śląska Fundacji im. Eriki Simon, a po 
Gosławicach szkoła i przedszkole w opolskiej dzielnicy 
Malina. I to administracja komunalna nawiązała kontakt 
ze stowarzyszeniem, a nie odwrotnie. Wielu rodziców 
jest szczególnie uwrażliwionych na dobro swoich 
dzieci, dla których pragną tylko najlepszego. Fakt, że 
szkoły i przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie 
nie są już w stanie uwzględnić zgłoszeń wszystkich 
rodziców – zarówno polskich jak i niemieckich – jest 
najlepszą miarą sukcesu tej koncepcji. 

Są to kolorowe szkoły i przedszkola. Z założenia w pro-
gramie nauczania jest miejsce dla świata natury. Pokoje 
nauczycielskie są małe, by większe mogły być po-
mieszczenia klasowe. Z pomocą materiałów opartych 
na pedagogice Montessori dzieci rozwijają sprawność 
sensoryczno-motoryczną, uczą się ilustrowania abs-
trakcyjnych pojęć konkretnymi formami. Raz w roku 
budują polsko-niemieckie miasteczko z urzędem pocz-
towym, siedzibą burmistrza i sklepami – naturalnie z fa-
chową pomocą dorosłych. Z pewnością jest to szcze-
gólne przeżycie dla wszystkich. Gdyby człowiek miał 
przyjść raz jeszcze jako dziecko na ten świat, chciałby 
koniecznie być uczniem tej szkoły!

Stowarzyszenie ‚Pro Liberis Silesiae‘ otrzymuje nagro-
dę specjalną Nagrody Kulturalnej Śląska za owocne 
zaangażowanie na rzecz coraz lepszej współpracy po-
między Polakami i Niemcami na Śląsku. 

Jednocześnie Nagroda ta jest znakiem, że Europa 
przyszłości nie może być Europą nacjonalizmów i wy-
kluczenia. A nawiązując do wstępnego stwierdzenia, 
że wychowanie naszych dzieci jest wyrazem tego, jak 
sami siebie postrzegamy i co z tego pragniemy prze-
kazać dalej: nasza Europa jest Europą wolnych, świa-
domych własnej wartości obywateli, Europą bez granic 
i szykan, Europą pokoju. Stowarzyszenie ‚Pro Liberis 
Silesiae‘ demonstruje w godny naśladowania sposób, 
jak te wartości mogą być przekazywane przyszłym 
pokoleniom.

Michael Pietsch
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Es ist uns eine ganz besondere 
Freude und Ehre die Anerkennung 
für unsere Bildungsarbeit in die-
sem Gremium, nach so vielen 
namenhaften Laureaten in der 
Vergangenheit zu empfangen. 

We have a dream, 
wir hatten einen Traum – diese 
Worte von Martin Luther King 
haben vor 8 Jahren in Raschau, 
in dem ersten Standort unserer 
Bildungsarbeit in Oberschlesien, 
die Verwirklichung gefunden.

Als die Studenten des Lehrer-
kollegs nach dem Prak tikum für 
Deutsch wieder in die Seminare 
kamen und sich beschwert haben, 
dass die neuen Methoden und 
die innovative Pädagogik in vielen 
Schulen der Region nicht umsetz-
bar sind, haben wir nach Wegen gesucht, um zu bewei-
sen: es geht auch anders.

So entstand, in aller Kürze formuliert und ohne schwie-
rige Details, die wir heute bei der Feierlichkeit nicht 
erwähnen wollen, die erste zweisprachige deutsch-
polnische Montessori-Schule in Raschau und in ganz 
Oberschlesien.

Als wir vor 8 Jahren mit der kleinen Schule in Raschau 
angefangen haben, konnte keiner ahnen, dass es 
so schnell (vor allem auf Wunsch der Eltern) zu drei 
Standorten: Raschau, Goslawitz, Oppeln und gleich-
zeitig drei Schulen und auch drei Kindergärten kommt.

Diese rasche Entwicklung wäre nicht möglich ohne 
die ganze Schar von wundervollen Menschen, die 
wir auf diesem Bildungsweg getroffen haben. Es sind 
Politiker aus Deutschland und Polen, die Botschaft, 
das Konsulat, die Vertreter der Deutschen Minderheit 
aber vor allem alle Mitarbeiter des Vereins Pro Liberis 
Silesiae. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Enga-
gement, ihre Kreativität, ihren Elan würden wir uns heu-
te hier zu diesem Anlass nicht begegnen können!
Für jede Form der Unterstützung wollen wir uns bei 
allen hier Versammelten von Herzen bedanken!

