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Opowiem wam o�

RENNIE
Pocz¹tki�

Artyku³ Komentator EuropaNiemcyPolska

K o n k u r s!!!
Do wygrania egzemplarz
powie�ci pt. Renn Breslau miasto
z³ota i mi³o�ci

W �rodku miêdzy innymi:
Fotografie
3 fragmenty powie�ci
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Edwin Renn �
to g³ówny bohater
powie�ci Krzysztofa
Tokarza. Ksi¹¿ka
ukaza³a siê pod tytu³em
�Renn Breslau miasto
z³ota i mi³o�ci�.
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By³ listopad 1943 roku, kiedy po raz
pierwszy przyjecha³ do tego miasta. Jak na
oficera  sztabowego  ni¿szej  rangi  dosta³
ca³kiem przyzwoit¹ kwaterê. Mieszkanie �
wygodne, trzypokojowe, z kuchni¹ i w³asn¹
³azienk¹  �  znajdowa³o  siê  przy

Hubenstrasse�
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Fragment powie�ci dotycz¹cy �Piwnicy �widnickiej�

�Umówili siê jak zwykle na piwo w Schweidnitzer Keller � nobliwym i
drogim lokalu, w którym bywali zwykle znamienici go�cie. Ale ci dwaj te¿
polubili te wnêtrza i nie po raz pierwszy tam w³a�nie zamierzali rozpocz¹æ
wieczór piwem, zwykle koñcz¹c w innym, czêsto przypadkowo wybranym
lokalu na rynku lub w jego okolicach. Tak te¿ by³o i tym razem. Heinrich
Lauterbach  pojawi³  siê  pierwszy.  Kiedy  Renn  wszed³  po  schodach  do
lokalu,  zostawi³  prochowiec  w  szatni  i  pojawi³  siê  w  sali,  Lauterbach
kiwniêciem rêki przywo³a³ go do siebie. Renn zamówi³ du¿e piwo i swoj¹
ulubion¹  golonkê.  Z  Heinrichem  Lauterbachem  zawsze  by³o  o  czym
pogadaæ.  Na  pocz¹tku  jak  zwykle  zaczêli  politykowaæ. Heinrich  by³  od
trzech  lat  cz³onkiem  partii  narodowosocjalistycznej  i  zdecydowanie
uznawa³ wy¿szo�æ rz¹dów Hitlera nad systemem Republiki Weimarskiej.
Nawet teraz, w czerwcu 1944 roku, kiedy niepokonany Wehrmacht to by³a
przebrzmia³a historia, wierzy³, ¿e Hitler co� wymy�li, ¿e pogoni �Rusa�. ̄ e
odwrót  niemieckich wojsk  to  tylko  zabieg  taktyczny,  aby  ustabilizowaæ
sytuacjê,  uderzyæ ponownie  i  stworzyæ obiecane Niemcom Lebensraum.
Renn nie zaprzecza³ znajomemu, ale te¿ nie ukrywa³, ¿e a¿ takim optymist¹
nie  jest.  Tym  samym  nara¿a³  siê  na  pytania,  czy  przesta³  wierzyæ  w
narodowy socjalizm, III Rzeszê, a raczej jej zwyciêstwo. Edwin mia³ do�æ
polityki, wiêc zmieni³  temat. Zapyta³ o ma³¹ Lottê � najnowsz¹ zdobycz
Heinricha.  Od  niedawna  pracowa³a  jako  jego  sekretarka.  Lauterbach  �
chocia¿ by³ ¿onaty ze starsz¹ o cztery lata i niezbyt urodziw¹ Hilde, z któr¹
mia³ piêcioletni¹ córkê  i dziesiêcioletniego Jörga � nie stroni³ od kobiet.
O¿eni³  siê,  bo  ojciec  Hilde  by³  wp³ywowym  urzêdnikiem  w  jednym  z
berliñskich banków. Mia³ rozleg³e kontakty i za³atwi³ Heinrichowi dobrze
p³atn¹ posadê w Dresdner Banku. Na pytanie Renna Lauterbach nieco siê
obruszy³ i konspiracyjnie rozejrza³ po sali, sprawdzaj¹c, czy nikt nie s³yszy.

