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POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

POMYSŁ NA SPRAWNOŚĆ ZESPOŁOWĄ, 

czyli „Worek z tworzywem”, który powstał podczas  

Warsztatów dla Zuchmistrzów Namiestnictwa Zuchowego  

Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP  

     BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

GÓRNIK 

 

 

GAWĘDA I JEJ FORMY WYMIENNE  

1. Zaproszenie na zbiórkę gościa Górnika / najlepiej w górniczym stroju galowym /, wywiad i 

rozmowa o pracy, ubiorze, zwyczajach, legendach górniczych, gwarze śląskiej. 

2. Górnicze legendy : 

▪ Dawno temu wielu górników pracowało w śląskich kopalniach węgla. Była to praca 

niezwykle ciężka. Górnicy całymi dniami odłupywali węgiel kilofami, a potem ładowali 

go do wagoników, by wreszcie wypchać je na górę. Kopalnie były też niebezpieczne. Często 

bowiem zdarzało się, że ze ściany odłupało się zbyt wiele węgla, który zasypywał 

górników. Nie raz gasło też światło i górnicy gubili się w plątaninie starych korytarzy. 

Wtedy właśnie pojawiał się Skarbnik - dobry duch kopalni. Można go było spotkać we 

wszystkich kopalniach. Zawsze miał postać brodatego sztygiera palącego fajkę, z małym 

kilofem w dłoni i świeczką przymocowaną do opaski na czole. Ostrzegał górników przed 

niebezpieczeństwami i pomagał im w razie potrzeby. Jednak tylko ludzie dobrzy i 

pracowici nie musieli obawiać się Skarbnika. Oszuści i obiboki nie mogli liczyć na jego 

przychylność. 

Pewnego razu głównego sztygiera kopalni poproszono o przyjęcie do pracy młodego chłopca. Jego 

ojciec zmarł, a matka nie była w stanie sama wyżywić licznego rodzeństwa chłopca. Sztygier 

długo się opierał, twierdząc, że chłopiec sobie nie poradzi. Gdy w końcu się zgodził, postawił 

jeden warunek - chłopiec musi pracować tak samo jak starsi górnicy i wywozić na górę tyle samo 

węgla. Jeśli sobie poradzi przez tydzień, zostanie przyjęty do pracy na stałe. Już pierwszego dnia 

młodzieniec wiedział, że sobie nie poradzi. Już miał pójść do sztygiera i powiedzieć, że rezygnuje, 

gdy nagle obok niego pojawił się starszy górnik. 
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- Co cię trapi, chłopcze? - zapytał, widząc jego zatroskaną minę. 

Gdy chłopiec opowiedział mu całą historię, górnik rzekł: 

- Pomogę ci, ale musisz równo dzielić się ze mną zapłatą, jaką otrzymasz za pracę. 

- Zgoda - odparł chłopiec.  

I tak dzień w dzień starszy górnik przychodził do chłopca i pomagał mu odłupywać węgiel, a 

potem ładować go do wagoników. Po tygodniu zdumiony sztygier przyjął chłopca na stałe i 

wypłacił mu umówioną kwotę. 

Starszy górnik już czekał na chłopca na dole.  

- Przyszedłem po swoją część - powiedział. 

- Zatrzymam dla siebie tylko tyle, ile sam zarobiłem. Cała reszta pieniędzy jest dla ciebie. 

Dziękuję za pomoc - odparł chłopiec, podając mu woreczek pełen monet. 

Wtedy górnik roześmiał się serdecznie i przyjął prawdziwą postać. Przed chłopcem stał duch 

kopalni we własnej osobie. 

- Zatrzymaj wszystkie pieniądze, chłopcze - powiedział Skarbnik. - I zawsze bądź taki uczciwy. 

Po tych słowach zniknął. 

▪ Jedną z największych i najsłynniejszych odkrywek węgla była znajdujący się w Dąbrowie 

kopalnia zwana Redenem. To właśnie tu, na początku wieku XIX, toczy się akcja 

naszej legendy. Jej bohaterem jest młody górnik, Wojtek, który do Dąbrowy przybył za 

chlebem aż z dalekiej Niegowej. Jako nowicjusz niezbyt radził sobie z wydobyciem węgla, 

nie szła mu robota, poza tym bardzo często zwyczajnie miał straszliwego pecha i kuł 

skałę w złym miejscu, nie natrafiając na cenny surowiec. Zamiast węgla od ściany odrywał 

jedynie płoną skałę. Z powodu małej wydajności dostawał za swą pracę jedynie iście 

głodową pensję. Załamany po kolejnym dniu pełnym niepowodzeń, otarł pot z czoła, 

zamknął oczy i wzniósł modły do świętej Barbary, patronki górników i orędowniczki 

dobrej śmierci, prosząc o pomoc. I wtem zdarzyło się coś dziwnego. Oto do Wojtkowych 

uszu dobiegło żabie kumkanie. Zaskoczony górnik otworzył oczy i zobaczył przed sobą 

siedzącą na spągu podziemnego chodnika paskudną ropuchę, z gatunku tych, co się je na 

bagniskach pełnych utopców spotyka. Zdumiał się chłopak bardzo tym niezwykłym 

widokiem – skąd żaba w kopalni? Szczury tak, szczury się zdarzały, wyjadały wszak 

owies koniom.  