Als ich noch im Lehrerkolleg und an der Uni Oppeln 
den Studenten im Fach Geschichte und Kultur Schle-
siens über den bedeutenden Kulturpreis Schlesien und 
seine namenhafte Träger berichtet habe, konnte ich 
nicht vorahnen, dass uns jemals die Ehre hier zu sein, 
begegnet.

To dla nas szczególna radość i szczególny zaszczyt 
przyjąć dzisiaj w tym gronie, po tylu znamienitych lau-
reatach, nagrodę będąca dowodem uznania dla naszej 
pracy edukacyjnej.

We have a dream, 
mieliśmy marzenie – te słowa Martina Luthera Kinga 
stały się przed 8 laty rzeczywistością w Raszowej, 
pierwszym ośrodku naszej pracy oświatowej na 
Górnym Śląsku. 

Kiedy studenci seminarium nauczycielskiego po prak-
tyce w zakresie języka niemieckiego wrócili na uczelnię 
i poskarżyli się, że nowe metody i innowacyjna peda-
gogika nie są przyjmowane w wielu szkołach regionu, 
poczęliśmy szukać dróg by pokazać: można inaczej.
W ten sposób doszło do utworzenia, mówiąc w wiel-
kim skrócie i bez zagłębiania się w trudne szczegóły, 
których pragniemy oszczędzić podczas dzisiejszej uro-
czystości, pierwszej na całym Górnym Śląsku polsko-
niemieckiej szkoły Montessori w Raszowej.

Kiedy przed 8 laty rozpoczęliśmy pracę w małej szko-
le w Raszowej, nikt nie przypuszczał, że tak szybko 
(przede wszystkim na życzenie rodziców) powstaną 
w trzech miejscach: Raszowej, Gosławicach i Opolu, 
łącznie aż trzy szkoły i trzy przedszkola. Tak szybki roz-
wój nie byłby możliwy bez licznej grupy wspaniałych lu-
dzi, których spotkaliśmy na tej edukacyjnej drodze. To 
politycy z Niemiec i Polski, ambasada, konsulat, człon-
kowie Mniejszości Niemieckiej, ale przede wszystkim 
wszyscy współpracownicy stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae. Bez ich niestrudzonych wysiłków, zaangażo-

DANKSAGUNG PODZIĘKOWANIE
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Heute sind wir in Osnabrück, um dank Ihnen, ein 
Zeichen zu setzten, dass unser Verein sich um die 
Bildung und Kultur und deren Entwicklung in Schlesien 
weiter bemühen wird.

Wir haben die Wichtigkeit der Bildung nicht nur auf der 
sprachlichen deutsch-polnischen Ebene erkannt.
Gute Bildung, die die Kinder der deutschen Minderheit, 
aber auch der polnischen Mehrheit in Oberschlesien, 
zur anderen Weltperspektive trägt, zu mündigen 
Bürgern erzieht, ist in der heutigen so komplizierten 
Welt von enormer Bedeutung.

„Hilf mir es selbst zu tun“, wie Maria Montessori einst 
betonte, bedeutet für uns, die Kinder auf das Leben 
vorzubereiten und unsere Schulen und Kindergärten 
als „Haus des Lernens und Weltentdeckens“ im 21. Jh. 
neu zu gestalten. Ausschlaggebend sind die regionalen 
Besonderheiten Oberschlesiens, seine Vielfältigkeit, 
Geschichte und die Beachtung der eigenen Identität 
und Sprache. 
Die junge Generation, ihr Wissen, ihre 
Wertvorstellungen, ihre Motivation, ihre Begeisterung, 
ihr Interesse und ihr Elan – das ist unser wich-
tigstes Zukunftskapital. Wie wir heute mit der jungen 
Generation umgehen, welche Perspektiven wir ihr 
ermöglichen, welche Bildung wir anbieten, welche 
Werte wir vermitteln, entscheidet darüber, wie unsere 
Gesellschaft morgen aussehen wird.
Wir wollen als Verein Pro Liberis Silesiae weiterhin dazu 
unseren Beitrag leisten!