� Wiesz, jak jest� � odpar³ w koñcu. � Czasami zostajemy w biurze.
No  i  gdy  w³a�cicielka  mieszkania,  u  której  Lotte  wynajmuje  pokój  na
Neudorfstrasse,  wyje¿d¿a  do  kuzynki  do  Ohlau�  �  Heinrich  spu�ci³
g³owê, po czym rzuci³: � Ale stara rzadko wyje¿d¿a, wiêc� � Nie musia³
koñczyæ zdania.
Pasje,  jakie  obaj  panowie  podzielali,  to  cygara  i  gra  w  tenisa.  O  tym
ostatnim  mogli  rozprawiaæ  godzinami.  Czasami  ze  sob¹  grywali,  choæ
ostatnio  rzadziej,  bo  ka¿dy  by³  zajêty  swoimi  sprawami.  A  ¿e  grali  na
podobnym poziomie, raz wygrywa³ jeden, raz drugi. Trudno powiedzieæ,
który by³ lepszy, choæ ka¿dy z nich w duchu my�la³, ¿e to w³a�nie on.
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Tego wieczoru Lauterbach musia³ wróciæ szybciej do domu. Mieszka³ w
okaza³ej willi przy Parkstrasse. Bardzo ³adny dom i przyjemne otoczenie.
Blisko  by³  Scheitniger  Park,  pe³en  drzew,  w weekendy miejsce  chêtnie
uczêszczane przez mieszkañców miasta. Droga i presti¿owa okolica. Ale
wysokiej  rangi  pracownika  Dresdner  Banku  by³o  staæ  na  wygodne
mieszkanie w³a�nie tutaj.
Renn  nie  mia³  ochoty  i�æ  spaæ.  Wst¹pi³  wiêc  do  restauracji,  w  której
czasami bywa³. Mo¿na tam by³o dostaæ ca³kiem dobre piwo, i to o wiele
tañsze  ni¿  w  Schweidnitzer  Keller.  Tym  razem  zamówi³  ciemne
wroc³awskie.  By³o  ju¿  sporo  po  dwudziestej,  w  lokalu  przebywa³o
kilkana�cie osób. Piêæ minut pó�niej, kiedy kelner przyniós³ zamówiony
trunek,  uwagê  Renna  zwróci³a  g³o�na  k³ótnia  pary  siedz¹cej  tu¿  obok.
Agresywny mê¿czyzna by³ wyra�nie poirytowany. W pewnym momencie
wsta³ i wrzasn¹³:
� Ty polska �winio!
Uniós³  rêkê,  jakby  chcia³  uderzyæ  przera¿on¹  dziewczynê.  Szczup³a
blondynka  nie  mog³a  mieæ  wiêcej  ni¿  dwadzie�cia  piêæ  lat.  Renn  nie
zastanawia³ siê d³ugo. Kilka sekund pó�niej sta³ ju¿ przy stoliku k³óc¹cej
siê  pary.  Mê¿czyzna  nawet  nie  zd¹¿y³  zareagowaæ,  kiedy  Hauptmann
mocnym  ruchem wykrêci³ mu  rêce,  a nastêpnie  zmusi³ wyj¹cego z bólu
napastnika  do  opuszczenia  lokalu.  Choæ Renn  nie  by³ w mundurze,  ju¿
swoim  wygl¹dem  wzbudza³  respekt.  Awanturnik  chwyci³  p³aszcz  i
wykrzykuj¹c przekleñstwa pod adresem Renna oraz kobiety, czmychn¹³ z
lokalu.  Przera¿ona  dziewczyna  nie  wiedzia³a,  co  powinna  zrobiæ  czy
powiedzieæ.
� Nic siê pani nie sta³o? � zapyta³ Renn.
Dziewczyna  ledwo zdo³a³a wydobyæ z siebie d�wiêk. Odpowiedzia³a, ¿e
wszystko w porz¹dku i czuje siê dobrze. � Nie chcê byæ niegrzeczny, ale
czy móg³bym siê przysi¹�æ?

Kobieta  wyra�nie  siê  waha³a.  Z  jednej  strony  trudno  by³o  odmówiæ
wybawcy, z drugiej � to przecie¿ obcy mê¿czyzna. Po chwili zgodzi³a siê
na propozycjê.
Do ich stolika podszed³ kelner wygl¹daj¹cy mniej wiêcej na
czterdziestolatka.  Rzuci³  arogancko  w  ich  stronê,  ¿e  nie  bêdzie
obs³ugiwaæ Polki. Renn jednak nie straci³ zimnej krwi. Nakaza³ podanie
tego,  czego  �Polka�  sobie  za¿yczy.  Kelner  zrozumia³,  ¿e  nie  warto
sprzeciwiaæ  siê Rennowi. Poza  tym widywa³ Renna w  tym  lokalu w
mundurze.  Z  nieukrywan¹  niechêci¹  przyniós³  zamówiony  likier  z
domieszk¹ czego� bia³ego.
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Fasada
budynku banku
wygl¹da³a w
czasie wojny
nie gorzej ni¿
obecnie.
Piêkne
budynki, a
nawet pa³ace
na dawnej
Albrechtstrasse
(dzi� Wita
Stwosza) nie
by³y niczym
wyj¹tkowym.

