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Blick auf Neustadt / Widok na Prudnik

Liebe Mitglieder und Freunde der Historischen Kommission,
die Heimatforschung in Schlesien steht vor dem Ende! Die Geschichtsschreibung beginnt! So könnte man den harschen Wechsel der Generationen und ihres Umgangs mit
der Geschichte Schlesiens beschreiben, wenn während bisher vorwiegend die selber in
Schlesien Geborenen die Geschichte ihrer „Heimat“ erforschten und niederschrieben,
sind es jetzt mehr und mehr Wissenschaftler und Ahnenforscher. Auch auf polnischer
Seite gewinnt dabei die deutsche Geschichte Schlesiens immer mehr Bedeutung. Grund
genug, sich als Historische Kommission einmal mit diesem Wechsel zu beschftigen.
Wir haben daher für unsere nächste Jahreshauptversammlung am 18. und 19. März
2017 für Sie ein Seminar zur „Zukunft der Schlesienforschung“ mit interessanten Referenten erarbeitet. Dazu möchte ich Sie hiermit herzlich einladen!
Um Ihre Teilnahme zu erleichtern haben wir zudem ein Zimmerkontingent im Hotel
„Deutsche Eiche“ (Bahnhofstraße 16, 37154 Northeim, Tel.: 05551 60020) reserviert.
Wenn Sie dort ein Zimmer bestellen wollen, setzen Sie sich bitte mit Andreas Smarzly
(Andreas.Smarzly@hkknos.de, Tel: 02630/958432) in Verbindung!
Ebenso plant die Historische Kommission für den Sommer 2017 wieder eine Studienfahrt. Diesmal soll es nach Nordböhmen und nach Neustadt gehen. Auch zu dieser Fahrt
laden wir Sie ganz herzlich ein! Hoffentlich sind Sie alle gut ins Neue Jahr 2017 gekommen.
Der Vorstand wünscht Ihnen allen ein gesundes und gutes Jahr 2017.
Ralph Wrobel

Szanowni członkowie i przyjaciele Komisji Historycznej!
Etap badań nad historią „Heimatu“, czyli małej ojczyzny, prowadzonych przez
badaczy-hobbistów urodzonych na Śląsku dobiega końca. Otwieramy nowy rozdział –
pisanie i badanie historii nie tylko przez osoby związane z regionem. W ten sposób
można opisać zmianę pokolenia i jego stosunku do historii Śląska. Dotychczas osoby
urodzone na Śląsku zajmowały się badaniem i spisywaniem historii swojej „Ojczyzny“,
w chwili obecnej coraz częściej badaniami zajmują się naukowcy i genealodzy. Również
w Polsce niemiecka historia Śląska odgrywa coraz bardziej istotne znaczenie. Powód
wystarczający, aby Komisja Historyczna pochyliła się nad tym tematem.
Stąd pomysł zorganizowania seminarium podczas naszego Rocznego Walnego
Zgromadzenia w dniach 18-19 marca 2017 r. pod tytułem „Przyszłość badań nad
historią Śląska“. Poprowadzą je interesujący wykładowcy. Serdecznie zapraszam!
Aby ułatwić Państwu uczestnictwo w seminarium, zarezerwowaliśmy określoną pulę
miejsc noclegowych w hotelu „Deutsche Eiche“ (Bahnhofstraße 16, 37154 Northeim,
Tel.: 05551 60020). W przypadku chęci rezerwacji miejsca noclegowego prosimy o
kontakt z Andreasem Smarzly (Andreas.Smarzly@hkknos.de, Tel: 0049 2630/958432)!
Dodatkowo Komisja Historyczna zaplanowała na lato 2017 r. kolejną wizytę studyjną.
Tym razem chcemy się udać do północnych Czech i do Prudnika. Także na te
wydarzenie serdecznie zapraszamy! Mamy nadzieję, że ten Nowy Rok 2017 będzie dla
wszystkich pomyślny.
Zarząd życzy Wszystkim zdrowego i dobrego roku 2017.
Ralph Wrobel
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JHV 2017 und Seminar „Zukunft der Schlesienforschung“
Zeit:
Ort:

18. - 19. März 2017
Großer Tagungsraum im Restaurant "Goldener Löwe",
Breite Straße 38, 37154 Northeim

Programm
Sonnabend, 18. März 2017
11:30 – 12:00 Uhr Begrüßung durch den Vorstand, Vorstellung des Programms
12:00 – 13:00 Uhr Jahreshauptversammlung im Restaurant „Goldener Löwe“, 1. Teil
TOP 1: Beschlussfähigkeit
TOP 2: Berichte
 Bericht des Vorstandes (Ralph Wrobel und Andreas Smarzly)
 Kassenbericht der Schatzmeisterin (Rosemarie Matulla)
 Bericht des Sprechers der Oberglogauer (Günter Hauptstock)
 Bericht des Webmasters (Christian Sarnes)
13:00 - 14:30 Uhr Mittagspause
14:30 – 15:30 Uhr
Jahreshauptversammlung im Restaurant „Goldener Löwe“, 2. Teil
TOP 3: Forschungs- und Publikationsprojekte
 Das Karolinische Steuerkataster / Zülz und Neustadt (Paul Dittrich
und R. Wrobel)
 Vertreibung aus dem Kreis Neustadt/OS (J. Preisner)
 Bildband „Körnitz in alten Fotos“ (Andreas Smarzly)
TOP 4: Studienfahrt 2017 - Vorstellung des Programms
TOP 5: Sonstiges
15:30 - 16:30 Uhr
Kaffeepause
16:30 – 19:00 Uhr Seminar „Zukunft der Schlesienforschung“ - 1. Teil - Innensicht
„Die "Verwissenschaftlichung" der Schlesienforschung im 21. Jahrhundert“ (R. Wrobel, HKKNOS)
„Das Schloss in Oberglogau - Aus der Geschichte des letzten Jahrzehnts“ (A. Devosges Cuber, HKKNOS)
„Nachkriegsschicksal schlesicher Archivalien und Neuses aus den
schlesischen Archiven“ (D. Moskal, HKKNOS)
anschl. Abendessen und freie Diskussion
Sonntag, 19. März 2017
10:00 – 12:30 Uhr Seminar "Zukunft der Schlesienforschung" - 2. Teil - Außensicht
„Der Bobertalkreis – Seine Ziele und Aktivitäten“ (J. Schwanitz,
Bobertalkreis)
„Schlesien-Publikationen: Auslaufmodell oder Geschäftsidee?“
(A. Theisen, Senfkornverlag)
12:30 – 14:00 Uhr Mittagspause
anschl.
Möglichkeit zum Besuch der Heimatstube, Abreise
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Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2017 oraz
seminarium „Przyszłość badań nad historią Śląska”
Czas:
Miejsce:

