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Informator dla dzieci i mamusi ze Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”  numer 4   sierpień 2010



Miłe mamusie, 
dziewczęta i chłopcy!
Po kilku miesiącach dociera do 

was kolejny numer „Świetlika“ – i 
muszę przyznać, że także dzięki 
wam, to dla mnie (a wierzę, że 
również dla was) były miesiące 
pełne wrażeń. Weekend narciarski 
w Malenowicach, impreza 
obozowa w Myszincu, Park 
Dinozaurów i Park Wodny, wczasy 
na Węgrzech... O tym wszystkim 
(dzięki reportażom naszych 
studentów) możecie przeczytać w 
niniejszym numerze.

Główną treścią „Świetlika“ są 
jednak imprezy, które na nas 
dopiero czekają – Uroczystości 
Górnicze OKD, beskidzka 
przygoda w Łomnej Dolnej oraz 
„BarboRadowanie“. Razem 
z innymi członkami zarządu 
cieszę się, że na tych imprezach 
spotkamy się wspólnie i 
ponownie spędzimy miłe 
wspólne chwile.

W imieniu zarządu SO„ŚB“
Vladislav Sobol

Aktualności z „Barbórki”

Tradycyjne „BarboRadowanie“ 
będzie miało tym razem nietradycyjny 
przebieg – na popołudnie 
przygotujemy jak co roku spotkanie w 
Kompresorowni Muzeum Górniczego 
pod Landekiem, natomiast pod 
wieczór zainteresowani przeniosą 
się do „ČEZ Areny“ na „Koncert dla 
wszystkich dobrych ludzi“, który 
organizuje Radio „Czas“.

Program dotąd przygotowujemy. 
Tymczasem możemy wam zdradzić tylko 
to, że tym razem podarunki przyniesie 
być może święty Mikołaj...

Wstępny scenariusz imprezy

13:30 spotkanie w Muzeum Górniczym
14:00 początek programu
15:30  raut i czas na pogawędki, 

program dla dzieci
16:30  odjazd zainteresowanych na 

koncert Radia „Czas“
17:30  odjazd tych, którzy zostali w 

Muzeum Górniczym

„BarboRadowanie“ 2010

Uroczystości Górnicze OKD
4 września 2010, Karwina

Uroczystości Górnicze OKD odbędą 
się podobnie jak w ub. roku w pierwszą 
sobotę września w Karwinie, w Parku 
im. Boženy Němcowej, ale w tym 
roku dodatkowo także na rynku, 
gdzie przedstawią się organizacje 
pozarządowe, które wsparła Fundacja 
OKD. Wśród nich, naturalnie, także 
nasza „Barbórka“.

Jak co roku przygotujemy konkurs na 
najlepsze ciasto i także ich publiczną 
sprzedaż  - utarg ze sprzedaży zasili konto 
naszego stowarzyszenia. Ucieszy nas, jeśli 
powiecie o tym również swym znajomym, 
żeby ciast było jak najwięcej. I uwaga – 
dla dzieci z „Barbórki“ szykujemy jeszcze 
jedną dużą niespodziankę. Czytaj poniżej 
w programie.

„Agape“ (dom naprzeciwko rynku, niedaleko poczty)
10:00 – 14:00 odbiór ciast
14:30 uroczysta degustacja jury
18:00 spotkanie dzieci i mamusi z SO„ŚB“, poczęstunek
18:15 fotografowanie i autografiada z Martinem Chodúrem – tylko dla nas!