Dom Handlowy Kameleon. Chocia¿ powsta³ jeszcze przed
drug¹ wojn¹ �wiatow¹, to jego bry³a do dzi� uchodzi za
bardzo nowoczesn¹.
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W lecie 1944 roku Edwin Renn i Ursula
po raz pierwszy ca³uj¹ siê na placu Nowy
Targ. Na fotografii jedyna kamienica w tym
miejscu, która przetrwa³a walki o Festung
Breslau. Na tym placu zachowa³ siê oprócz
ww. kamienicy tylko obiekt, który dzi� nale¿y

do Urzêdu Miasta Wroc³awia.
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K O N K U R S
DO WYGRANIA EGZEMPLARZ POWIE�CI:
�RENN BRESLAU MIASTO Z£OTA I MI£O�CI�.

Zapraszamy do zabawy. W�ród osób, które prawid³owo odpowiedz¹ na
pytania oraz udostêpni¹ ww. informacjê w terminie do 2 marca 2019 roku,
zostanie rozlosowany egzemplarz powie�ci pt.

 z autografem autora. Odpowiedzi nale¿y nadsy³aæ na adres e
mail:  renninfo@interia.eu  z  dopiskiem  �opowiem  o  Edwinie�,  lub

umieszczaæ w komentarzach na portalu
facebook  na  stronie
https://www.facebook.com/rennbreslaum
iastozlota/

A oto pytania:
1. Jak¹ nazwê do maja 1945 roku nosi³a
ulica Hubska we Wroc³awiu?
a. Hubska b. Huben c. Hubenstrasse

2.  Czy  Adolf  Hitler  by³  w  stolicy
Dolnego �l¹ska?
a. Tak b. Nie

3. Naziemne schrony obrony
przeciwlotniczej we Wroc³awiu �

rozpoczêto budowaæ w latach 1940�42 , w czasach, gdy
wojska niemieckie w wyniku II wojny �wiatowej kontrolowa³y niemal ca³e
terytorium Europy. Schrony we Wroc³awiu zaprojektowa³
architekt Richard Konwiarz. Ile ich siê zachowa³o do czasów
wspó³czesnych?
a.4.b.5 c.6

Konkurs trwa do 2 marca 2019 do godz.14.00. Prawid³owe odpowiedzi i
nazwisko osoby nagrodzonej egzemplarzem powie�ci poznamy 4 marca
2019. Osoby, które wezm¹ udzia³ w konkursie tym samym udzielaj¹ zgodê
na opublikowanie imienia i nazwiska.



11

Nie wolno
zapominaæ o tym, ¿e
przysz³o im ¿yæ w
czasie, kiedy trwa³a
wojna. Wokó³ ginêli
ludzie. Edwin Renn by³
kapitanem Wehrmachtu,
a Ursula czu³a siê
Polk¹. Nie mog³o byæ
im ³atwo i nie by³o...
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Wnêtrze Dworca G³ównego we Wroc³awiu. Budynek przeszed³
gruntown¹ renowacjê w 2012 roku. Wtedy te¿ zmieni³ siê
wystrój wnêtrza dworca.
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Fragment powie�ci dotycz¹cy Dworca G³ównego