Ale żaba? I w dodatku taka wielgachna? 

Patrzy się Wojtek na żabę, patrzy, przygląda, a ona nic, tylko też gapi się na niego.  
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I naraz, ni stąd, ni zowąd, rzecze do zaskoczonego chłopaka ludzkim, choć nieco 

skrzeczącym głosem: 

- Źle to robisz, Wojtku. W złym miejscu kopiesz. Spójrz, tu, gdzie skała taka 

czerwona, niby cegła, tu kilofem uderzaj, a górę węgla znajdziesz. 

- Ale jak to tak? Dynamitu mam ani prochu nie podkładać? 

 Rób tak, jak mówię. 

Usłuchał Wojtek słów żaby i za jej namową w czerwoną skałę jął uderzać kilofem. A 

ona sama z siebie udskoczyła, usypała się, a spod niej – o wielkie niebiosa! - cała góra 

węgla się ukazała, miąższości kilku metrów co najmniej! Uradował się górnik 

niezmiernie, z podwójnym zapałem zabrał się do pracy. Żaba dzielnie mu w tym 

pomagała. Wojtek wtaczał jej na grzbiet bryłę węgla, a ona tak ją podsadzała do góry, 

że ciężki urobek sam lądował na taczce. Potem wspólnymi siłami dowozili taczkę na górę 

i znów wracali po węgiel. Pracowali tak razem przez cały miesiąc.  Wojtek dzielił się z 

płazem śniadaniem, a żaba z nim swą wiedzą, jak i gdzie węgiel rabować. Aż nadszedł 

dzień wypłaty, zwany przez górników geldtagiem. Rzekła wówczas żaba Wojtkowi: 

- Weź taczki i jedź po wypłatę. Za naszą pracę powinni ci dać pełną taczkę pieniędzy. 

Przyjdź z nimi potem do mnie, pod szyb. I rzeczywiście. Za wyjątkowo obfite wydobycie 

górnik otrzymał sowite wynagrodzenie. Z pełniutkimi dukatów taczkami, zgodnie z 

umową, przybył pod szyb i pięknie się żabie pokłonił. 

- Teraz podziel wypłatę między nas – rzekło do niego zwierzę. 

Wojtek posłusznie zaczął dzielić pieniądze, a robił to sprawiedliwie: jedną monetę dawał 

żabie, jedną sobie, jedna żabie, jedną sobie i tak w kółko, aż w taczkach został ostatni 

pieniążek, którego podzielić się już nie dało. Niewiele myśląc młody górnik podarował go 

żabie, jeszcze raz dziękując za udaną współpracę. I wówczas stała się rzecz przedziwna. 

Żaba zmieniła się w sędziwego starca z białą brodą, trzymającego w dłoni kostur z 

przywieszoną na jego końcu górnicza lampką. Staruszek rzekł uroczystym tonem do 

młodzieńca: 

- Ponieważ wykazałeś, żeś jest człowiek sprawiedliwy, że tak rzetelnie pieniądze 

podzieliłeś, za to, żeś nie łasy na bogactwo i nie czynisz innym krzywdy, choćby byli od 

ciebie słabsi, ja ci teraz wszystkie te monety podaruję. Wystarczą ci one na całe życie, ale 

pamiętaj, żebyś już nigdy więcej pod ziemię nie schodził i węgla nie rąbał, bo cię tu spotka 

nieszczęście.To mówiąc Skarbnik – bo okazało się, że to on tak naprawdę ukrywał się 

pod postacią obrzydliwej ropuchy – zsypał wszystkie monety na taczkę i pożegnawszy 

zaskoczonego chłopaka skręcił w jeden z kopalnianych korytarzy i rozpłynął się w 

powietrzu. Wojtek pieniądze pozbierał skwapliwie, wrócił z nimi na powierzchnię, 

spakował się i – pomny na słowa Skarbka – z Dąbrowy wyjechał, wracając do rodzinnej 

wsi. Odkryty przez niego pokład o wyjątkowej grubości, jednej z największych na świecie, 

okazał się być prawdziwym skarbem. Dzięki jego eksploatacji rozwinęło się całe miasto, 
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nazwane później Dąbrową Górniczą. I chociaż kopalnia Reden już dawno nie istnieje, to 

jednak jej nazwa nadal jest żywa wśród współczesnych mieszkańców miasta, którzy 

nazywają tak miejsce, gdzie niegdyś węgiel z ogromnie grubej żyły wybierano i gdzie 

Wojtek z żabą współpracował. 