Margarethe Wysdak

wana, kreatywności i entuzjazmu nie mielibyśmy dzisiaj 
okazji spotkać się na tej uroczystości! Wszystkim tu 
obecnym pragniemy z całego serca podziękować za 
wszelkie formy udzielonego wsparcia!

Kiedy opowiadałam studentom seminarium nauczy-
cielskiego i Uniwersytetu Opolskiego, studiującym 
historię i kulturę Śląska, o ważnej Nagrodzie Kulturalnej 
Śląska i jej znamienitych laureatach, nawet na myśl 
mi nie przyszło, że przypadnie nam kiedykolwiek za-
szczyt znalezienia się w tym miejscu. Dzisiaj jesteśmy 
w Osnabrücku, by dzięki Państwu przekazać przesła-
nie, że nasze stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu 
przyczyniało się do rozwoju oświaty i kultury na Śląsku.

Doceniamy wagę edukacji nie tylko na polsko-niemiec-
kim poziomie językowym. Dobra edukacja, która otwiera 
przed dziećmi niemieckiej mniejszości, ale i polskiej więk-
szości na Górnym Śląsku nowe perspektywy i wychowuje 
je na odpowiedzialnych obywateli, ma ogromne znacze-
nie w dzisiejszym, jakże skomplikowanym świecie.

„Pomóż mi zrobić to samemu”, jak sformułowała to 
niegdyś Maria Montessori, oznacza dla nas przygo-
towywanie dzieci do życia oraz nowe ukształtowanie 
naszych szkół i przedszkoli jako „Domów nauki i odkry-
wania świata” w XXI wieku. Fundamentem są regional-
ne cechy Górnego Śląska, jego różnorodność, historia 
i poszanowanie własnej tożsamości i języka.

Młode pokolenie, jego wiedza, system wartości, mo-
tywacja, entuzjazm, zainteresowanie i zapał – to nasz 
największy kapitał na przyszłość. To, jak obchodzimy 
się dzisiaj z młodą generacją, jakie perspektywy przed 
nią otwieramy, jaką edukację jej oferujemy, jakie war-
tości jej przekazujemy decyduje o tym, jak jutro będzie 
wyglądało nasze społeczeństwo.

Pragniemy jako stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 
wnosić dalej w ten proces nasz wkład!

Margarethe Wysdak
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HAUPTPREIS
NAGRODA GŁÓWNA

1977 Hans Lipinski-Gottersdorf, Schriftsteller – pisarz
1978 Horst Bienek, Schriftsteller – pisarz
1979 Herbert Volwahsen, Bildhauer – rzeźbiarz
1980 Günter Bialas, Komponist – kompozytor
1981 Leonie Ossowski, Schriftstellerin – pisarka
1982 Alexander Camaro, Maler – malarz
1983 Hans Model, Glasgestalter – rzeźbiarz w szkle
1984 Gerhard Schwarz, Komponist – kompozytor
1985 Hans Jatzlau, Maler – malarz
1986 Dagmar Nick, Schriftstellerin – pisarka
1987 Heino Schubert, Komponist – kompozytor
1988 Karlheinz Goedtke, Bildhauer – rzeźbiarz
1989 Herbert Aulich, Maler und Grafiker – 
 malarz i grafik
1990 Markus von Gosen, Maler und Grafiker – 
 malarz i grafik
1991 Heinz Piontek, Schriftsteller – pisarz
1992 Georg Katzer, Komponist – kompozytor
1993 Lothar Quinte, Maler – malarz
1994 Tadeusz Różewicz, Schriftsteller – pisarz
1995 Kurt Masur, Dirigent – dyrygent
1996 Fritz Stern, Historiker – historyk
1997 Henryk Mikołaj Górecki, Komponist – 
 kompozytor
1998 Urszula Kozioł, Lyrikerin – poetka
1999 Janosch, Schriftsteller und Maler – 
 pisarz i malarz
2000 Christoph Eschenbach, Dirigent – dyrygent
2001 Sigmar Polke, Maler – malarz
 Franciszek Pieczka, Schauspieler – aktor
 Alfons Nossol, Erzbischof – arcybiskup
 Peter H. Neumann, Lyriker – poeta
2002 Dietrich Erdmann, Komponist – kompozytor
 Józef Hałas, Maler – malarz
 Heinrich Trierenberg, Schriftsteller – pisarz
 Paweł Mykietyn, Komponist – kompozytor
2003 Dieter Hildebrandt, Kabarettist – artysta kabaretu
 Norbert Honsza, Germanist – germanista
 Horst Fuhrmann, Historiker – historyk
 Olga Tokarczuk, Schriftstellerin – pisarka
2004 Karl Dedecius, Übersetzer und Herausgeber – 
 tłumacz i wydawca
 Jan Harasimowicz, Kunst- und Kulturhistoriker – 
 historyk kultury i sztuki
2005 Angelika Marsch, Wissenschaftlerin – naukowiec
 Tadeusz Kijonka, Lyriker – poeta
2006 Siegbert Amler, Bildhauer und Maler – 
 rzeźbiarz i malarz
 Małgorzata Dajewska, Glasgestalterin – 
 rzeźbiarka w szkle
2007 Renata Schumann, Schriftstellerin – pisarka