�Na dworzec postanowi³ pój�æ pieszo. Z Hubenstrasse, przy której mie�ci³o
siê jego mieszkanie, zajê³o mu to nie wiêcej ni¿ dziesiêæ minut. Wcze�niej
poleci³  pani  Kluge  starannie  wyprasowaæ  mundur  i  koszulê.  Kobieta
wypastowa³a  te¿  oficerki  na  wysoki  po³ysk.  Wiedzia³a,  ¿e  Renn  musi
wybieraæ  siê  na  jakie�  wa¿ne  spotkanie,  skoro  tak  pedantycznie  siê
przygotowywa³.
Edwin po spotkaniu z Lauterbachem zamierza³ wzi¹æ taksówkê i pojechaæ
prosto na bankiet do baronowej. Nie�piesznym krokiem szed³ w kierunku
dworca.  Kiedy  zbli¿a³  siê  do  skrzy¿owania  Hubenstrasse  z  An  den
Teichäckern,  obejrza³  siê  za  siebie.  W  odleg³o�ci  nie  wiêkszej  ni¿  sto
metrów  pod¹¿a³  za  nim  jaki�  mê¿czyzna.  Mia³  na  sobie  ciemny,
prawdopodobnie  czarny,  garnitur. Na g³owê wci�niêty  ciemny kapelusz.
Renn  siê  zaniepokoi³.  Przesz³o mu przez my�l,  ¿e mê¿czyzna go  �ledzi.
Odpi¹³  pasek  od  kabury.  Nie  wyj¹³  broni,  ale  gdyby  zasz³a  taka
konieczno�æ,  mia³  do  niej  u³atwiony  dostêp.  Przeszed³  przez  jezdniê  i
ponownie spojrza³ za siebie. Tajemniczy nieznajomy ca³y czas pod¹¿a³ za
nim. Edwin min¹³ budynek dyrekcji kolei. Nieznajomy ci¹gle trzyma³ siê
za  jego  plecami w  tej  samej  odleg³o�ci, mimo  ¿e Renn  celowo  zwolni³.
By³a to sztuczka, któr¹ pozna³, s³u¿¹c w wojsku. �ledz¹cy, nie chc¹c, by
kto� dok³adniej przyjrza³ siê jego twarzy, równie¿ zazwyczaj zwalnia³. Tak
siê  te¿  sta³o w  tym przypadku. Czy  to  tylko wymys³ wyobra�ni Renna?
Mo¿e ten facet tak jak on pod¹¿a na dworzec? Tak czy owak, doszed³ do
wniosku, ¿e koniecznie musi siê spotkaæ z Baumgartnerem. Tylko co mu
powie?  ¯e  widzia³  u  Tillemana  prochowiec  z  podszewk¹  podobn¹  do
opisanej przez policjanta? ¯e wydawa³o mu siê, i¿ kto� go �ledzi?

Zbli¿a³  siê  do  wej�cia  na  dworzec.  Min¹³  wysok¹  kolumnê  z
umieszczonym  w  pionie  napisem  �Hauptbahnhof�.  Na  górze  kolumny
znajdowa³  siê  du¿y  okr¹g³y  zegar. Wskazywa³,  ¿e Renn  jest  piêæ minut
spó�niony! Lauterbach czeka³ ju¿ na �rodku g³ównego holu. Mê¿czy�ni siê
przywitali.

� Nie martw siê o przesy³kê, oddam j¹ jutro do r¹k twoich rodziców. I
tak bêdê w okolicy za³atwia³ sprawy � o�wiadczy³ Heinrich.

� Jeszcze raz dziêkujê. Na pewno siê odwdziêczê.
� Daj  spokój, Edwin. To nic  takiego.  Jak bêdziesz  jecha³ do Berlina,

zrobisz dla mnie  to samo � doda³ Heinrich kurtuazyjnie, choæ doskonale
wiedzia³, ¿e kolega okazji do rewan¿u jeszcze d³ugo mo¿e nie mieæ.
Edwin rzadko je�dzi³ do Berlina�.
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�Wówczas  przypomnia³  sobie,  ¿e
niedaleko,  przy  Albrechtstrasse,  znajduje  siê

restauracja  Pomona.  To  w³a�nie  j¹  wybra³  na  miejsce
pierwszej randki, jak mu siê zdawa³o. Ursula przysta³a na
propozycjê.  Pomona  by³a  przyjemnym miejscem,  ³adnie
urz¹dzonym.  Podawano  tutaj  dania  wegetariañskie  i
przepyszne  ciasta, miêdzy  innymi  znane  nie  tylko w  tej
okolicy  wroc³awskie  pierniki.  Mo¿na  tu  by³o  równie¿
wypiæ doskona³e wino�.

Miejsc,  takich jak �Pomona�, które nie przetrwa³y
walk o Festung, jest we Wroc³awiu znacznie wiêcej.
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Kalendarz i istotne fakty z pocz¹tków
Renna w Breslau:
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Powie�æ �Renn Breslau miasto z³ota  i mi³o�ci� z
AUTOGRAFEM AUTORA plus przesy³ka gratis za 25.50
z³. Oferta wa¿na do 30 marca 2019 roku lub do wyczerpania
zapasów. Osoby zainteresowane zakupem i skorzystaniem z
promocji  proszone  s¹  o  kontakt  na  adres  email:
rennpromocja@interia.pl z dopiskiem has³a �O Rennie�.


