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PRUDNIK

„Mały Kopernik”
poleci w kosmos!

M A ŁY K O P E R N I K

S

Kosmiczne rysunki i ich twórcy

CKZIU

Kacper Iżycki odbiera III nagrodę w konkursie

Historyczne popołudnie w Kórnicy
nia Habsburgów na Śląsku wchodziły w
skład rozległego okręgu (powiatu) głogóweckiego. Książkę można zamówić
poprzez stronę internetową komisji
(www.hkknos.de). Do publikacji jeszcze
wrócimy.
Dzień wcześniej członkowie komisji zaprosili chętnych do udziału w
seminarium w Muzeum Regionalnym
w Głogówku, gdzie wykład o głogóweckich Żydach przedstawił badacz
dziejów miasta nad Osobłogą – Günter
Hauptstock.
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Profesor Ralph Wrobel jest
przewodniczącym Komisji
Historycznej Powiatu
Prudnickiego
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omisja Historyczna Powiatu
Prudnickiego zajmuje się dziejami terenów należących w
przeszłości i obecnie do powiatu prudnickiego, a więc również gminy
Strzeleczki, części gmin Krapkowice
i Walce (bez Straduni). Organizacja
publikuje książki, zajmuje się studiowaniem materiałów źródłowych i organizuje popularnonaukowe seminaria.
Taką właśnie formę miało spotkanie 26 maja w hali sportowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy,
które przyciągnęło sporo gości, przede
wszystkim mieszkańców wsi, ale też
przybyszów z Niemiec i sąsiedniego
powiatu prudnickiego.
Kórniczanie mieli okazję obejrzeć
imponującą wystawę archiwalnych fotografii dotyczących ich miejscowości
(„Kórnica i kórniczanie na starej fotografii”), przygotowaną przez Andreasa
Smarzlego i Andreę Marx. Ten pierwszy przedstawił zebranym aktualny
stan prac nad monografią wsi, z kolei
Anna Myszyńska z Białej, pochodzi z
Kórnicy, mówiła o swojej „podwójnej
tożsamości”. Dyrektor szkoły Ryszard
Reszczyński opowiedział o księdzu
Antonie Sarnesie z Kórnicy – wydawcy
gazety „Monika”, a prof. Ralph Wrobel
o Komisji Historycznej.
Podczas spotkania można było
kupić najnowszą publikację komisji
pod redakcją naukową prof. Wrobla pt.
„Historyczny powiat głogówecki w Katastrze Karolińskim z lat 1722/26”, zawierającą opisy historyczne miejscowości,
które w schyłkowym okresie panowa-
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Komisja Historyczna
Powiatu Prudnickiego z
siedzibą w niemieckim
Northeim zorganizowała
spotkanie poświęcone
Kórnicy
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maja w sali im.
Karola Musioła w
opolskim Ratuszu
odbyło się uroczyste
podsumowanie VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o
Kresach Wschodnich zorganizowanego przez Opolskiego Kuratora
Oświaty oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa
Opolskiego, a opiekę merytoryczną
sprawował Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
W konkursie wzięli udział również uczniowie CKZiU w Prudniku.
Jeden z nich - Kacper Iżycki, uczeń
kl. I Technikum Informatycznego,
doceniony przez jury za przewodnik
w formie prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Miejsca pamięci
Kresowian w najbliższej okolicy
– pomniki, ołtarze, tablice i inne”,
otrzymał III nagrodę.
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ALINA NOWAK

Kacper w swojej pracy uwzględnił m.in. tablicę pamiątkową z
Niemysłowic poświęconą pomordowanym Polakom na Kresach z
Puźnik i innych miejscowości, obrazy Madonn Kresowych, w tym Matki
Boskiej Buszczeckiej znajdującej się
w Racławicach Śląskich, tablicę poświęconą ks. Filipowi Zającowi, który wraz z kresowianami i Madonną
przybył do Racławic, godło z poczty
w Monasterzyskach znajdujące się
obecnie na poczcie w Prudniku,
a przechowywane pieczołowicie
przez wiele lat przez panią Stefanię Jaworską, pomnik Sybiraków
z prudnickiego cmentarza, a także
inne pamiątki.
Warto dodać, że uczniowie
CKZiU od 2011 roku kilkakrotnie
brali udział w Konkursie Wiedzy o
Kresach, zaś w I i IV edycji znaleźli
się wśród nagrodzonych. Mamy
nadzieję, że w przyszłości znajdą
się kolejni uczniowie, którzy zainteresują się problematyką Kresów,
„płacąc pamięcią” tym, którzy tam
mieszkali.
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Sukces Kacpra Iżyckiego

Obejrzyj rysunki dzieci
z „Małego Kopernika”!

ADRZEJ DEREŃ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W PRUDNIKU

Teleskop Cheops służy do obserwacji znanych astronomom gwiazd,
w których sąsiedztwie krążą planety.
Powstaje we współpracy między Europejską Agencją Kosmiczną a konsorcjum krajów europejskich ze Szwajcarią, jako państwem wiodącym. (d)

kany rysunków dzieci z
Centrum Edukacyjnego
Ireneusz Czajkowski „Mały
Kopernik” w Prudniku polecą
w kosmos w satelicie z teleskopem
Cheops. Stało się tak dzięki udziałowi
„Małego Kopernika” w konkursie
koordynowanym przez szwajcarski
Uniwersytet w Bernie, a skierowanym do dzieci w wieku od 8 do 14 lat.
Ostatecznie wybrano 3000 rysunków
młodych artystów, które zostaną zeskanowane i w formie elektronicznej
umieszczone w satelicie.
- Cieszymy się z wyróżnienia i mamy
ogromną satysfakcję z tego, że „Mały
Kopernik” poleci w przestrzeń kosmiczną – cieszą się Danuta i Ireneusz
Czajkowscy, właściciele a zarazem
wykładowcy centrum.

