Gerhart Pohl (1902 - 1966)
In Trachenberg/Schlesien geboren,
arbeitete er als Schriftsteller, Herausgeber von Literaturzeitschriften und als
Rundfunksprecher. Später wurde er
persönlicher Mitarbeiter des Literaturnobelpreisträgers Gerhart Hauptmann.
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Jochen Klepper (1903 - 1942)
Er gilt als der bedeutenste Dichter geistlicher Lieder des 20. Jahrhunderts, arbeitete aber auch als erfolgreicher Schriftsteller. 1942 nahm sich der mit einer
Jüdin verheiratete Klepper gemeinsam
mit seiner Frau das Leben.
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Johannes Wüsten (1896 - 1943)
Als Maler und Grafiker machte er sich
schnell einen Namen. Aber auch als
Schriftsteller hat er ein umfangreiches
Werk hinterlassen.
Johannes Wüsten starb 1943 im Zuchthaus Brandenburg-Göhrden.

Werner Milch (1903 - 1950)
Zeit seines Lebens verband den Germanisten und Literaturwissenschaftler eine
enge Freundschaft mit Gerhart Pohl.
Während des Progroms 1938 wurde er
verhaftet und in ein Konzentrationslager
verschleppt.

Theodor Haubach (1896 - 1945)
Der Journalist und Publizist wirkte auch
aktiv im Widerstand gegen das faschistische Regime in Deutschland.
Im Zusammenhang mit dem Attentat auf
Hitler vom 20. Juli 1944 wurde er verhaftet und 1945 hingerichtet.
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Gerhart Pohl (1902 - 1966)
Urodził się w Trachenberg (obecnie
Żmigród/ Dolny Śląsk). Był pisarzem,
wydawcą czasopism literackich oraz
spikerem radiowym. W późniejszym
okresie życia został osobistym
współpracownikiem laureata nagrody
Nobla Gerharta Hauptmanna.
Luise Pohl (1906 - 2006)

Jochen Klepper (1903 - 1942)
Uznawany jest za wybitnego poetę pieśni
sakralnych XX w. Odnosił również
sukcesy jako pisarz. W roku 1942,
Klepper i jego małżonka, która była
Żydówką, odebrali sobie życie.

Johannes Wüsten (1896 - 1943)
W krótkim czasie zdobył sławę jako
malarz i grafik. Także jako pisarz
pozostawił po sobie obszerną
spuściznę literacką. Johannes Wüsten
zmarł w roku 1943 w więzieniu Brandenburg-Göhrden o zaostrzonym rygorze.

Werner Milch (1903 - 1950)
Przez cały okres życia germanistę i
literaturoznawcę łączyła bliska przyjaźń
z Gerhartem Pohlem. Podczas
kryształowej nocy w roku 1938 został
aresztowany i deportowany do obozu
koncentracyjnego. W późniejszym
okresie wyemigrował.
Theodor Haubach (1896 - 1945)
Dziennikarz i publicysta był aktywnym
działaczem w ruchu oporu przeciwko
rządowi faszystowskiemu III Rzeszy.
W związku z zamachem na Hitlera z
20 lipca 1944 r., został aresztowany
i stracony w roku 1945.

Bezpieczna Przystań [Die Fluchtburg]

Die Fluchtburg

Malowniczo położony dom znajduje się w Wilczej
Porębie, która jest dziś dzielnicą miasta Karpacza.
Dom został wybudowany w roku 1912, jako dom
wypoczynkowy dla rodziny żydowskiego lekarza
dr. Alberta Citrona, który sprzedał go tuż przed
udaniem się na emigrację Gerhartowi Pohlowi.
Pisarz spotykał się regularnie z przyjaciółmi i
osobami o poglądach podobnych do jego
własnych. Dla wielu ludzi uciekających przed
faszystowską III Rzeszą, dom ten był
schroniskiem w drodze na emigrację do Czech.
Oprócz szeregu artystów, schronienie w domu
tym znaleźli również naukowcy. Jednym z nich był
etnolog Prof. Will-Erich Peukert i polityk; poseł
Reichstagu z ramienia Socjaldemokratycznej
Partii Niemiec [SPD] Carlo Mierendorff. W ten oto
sposób temu domowi nadano sławny przydomek
„Bezpieczna Przystań” [Die Fluchtburg].
Gerhart Pohl, który wraz ze zwłokami Gerharta
Hauptmanna opuścił w roku 1946 Karkonosze,
napisał powieść pod tym samym tytułem,
przelewając swe wspomnienia na papier.
Luise Pohl, jego szwagierka, którą przyjęto do
tego domu, nadal zamieszkiwała w Wilczej
Porębie.
Z ogromnym zamiłowaniem, a w późniejszym
okresie dzięki pomocy polskich sąsiadów,
pielęgnowała posiadłość. Zmarła tutaj tuż przed
ukończeniem swoich setnych urodzin w roku
2006. „Bezpieczna Przystań”, stając się w
międzyczasie własnością Parafii Ewangelicko Augsburskiej Wang w Karpaczu ma zostać
sprzedana. Przedstawiciele Parafii i szereg
zaangażowanych prywatnych osób chciałoby, aby
dom stał się w przyszłości miejscem polsko niemieckich spotkań. Pragną oni również, aby
dom został zachowany jako zabytek kultury dla
kolejnych pokoleń.

Das idyllisch gelegene Haus in Wolfshau, heute
ein Ortsteil der Gemeinde Karpacz, wurde 1912
als Feriendomizil für die Familie des jüdischen
Arztes Dr. med. Albert Citron erbaut, der es 1933
kurz vor seiner Emigration an Gerhart Pohl
verkaufte.
Der Schriftsteller traf sich hier regelmäßig mit
Freunden und Gleichgesinnten. Vielen Menschen
wurde das Haus auch auf der Flucht aus dem
faschistischen Deutschland und auf dem Weg ins
tschechische Exil zur Herberge. Neben einer
Reihe von Künstlern waren es Wissenschaftler,
wie der Volkskundler Prof. Will-Erich Peukert und
Politiker, wie der SPD-Reichstagsabgeordnete
Carlo Mierendorff.
So erhielt das Gebäude bald den bedeutungsvollen Beinamen „Die Fluchtburg“.
Gerhart Pohl, der gemeinsam mit den sterblichen
Überresten Gerhart Hauptmanns 1946 das
Riesengebirge verließ, verarbeitete später seine
Erinnerungen in einem gleichnamigen Roman.
Luise Pohl, seine Schwägerin, die 1945 Aufnahme
in diesem Haus fand, wohnte weiter in Wolfshau.
Mit großer Liebe und Leidenschaft und später
auch mit der Hilfe ihrer polnischen Nachbarn
pflegte sie das Anwesen, auf dem sie 2006, kurz
vor Vollendung ihres 100sten Lebensjahres
gestorben ist.
Die “Fluchtburg”, inzwischen im Besitz der Evangelisch-augsburgischen Gemeinde Wang in Karpacz, soll nun verkauft werden. Allerdings stellen
sich die Kirchengemeinde und eine Reihe engagierter Privatpersonen vor, es zukünftig in eine
Nutzung als polnisch-deutsche Begegnungsstätte
zu bringen und es als kulturelles Denkmal für
nachfolgende Generationen zu erhalten.