GRY I ZABAWY  

1. Zabawa „Idzie górnik przez las, szuka węgla wśród drzew „/ zmieniony tekst zamieść 

poniżej/.  

2. Gra terenowa „na ratunek zasypanemu górnikowi” / zamieść opis /. 

3. Wprowadzenie do sprawności : „dotykanie i rozpoznawanie węgla z zamkniętymi oczami” 

4. Zorganizowanie „Gry w ciemności” / po zmroku w szkole, zuchy chodzą między 

punktami z latarkami, gdy w całej szkole wyłączone jest światło/ ( uzupełnij opis i podaj cel). 

 

PIOSENKI I PLĄSY 

Piosenka „Szła dzieweczka do laseczka”

 http://piosenki.biesiadne.com/szla-dzieweczka-do-laseczka/ 

I.         Szła dzieweczka do laseczka 

Do zielonego, do zielonego, do zielonego. 

Napotkała myśliweczka 

Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. 

REF. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom 

Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją? 

Znalazłem ulicę, znalazłem dom, 

Znalazłem dziewczynę co kocham ją. 

II. O mój miły myśliweczku, bardzom ci rada, 

    Dałabym ci chleba z masłem, alem już zjadła, 

  Alem już zjadła, alem już zjadła. 

 

http://piosenki.biesiadne.com/szla-dzieweczka-do-laseczka/
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REF. Gdzie jest ta ulica….. 

III. Jakżeś zjadła tożeś zjadła, 

    To mi się nie chwal (3x 

    Jakbym znalazł kawał kija, 

   Tobym cię wyprał (3x) 

REF. Gdzie jest ta ulica… 

 

 

Nauka tańca „Trojak” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q05r0qFKgm0 

https://www.youtube.com/watch?v=MIRhho-3Fi4 

https://www.youtube.com/watch?v=xh1chdtZ0YE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q05r0qFKgm0
https://www.youtube.com/watch?v=MIRhho-3Fi4
https://www.youtube.com/watch?v=xh1chdtZ0YE
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Metrum: Część I - ¾ 

Część II - 2/4 

Ustawienie: Tancerz w środku pomiędzy tancerkami 
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Trzymanie: Tancerz trzyma za ręce tancerki unosząc je do przodu. Ręce zewnętrzne tancerek 

na biodrach lub uniesione skośnie w bok. Mogą także założyć ręce pod łokieć tancerza. 

Taniec dwuczęściowy ( część I – wolna, część II – szybka) 

Wersja I  

Część I 

„Takt 1. na „raz” – krok w przód prawą nogą na całą stopę ze zgięciem kolana na „dwa – 

uniesienie wyprostowanej lewej nogi ukosem w prawo przed prawą nogą, równoczesne wspięcie na 

palce prawej nogi. Ruch płynny, miękki, zharmonizowany i łączący się z krokiem uprzednio (na 

„raz”) wykonanym, na „trzy” – miękkie opadnięcie na całą stopę prawej nogi, lewa noga 

pozostaje uniesiona. Przy uniesieniu nogi tułów nieznacznie pochyla się w lewą stronę – co w 

przebiegu tańca powoduje falisty ruch postaci 

Takt 2.Podobnie jak w takcie 1, lecz symetrycznie. Rozpoczyna krok lewą nogą, prawa zostaje 

uniesiona ukosem w lewo w bok. 

Takt 3-16. Te same kroki powtarzają się do końca melodii. Kroki z unoszenie nóg mogą być 

wykonane z przesuwaniem się tańczących nie tylko w przód, lecz także w bok lub w tył. W 

takcie 8-16 tańczący zamiast uniesienia nogi ukosem w bok dostawiają ja do nogi obciążonej i 

opadając na całe stopy wykonują ukłon (chłopcy pochylają głowę i barki, dziewczęta zginają 

kolana). Po ukłonie może nastąpić zmiana kierunku. 

