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Komisja Historyczna
powiatu prudnickiego

Miasto Northeim (Han.) wraz z Zarządem mieli zaszczyt zaprosić członków oraz gości na jubileusz 30-lecia działalności Komisji
Historycznej Powiatu Prudnickiego, który odbył się w dniach 7 i
8 marca 2015 r. w miejscu jej założenia. W dniach 12/13 kwietnia
1985 r. w Northeim Horst Zobel wraz z innymi osobami zainteresowanymi historią Powiatu Prudnickiego założyli Komisję Historyczną (HKKNOS).
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 7 marca, w Sali Rajców w
kompleksie St. Blasien. Burmistrz Northeim, Hans-Erich Tannhäuser, powitał wszystkich obecnych i pogratulował Komisji HKKNOS
30-lecia istnienia, jak również długoletniej i owocnej działalności
naukowej oraz skutecznego wkładu w pojednanie polsko-niemieckie. Burmistrz zapewnił HKKNOS, że Northeim również w przyszłości będzie stało dla Komisji otworem, następnie opisał historię
prudnickiej Izby Pamięci oraz obecny stan przeprowadzki Izby Pamięci do siedziby Muzeum Miasta Northeim.
Również burmistrz Prudnika (niem. Neustadt/OS) Franciszek
Fejdych oraz wicestarosta Powiatu Prudnickiego Krzysztof Barwieniec złożyli życzenia skierowanie do HKKNOS. Burmistrz Fejdych
docenił bardzo delikatny, jednak stale zgodny z prawdą stosunek
HKKNOS do historii wspólnej ojczyzny następującymi słowami:
„Przez ostatnie 30 lat Komisja Historyczna podejmowała tematy
bardzo trudne, tematy, które raczej dzielą niż łączą. Państwu udało
się uzyskać zamierzony cel: udało się Państwu stworzyć taką płaszczyznę porozumienia, która z uwagi na okazywany szacunek tym,
których temat dotyczył, pozwalała na podjęcie rozmowy na tematy
trudne. Za zrozumienie, wrażliwość i odpowiedzialność składam
członkom Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego serdeczne
podziękowania“ .
Również wicestarosta Barwieniec podkreślił ważność nieprzerysowanego i jednocześnie empatycznego rozumienia historii

Powiatu przez HKKNOS. Przekazał pozdrowienia starosty Roszkowskiego, który niestety w ostatniej chwili musiał odwołać swój
przyjazd, oraz przedstawił Towarzystwo Historyczne Ziemi Prudnickiej zainicjowane przez starostę, które jest na etapie kształtowania się i chce w przyszłości ściśle współpracować z HKKNOS.
Następnie pierwszy przewodniczący HKKNOS, prof. dr Ralph
Wrobel, przywitał wszystkich obecnych i przedstawił przebieg działalności, dotychczasowe osiągnięcia oraz obecne pola działalności,
a także perspektywy Komisji. Z uwagi na obecność gości z Polski
- oprócz burmistrza Prudnika oraz wicestarosty Powiatu przybyli
również wiceburmistrz, Stanisław Hawron, oraz członkowie zarządu Towarzystwa Historycznego Ziemi Prudnickiej, pani Urszula
Rzepiela oraz pan Marcin Husak - całe spotkanie było prowadzone
dwujęzycznie z pomocą zatrudnionych tłumaczy.
Punktem kulminacyjnym spotkania był wykład znanego historyka zaangażowanego w sprawy Śląska, pana dr Ulricha Schmilewskiego, prezesa Fundacji dla Kultury Śląska, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Śląska oraz skarbnika
Stowarzyszenia Historii Śląska. Dr Schmilewski zaprezentował
bardzo interesujący wykład pt.: „Śląska arystokracja oraz kontrreformacja na przykładzie rodów von Schaffgotsch i Oppersdorff “,
podejmujący w badaniach dotyczących Śląska bardzo aktualny
temat, który poprzez analizę arystokratycznego rodu von Oppersdorff obejmuje również historię Powiatu Prudnickiego. Oprócz
interesujących tematów dr Schmilewski bardzo ucieszył słuchaczy
informacją, że przy tworzeniu swoich wykładów często korzysta z
prac członków HKKNOS.
Po wspólnym obiedzie w dużej sali konferencyjnej restauracji
„Goldener Löwe“ rozpoczęto drugą część uroczystości. Członkowie
zarządu Towarzystwa Historycznego Ziemi Prudnickiej, pani Urszula Rzepiela i pan Marcin Husak, wspólnie zaprezentowali wykład pod
tytułem „Willa Hermanna Fränkla
- fabrykanta, dyplomaty, filantropa“.
Podczas gdy pan Husak, pracownik
Muzeum Miasta w Prudniku, szczegółowo opisał budowniczego, pani
Rzepiela, była dyrektor Muzeum Miasta w Prudniku, przedstawiła architekturę ostatnio całkowicie odrestaurowanej willi w Prudniku. Oficjalne
zakończenie uroczystości nastąpiło po
wykładzie historycznym prof. Wrobla
„Paulini w klasztorze w Mochowie
- na tropie Xavera Rotta w Internecie“. Profesor zaprezentował tym samym możliwości wyszukiwania interesujących źródeł w Internecie oraz
przedstawił problem plagiatu przy
tworzeniu dokumentów historycznych wynikający z systematycznego,
kilkusetletniego i transgranicznego
kopiowania danych. Po wspólnej kolacji członkowie i zaproszeni goście
w miłej atmosferze prowadzili jeszcze
długie rozmowy do późnej nocy.
Andreas Smarzly
www.hkknos.de