Scena Fundacji OKD (rynek)
13:00 – 19:00  tańce, śpiew i zabawa w wykonaniu organizacji pozarządowych 

wspartych przez Fundację OKD

Amfiteatr
13:00 – 14:00  Májovák
14:45 – 15:30  Michal Nesvatba
15:45 – 16:15  Zdeněk Izer
16:40 – 17:40  Martin Chodúr
18:00 – 19:00  Guločar
19:30 – 20:30  Rock and roll band M. Woodmana

Scena główna (park)
13:30 – 14:30  Doga
14:45 – 15:45  Vilém Čok & Bypass
16:15 – 17:15  Turbo
17:45 – 18:45  Nightwork
19:15 – 20:15  Helena Vondráčková i Jiří Korn
20:30 – 21:30  Arakain

4 grudnia 2010, Ostrawa



Jedź z nami na ostatnią tegoroczną imprezę weekendową 
„Barbórki”! „Armáda“; Łomna Dolna; 25  – 28  września 2010

Do ośrodka wczasowego 
„Armáda“ w Łomnej Dolnej 
jeździło wielu z was w czasie, 
kiedy należał on do kopalni. 
Dlaczego więc nie powtórzyć 
tego, szczególnie, jeśli z 
biegiem lat na jego terenie 
wiele się poprawiło. Co więcej 
– Łomna Dolna jest przepiękna! 
Dlatego też przygotowaliśmy 
dla was z komitetem mamusi 
czterodniową wyprawę, podczas 
której możecie indywidualnie 
zakosztować piękna Beskidów 
lub wziąć udział we wspólnym 
programie.

Program
•  Wspólne gry i zabawy na terenie obiektu, 

na boisku i w okolicy.
•  wycieczka do ski-centrum w Mostach koło 

Jabłonkowa (dziecięcy park zabaw, tor 
bobslejowy, ściany wspinaczkowe i in.).

•  Ekspedycja do puszczy Mionsz (bez 
gwarancji – oficjalnie można puszczę 
zwiedzać tylko do 15 września, jednak 
spróbujemy to załatwić).

•  Dla mam sauna i jacuzzi.
•  Dla odważnych na miejscu centrum linowe.
•  Dla łowców przygód zjazd na górskiej 

hulajnodze z którejś z okolicznych gór.
•  Możliwość spotkania z członkami SO„ŚB“, 

którzy przyjadą popatrzeć na imprezę w 
ramach swego posiedzenia wyjazdowego.

Zakwaterowanie
Pokoje – dwu lub trzyosobowe z możliwością 
dostawki. We wszystkich pokojach jest 
prysznic, WC, lodówka i telewizor.
Domki – pięcioosobowe, z węzłem sanitarno-
higienicznym i samodzielnym ogrzewaniem 
gazowym.

Cena
mamusie 100,-
dzieci 0,-
inni dorośli 1.000,-
inne dzieci 500,-

Cena obejmuje dojazd autokarem, 
zakwaterowanie, pełne wyżywienie (od 
sobotniego obiadu do wtorkowego obiadu), 
wycieczkę do Mostów koło Jabłonkowa, 
włącznie z biletem (górskie gokarty) oraz 
wspólny program na terenie ośrodka.

Transport
Transport jest zapewniony autobusem na 

tradycyjnej trasie Piotrowice koło Karwiny – 
Karwina – Orłowa – Hawierzów, tym razem 
pojedziemy jednak także przez Czeski 
Cieszyn. Możecie skorzystać również z 
transportu własnym samochodem (cena 
pozostaje bez zmian). Szczegóły w sprawie 
transportu i inne instrukcje prześlemy 
zgłoszonym uczestnikom.
Zobowiązujące zgłoszenia włącznie z zapłatą 
finansową (ewentualnie przynajmniej zaliczki) 
prosimy przesłać do 31 sierpnia 2010 r.

 

www.ski-armada.cz

Weekend na łonie 
natury



Jazda na nartach i relaks pod Łysą Górą:
Weekend narciarski w Malenowicach

W góry wyruszyliśmy, bobsleje, narty, sanki z sobą zabraliśmy.

Ktoś szybko ze stoku zjeżdżał, kto inny pod górę tylko zerkał.

W basenie omal nie zmarzliśmy, potem szybko do sauny leźliśmy.

Bowling, strzałki, tenis stołowy, nuda nie mogła wkraść się nam do głowy.
Po prostu fajnie się bawiliśmy, cieszymy się, co Barbórka znów wymyśli!