18 - 19 marca 2017 r.
duża sala konferencyjna w restauracji "Goldener Löwe",
Breite Straße 38, 37154 Northeim

Program:
Sobota, 18 marca 2017 r.
godz. 11:30-12:00
godz. 12:00-13:00

godz. 13:00-14:30
godz. 14:30-15:30

godz. 15:30-16:30
godz. 16:30-19:00

Następnie kolacja

Przywitanie przez zarząd, proezentacja programu
Walne Zgromadzenie w restauracji „Goldener Löwe“, część 1
TEMAT 1: Przywitanie przez pierwszego przewodniczącego,
kworum
TEMAT 2: Sprawozdania
 Sprawozdzanie zarządu (Ralph Wrobel i Andreas Smarzly)
 Sprawozdanie finansowe skarbnika (Rosemarie Matulla)
 Sprawozdanie rzecznika Głogówczan (Günter Hauptstock)
 Sprawozdanie administratora sieci (Christian Sarnes)
Przerwa obiadowa
Walne Zgromadzenie w restauracji „Goldener Löwe“, część 2
TEMAT 3: Publikacje i wydania naukowe
 Kataster Karoliński/ Biała i Prudnik (Paul Dittrich i R. Wrobel)
 Wypędzenie z powiatu prudnickiego (J. Preisner)
 Książka ilustrowana „Kórnica na starej fotografii” (Andreas
Smarzly)
TEMAT 4: Wizyta studyjna w 2017 r. – prezentacja programu
TEMAT 5: Pozostałe informacje
Przerwa kawowa
Seminarium „Przyszłość badań nad historią Śląska“ – część 1
„Naukowy charakter badań nad historią Śląska w XXI wieku”
(R.Wrobel, HKKNOS)
„Zamek w Głogówku - z historii ostatniej dekady“ (A. Devosges
Cuber, HKKNOS)
„Powojenna historia materiałów archiwalnych oraz nowości ze
śląskich archiwów” (D.Moskal, HKKNOS)
oraz czas do dyskusji
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Niedziela, 19 marca 2017 r.

godz. 12:30-14:00

Semianrium „Przyszłość badań nad historią Śląska” – część 2
„Dolina Bobru – cele i aktywność” (J. Schwanitz, Dolina Bobru)
„Publikacje dotyczące Śląska: model schodzący z rynku czy pomysł
na biznes?” (A. Thiesen, Senfkornverlag)
Wspólny obiad

Następnie

możliwość zwiedzania Izby Tradycji, wyjazd

godz. 10:00-12:30

Einladung zur 13. Studienfahrt:

Schlösser und Gärten
im nördlichen Böhmen
27. August bis 3. September 2017

Programmentwurf (Stand 25.9.2016)
Sonntag, 27.8.2017 – Anreise nach Böhmen
Anreise mit dem Bus Anreise von Wadersloh
(6:00) über Kassel – Bhf. Wilhelmshöhe
(7:45), Erfurt Hbf. (10:45) und Dresden
(14:30) nach Tetschen (Děčín), unterwegs
Kaffeepause mit Besichtigung der Burgruine
Schreckenstein (Hrad Střekov) bei Aussig
(Ústí nad Labem), dann Zimmerbezug im
Hotel Česká Koruna, kleiner Rundgang zum
Rosengarten und Schloss, gemeinsames
Abendessen im Hotel.
Montag, 28.8.2017 – An der Elbe durch Böhmen
Ausflug nach Leitmeritz (Litoměřice), Stadtführung und Mittagspause, danach Ausflug zum
Casanova-Schloss in Dux (Duchcov), Besichtigung des Schlossmuseums, weiter mit dem
Sessellift zum Mückentürmchen (Komáří vížka), dort Kaffeepause mit Rundblick, Rückfahrt nach Tetschen (Děčín), gem. Abendessen im Hotel.
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Dienstag, 29.8.2017 – Durch Wallensteins Land
Ausflug zum Schloss Friedland (Frýdlant), Schlossbesichtigung, Weiterfahrt nach Reichenberg (Liberec), dort Mittagspause, anschl. weiter zum Schloss Lämberg (Lemberk),
Schlossbesichtigung, Rückfahrt nach Tetschen (Děčín), gem. Abendessen im Hotel.
Mittwoch, 30.8.2017 – Schlösser und Burgen im böhmischen Paradis
Wechsel des Hotels, Fahrt nach Sichrow (Sychrov), Schlossbesichtigung, Mittagspause mit
Würstchen, Weiterfahrt nach Münchengrätz (Mnichovo Hradiště), Besichtigung des Barockschlosses, Weiterfahrt – vorbei an der Burg Trosky – nach Jitschin (Jičín), kurze Stadtbesichtigung (Ring, Wallenstein-Schloss), gem. Abendessen, dann Weiterfahrt nach Nachod
(Náchod), dort Zimmerbezug im Hotel Hotel U Beránka.
Donnerstag, 31.8.2017 – Im Osten Böhmens
Ausflug nach Neustadt an der Mettau (Nové Město nad Metují), Stadtbesichtigung mit
Ring und Schloss, Weiterfahrt nach Königgrätz (Hradec Králové), Mittagspause, weiter
nach Pardubitz (Pardubice), Schlossbesichtigung, kleiner Stadtrundgang und gem. Abendessen, anschl. zurück zum Hotel.
Freitag, 1.9.2017 – An der Grenze zur Grafschaft Glatz
Wechsel des Hotels, Schlossbesichtigung in Nachod (Náchod), Weiterfahrt nach Neustadt/OS (Prudnik), Zimmerbezug im Hotel Oaza, Freizeit, ab 18:00 Uhr Wiedersehensfeier
mit unseren Mitgliedern im Heimatgebiet, den Freunden aus den Gemeinden des Kreises und
den DFKs.
Samstag, 2.9.2017 – Freier Tag in Neustadt/OS
Gemeinsamer Stadtbummel durch die „böhmische“ Stadt Neustadt/OS, Besichtigung des
Wogendrosselturms, anschl. Freizeit. Gemeinsames Abendessen im Hotel.
Sonntag, 3.9.2017 – Rückreise
Rückfahrt von Neustadt/OS über Dresden, Erfurt und Kassel nach NRW, individuelle Heimreise.

Leistungen:
 Anreise im modernen Bus aus NRW
über Kassel, Erfurt, Dresden
 Alle Führungen und Eintritte
 Reisekostenrücktritts- und Krankenversicherung

Unterbringung:
3 Nächte / Hotel Česká Koruna in Tetschen (Děčín)
2 Nächte / Hotel Hotel U Beránka in
Nachod
2 Nächte / Hotel Oaza in Neustadt/OS

Preis: 799,00 Euro plus ggf. EZZ 150,00 Euro

Anmeldung bis zum 30.4.2017
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Zaproszenie na 13. wizytę studyjną:

Pałace i ogrody
w północnych Czechach
27 sierpnia do 3 września 2017 r.