DIE BISHERIGEN PREISTRÄGERINNEN UND PREISTRÄGER
DOTYCHCZASOWE LAUREATKI I DOTYCHCZASOWI LAUREACI

SONDERPREIS
NAGRODA SPECJALNA

1981 Wolfgang von Websky, Maler – malarz
1982 Alexander Ecklebe, Komponist – kompozytor
1983 Kurt Heynicke, Schriftsteller – pisarz
1984 Ruth Storm, Schriftstellerin – pisarka
1985 Reinhard Baumgart, Schriftsteller – pisarz
1986 Oswald Malura, Maler – malarz
1987 Gerhard Neumann, Maler – malarz
1988 Dagmar von Mutius, Schriftstellerin – pisarka
1989 Ernst Günther Bleisch, Lyriker – poeta
1990 Lutz Besch, Schriftsteller und Regisseur – pisarz 
 i reżyser
 Heinz Tobolla, Bildhauer und Grafiker – rzeźbiarz 
 i grafik
1991 Elsbeth Siebenbürger, Bildhauerin – rzeźbiarka
 Maciej Łagiewski, Museumsdirektor – dyrektor 
 muzeum
1992 Stefan Arczyński, Photokünstler – 
 artysta  fotografik
 Harald Gerlach, Schriftsteller – pisarz
1993 Christine Koschel, Lyrikerin – poetka
 Feliks Przybylak, Übersetzer – tłumacz
 Henryk Tomaszewski, Mime und Theater 
 regisseur – aktor mim i reżyser teatralny
1994 Piotr Maniurka, Museumsdirektor – 
 dyrektor muzeum
 Peter Sommer, Bildhauer und Maler – 
 rzeźbiarz i malarz
 Liz Wieskerstrauch, Schriftstellerin –pisarka
1995 Kazimierz Kutz, Regisseur und Drehbuchautor – 
 reżyser filmowy i scenarzysta
 Maria Frisé, Schriftstellerin – pisarka
 Eugeniusz Get Stankiewicz, Grafiker – grafik
1996 Wojciech Kilar, Komponist – kompozytor
 Tadeusz Strugała, Dirigent – dyrygent
 Henryk Bereska, Übersetzer – tłumacz
1997 Karl-Heinz Türk, Bildhauer – rzeźbiarz
 Michael Zeller, Schriftsteller – pisarz
 Lothar Herbst, Lyriker und Journalist – 
 poeta i dziennikarz
1998  Ekkehard Kuhn, Journalist – dziennikarz
 Karin Reschke, Schriftstellerin – pisarka
 Paweł Kozerski, Museumsdirektor – 
 dyrektor muzeum
1999 Witold Szalonek, Komponist – kompozytor
 Rudolf Walter, Musikwissenschaftler – muzykolog
 Henryk Waniek, Maler und Schriftsteller – 
 malarz i pisarz
2000  Norbert Conrads, Historiker – historyk
 Jan Jakub Kolski, Regisseur – reżyser
 Krzesława Maliszewska, Malerin – malarka
2005 Herbert Hupka, Journalist und Schriftsteller – 



34

FÖRDERPREIS
NAGRODA WSPIERAJĄCA

1977 Martin Christoph Redel, Komponist – kompozytor
1978 Christian Mischke, Maler und Grafiker –  
malarz i grafik
1979 Wolfgang Bittner, Schriftsteller – pisarz
 Reiner Schwarz, Maler und Grafiker – malarz 
i grafik
1980 Christian Rickert, Maler und Grafiker –  
malarz i grafik
 Monika Taubitz, Schriftstellerin – pisarka
1981 Eckard Alker, Maler und Grafiker – malarz i grafik
 Michael Denhoff, Komponist – kompozytor
1982 Brigitta Heyduck, Malerin – malarka
 Michael Lobe, Schriftsteller – pisarz
1983 Gerd-Peter Eigner, Schriftsteller – pisarz
 Udo Kaller, Maler und Grafiker – malarz i grafik
1984 Konrad Mätzig, Maler – malarz
 Ralf Thenior, Schriftsteller – pisarz
1985 Christian Ridil, Komponist – kompozytor
 Horst Kuhnert, Bildhauer – rzeźbiarz

