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LANDES NIEDERSACHSEN

2019

Verleihung durch den Niedersächsischen Minister
für Inneres und Sport sowie den Vizemarschall
der Woiwodschaft Niederschlesien am
28. September 2019 im Lessingtheater Wolfenbüttel

NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA
KRAJU ZWIĄZKOWEGO
DOLNEJ SAKSONII

2019

Wręczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Sportu Dolnej Saksonii oraz
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
28 września 2019 w Teatrze Lessinga w Wolfenbüttel

Michał
Bobowiec

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Mitglied des Vorstands der
Woiwodschaft Niederschlesien

Szanowni Państwo,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Polskę i Niemcy łączy bogate dziedzictwo kulturowe i
wielowiekowy, wspólny dorobek cywilizacyjny. Śląsk,
poprzez swoje położenie w sercu Europy, przez stulecia
tworzy szczególny obszar pogranicza kulturowego
cechujący się wyjątkową otwartością. To w takich miejscach, na styku różnych tradycji powstają najcenniejsze
idee, nowatorskie pomysły i projekty, a także istotne i
ważne dokonania. Jako Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego chciałbym, abyśmy z naszego
sąsiedztwa, z tysiącletniej, często bardzo skomplikowanej i trudnej historii umieli czerpać to, co najbardziej
wartościowe dla naszej przyszłości.

Polen und Deutschland verbinden ein vielfältiges kulturelles Erbe und Jahrhunderte zurückreichende, gemeinsame zivilisatorische Errungenschaften. Schlesien, durch
seine Lage im Herzen Europas, bildete über Jahrhunderte hinweg ein besonderes kulturelles Grenzgebiet
mit außerordentlicher Offenheit. An solchen Orten,
also Begegnungsorten von verschiedenen Traditionen,
entstehen die kostbarsten Ideen, neuartige Gedanken
und Projekte sowie auch wichtige und bedeutende
Errungenschaften. Als Mitglied des Verwaltungsrates
der Woiwodschaft Niederschlesien möchte ich, dass
wir aus dieser Nachbarschaft und der tausendjährigen
oft sehr komplizierten und schwierigen Vergangenheit
das schöpfen können, was am wertvollsten für unsere
Zukunft ist.

MICHAŁ BOBOWIEC MICHAŁ BOBOWIEC

Dolny Śląsk i Dolna Saksonia przywiązują szczególną
wagę do pogłębiania relacji kulturalnych i rozwoju
dialogu społecznego. Nagroda Kulturalna Śląska jest z
pewnością jednym z działań w tym kierunku, albowiem
jej uniwersalnym przesłaniem jest wzajemne zrozumienie, otwartość, tolerancja i współodpowiedzialność za
nasze losy. Przesłanie to skierowane jest do wszystkich
– Polaków i Niemców, słowem: do Europejczyków.
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Für Niederschlesien und Niedersachsen ist es besonders wichtig, die kulturellen Beziehungen sowie den
gesellschaftlichen Dialog zu vertiefen. Der Kulturpreis
Schlesien ist mit Sicherheit eine der Maßnahmen in diese Richtung. Die universelle Botschaft lautet: gemeinsames Verstehen, Offenheit, Toleranz und gemeinsame
Verantwortung für unser Schicksal. Diese Botschaft
richtet sich an alle – an Polen und Deutsche, mit einem
Wort: an Europäer.

Michał Bobowiec
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Mitglied des Vorstands der Woiwodschaft Niederschlesien

Dolny Śląsk

Boris
Pistorius

Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport
und Vorsitzender der Jury Kulturpreis Schlesien |
Dolnosaksoński Minister Spraw Wewnętrznych i Sportu,
przewodniczący Jury Nagrody Kulturalnej Śląska

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

ich möchte Sie ganz herzlich zur Verleihung des 43. Kulturpreises Schlesien in der Lessingstadt Wolfenbüttel
begrüßen! Es freut mich sehr, dass Sie der Einladung
gefolgt sind.

pragnę powitać wszystkich bardzo serdecznie na 43.
uroczystości wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska w
Wolfenbüttel, mieście Lessinga! Cieszę się bardzo, że
przyjęli Państwo zaproszenie.

Als Hauptpreisträger sollte in diesem Jahr der Künstler
und Glasdesigner Herr Prof. Zbigniew Horbowy ausgezeichnet werden. Zu meinem großen Bedauern ist Herr
Prof. Horbowy jedoch am 17. Juni 2019 verstorben.
Stellvertretend wird daher seine Ehefrau, Krystyna Horbowy, die posthume Ehrung für die besondere Lebensleistung von Prof. Horbowy entgegennehmen.

Laureatem nagrody głównej w bieżącym roku został
artysta plastyk i projektant szkła artystycznego profesor
Zbigniew Horbowy. Niestety, profesor Horbowy zmarł
17 czerwca 2019 roku. W jego imieniu nagrodę za szczególne osiągnięcia przyjmie pośmiertnie jego małżonka
Krystyna Horbowy.

Der Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur
e. V., vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Christopher Schmidt-Münzberg, erhält den diesjährigen Sonderpreis. Der im Jahr 1993 gegründete Verein hat sich „die
Förderung, Pflege und Erhaltung schlesischer Kulturwerte“ zur Aufgabe gemacht. Diese Aufgabe erfüllen seine
Mitglieder seit vielen Jahren mit großer Ausdauer und
beeindruckendem Erfolg.
Durch ihren großen Einsatz haben die diesjährigen
Preisträger einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der
schlesischen Kultur und zur deutsch-polnischen Freundschaft geleistet. Ihnen gelten meine Anerkennung und
aufrichtige Wertschätzung.

Drugą nagrodę główną otrzymuje dziś Helmut Goebel, społecznik, który dba o ochronę pomników i
zabytków. Pan Goebel odbył w minionych sześciu
dziesięcioleciach przeszło 100 podróży do swojej ojczyzny i na miejscu z ogromną pasją dbał szczególnie o
utrzymanie istniejących zabytków.
W imieniu Stowarzyszenia Pielęgnacji Sztuki i Kultury
Śląska tegoroczną nagrodę specjalną odbierze dziś
jego przewodniczący Christopher Schmidt-Münzberg.
Stowarzyszenie, które założone zostało w 1993 roku,
ma za zadanie „wspieranie, pielęgnację i utrzymanie
śląskich wartości”. Jego członkowie realizują to zadanie
już od wielu lat z dużą dozą wytrwałości i niezwykłym
sukcesem.
Tegoroczni laureaci swoim ogromnym zaangażowaniem
przyczyniają się do utrzymania śląskiej kultury i przyjaźni
polsko-niemieckiej. Kieruję pod ich adresem słowa
najwyższego uznania i szacunku za ich osiągnięcia.

Boris Pistorius
Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport und Vorsitzender der
Jury Kulturpreis Schlesien | Dolnosaksoński Minister Spraw Wewnętrznych i
Sportu, przewodniczący Jury Nagrody Kulturalnej Śląska

BORIS PISTORIUS BORIS PISTORIUS

Einen weiteren Hauptpreis verleihen wir heute an den
ehrenamtlichen Denkmalpfleger Helmut Goebel. In
nunmehr sechs Jahrzehnten reiste Herr Goebel weit
über 100 Mal zurück in seine Heimat und kümmerte sich
vor Ort mit großer Leidenschaft insbesondere um den
Erhalt der vorhandenen Denkmäler.
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DER KULTURPREIS SCHLESIEN
NAGRODA KULTURALNA
ŚLĄSKA

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.
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Mit dem Preis sollten die Leistungen solcher Kunstschaffenden gewürdigt werden, die entweder selbst
aus Schlesien stammen oder deren auszuzeichnendes
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 gemeinsamen Pflege und
Weiterentwicklung des Kulturguts Schlesiens und
des Kulturschaffens der Schlesierinnen und Schlesier
beizutragen. Seitdem können auch polnische 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 besondere 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 gleichwertigen Hauptpreisen, die mit je 4.000Euro dotiert sind.
Zusätzlich wurde in diesem Jahr ein Sonderpreis mit
3.000 Euro verliehen.

Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przyznawana jest
od 1977 roku. Wiele Ślązaczek i wielu Ślązaków, którzy
po II wojnie światowej musieli opuścić swoją ojczyznę,
przyjętych zostało w Dolnej Saksonii i wniosło znaczący
wkład w odbudowę 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,
pochodzących 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 myślą o
porozumieniu i pojednaniu między Polakami i Niemcami, zmienił formułę nagrody i przyjął za cel wspieranie
Nagrodą Kulturalną Śląska wspólnego pielęgnowania
i rozwoju śląskiego dziedzictwa kulturowego, 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 zamieszkali na Śląsku.
Ponadto nagroda ta może być przyznana za szczególne
zasługi w zakresie utrzymywania, rozwoju i krzewienia
śląskiego dorobku kulturowego. Ze zmianą formuły nagrody wiązano nadzieję, iż publiczne honorowanie laureatek i laureatów z Polski i Niemiec umożliwi spotkania
ludzi związanych pochodzeniem lub swoją twórczością z
europejskośląskim pejzażem kulturowym.
Nagroda Kulturalna Śląska składa się z dwóch
równorzędnych nagród głównych w wysokości 4.000
euro. Ponadto w tym roku przyznana została nagroda
specjalna w wysokości 3.000 euro.

Die Jury der Landesvertretung Niedersachsen in
Berlin
Jury w siedzibie Przedstawicielstwa Dolnej Saksonii
w Berlinie

Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für Inneres
und Sport, Vorsitzender der Jury | KlausPeter Bachmann,
Braunschweig, Vizepräsident des Landtages a.D. |
Dr. Markus Bauer, Görlitz, Direktor Schlesisches Museum | Michał Bobowiec, Breslau, Vizemarschall der
Woiwodschaft Niederschlesien | Prof. Michael Denhoff,
Bonn, Komponist und Cellist | Prof. Dr. Lothar Hagebölling, Braunschweig, Staatssekretär a.D. |
Prof. Dr. Dr. Jan Harasimowicz, Breslau, Universität
Breslau | Jadwiga Janukowicz, Berlin, Botschaft der
Republik Polen | Dr. Maciej Łagiewski, Breslau, Direktor
Städtisches Museum | Hans Jörg Neumann, Breslau,
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland |
Prof. Dr. med. Michael Pietsch, Königswinter,
Präsident des Vereins Haus Schlesien e.V.
Es fehlten:
Lavinia Francke, Hannover, Generalsekretärin der
Stiftung Niedersachsen | Ulrike Treziak, Berlin,
FriedrichshainKreuzberg Museum

Boris Pistorius, Dolnosaksoński Minister Spraw
Wewnętrznych i Sportu, przewodniczący jury |
KlausPeter Bachmann, Brunszwik, wiceprezydent
Landtagu w st. spocz | Dr Markus Bauer, Zgorzelec,
dyrektor Muzeum Śląskiego | Michał Bobowiec,
Wrocław, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego |
Prof. Michael Denhoff, Bonn, kompozytor i wiolonczelista | Prof. dr Lothar Hagebölling, Brunszwik, sekretarz stanu w st. spocz | Prof. dr dr Jan Harasimowicz,
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski | Jadwiga Janukowicz,
Berlin, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej |
Dr Maciej Łagiewski, Wrocław, dyrektor Muzeum
Miejskiego Wrocławia | Hans Jörg Neumann, Wrocław,
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec |
Prof. dr med. Michael Pietsch, Königswinter, prezes
Stowarzyszenia Dom Śląski st.z.
Nieobecne:
Lavinia Francke, Hanower, Sekretarz Generalny
Fundacji Dolnej Saksonii | Ulrike Treziak, Berlin,
Muzeum FriedrichshainKreuzberg

DIE JURY JURY

DIE JURY JURY
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PROFESSOR ZBIGNIEW HORBOWY PROFESOR ZBIGNIEW HORBOWY

Zbigniew Horbowy in der
ersten Hälfte der 1980-er Jahre.
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Profesor Zbigniew Horbowy

Zbigniew Horbowy w pierwszej połowie lat 80. XX wieku.

„Szkło Horbowego to cała epoka historii
polskiego szkła – nowa epoka.”
Jan Czopik-Leżachowski

„Das Glas von Horbowy bildet eine volle
Epoche der polnischen Glaskunst – eine
neue Epoche.“ Jan Czopik-Leżachowski

Dziś podczas wizyty w śląskim domu nierzadko znajdziemy kolorowe szklane naczynia, które zostały przez niego
zaprojektowane. Podczas wznoszenia toastu szkłem
jego projektu powinniśmy czasem pomyśleć o nestorze słynnego śląskiego szkła użytkowego. Na zdrowie
mistrzu!

Heute findet man beim Besuch schlesischer Haushalte
nicht selten farbige Glasgefäße, die von Professor Horbowy entworfen wurden. Beim Anheben eines Glases
seines Entwurfs für einen Toast sollten wir manchmal
an den Nestor des berühmten schlesischen Nutzglases
denken. Ein Prosit auf den Meister!

Dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego we
Wrocławiu, w swoim uzasadnieniu z dnia 10.01.2019,
dotyczącym przyznania prof. Zbigniewowi Horbowemu
Nagrody Kulturalnej Śląska

Dr. Maciej Łagiewski, Direktor des Städtischen Museums in Breslau, in seiner Begründung vom 10.01.2019,
Prof. Zbigniew Horbowy mit dem Kulturpreis Schlesien
auszuzeichnen.

1935 ur. 28 października w Łanczynie koło Kołomyi.
1945 wraz z rodzicami osiedla się w Kargowej, gdzie
kończy edukację w szkole podstawowej,
a następnie kontynuuje naukę w liceum
w Wolsztynie
1953-1959 studia w PWSSP (Państwowa Wyższa Szkoła
Sztuk Plastycznych) we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła; dyplom w pracowni prof.
Stanisława Dawskiego
w styczniu 1959 roku rozpoczyna pracę w Hucie
Szkła „Sudety” w Szczytnej Śląskiej
1961 pierwsza indywidualna wystawa w Muzeum
Śląskim we Wrocławiu
(obecnie Muzeum Narodowe)
1963 początek pracy w macierzystej uczelni na
Wydziale Ceramiki i Szkła
1964 nagroda Centralnej Rady Wzornictwa za szczególne osiągnięcia w zakresie projektowania szkła
użytkowego
1965 pierwsze szkła w masie „antico”
1966 wielka wystawa indywidualna w Towarzystwie
Sztuk Pięknych w Warszawie
1973 medal na Triennale Szkła w Jabloncu nad Nysą
1974 zakłada Hutę Szkła Artystycznego „Barbara” w
Polanicy Zdrój, pełniąc w niej funkcję kierownika
Zakładu ds. Artystycznych
nagroda na Quadriennale Rzemiosł Artystycznych
w Erfurcie
1976 złoty medal na Triennale Szkła w Kłodzku
1978 organizacja studia szklarskiego przy ZZG INCO
we Wrocławiu
Nagroda Miasta Wrocławia
1979 nagroda w zakresie szkła użytkowego na Ogólnopolskiej Wystawie Szkła Użytkowego w Katowicach
1981 dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła (1981-1984;
ponownie w kadencjach 1990-1993; 1993-1996)
1984 kierownik Katedry Szkła (1984-1987)
1989 tytuł profesora PWSSP
1990 indywidualna wystawa w Pradze
1996 wystawa Nowe Polskie Szkło w Riihimäki
(Finlandia)
1999 rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
przez dwie kadencje
2005 wystawa we Wrocławiu z Małgorzatą Dajewską
„Mistrz i Małgorzata”
2009 Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