Program ramowy (stan na 25.9.2016)
Niedziela, 27.8.2017 r. - przyjazd do Czech
Przyjazd autokarem, wyjazd z Wadersloh (6:00) przez Kassel - dworzec Wilhelmshöhe
(7:45), Erfurt dworzec główny (10:45) i Drezno (14:30) do Děčína, po drodze przerwa na
kawę ze zwiedzaniem ruin zamku Střekov w pobliżu miejscowości Ústí nad Labem,
następnie zakwaterowanie w hotelu Česká Koruna, zwiedzanie ogrodu różanego i zamku,
wspólna kolacja w hotelu.
Poniedziałek, 28.8.2017 r. - wzdłuż Łaby przez Czechy
Wyjazd do miejscowości Litoměřice, zwiedzanie miasta i przerwa obiadowa, następnie
wycieczka do zamku Casanovy w miejscowości Duchcov, zwiedzanie muzeum zamkowego,
następnie wjazd kolejką na szczyt Komáří vížka, następnie przerwa na kawę, powrót do
miejscowości Děčín, wspólna kolacja w hotelu.
Wtorek, 29.08.2017 - przez krainę Wallensteina
Wyjazd na zamek do miejscowości Frýdlant, zwiedzanie zamku, przejazd do miejscowości
Liberec, tam przerwa obiadowa, następnie przejazd do zamku w miejscowości Lemberk,
zwiedzanie zamku, powrót do miejscowości Děčín, wspólna kolacja w hotelu.
Środa, 30.08.2017 r. - zamki i pałace w Czeskim Raju
Zmiana hotelu, wyjazd do miejscowości Sychrov, zwiedzanie zamku, przerwa obiadowa z
kiełbaskami, przejazd do miejscowości Mnichovo Hradiště, zwiedzanie barokowego pałacu,
przejazd w pobliżu ruin zamku w Trosky – do miejscowości Jičín, krótkie zwiedzanie miasta
(rynek, zamek Wallensteina), wspólna kolacja, następnie przejazd do miejscowości Náchod,
zakwaterowanie w hotelu U Beránka.
Czwartek, 31.08.2017 - wschodnia część Czech
Wyjazd do miejscowości Nové Město nad Metují, zwiedzanie miasta z rynkiem i zamkiem,
przejazd do miejscowości Hradec Králové, przerwa obiadowa, następnie przejazd do
miejscowości Pardubice, zwiedzanie zamku, spacer po mieście i wspólna kolacja, następnie
przejazd do hotelu.
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Piątek, 1.9.2017 r. - na granicy z hrabstwem Kłodzko
Zmiana hotelu, zwiedzanie zamku w miejscowości Náchod, przejazd do Prudnika,
zakwaterowanie w hotelu Oaza, czas wolny, od godz. 18:00 spotkanie z członkami z Polski,
przyjaciółmi z gmin powiatu oraz z okolicznych DFK.
Sobota, 2.9.2017 - dzień do swobodnego zaplanowania w Prudniku
Wspólny spacer po mieście, zwiedzanie wieży Woka, następnie czas wolny. Wspólna kolacja
w hotelu.
Niedziela, 3.9.2017 r. - powrót
Przejazd z Prudnika przez Drezno,
indywidualny powrót do domu.

Erfurt,

Świadczenia:
 Przejazd nowoczesnym autokarem z
Nadrenii Północnej-Westfalii przez
Kassel, Erfurt i Drezno
 Wszystkie usługi przewodnickie i
wstępy
 Ubezpieczenie zdrowotne oraz
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z
podróży

Kassel do

Nadrenii Północnej-Westfalii,

Zakwaterowanie:
3 noce/ hotel Česká Koruna w
miejscowości Děčín
2 noce/ hotel Hotel U Beránka w
miejscowości Nachod
2 noce/ hotel Oaza w Prudniku

Cena: 799,00 euro plus ew. dopłata do pokoju jednoosobowego w wysokości 150,00 euro
Zgłoszenia do 30.04.2017 r.

Neue Buchpublikation: Der Altkreis Oberglogau im Karolinischen
Steuerkataster von 1722/26
Der Altkreis Oberglogau im Karolinischen Steuerkataster von 1722/26
Mit dem nun schon 9. Band ihrer Landeskundlichen Schriftenreihe legt die Historische Kommission die Ergebnisse einer über 12 Jahre andauernden Forschungs- und Entzifferungsarbeit
vor: die steuerlichen Aufzeichnungen über den gesamten bäuerlichen Besitz in den Dörfern
des alten Kreises Oberglogau von Psychod im Norden bis Schönau im Süden, von Olbersdorf
im Westen bis Walzen im Osten. Das Steuerkataster, dessen Originalbände im Staatsarchiv
Breslau vorliegen, wurde von Kaiser Karl VI. in Auftrag gegeben und in den Jahren 1722 bis
1726 von lokalen Kommissionen aufgezeichnet. Es enthält für alle Bauern und Gärtner den
Vieh- und Landbesitz in detaillierter Beschreibung, Informationen über die örtlichen Mühlen
und Wälder, den Bier- und Schnapsausschank u.v.m. Damit bietet das Buch für den interes-
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sierten Leser eine Vielzahl von Informationen – entweder
zur eigenen Familiengeschichte oder zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte der gesamten Region.
Das Buch ist zweisprachig gestaltet, d.h. es besteht aus einer
deutschen und einer polnischen historischen Einführung,
dem deutschen Originaltext des Katasters in komprimierter
Form sowie einer Ortsnamenkonkordanz. Hinzu kommt ein
Verzeichnis der Nachnamen, welches das Auffinden einzelner Familien im Buch stark erleichtert.
Das Buch kann zum Preis von 10,00 Euro plus Porto und
Verpackung bestellt werden beim Vorstand:
ralph.wrobel@hkknos.de oder andreas.smarzly@hkknos.de