Np. Takt 1-7 – trojka posuwa się w przód; takt 8 – ukłon; takt 9-15 – kroki w tył; takt 16 

– ukłon. Inna możliwość: takt 1-7 kroki w bok; takt 8 – ukłon; takt -9-15 kroki przód; takt 

16 – ukłon. Przy powtórzeniu I części tańca, która nastąpi po przetańczeniu części II jako 

druga figura, w taktach 9-15 trójki posuwają się w tył. Tańczący zarówno kroki w przód, jak i 

w tył wykonują zawsze trochę ukosem w bok. Jeśli prawą nogą – w prawo w bok, przy kroku 

lewą nogą – w lewo w bok.” 

Część II 

„Melodia trojaka w tempie żywym jest parafrazą pierwszej części, w zmienionym metrum na 

2/4. W tej części tańca trójki wykonują różne figury taneczne, najbardziej jednak 

rozpowszechnione jest krążenie tancerza raz z jedną raz z drugą partnerką, w ujęciu pod łokcie 

(haczyk), krokiem biegu. 

Takt 1-4. na „raz”- pierwszego taktu, tancerz klaszcze w dłonie, wykonując przy tym krok z 

częścią obrotu w stronę partnerki z prawej strony, ta również klaszcze w dłonie, robi krok z 

częścią obrotu w stronę partnera. Następnie ujmują się pod prawe łokcie i robią dwa okrążenia 



 ZŁAP ZA MŁOTEK – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

wokół wspólnej osi krokiem biegu w rytmie ósemek lub ćwierćnut. Krok w rytmie ósemek jest 

odpowiednio drobniejszy – nogę stawia się na przedniej części stopy. Ręce zewnętrzne swobodnie 

uniesione w bok lub w górę. Jeśli krążenie przebiega w rytmie ćwierćnut, to tancerz i tancerka 

przedramię uniesionej w górę ręki zginają i prostują (również w rytmie ćwierćnut) ruchem 

wahadłowym do środka i na zewnątrz. 

Druga tancerka w tym czasie obraca się w lewo w miejscu, krokami biegu w rytmie ćwierćnut. 

Starsze kobiety przeważnie stoją w miejscu, czekając na swoją kolej krążenia z partnerem. 

Takt 5-8. Tancerz i partnerka z lewej strony wykonują dwa okrążenia, w ujęciu pod lewe łokcie 

(przebieg okrążenia jak w opisie poprzedniego czterotaktu) na „raz” taktu 5 oboje klaszczą w 

dłonie. Tancerka z prawej strony stoi bez ruchu lub obraca się w prawo w miejscu 

Takt 9-16. Powtórzenie ruchów opisanych dla taktów 1-8” 

Wersja II 

Ustawienie: Trójka tańczących podaje sobie wewnętrzne ręce. 

Część I 

„Takt 1- na „raz”- wykonują posuwisty krok w przód – tancerz lewą nogą, tancerki prawą ze 

zgięciem kolana, na „dwa” – dosuwają drugą nogę, bez przeniesienia na nią ciężaru ciała, 

prostując kolano nogi obciążonej na „trzy” – zatrzymanie ruchu. 

Takt 2-Posuwisty krok w przód – tancerz prawą nogą, tancerki lewą – i dosunięcie drugiej nogi. 

Takt 3-na „raz”- tancerki wykonują krok w przód prawą nogą na całą stopę, na „dwa-trzy” – 

unoszą lewą nogę ukosem przed prawą ruchem ciągłym, trwającym półnutę 

Tancerz- na „raz” – wykonuje krok lewą nogą na całą stopę.  na „dwa-trzy” – unosi prawą 

nogę ukosem przed lewą, zwracając się przy tym w stronę partnerki po lewej stronie. 

Takt 4 – wykonany symetrycznie – tancerz unosi lewą nogę i zwraca się w stronę partnerki po 

prawej stronie. 

Takt 5-16. Trzykrotne powtórzenie ruchów opisanych dla taktów 1-4, z ewentualną zmianą 

kierunku posuwania się. 

Część II 

Takt 1-4. Tancerz krąży z partnerką z prawej strony w ujęciu pod prawe łokcie, stosując krok 

biegu w rytmie ósemek lub ćwierćnut. Druga partnerka w tym czasie okrąża parę krokiem biegu 

w rytmie ósemek, posuwając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
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Takt 5-8. Tancerz krąży z partnerką z lewej strony w ujęciu pod lewe łokcie. Tancerka z prawej 

strony obiega w tym czasie krążącą parę, posuwając się w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara. 

Takt 9-16. To samo co w taktach 1-8.” 

Wersja III  

Część I tak jak w Wersji I lub w Wersji II 

Część II 

„Takt 1-2. Tancerz i dwie tancerki trzymają się za ręce. Tancerka z prawej strony biegnie 

krokami biegu w rytmie ósemek przed chłopcem, przebiega z lewej strony pod bramką utworzoną 

przez uniesione ręce chłopca i dziewczyny, okrąża tancerza od tyłu i wraca na swoje miejsce. 

