


Ta czapka górnicza ma puszyste piórka 
Pamięta tę czapkę niejedna Barbórka 

Jest czapka jak węgiel, ze ścian korytarzy, 
A znaczek na czapce wesoło się jarzył  

Nosi ja tata, jak tylko pamiętam,  

Od wielkiej parady, jak mówi – od święta. 

Ta czapka jest sławna szeroko na świecie,  

Bo był w niej mój tata na zdjęciu w gazecie.  

Jak godnie, jak pięknie 
Wyglądał w tej gali. Bo przecież to górnik 

Ze śląskiej kopalni. 

Cz. Janczarski 

 



         

 

Jak twierdzi śląskie przysłowie, „Barbara święta  

o górnikach pamięta”.  

4 grudnia obchodzimy Barbórki, czyli święto górników – 

jedno z najbardziej znanych i rozpowszechnionych obchodów 

dni zawodowych w Polsce.   

 



Według legendy Barbara żyła na 
przełomie III i IV wieku. Pochodziła  

z pogańskiej rodziny z Heliopolis 
leżącym na terenie dzisiejszego Libanu. 

Jej ojciec wysłał ją na naukę do 
Nikomedii, starożytnego miasta 

leżącego na terenie dzisiejszej Turcji. 
Tam przyjęła chrześcijaństwo.  

Zmiana wiary przez dziewczynę nie 
spodobała się jej ojcu, który doniósł na 

nią władzom cesarstwa rzymskiego, 
prześladującym w tym czasie 

chrześcijan. Barbara została zamknięta 
w wieży. Jednak ostatecznie została 

skazana na śmierć, ścięta mieczem. Jej 
ojciec miał zostać trafiony piorunem 



W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą 

mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. 





















 
Słowo skarbek pochodzi od 

staropolskiego skarbić, co 

oznacza zjednywać, troszczyć 

się, opiekować. Skarbek lub 

skarbnik jest ogólnym 

określeniem podziemnego 

demona – opiekuna wyrobisk 

górniczych oraz węgla 

znajdującego się pod 

powierzchnią ziemi. Skarbnik 

pilnuje prawidłowej 

eksploatacji zasobów 

naturalnych. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pQLdqjlfVY


Skarbnik na Śląsku był znany pod wieloma imionami m.in. 

Śrebnik, Skarbownik, Szarlej. Skarbnik troszczył się o skarby 

ukryte pod ziemią.  W zależności od podejścia górnika do pracy 

Skarbik raz był dobry, wyrozumiały, a innym razem zły i okrutny. 

Aby nie narazić się Skarbnikowi należało dobrze wykonywać 

swoją górniczą pracę. Górnikom prawym i uczciwym pomagał w 

pracy oraz wskazywał miejsce, gdzie znajdowały się 

najcenniejsze kruszce. Ludzie pracujący pod ziemią są pełni 

szacunku dla Skarbnika. Mówią, że to dobry, opiekuńczy duch, 

który pomaga im w pracy i ostrzega przed niebezpieczeństwem.  







 https://korporacja.pgg.pl/aktualnosci/z-zycia-

firmy/542,PGG+wraz+z+Muzeum+G%C3%B3rnictwa+zach%C4%99ca+do+zwiedzania+kopalni 

 https://korporacja.pgg.pl/aktualnosci/z-zycia-

firmy/542,PGG+wraz+z+Muzeum+G%C3%B3rnictwa+zach%C4%99ca+do+zwiedzania+kopalni 

 https://www.ekokalendarz.pl/barborki-czyli-dzien-gornikow/ 

 https://www.google.pl/search?q=symbole+kopalni&sxsrf=AOaemvIxR2_t4s0THDFXLdFYTW049UG46

w%3A1639310266798&ei=uuO1YeqLMO6EwPAPrIaKiA4&ved=0ahUKEwjq0IPRmt70AhVuAhAIHSy

DAuEQ4dUDCA4&uact=5&o 

 https://www.wiersze.co.pl/barborka 

 https://stacja7.pl/swieci/sw-barbara-patronka-gornikow/ 

 https://tuudi.net/skarbek-slaskie-legendy/ 

 

 