Nowa Publikacja: Historyczny powiat głogówecki w katastrze
karolińskim z lat 1722/26
Historyczny powiat głogówecki w katastrze karolińskim z lat 1722/26
W IX tomie naszej Serii Pism Krajoznawczych przedstawiamy Państwu wyniki ponad 12 lat
pracy badawczej i naukowej Komisji Historycznej: wykaz sytuacji podatkowej wszystkich
wsi w historycznym powiecie głogóweckim począwszy od wsi Przychód na północy, Szonów
na południu, Olbrachcice na zachodzie i Walce na wschodzie. Stworzenia katastru
podatkowego, którego oryginalne tomy znajdują się w Archiwum Państwowym we
Wrocławiu, zlecił cesarz Karol VI przedstawicielom miejscowych komisji w latach 17221726. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące sytuacji kmieci i zagrodników,
posiadanego przez nich bydła oraz terenów rolniczych, informacje o miejscowych młynach,
lasach, browarach i gorzelniach itd. Książka ta stanowi tym samym źródło licznych
informacji niezbędnych w badaniu historii własnej rodziny lub historii gospodarczej i
społecznej całego regionu.
Książka została wydana dwujęzycznie, posiada polsko- i niemieckojęzyczne wprowadzenie
historyczne, oryginalny niemieckojęzyczny tekst katastru podatkowego ujęty w zwięzłej
formie oraz rejestr nazw miejscowości. Dodatkowo posiada rejestr nazwisk, ułatwiający
poszukiwania nazwisk własnej rodziny.
Książkę można nabyć w cenie 40,00 PLN w Muzeum Regionalnym w Głogówku (adres: ul.
Słowackiego 1, 48-250 Głogówek, Telefon: +48 77/4373 500, adresy e-mail:
muzeum.glogowek@gmail.com, aleksander.dc@gmail.com) lub w cenie 10,00 Euro plus
koszty przesyłki (wraz z opakowaniem) z Niemiec pod adresem: ralph.wrobel@hkknos.de lub
andreas.smarzly@hkknos.de
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Neue Bücher von Günter Hauptstock erschienen: „Mój Głogówek“ und
„Beiträge zur Geschichte der Stadt Oberglogau, Bd. IV“
Das Buch „Mój Głogówek“ hat 312 Seiten im Format 24 x16 cm. Für aufmerksame Leser des
NHB sind die meisten Beiträge bekannt, allerdings jetzt in erweiterter Form und in polnischer
Sprache. Inhaltlich geht es um die Entwiclung der Stadt im 19. und 20. Jh., die Geschichte der
Oberglogauer Betriebe (bis auf einen nicht mehr vorhanden), der Post und Eisenbahn,
aus dem kirchlichen und religiösem Leben in der Stadt, Kalendarium der Katastrophen und
Hochwasser, Schicksal der Juden, Persönlichkeiten etc.
In seinen „Beiträgen zur Geschichte der Stadt Oberglogau“ bietet der Autor dieselben Informationen auch in deutscher Sprache an. In dem 2016 erschienenen IV. Band werden v.a. die
Oberglogauer Betriebe genau genau beschrieben. Ein weiterer V. Band soll demnächst folgen.
Beide Bücher enthalten zudem viele Fotos. Sie können bei Günter Hauptstock, Heckenstr. 20,
59427 Unna oder per Mail unter hp-16@t-online.de für 13,50 Euro plus 2,00 Euro für Porto/Verpackung („Mój Głogówek“) bzw. 6,50 Euro plus 2,00 Euro für Porto/Verpackung
(Beiträge, Bd. IV) bestellt werden.

Nowa książka Günter Hauptstocka: „Mój Głogówek“ oraz
„Beiträge zur Geschichte der
Stadt Oberglogau, tom IV”
Książka „Mój Głogówek“ liczy 312
stron w formacie 24x16 cm. Uważny
czytelnik
NHB rozpozna w niej
publikowanie już wykłady, jednak tym
razem w wersji rozszerzonej oraz w
języku polskim. Treść obejmuje rozwój
miasta w XIX i XX wieku, historię zakładów mających siedzibę w Głogówku (prawie
wszystkie
z
wyjątkiem
jednego
już
nie
istnieją),
poczty,
kolei,
historię życia kościelnego i religijnego miasta, kalendarz katastrof i powodzi, historię Żydów,
osobowości miasta itd.
W „Beiträge zur Geschichte der Stadt Oberglogau, tom IV” autor opisuje te same zagadnienia,
jednak w języku niemieckim. W wydanym w 2016 r. IV tomie opisano dokładnie historię
zakładów mających siedzibę w Głogówku. Kolejny, V tom, ma się ukazać już wkrótce. Obie
książki zawierają również liczne zdjęcia. Książki można nabyć bezpośrednio Güntera
Hauptstocka, Heckenstr. 20, 59427 Unna lub przez e-mail hp-16@t-online.de w cenie 13,50
euro i dodatkowe 2,00 euro za znaczek/opakowanie („Mój Głogówek“) tudzież 6,50 euro i
dodatkowe 2,00 euro za znaczek/opakowanie („Beiträge zur Geschichte der Stadt Oberglogau,
tom IV”).
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Veranstaltungswoche der HKKNOS im Mai 2016 in Oberschlesien
In der Woche vom 22. bis 28. Mai 2016
führte die HKKNOS in Oberschlesien Forschungsarbeiten in Archiven und mehrere
Veranstaltungen durch. Am Sonntagabend,
dem 22.05.16, trafen mehrere Mitglieder der
HKKNOS (Peter Ernst, Maik Gliese, Sebastian König, Monika Rose, Wolfgang Schiller,
Andreas Smarzly, Manfred Weiss und Prof.
Ralph Wrobel) im Hotel Piast in Oppeln ein.
Zusammen mit den, außerhalb von Oppeln
übernachtenden, Günter Hauptstock mit
Gattin und Robert Hellfeier mit Gattin,
forschten alle Mitglieder der HKKNOS von
Montag bis Mittwoch im Staatsarchiv Oppeln. Dabei konnten dank des zuvorkommenden Entgegenkommens der Leitung und
der Mitarbeiter/innen des Staatsarchives,
sowie des enormen Arbeitseinsatzes der
Angereisten, vor allem die u.g. Bestände
untersucht und zum großen Teil kopiert/fotografiert werden: Fürstentum Oppeln-Ratibor, Evg. Pfarrei Neustadt, Kath.
Pfarrei Steubendorf, Regierung Oppeln,
Amtsgericht Oberglogau, Amtsgericht Ziegenhals, Amtsgericht Cosel, Amtsgericht
Krappitz, Amtsgericht Ottmachau, Amtsgericht Gnadenfeld, Amtsgericht Neustadt,
Landratsamt Neustadt, Katasteramt Krappitz, Katasteramt Neustadt, Standesamt
Oberglogau, Standesamt Gläsen, Standesamt
Königsdorf, Standesamt Pommerswitz,
Standesamt Neustadt, Standesamt Deutsch
Rasselwitz, Standesamt Stiebendorf und
Standesamt Steubendorf.