Tancerz pociągnięty przez obiegającą go partnerkę, obraca się w lewo w miejscu pod swoją ręką. 

Tancerka z lewej strony chłopca w tym czasie stoi w miejscu lub obraca się w prawo naokoło swej 

osi pod uniesioną swoją prawą ręką i lewą partnera. 

Takt 3-4. Tancerza okrąża partnerka z lewej strony – powtarzając symetrycznie kolejne ruchy 

opisane dla taktów 1-2  

Następna możliwość równie powszechnie znana jak poprzednie; tancerz trzymając za ręce 

obydwie tancerki stoi w miejscu, wykonuje przytupy w takcie 3 i 4. Tancerki obiegają tancerza 

naokoło w następujący sposób: 

Takt 1-2. Tancerz i obydwie tancerki unoszą w górę złączone ręce. Obie tancerki biegną po linii 

łuku przed chłopcem, zbliżając się do siebie. Mijają się w ten sposób, że tancerka z prawej strony 

przebiega pod lewą ręką chłopca i prawą drugiej jego partnerki. W ciągu dwóch taktów ośmioma 

krokami w rytmie ósemek zataczają półkole przed chłopcem, przy tym zmieniają miejsce. 

Tancerz kieruje partnerkami – krzyżuje ręce nad swoją głową, prowadzi w górze prawą rękę pod 

lewą. 

Takt 3-4. Tancerz silnie zgina kolana i w każdym takcie wykonuje po trzy przytupy w miejscu 

w rytmie dwie ósemki i ćwierćnuta. Prowadząc partnerki poza sobą lewą rękę przenosi pod 

prawą. Partnerki biegną w rytmie ósemek i mijają się za plecami chłopca, następnie wracają na 

swoje miejsca. 

Takt 5-8. Tancerki powtarzają krążenie wokół partnera. Teraz druga tancerka (ta, która 

zaczyna krążenie w takcie 5 z lewej strony partnera) przebiega pod złączonymi rękami – prawą 

tancerza i lewą ręką drugiej partnerki. W takcie 8 obydwie tancerki wracają na swoje miejsca. 

Takt 9-16. Powtórzenie taktów 5-8 
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Tancerki biegnąc pochylają się trochę w przód. Tancerz złączone ręce przenosi po liniach 

kolistych, swobodnie manipulując rękami tak, aby ułatwić tancerkom obieganie i nie dopuścić do 

zderzenia. Trojaka i dziś jeszcze tańczą na Śląsku na zabawach. Powtarzają I część jednakowo 

lub z małymi zmianami, w II natomiast przy każdym kolejnym powtórzeniu stosują inną 

odmianę.” 

Wersja IV  

Część I 

Takt 1-2. Krokiem sześciomiarowym postępują do przodu, zamiast kroku chodzonego stosują 

także następujący krok: 

Takt 1-na „raz” krok do przodu lewą nogą na „dwa” dosunięcie prawej nogi na „trzy” krok do 

przodu lewą nogą 

Takt 2- to samo drugą nogą: prawa, lewa, prawa 

Część II 

Tancerz unosząc rękę (tańczący nadal się trzymają) tworzy bramkę, pod którą wprowadza jedną 

z partnerek i obraca się. Następnie wykonuje to samo w przeciwną stronę, zmieniając role 

tancerek. Odbywa się to w czterotaktach muzycznych. Obroty te wykonuje się początkowo niezbyt 

szybko, a potem coraz szybciej 

Wersja V  

Część I (metrum ¾ ) 

Takt 1-na „raz”- krok lewą nogą na „dwa”- położenie prawej nogi przodem przed lewą na 

„trzy”- zatrzymanie ruchu. 

Takt 2-to samo w przeciwną stronę nogą prawą 

Takt 3-16- tak jak takty 1-2. 

Część II (metrum 2/4)  

Przy haczykowym chwycie ramion wykonujemy obroty, krążenie wokół wspólnej osi dla pary: 

Takt 1-4- z tancerką z lewej strony w prawo ( II kierunek tańca) 

Takt 5-8- z tancerką z prawej strony w lewo (I kierunek tańca) 

Część II (inna odmiana) 
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Takt 1-2- tancerz wykonuje 4 kroki do tyłu  tancerka wykonuje 4 kroki do przodu 

Takt 3- 3 przytupy w miejscu („raz” „i” „dwa”) 

Takt 4- tak jak takt 3 

Takt 5-8 tak jak takt 1-4 ale wracamy do trójki. 