Raz w marcu odwiedziliśmy hotel imieniem Petr Bezruč.
Zjedliśmy dobre przysmaki i wyruszyli na wyciąg narciarski.
Żadne kończyny połamane, tylko mięśnie troszeczkę sterane. 
Jednak nastroje wnet poprawi Zdenka i jej poczucie humoru. 
Weekend w Beskidach kończy, wszyscy z górami się żegnają
Barbórka jest po prostu wspaniała, że nam to wszystko załatwiła.

Mamusie i dzieci napisały:
•  Udzielam pochwały referentce kulturalnej.

•  Weekend narciarski w Malenowicach 
bardzo mi się podobał. Dostatek sportu, 
dobra zabawa, wesołe towarzystwo. 

•  Program dobry.

•  Fajnie było znów się zobaczyć, 
skorzystaliśmy chyba z ostatniej 
tegorocznej okazji zabawy na śniegu, i 
to nawet pomimo tego, że nie jeździmy 
na nartach. Bowling, basen, a głównie 
spotkanie ze znajomymi twarzami, po 
prostu relaks, którego wszyscy czasami 
potrzebujemy. Dziękujemy i już teraz 
cieszymy się na następne spotkanie. 

•  Wspaniały weekend, super zabawa, 
najlepsze sankowanie. 

•  Jeden z najlepszych ,,barbórkowych“ 
weekendów!

•  Ze świętą Barbarą jest zawsze i 
wszędzie wesoło, nie brakuje dobrego 
nastroju, spędziliśmy z nią weekend w 
Malenowicach, wspomnienie pozostanie 
na zawsze w naszych sercach. Dziękujemy 
za tę wspaniałą okazję. Mam nadzieję, że 
zobaczymy się znów jeszcze w tym roku.

•  Nasza referentka kulturalna ponownie nie 
zawiodła!

•  Podobało mi się, jak jeździłem na nartach!

•  Dobre towarzystwo to podstawa, reszta 
przyjdzie sama. 

•  Weekend narciarski bardzo nam się 
podobał, nartostrada super, sauna 
fantastyczna, basen orzeźwiający. 
Najlepsze było sankowanie, gdzie było 
dużo zabawy.

•  Najbardziej ucieszyło mnie to, że Dominik 
nauczył się dzięki Radkowi Haneczki w 
jednym dniu jeździć na nartach. Wyjechał 
wyciągiem i zjechał z góry w sumie 14 razy. 
Radku, jeszcze raz podziękowania. M.Š.

•  Dziękuję za dobry pobyt w Malenowicach, 
będę wspominać jeszcze w czasie świąt 
Bożego Narodzenia. Dobre jedzenie, 
masaże, bowling. Dziękuję świętej 
Barbórce!

•  Dobra zabawa, dobrzy ludzie,  
piękna okolica.

•  Najlepsze naleśniki, jakie  
kiedykolwiek jadłem.



Zaurolandia na byłych hałdach:
Do prehistorycznych jaszczurów jeszcze wrócimy!

Ładny weekend w Myszincu

DĄBROWA – W niedzielę 30 maja dzieci 
z „Barbórki“ i ich rodzice wyruszyli do 
przeszłości, a konkretnie do Parku 
Dinozaurów w Dąbrowie, który jest czynny 
dopiero drugi rok. 

Na ogromnej przestrzeni rozmieszczono tu 
kilkadziesiąt dinosaurów w różnych pozycjach: 
na łowach, w wodzie, wśród drzew, koło 
gniazda z młodymi... Podobnie jak w 
ogrodzie zoologicznym również tutaj znajdują 
się koło każdego zwierzęcia informacje o 
jego pochodzeniu, czym się żywił i inne 
ciekawostki. 

Dla wszystkich było zaskoczeniem, 
że dinozaury w parku to nie nieruchomo 
stojące makiety, ale że wydają dźwięki i 
nawet się poruszają. Niektóre eksponaty 
nie służyly tylko do oglądania, ale dzieci 
mogły ich także dotykać. Oprócz zwierząt 
mieliśmy wszyscy możliwość zrobić sobie 

przechadzkę po historii i obejrzeć w kinie 
trójwymiarowym film „O narodzinach 
młodego dinosaura“. Ta atrakcja podobała 
się naprawdę wszystkim. Super była 
również przejażdżka w samochodzie 
terenowym do wybiegu jednego z 
najgroźniejszych dionozaurów, konkretnie 
dinozaura T-Rexa. 

