
Sprawozdanie z imprezy szkolnej ,,Barbórka 2021” 

  Uroczystości barbórkowe w naszej szkole odbyły się 3 grudnia 2021 roku o godzinie 

9:00 na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się uczniowie klas I – III z wychowawcami 

oraz zaproszeni gości. Na ,,Barbórkę” przybyło dziesięcioro górników z grupy ,,Gwarek”, 

ubranych w mundury górnicze oraz przedstawiciele Muzeum Górnictwa Węglowego, który 

reprezentowała pani dr Beata Piecha van Schagen,  Ewa Hengier oraz operator kamery Paweł 

Mikołajczyk.  

 Wszystkich zebranych gości powitała pani dyrektor szkoły Bożena Olichwer . 

Górnicza piosenka ,,Idzie górnik drogą”  w wykonaniu klasy 1b wprowadziła  wszystkich  

w nastrój górniczych życzeń i piosenek.  Prezenterki, którymi były uczennice klasy 5b: Julia 

Dzierożyńska, Alicja Mazurek oraz Alicja Ostrowska, zadbały o poprowadzenie widza przez 

poszczególne części scenariusza.  

Goście chętnie śpiewali wraz z uczniami górnicze piosenki: ,,Szła dzieweczka” ,,Poszła 

Karolinka”, ,,Górnicy, górnicy”,  ,,Karlik”. Dzieciom pięknie akompaniowała pani Ewa 

Szmidt – Sabat, która również zachęciła uczniów do zaśpiewania życzeń: ,,Sto lat!” , które 

przepięknie i radośnie wybrzmiało na naszej sali gimnastycznej dla górników. 

  Nasi goście mogli także zobaczyć scenkę dramową pt.  ,,Jak to dawniej na Śląsku 

bywało” przygotowaną przez uczniów kółka artystycznego  klas piątych, które przypomniało 

zwyczaje domowe w dawnej rodzinie górniczej. Scenariusz oparty był na scenkach z filmu 

Kazimierza Kutza ,,Perła w koronie”. Natomiast uczniowie klas pierwszych  pod opieką Ewy 

Rogackiej i Małgorzaty Kuśmierczak przenieśli widzów w podziemne korytarze kopalni, 

między pracujących ,,hajerów”, gdzie Skarbnik – duch kopalni przypomniał zasady, które 

obowiązują na ,,grubie”.  

 O mundurze górniczym oraz zwyczajach górniczych opowiadał górnik Jan Stolot oraz 

Sławomir Dąbkowski. Górnicy zadbali także o uroczyste pasowanie naszych uczniów na 

górnika. 

Tradycyjnie górników poproszono na sesję zdjęciową. Na zakończenie uroczystości 

barbórkowej uczniowie wręczyli górnikom laurki, które sami wykonali pod opieką pani 

Izabeli Dąbkowskiej.  

Uczniowie mogli także pooglądać wystawkę górniczych mundurów, narzędzi 

górniczych, przedmiotów używanych w dawnym gospodarstwie domowym. Na to wydarzenie 

sala gimnastyczna stałą się małą salą teatralną oraz muzeum z wystawami eksponatów. 

Uroczystości barbórkowe przygotowały wychowawczynie klas I – III panie: 

Małgorzata Kuśmierczak, Ewa Rogacka, Anna Derela, Iwona Malinowska-Wolny i Izabela 

Dąbkowska przy współpracy z Helena Maśnicą. Przy pracy nad dekoracją wspomagała nas 

pani Sabina Węglarz oraz panowie woźni: Tadeusz Koszarski i Jan Tram. Z nieodzowną 

pomocą przybyły także panie woźne, które zadbały o dostarczenie rekwizytów, pomoc  

w przygotowaniu poczęstunku. Dzięki zaangażowaniu wielu osób uroczystości przebiegały  

w nastroju radosnym i serdecznym, co potwierdzały podziękowania przybyłych gości . 
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