Meter Akten durchgesehen und mehrere
Terrabyte Kopien angefertigt werden, die
nun ihrer genauen Auswertung und Untersuchung entgegensehen.
Während die o.g. Mitglieder die Forschungsarbeit im Archiv durchführten, haben die
ebenfalls angereisten Mitglieder Rosemarie
und Werner Matulla, sowie Herbert und
Renate Schindler u.a. dem DFK in Neustadt/OS bei ihrem wöchentlichen Treffen
am Montag, 23.05.16 einen Freundschaftsbesuch abgestattet. Bei Kaffee und Kuchen
haben sie sich mit den anwesenden Mitgliedern des örtlichen DFK über ihre Belange unterhalten können, insbesondere stand
wieder im Mittelpunkt der anstehende Eichendorff-Wettbewerb, der wieder unter der
Leitung von Frau Friedel Dams-Mokrska
stattfinden wird. Mit dem Museumsdirektor
Dr. Dominiak führten Herbert Schindler,
sowie Werner und Rosemarie Matulla ein
Interview, in dem Herr Dr. Dominiak die
einstigen Neustädter über ihre Erlebnisse am
Ende des Krieges bzw. die Getto-Zeit und
die Zeit danach befragte. Er hat ein Buch
über diese Zeit in Planung und braucht dafür insbesondere auch Informationen von
Zeitzeugen.

Am Dienstag, den 24. Mai, besuchten mehrere Mitglieder das Seminar „Wirtschaftsund Sozialgeschichte Oberschlesiens: aktuelle Forschungsergebnisse“ an der Universität
Oppeln. An diesem Seminar, welches unser
Vereinsvorsitzender gemeinsam mit der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an

An beiden Standorten des Archives, im
Stadtzentrum und in der Außenstelle in
Groschowitz, konnten so mehrere Dutzend
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der Universität Oppeln als Vertreter der
Westsächsischen Hochschule in Zwickau
organisierte, hielt Prof. Ralph Wrobel auch
einen Vortrag zum Thema: „Ländliche Unterschichten im Oberschlesien des 18. Jahrhundert: Das Beispiel Leschnig, Kreis Neustadt/OS“. Insgesamt wurden sechs Vorträge, von deutschen und polnischen Forschern
gehalten. Weitere gemeinsame Projekte sind
hier für 2017 geplant.

raufhin kam er zum eigentlichen Punkt der
Veranstaltung und stellte zunächst die Entstehung der durch Kaiser Karl VI. Befohlenen Erstellung des sog. „Karolinischen
Katasters“ vor. Er beleuchtete den Inhalt
des Katasters und hob hervor, dass dieses
eine einzigartige Primärquelle für die Wirtschafts-, Sozial- und Familiengeschichte
Schlesiens in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg darstellt. Die Besonderheit
dieser Quelle ist auch die Hauptursache dafür gewesen, dass zehn Mitglieder der
HKKNOS über zwölf Jahre lang beharrlich
und entschlossen an der Entzifferung, der
Erstellung von geschichtlichen Einführungen und Ortsübersichten, den Verzeichnissen und einem präzisen Fußnotenapparat,
arbeiteten. Das 605 Seiten starke Ergebnis
eines gewaltigen Zeit- und Arbeitsaufwandes
präsentierte Prof. Wrobel daher auch mit
einigem Stolz vor dem versammelten Publikum. Dieses Buch kann ab sofort beim Vorstand der HKKNOS zum Preis von 10 €
oder 40 PLN (plus Versandkosten) bestellt
werden.

Nach Abschluss der Forschungsarbeiten in
Oppeln, begaben sich am Mittwoch, dem 25.
Mai, alle in Schlesien verweilenden Mitglieder der HKKNOS nach Oberglogau, wo
unser Vereinsfreund und Direktor des Städtischen Museums in Oberglogau, Alexander
Devosges-Cuber, gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden der HKKNOS, Andreas
Smarzly, eine Veranstaltung organisierte, an
welcher der eben erst frisch gedruckte 9.
Band der Landeskundlichen Schriftenreihe
der HKKNOS mit dem Titel „Der Altkreis
Oberglogau im Karolinischen Steuerkataster
von 1722/26“, der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Die Buchvorstellung in den originell
renovierten Räumen des uralten Stockhausturmes von Oberglogau, in denen sich
neben den angereisten- und vor Ort wohnenden Mitgliedern der HKKNOS auch
zahlreiche Interessierte aus nah und fern
einfanden, leitete Günter Hauptstock mit
dem Vortrag „Oberglogauer Juden während
der nationalsozialistischen Zeit“ ein. Es
handelte sich hier um die Vorstellung einer
bisher kaum erforschten Thematik, die der
Vortragende in einem ausführlich recherchierten Aufsatz in seinem kürzlich erschienenen Buch „Beiträge zur Geschichte der
Stadt Oberglogau IV“ erstmals präsentierte.

Die Veranstaltungswoche der HKKNOS in
Oberschlesien krönte der „Historische
Nachmittag“ am Donnerstag, den 26. Mai
2016, in Körnitz, den der zweite Vorsitzende
Andreas Smarzly mit einer Schar engagierter
Helfer im Namen der Historischen Kommission organisierte und durchführte. Nach
der Begrüßung der Veranstalter und aller
Gäste in Körnitz durch den Ortsvorsteher
Tomala, eröffneten Andreas Smarzly und
Andrea Marx in der geräumigen Sporthalle
der Körnitzer Schule, in der sich weit über
zweihundert Gäste und alle angereisten Mit glieder der Historischen Kommission eingefunden hatten, zunächst ihre gemeinsame

Diesem Vortrag folgte zunächst die Vorstellung der Historischen Kommission durch
deren ersten Vorsitzenden. Prof. Dr. Ralph
Wrobel präsentierte dabei den Teilnehmern
der Veranstaltung die über 30-jährige Geschichte der HKKNOS, deren Leistungen,
Erfolge, Errungenschaften, die aktuellen
Projekte, sowie künftigen Ziele und Vorhaben. Er rief alle an der Geschichte dieser
Region Interessierten zur Zusammenarbeit
mit der Historischen Kommission auf. Da12

Fotoausstellung „Körnitz und die Körnitzer
in alter Fotografie“. Die Ausstellung umfasst
ca. dreihundert Fotos und Ansichtskarten
von Körnitz aus der Zeit des ausgehenden
19. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre und
gliedert sich in die Themen: Trachten, Fami lien, Kinder, Kirche & Religion, Messdiener,
Hochzeiten, Erste Hl. Kommunion, Kirchenchor, Orchester, Landwirtschaft, Militär, Schule, Lehrkörper, Schulklassen, Schulausflüge, Kindergarten, Freizeit/Feierabend,
Fußball und Motorisierung. Ein überwältigendes Interesse der Gäste an der Fotoausstellung überzeugte die Ausstellungsveranstalter, die ursprünglich als zeitlich
befristet geplante Ausstellung nun zunächst
einmal für unbefristete Zeit in den Räumen
des DFK in Körnitz den Interessierten weiterhin zu präsentieren. Zahlreiche Körnitzer
fühlten sich noch während des „Historischen Nachmittages“ inspiriert, mit ihren
privaten alten Familienfotos die Ausstellung
zu bereichern und diese für ein künftig geplantes Buch mit historischen Fotografien
von Körnitz zur Verfügung zu stellen.