Dla rodziców była natomiast 
możliwość spędzenia miłych chwil w „Dino-
café“. Każdy znalazł coś dla siebie. Wycieczka, 
kontynuowana obiadem i relaksem w parku 
wodnym w Orłowej, naprawdę się udała. 
Uważam, że każdemu się podobała i że nie 
była to jego ostatnia wizyta w tej przepięknej 
oazie dawnego życia dinosaurów.

Dan Toma

BUDISZOWICE – W Myszincu spędziliśmy 
ładny weekend na łonie natury. Z apetytem 
zajadaliśmy się smacznymi daniami, które 
gotowała dla nas pani Ivanka. Kąpiel w 
Krawarzach była super, a jeszcze ciekawsza 
była wizyta w labiryncie, koło którego miło 
sobie medytowaliśmy. Odnieśliśmy miłe 
wrażenia z udanego weekendu.

Kristýna Bláhová



HAJDUSZOBOSZLÓ – Znów i ponownie 
udało się ludeczkom z „Barbórki“ 
zaplanować super wczasy! Po długiej 
podróży, którą odbyliśmy nocą, dotarliśmy 
do miasta nazywanego Hajduszoboszló.

Hotel „Siesta“, w którym mieszkaliśmy, 
stał naprzeciwko kąpieliska ze zjeżdżalniami. 
Ogromny Aquapalace, gdzie były baseniki z 
wodą termalną i zimną, znajdował się mniej 
więcej pięć minut na piechotę.

W godzinach przedpołudniowych i 
popołudniowych większość z nas wyruszyła 
do Aquapalace, gdzie zjeżdżaliśmy na 
zjeżdżalni i mniejszych ślizgawkach, na 
przemian zanurzaliśmy się w gorącej wodzie 
termalnej i jeździli w dzikiej i zimnej rzece 
(proszę nie dać się zmylić, to był także  
basen J). Ci bardziej odważni poszli na 
ogromne zjeżdżalnie w sąsiednim kąpielisku. 
Trzeba było do tego sporo odwagi, ponieważ 
już sam widok potężnych konstrukcji i 
szybkiej jazdy w nich budził respekt...

Wieczorne Hajduszoboszlo oferowało 
zabawę w formie różnych piosenkarzy 
lub mniejszych grup muzycznych na 
ulicach. Muzyka była to wciągająca, toteż 
większość z nas poszła za przykładem tłumu 
rozbawionych seniorów i dała się wciągnąć 
w wir tańca. 

Pojechaliśmy również na wycieczkę do 
wioski Hortobágy, gdzie obejrzeliśmy stajnie 
z tak pięknymi i szlachetnymi zwierzętami, 
jakimi są konie, i obejrzeliśmy również 
pokazy jazdy z zaprzęgiem pięciokonnym 
czy show z ogromnymi biczami. Większość 
z nas przeżyła szok, kiedy (chyba po raz 
pierwszy w życiu) widziała konie siedzieć.

To były, w dużym skrócie, nasze wczasy 
na Węgrzech. Dziękujemy „Barbórce“ za 
ładne urozmaicenie rozpoczynającego się 
lata i wakacji i będziemy się cieszyć na 
kolejne przeżycia i wycieczki, jakie dla nas 
przygotuje. Katka Szamaránszká

Wczasy z „Barbórką“:
Tym razem w węgierskich uzdrowiskach

Węgry to wspaniały kraj,
kąpiele w gorącej wodzie istny szał.
Przepiękna była do koni wycieczka,
dla każdej mamusi i każdego dziecka.
Wieczorem gulasz, wino, kawa,
zrzucić zbędne kilogramy?
Po prostu zabawa.
Na hawai party wszystko się udało,
muzyki tylko trochę brakowało.
Po prostu urlop jak marzenie,
Nie było czasu na nudę, och nie.