1935 geboren am 28. Oktober in Lantschyn bei Kolomyja
1945 wird mit seinen Eltern in Unruhstadt sesshaft, dort
beendet er die Grundschule, später führt er seine
schulische Bildung am Gymnasium in Wollstein fort
1953-1959 Studium an der Staatlichen Kunsthochschule
in Breslau, Fakultät Keramik und Glas; Diplom bei
Prof. Stanisław Dawski
im Januar 1959 nimmt er eine Stelle in der
Glashütte „Sudety” in Szczytna (Rückers) an
1961 erste individuelle Ausstellung im Schlesischen
Museum in Breslau (heute Nationalmuseum)
1963 nimmt eine Tätigkeit nahe seiner Hochschule an,
Fakultät Keramik und Glas
1964 Preis des Zentralen Designerrats für besondere
Leistungen im Bereich des industriellen
Glasdesigns
1965 erste „antico”-Glasprojekte
1966 große individuelle Ausstellung in der „Gesellschaft der Schönen Künste“ in Warschau
1973 Auszeichnung bei der Glas-Triennale in
Gablonz an der Neiße
1974 gründet die Kunstglashütte „Barbara” in
Bad Altheide, übernimmt die Leitung der
Kunsteinrichtung
Preis bei der „Quadriennale“ des
Kunsthandwerks in Erfurt
1976 Goldmedaille bei der Glas-Triennale in Glatz
1978 Zusammenarbeit mit ZZG INCO in Breslau
Preis der Stadt Breslau
1979 Auszeichnung im Bereich Industrieglas bei der
polnischen Glasdesignerschau in Kattowitz
1981 Dekan der Fakultät Keramik und Glas (1981-1984;
wiederholt 1990-1993; 1993-1996)
1984 Leiter des Glasinstituts (1984-1987)
1989 Professortitel Staatliche Kunsthochschule
1990 individuelle Ausstellung in Prag
1996 Ausstellung Neues Polnisches Glas in Riihimäki
(Finnland)
1999 Rektor an der Kunstakademie in Breslau, zwei
Amtszeiten
2005 Ausstellung in Breslau zusammen mit Małgorzata
Dajewska „Meister und Margarita”
2009 goldene Gloria-Artis-Medaille
2019 gestorben am 17. Juni in Polanica - Zdrój
(Bad Altheide)

ZEITTAFEL ZBIGNIEW HORBOWY KALENDARIUM ZBIGNIEW HORBOWY

KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
ZBIGNIEWA HORBOWEGO ZEITTAFEL ZU
LEBEN UND WERK VON ZBIGNIEW HORBOWY
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LAUDACJA
LAUDATIO
Poświęcone Panu Profesorowi Zbigniewowi Horbowemu z okazji wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska
Kraju Dolnej Saksonii 2019

LAUDATIO

LAUDACJA

Przypadł mi w udziale – zgodnie ze starą tradycją – zaszczyt wystąpienia z laudacją, wygłoszenia mowy pochwalnej sławiącej wyjątkową osobę, Jej dzieło i zasługi.
Przez blisko 30 lat bycia jurorem Nagrody Kulturalnej
Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii wielokrotnie
wygłaszałem laudacje poświęcone wybitnym Ślązakom.
Jednak ta dzisiejsza ma dla mnie szczególne znaczenie
i chwila ta ogromnie mnie wzrusza. Myślę, że uczucie to
dzielę z wieloma osobami obecnymi na tej sali. Zbigniew Horbowy – polski artysta, jeden z najwybitniejszych
europejskich projektantów szkła, twórca własnej szkoły,
wzorniczej, pedagog. Mogę chyba również powiedzieć
mój przyjaciel, nie doczekał tej chwili, zmarł 17 czerwca
2019 roku w swojej ukochanej Polanicy – Zdroju. Mimo
iż nadal przeżywamy to rozstanie, to pamiętamy także,
że zostawił nam rzecz dla artysty najcenniejszą – swoje
dziedzictwo, ślad kreatywności, przemyśleń i twórczych
wizji. Każdy z nas może je odnaleźć oglądając wspaniałe
szkła zaprojektowane przez Zbigniewa Horbowego, nie
mające sobie równych nie tylko w polskim, ale również
w światowym wzornictwie, bowiem cytując Jana Czopika Leżachowskiego: „Szkło Horbowego to cała epoka
historii polskiego szkła – nowa epoka.”
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Zbigniew Horbowy urodził się w 1935 roku w Łanczynie
nad Prutem, niedaleko Kołomyi (dziś Ukraina). Przodkowie matki byli dawnymi osadnikami niemieckimi,
zaś krewni ojca wywodzili się z Węgier. W 1945 roku
rodzina Horbowy podzieliła los innych mieszkańców
Kresów, wyjeżdżając na zachód Polski. Osiedlili się w
miejscowości Kargowa (Unruhstadt) na Ziemi Lubuskiej. Tu Zbigniew Horbowy ukończył, zaczętą jeszcze w
Kołomyi, szkołę podstawową oraz wolsztyńskie liceum.
Planował studia na uczelni technicznej, jednak w 1953
roku rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta). W owym czasie na wrocławskiej uczelni otwarto właśnie pracownię
szkła i ceramiki pod kierunkiem profesora Stanisława
Dawskiego. Pod skrzydłami tego wybitnego pedagoga młody Zbigniew Horbowy nie tylko zainteresował

Zu Ehren Herrn Professor Zbigniew Horbowy aus
Anlass der Verleihung des Kulturpreises Schlesien des
Landes Niedersachsen 2019
Mir wurde die Ehre zuteil, nach alter Tradition eine
Laudatio vorzutragen, eine Lobrede, mit der eine
außergewöhnliche Persönlichkeit für ihr Werk und ihre
Verdienste gewürdigt wird. In den annährend 30 Jahren
meiner Jurorentätigkeit beim Kulturpreis Schlesien des
Landes Niedersachsen habe ich oftmals Lobreden zu
Ehren herausragender Schlesier gehalten. Aber die
heutige Laudatio hat für mich eine besondere Bedeutung, und dieser Moment berührt mich sehr. Ich glaube,
ich teile dieses Gefühl mit vielen der hier Anwesenden.
Zbigniew Horbowy - polnischer Künstler, einer der herausragenden europäischen Glasdesigner, Gründer einer
eigenen Designerschule, Pädagoge. Ich glaube, ich darf
auch sagen, mein Freund konnte diesen Moment nicht
mehr erleben, er ist am 17. Juni 2019 in seiner geliebten
Polanica – Zdrój gestorben. Obschon wir diese Trennung immer noch bedauern, erinnern wir heute daran,
dass er uns das Kostbarste für einen Künstler überließ –
sein Erbe, die Spuren seiner Kreativität, seiner Überlegungen, seiner schöpferischen Vision. Jeder kann diese
in der Betrachtung wunderbaren Glases wiederentdecken, Glas, das von Zbigniew Horbowy designt wurde,
welches seines Gleichen sucht, nicht nur im polnischen,
aber auch weltweitem Design, um hier Jan Czopik
Leżachowski zu zitieren: „Das Glas von Horbowy ist eine
ganze Epoche in der Geschichte des polnischen Glases
– eine neue Epoche.“
Zbigniew Horbowy ist 1935 in Lantschyn bei Pruth, unweit von Kolomyja (heutige Ukraine), geboren. Seine
Vorfahren mütterlicherseits waren deutsche Siedler, die
Verwandtschaft väterlicherseits kam dagegen aus Ungarn. Im Jahr 1945 fuhr die Familie nach Westpolen und
teilte somit das Schicksal vieler Grenzlandbewohner.
Sie sind in Unruhstadt (Kargowa) auf dem Lebuser Land
sesshaft geworden. Hier beendete Zbigniew Horbowy
die noch in Kolomyja angefangene Grundschulausbildung und später das Wollsteiner Lyzeum.
Er plante, eine technische Hochschule zu besuchen,
letztlich fing er aber sein Studium 1953 an der Staatlichen Kunsthochschule in Breslau an (heutige Eugeniusz-Geppert-Akademie der bildenden Künste). Zur
damaligen Zeit wurde just die Werkstatt für Glas und
Keramik unter der Leitung von Professor Stanisław Dawski eröffnet. Unter den Flügeln dieses herausragenden
Pädagogen lebte bei dem jungen Zbigniew Horbowy
das Interesse für Glasdesign auf, aber vor allem entschied er, dass er genau diesem Handwerk seine ganze
berufliche Laufbahn widmen will, und blieb die nächsten Jahrzehnte unzertrennlich mit Niederschlesien verbunden. Im Jahr 1959 verteidigte er seine Diplomarbeit,
diese war in der Geschichte des polnischen Glases das
erste umfassende Projekt mit Tischglasgarnitur.

Ze śląskimi hutami współpracował przez 30 lat. W tym
czasie jego energia twórcza i zaangażowanie w pracę
zaowocowały imponującą kolekcją form użytkowych
produkowanych masowo. Słynne zastawy stołowe:
„Claudia”, „Paula”, „Cecylia” oraz dzbany, których
zaprojektował ponad 300, do dziś zdobią wiele polskich domów oraz kolekcji muzealnych m.in.: w Polsce,
Belgii, Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych.
Największym zbiorem mogą się jednak pochwalić muzea dolnośląskie: Narodowe i Miejskie we Wrocławiu,
Karkonoskie w Jeleniej Górze i Ziemi Kłodzkiej w
Kłodzku. W hucie „Barbara” artysta tworzył swoje
najdelikatniejsze dzieła – kieliszki na wysokich, kruchych
nóżkach. Sam często mówiąc o urodzie doskonałego
kieliszka, zwracał uwagę na piękno jego nogi, niczym
na nogi zgrabnej kobiety lub konia wyścigowego.
Wcześniej opanował do perfekcji wiedzę na temat
rodzajów kieliszków, ich wysokości, grubości, kształtu
czaszy i nogi oraz barwy szkła. Wszystko to przecież
odgrywa od dawna doniosłą rolę przy wrażeniach wzrokowych, zapachowych i smakowych napojów w nich
serwowanych, ale daje też przyjemne odczucia estetyczne. W pracowni Horbowego powstawały niezwykłej
urody kieliszki do wina, szampana, koniaku i likieru.
Zbigniew Horbowy projektował również wielkoformatowe dekoracje architektoniczne (Wytwórnia Filmów
Fabularnych we Wrocławiu, Filharmonia Wrocławska), w
tym witraże dla budowli świeckich i sakralnych, a także
witraż dla statku „Dolny Śląsk” oraz szkło o charakterze okolicznościowym jak choćby statuetki i nagrody.
Jedną z jego ostatnich prac był szklany iglak – naczynie
do piwa o charakterystycznym kształcie zwieńczone

Mit schlesischen Glashütten arbeitete er 30 Jahre zusammen. In dieser Zeit mündeten seine schöpferische
Energie und sein Engagement in einer imponierenden
Kollektion von industriellen Formen in Massenproduktion. Berühmte Tischgedecke wie „Claudia“, „Paula“,
„Cecylia“ und über 300 Krüge, die er designte, schmücken bis heute viele Haushalte und Museumskollektionen, u. a. in Polen, Belgien, Deutschland, Frankreich
und den USA. Die niederschlesischen Museen sind
jedoch die stolzen Besitzer der größten Sammlungen:
das Nationale und Städtische Museum in Breslau, das
Riesengebirgsmuseum in Hirschberg und das Museum
des Glatzer Landes in Glatz. In der „Barbara“-Hütte
gestaltete er die filigransten Werke – Gläser auf langen,
zerbrechlichen Beinchen. Er selbst, über die Schönheit
eines Glases sprechend, lenkte seine Aufmerksamkeit
auf das Bein und verglich es mit den Beinen einer hübschen Frau oder eines Rennpferdes. Früh beherrschte
er bis zur Perfektion das Wissen um die Glassorten,
ihre Höhe, Dicke, Form der Schale, des Beines und die
Farbe des Glases. All das spielt doch seit geraumer Zeit
eine immense Rolle bei dem visuellen, geschmacklichen
und geruchlichen Empfinden der Getränke, die serviert
werden, zudem gibt es auch angenehme ästhetische
Reize. In der Werkstatt von Horbowy sind wunderbare
Wein-, Sekt-, Cognac- und Likörgläser entstanden. Zbigniew Horbowy entwarf auch großformatige architektonische Dekorationen (Filmproduktionsstudio in Breslau,
Breslauer Philharmonie), sowie Glasfenster für weltliche
und sakrale Gebäude wie auch Glasfenster für das
Schiff „Niederschlesien“ und auch Gläser zu besonderen Anlässen wie Statuen und Preise. Eine seiner letzten
Arbeiten war der Glasigel – ein Bierbehälter in charakteristischer Form mit einer Glaskugelform als Mündung,
hergestellt 2001 für den Schweidnitzer Keller in Breslau.
Über die Jahre hatte ich oft die Gelegenheit, mit
Zbigniew über die schwere, aber erfüllende Arbeit zu
sprechen. Er sagte, „ich glaubte daran“, und erzählte
mir von den anfänglichen Schwierigkeiten, von der
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W tym samym roku rozpoczął pracę w Hucie Szkła
Gospodarczego „Sudety” w Szczytnej Śląskiej (Rückers) koło Kłodzka (Glatz), z początku jako projektant,
następnie dyrektor założonego przez siebie ośrodka
wzornictwa. Pracując w tej hucie dokonał swoistej rewolucji w myśleniu o szkle, sam wspominał: „W tamtych
czasach parę osób próbowało zająć się szkłem, ale o
projektowaniu przemysłowym nie było mowy. Pojedyncze dzieło sztuki mógł zrobić każdy. Ale chodziło o
projektowanie przemysłowe, o to, by huty szkła zaczęły
robić rzeczy piękne.” W 1974 roku z jego inicjatywy
uruchomiona została Huta Szkła „Barbara” w Polanicy –
Zdroju (Bad Altheide), której objął kierownictwo artystyczne. W zamyśle Zbigniewa Horbowego miała ona
stanowić eksperymentalne zaplecze dla młodych projektantów szkła. Od 1978 roku pracował jako projektant
w Hucie Szkła ZZG INCO we Wrocławiu.

Im gleichen Jahr nahm er seine Arbeit bei der Glashütte „Sudety” in Rückers (Szczytna Śląska) bei Glatz
(Kłodzko) auf, erst als Designer, später als Leiter des
eigens gegründeten Designinstituts. Während seiner
Arbeit in der Hütte gelang ihm eine Revolution in der
Sichtweise auf Glas. Er selbst formulierte es so: „Zur
damaligen Zeit versuchten ein paar Leute, sich mit Glas
zu beschäftigen, aber an Industriedesign war nicht zu
denken. Einzelne Kunstwerke konnte jeder erschaffen.
Aber es ging um industrielle Gestaltung, darum, dass
eine Glashütte wunderschöne Dinge herstellen kann.“
Im Jahr 1974 initiierte er die Inbetriebnahme der Glashütte „Barbara“ in Bad Altheide (Polanica Zdrój), wo
er künstlerischer Leiter wurde. Das Ziel von Zbigniew
Horbowy war, aus ihr eine experimentelle Stätte für
junge Glasdesigner zu machen. Seit 1978 arbeitete er
als Designer an der Glashütte ZZG INCO in Breslau.

LAUDATIO

się projektowaniem szkła, ale przede wszystkim
zdecydował, że właśnie tej dziedzinie poświęci całą
swoją karierę zawodową, przez kolejne dziesięciolecia
nierozerwalnie związaną z Dolnym Śląskiem. W 1959
roku obronił pracę dyplomową, która była pierwszym w
historii szkła polskiego pełnym projektem zestawu szkieł
stołowych.
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u góry: Zbigniew Horbowy w mniej więcej 1960
roku, miejsce nieznane.
u góry po prawej: Zbigniew Horbowy i Stanisław
Dawski, w mniej więcej 1960 roku, miejsce nieznane.
środkowe po prawej: seminarium o szkle na
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; na zdjęciu od lewej: Barbara
Zworska - Raziuk, Jerzy Chodurski, Ludwik Kiczura,
Małgorzata Dajewska, Zbigniew Horbowy.
środkowe po prawej poniżej: Zbigniew Horbowy
w mniej więcej 1980 roku.
po prawej poniżej: rozpoczęcie roku akademickiego 2002-2003, na zdjęciu Jacek Szewczyk, Zbigniew
Horbowy oraz Wojciech Kaniowski.

Oben: Zbigniew Horbowy um 1960, Ort unbekannt.
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Oben rechts: Zbigniew Horbowy und Stanisław
Dawski um 1960, Ort unbekannt.
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Mitte rechts: Teilnehmer des Glas-Seminars an der
Eugeniusz-Geppert-Akademie der bildenden Künste
in Breslau, auf dem Bild von l. nach r.: Barbara
Zworska – Raziuk, Jerzy Chodurski, Ludwik Kiczura,
Malgorzata Dajewska, Zbigniew Horbowy.
Mitte rechts unten: Zbigniew Horbowy um 1980
Unten rechts: Eröffnung des akademischen Jahres
2002-2003, auf dem Foto Jacek Szewczyk, Zbigniew
Horbowy und Wojciech Kaniowski.