schem Streuselkuchen, Kaffee und Getränken gesorgt hatten.
Daraufhin stellte Prof. Wrobel, wie bereits
tags zuvor in Oberglogau, den Anwesenden
die Historische Kommission vor und präsentierte dem Publikum das neue Gemeinschaftswerk „Der Altkreis Oberglogau
im Karolinischen Steuerkataster von
1722/26“. Im Anschluss an die Buchvorstellung nutzten die Gäste rege die Möglichkeit zum Erwerb des neuen Buches. Andreas Smarzly informierte danach die Anwesenden über den aktuellen Stand an den Arbeiten einer Chronik des Dorfes Körnitz. Er
stellte dabei den Interessierten die existierenden Quellen vor, die für die Beleuchtung
der Vergangenheit dieses Dorfes unabdingbar sind, und die er bereits erforscht hat.
Gleichzeitig zeigte er auch auf, welche Dokumente noch erforscht werden müssen und
welche geschichtliche Epochen aufgrund
fehlender Quellen wohl niemals restlos beleuchtet werden können. Eindringlich bat
der Sprecher die Körnitzerinnen und Körnitzer um Hilfe bei der Erforschung der Geschichte ihres Heimatortes. Insbesondere
ersuchte er alle anwesenden Einwohner, alte
Fotos, Dokumente, historische Zeugnisse,
Erzählungen oder Erinnerungen mit ihm zu
teilen, damit er mit diesen die Dorfchronik
weiter bereichern kann.
Als nächste Referentin trat unsere Vereinskollegin, die gebürtige Körnitzerin, Anna
Myszyńska mit ihrem Vortrag „Meine doppelte Identität“ auf. Die durch ihre, in der
oberschlesischen Mundart geschriebenen
Bücher, in Oberschlesien dem breiten Publikum bekannte Schriftstellerin stellte den
Anwesenden ihr von deutscher und polnischer Kultur beeinflusstes Leben und ihre
bisherige literarische Arbeit vor. Den letzten
Vortrag des Tages hielt der Schulleiter der
Körnitzer Grundschule, Herr Ryszard Reszczyński. Er präsentierte dabei die Ergebnisse seiner bisherigen Forschungen über
den ehemaligen Pfarrer von Körnitz, Anton
Sarnes, und dessen Tätigkeit als Herausgeber
der polnisch sprachigen katholischen Zeitschrift „Monika“. So überraschte der Referent die Zuhörer u.a. mit seiner Ablehnung
der bisherigen Feststellungen polnischer

In seiner Eröffnungsrede bedankte sich Andreas Smarzly an erster Stelle bei seiner Vereinskollegin Andrea Marx, aber auch bei der
gesamten Historischen Kommission, dem
Deutschen Freundschaftskreis Körnitz mit
seinem Vorsitzenden Georg Rybczyk an der
Spitze und dem Schulleiter der Körnitzer
Schule, Herrn Ryszard Reszczyński, für die
enorme Unterstützung, die alle bei der Organisation der Veranstaltung geleistet hatten.
Ebenso dankte er auch den zahlreichen
Sponsoren, die u.a. für die kostenlose Bewirtung der anwesenden Gäste mit schlesi13

Historiker, Pfarrer Sarnes sei ein Vorkämpfer des Polentums in Oberschlesien
gewesen, als er Zeugnisse präsentierte, die
die unerschütterliche Treue des Kirchenmannes zu Deutschland und zum deutschen
Kaiserhaus unterstrichen. Mit der Vorstellung der Tätigkeit und des Lebenslaufes
des Geistlichen vervollständigte Reszczyński
wesentlich den bisherigen Forschungsstand
über die Körnitzer Pfarrei und die hier tätigen Geistlichen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Zur Auflockerung der Atmosphäre
trat zwischen den Vorträgen die Gesangsgruppe des Deutschen Freundschaftskreises
in Körnitz auf. Mit Volksliedern in deutscher, polnischer und oberschlesischer Sprache verbreiteten die Damen um den auf
einer Harmonika musizierenden Heinrich
Kamrad unter den Gästen sehr viel gute
Laune.

te, berichtete über diese im Nachhinein sehr
positiv und teilweise auch sehr ausführlich.
Aus der Sicht des vollzählig an der Veranstaltungswoche teilnehmenden Vorstandes
der Historischen Kommission und der mitgereisten sowie ortsansässigen Mitglieder
war diese Tour ein vollständiger Erfolg. Die
Unmengen an neuen Dokumenten, Materialien und Daten aus dem Staatsarchiv werden
wieder einen weiteren Grundstock für zahlreiche neue Forschungen und Publikationen
der Mitglieder oder im Rahmen der landeskundlichen Schriftenreihe bilden. Die zahlreich besuchten Veranstaltungen an der
Universität in Oppeln, in Oberglogau und in
Körnitz hingegen machten unseren Verein
in Schlesien noch bekannter, erregten großes
Interesse an unserer Arbeit (insbesondere an
unserer neuesten Publikation „Der Altkreis
Oberglogau im Karolinischen Steuerkataster
von 1722/26“) und verschafften uns zugleich viele neue interessante Kontakte,
Freunde und sogar einige neue Mitglieder.

Nicht nur unter den Bewohner von Körnitz
und der Umgebung fand der „Historische
Nachmittag“ großes Interesse, auch die lokale Presse („Tygodnik Krapkowicki“, „Nowiny Krapkowickie“, „Tygodnik Prudnicki“),
die ihre Reporter zu der durchweg zweisprachig durchgeführten Veranstaltung entsand-