 Jan Miodek, Philologe – filolog
2008 Anna Malicka-Zamorska, Bildhauerin – 
 rzeźbiarka
 Hubert Unverricht, Musikwissenschaftler – 
 muzykolog
2009 Rotraud Schöne, Schriftstellerin – pisarka
 Jerzy Ilkosz, Kunsthistoriker – historyk sztuki
2010 Ewa Michnik, Dirigentin – dyrygentka
 Arno Herzig, Historiker – historyk
2011 Matthias Kneip, Schriftsteller – pisarz
 Stanisław Wysocki, Bildhauer – rzeźbiarz
2012 Ute Badura, Regisseurin – reżyser filmowy
 Piotr Oszczanowski, Kunsthistoriker – 
 historyk sztuki
2013 Helga Storck, Harfenistin – harfistka
 Andrzej Niedzielenko, Historiker – historyk
2014 Beata Maciejewska, Journalistin – dziennikarka
 Norbert Heisig, Deutsch-Polnische Gesellschaft 
 Universität Breslau – Niemiecko-Polskie 
 Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego
2015 Kinga Preis, Schauspielerin – aktorka
 Sabrina Janesch, Schriftstellerin – pisarka
2016 Julita Izabela Zaprucka, Museumsdirektorin – 
 dyrektor muzeum
 Hans-Dieter Rutsch, Autor und Regisseur – 
 pisarz i reżyser

STIPENDIUM
STYPENDIUM

1986 Herbert Volz, Bildhauer – rzeźbiarz
 Folker Lerche, Maler und Grafiker – malarz i 
 grafik
1987 Rainer Zimnik, Schriftsteller, Maler und Grafiker – 
 pisarz, malarz i grafik
 Dietmar Scholz, Schriftsteller – pisarz
1988 Hans Georg Bulla, Lyriker – poeta
 Günther Knipp, Grafiker – grafik
1989 Gisela Walther, Malerin und Zeichnerin – malarka 
 i rysowniczka
 Peter Kiesewetter, Musiker – muzyk
1990 Wolfgang Bulla, Grafiker und Plastiker – grafik i 
 plastyk
1991 Herbert Grützner, Maler und Bildhauer – malarz i 
 rzeźbiarz
1992 Jan Szmatloch, Grafiker – grafik

 dziennikarz i pisarz
2006 Edith-Stein-Gesellschaft Breslau – 
 Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu
2007 Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft 
 Wolfsburg-Fallersleben – Towarzystwo im. 
 Hoffmanna von Fallersleben Wolfsburg-
 Fallersleben
 Institut für Germanistische Philologie 
 der Universität Breslau, Lehrstuhl für Kultur der 
 Deutschsprachigen Länder und 
 Schlesiens - Instytut Filologii Germańskiej 
 Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Kultury 
 Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska
2008 „die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und 
 Kritik” – „die horen. Czasopismo poświęcone 
 literaturze, sztuce i krytyce”
2009 Freya von Moltke-Stiftung für das Neue 
 Kreisau – Fundacja Freya von Moltke-Stiftung 
 dla Nowej Krzyżowej
2010 Bente Kahan, Schauspielerin und Sängerin – 
 aktorka i pieśniarka
2011 Alfred Theisen, Journalist und Herausgeber – 
 dziennikarz i wydawca
2012 RAR Künstlergruppe – grupa artystyczna RAR
2013 ATUT Bildungsverlag – Oficyna Wydawnicza ATUT
2014 Erika-Simon-Stiftung Rinteln – Fundacja 
 im. Eriki Simon z Rinteln
2015  Melitta Sallai, Stiftung Bildungsstätte Muhrau – 
 Fundacja Ośrodek Edukacyjny w Morawie
2016  Papiermuseum in Bad Reinerz – 
 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
 Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in 
 Breslau – Niemieckie Towarzystwo Społeczno-
 Kulturalne we Wrocławiu
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