Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
tel. 33 867 66 10, fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl
Aktualności › Barbórka w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Barbórka w Przedszkolu im. Władysława
Pieronka w Radziechowach
Coroczne spotkania przygotowywane są przez górników z wielką starannością i dbałością o
atrakcyjne dla przedszkolaków rekwizyty. Panowie: Mirosław Jarco, Marek Tlałka i Bogdan
Błachut opowiedzieli przedszkolakom o trudnej i niebezpiecznej pracy górników. Dzieci
dowiedziały się, w jaki sposób wydobywany jest węgiel i jak bardzo jest nam potrzebny w życiu
codziennym. Pan Mirosław Jarco przybliżył przedszkolakom postać patronki górników Świętej
Barbary. Nie zabrakło też tradycyjnej legendy śląskiej o Skarbniku dbającym o bezpieczeństwo
górników. Natomiast panowie Marek Tlałka i Bogdan Błachut opowiedzieli o trudach
codziennej pracy pod ziemią porównując warunki panujące tam dawnej i współcześnie. Dzieci
poznały rodzaje górniczych ubiorów i znaczenie kolorowych pióropuszy na czakach. Słownictwo
przedszkolaków wzbogaciło się o takie określenia, jak: fedrować, szychta, żelazko, kilof, szyb.
Spotkanie zakończone zostało podziękowaniami dla miłych gości i wspólnymi grupowymi
zdjęciami pamiątkowymi. Z okazji święta górniczego Barbórki życzymy wszystkim
górnikom dużo zdrowia i pomyślności w życiu. Niech Święta Barbara nieustannie
otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego. Szczęść Boże!
Dziękujemy miłym gościom za kolejny rok wartościowej współpracy z przedszkolem i
zapraszamy ponownie w nasze progi. Stowarzyszenie Górników Emerytów i Rencistów
"GWAREK" poprzez pielęgnowanie tradycji górniczych trwale zapisuje się na kartach
historii i kultury miejscowości Radziechowy.
Gratulujemy i dedykujemy górnikom barbórkowy wiersz:
„Schodzą górnicy pod ziemię w ciemność daleką od słonka,
wychodzi im naprzeciw święta Barbara Patronka.
Płomień chybocze się w lampkach na czarnej ścianie drżą cienie.
Szczęść Boże– słychać głos świętej. Serdeczne to pozdrowienie.
Szczęść Boże — górnicy chórem odrzekną swojej patronce
i jasno w ciemnej kopalni jak gdyby wzeszło tu słońce.”
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