Często mówił: „Forma i barwa. To mnie pociągało.
To była ta jedność myślenia i działania”. Jako projektant szkła Zbigniew Horbowy pozostanie prekursorem w wielu dziedzinach. Od początku swojej pracy
dużo eksperymentował ze szklaną materią i kolorem,
szukając równowagi między artystycznym wyrazem
a funkcjonalnością zaprojektowanych przez siebie
form. Jak mało kto doceniał siłę sztuki użytkowej w
kształtowaniu społecznych gustów estetycznych: „Szkło
zaczęło się od naczynia. Dla mnie szkło i naczynie są
nierozerwalne. Mam równy szacunek dla dobrego
kieliszka, jak i dla najbardziej abstrakcyjnej rzeźby w
szkle. Takiej samej emocji dostarcza mi projektowanie szkła użytkowego jak i projektowanie najbardziej
wyrafinowanej formy artystycznej”. Zbigniew Horbowy
jako jeden z pierwszych w Europie zaczął robić szkło
sodowe ręcznie formowane, dymne, cieniowane oraz
mącone. Naczynia zaprojektowane przez Zbigniewa
Horbowego charakteryzują się oszczędną formą niemal
pozbawioną zdobniczych dodatków o subtelnych
dymnych i ametystowych kolorach. W połowie lat 60.
XX wieku artysta zaprojektował pierwsze szkła typu „antico” wykorzystujące walory spienionej pęcherzykami
powietrza materii. Produkowane seryjnie naczynia „antico” odniosły niebywały sukces i do dziś są szczególnie
poszukiwane przez kolekcjonerów szkła artystycznego
na całym świecie.
W 1963 roku Zbigniew Horbowy został wykładowcą na
Wydziale Ceramiki i Szkła na macierzystej uczelni, w

Er sagte oft: „Form und Farbe. Das reizte mich. Dies
war die Einheit des Denkens und des Handelns.” Als
Glasdesigner ist Zbigniew Horbowy ein Vorreiter auf
vielen Gebieten. Seit Anfang seiner Arbeit experimentierte er viel mit der Glasmaterie und mit Farbe. Er
suchte das Gleichgewicht zwischen dem künstlerischen
Ausdruck und der Funktionalität seiner Formen. Wie
nur wenige wusste er um die Kraft des Industriedesigns
bei der Formung gesellschaftlich-ästhetischer Geschmäcker: „Glas fing mit einem Behälter an. Für mich
sind Glas und Behälter unzertrennlich. Ich hege den
gleichen Respekt für ein schönes Trinkglas wie für eine
sehr abstrakten Glasskulptur. Ich gewinne den gleichen
emotionalen Reiz bei der Gestaltung eines Industrieglases wie auch beim Entwerfen einer ausgeklügelten
Kunstform.“ Zbigniew Horbowy war einer der ersten in
Europa, der hangeformtes Wasserglas herstellte und
schattiertes und trübes Rauchglas. Gefäße seines Entwurfs sind knapp in der Form, fast ohne Verzierungen,
rauchig und in Amethystfarben. Mitte der 60er-Jahre
entwarf er die ersten „antico“-Gläser, indem er die Vorteile von Luftblasen geschäumter Materie nutzte. Die in
Serie produzierten „antico“-Gläser waren ein unglaublicher Erfolg. Bis heute werden sie von Sammlern auf der
ganzen Welt gesucht.
Im Jahr 1963 wurde Zbigniew Horbowy Lehrender an
der Fakultät Keramik und Glas seiner Heimathochschule, in den darauffolgenden Jahren wurde er drei
Mal zum Dekan dieser Fakultät gewählt. Im Jahr 1989
wurde er zum Professor ernannt, als erster Glasdesigner in Polen. Aus seiner Werkstatt kamen eine ganze
Reihe Glaskünstler, u.a. Małgorzata Dajewska (Preis-
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Często miałem przyjemność rozmawiać ze Zbigniewem
o tych latach ciężkiej, ale też satysfakcjonującej pracy.
Mówił: „Ja w to wierzyłem” i opowiadał o początkowych
trudnościach, o pracy zespołowej w hucie szkła, o swoich licznych eksperymentach, tych nieudanych i tych,
które przeszły do historii polskiego wzornictwa. Gdy
go słuchałem byłem przekonany, że powinniśmy być
mu wdzięczni za to, że z niezwykłą energią reaktywował
legendarne śląskie tradycje szklarskie. Śląsk przecież
niegdyś szkłem stał. Myślę, że w tym kontekście porównanie Zbigniewa Horbowego do słynnego Franza Pohla
(1813-1884), którego szkła z huty „Josephine” w Szklarskiej Porębie (Schreiberhau) w drugiej połowie XIX wieku
podbiły Europę, nie będzie nadużyciem. Obaj, choć w
różnym czasie zrewolucjonizowali śląskie szklarstwo i
rozsławili region na świecie. Wiem, że Zbigniew byłby
zadowolony, że przywołałem postać jego poprzednika,
bowiem sam bardzo szanował historię miejsc, w których
przyszło mu pracować, a jednocześnie pomagał im
przekroczyć próg do nowoczesności. Zawsze powtarzał,
że nie może pogodzić się z tym, że tak wiele hut szkła,
które przez dziesięciolecia działały w Karkonoszach i
Kotlinie Kłodzkiej, zostało zamkniętych, i robił wszystko
żeby temu zapobiec.

Teamarbeit in der Glashütte, von den unzähligen Experimenten, die missglückten, und auch über solche, die
in die Geschichte des polnischen Designs eingingen.
Während ich ihm zuhörte, war ich davon überzeugt,
wie dankbar wir ihm dafür sein sollten, mit welcher ungeheuerlichen Energie er die legendären schlesischen
Glastraditionen wiederbelebte. Schlesien war doch
einst die Glashochburg. Ich denke, dass in diesem Kontext ein Vergleich von Zbigniew Horbowy mit Franz Pohl
(1813-1884), dessen Entwürfe aus der Glashütte „Josephine” in Schreiberhau (Szklarska Poręba) in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts Europa eroberten, keine
Übertreibung ist. Obwohl beide zu anderen Zeiten lebten, revolutionierten sie die schlesische Glasproduktion
und machten sie weltberühmt. Ich weiß, dass Zbigniew
die namentliche Erwähnung seines Vorgängers sehr zu
schätzen wüsste, weil er doch selbst die Orte, an denen
ihm zu arbeiten galt, sehr zu schätzen wusste. Gleichzeitig half er ihnen, den Schritt in die Moderne zu machen.
Er wiederholte immer wieder, dass er sich mit der
Schließung von so vielen Glashütten im Riesengebirge
und Glatzer Kessel nie abfinden werde. Er unternahm
alles, um dies zu verhindern.
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bombkowym wlewem – wykonane w 2001 roku dla
Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu.
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późniejszych latach trzykrotnie był wybierany dziekanem
swojego wydziału. W 1989 roku otrzymał tytuł profesorski, jako pierwszy projektant szkła w Polsce. Z jego
pracowni wyszło grono znanych artystów szklarzy m.in.:
Małgorzata Dajewska (laureatka Nagrody Kulturalnej
Śląska w 2006 roku) , Czesław Zuber, Kazimierz Krawczyk. Spore grono osób, które kształcił kontynuowało
jego dzieło w śląskich, polskich i niemieckich hutach
szkła. W latach 1999 – 2005 pełnił funkcję rektora ASP
we Wrocławiu. Do dziś jego dawni studenci wspominają
niezwykłą osobowość profesora, jego zaangażowanie i
nowatorskie podejście do przekazywania wiedzy.
Jako projektant, Zbigniew Horbowy był autorem
kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. W 1961 roku
jego szkło użytkowe oraz artystyczne zaprezentowało
Muzeum Śląskie (obecnie Muzeum Narodowe). Była
to pierwsza indywidualna wystawa artysty – szklarza w
powojennej Polsce. Z entuzjazmem pisał o niej poeta
Zbigniew Herbert: „Z miejsca zostałem oczarowany niezwykłą subtelnością formy i materii (…) Kiedy
wreszcie te szklanki, talerze o subtelnych formach i
wspaniałym kolorze trafią na nasze stoły!”. Swoje prace
pokazywał także na wystawach zbiorowych m.in. - w: Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie (1966), Muzeum
Zamkowym w Malborku (1970), w Sofii i Bukareszcie
(1967), Wiedniu (1968), Berlinie i Dreźnie (1971). Artysta
miał również na swoim koncie udział w kilkudziesięciu
prestiżowych targach sztuki w kraju i zagranicą, a także
wiele nagród i wyróżnień w branżowych konkursach.
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Zbigniew Horbowy był wielokrotnie nagradzany za
swoje zasługi w dziedzinie rozwoju sztuki szklarskiej
oraz śląskiego wzornictwa przemysłowego. W 1978 roku
otrzymał Nagrodę Miasta Wrocławia, w 2006 roku został
uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis, zaś w 2009 Złotym.
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Spośród wielu śląskich artystów jest jednym z bardziej rozpoznawalnych w Europie twórców ostatniego
półwiecza. Osobiście myślę, że nie znałem i chyba
już nie poznam nikogo, kto tak kochał szkło – jedną
z najtrudniejszych materii do okiełznania. W jednym
z wywiadów powiedział kiedyś „Szkło kocha się tak,
że można się za nim rzucić do pieca”. Nigdy nie
miałem wątpliwości, że tak by właśnie postąpił żeby
ratować efekt swojej artystycznej wizji i ciężkiej pracy
hutników. Dlatego jestem zaszczycony, że mogłem
dziś przedstawić Państwu tego wyjątkowego artystę
i wspaniałego człowieka z okazji uhonorowania go
Nagrodą Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej
Saksonii.

trägerin des Kulturpreises Schlesien 2006), Czesław
Zuber, Kazimierz Krawczyk. Viele seiner Schüler führten
sein Werk in schlesischen, polnischen und deutschen
Glashütten fort. Zwischen 1999 und 2005 war er Rektor
der Kunsthochschule in Breslau. Bis heute erinnern sich
seine damaligen Studenten an seine außergewöhnliche
Persönlichkeit, sein Engagement und seine innovative
Herangehensweise beim Unterrichten.
Als Designer war Zbigniew Horbowy Autor zig individueller Ausstellungen. 1961 wurde sein Industrie- und
Kunstglas im Schlesischen Museum (heute Nationalmuseum) ausgestellt. Das war die erste individuelle
Ausstellung eines Glasdesigners im Nachkriegspolen.
Mit Begeisterung schrieb der Schriftsteller Zbigniew
Herbert: „Aus dem Stand wurde ich durch die unwirkliche Feinheit der Form und Materie verzaubert (…).
Wann endlich werden diese Gläser, Teller in feiner Form
und wunderbaren Farben auf unseren Tischen landen!“
Seine Arbeiten zeigte er auch auf Gemeinschaftsausstellungen, u.a. in der Gesellschaft der Schönen Künste
in Warschau (1966), im Schlossmuseum in Marienburg (1970), in Sofia und Bukarest (1967), Wien (1968),
Berlin und Dresden (1971). Der Künstler nahm auch an
Dutzenden der angesehensten Kunstmessen im In- und
Ausland teil, erhielt viele Preise und Auszeichnungen in
Branchenwettbewerben.
Zbigniew Horbowy wurde mehrmals für seine Leistungen im Bereich des Glaskunstwerks und des schlesischen Industriedesigns geehrt. 1978 bekam er den Preis
der Stadt Breslau, 2006 wurde ihm die silberne Gloria-Artis-Medaille verliehen, 2009 die goldene.
Unter vielen schlesischen Künstlern ist er der am meisten erkennbare im Europa des zurückliegenden halben
Jahrhunderts. Persönlich bin ich der Meinung, dass
ich niemanden kannte und vielleicht auch nicht mehr
kennenlernen werde, der Glas so liebte – eine der am
schwierigsten zu bändigenden Materien. In einem Interview sagte er mal, „Glas liebt man so sehr, dass man
sich hinter ihm in den Ofen wirft.“ Ich habe nie bezweifelt, dass er es genauso machen würde, um die Effekte
seiner künstlerischen Vision und die harte Arbeit der
Glasarbeiter zu retten. Deswegen ist es mir eine Ehre,
Ihnen heute den Preisträger des Kulturpreises Schlesien
des Landes Niedersachsen, diesen besonderen Künstler
und wunderbaren Menschen vorstellen zu können.

PODZIĘKOWANIE
DANKSAGUNG

Przyznanie nagrody w 2019 roku łączy się też z obchodami 70-lecia kształcenia w zakresie ceramiki
i szkła we wrocławskiej uczelni artystycznej, która dla
Profesora – Rektora, Zbigniewa Horbowego była drugim domem.
Mój mąż otrzymał w Polsce najwyższe odznaczenia państwowe i resortowe na czele ze Złotą Glorią
Artis. Dzisiejsza Nagroda Kraju Związkowego
Dolna Saksonia jest ukoronowaniem Jego życia
i międzynarodowym docenieniem Jego artystycznych
osiągnięć. Cześć Jego Pamięci.
Dziękuję Państwu
Krystyna Horbowy

Seine Auszeichnung 2019 steht in Verbindung mit dem
70-jährigen Gründungsjubiläum der Fakultät für Keramik und Glas an der Breslauer Kunstakademie. Sie war
für ihn ein zweites Zuhause.
Mein Mann erhielt in Polen die höchsten staatlichen
und ministeriellen Würdigungen, einschließlich der goldene Gloria-Artis-Medaille. Die heutige Auszeichnung
mit dem Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen ist die Krönung seines Lebens und die internationale Anerkennung seiner künstlerischen Leistung. Ehre
seinem Andenken!
Ich bedanke mich bei Ihnen
Krystyna Horbowy

PODZIĘKOWANIE

Całe życie mąż dbał o rozwój i stałe kontakty z partnerami artystycznymi z Niemiec, Czech, Słowacji, także z
wieloma krajami obecnej Unii Europejskiej. Brunszwicka
HBK to najdłuższy stażem międzynarodowy partner
wrocławskiej Akademii.

Mein Mann setzte sich sein ganzes Leben für die
Entwicklung und Aufrechterhaltung der Kontakte mit
seinen Kunstpartnern aus Deutschland, Tschechien, der
Slowakei und vielen Ländern der Europäischen Union
ein. Die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
pflegt die längste Partnerschaft mit der Breslauer Kunstakademie.

DANKSAGUNG

W imieniu własnym oraz mojego zmarłego w czerwcu
tego roku męża – Zbigniewa Horbowego chciałabym
serdecznie podziękować za wyróżnienie, jakim
niewątpliwie jest przyznanie Mu Nagrody Kulturalnej
Śląska Kraju Związkowego Dolna Saksonia za rok 2019.
Studia oraz całe artystyczne życie mojego męża
związane było z powojennym Wrocławiem, w którym
to w 1963 roku rozpoczął studia w obecnej Akademii
Sztuk Pięknych, gdzie następnie przez ponad 40 lat
kształcił pokolenia projektantów szkła. Jego artystyczna
kreatywność i wyobraźnia, także swoista przebojowość i
determinacja pozwoliły Mu w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku stworzyć warunki do przyszłych artystycznych i
projektowych eksperymentów w hutach szkła „Sudety”
w Szczytnej Zdrój (Rückers), wrocławskim „INCO” oraz
na jedynym w polskich uczelniach artystycznych Wydziale Ceramiki i Szkła we wrocławskiej Uczelni. Długoletnia
dydaktyczna służba i starania doprowadziły do uruchomienia w niej w 2012 roku nowoczesnej huty szkła
noszącej Jego imię.

Im Namen meines im Juni dieses Jahres verstorbenen
Mannes, Zbigniew Horbowy, und in meinem Namen
möchte ich mich herzlich für die Würdigung meines
Mannes durch die Verleihung des Kulturpreises Schlesien des Landes Niedersachsen 2019 bedanken.
Die Studienzeit meines Mannes wie auch sein ganzes Künstlerleben waren mit dem Nachkriegs-Breslau verbunden. 1963 nahm er dort an der heutigen
Eugeniusz-Geppert-Akademie der Bildenden Künste
sein Kunststudium auf. Dort unterrichtete er in den
darauffolgenden 40 Jahren junge Generationen von
Glasdesignern. Seine künstlerische Kreativität, seine
Vorstellungskraft, seine Entschlossenheit und sein
Wagemut erlaubten ihm, in den 60er- und 70er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts die Bedingungen für zukünftige künstlerische und gestalterische Experimente
in den Glashütten „Sudety“ in Rückers (Szczytna Zdroj),
Breslauer „INCO“ und in Polens einziger akademischen
Fakultät für Glas und Keramik an der Breslauer Universität zu schaffen. Sein langjähriger didaktischer Dienst
und seine Bemühungen haben dazu geführt, dass 2012
eine moderne Glashütte unter seinem Namen ihre
Arbeit aufnahm.
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So kennt die Dorfbevölkerung Helmut Goebel. Er
packt immer selbst mit an.

