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Uroczyście...
przy dźwiękach
orkiestry górniczej.

M.Leszczyk

Dnia 3 grudnia miało miejsce
niepowtarzalne wydarzenie – odbyło się
uroczyste nadanie imienia św. Barbary
naszej szkole.
Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice
oraz zaproszeni goście uczestniczyli 
w uroczystej Mszy św. inaugurującą
obchody nadania imienia szkole
w kościele pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Przewodniczył jej biskup Grzegorz
Olszowski.
 Kulminacyjnym momentem w kościele
było poświęcenie    
 sztandaru szkoły i gwoździ honorowych.

Po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły, którego autorką jest
p. Dagmara Kupczyk, a muzykę skomponował p. Andrzej
Martinson.
HYMN SZKOŁY
Nasza Ty święta Barbaro, patronką górników żeś jest
chronisz ziemię śląską mieczem odwagi od wieków. 
Chcemy za Twym iść przykładem, nieść w przyszłość siłę
 i wiarę. Krocząc drogami nauki, myślą przekraczać próg świata 
Refren.
 Idziemy z radością przez życie. Idziemy z odwagą w sercach.
 Wznosimy ręce ku górze. Wierzymy, że prawda zwycięża. 
 II Niestraszne nam burze i wichry przyjaźni dar nas jednoczy
Tradycją dziadków swych silni, pragniemy dobra tej ziemi.
Zabawa jednak nas woła, Cieszmy  się słońcem i lasem.
Nieśmy  nasze marzenia, kryjąc, w dziecięcych  sercach. 
Refren. 
 III. Niech śmiech rozjaśni nam twarze
 Dorosłych smutek, problemy.
Chcemy patrzeć przed siebie, I serce kształcić  miłością
By nasza święta Barbara z nas dumna była w Goławcu
Wnieśmy więc radość w codzienność, Oddajmy się w pełni
szczęściu.  

        ŚWIĘTO UCZNIÓW 
    Naszą patronką
                         - Święta Barbara.

foto.
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Ach....co to był za dzień. 
 Kartka z kalendarza.
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             Odświętnie
  Powiew regionalizmu i nutka     
 śląskości pojawiły się na sali   
 gimnastycznej.

  W pełnej gali wystąpili uczniowie 
  prezentując wspaniałe śląskie   
 stroje oraz goście, którzy przybyli 
  w mundurach górniczych.

W szkole nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie figury św. Barbary,
ufundowane przez pana Rajmunda Horsta, dyrektora kopalni KWK Piast-
Ziemowit ( absolwenta naszej szkoły). 
W trakcie uroczystego przekazania sztandaru społeczności 
szkolnej zostały wbite gwoździe honorowych patronów: 
 - Burmistrz Miasta Lędziny p. Krystyna Wróbel, 
 - Przewodnicząca Pady Miasta Lędziny Maria Głos, 
 - Proboszcz Parafii WNMP Ks. Stanisław Jaromin,
 - Przedstawiciel Społecznego Komitetu Pomocy Budowy Szkoły 
        w latach 1986-1989 P. Tomasz Sklorz, 
  -przewodniczący Rady Rodziców P. Michał Majda,
  -dyrektor KWK Piast- Ziemowit Rajmund Horst 
    oraz dyrektor szkoły Maria Horst.

  Po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły. Gościom bardzo spodobał     
się występy artystyczne naszych uczniów, którzy przedstawili krótki rys
  i znaczenie symboliki naszego sztandaru oraz legendę o Św. Barbarze.

 
 „Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,  którzy przyczynili się do
zorganizowania tej podniosłej uroczystości. Dziękujemy całemu Gronu
Pedagogicznemu, Rodzicom, Uczniom, którzy swoją pracą
 i poświęceniem przyczynili się do jej uświetnienia. Szczególne   
 podziękowania kierujemy pod adresem osób i instytucji, które   
 finansowo wsparły nasze działania. 
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za udział i dzielenie
  z całą społecznością szkolną tych ważnych i niepowtarzalnych chwil,     
 które wpiszą się do historii lędzińskiej społeczności i zapewne   
 wyznaczą kierunek działań wychowawczych naszej szkoły na kolejne
   lata.” - mówi dyrektor szkoły - Maria Horst.

.

Nadanie imienia
Św. Barbary
szkole
Podstawowej 
nr 4 w Lędzinch
zgromadziło
wielu
znakomitych
gości. Wszyscy
mieli możliwość
zapoznać się 
z osiągnięciami
 i historią naszej

szkoły poprzez
kroniki szkolne,
wystawy,
prezentacje
multimedialne,
filmy
promocyjne
oraz zwiedzanie
izby
regionalnej. 
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W obecności szanownych gości i całej społeczności
Szkoły podstawowej nr 4 im. św. Barbary  
w Lędzinach ślubowaliśmy na sztandar:

 Naszej Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej,         
 Patronce i Tobie Szkoło - uroczyście ślubowaliśmy:

Uczciwością nauką i pracą służyć prawdzie,
sprawiedliwości i pokojowi 
Wyrabiać w sobie silna wole i koleżeństwo,
uczynności, odwagę i prawdomówność 
 Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły 
Z młodzieńczym zapałem i wiarą  wytrwania pod
tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra
szkoły, miasta i Ojczyzny- ŚLUBUJEMY.