Andreas Smarzly

Tydzień spotkań HKKNOS w maju 2016 r. na Górnym Śląsku
W tygodniu od 22 do 28 maja 2016 r.
HKKNOS prowadziła badania w archiwach
na Górnym Śląsku i była organizatorem
licznych spotkań. W niedzielny wieczór,
22.05.16, członkowie Komisji (Peter Ernst,
Maik Gliese, Sebastian König, Monika Rose,
Wolfgang Schiller,
Andreas Smarzly, Manfred Weiss i Prof.
Ralph Wrobel) spotkali się w hotelu Piast w
Opolu. Dołączyli do nich Günter
Hauptstock i Robert Hellfeier, nocujący
wraz z małżonkami poza Opolem, aby
wspólnie od poniedziałku do środy
prowadzić
badania
w
Archiwum
Państwowym
w
Opolu.
Dzięki

zaangażowaniu członków Komisji oraz
dobrej współpracy z pracownikami i
kierownictwem Archiwum Państwowego
udało się sfotografować/ częściowo
skopiować materiały dotyczące między
innymi: Księstwa Opolsko-Raciborskiego,
Parafii Ewangelickiej w Prudniku, Parafii
Katolickiej w Ściborzycach Małych, Rejencji
w Opolu, Sądu Obwodowego w Głogówku,
Sądu Obwodowego w Głuchołazach, Sądu
Obwodowego w Koźlu, Sądu Obwodowego
w Krapkowicach, Sądu Obwodowego w
Otmuchowie, Sądu Obwodowego w
Pawłowiczkach, Sądu Obwodowego w
Prudniku, Starostwa w Prudniku, Urzędu
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Katastralnego w Krapkowicach, Urzędu
Katastralnego w Prudniku, Urzędu Stanu
Cywilnego w Głogówku, Urzędu Stanu
Cywilnego w Klisinie, Urzędu Stanu
Cywilnego w Królowe, Urzędu Stanu
Cywilnego w Pomorzowicach, Urzędu Stanu
Cywilnego w Prudniku, Urzędu Stanu
Cywilnego w Racławicach Śląskich, Urzędu
Stanu Cywilnego w Ściborowicach oraz
Urzędu Stanu Cywilnego w Ściborzycach
Małych. W obu lokalizacjach archiwum, w
centrum Opola oraz w dzielnicy
Groszowice,
mieliśmy
możliwość
przeglądania tomów akt i sporządzania
niezliczonych kopii dokumentów, które
teraz oczekują na dokładną analizę i
zbadanie.

wieku: Leśnik, powiat prudnicki“ Łącznie
wygłoszono sześć wykładów w języku
polskim i niemieckim. Dalsze wspólne
projekty zaplanowano na 2017 r. Po
zakończeniu prac badawczych w Opolu, w
środę, 25 maja, wszyscy członkowie Komisji
przebywający na Śląsku udali się do
Głogówka, gdzie nasz przyjaciel i dyrektor
Muzeum
Miejskiego w
Głogówku,
Aleksander Devosges-Cuber, wspólnie z
drugim przewodniczącym, Andreasem
Smarzly, zorganizowali spotkanie, podczas
którego zaprezentowano 9 tom Serii Pism
Krajoznawczych „Historyczny
powiat
głogówecki wkatastrze karolińskim z lat
1722/26“. Prezentację książki w nowo
wyremontowanych pomieszczeniach starej
wieży w Głogówku, na której oprócz
członków Komisji przybyłych z Niemiec
pojawili się również licznie członkowie
Komisji z Polski oraz mieszkańcy, otwarł
Günter Hauptstock prezentując wykład
„Żydzi głogóweccy w czasach narodowego
socjalizmu“. Była to prezentacja dotychczas
niezbadanego tematu, który referent
zaprezentował po raz pierwszy w ramach
wykładu stanowiącego część swojej
niedawno wydanej książki „Beiträge zur
Geschichte der Stadt Oberglogau IV“
(Historia miasta Głogówka cz. IV).
Wykładowi temu towarzyszyła prezentacja
Komisji Historycznej przeprowadzona przez
pierwszego przewodniczącego. Prof. dr
Ralph Wrobel zaprezentował uczestnikom
spotkania
ponad
30-letnią
historię
HKKNOS, jej kierownictwo, sukcesy,
osiągnięcia, aktualne projekty oraz cele i
plany
na
przyszłość.
Wszystkich
zainteresowanych historią regionu wezwał
do współpracy w ramach Komisji
Historycznej. Głównym punktem spotkania
była
jednak
prezentacja
„Katastru
Karolińskiego“ sporządzonego na zlecenie
cesarza Karola VI. Przewodniczący
zilustrował treść dokumentu i zaznaczył, że
Kataster Karoliński stanowi ważne źródło
historyczne opisujące stosunki gospodarcze,
społeczne i rodzinne panujące na Śląsku po
wojnie trzydziestoletniej (1618-1648).
Wyjątkowość tego źródła stała się główną
przyczyną trwających ponad 12 lat badań, w
które zaangażowanych było ponad 10

Podczas gdy wspomniani wyżej członkowie
Komisji prowadzili prace badawcze w
Archiwum Państwowym, Rosemarie i
Werner Matulla oraz Herbert i Renate
Schindler spotkali się w poniedziałek,
23.05.2016 r., z członkami DFK w Prudniku
na cotygodniowym spotkaniu koła. Przy
kawie i pysznym poczęstunku dyskutowano
o bieżących sprawach DFK, w szczególności
zaś o konkursie im. J. von Eichendorffa,
który odbędzie się pod kierownictwem pani
Friedel Dams-Mokrska. Herbert Schindler, a
także Werner i Rosemarie Matulla
przeprowadzili z dyrektorem muzeum w
Prudniku, panem dr Dominiakiem, wywiad,
w którym dr Dominiak wypytywał byłych
Prudniczan o ich doświadczenia z końca
wojny, w szczególności zaś o czas getta i lata
powojenne. Planuje on bowiem wydać
książkę na ten temat i niezbędne są mu
informacje świadków z tamtych lat.
We wtorek, 24 maja, odbyło się seminarium
dot. „Historii gospodarczej i społecznej na
Górnym Śląsku: aktualny stan badań“ na
Uniwersytecie Opolskim. Podczas tego
seminarium, które przewodniczący Komisji
jako przedstawiciel Zachodniosaksońskiej
Szkoły Wyższej w Zwickau (Westsächsische
Hochschule Zwickau) przygotował wspólnie
z wydziałem ekonomicznym Uniwersytetu
Opolskiego, prof. Ralph Wrobel wygłosił
wykład na temat: „Niższe warstwy
społeczne na Górnym Śląsku w XVIII
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członków Komisji. Ich praca polegała nad
odszyfrowaniu wpisów oraz sporządzeniu
wprowadzenia historycznego i rejestru nazw
miejscowości, a także indeksów i adnotacji w
stopkach. Wynik prac obejmuje ponad 605
stron, wymagał dużych nakładów czasu i
pracy, dlatego też prof. Wrobel z wielką
dumą prezentował najnowsze dzieło.
Książkę można nabyć w HKKNOS w cenie
10 EUR lub 40 PLN (plus koszty wysyłki).