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange
beim Fundament verweilen.“

„Kto chce budować wysokie wieże, musi
na długo zatrzymać się przy fundamencie.“

„Dieses Zitat hat mir gleich gut gefallen und ich denke,
es repräsentiert die Vorgehensweise unseres Vaters
ganz besonders trefflich in Bezug auf seine Arbeit an
den Denkmälern in Niederschwedeldorf. Er ist nicht
einfach hin und hat das eine oder andere Denkmal
saniert, so wie es ihm gefiel, sondern hat es durch ‚vertrauensbildende‘ Maßnahmen geschafft, die Bürger
des Ortes zu begeistern und von seiner Vision zu überzeugen. Nur durch die Arbeit an den Fundamenten hat
er es geschafft, eben nicht nur das eine oder andere
Denkmal zu retten, sondern eine Straße der Denkmäler
zu schaffen.“

„Cytat ten od razu mi się spodobał i myślę, że w bardzo
trafny sposób przedstawia podejście naszego ojca do
swojej pracy z pomnikami w Szalejowie Dolnym. Nie
pojechał tam, ot tak po prostu, nie zaczął restaurować
tego czy owego pomnika, lecz poprzez czyny
„budujące zaufanie” udało mu się przekonać lokalnych
mieszkańców co do swojej wizji i obudzić w nich entuzjazm. Jedynie dzięki pracy przy fundamencie udało mu
się, nie tylko odrestaurować ten czy inny pomnik, lecz
stworzyć Szlak Pomników.“

HELMUT GOEBEL

HELMUT GOEBEL

Anton Bruckner (1824-1896), österreichischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
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Helmut Goebel

Dla mieszkańców dobrze
znane oblicze Helmuta Goebela. Zawsze
osobiście zaangażowany.

Elke Goebel in einer E-Mail an ihre Mutter Irmgard
Goebel am 22.01.2013

Anton Bruckner (1824-1896), austriacki kompozytor,
organista i pedagog muzyczny

Elke Goebel w mailu do swojej matki Irmgard Goebel
22.01.2013

23.1.1925 geboren in Niederschwedeldorf, Grafschaft
Glatz/Niederschlesien, als zweiter Sohn der Eheleute Josef und Hedwig Goebel
1939 Landarbeitslehre auf dem elterlichen Hof
1941–1943 Landwirtschaftslehre in Niedersteine in der
Grafschaft Glatz; Besuch der Winter-Landwirtschaftsschule in Glatz und Braunau im Sudetenland
Januar 1943 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, im
Frühjahr 1943 eingezogen zur Wehrmacht, Rekrutenzeit in Südfrankreich und von dort aus an
die Ostfront, im gleichen Jahr erste Verwundung
März 1945 schwere Verwundung an der Oder; in Gips
liegend das Kriegsende am Bahnhof in Prag erlebt, im Verwundetentransport nach Chemnitz
Oktober 1946 die Familie Goebel musste den Hof verlassen und kam nach Halle an der Saale
Frühjahr 1947 Ausbildung in Tierzucht an der Universität in Halle
Januar 1951 Selbstständigkeit mit Produkten für Milchviehbetriebe
1953 Eheschließung mit Irmgard Goebel, geb. Brinkmann, im Kloster Oesede bei Osnabrück und bis
1963 Geburt der vier Kinder (drei Töchter, ein Sohn)
1959 erste Reise mit der Ehefrau nach Niederschwedeldorf, anschließend Vortragstätigkeit über die
Erlebnisse dieser Reise
Ab 1960 Ausbau der Geschäftstätigkeit nach Polen
(Posener Messe) mit Besuchen im Heimatdorf
und vielfältigem sozialem und völkerverbindendem Engagement
1962 Gründung der Heimatgruppe Niederschwedeldorf in Kloster Oesede, wo 235 Personen aus
Niederschwedeldorf 1946 ankamen
1963 Initiator der Gründung und Vorstandsmitglied des
Vereins Grafschaft Glatz e.V. Münster (bis heute
über 200 Mitglieder und rege Kulturtätigkeit)
1974 Gründung einer Mundartgruppe mit dem Ziel,
den Dialekt der Grafschaft Glatz zu erhalten;
Produktion von vier Schallplatten und weiteren
Tonträgern bis 1984
1986 Erhalt des Bundesverdienstkreuzes
Ab 1996 Beginn der intensiven ehrenamtlichen Restaurierungstätigkeit von Denkmälern, vorwiegend in
Niederschwedeldorf
2001 Mitarbeit am Heimatbuch der Gemeinde Niederschwedeldorf, Hrsg. J. Brinkmann, W. Patzelt,
Georgsmarienhütte – Oldenburg 2001
2002 Gründung des eingetragenen Vereins „Erzengel
Michael“ in Niederschwedeldorf als Trägerverein
der Kulturtätigkeit und Restaurierungsarbeiten
der Denkmäler

23.1.1925 urodzony w Szalejowie Dolnym, hrabstwo
kłodzkie/ Dolny Śląsk, jako drugi syn małżonków
Josefa i Hedwigi Goebel
1939 nauka zawodu rolnika w rodzinnym gospodarstwie
1941–1943 nauka zawodu rolnika w Ścinawce Dolnej w
hrabstwie kłodzkim; uczęszcza do szkoły rolniczej
w Kłodzku i w Broumov w Sudetach
styczeń 1943 zaciągnięty do Służby Pracy Rzeszy
wiosna 1943 zaciągnięty do Wehrmachtu, czas rekrutacji w południowej Francji, stamtąd na front
wschodni, w tym samym roku doświadcza pierwszych obrażeń wojennych
marzec 1945 nad Odrą doznaje ciężkich obrażeń; końca
wojny doświadcza leżąc w gipsie na dworcu w
Pradze, transport rannych do Chemnitz
październik 1946 rodzina Goebel musi opuścić gospodarstwo i przenosi się do Halle nad Soławą
wiosna 1947 nauka zawodu hodowcy zwierząt na uniwersytecie w Halle
styczeń 1951 własna firma zaopatrzeniowa z wyrobami
do zakładów hodowli krów mlecznych
1953 ślub z Irmgard Goebel, z d. Brinkmann, w klasztorze Oesede nieopodal Osnabrück, do 1963
narodziny czworga dzieci (trzy córki, jeden syn)
1959 pierwsza podróż z małżonką do Szalejowa Dolnego, po powrocie odczyty na temat doświadczeń
tej podroży
od 1960 rozszerzenie kontaktów handlowych z
Polską (targi poznańskie), wizyty w ojczystej
wsi powiązane z różnorodnym społecznie i
jednoczącym narody zaangażowaniem
1962 założenie Grupy Ojczystej Szalejów Dolny w klasztorze Oesede, dokąd w 1946 przybyło 235 osób
z Szalejowa Dolnego
1963 inicjator i członek zarządu Stowarzyszenia Hrabstwa Kłodzkiego Monastyr (do dziś ponad 200
członków i duża aktywność kulturalna)
1974 założenie grupy dialektowej, celem jest ocalenie
dialektu hrabstwa kłodzkiego; produkcja czterech
płyt winylowych i innych nośników do 1984
1986 otrzymuje Order Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec
od 1996 rozpoczęcie intensywnego społecznego
zaangażowania na rzecz utrzymania i odnowienia
pomników, głównie w Szalejowie Dolnym
2001 współudział w wydaniu publikacji Księgi Ojczystej
Wsi Szalejów Dolny, Wydawcy J. Brinkmann, W.
Patzelt, Georgsmarienhütte – Oldenburg 2001
2002 założenie stowarzyszenia „Archanioł Michał” w
Szalejowie Dolnym, pod którego patronatem
przebiegają działania kulturalne oraz prace restauracyjne pomników

ZEITTAFEL HELMUT GOEBEL KALENDARIUM HELMUT GOEBEL

ZEITTAFEL ZU LEBEN UND WERK VON
HELMUT GOEBEL KALENDARIUM ŻYCIA I
TWÓRCZOŚCI HELMUTA GOEBELA
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2009 Eröffnung der „Straße der Denkmäler“ in Niederschwedeldorf; alle Denkmäler mit zweisprachigen
Tafeln versehen
Januar 2013 Erhalt des Verdienstordens der Klasse V.
der Republik Polen für sein Engagement für die
Straße der Denkmäler, überreicht von Staatssekretär Stanislaw Rakoczy im Namen des polnischen Präsidenten Bronislaw Komorowki
Bis heute 113 Reisen in „die Heimat“ (203400 km/ein
Weg 900 km), dabei stetige Vortragsarbeit in
den Schulen, Führungen von internationalen
Reisegruppen vor Ort; Publikation von Artikeln
in verschiedenen Zeitschriften in Schlesien wie in
Deutschland

2009 otwarcie „Szlaku Pomników“ w Szalejowie
Dolnym; na wszystkich pomnikach umieszczono
dwujęzyczne tablice
styczeń 2013 otrzymuje z rąk sekretarza stanu
Stanisława Rakoczego w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za swoje zaangażowanie na rzecz
„Szlaku Pomników“
do dziś 113 odbytych podroży do „ojczyzny“ (203.400
km/900 km w jedną stronę), równoczesne odczyty
w szkołach, oprowadzanie grup turystycznych na
miejscu; publikacja artykułów w różnych czasopismach na Śląsku i w Niemczech

LAUDATIO

LAUDACJA

LAUDATIO LAUDACJA
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Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute die Rolle
des Laudators zu übernehmen, wenn mit Herrn Helmut
Goebel ein Mann gewürdigt wird, der seiner Heimat
Schlesien unzählige Dienste erwiesen und zwischen
ihren früheren und heutigen Bewohnern unermüdlich
ein Band der Freundschaft geknüpft hat.

To dla mnie ogromna radość i wielki zaszczyt, móc dziś
przyjąć rolę laudatora, by celebrując dokonania Pana
Helmuta Goebela uczcić człowieka, który tak wiele
zrobił dla swojej ojczyzny – Śląska i który niestrudzenie
zacieśniał więzi przyjaźni między jej dawnymi a dzisiejszymi mieszkańcami.

Herr Goebel wurde 1925 in Niederschwedeldorf (dem
heutigen Szalejow Dolny) im Landkreis Glatz geboren,
das er 1946 verlassen musste. Im Münsterland fand er
einen neuen Lebensmittelpunkt. Seit 1959 besuchte er
wieder regelmäßig seine alte Heimat. Dabei fiel ihm
auf, wie stark die Baudenkmäler in den Dörfern seiner
Jugend gelitten hatten. Die Bandbreite des Kulturgutes
einer Landschaft wird auch von Gebäuden und Denkmälern geprägt. Das ortsspezifische Gemisch entscheidet über das kulturelle Antlitz der jeweiligen Region.

Pan Goebel urodził się w 1925 roku w Niederschwedeldorf (dzisiejszy Szalejów Dolny) w hrabstwie kłodzkim,
które w 1946 roku musiał opuścić. Na ziemiach pod
Monastyrem znalazł nowe miejsce swojego życia. Od
1959 roku regularnie odwiedza swoją dawną ojczyznę.
Podczas tych wyjazdów zauważył, jak bardzo ucierpiały
pomniki kultury miejsc jego młodości.

Diese Feststellung lässt sich auch in der Grafschaft
Glatz besonders eindrucksvoll konstatieren, denn sie
nimmt gegenüber den Gebieten des anliegenden
Niederschlesiens eine Sonderstellung ein. Die nach der
Reformation im Prinzip fast ausschließlich protestantische Landschaft (nur die Kirche in Alt Wilmsdorf ist nie
evangelisch gewesen) wurde nach dem Dreißigjährigen
Krieg vollkommen katholisch.
Diese religiöse Ausrichtung hat ihr Landschaftsbild entscheidend mitgeprägt. Im Vergleich mit den protestantischen Bekenntnissen zeichnet sich der Katholizismus
durch eine unvergleichlich größere Farbigkeit aus.
Hierdurch wurde die Grafschaft mit für die Andachten
bei Pilgerfahrten oder auch für die individuelle Frömmigkeit unabkömmlichen Felddenkmälern geradezu
übersät. Da die Grafschaft vom 17. bis 20. Jahrhundert

Do szerokiego wachlarza dóbr kultury danego krajobrazu należą również budowle i pomniki. Ta typowa lokalna
różnorodność decyduje o kulturowym obliczu danego
regionu.
Widzimy to również w hrabstwie kłodzkim, gdyż na tle
terenów sąsiednich Dolnego Śląska zajmuje ono szczególne miejsce. Po czasach reformacji w zasadzie tereny
prawie wyłącznie protestanckie (jedynie kościół w Wilamowej nie jest obrządku ewangelickiego) stały się po
zakończeniu wojny trzydziestoletniej całkowicie katolickie.
I tak religia odegrała zasadniczą rolę w kształtowaniu
krajobrazu. Porównując z konfesją protestancką,
katolicyzm wyróżnia się nieporównywalnie większą
otwartością na odzwierciedlanie wizerunków. Przez to
tutejszy krajobraz zasłany jest przydrożnymi pomnikami,
będącymi czy to wyrazem indywidualnej pobożności czy
też reakcją na zapotrzebowania pielgrzymów podczas
odprawiania mszy. A że od XVII do XX wieku hrabstwo

auch ein wichtiges regionales Zentrum der Bildhauerkunst war, hat diese oftmals ein beachtliches Niveau.

było ważnym regionalnym centrum sztuki rzeźbiarskiej,
pomniki te prezentują sobą wysoki poziom artystyczny.

Diese Denkmäler gehörten zu den nach 1945 besonders stark bedrohten Kulturzeugnissen. Die Familien,
die sie einst errichtet hatten, waren vertrieben. Für die
Neusiedler standen sie gewissermaßen im Niemandsland. Den bis 1989 herrschenden kommunistischen
Machthabern waren sie aufgrund ihrer religiösen Ausrichtung ein Dorn im Auge, weshalb sie kaum vor Diebstählen
oder Vandalismus geschützt und nicht gepflegt wurden.
In dieser Situation war das Engagement vieler ehemaliger Grafschafter von besonderer Bedeutung. Seitdem
die Brandt-Gierek-Verträge es ermöglichten, besuchten
viele Deutsche ihre ehemalige Heimat individuell oder
in Reisegruppen. Auch der in einer Niederschwedeldorfer Bauernfamilie geborene Helmut Goebel gehörte zu
diesen Besuchern. Er nutzte bei seinen weit über 100
Reisen jede Gelegenheit, Brücken zu schlagen und für
gegenseitiges Verständnis zu werben. Mit der Zeit wurde
er ein dort allseits bekannter und geschätzter Gast, der
unzählige Kontakte knüpfte und pflegte. Er berichtete
den neuen Freunden von den Zeiten seiner Jugend und
brachte ihnen die deutsche Vergangenheit der Gegend
näher. Dazu trat er, damals schon im Rentenalter, sogar
in der Schule seines Heimatortes mit einem Schulranzen
auf dem Rücken auf, um den polnischen Kindern von der
Zeit zu erzählen, als er in ihrem Alter war.

Po 1945 roku zabytki te należały do mocno zagrożonych
dóbr kultury. Rodziny, które je kiedyś wzniosły, zostały
wypędzone. Nowi osadnicy znaleźli się poniekąd na ziemiach niczyich. Ze względu na ukierunkowanie religijne
dla władzy komunistycznej do roku 1989 były drzazgą w
oku, nie chroniono ich przed grabieżą czy wandalizmem,
ani nie były one pielęgnowane.