Wersja VI  

Część I (metrum ¾) 

Takt 1-na „raz”- przełożenie prawych nóg przed lewymi na „dwa-trzy)- zatrzymanie ruchu 

Takt 2-na „raz- powrót prawych nóg obciążenie ich Na „dwa-trzy”- zatrzymanie ruchu 

Takt 3-4- tak jak takt 1-2 ale prawymi nogami 

Część II (metrum 2/4) 

Takt 1-8. Na pierwszą miarę rytmiczną wszyscy klaszczą w dłonie, a środkowy tancerz klęka 

na jednym kolanie. Całość wykonuje się w ośmiu taktach muzyki. W czterech taktach obiega 

klęczącego tancerza najpierw tancerka prawa, w następnych czterech taktach – tancerka lewa. 

Klęczący tancerz podaje lewą rękę prawej tancerce do chwytu w górze w celu utworzenia bramki. 

Krokiem bieganym półmiarowym obie tancerki przechodzą przodem, przy czym tancerka 

nieuchwycona przechodzi pod bramką. W drugim czterotakcie klęczący tancerz podaje prawą rękę 

lewej partnerce do chwytu w górze, aby utworzyć bramkę. Przechodzi pod nią druga tancerka. 

Wersja VII  

Część I (metrum ¾) 

Krokiem zwykłym postępują do przodu. 

Część II (metrum 2/4) 

Tancerki trzymają tancerza za palec wskazujący. Uchwycone i uniesione wzwyż ręce tworzą 

bramki. Tancerki co dwa takty, przechodząc na przemian pod bramkami przeciwnymi, okrążają 

tancerza. Rozpoczyna tancerka prawa, a następnie lewa. 

Część II (inna odmiana) 

Co dwa takty wykonują obroty przy haczykowym chwycie ramion z dwiema tancerkami na 

przemian. 

Wersja VIII  
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Część I 

Stojąc w miejscu, wymachują uchwyconymi rękami. Tylko tancerz przestępuje rytmicznie z nogi 

na nogę 

Część II 

Wykonuje się obroty przy haczykowym chwycie ramion raz z tancerką prawą, drugi raz z 

tancerką lewą, na zmianę. Przy obrotach posuwają się nieco do przodu, aby nie stać ciągle w tym 

samym miejsc. 

 

OWCZAREK 

 

 

Owczarzyczek nasz, wygnoł owce wczas. 

A jo za nim za śniodanim, a łon poszedł w las. 

 

Kole lasa szła, tabaka niosła. 

Jaki taki dej tabaki óna nie dała. 

GOŁĄBEK 

Spod z pieca gołąbek, rozbił se żołądek, 

cóż ci to gołąbku, sztyry dziurki w żołądku? 

Spod z pieca gołąbek, rozbił se żołądek, 

spod z pieca nie gruchnył, zjod kasze nie dmuchny 
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MAJSTERKA 

Wykonanie wagonika z węglem jako sposobu sprawdzania obecności. /podaj opis i sposób 

realizacji/. 

Rysowanie węglem / sposoby i metody/ (podaj opis). 

Wykonanie czapki górniczej: https://www.youtube.com/watch?v=njuubYZbI0A 

Pióropusz 

Z bibuły odcinamy kawałek o szerokości około 30 cm. Składamy go na pół aby uzyskać 

szerokość 15 cm. Następnie wykonujemy kolejne zgięcia na pół tym razem w poprzek aż do 

uzyskania kawałka o szerokości 3 cm. Na złożonej bibule rysujemy zaokrąglony koniec i 

wycinamy a następnie rozcinamy wzdłuż złożonych krawędzi do około 2 cm od końca. 

Rozkładamy i przeciągając po bibule krawędź nożyczek lekko podkręcamy wycięte kształty 

(gdyby podkręciły się za bardzo składamy je wzdłuż na pół). Z białego papieru wycinamy koło o 

średnicy 2 cm i pasek o długości około 18 cm i szerokości 3 cm. Pasek składamy wzdłuż na pół. 

Koniec nacinamy wzdłuż złożenia na około 1,5 cm, zaginamy i naklejamy na siebie powstałe 

kwadraty. Do nich przyklejamy wycięte wcześniej koło. Smarujemy klejem krawędź bibuły i 

przyklejamy do koła w taki sposób, aby nacięte końce utworzyły pióropusz. Z kawałka bibuły 

https://www.youtube.com/watch?v=njuubYZbI0A
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robimy kulkę i oklejamy ją kwadratowym kawałkiem bibuły. Również z bibuły wycinamy koło. 

Przyklejamy je na wierzchu pióropusza a na nim pompon. 

