
Duży pożar lasu pod Przemkowem (szczegóły) 

 

 

Lato 1904 roku było gorące i suche. Przez kilka tygodni nie było deszczu. Również 15 sierpnia 

zapowiadał się piękny i jasny dzień. Od południowego zachodu nad ranem wiatr wzmógł się i stał się 

porywisty. Pociąg towarowy nr. 9303 wjechał w zalesioną okolicę pomiędzy Lesznem górnym a 

Studzianką  o godzinie 8:50 . Iskry z lokomotywy podpaliły las na 219 km.  Fatalna iskra spadła  30 

metrów na wschód od linii kolejowej. Wichura podsycała płomienie, ogień przeciskał  się przez 

wąskie, przecięte przez system zabezpieczeń przeciwpożarowych pasy. Pożar rozprzestrzenił się na 

dużym obszarze młodnika 15-letniego młodnika sosnowego.  

Książe o 9 rano telefonicznie został poinformowany, że nie było pożaru na linii kolejowej, dziesięć 

minut później otrzymał wiadomość o ataku ognia na książęcy las. Mniej więcej w tym czasie, można 

było zobaczyć już z Przemkowa ciemne chmury dymu. Lud zbiegł się podekscytowany, brzmiały 

dzwony alarmowe i przeciwpożarowe załóg jadących przez miasto do ognia, który był tylko o 13 km 

od niego. Zagrożonych  było 800 osób. Zachodnie części Przemkowe były zabezpieczone szerokimi na 

20 metrów pasami przeciwpożarowymi, ale w czasie panującej burzy ogień przelatywał  nad pasami 

przeciwpożarowymi  i nad głowami drużyn strażackich i z dala od nich powodował nowe zarzewia 

ognia; przemieszczał się szybciej niż ludzie mogli uciekać. Pożar rozwijał się w zastraszającym tempie.  

Tak więc, mała leśna wieś Neuvorwerk, która składała się z dziewięciu gospodarstw już o 11 rano 

została zaskoczona przez ogień. Ogromna prędkość, przy której niszczące płomienie się 

rozprzestrzeniały, nie pozostawiała czasu dla ludzi, aby mogli zabezpieczyć swoje rzeczy. W 

płomieniach stanęły jednocześnie pierwszy i ostatni dom we wsi, które były oddalone od siebie o 500 

metrów. Każda  rozpaczliwa próba walki z  szalejącym ogniem spełzała na niczym. Mieszkańcom 

udało się uciec i schronić na polach ziemniaczanych. Jena stara kobieta, która nie mogła uciec, uciekła 

do piwnicy swojego domu, który zawalił się wkrótce na nią. Później została uratowana przez 



strażaków. Życie nikt nie stracił, ale mieszkańcy stracili w ciągu pół godziny wszystko, co posiadali, w 

tym większość ich bydła. Pożarem zagrożona była również miejscowość Wilkocin. Mieszkańcy zostali 

już ostrzeżeni i obawiali się najgorszego, jednak wiatr odwrócił się cudem w ostatniej chwili na 

północy i dwie zagrożone wsie zostały ocalone przed zniszczeniem.  

 

W Przemkowie ludzie czuli się zagrożeni. Duże chmury dymu przetaczające się nad miastem 

potęgowały strach, a silny wiatr przynosił ze sobą iskry. i ze względu na silną burzę przyszedł również 

iskry. Przerażeni mieszkańcy zaczęli ewakuację swoich domów po zachodniej stronie placu. Pamięć o 

pożarze miasta po 100 latach była nadal obecna.  

Na szczęście, las był prawie opuszczony rankiem 15 sierpnia 1904 roku, ze względu na suszę nie było 

prawie żadnych owoców, które były zbierane jak to o tej porze roku przez zbieraczy. Dzięki temu nie 

doszło do większej tragedii.  

Tymczasem Nadleśniczy Klopfer przybył o godzinie 11; był w drodze powrotnej z Drezna w momencie 

wybuchu pożaru. Zastosował metodę gaszenia pożaru tak zwanym przeciw-ogniem, ale nie miał 

wpływu na tempo rozprzestrzeniania się pożaru.   Szybko zdał sobie sprawę, że każdy frontalny atak 

będzie daremny i może być nieskuteczny,  kierował on akcją gaśniczą od około 11 rano na 

południowej flance. Funkcjonariusze  sąsiednich zarządców lasów, którzy pomagali straży, zlecili 

pracującym tam kolejarzom dogaszanie pożarzyska ok 4 km od wsi Studzianka, ale robotnicy opuścili 

swoje posterunki wcześniej, tak że  nastąpiło powtórne rozpalenie się pożaru, który strawił wiele 

tysięcy akrów lasu i  przyniósł wsi  Studzianka (Armadebrunn) ponowne niebezpieczeństwo, które 

zostało zażegnane około godziny 23. 