Przez wiele lat zbierał wśród swoich znajomych dobrowolne datki, gdyż bez środków finansowych prace
konserwatorskie licznych zabytków nie byłyby możliwe.
Wśród 36 pomników szczególnie warte zobaczenia
są Pomnik Archanioła Michała jak i statua czeskiego
świętego Jana Nepomuka – która, jak wiele innych
pomników, kapliczek czy kamieni pamiątkowych
rozpromieniała w nowym blasku. W 2009 roku w jego
obecności odsłonięto „Szlak pomników” – jego „Szlak
pomników“.
Niestrudzone zaangażowanie Pana Goebela
imponowało innym i zrodziło wielu naśladowców. I tak
też przy jego wsparciu w 2002 roku założono Towarzystwo Archanioł Michał (Verein Erzengel Michael) którego
celem jest dbanie o zabytki kultury okolic Szalejowa
Dolnego. W międzyczasie Towarzystwo opiekuje się
„Szlakiem pomników”, do którego należy między innymi pomnik ku pamięci polskiego świętego Jana Pawła
II z 2012 roku czy figura świętego Michała, narodowego

LAUDACJA

Herr Goebels unermüdlicher Einsatz beeindruckte auch
andere und regte zum Nachahmen an. So konnte mit
seiner Unterstützung im Jahr 2002 der Verein Towarzystwo Archaniol Michal (Verein Erzengel Michael) gegründet werden, der sich das Ziel gesetzt hat, sich um die
Kulturdenkmäler der näheren Umgebung von Nieder-

Aby odbudować liczne zabytki, z eksperta ds. chorób
bydła mlecznego stał się pasjonatem, niezłomnym
społecznikiem działającym na rzecz ochrony zabytków.
Jeśli z okazji przyjęcia pożegnalnego w roku 2014 w artykule prasowym lokalnej gazety opisuje się jego typowy bagaż podróżny do Polski – czarne wiadro, młotek,
dłuto, calówka i poziomnica – pokazuje to, że Pan Goebel, był nie tylko człowiekiem słowa pojednania, lecz był
człowiekiem czynu, który potrafił podwinąć rękawy.

LAUDATIO

Um die vielen Kulturdenkmäler zu erhalten, wurde aus
dem Fachmann für Milchviehkrankheiten zusätzlich
ein leidenschaftlicher, unermüdlicher ehrenamtlicher
Denkmalpfleger. Wenn in einem Zeitungsartikel der
polnischen Lokalpresse bei einer Abschiedsfeier im
Jahr 2014 über sein typisches Reisegepäck nach Polen
– nämlich ein schwarzer Eimer mit Hammer, Meißel,
Zollstock und Wasserwaage – berichtet wird, unterstreicht dies, dass Herr Goebel nicht nur ein Mann des
Versöhnungswortes, sondern ein Mann der Tat war, der
auch immer selbst mit anpackte. Dazu sammelte er
jahrelang unter Landsleuten freiwillige Beiträge, denn
ohne finanzielle Mittel hätten die zahlreichen Denkmäler nicht renoviert oder neugestaltet werden können.
Unter den 36 Baudenkmälern befand sich auch das
besonders sehenswerte Denkmal mit dem Erzengel
Michael, eine Statue des böhmischen Nationalheiligen
St. Johannes Nepomuk, die – wie viele weitere Denkmäler, Bildstöcke und Gedenksteine – in neuem Glanz
erstrahlte. 2009 wurde im Beisein von Herrn Goebel die
„Straße der Denkmäler“ – „seine Straße der Denkmäler“ – eingeweiht.

W tej sytuacji szczególną rolę odegrali byli mieszkańcy
hrabstwa. Podpisanie umów między Brandtem a Gierkiem umożliwiło wielu Niemcom odwiedziny swoich
byłych rodzinnych stron, czy to indywidualnie czy grupowo. Również urodzony w rodzinie rolniczej w Szalejowie
Dolnym Helmut Goebel był jednym z nich. Podczas
swoich ponad stu wyjazdów wykorzystał on te
okazje do budowania mostów pojednania i nawoływania
do obustronnego porozumienia. Z czasem stał się
on znanym i szanowanym gościem, który nawiązywał
i pielęgnował liczne kontakty. Swoim nowym
przyjaciołom opowiadał o czasach swojej młodości i
przybliżał im niemiecką przeszłość tej okolicy.
Ponadto, nawet z tornistrem na plecach, pojawił się
w szkole swojej rodzinnej miejscowości, by polskim
dzieciom opowiadać o czasach swojego dzieciństwa.
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Oben: Helmut Goebel rechts mit seinen
beiden Brüdern Leonhard und Heinz auf dem
elterlichen Hof in Niederschwedeldorf
Oben links: Der erste Besuch in Niederschwedeldorf im Jahr 1959 mit Ehefrau Irmgard
(rechts im Bild) erfolgte auf Einladung dieser
Familie im Bild.
Mitte links: So kennt die Dorfbevölkerung
Helmut Goebel. Er packt immer selbst mit an.
Unten links: Helmut Goebel und weitere
Helfer während Restaurierungsarbeiten.
Aufnahmedatum: 21.05.2014
Rechte Seite: Die Restaurierung des Bildstocks
des Heiligen Antonius (steht auf dem ehemaligen elterlichen Hof). Nach der Restaurierung
erhielt es den Status „Denkmal geschützt“.

u góry: po prawej Helmut Goebel ze swoimi
braćmi Leonhardem i Heinzem w rodzinnym
gospodarstwie w Szalejowie Dolnym
u góry po lewej: pierwsza wizyta w Szalejowie
Dolnym w 1959 roku z małżonką Irmgardą
(po prawej) na zaproszenie rodziny uwidocznionej na zdjęciu. (zdjęcie: prywatne)

LAUDATIO

LAUDACJA

w środku po lewej: Dla mieszkańców dobrze znane oblicze Helmuta Goebela. Zawsze
osobiście zaangażowany.
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poniżej po lewej: Helmut Goebel wraz z pomocnikami podczas prac restauratorskich, ujęcie
z dnia 21.05.2014
po prawej: renowacja posągu Świętego Antoniego (usytuowany na posesji rodzinnego
gospodarstwa). Po zakończeniu prac restauratorskich statua otrzymała status „zabytku
chronionego prawem“.

schwedeldorf zu kümmern. Die vom Verein mittlerweile
betreute Straße der Denkmäler führt symbolträchtig
vom 2012 für den polnischen Heiligen Johannes Paul II.
errichteten Denkmal bis zu St. Michael, dem Nationalheiligen der Deutschen, dessen Obhut die Niederschwedeldorfer ihre im Krieg gefallenen Söhne anvertrauten.
Durch den Verein wird sichergestellt, dass die von Herrn
Goebel begonnenen Arbeiten fortgeführt werden.
Es ging Herrn Goebel bei seinen Tätigkeiten nie um
Ruhm und Anerkennung. Das positive, auf die gemeinsame Überwindung von Vorurteilen ausgerichtete
Wirken von Helmut Goebel blieb nicht unbemerkt. Bereits 1986 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande und 2014 mit einem Verdienstorden der Republik Polen dekoriert. Diese Auszeichnungen würdigten
hochrangig seine Verdienste um das deutsch-polnische
Verhältnis. Ich bin sicher, dass neben diesen Orden
auch die Statue eines Engels mit goldenem Herz, die
ihm von Niederschwedeldorfer Freunden 2014 für
seinen selbstlosen Einsatz zum Abschied auf einer ihm
gewidmeten Feier in seiner alten Heimat präsentiert
wurde, einen Ehrenplatz in seinem Haus hat. Wenn wir
heute Helmut Goebel den Kulturpreis Schlesien des
Landes Niedersachsen überreichen, so geschieht das
als ein Ausdruck tiefer Dankbarkeit an ihn. Er ist ein
besonderes, leuchtendes Beispiel für all diejenigen,
die über das konkrete Engagement für ihre ehemalige
Heimat die Versöhnung und das beiderseitige menschliche Verständnis nach furchtbaren Zeiten nicht aus den
Augen verloren, sondern die Versöhnung mit ganzer
Kraft gefördert haben.

świętego Niemców, któremu w opiekę mieszkańcy Szalejowa oddali poległych na wojnie synów. Dzięki Towarzystwu zapewniona jest kontynuacja prac rozpoczętych
przez Pana Goebela.
Panu Goebelowi nigdy nie chodziło o zyskanie sławy
czy uznania. Pozytywne, ukierunkowane na wspólne
przezwyciężenie uprzedzeń działania Pana Goebela nie
pozostały jednak niezauważone. Już w 1986 roku został
on odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec a w 2014 Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej. Te prestiżowe wyróżnienia
podkreślają jego zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich. Jestem pewien, że podobnie jak wymienione
odznaczenia honorowe, miejsce w jego domu zajmuje
statuetka anioła ze złotym sercem, przyznana mu podczas przyjęcia pożegnalnego przez jego szalejowskich
przyjaciół w 2014 roku za niestrudzone zaangażowanie.
I jeśli dziś przyznajemy mu Nagrodę Kulturalną Śląska
Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, to jest to wyrazem
głębokiej wdzięczności. Jest on szczególnie jasnym
przykładem dla wszystkich tych, którzy poprzez konkretne zaangażowanie na rzecz swojej byłej ojczyzny,
po potwornych czasach nie stracili z oczu pojednania i
obustronnego ludzkiego zrozumienia, lecz wspierali z
całych sił pojednanie.
Drogi Panie Goebel, dokonał Pan wielkich czynów na
rzecz polsko-niemieckiej przyjaźni. Dziękujemy Panu za
to.

LAUDATIO

LAUDACJA

Lieber Herr Goebel, Sie haben Großes für die
deutsch-polnische Freundschaft geleistet.
Wir danken Ihnen dafür.
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DANKSAGUNG
PODZIĘKOWANIE
Zuerst danke ich der Jury, dass sie gerade mich für den
43. Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen
2019 ausgewählt hat.
Geboren wurde ich 1925 in der Grafschaft Glatz. Gelernt habe ich Landwirtschaft, um später einmal unseren
Hof weiterführen zu können. Im Zweiten Weltkrieg
wurde ich dreimal verwundet. 1945 hatte ich nichts als
zwei Krücken unter den Armen und den festen Willen,
„wieder auf die Beine“ zu kommen.

Urodziłem się w 1925 roku w hrabstwie kłodzkim. W celu
przejęcia naszego rodzinnego gospodarstwa uczyłem
się zawodu rolnika. W czasie II wojny światowej zostałem
trzykrotnie ranny. W 1945 roku jedyne co miałem, to
dwie kule, z którymi łatwiej mogłem się poruszać i silne
pragnienie by „stanąć znów na własnych nogach.”
Na uniwersytecie w Halle nad Soławą uczyłem się
fachu hodowli zwierząt. W 1951 roku w Monastyrze
otworzyłem moją własną firmę. Przez kolejne 62 lata
sprzedawałem wszystko, czego potrzeba rolnikowi do
produkcji dobrego mleka. W 1953 roku w klasztorze
Oesede, w pobliżu Osnabrück, poślubiłem moją
pochodzącą z Dolnej Saksonii narzeczoną Irmgard.
W 1955 roku zbudowaliśmy razem dom. Urodziło nam
się czworo dzieci.

1959 fuhr ich zusammen mit meiner Frau das erste Mal
nach Schlesien, um ihr meine wunderschöne Heimat zu
zeigen. Für diese erste Reise brauchten wir noch eine
Einladung. Wir waren die ersten Deutschen, die nach
dem Kriege in mein Heimatdorf Niederschwedeldorf
kamen. Viele Touristen-Busse und -PKW schlossen sich
in der Folgezeit an.

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, był grób
moich dziadków. Zastaliśmy je w takim samym stanie, w
jakim to miejsce opuścili moi rodzice w 1946 roku. Od
razu zabrałem się do przywrócenia grobu do stanu, w
jakim był kiedyś. Udało mi się znaleźć polską rodzinę,
która bardzo sumiennie zajęła się jego pielęgnacją w
kolejnych latach.

PODZIĘKOWANIE

W 1959 roku razem z moją małżonką po raz pierwszy
pojechałem na Śląsk, by pokazać jej moją przepiękną
ojczyznę. Wtedy potrzebne nam było jeszcze zaproszenie. Byliśmy pierwszymi Niemcami, którzy po wojnie odwiedzili moją ojczystą wieś Szalejów Dolny. W kolejnych
latach liczne autobusy i samochody zapełnione turystami podążyły naszym śladem.

Zuerst besuchten wir das Grab meiner Großeltern. Es
lag noch so da, wie es meine Eltern 1946 verlassen
hatten. Ich bemühte mich sofort, es wieder so herzurichten, wie es früher aussah. Für die weitere Pflege
des Grabes fand ich eine polnische Familie, die diese
Aufgabe gewissenhaft erledigte. Das war sozusagen
das erste Denkmal, das ich restaurierte. Inzwischen sind
es über 30 Denkmäler geworden. In Niederschwedeldorf fand ich viele handfeste Freunde, denn mein Vater
hatte 1945/46 den Grundstein gelegt, als er den Polen,
die ins Dorf gekommen waren, zeigte, wie mit den verbliebenen Ackergeräten gewirtschaftet werden konnte.
So war ich immer, wenn ich vorgestellt wurde, der Sohn
von Pan Josef.

I to był, można by tak powiedzieć, pierwszy pomnik,
który odrestaurowałem. W międzyczasie ich liczba
wzrosła do ponad 30. A że w Szalejowie Dolnym nadal
żywa była pamięć o moim ojcu, który niejako położył w
1945/46 roku kamień węgielny, pokazując napływającym
do wsi Polakom, jak korzystać z urządzeń rolniczych
znajdujących się na miejscu, znalazłem wielu dobrych
przyjaciół. I tak, zawsze, gdy mnie gdzieś przedstawiano, byłem synem Pana Josefa.

DANKSAGUNG

An der Universität Halle a. d. Saale wurde ich in der
Tierzucht ausgebildet. 1951 machte ich mich in Münster/Westf. selbständig. Alles, was die Bauern brauchten,
um gute Milch erzeugen zu können, verkaufte ich 62
Jahre lang. 1953 heiratete ich im Kloster Oesede bei
Osnabrück meine aus Niedersachsen stammende Frau
Irmgard. 1955 bauten wir ein Haus. Wir bekamen vier
Kinder.

Na początku pragnę podziękować jury, że wyróżniono
mnie nagrodą główną 43. edycji Nagrody Kulturalnej
Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii.

Nach dieser ersten Reise mit meiner Frau folgten viele
weitere – auch berufliche – Reisen in meine Heimat. Es
wuchs Vertrauen und Freundschaft zu den Menschen im
Dorf. Für mein daraus erwachsenes Engagement erhielt
ich 1986 das Bundesverdienstkreuz.
Mit großem Interesse an Geschichte begann ich, nach
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Po odbyciu tej pierwszej wspomnianej podroży,
odbyłem jeszcze wiele kolejnych – również zawodowych – do mojej ojczyzny. Z czasem wzrastało zaufanie
i przyjaźń, łączące mnie i mieszkańców wsi. Z tych więzi
zrodziło się zaangażowanie, za które otrzymałem w 1986
roku Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
Zainteresowany historią, krok po kroku rozpocząłem
zgłębiać księgi kościelne i inne źródła historyczne
opisujące losy licznych pomników wsi.
W międzyczasie mój syn rozpoczął pracę w firmie, a
ja mogłem dzięki temu odbywać dłuższe wyjazdy i

So entwickelte sich das, was wir heute die „Straße der
Denkmäler“ nennen und in Natura bzw. im Internet
sehen können (www.grafschaft-glatz.de/h-goebel).
Über die Jahre musste für die Restaurierung der vielen
Denkmäler viel Geld aufgebracht werden. Aber ohne
die tatkräftige Hilfe der Menschen im Dorf wäre das
gar nicht gegangen. 22 Bürgerinnen und Bürger des
Dorfes, meist unter 40 Jahre alt, gründeten im Jahr
2002 den bei Gericht eingetragenen Verein „Erzengel
Michael“. Von einigen wichtigen Denkmälern druckten
wir zweisprachige Beschreibungen, die über unsere
„kleinen Briefträger“, die Schulkinder, in der Schule verteilt wurden.
Georgsmarienhütte ist Patenstadt von Nieder- und
Oberschwedeldorf, Partnerstadt der Gemeinde Glatz
und unterstützte die Aktivitäten stets. Die Medien vor
Ort begleiteten unsere Arbeit, und die Heimatgruppe
Grafschaft Glatz e.V. berichtete in ihren Veröffentlichungen gleichfalls über die Ereignisse.
Zu jedem einzelnen Denkmal verfasste ich eine Geschichte, die durch eine liebenswürdige Dolmetscherfamilie überarbeitet und übersetzt wurde. So konnte
an jedem der Objekte eine kleine, zweisprachige Tafel
angebracht werden. Durch unsere Arbeit an den Denkmälern haben wir das ganze Dorf mitgerissen (das etwa
700 Einwohner/-innen hat). Der Ort wurde schöner,
bekannter und auch interessanter. Beim jährlichen
Wettbewerb in der Gemeinde Glatz, die aus 35 Orten
besteht, wurde Niederschwedeldorf im Jahr 2012 zum
schönsten Dorf gewählt.
Am 6. Juni 2009 eröffneten wir die „Straße der Denkmäler“ – obwohl sie noch nicht fertig war. Landrat
Krzysztof Balde, Bürgermeister Franz Kin und ich durchschnitten gemeinsam symbolisch ein Band.