      
Ważnym elementem ceremoniału przyjęcia sztandaru
było nabicie na drzewiec honorowych gwoździ. 

Zaszczytu tego dostąpiły osoby, które w sposób
szczególny przyczyniły do pozyskania tego szkolnego
symbolu. 
Należy również wspomnieć, że materialny wkład
wnieśli mieszkańcy i rodzice uczniów,  którzy wsparli
to działanie finansowo wpłacając dowolne kwoty na
specjalne konto.
             SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY
           WSZYSTKIM   OFIARODAWCOM.

OD KUCHNI....
Uroczystość nadania imienia naszej szkole przebiegła
sprawnie dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób.
Nauczyciele, uczniowie, rodzice wykazali wielkie
zrozumienie podczas przygotowań do tej
uroczystości. Nikt nie narzekał, kiedy trzeba było
spędzić w szkole niejedno popołudnie.
Trud włożony w przygotowanie został nagrodzony. 
Uroczystość naprawdę się udała.
Słowa podziwu i uznania płynące ze strony gości
utwierdzały nas w przekonaniu, że nam się udało
zorganizować imprezę na bardzo wysokim poziomie. 

   Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem       
           kształtującym postawy patriotyczne. 

.
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                          Nostalgicznie 
W poważny nastrój wprowadził nas występ uczennic
klasy szóstej, które pod opieką K.Cetnar przygotowały
i wykonały układ taneczny
 z szarfami. Ta część programu artystycznego
wzruszyła widzów i wprowadziła w nostalgiczny
nastój. Muzyka poważna towarzysząca tanecznej
choreografii wywarła na wszystkich widzach ogromne
wrażenie. Dziewczynki zapisały się na pewno w
pamięci wszystkich odbiorców.
W skład zespołu wchodziły: Dorota Bryjok, Zuzanna
Glogaza, Natalia Gałeczka, Karolina Łuczak,  Karolina
Kempińska,Karolina Pilszczek, Emilia Palka,
Zuzannaa Rogowska. 

U1- Zobacz, na naszym sztandarze jest św. Barbara.
U2- Co ty powiadasz? Przecież nikogo tam niema.
U1- Jak to nie, przecież są jej symbole: wieża i hostia.
U2- Ty patrz, rzeczywiście, jest też cyfra 4 – to numer
naszej szkoły.
U1- No widzisz, a i nie zapominaj o otwartej książce.
U2- Miałaś racje, czyli ten sztandar jest nasz.
U1- Jest na nim również herb miasta, w którym
mieszkamy - Lędzin.
U2- A wiesz co najbardziej mi się w nim podoba?
Jego barwy, są śliczne.
U1- One też mają znaczenie, żółty i błękitny to
barwy Górnego Śląska
U2- A ja czytałam, że jak do tych kolorów
dołoży się biały to będą one symbolizowały powstania
śląskie.
U1- Mój pradziadek w nich walczył, to było sto lat
temu!
U2- Az tyłu mamy orła w koronie na czerwonym tle- to
symbol naszego państwa.
U1- Chodź, musimy reszcie klasy o tym opowiedzieć.

 Sztandary już od dawna otoczone były należnym
 im szacunkiem i miłością. 
 Dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je 
 poświęcano, składano na nie przysięgę.

   Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej   
 symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej 
 najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem 
 sztandaru wymagają powagi zachowania, 
 a przechowywanie, transport i przygotowanie 
 sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 
 poszanowania. Naszym mentorem i nauczycielem 
 był dyrektor LO w Bieruniu Romuald Kubiciel.

.

.
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Poczet sztandarowy wystąp! -
od tej chwili wprowadzamy w życie.

    Wydarzenia 
  towarzyszące

.

.

Przekazanie sztandaru uczniom, to
bardzo ważna i niezwykła chwila.
Poczet sztandarowy rodziców
przekazał  przez 
p.Dyrektor Marię Horst sztandar na
ręce uczniów.
„ Drodzy Uczniowie. Przekazuje
sztandar w Wasze ręce. 
Niech prowadzi Was ku lepszej
przyszłości. Niech zawsze będzie
symbolem Waszej godności 
i powinności uczniowskiej.
Strzeżcie jego honoru”.
Szkolny poczet sztandarowy:
Emilia Popiołek, Anna Ścierska,
Kamil Hermyt.

W ramach przygotowań do
uroczystości powstała książka
informująca o historii naszej 
szkoły oraz folder prezentujący
osiągnięcia i przypominający różne
ciekawe wydarzenia.
Odbyły się także zajęcia
poświęcone tematyce regionalnej
uwzględniające kult Św. Barbary.
Uczniowie poszukiwali różnych
legend oraz korzystali z różnych
źródeł, aby pozyskać informacje.
Nieocenioną  studnią wiedzy
okazało się Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. 
 