BRIGHTON – Dzięki „Barbórce” umożliwiono 
nam spędzić miesiąc na stażu językowym w 
Anglii, konkretnie w przepięknym nadmorskim 
miasteczku Brighton and Hove. Już na lotnisku 
umiliło nam czekanie na samolot spotkanie z 
piłkarzem Milanem Barošem J, który chętnie 
pozował z nami do zdjęcia.

Rodziny goszczące przywitały nas po 
przyjeździe przyjaźnie i przez cały czas pobytu 
troszczyły się o nas przykładnie. Jedynym 
negatywem była dla nas niezwykła kuchnia 
angielska, której podstawą są półprodukty.

W pierwszym dniu w szkole pisałyśmy test 
sprawdzający i potem podzielono nas na grupy. 
Nauka była dla nas bardzo ciekawa, obejmowała 
różne sposoby nauczania (gramatyka, słuchanie, 
rozmowy, gry). Language teaching school należy 
do szkół, do których uczęszczają studenci z 
całego świata. Znaleźliśmy sobie przyjaciół 
wśród Hiszpanów, Brazylijczyków, Włochów, 
Turków, Szwajcarów itd.

Weekendy spędzaliśmy na podróżach po 
okolicy. Najbardziej zaciekawił nas Londyn, 
gdzie obejrzałyśmy najcenniejsze zabytki 
(Buckingham Palace, Big Eye, Big Ben, 
Trafalgar Square, Tower Bridge, Piccadilly 
Cirus), które dotąd mogłyśmy znać tylko 
z obrazków. Kolejna ciekawa wycieczka 
zaprowadziła nas na klify Seven Sisters 
niedaleko Brighton, tutaj nadarzyła się 
nam okazja zobaczyć ciekawe scenerie 
przyrodnicze, tak typowe dla Anglii. 

Dziękujemy „Barbórce”, a przede 
wszystkim wszystkim tym, którzy wspierają 
naszą organizację i dzięki którym mogliśmy 
spędzić nieprawdopodobny miesiąc pełen 
fantastycznych wrażeń w Anglii. Dziękujemy.

Adriana Furendová
Renata Furendová

Nikola Kakáčová

Kursy językowe:

Adriana, Renata i Nikola w Anglii



Zgłoszenie na jesienne imprezy „Barbórki”
Dane kontaktowe

Imię i nazwisko mamusi:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Uroczystości Górnicze OKD (4. 9. 2010)

Przyjdziemy na spotkanie o godz. 18:  tak  nie

Liczba dorosłych:   

Liczba dzieci: 

Chętni do pomocy przy pakowaniu i sprzedaży ciast – prosimy głosić się do Marty Szamaránskiej (marta.sz@seznam.cz, 737 702 833) 

Armáda – Łomna Dolna (25. - 28. 9. 2010)

Zgłoszona mamusia:   tak  nie

Zgłoszone dzieci (nazwisko, wiek):

Zgłoszeni inni dorośli (nazwisko):

Zgłoszone inne dzieci (nazwisko, wiek):

Transport:  autobusem  własny

„BarboRadowanie” – Muzeum Górnicze (4. 12. 2010)

Zgłoszona mamusia:   tak  nie

Zgłoszone dzieci (nazwisko, wiek):

Zgłoszeni inni dorośli (nazwisko):

Zgłoszone inne dzieci (nazwisko, wiek):

Transport:   autobusem  własny

Koncert Radia „Czas“   tak  nie

www.svatabarbora.cz

Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń 31 sierpnia 2010.
Jednocześnie prosimy o przesyłanie składek uczestnika na wrześniową imprezę w Łomnej 
Dolnej. Zgłoszenie można pobrać także na stronie www.svatabarbora.cz i przesłać 
wypełnione e-mailem.

Gdzie przesłać zgłoszenie:
A) OSSB, Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava
B) barbora@svatabarbora.cz
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