Na temat niektórych ważnych pomników
przygotowaliśmy dwujęzyczne broszurki, które nasi
„mali listonosze”, nasze dzieci w wieku szkolnym,
rozdawały w swoich szkołach.
Georgsmarienhütte jest miastem partnerskim Szalejowa
Dolnego i Górnego oraz gminy Kłodzko i wspiera stale
naszą działalność. Media lokalne towarzyszą nam podczas naszej pracy, a grupa ojczysta Graftschaft Glatz e.V.
opisuje wydarzenia w swoich publikacjach.
Do każdego pomnika sporządziłem opis jego historii,
który życzliwa rodzina tłumaczy i opracowuje. I tak też
udało się opatrzyć każdy pomnik w dwujęzyczną tablicę.
Naszym zaangażowaniem zaraziliśmy całą społeczność
lokalną (ok. 700 mieszkańców). Miejsce wypiękniało.
Jest bardziej znane i ciekawsze. Podczas corocznego
konkursu organizowanego przez gminę Kłodzko, to
spośród 35 miejscowości, w 2012 Szalejów Dolny został
wybrany najpiękniejszą wsią.
6 czerwca 2009 roku otworzyliśmy „Szlak Pomników“
– pomimo tego, że nie wszystko było jeszcze w pełni
gotowe. Razem ze starostą Krzysztofem Balde i burmistrzem Franzem Kinem przecięliśmy symboliczną wstęgę.
W tym roku mija sześćdziesiąt lat od 1959 roku, kiedy
zajęliśmy się pracami restauratorskimi po raz pierwszy.
Patrząc wstecz, pozwolę sobie powiedzieć: Był to piękny
czas!
Na tablicy przy lapidarium w Szalejowie Dolnym, którą
mój młody towarzysz na dobre i na złe Adrian Nieckarz
zawiesi w dniu X, będą widniały słowa: „Omni Deo Gloria” (Bogu cała cześć)
Dziękuję serdecznie za uwagę i do widzenia!

Gegenwärtig jährt sich zum 60. Mal der Beginn der Restaurierung von Denkmälern, die 1959 begann. Zurückblickend darf ich bemerken: Es war eine schöne Zeit!
Über der Gedenktafel, die mein junger Mitstreiter in
Freud und Leid, Adrian Nieckarz, nach dem Tage X am
Lapidarium in Niederschwedeldorf anbringen wird,
werden die Worte stehen: „Omni Deo Gloria“ (Alles zur
Ehre Gottes).
Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und auf Wiedersehen
(dziekuje, dowidzenia)!

PODZIĘKOWANIE

Inzwischen war mein Sohn Gregor in die Firma eingetreten, und ich konnte längere Aufenthalte planen und
Zeit in die Restaurierungsarbeit investieren.

inwestować więcej czasu w prace konserwatorskie.
I tak też powstało to, co dziś nazywamy „Szlakiem
Pomników”, co możemy zobaczyć w całej okazałości w
naturze i za pomocą Internetu (www.grafschaft-glatz.
de/h-goebel). W przeciągu tych lat na prace konserwatorskie przeznaczyliśmy niemałe zasoby finansowe.
Ale bez pomocy zaangażowanych mieszkańców wsi nie
było by to możliwe. 22 mieszkańców wsi, nie rzadko
poniżej 40 roku życia, założyło w 2002 roku Towarzystwo
„Archanioł Michał”.

DANKSAGUNG

und nach in den Kirchenbüchern und anderen Quellen
die Geschichte der vielen Denkmäler des Dorfes zu
erforschen.
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Grupa wycieczkowa Stowarzyszenia Pielęgnacji
Śląskiej Kultury i Sztuki
pod nową tablicą na
zaporze w Pilchowicach
w 2013 roku

1993 Gründung des VSK mit Sitz in Königswinter mit
dem Ziel, „ein Haus Schlesien in Schlesien zu
schaffen“

ZEITTAFEL VSK KALENDARIUM VSK

1994 Beginn von Literaturwettbewerben mit bilingualen deutschen und polnischen Schulen
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1994 Erwerben von Spendengeldern und Krediten
für den Aufbau eines Kulturzentrums im Schloss
Lomnitz
1995 Vereinbarung einer engeren Zusammenarbeit
zwischen dem VSK und der Schloss Lomnitz
GmbH, Nutzung des kleinen Schlosses als
VSK-Kulturzentrum, Einrichtung einer eigenen
Bibliothek
1996 Freilegung und Restaurierung von 84 Schrifttafeln an den Emporen und bis 1999 Restaurierung
des Altars in der Hirschberger Gnadenkirche in
Kooperation mit der Erika-Simon-Stiftung

Verein zur Pflege schlesischer
Kunst und Kultur Stowarzyszenie
Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska

VSK-Wandergruppe vor
der wiederhergestellten
Gedenktafel an der Talsperre Mauer 2013

1993 powołanie Stowarzyszenia Pielęgnacji Śląskiej
Kultury i Sztuki z siedzibą w Königswinter, jego
zamiarem jest „stworzenie Śląskiego domu na
Śląsku”
1994 pierwsze konkursy literackie z dwujęzycznymi
niemieckimi i polskimi szkołami
1994 gromadzenie wsparcia finansowego
dobroczyńców i kredyty na założenie Centrum
Kultury w Pałacu w Łomnicy
1995 zawarcie porozumienia bliskiej współpracy Stowarzyszenia Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki
z Pałacem w Łomnicy Sp. z o.o., wykorzystanie
Małego Pałacu jako siedziby Centrum Kultury
Stowarzyszenia Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki, założenie własnej biblioteki
1996 do 1999 w kooperacji z Fundacją Eriki Simon
odsłonięcie i odrestaurowanie 84 tablic na

1998 Deutsch-polnische Ausstellung „Das schlesische
Elysium. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
der Schlösser im Hirschberger Tal“, gemeinsam
mit Monumenta Silesiae e.V.
1999 Einweihung der VSK-Ausstellung über die Zillerthaler Exulanten des 19. Jahrhunderts im „Tiroler
Hof“ in Zillerthal-Erdmannsdorf, Rettung einer
historischen Balkoninschrift von einem Tiroler
Haus in Zillerthal-Erdmannsdorf („Gott segne
den König Friedrich Wilhelm III“)
1999 bis 2011 VSK-Kulturreisen durch Nieder- und
Oberschlesien, zunächst mit dem amtierenden
Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden
Dr. Horst Berndt und später mit dem Beiratsvorsitzenden Dr. Gerhard Schiller
2001 bis 2004 Deutsch-polnische Wanderausstellung +
Katalog „Das Tal der Schlösser und Gärten. Das
Hirschberger Tal in Schlesien – unser gemeinsames Kulturerbe“ in Kooperation mit: Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V.,
Monumenta Silesiae e.V. und Muzeum Okręgowe
w Jeleniej Górze, heute Muzeum Karkonoski/
Riesengebirgsmuseum (die Ausstellung wurde in
acht Städten in Deutschland und Polen gezeigt)
2002 Verlegung des juristischen Vereinssitzes nach
Görlitz
2005 bis 2018 Multivisionschau „Wachgeküsst. Die
Geschichte von Schloss Lomnitz“ wurde in der
Bibliothek des VSK im großen Schloss Lomnitz
fast täglich gezeigt
2006 Umwandlung der zweimal im Jahr erscheinenden
VSK-Mitteilungen GRUSS AUS LOMNITZ von
einer Mitgliederbroschüre zu einer Kulturzeitschrift, zunächst in deutscher und später auch in
polnischer Sprache
2006 Ausstellung „Friedrich Wilhelm Graf von Reden
und der schlesische Eisenkunstguss“ im großen
Schloss Lomnitz
2006 Fotoausstellung „Zwischen Traum und Erwachen
– der Gutshof von Lomnitz“ (Ausstellung von 5
Fotografen im historischen Speicher des Gutshofes Lomnitz)

emporach oraz renowacja ołtarza w jeleniogórskim Kościele Łaski
1997 do 1999 w kooperacji z Fundacją Eriki Simon
ocalenie i odrestaurowanie pomnika (tereny obok
Muzeum Karkonoskiego) Johanna Christopha
Schönau`a (*1727, †1802), zasłużonego jeleniogórskiego burmistrza, wsparcie przy zakupie
i remoncie Domu Tyrolskiego (Tiroler Hof) w
Mysłakowicach
1998 wspólnie z Monumenta Silesiae zorganizowanie
polsko-niemieckiej wystawy „Śląskie Elizjum.
Teraźniejszość i przyszłość zamków w Kotlinie
Jeleniogórskiej“
1999 inauguracja wystawy o mysłakowickich eksulantach w XIX wieku w „Domu Tyrolskim“
w Mysłakowicach, ocalenie historycznego
zapisu balkonowego na Domu Tyrolskim w
Mysłakowicach („Niech Bóg błogosławi króla
Fryderyka Wilhelma III”)
1999 do 2011 organizowane przez Stowarzyszenie
Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki wyjazdy
kulturalne po Dolnym i Górnym Śląsku, wpierw w
towarzystwie prezesa i prezesa honorowego dra
Horsta Berndta a później z przewodniczącym rady
doradczej drem Gerhardem Schillerem
2001 do 2004 polsko-niemiecka wystawa objazdowa
+ katalog „Dolina Pałaców i Ogrodów. Kotlina
Jeleniogórska na Śląsku – nasze wspólne dziedzictwo kulturowe” w kooperacji z Towarzystwem
Międzyregionalnej Wymiany Kulturalnej, Monumenta Silesiae oraz Muzeum Okręgowym w
Jeleniej Górze, dzisiejszym Muzeum Karkonoskim
/ Riesengebirgsmuseum (wystawa była prezentowana w ośmiu miastach w Niemczech i w Polsce)
2002 przeniesienie prawnej siedziby Stowarzyszenia do
Zgorzelca
2005 do 2018 wystawa multimedialna „Wachgeküsst.
Historia Pałacu w Łomnicy“ prezentowana w
bibliotece Stowarzyszenia Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki w Dużym Pałacu niemalże codziennie
2006 zmiany w profilu wydawanej dwa razy do roku
broszury POZDROWIENIA Z ŁOMNICY w kierunku magazynu kulturalnego, początkowo w j.
niemieckim później również w j. polskim
2006 wystawa w Dużym Pałacu w Łomnicy „Hrabia
Friedrich Wilhelm von Reden i śląskie artystyczne
odlewy żeliwne”
2006 wystawa fotografii „Między snem a przebudzeniem – dwór w Łomnicy “
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1997 bis 1999 Rettung und Restaurierung der Gedenksäule für den verdienten Hirschberger Bürgermeister Schönau (*1727, †1802) am Standort des
Riesengebirgsmuseums in Kooperation mit der
Erika-Simon-Stiftung. Unterstützung des Erwerbs
und der Sanierung des Tiroler Hofs (Dom Tyrolski) in Zillerthal-Erdmannsdorf
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2007 Ausstellung „Glanz und Elend der schlesischen
Weber“ im großen Schloss Lomnitz
2008 Ausstellung „Schlösser der ehemaligen Grafschaft Glatz“ im großen Schloss Lomnitz

2007 wystawa „Urok i nędza śląskich tkaczy“ w Dużym
Pałacu w Łomnicy

2008 bis heute Beteiligung an der Sicherung und dem
Wiederaufbau des ehemaligen Bethauses aus
Schönwaldau auf dem Schlossgelände in Lomnitz

2008 wystawa w Dużym Pałacu w Łomnicy „Pałace
niegdysiejszego hrabstwa kłodzkiego“

2009 Mitausrichtung des Schlesienseminars in Groß
Stein „Vereine, Verbände, Bruderschaften in
ihrer Bedeutung für Schlesien – gestern, heute,
morgen“
2009 Dreisprachige Ausstellung (in Deutsch, Polnisch,
Englisch) „Hinterm Herrenhaus. Zur Geschichte
der Gutshöfe und der Gutsherrschaft im Hirschberger Tal“ in Kooperation mit Monumenta
Silesiae e.V. im Gutshof von Lomnitz
2009 bis 2015 Beteiligung des VSK als Junior-Partner
der Stadt Jelenia Góra am EU-Projekt zur Sanierung der Gruft-Kapellen an der Gnadenkirche in
Hirschberg und Erstellung einer Monografie über
den Gnadenfriedhof in deutscher und polnischer
Sprache
2009 Wanderausstellung „Zeitreisen – Historische
Schlesien-Ansichten“ aus der Graphiksammlung
Haselbach des Schlesischen Museums in Görlitz
in Zusammenarbeit mit dem Herder-Institut Marburg und dem „Kulturforum Östliches Europa“
in Potsdam im großen Schloss Lomnitz. Verbunden wurde die Ausstellung mit Vorträgen des
VSK-Beiratsmitgliedes Dr. Angelika Marsch
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2009 Beteiligung an erfolgreichen Protestaktionen
zum Erhalt der Riesengebirgslandschaft (historische Baumallee zwischen Lomnitz und Fischbach,
Steinbrüche im östlichen Kreis Hirschberg)
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(wystawa prac pięciu fotografów w historycznym
spichlerzu Dworu w Łomnicy)

2010 Unterstützung des Dokumentarfilms „Häuser des
Herrn. Kirchengeschichte aus Niederschlesien“
der Filmautorin und Regisseurin Ute Badura
2010 Ausstellung im großen Schloss Lomnitz über
Kreuze und Bildstöcke unter dem Titel „Gottes
Mühlen“ aus dem Kudowa-Nachoder Grenzgebiet
2012 Mitausrichtung des 17. Schlesienseminars zum
Thema „Bildung in Schlesien: Chance für Dich,
für mich und für die Region“ in Groß Stein
2013 Errichtung einer viersprachigen Gedenktafel am
ehemaligen Wohnsitz des Schriftstellers Gerhart
Pohl in Wolfshau, der dort in seiner „Fluchtburg“
Verfolgten des Naziregimes Unterschlupf gewährte

2008 do dziś współudział przy zabezpieczeniu i odbudowie byłego domu modlitewnego z Rząśnika na
terenach Pałacu w Łomnicy
2009 współudział w organizacji seminarium śląskiego w
Kamieniu Śląskim „Związki, stowarzyszenia, bractwa i ich znaczenie dla Śląska – wczoraj, dziś, jutro“
2009 trójjęzyczna wystawa (w j. niemieckim, polskim,
angielskim) „Za dworem. Historia dworów i
ich mieszkańców w Kotlinie Jeleniogórskiej“ w
kooperacji z Monumenta Silesiae na Dworze w
Łomnicy
2009 do 2015 współudział Stowarzyszenia Pielęgnacji
Śląskiej Kultury i Sztuki w roli junior-partnera w
projekcie unijnym miasta Jelenia Góra restauracji Kaplicy jeleniogórskiego Kościoła Łaski oraz
współtworzenie monografii o cmentarzu przy
Kościele Łaski w j. polskim i niemieckim
2009 wystawa objazdowa „Podróże w czasie“ – historyczne oblicza Śląska z kolekcji grafików Haselbacha
– Muzeum Śląskiego w Zgorzelcu przy współpracy
z Instytutem Herdera w Marburgu oraz „Forum
Kultury Europa Wschodnia” z Poczdamu w Dużym
Pałacu w Łomnicy, połączone z wykładami członkini
Rady Doradczej Stowarzyszenia Pielęgnacji Śląskiej
Kultury i Sztuki dr Angeliki Marsch
2009 udział w pomyślnym przeprowadzeniu akcji
protestacyjnej utrzymania krajobrazu karkonoskiego (historyczna aleja drzew łącząca Łomnicę z
Karpnikami, kamieniołomy we wschodniej części
powiatu jeleniogórskiego)
2010 wsparcie realizacji filmu dokumentalnego „Domy
Pana. Historie Kościołów Dolnego Śląska“ autorki
filmowej i reżyserki Ute Badura
2010 wystawa w Dużym Pałacu w Łomnicy o krzyżach
i przydrożnych kapliczkach pod tytułem „Młyny
Boga” z pogranicza Kudowa Zdrój - Nachod
2012 współorganizacja 17 seminarium śląskiego o
temacie „Edukacja na Śląsku: Szanse dla ciebie,
dla mnie i dla regionu“ w Kamieniu Śląskim
2013 umieszczenie tablicy pamiątkowej w czterech
językach w byłym miejscu zamieszkania pisarza Gerharta Pohla w Wilczej Porębie, któ-

