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1. grudnia 2011 roku odby?a si? prelekcja dla uczniów Zespo?u Szkó? w Woli Zachariaszowskiej zorganizowana
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we wspó?pracy z pracownikami Wydzia?u Górnictwa i Geoin?ynierii
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W prelekcji tej uczestniczyli uczniowie gimnazjum. Prowadz?cy zaj?cia
górnicy ubrani byli w mundury galowe, aby wzbudzi? ciekawo?? i zainteresowanie s?uchaczy. Prowadz?cy mówili o
rodzajach kopal? spotykanych na ca?ym ?wiecie. Omówione zosta?y równie? zasoby naturalne wyst?puj?ce w
Polsce.
Prowadz?cy poprzez odpowiedni sposób prezentacji tematu chcieli, aby cho? na chwil? uczniowie wcielili si? w rol?
górnika i zrozumieli zasady i sposób pracy w tym zawodzie. Uczniowie us?yszeli m.in. co to jest kopalnia
odkrywkowa, jakie s? ich rodzaje oraz gdzie znajduj? si? najwi?ksze kopalnie na ?wiecie(piaskownie —
wydobywaj?ce piasek, ?wirownie — wydobywaj?ce ?wir, kamienio?omy — wydobywaj?ce kamie?, kopalnie w?gla
brunatnego — wydobywaj?ce w?giel brunatny, inne kopalnie, np. rud metali).
Górnicy mówili tak?e, ?e przy pracach wydobywczych nale?y pami?ta? o ?rodowisku i nast?pnych pokoleniach,
którym przyjdzie po nas ?y?. Nie nale?y zapomina? tak?e o tym, ?e to my jeste?my odpowiedzialni za to jak b?dzie
wygl?da? ?wiat w przysz?o?ci.
Spotkania inicjowane przez SRGZ daj? mo?liwo?? poszerzenia wiedzy przez kontakt ze specjalistami w danej
dziedzinie, co nale?y docenia? i swobodniej wciela? w programy edukacyjne szkó?. Nie bez znaczenia pozostaje
termin prelekcji.
W zwi?zku z przypadaj?cym na 4. grudnia ?wi?tem górników, zaproszeni go?cie opowiedzieli uczniom o tradycjach
zwi?zanych ze ?wi?towaniem Barbórki, a tak?e omówili elementy munduru górnika.
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