Czapka 

Na złotku odrysowujemy szablon godła górniczego – każdy element osobno – tzn. wieniec, perlik 

(młot), i żelazko (krótki kilof). Wycinamy. 

Za pomocą sznurka odmierzamy obwód głowy i zaznaczamy na krawędzi czarnego brystolu. 

Dodajemy do tego 3 cm na sklejenie i zaznaczamy. Od tego miejsca odmierzamy 12,5 cm 

szerokości oraz dodatkowe 2,5 cm na sklejenie. Wycinamy prostokąt z papieru. Na końcu 

odmierzamy 3 cm za sklejenie. Na całej długości zaznaczamy linie co 2 cm i nacinamy kartkę do 

głębokości 2,5 cm. Odcinamy co drugi powstały prostokąt. Zwijamy kartkę w walec i łączymy za 

pomocą zszywacza.  

Na nowym kawałku kartki odrysowujemy obwód walca a wokół niego rysujemy drugi okrąg w 

odległości około 3 cm od pierwszego. Zaznaczamy na kartce położenie wyciętych prostokątów w 

walcu i rysujemy pary równoległych linii, tak aby znalazły się pomiędzy prostokątami. Wycinamy 

i zaginamy powstałe kształty. Zakładki na kapeluszu i na pokrywce smarujemy klejem, od 

pokrywki odcinamy jedną zakładkę i łączymy części razem. Następnie w miejscu wyciętej 

zakładki umieszczamy pióropusz przyklejając pasek papieru wewnątrz czapki. Z przodu 

przyklejamy godło górnicze. Wokół czapki około 1 cm od górnej krawędzi przyklejamy pasek 

taśmy dwustronnej a do niej przyklejamy złoty sznurek. Teraz czako jest gotowe. 

 

Czako z czerwonymi piórami dla orkiestry dętej 

 

 

Czako z czerwonymi i białymi piórami dla kapelmistrza orkiestry górniczej 

 

Czako z czarnymi piórami dla górników 

 

 

Czako z zielonymi piórami dla dyrektorów generalnych i dyrektorów górniczych 
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Czako z białymi piórami dla dozoru ruchu zakładu górniczego 

 

 

Czako (z niemieckiego "tschako", z węgierskiego "csákó") to  wysoka, sztywna czapka z 

płaskim denkiem, wykonana z tektury i ma wysokość 12,5 cm. Czako ociągnięte jest czarną 

krepą. Z przodu ma godło górnicze, z lewej strony ma  zamocowany pióropusz z kogucich piór. 

Czarne "patki", oprócz wspomnianych wyżej "młotków", mają dodatkowy element w kolorze 

złotym:  

- jeden wąski pasek - aspirant górniczy 

- jeden szeroki pasek - górnik 

- jeden pasek ząbkowany - technik górniczy 

- jeden pasek ząbkowany i jeden wąski pasek - inżynier górniczy 

- jeden pasek ząbkowany i dwa paski wąskie - dyrektor górniczy 

- wężyk generalski - generalny dyrektor górniczy 

- wężyk generalski i złote obramowanie patki - jeden z generalnych dyrektorów górnictwa. 

OBRZĘDOWOŚĆ 

Wykorzystanie gwary śląskiej w kalamburach lub piosenkach, które są znane i zostały 

przetłumaczone na gwarę. 

Okrzyk uciszający : „ Czy jest duży czy jest mały – na górnika doskonały” 

Śląskie obrzędy górnicze : 

Skok przez skórę 

Skok przez skórę to ceremonia przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego przez stare 

strzechy. Polega na opasaniu skórą i skoku przez nią zgodnie z górniczą tradycją. Obecnie 

celebrowana podczas Karczm Piwnych i przez studentów studiujących kierunki związane z 

górnictwem. Ma bogatą oprawę, prowadzi ją Lis Major. Adepci stanu górniczego ubrani są w 

mundury górnicze, towarzyszą temu sztandary, lampki górnicze, fanfary oraz orkiestra górnicza. 
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Żeby zostać górnikiem, nie wystarczyło zjechać pod ziemię. Należało przejść specjalny obrzęd, by 

zmienić się z lisa w prawdziwego górnika. Młodzi adepci egzaminowani byli w gospodzie na 

szychcie piwnej. Gdy ich odpowiedzi zadowoliły starszą brać górniczą, doznawali zaszczytu 

skoczenia przez skórę. To przesądzało sprawę. A skąd skóra? Była ona bardzo ważnym 

elementem wyposażenia górnika. Służyła do okrycia i ochrony kolan, gdy praca tego wymagała. 

Używano jej jako siedzenia i… to na niej dokonywano wypłaty za ciężką pracę pod ziemią. 