Marx oraz całej Komisji Historycznej, DFK
z Kórnicy z przewodniczącym Georgiem
Rybczykiem na czele oraz dyrektorowi
szkoły, panu Ryszardowi Reszczyńskiemu,
za ogromne wsparcie udzielone przy
organizacji spotkania. Słowa podziękowania
skierowano również do licznych sponsorów,
którzy zapewnili bezpłatnie kawę, napoje i
śląski kołacz dla wszystkich uczestników
spotkania.

W czwartek, 26 maja, w Kórnicy odbyło się
główne spotkanie, tzw. „Historyczne
popołudnie“.
Drugi
przewodniczący
Komisji, Andreas Smarzly wraz z całą rzeszą
zaangażowanych pomocników przygotował i
zorganizował te spotkanie w imieniu
Komisji Historycznej.

Następnie prof. Wrobel, jak już to miało
miejsce dzień wcześniej w Głogówku,
zaprezentował przybyłym na spotkanie
Komisję
Historyczną
a
następnie
opowiedział o najnowszym wspólnym dziele
Komisji, książce „Historyczny powiat
głogówecki w katastrze karolińskim z lat
1722/26“. Po zakończonej prezentacji
książki uczestnicy skorzystali z możliwości
jej zakupienia.

Po przywitaniu organizatorów i wszystkich
zebranych w Kórnicy gości przez sołtysa,
pana Tomalę, Andreas Smarzly wraz z
Andreą Marx w wypełnionej po brzegi sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Kórnicy, w której zebrało się ponad dwustu
gości i wszyscy przybyli z Niemiec
członkowie Komisji Historycznej, otworzyli
w pierwszej kolejności wystawę zdjęć pod
tytułem „Kórnica i jej mieszkańcy na starej
fotografii“. Wystawa obejmowała ok. trzysta
zdjęć i pocztówek z Kórnicy z czasów od
końca XIX w. do lat 70-tych XX w. i została
podzielona na następujące tematy: stroje
ludowe, rodzina, dzieci, kościół i religia,
ministranci, wesela, Pierwsza Komunia,
chóry kościelne, orkiestra, rolnictwo, wojsko,
szkoła, nauczyciele, klasy szkolne, wycieczki
szkolne, przedszkole, czas wolny/czas po
pracy, piłka nożna i motoryzacja. Bardzo
duże zainteresowanie wystawą przekonało
organizatorów, aby mimo zaplanowanej
pierwotnie na dwa dni wystawy, udostępnić
ją na stałe w pomieszczeniach DFK w
Kórnicy. Liczni mieszkańcy Kórnicy zostali
podczas
„Historycznego
popołudnia“
zainspirowani do wzbogacenia wystawy
własnymi zdjęciami i udostępnienia ich do
planowanej książki zawierającej historyczne
fotografie Kórnicy.

Andreas Smarzly poinformował uczestników
o aktualnym stanie badań nad kroniką wsi
Kórnica.
Przedstawił
wszystkim
zainteresowanym
dostępne
źródła,
niezbędne do przedstawienia historii wsi.
Jednocześnie przedstawił dokumenty, które
należy jeszcze poddać badaniom oraz
wyjaśnił,
dlaczego
niektóre
epoki
historyczne najprawdopodobniej nigdy nie
zostaną z uwagi na brak źródeł należycie
zbadane. Następnie poprosił wszystkich
mieszkańców Kórnicy o pomoc w zbadaniu
historii rodzinnej wsi. W szczególności
wyraził prośbę o udostępnienie starych
fotografii,
dokumentów,
świadectw
historycznych, opowieści i wspomnień, które
pozwolą wzbogacić treść kroniki wsi.
Kolejnym referentem spotkania była pani
Anna Myszyńska, urodzona w Kórnicy,
która zaprezentowała wykład pod tytułem
„Moja podwójna tożsamość“. Autorka
znana szerszej publiczności na Górnym
Śląsku z uwagi na wydane książek w gwarze
śląskie,j zaprezentowała uczestnikom w
języku polskim i niemieckim swój
dotychczasowy dorobek literacki oraz
opowiedziała o swoim życiu, tak bogatym z
uwagi na wpływ kultury polskiej i
niemieckiej.

W swojej mowie powitalnej Andreas Smarzly
w pierwszej kolejności podziękował Adrei
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lokalnej prasy („Tygodnik Krapkowicki“,
„Nowiny
Krapkowickie“,
„Tygodnik
Prudnicki“, „Zycie Glogowka), która
oddelegowała swoich dziennikarzy na
dwujęzycznie prowadzone spotkania; ich
relacje były pozytywne a częściowo również
bardzo wyczerpujące.

Ostatnim referentem był dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kórnicy, pan Ryszard
Reszczyński. Zaprezentował on wyniki
dotychczasowych
badań
o
byłym
proboszczu parafii Kórnica – Anton
Sarnes, jego działalność jako wydawca
polskojęzycznego czasopisma katolickiego
„Monika“. Tym samym zaskoczył on
słuchaczy
min.
odrzuceniem
dotychczasowych twierdzeń historyków
polskich, jakoby to proboszcz Sarnes był
pionierem polskości na Górnym Śląsku,
prezentując
świadectwa podkreślające
niezłomną wierność w stosunku do Niemiec
i do niemieckiej dynastii cesarskiej. Poprzez
prezentację działalności i życiorysu
duchownego pan Reszczyński uzupełnił
znacząco dotychczasowy stan badań o
parafii w Kórnicy i jej duchownych z
początków XIX w.

Z punktu widzenia Zarządu, który w całości
uczestniczył w spotkaniach, a także
przybyłych z Niemiec i całego Śląska
członków Komisji wyjazd ten okazał się
dużym sukcesem. Liczne dokumenty,
materiały i dane pozyskane z Archiwum
Państwowego w Opolu staną się podstawą
nowych badań i publikacji członków lub
staną się częścią Serii Pism Krajoznawczych.
Duże zainteresowanie spotkaniami na
Uniwersytecie Opolskim, w Głogówku i w
Kórnicy sprawiły, że jesteśmy na Śląsku
organizacją jeszcze bardziej rozpoznawalną,
a nasze prace i publikacja książki
„Historyczny powiat głogówecki w katastrze
karolińskim z lat 1722/26“ pozwoliły
nawiązać nowe kontakty, pozyskać
przyjaciół a nawet nowych członków.

Lekkości spotkania nadawały występy grupy
muzycznej z DFK w Kórnicy. Pieśni ludowe
w języku polskim i niemieckim, a także w
gwarze
górnośląskiej
zaprezentowane
zostały w towarzystwie akordeonu, na
którym przygrywał Heinrich Kamrad.
„Historyczne popołudnie“ cieszyło się
popularnością nie tylko wśród mieszkańców
Kórnicy i okolicznych wsi, ale również

Andreas Smarzly
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