2014 Wanderausstellung des Vereins Haus Schlesien
„Klosterdämmerung – vom Umbruch zum Aufbruch – 299 Jahre Säkularisation am Beispiel
der Zisterzienser“ in deutscher und polnischer
Sprache im großen Schloss Lomnitz
2014 Fotoausstellung „Schlesische Friedenskirchen“
der Fotografin Barbara Górniak im großen
Schloss Lomnitz
2016 Neugestaltung der VSK-Kulturzeitschrift „Gruß
aus Lomnitz“ mit neuem Format und Zweisprachigkeit (deutsch und polnisch), zusammengefasst in jeweils einem Heft; aktuell in einer
Auflage von 1.500 Exemplaren
2016 bis heute Mitwirkung an der Veranstaltungsreihe
„Winterakademie“ des Unternehmens„Senfkornreisen“ aus Görlitz im Schloss Wernersdorf
ab 2017 Verleihung eines VSK-Preises für Denkmalpflege in zweijährigem Rhythmus
2019 Ausstellung „Drei Jahrhunderte Leben in Schloss
Lomnitz“ – digitale Ausstellung auf Polnisch,
Deutsch und Englisch, gemeinsam mit der
Stiftung Dominium Lomnitz im großen Schloss
Lomnitz
2019 Vorbereitung einer digitalen Ausstellung „Schlesische Toleranz – Toleranz in Schlesien“ zur
Geschichte der Bethäuser im Kreis Hirschberg in
Kooperation mit der Stiftung Dominium Lomnitz.
Die Ausstellung wird ab Ende 2019 im wieder
aufgebauten Bethaus von Schönwaldau im Park
von Lomnitz gezeigt.
ab 2019 Auslobung eines VSK-Literaturpreises in zweijährigem Rhythmus

ry tam, w swoim „zamku obronnym“ ukrywał
prześladowanych przez nazistów
2014 wsparcie przy odrestaurowaniu kolekcji kafelków
w Pałacu w Pakoszowie
2014 wystawa objazdowa Stowarzyszenia Haus Schlesien „Zmierzch klasztorów – od przełomu do przebudzenia – 299 lat sekularyzacji na przykładzie
zakonu cystersów“ w j. polskim i niemieckim w
Dużym Pałacu w Łomnicy
2014 wystawa fotografii „Śląskie Kościoły Pokoju“
fotografki Barbary Górniak w Dużym Pałacu w
Łomnicy
2016 nowa odsłona magazynu kulturalnego „Pozdrowienia z Łomnicy” Stowarzyszenia Pielęgnacji
Śląskiej Kultury i Sztuki, nowy format i teksty
dwujęzyczne (w j. niemieckim i polskim), bieżący
nakład to 1.500 egzemplarzy
2016 do 2019 współudział w serii wydarzeń pt. „Akademia Zimowa“ przedsiębiorstwa „Senfkornreisen“
ze Zgorzelca w Pałacu w Pakoszowie
od 2017 zainaugurowanie Nagrody Stowarzyszenia
Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki w zakresie
Ochrony Zabytków, przyznawanej co dwa lata
2019 wystawa „Trzysta lat życia w Pałacu w Łomnicy“
– cyfrowa wystawa w j. polskim, niemieckim i angielskim, wspólnie z Fundacją Dominium Łomnica
w Dużym Pałacu w Łomnicy
2019 w kooperacji z Fundacją Dominium Łomnica przygotowanie cyfrowej wystawy „Śląska tolerancja
– tolerancja na Śląsku“ o domach modlitewnych
w powiecie jeleniogórskim. Wystawa będzie
dostępna dla zwiedzających w odrestaurowanym domu modlitewnym w Rząśniku w parku w
Łomnicy pod koniec 2019 roku
od 2019 powołanie Nagrody Literackiej Stowarzyszenia
Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki, przyznawanej
co dwa lata

Plakette des VSK-Denkmalschutzpreises 2018
Tabliczka pamiątkowa nagrody ufundowanej przez Stowarzyszenie Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki 2018
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2014 Förderung der Restaurierung des Kachelkabinetts im Schloss Wernersdorf
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Heilige Hedwig, czy jak byśmy powiedzieli po polsku
„Święta Jadwiga“ jest wielce adorowana na Śląsku.
Dla polskich biskupów i ich podjętego w 1965 roku
gestu pojednania w stronę niemieckich biskupów,
była ona symbolem historycznego zbliżenia w duchu
chrześcijaństwa między oboma narodami. Co ciekawe,
biskupi pisali o owocnych, obopólnych wpływach obu
narodów i słusznie oprawili to już wtedy w europejskie
ramy. To przeświadczenie dotyczy w szczególny sposób
Śląska.

Die Heilige Hedwig oder „Święta Jadwiga“, wie man
in Polen sagt, wird in Schlesien hoch verehrt. Polens
Bischöfen galt sie im November 1965 bei ihrer Versöhnungsbotschaft an die deutschen Amtsbrüder als
Symbol für einen Brückenschlag im Geiste des Christentums zwischen beiden Völkern. Die Bischöfe haben
interessanterweise schon damals von den fruchtbaren
Einflüssen geschrieben, die die Kulturen beider Völker
seit Jahrhunderten aufeinander hatten und dies in weiser Voraussicht in einen europäischen Rahmen eingefügt. Diese Erkenntnis trifft in besonderer Weise auch
auf Schlesien zu.

Niejako „pod patronatem“ Świętej Jadwigi łączą się
ze Śląskiem liczne świadectwa różnorodnej historii
tego wspaniałego europejskiego pejzażu kulturowego
i duchowego, które uchowały się do dziś. Niejedno
świadectwo przetrwało czasy wojny i zniszczenia, inne
zostały pieczołowicie odbudowane. Choć wiele jest
jeszcze do odrestaurowania i zaprezentowania. Utrzymanie śląskiej sztuki i kultury, uchronienie jej, rozwijanie
i przekazywanie w postaci zobowiązującej spuścizny
dwóch narodów na ręce przyszłych pokoleń, jest ważną
podstawą wspólnej pokojowej przyszłości w naszej
Europie.

Gleichsam, unter der „Schirmherrschaft“ der Heiligen
Hedwig, verbinden sich mit Schlesien zahlreiche Zeugnisse der wechselvollen Geschichte einer wunderbaren
europäischen Geistes- und Kulturlandschaft, die sich
bis heute erhalten haben. Manches überdauerte Krieg
und Zerstörung, anderes wurde einfühlsam wieder
hergestellt. Vieles will auch noch restauriert und wieder
nutzbar gemacht werden. Schlesische Kunst und Kultur
zu erhalten, zu bewahren, weiter zu entwickeln und als
verpflichtendes Erbe zweier Völker an künftige Generationen weiterzugeben, ist wichtige Grundlage für eine
gemeinsame friedliche Zukunft in unserem Europa.

Temu jednoczącemu narody zadaniu poświęca się już
od ponad 25 lat Stowarzyszenie Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki. W 1993 roku narodziło się z idei członków
„Stowarzyszenia Haus Schlesien“ – przyszłościowego i
nastawionego na pojednanie dra Klausa Ullmanna oraz
jego towarzysza dra Heinricha Trierenberga – od tego
czasu z siedzibą w Zgorzelcu. Centrum pracy i serce
członków Stowarzyszenia znajduje się jednak w śląskim
Pałacu w Łomnicy, dworze rodziny von Küster, niedaleko Jeleniej Góry. O ile działalność Stowarzyszenia na
początku istnienia koncentrowała się przede wszystkim
na odrestaurowaniu Pałacu w Łomnicy i utworzeniu tam
Centrum Kultury, które miałoby służyć mieszkańcom
trójkąta krajów Niemiec, Polski i Czech, o tyle w latach
kolejnych stopniowo rozszerzano jego działalność.

Dieser völkerverbindenden Aufgabe widmet sich seit
mehr als 25 Jahren der Verein zur Pflege schlesischer
Kunst und Kultur (VSK). 1993 als Idee von Mitgliedern
des „Vereins Haus Schlesien“ – sowie dem weitsichtigen und auf Versöhnung ausgerichteten Dr. Klaus Ullmann und seines Mitstreiters Dr. Heinrich Trierenberg
– gegründet, hat der Verein seither seinen juristischen
Sitz in Görlitz, dort ist der Mittelpunkt der Arbeit des
VSK. Das Herz seiner Mitglieder schlägt jedoch im
schlesischen Schloss Lomnitz der Familie von Küster in
der Nähe von Hirschberg. Konzentrierten sich die Aktivitäten des VSK in seiner Anfangszeit vor allem auf die
Restaurierung des Schlosses in Lomnitz und die dortige
Schaffung eines kulturellen Zentrums für die Annäherung der Menschen im Dreiländereck Deutschland,
Polen und Tschechien, so weitete sich die Tätigkeit des
Vereins in den Folgejahren schrittweise aus.
Getreu dem Vereinszweck der Förderung, Pflege und
Erhaltung schlesischer Kulturwerte, wird dieses Ziel

Wierne celom statutowym jakimi są wspieranie, opieka
i utrzymanie śląskich wartości kultury, Stowarzyszenie
organizuje wystawy – „Mysłakowiccy eksulanci w Kotlinie Jeleniogórskiej“ lub „Za dworem. Historia dworów
i ich mieszkańców w Kotlinie Jeleniogórskiej“ – czy
też przedsięwzięcia typu festyny dożynkowe czy targi
wielkanocne i bożonarodzeniowe, by w ten sposób
dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Trwałym
elementem działalności Stowarzyszenia są również organizowane zwiedzania, programy wizyt, oferty wyjazdów
i publikacje. Wykłady i konkursy recytatorskie szkół
dwujęzycznych oraz koncerty dopełniają program.
Stowarzyszenie Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki jest
ponadto partnerem projektowym unijnego projektu
rewitalizacji barokowych kaplic cmentarnych w Jeleniej
Górze, które wzniesiono w latach od 1717 do 1770 tych

Gefördert wird etwa auch die Restaurierung der wertvollen Wernersdorfer Kachelstube. Schloss Wernersdorf, mit einer vorindustriellen Manufaktur für Bleichleinen, liegt ca. 20 Kilometer von Hirschberg entfernt. Das
mit niederländischen Kacheln ausgestattete Kabinett
soll nach der konservatorischen Instandsetzung der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Seit 2008 wird an der Rettung des schon eingestürzten
und vom Abriss bedrohten Fachwerkbethauses aus
Schönwaldau und seiner Wiedererrichtung im ehemaligen Park von Schloss Lomnitz gearbeitet. Die in der
Zeit Friedrichs des Großen errichteten 212 Bethäuser
waren für die konfessionelle Harmonie in Schlesien
seinerzeit ausgesprochen wichtig.
Finanziell unterstützt werden soll auch die Rückkehr der
Engler-Orgel in die Elisabethkirche zu Breslau.
Um die gemeinsame mitteleuropäische Geschichte und
Kultur des schlesischen Landes und seiner Menschen
in Vergangenheit und Gegenwart lebendig zu erhalten
und als Zukunftschance zu wahren, arbeitet der VSK mit
seinen z. Zt. über 300 Mitgliedern in Deutschland und
Polen mit einer Vielzahl von Organisationen aus den
Bereichen Kultur und Denkmalschutz zusammen. Er
pflegt eine enge Zusammenarbeit etwa mit
• der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
in Warschau,
• der Abteilung Hirschberg im Denkmalpflegeamt der
Woiwodschaft Niederschlesien,
• der Gemeindeverwaltung Erdmannsdorf und vielen
anderen Gemeinden im Hirschberger Tal,
• dem Kommunalverband der Riesengebirgsgemeinden in Buchwald,

Stowarzyszenie wspiera również prace restauracyjne
cennego pakoszowskiego saloniku kaflowego. Pakoszowski Pałac wraz z przedprzemysłową manufakturą
wybielania lnu, leży ok. 20 km od Jeleniej Góry. Po
zakończeniu prac konserwatorskich pomieszczenia te
wykończone niederlandzkimi kafelkami będą dostępne
do zwiedzania dla szerokiej publiczności.
Od 2008 roku Stowarzyszenie pracuje nad ponownym
usytuowaniem w Parku Pałacu w Łomnicy uratowanego
lecz zagrożonego rozbiórką domu modlitwy w Rząśniku.
Powstałych w czasach Fryderyka Wielkiego 212 domów
modlitwy było ówcześnie bardzo ważnym elementem w
utrzymaniu harmonii między konfesjami na Śląsku.
Wsparcie finansowe ma również otrzymać powrót organów Englera do Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu.
Przy utrzymaniu wspólnej środkowoeuropejskiej historii i
kultury terenów Śląska i jego mieszkańców dziś i zachowaniu tychże na przyszłość, Stowarzyszenie i jego 300
członków z Niemiec i Polski współpracuje dziś z licznymi
organizacjami z obszaru kultury i ochrony zabytków.
Blisko współpracuje z przykładowo:
• Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie,
• odziałem jeleniogórskiego urzędu ds. ochrony zabytków województwa dolnośląskiego,
• zarządem gminy Mysłakowice i wieloma innymi gminami w Kotlinie Jeleniogórskiej,
• zarządem związku komunalnego gmin karkonoskich
w Bukowcu,
• dyrektorem Muzeów Miejskich Wrocławia, drem
Łagiewskim, który jest wieloletnim członkiem kapituły
Nagrody Kulturalnej Śląska,
• Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze,
• Domem Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie,
• jak i z Fundacją Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej.
Trwałym i wyjątkowo atrakcyjnym elementem
działalności Stowarzyszenia są ośmiodniowe akademie zimowe odbywające się w różnych miejscach na
Śląsku, których stałymi elementami są wykłady, rozmowy na temat aktualnych aspektów jednoczącej narody
pracy kulturalnej na Śląsku oraz wycieczki i zwiedzanie
wyjątkowych historycznie i kulturowo miejsc.
W roku 2017 po raz pierwszy przyznano nagrodę

LAUDACJA

Der VSK ist außerdem Projektpartner des EU-Projektes zur Revitalisierung der barocken Grabkapellen in
Hirschberg, die von 1717 bis in die 1770er-Jahre geschaffen wurden und ein einmaliges Ensemble wertvoller sakraler Architektur, skulpturaler Kunst und Bildhauerei darstellen. Die Grufthäuser befinden sich auf einem
rund um die heutige Kirche zum Heiligen Kreuz – auch
Gnadenkirche genannt – parkähnlich angelegten, alten
evangelischen Friedhof. Sie gehören zu den prachtvollsten schlesischen Nekropolen dieser Art.

