
Program i regulamin   III Biesiady Barbórkowej PTTK
          Województwa Śląskiego

Impreza ma charakter tradycyjnej biesiady górniczej

Miejsce;        Mysłowice – MOK Sala Małych Form – wejście od ulicy Strumieńskiego 4

Termin;        07.12.2019  godz. 1800

PATRONAT HONOROWY;
- Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz
- Śląska Organizacja Turystyczna
Organizatorzy;       
   -  PTTK O/Mysłowice,
   -  Związek Górnośląski koło Brzezinka
PTTK O/Mysłowice i Związek Górnośląski są depozytariuszami sporządzonego w dniu 28 kwietnia 2018 
roku w Zabrzu,  z inicjatywy Muzeum Górnictwa Węglowego, wniosku o wpisanie obchodów Barbórki 
górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego. W lipcu 2018 Narodowy Instytut Dziedzictwa zatwierdził sporządzony w kwietniu wniosek.

Organizację imprezy wspomagają;
 - Urząd Miasta Mysłowice / MOK Mysłowice
 - Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego
 - Związek Zawodowy Górników w Polsce PGG SA KWK „Mysłowice – Wesoła”
 - Związek Zawodowy Kadra przy KWK „Mysłowice – Wesoła”
 - Nie – Bo,  restauracja

Cel imprezy: pielęgnowanie tradycji, przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie umacnianie śląskiej 
tożsamości. Biesiada Barbórkowa jako element obchodów Dnia Świętej Barbary – patronki górników, ma 
gwarantować pamięć o górnikach, którzy przez wiele dekad ciężką pracą przyczyniali się do rozwoju 
całego regionu. Biesiada Barbórkowa to dziedzictwo tego święta, ponieważ niezmiennie jest to dzień 
świąteczny górników i ich najbliższych. Jest także dziedzictwem Górnego Śląska, elementem tożsamości 
mieszkańców naszego regionu. 

PROGRAM
Rozpoczynamy o 1800.  W tym roku po raz kolejny organizujemy tradycyjną Biesiadę Barbórkową. 
„Tradycyjną”  nie znaczy, że KOLEJNY RAZ, ale to, że program wzorowany jest na imprezach o 
wieloletniej tradycji, organizowanych od dawien dawna przez środowiska górnicze Górnego Śląska. 
Chcemy Państwu przybliżyć tę tradycję. Pragniemy również przybliżyć wybrane tradycje górnośląskie 
związane z obchodami Dnia Świętej Barbary.

Mile widziane osoby w strojach górnośląskich i mundurach górniczych.
UWAGA; prosimy  wszystkich uczestników Biesiady Barbórkowej aby mieli przy sobie telefony komórkowe.

W programie imprezy:
- oprawa muzyczna w wykonaniu 8 osobowej kapeli górnośląskiej  - Mysłowicki Zespół Muzyki 
Folklorystycznej pod kierownictwem Bartosza Pawłowskiego. 
- występ tanecznego zespołu regionalnego Karolinki.
- golonko, zwane poza Śląskiem „golonką” i stosowny do niego jakiś napój (w zasadzie bez ograniczeń).
- chlyb z tustym i zimna płyta.
- sympatyczna obsługa w strojach górnośląskich.
- udział  górników znających się na rzeczy i czuwających nad tradycyjnością imprezy.
- możliwe miłe niespodzianki, nagrody za udział w konkursach.
- każdy uczestnik otrzyma kufel na pamiątkę. 
- udział w imprezie zapowiedzieli goście z innych regionów kraju a także z Francji i Japonii.

- biesiadować planujemy do godz. 2200. Potem rozpoczynamy 
ZABAWĘ TANECZNĄ  prowadzoną przez DJ a

Zapisy  w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1200 do 1700. Tel/faks 32 222 56 06
Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl 
E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     lub pod telefonem 508 063 653

http://www.myslowice.pttk.pl/
mailto:pttkmyslowice@poczta.onet.pl

