
Śląskie graczki - 
innowacja pedagogiczna 

Ło Ślonsku po ślonsku ! 
 

 
  







Górniczy strój galowy 



Trocha  
historyji 

Barbórka (dawna pisownia Barburka, Dzień 

Górnika – tradycyjne święto górnicze, obchodzone 

w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary  

z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej 

pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także 

geolodzy i inne osoby wykonujące zawody 

związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. 

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się 

poranną uroczystą mszą w kościele lub  

w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie 

orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój 

hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników  

i ich rodziny (np. familok) oraz pod domami 

dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz 

spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są 

również: koncerty, występy artystyczne, zabawy 

oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny 

górnicze. 





Piosenki górnicze 
Walczyk górniczy 

 
Szła dzieweczka do laseczka 

 
Górnicy, górnicy 

 
Karolinka 

 
Starzyk 

 
Karliku 

https://youtu.be/v6-eQica_4I
https://youtu.be/dBl-ibBbvmo
https://youtu.be/Q06yYvXWS_k
https://youtu.be/67OXwHf_EU8
https://youtu.be/wvKnbFL0YXo
https://youtu.be/qpGltT0ow90


“Wiersze na Barbórkę„ 

,,Górnicy” 

 

 

 

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 



NA DZIEŃ GÓRNIKA 

W głębi kopalni 

Co dzień od świtu 

Słychać donośny 

Głos dynamitu. 

Dzwonią kilofy 

W ciemnych chodnikach, 

 

To kruszy węgiel 

Praca górnika. 

Robota idzie aż patrzeć chce się 

Już winda w górę ładunek niesie. 

Górnik rozumie, że z jego trudu, 

Budzi się jasność i przyszłość ludzi. 

 



Słowniczek gwary górniczej 

Zug -Pociąg z węglem  

Zug- Strumień przepływającego powietrza 

Wichajster -Przyrząd do wszystkiego 

Urobek, wongel- Wydobycie,  węgiel 

Szychta -Zmiana robocza  

Ściana -Wyrobisko ścianowe, eksploatacyjne 

Śleper Pomocnik – wykwalifikowany górnik 

Bajtel -Pomocnik pomocnika, pracownik 

niewykwalifikowany  

Szaft Szyb – wyrobisko pionowe, służące do 

transportu luftu, materiałów lub/i ludzi 

Tompnyncie -Tąpnięcie, obwał 

Luft -Powietrze płynące w kopalni 

Glajzy- Szyny torowiska  

Gruba- Kopalnia  

Gumioki -Buty / kalosze gumowe 

Fuzlapy, fuzekle -Onuce flanelowe, skarpety wełniane 



GODŁO GÓRNICZE 