i są niepowtarzalnym przykładem cennej architektury
sakralnej i sztuki rzeźbiarskiej. Krypty te znajdują się
na terenie wokół dzisiejszego Kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego – również zwanego Kościołem Łaski
– i tworzą pewnego rodzaju park na terenach starego
ewangelickiego cmentarza. Należą do najokazalszych
śląskich nekropolii tego rodzaju.
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seither durch Ausstellungen – „Zillerthaler Exulanten
im Hirschberger Tal“ oder „Hinter dem Herrenhaus
– Zur Geschichte des Lomnitzer Gutes und seiner
Menschen“ – verfolgt, verbunden mit Veranstaltungen
wie Erntedankfest, Oster- und Adventsmarkt, die weite
Kreise der Bevölkerung ansprechen. Auch Führungen,
Besuchsprogramme, Reiseangebote und Publikationen
sind fester Bestandteil der Arbeit. Vorträge und Rezitationswettbewerbe bilingualer Schulen sowie Konzerte
ergänzen das Programm.
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• dem Direktor der historischen Museen Breslau,
Herrn Dr. Łagiewski, der langjähriges Mitglied der
Jury des Kulturpreises Schlesien ist,
• dem Riesengebirgsmuseum in Hirschberg,
• dem Gerhart-Hauptmann-Haus Agnetendorf
• sowie der Stiftung der Schlösser und Gärten im
Hirschberger Tal.
Fester und ausgesprochen attraktiver Bestandteil der
Vereinsaktivitäten sind die achttägigen Winterakademien an unterschiedlichen Orten in Schlesien, in deren
Mittelpunkt Vorträge und Gespräche zu aktuellen
Aspekten der völkerverbindenden Kulturarbeit in Schlesien sowie Ausflüge und Besuche zu kulturhistorisch
bedeutsamen Zielen stehen.
Im Jahr 2017 ist erstmals der Denkmalschutzpreis des
VSK für kleinere private und kulturell bedeutsame Objekte in Niederschlesien verliehen worden. Ziel ist es,
diese Objekte beispielhaft herauszustellen, um so zur
Nachahmung anzuregen. So wurde beispielsweise im
letzten Jahr die originalgetreue Wiedererrichtung eines
ländlichen Hofes im Ortsteil Wiesenthal der Stadt Lähn
ausgezeichnet. Den Ehrenpreis erhielt der 1914 errichtete „Pawilon Norweski“ im ehemaligen Füllner-Park
von Warmbrunn.
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Besonders erfreut mich die Tatsache, dass der VSK konsequent zweisprachig polnisch und deutsch tätig ist.
Auch der GRUSS AUS LOMNITZ informiert zweimal im
Jahr als reich bebilderte und ausgesprochen informative Broschüre in deutscher und polnischer Sprache über
kulturhistorische Hintergründe sowie alles Wissenswerte aus der Vereinsarbeit.
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Getragen von dem Gedanken der Versöhnung und
Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen, soll mit
der Verleihung des Kulturpreises Schlesien an Preisträgerinnen und Preisträger aus beiden Ländern das
Engagement von Menschen in besonderer Weise
anerkannt werden, die durch ihre Herkunft oder ihr
Schaffen der europäischen Kulturlandschaft Schlesien
verbunden sind. Deshalb freue ich mich sehr, dass der
Sonderpreis des Kulturpreises Schlesien in diesem Jahr
dem Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur in
Anerkennung seiner brückenbildenden Kulturarbeit in
einer der landschaftlich schönsten und kulturhistorisch
interessanten Kulturregionen Europas verliehen wird.
Ich gratuliere dem Verein zur Pflege schlesischer Kunst
und Kultur und seinen engagierten Mitgliedern zu dieser hohen Auszeichnung und wünsche ihnen weiterhin
viel Erfolg. Möge die Auszeichnung nicht nur Anerkennung des bisher Geleisteten, sondern Ansporn für
vielfältige weitere Aktivitäten sein.

ufundowaną przez Stowarzyszenie dla małych, ważnych
kulturowo, prywatnych obiektów na Dolnym Śląsku.
Celem jest wskazywanie innym przykładu godnego
naśladowania. Przykładowo, w minionym roku nagrodzono odrestaurowanie gospodarstwa wiejskiego w
Bystrzycy, dzielnicy miasta Wleń. Nagrodę Honorową
otrzymał zbudowany w 1914 roku Pawilon Norweski w
byłym parku Füllera w Cieplicach.
Szczególnie raduje mnie fakt, że Stowarzyszenie działa
konsekwentnie dwujęzycznie w j. polskim i niemieckim. Również wyjątkowo rzetelnie wykonana z bogatą
szatą graficzną broszura POZDROWIENIA Z ŁOMNICY
informuje dwa razy do roku w j. niemieckim i polskim
o kulturowo-historycznych faktach jak i o wydarzeniach
stowarzyszeniowych.
Kierowani myślą pojednania między Niemcami a Polską,
przyznanie Nagrody Kulturalnej Śląska laureatkom i
laureatom z obu krajów ma być szczególnym wyrazem
uznania ich zaangażowania. Tych, którzy, czy to poprzez
swoje pochodzenie albo swoje czyny czują się związani
z europejskim pejzażem kulturowym Śląska. Dlatego
cieszę się bardzo, że w tegorocznej edycji Nagrody
Kulturalnej Śląska Nagrodę Specjalną otrzymuje Stowarzyszenie Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki. Przyznanie
Nagrody Specjalnej jest wyrazem uznania pracy kulturalnej na rzecz budowania mostów w krajobrazowo jednym
z najpiękniejszych i historycznie ciekawych regionów
kulturowych Europy.
Gratuluję Stowarzyszeniu Pielęgnacji Śląskiej Kultury i
Sztuki i jego zaangażowanym członkom tej prestiżowej
nagrody i życzę również w przyszłości wielu sukcesów.
Niech to wyróżnienie nie będzie tylko uznaniem tego
co dokonane do tej pory, lecz niech będzie zachętą do
różnorodnych działań w przyszłości.

Wiederaufbau des Schönwaldauer Bethauses in Lomnitz 2019
Prace restauratorskie domu
modlitewnego w Rząśniku w
Łomnicy w 2019 roku

DANKSAGUNG
PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie zostało założone w 1993 roku i ma
swoją siedzibę w Zgorzelcu. Jego statutowe zadanie to
„wspieranie, pielęgnacja i utrzymanie śląskich wartości”.
Krótko po procesie transformacji politycznej pojawiło
się nowe podejście do transgranicznej pracy kulturalnej i zbliżenia między mieszkańcami Niemiec, Polski
i Czech. Podstawą miało być wspólne wielowiekowe
kulturowe dziedzictwo Śląska. Od tego czasu realizujemy projekty które służą tej sprawie: wystawy, wykłady,
koncerty i seminaria; zwiedzania, programy wizyt, oferty
podróży kulturalnych, publikacje i prospekty informacyjne, obrady i w miarę możliwości również współudział w
działaniach restauracyjnych zabytków.

Die Arbeit des VSK geht jedoch über diese Aktivitäten
weit hinaus. Im Rahmen eines EU-Projektes wurden beispielsweise in Kooperation mit der Stadt Hirschberg/
Jelenia Góra die Gruftkapellen an der Hirschberger
Gnadenkirche saniert. Ein weiteres aktuelles Vorhaben
ist die Stiftung eines Denkmalschutzpreises. Das vom
Verein getragene Preisgeld in Höhe von 15.000 Zł soll
private Eigentümer, gemeinnützige Vereine oder vergleichbare Rechtspersonen dazu ermuntern, in Objekte
von historischer oder kunsthistorischer Bedeutung zu
investieren, sodass die einstige Schönheit und Besonderheit bedeutender kulturhistorischer Objekte im
Gesamtbild schlesischer Städte, Gemeinden und Landschaften immer mehr zum Vorschein und zur Wirkung
kommt. Da es in Polen noch kaum staatliche Zuschüsse
oder Sonderabschreibungen für das kleine Objekt gibt,
liegt bei der Stiftung des Preises genau hier der Fokus.

Działania naszego Stowarzyszenia wychodzą jednak
poza krąg opisanych aktywności. W ramach projektu,
przy współudziale Unii Europejskiej i w kooperacji z
miastem Jelenia Góra / Hirschberg, odrestaurowano
krypty podziemne jeleniogórskiego Kościoła Łaski. Kolejnym bieżącym projektem jest ufundowanie nagrody z
zakresu ochrony zabytków. Nagroda w wysokości 15.000
złoty przyznawana przez Stowarzyszenie ma zachęcać
prywatnych właścicieli, organizacje pożytku publicznego lub inne osoby prawne do inwestycji w obiekty o
znaczeniu historycznym czy artystyczno-historycznym,
tak aby niegdysiejsze piękno i wyjątkowość znaczących
historyczno-kulturowych obiektów na mapie śląskich
miast, gmin, w śląskim krajobrazie nabierały coraz to
większego znaczenia i były bardziej widoczne. A że w
Polsce szanse na dofinansowanie państwowe czy dotowanie tych małych obiektów są minimalne, jest to w
rękach Stowarzyszenia.

Der Verein mit seinen zurzeit über 300 Mitgliedern in
Deutschland und Polen arbeitet mit einer Vielzahl von
Organisationen aus den Bereichen Kultur und Denkmalschutz zusammen. Zweimal im Jahr informiert der
GRUSS AUS LOMNITZ als Broschüre in deutscher und
polnischer Sprache mit fundierten Beiträgen über die
schlesische Kultur und Wissenswertem aus der Vereinsarbeit. Fördern Sie unsere ehrenamtliche Arbeit! Wir
freuen uns über jedes neue Mitglied, das unsere Bemühungen zur Bewahrung des gemeinsamen kulturellen
Erbes in dieser europäischen Kulturregion unterstützt.

Stowarzyszenie, które dziś liczy ponad 300 członków z
Niemiec i Polski, współpracuje z całym szeregiem organizacji z zakresu kultury i ochrony zabytków. Dwa razy do
roku publikujemy na łamach broszury POZDROWIENIA
Z ŁOMNICY w języku niemieckim i polskim fachowe
artykuły o śląskiej kulturze i ważnych wydarzeniach
stowarzyszeniowych. Prosimy o wsparcie naszej pracy
społecznej! Cieszymy się z każdego nowego członka,
który wspiera nasze starania w utrzymaniu wspólnego
dziedzictwa kulturowego w tym europejskim regionie
kulturowym.

PODZIĘKOWANIE

Der Verein wurde 1993 gegründet und hat seinen juristischen Sitz in Görlitz. Seine satzungsgemäße Aufgabe
ist „die Förderung, Pflege und Erhaltung schlesischer
Kulturwerte”. Bald nach der politischen Wende wurde
im Sinne einer grenzüberschreitenden Kulturarbeit und
einer Annäherung zwischen den Menschen in Deutschland, Polen und Tschechien ein neuer Anfang gesetzt.
Grundlage sollte dabei das jahrhundertealte, gemeinsame kulturelle Erbe Schlesiens sein. Seither erarbeiten
wir Projekte, die dieser Aufgabe dienen: Ausstellungen,
Vorträge, Konzerte und Seminare; Führungen, Besuchsprogramme, Kulturreiseangebote, Publikationen und
Informationsprospekte, Beratungen und nach Möglichkeit auch Beteiligungen bei denkmalpflegerischen
Maßnahmen.

Dla Stowarzyszenia Pielęgnacji Śląskiej Kultury i Sztuki
to wielki zaszczyt, móc odebrać w 26 roku działalności tę
cenną nagrodę. Dla Stowarzyszenia, dla jego członków,
dla pracy jaka została włożona na jego rzecz dziś oraz
tej w przyszłości.

DANKSAGUNG

Dass der VSK im 26. Jahr des Bestehens diese wertvolle
Auszeichnung entgegennehmen kann, ist eine große
Ehre. Für den VSK, für die Mitglieder, für die geleistete
Arbeit in Gegenwart und Vergangenheit.
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DIE BISHERIGEN PREISTRÄGERINNEN UND
PREISTRÄGER DOTYCHCZASOWE LAUREATKI
I DOTYCHCZASOWI LAUREACI

BISHERIGE PREISTRÄGER

DOTYCHCZASOWI LAUREACI

HAUPTPREIS NAGRODA GŁÓWNA
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1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2002

2003

2004

2005
2006

Hans LipinskiGottersdorf, Schriftsteller – pisarz
Horst Bienek, Schriftsteller – pisarz
Herbert Volwahsen, Bildhauer – rzeźbiarz
Günter Bialas, Komponist – kompozytor
Leonie Ossowski, Schriftstellerin – pisarka
Alexander Camaro, Maler – malarz
Hans Model, Glasgestalter – rzeźbiarz w szkle
Gerhard Schwarz, Komponist – kompozytor
Hans Jatzlau, Maler – malarz
Dagmar Nick, Schriftstellerin – pisarka
Heino Schubert, Komponist – kompozytor
Karlheinz Goedtke, Bildhauer – rzeźbiarz
Herbert Aulich, Maler und Grafiker – malarz i grafik
Markus von Gosen, Maler und Grafiker – malarz i grafik
Heinz Piontek, Schriftsteller – pisarz
Georg Katzer, Komponist – kompozytor
Lothar Quinte, Maler – malarz
Tadeusz Różewicz, Schriftsteller – pisarz
Kurt Masur, Dirigent – dyrygent
Fritz Stern, Historiker – historyk
Henryk Mikołaj Górecki, Komponist – kompozytor
Urszula Kozioł, Lyrikerin – poetka
Janosch, Schriftsteller und Maler – pisarz i malarz
Christoph Eschenbach, Dirigent – dyrygent
Sigmar Polke, Maler – malarz
Franciszek Pieczka, Schauspieler – aktor
Alfons Nossol, Erzbischof – arcybiskup
Peter H. Neumann, Lyriker – poeta
Dietrich Erdmann, Komponist – kompozytor
Józef Hałas, Maler – malarz
Heinrich Trierenberg, Schriftsteller – pisarz
Paweł Mykietyn, Komponist – kompozytor
Dieter Hildebrandt, Kabarettist – artysta kabaretu
Norbert Honsza, Germanist – germanista
Horst Fuhrmann, Historiker – historyk
Olga Tokarczuk, Schriftstellerin – pisarka
Karl Dedecius, Übersetzer und Herausgeber –
tłumacz i wydawca
Jan Harasimowicz, Kunst-und Kulturhistoriker –
historyk kultury i sztuki
Angelika Marsch, Wissenschaftlerin – naukowiec
Tadeusz Kijonka, Lyriker – poeta
Siegbert Amler, Bildhauer und Maler – rzeźbiarz
i malarz | Małgorzata Dajewska, Glasgestalterin –
rzeźbiarka w szkle

2007 Renata Schumann, Schriftstellerin – pisarka
Jan Miodek, Philologe – filolog
2008 Anna MalickaZamorska, 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 – NiemieckoPolskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego
2015 Kinga Preis, Schauspielerin – aktorka
Sabrina Janesch, Schriftstellerin – pisarka
2016 Julita Izabela Zaprucka, Museumsdirektorin –
dyrektor muzeum
HansDieter Rutsch, Autor und Regisseur – pisarz i
reżyser
2017 Karin Kaper, Regisseurin – reżyser
Sławomir Nicieja, Historiker, Biograf und Autor –
historyk, biograf i autor
2018 Andrzej Kosendiak, Künstler, Dirigent und Pädagoge – artysta, dyrygent i pedagog
Joachim Bahlcke, Historiker – historyk
SONDERPREIS NAGRODA SPECJALNA
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Wolfgang von Websky, Maler – malarz
Alexander Ecklebe, Komponist – kompozytor
Kurt Heynicke, Schriftsteller – pisarz
Ruth Storm, Schriftstellerin – pisarka
Reinhard Baumgart, Schriftsteller – pisarz
Oswald Malura, Maler – malarz
Gerhard Neumann, Maler – malarz
Dagmar von Mutius, Schriftstellerin – pisarka
Ernst Günther Bleisch, Lyriker – poeta
Lutz Besch, Schriftsteller und Regisseur – pisarz i
reżyser | Heinz Tobolla, Bildhauer und Grafiker –
rzeźbiarz i grafik

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 Zdroj
Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau
– Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
we Wrocławiu
2017 Verein Pro Liberis Silesiae – Stowarzyszenie Pro
Liberis Silesiae
2018 Stiftung Schlösser und Gärten im Hirschberger
Tal – Fundacja Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej

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 GerdPeter 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
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
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1991 Elsbeth Siebenbürger, Bildhauerin – rzeźbiarka
Maciej Łagiewski, Museumsdirektor – dyrektor
muzeum
1992 Stefan Arczyński, Fotokünstler – artysta fotografik | Harald Gerlach, Schriftsteller – pisarz
1993 Christine Koschel, Lyrikerin – poetka
Feliks Przybylak, Übersetzer – tłumacz
Henryk Tomaszewski, Mime und Theaterregisseur –
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 KarlHeinz 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 –
dziennikarz i pisarz
2006 Edith-Stein-Gesellschaft Breslau – Towarzystwo
im. Edyty Stein we Wrocławiu
2007 Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft WolfsburgFallersleben – Towarzystwo im. Hoffmanna
von Fallersleben WolfsburgFallersleben
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
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