


Tadeusz Kubiak: W kopalni
Górnik świdrem węgiel kruszy,
z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył,
winda w górę go porywa.
Jutro węgla bryły czarne,
kolejarze w świat powiozą.
A pojutrze – piece nasze,
będą grzały na złość mrozom.

Dla górnika słonecznik koniecznie!
Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.
Kiedy w czarny węgiel się wwierca,
W bardzo czarnym, podziemnym chodniku
Niech słonecznik mu świeci od serca!



Barbórka – święto górników

Barbórka, Dzień Górnika – tradycyjne święto
górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu
św. Barbary patronki górników.



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 i ścięta mieczem. Jej ojciec 
miał zostać trafiony piorunem.

Święta Barbara 



Patronka

Święta Barbara patronuje trudnej  i niebezpiecznej pracy 
m.in. górników,  hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy 
i kamieniarzy.
Święta Barbara jest również uznawana za patronkę 
artylerii.
Patronat św. Barbary przyjęli górnicy prawie na całym 
świecie, a jej kult do Polski przybył w średniowieczu 
z terenów obecnych Czech.



Modlitwa do Świętej Barbary

O korzyściach płynących z nabożnego stosunku do
Patronki doskonale wiedzą górnicy, którym święta
Barbara daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko w czasie
pracy, ale również podczas powrotnej drogi do domu.



Tradycje górnicze

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną
uroczystą mszą w kościele. Następnie orkiestra górnicza
maszeruje, grając m.in. swój hymn w osiedlach
zamieszkanych przez górników oraz pod domami dyrekcji.
Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania.



Górniczy strój

Dawny strój roboczy górników był dostosowany do jego potrzeb.
Posiadał obszerną bluzę i spodnie, które nie krępowały ruchów.
Wysoka, sztywna czapka spełniała rolę hełmu ochronnego.
Czasami dla ochrony przed wodą kapiącą ze stropu naciągano na
głowę kaptur, który przedłużał się w dłuższą lub krótszą pelerynę.
Najbardziej charakterystycznym elementem stroju górniczego był
skórzany fartuch, zwany skórą lub łatą. Był on przypinany z tyłu na
biodrach, ale w mokrych wyrobiskach służył za podkładkę.

W dzisiejszym uroczystym stroju górniczym (tym czarnym, bo
istnieją również mundury służbowe koloru stalowego) zachowało
się wiele elementów mających kiedyś znaczenie użytkowe w stroju
roboczym.



Górniczy mundur galowy



Czako (czapka z pióropuszem) 

Pióropusz to miotełka z ptasich piór, którą górnik
wymiatał drobny gruz z otworów strzałowych, nosił ją
zatkniętą przy czapce. Obecnie kolory pióropusza
oznaczają: zielony — dla dyrektorów, biały — dla
osób dozoru, czarny — dla górnika, czerwony — dla
członków orkiestry górniczej.



Górnicza szpada

Górnicza szpada obecnie jest odznaką honorową 
dla wyróżniających się górników. Wywodzi się ona 
z broni używanej przez średniowiecznych 
poszukiwaczy złota, którym służyła do obrony. 



Górnicze godło

Godło stanowią:

perlik- młot żelazny, który nie 
ma wystającego górą końca 
trzonka. 

żelazko - klin żelazny na 
trzonku.



Barwami górniczymi są czerń i zieleń

Zieleń symbolizuje uczucia pracującego górnika,  
tęskniącego do przyrody i światła. 
Czerń symbolizuje ciemności podziemia. 



Zwyczaje górnicze 

Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci 
górniczej zwyczajem wywodzącym się ze 
średniowiecza. Najpierw odbywa się ślubowanie, 
następnie ma miejsce symboliczny skok przez skórę, 
którą trzyma dwóch seniorów stanu górniczego. 



Potem adept uderzony jest szpadą po ramieniu przez
"Lisa majora„ (główny prowadzący uroczystość),
który następnie przypasowuje górnikowi skórę i od
tej chwili jest przyjęty do stanu górniczego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=zO50vP_YFpw

https://www.youtube.com/watch?v=zO50vP_YFpw


HYMN GÓRNICZY Górniczy stan, hej, niech nam żyje

Niech żyje nam górniczy stan.

Bo choć przed nami dzienne światło kryje

Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan.

Boć synowi podziemnych, czarnych światów

Każdy chętnie poda swą dłoń.

Niech żyje nam górniczy stan

Górniczy stan niech żyje nam !

Czyż nie słyszysz dzwonka z naszej wieży

I dźwięk kilofa, który wzywa nas ?

Hej ! Do szybu niech z nas każdy bieży.

Szczęść nam Boże zaśpiewajmy wraz.

Boć synowi podziemnych, czarnych światów…

Gdy nareszcie góry się zachwieją

I wrócim, bracia, do światłości bram

Wejdźmy wszyscy z tą błogą nadzieją,

Że słodka miłość wzruszy serca nam.

Boć synowi podziemnych, czarnych światów…



Duchy kopalń 

Duchy ziemne zamieszkiwały kopalnie kruszców i były 
ich strażnikami, stąd w Polsce przyjęła się dla nich 
nazwa skarbników. 



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. 



Górnik pracuje pod ziemią – w kopalni, w trudnych 
i niebezpiecznych warunkach 



Z okazji Barbórkowego Święta cała Społeczność Naszej
Szkoły składa wszystkim Górnikom, Pracownikom
Kopalń i ich Rodzinom najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara
nieustannie strzeże Was i Wasze rodziny, zapewniając
poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego
i pewności dnia jutrzejszego.



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/co-to-jest-barborka-jak-
obchodzono-swieto-gornikow-wczoraj-i-dzis-yw6u

https://poranny.pl/barborka-2019-zyczenia-dla-gornikow-nowe-smieszne-
sms-powazne-zabawne-krotkie-4122018/ar/c3-13713938

https://www.kopalniapracy.pl/barborka-historia-swieta-gornikow/

https://www.youtube.com/watch?v=zO50vP_YFpw

https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/co-to-jest-barborka-jak-obchodzono-swieto-gornikow-wczoraj-i-dzis-yw6u
https://poranny.pl/barborka-2019-zyczenia-dla-gornikow-nowe-smieszne-sms-powazne-zabawne-krotkie-4122018/ar/c3-13713938
https://www.kopalniapracy.pl/barborka-historia-swieta-gornikow/
https://www.youtube.com/watch?v=zO50vP_YFpw