  Słowa uznania płynęły ze strony przybyłych gości.
                 Chwile nostalgii i zadumy....

.
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  Legenda o Św. Barbarze

    Barbara z Nikomedii żyła w III wieku. poniosła śmierć męczeńską prawdopodobnie około 305 roku podczas
prześladowań organizowanych przez cesarza Maksymiana Galeriusza. Jest w w biografii św. Barbary sporo 
z legendy, ponieważ zagadką jest też miejscowość, w której Święta żyła i życie oddała za swą wiarę. Legenda
chce tymczasem, aby spojrzeć na postać Barbary od strony jej niespotykanej urody, oraz ze względu na fakt, iż
była córką bogatego poganina. Nauki mogła więc pobierać w Nikomedii, gdzie natknęła się właśnie na
chrześcijaństwo, przy czym również wtedy korespondowała ze znanym pisarzem i filozofem Orygenesem z
Aleksandrii. Pod jego wpływem Barbara miała zdecydować się na przyjęcie chrztu i złożenie ślubów czystości.
Tymczasem ojciec Barbary, wspomniany zamożny poganin, miał co do niej całkiem inne plany, więc
dowiedziawszy się o tym, sprawił, że została uwięziona w wieży. Została tam poddana głodzeniu i szykanom.   
    Natomiast Barbara w swym postanowieniu była niezwykle wytrwała, wobec czego ojciec, nie mogąc wpłynąć
na nią, oddał Barbarę pod sąd. Wyrok okazał się surowy, bowiem Barbarę wychłostano, lecz, jak powiada
legenda, zniosła to nad wyraz dobrze. Widząc to, poganie pobili ją maczugami i przypalali
pochodniami. Ponownie zniosła to tak, że wprawiła prześladowców w konsternacje.
 Sąd nie chciał jednak być bezradny, więc podjął decyzję o tym, by jej własny ojciec ściął ją mieczem. Tak też
dokonało się, ale w momencie ścięcia Barbary jej ojciec został trafiony śmiertelnie piorunem. Kult Barbary jest
niezwykle żywy w Polsce, ponieważ patronuje ona górnikom oraz rybakom, żołnierzom, architektom, więźniom,
kamieniarzom, akuszerkom, złotnikom i wielu innym zawodom o dużym ryzyku.
     Jej kult na Górnym Śląsku rozkwitł w drugiej połowie XIX w., co miało związek z rozwojem górnictwa.
Pracownicy kopalń mieli obowiązek modlić się wspólnie przed rozpoczęciem szychty w cechowniach - przed
ołtarzami z wizerunkami patronki, które fundowane były przez właścicieli i dyrektorów. Dobrym obyczajem był
także udział w mszy świętej 4 grudnia.
     Święta Barbara chroniła przed utratą zdrowia i śmiercią podczas wykonywania pracy, pojawiała się w
podziemiach kopalni, by wyprowadzać pracujących górników z zagrożonych miejsc. Ratunku mógł jednak
oczekiwać wyłącznie ten, kto prosił świętą o wsparcie modląc się do niej. Właśnie regularne modlitwy kierowane
do świętej Barbary na powierzchni, miały gwarantować ratunek w sytuacji zagrożenia pod ziemią.
Przekazywano sobie opowieść o trzech górnikach, którzy „codziennie odmawiali modlitwę do świętej Barbary
(...), zostali zasypani wraz z towarzyszami w kopalni. Po ośmiu dniach odkopano ich żywych, podczas gdy inni
zmarli”.
     A jak to się stało, że święta Barbara została patronką górników? Według legend opowiedzianych około 1908
roku przez emerytowanego górnika z Piekar Śląskich Wawrzyńca Hajdę, miała sama wybrać sobie górników,
by się nimi opiekować: „[b]o jest tak, że ona, jak ją zabili (…) to pod ziemia wlazła. Tam zaroz zoboczyła, że jest
ciemno i zimno, i woda leci. Do tego wszytko się trzensie. To tam naszła górników co węgiel kopali. Wzięła pod
rozwaga kiedy tam była, że to się idzie pomierzyć, jak łoni ciężko robili i jakie mieli wszystko, i czym fedrowali.
To się patronka (…) pomyślała, że pójdzie do Boga z prośbą. Poszła i powiedziała, że łona, Barbarka, chce być
patronkom górników. Pan Bocek się zgodził i łod tego czasu jest św. Barbara patronkom wszystkich górników”.

   Barbara opiekuje się tymi, którzy podczas pełnienia swoich codziennych obowiązków, w trakcie
pracy, narażeni są na rozmaite niebezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że patronując szkole będzie
czuwała nad wszystkimi uczniami i nauczycielami, aby każdego dnia mogli wypełniać swoje obowiązki. 
  A uczniów ochroni przed kiepskimi ocenami.
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