Książe telegraficznie powiadomił około 12 w południe jednostki wojskowe. Rano następnego dnia 

pojawiły się jednostki z garnizonów Sprottau,  Głogowa, Legnicy, Wrocławia i Nysiy. Około 2000 

mężczyzn teraz walczyło ofiarnie z ogniem wraz z  miejscową ludnością. Przez trzy dni 1800 ludzi 

karmiono w kuchni zamkowej Przemkowa.  

Kiedy w końcu ogień został ugaszony po kilku dniach i nocach, pogorzelisko było obrazem grozy. 

Obszar pożaru miał 14 km długości i 5 km szerokości. Wioska Neuvorwerk leżała w gruzach. 

Zginął 72-letni robotnik leśny Heinrich Arlt z Weißig, a jego ciało znaleziono zwęglone. Miał pracę  w 

pobliżu Wolfersdorf i wczesnym rankiem 15 sierpnia  od razu zauważył dym. Z motyką wyruszył w 

kierunku źródła ognia. Po drodze spotkał  kobietę, która zaleca, żeby zawrócić natychmiast. Lecz on 

odpowiedział, że jest pracownikiem Księcia i musi udać się w kierunku pożaru jako pomoc. Został 

wyprzedzony przez ogień i udusił się. Około 100 jeleni umarło, albo  zostało zabitych z powodu swych 

straszliwych obrażeń. Lisy i dziki, a w szczególności wiele ptaków śpiewających później zostały uznane 

za ofiary pożaru.  

Straty: 

Drzewostany w wieku:  1 - 20 lat - 950 ha, 21 - 40 lat -1604 ha, 41 - 60 lat- 876 ha, 61 - 80 lat -415 ha, 

81 - 100 lat -51ha.  W wykazie uszkodzenia lasu własności książęcej rok później podano, ze całkowita 

powierzchnia pożaru wyniosła 4559 ha. To niewiarygodne, wszystko zostało spalony  we wsi 



Neuvorwerk: rowery i łopaty, krany, piwo, bębny itp. Żołnierze bardzo dobrze sprawdzali, aby usunąć 

i oczyścić teren z resztek ognia.  

W roku 1905 odnowiono 700 ha lasu  z nasion  z sukcesem. Kolejną nieprzyjemną konsekwencją było 

masowe wystąpienie Szeliniaka sosnowego. Chmury tych owadów wyglądały jak roje pszczół. Z 

zagranicznych drwali Rusini okazali się najlepsi pod względem ich wydajności, gorzej było z ich 

trzeźwością. Trzeba było usunąć około 60-letni etat cięć.  

Dla bezdomnych spalonej wsi Neuvorwerk pierwsze baraki zbudował Czerwony Krzyż z Berlina na 

żądanie cesarzowej. Darowizny rzeczowe i pieniężne, w tym przez księcia Ernsta Günthera, który 

obserwował z żoną akcję straży pożarnej. Pomagali też ludzie, którzy chcieli odbudować swoją osadę. 

Jednakże Neuvorwerk nie odzyskał po katastrofie tak szybko swojej świetności, a spalone wokół lasy 

stanowiły przygnębiający widok nawet po dekadzie. W czasie  Pierwszej wojny światowej od 1914 do 

1918 roku rozwiązanie problemów wsi zostało odłożone na późniejszy czas. W 1924 roku, kiedy ślady 

wielkiego pożaru lasu nie były już tak oczywiste lasy wokół Przemkowa zostały zaatakowane przez 

owady z grupy foliofagów, a sosny zostały ogołocone z igieł. Herzog Albert ostatecznie został 

zmuszony ze względów finansowych sprzedać obszar dla miasta Bolesławiec. Miasto z kolei sprzedało 

go wkrótce znanemu producentowi papierosów Reemtsma. Przedsiębiorca zainwestował teraz po raz 

pierwszy po 30 latach w kompleksowe zalesiania i postanowił odbudować wieś Neuvorwerk według 

całkiem nowej koncepcji. Na styl okrągłej starogermańskiej osady. Neuvorwerk więc otrzymał miano 

modelowej nazistowskiej osady i był celem wycieczek z bliska i z daleka. Wieśniacy czuli się w takich 

momentach jak zwierzęta osadzone w ogrodach zoologicznych, zwłaszcza, że pozwalano turystą 

wchodzić do ich domostw. Wieś była w 1945 roku w dużej mierze zniszczona podczas inwazji Armii 

Czerwonej a później całkowicie zrównana z ziemią. Po dziesięcioleciach zostało tylko kilka piwnic, 

które przypominają o tym miejscu. Las rośnie jednak 100 lat po katastrofalnym pożarze w całej swej 

okazałości, jak gdyby nic się nie stało. Nadleśniczy Klopfer kończył swój protokół szkód słowami: „Cały 

wiek pewnie przejdzie, żeby zatrzeć ślady tej katastrofy”  
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