Gdy adept stawał się prawdziwym górnikiem, dalszy jego los zależał jedynie od tego, jak 

ciężko i dobrze swoją pracę wykonywał podczas swojej szychty. Zaczynała się ona od podziału, 

czyli przydziału zadania w cechowni. Po zjechaniu na dół przed pracą górnicy siadali na 

podszybiu na gwarę. Śmiechem i rozmowami ładowali akumulatory na ciężki dzień pracy. 

Karczma piwna 

Dla utrzymania tradycji górniczej organizowane są spotkania gwareckie pod nazwą karczma 

piwna. Uczestnikami karczmy piwnej są Stare Strzechy, zasłużeni gwarkowie i zaproszeni 

goście. Górnicy biesiadujący wraz ze Starymi Strzechami i dostojnymi gośćmi poczytują sobie to 

wyróżnienie za zaszczyt. Władzę absolutną podczas karczmy stanowi Wysokie i Nigdy 

Nieomylne w Sprawach Piwnych Prezydium. Takie spotkanie gwareckie odbywa się według 

przygotowanych scenariuszy, polegających na rywalizacji w różnych konkurencjach prowadzonych 

na wesoło, przeplatanych śpiewem i zabawą wszystkich uczestników. Na karczmach można dać 

upust swojemu niezadowoleniu, wyśmiać bezkarnie innych, nawet zwierzchników. Tradycją jest, 

że piwo pije się z kufli projektowanych każdorazowo na określoną karczmę. 

Comber babski  

Panie zatrudnione w kopalni spotykają się w damskim gronie na Combrze, który też rządzi się 

swoimi prawami, a śpiewom i zabawom nie ma końca. 

Barbórka 

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą Mszą św. w kościele lub w 

cechowni, przy figurze Św. Barbary. Tradycja Barbórki jest kultywowana we wszystkich 

ośrodkach górniczych. Orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach 

zamieszkanych przez górników i ich rodziny. 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. 

ZDOBYWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI 
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Nauka gwary śląskiej 

Etnolekt śląski (śl. ślōnskŏ gŏdka[a], ślůnsko godka[b]) – zespół gwar śląskich, być może 

łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska, Śląska 

Cieszyńskiego oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska[potrzebny przypis]. Na 

kształtowanie się słownictwa etnolektu miały wpływ zapożyczenia z języków: literackiego 

polskiego, czeskiego (szczególnie z morawskiego, funkcjonującego dawniej jako odrębny język), 

niemieckiego (najczęściej z germańskiego dialektu śląskiego) oraz częściowo słowackiego. W 

mowie tej przeważa źródłosłów słowiański. Znaczna część wyrażeń bliższa jest językowi 

staropolskiemu niż współczesnej polszczyźnie. 

Przykłady popularnych wyrazów: 

A  

abfal - śmieć, błąd  abo - albo   abzac – obcas  achtlik - ósma część 

czegoś   afa – małpa  ajlauf - lane kluski  ajmer – wiadro

 ajnfart - brama, wejście  ajzynblat – brzeszczot  amajza - mrówka 

ancla - kawalerka   ancug - garnitur   antryj - przedpokój  

 apluzina - pomarańcza   apsztyfikant- zalotnik  aprikołza - morela 

arbajtancug - ubranie robocze   asić sie - chwalić się   asta – gałąź 

 aszynbecher - popielniczka   ausgus – zlewozmywak ausztojer – wiano 

 B  

batki – majtki  bajs – kęs  bajtel - chłopiec   badyhouzy- 

kąpielówki   bal - piłka do gry  bana - kolej   bania - dynia  

 bas – brzuch  bebok – straszydło  bery - bajki, bzdury  berga 

- duży kamień, kawał węgla  beszong - nasyp kolejowy  bezto - dlatego że

 bezuch – odwiedziny  bier – zabierz  bifyj - kredens   bigel - 

wieszak na ubrania   biglować - prasować   biksa – puszka  bina 

– pszczoła  binder - krawat   biza - kant w spodniach   blank 

– całkowicie  blaza – odcisk  blajsztift – ołówek  blumkol – kalafior

 bojtlik - torebka   bombon - cukierek   borok – nieudacznik 

 borszatajn – krawężnik  brateringi - śledzie opiekane   bratkartofle - 

smażone kartofle   brecha - łom   bryle - okulary   briftasza - 

portfel   bulić – burzyć  byamter – urzędnik  bysztek – sztućce 

 C  

cajtong – gazeta  cera – córka  cesta - droga   ciśba – tłok 

 chaberfloki - płatki owsiane   chachor – pijak  chadra – szmata
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  chaja – awantura  charboły - buty  charlać – kaszleć chlyw 

- chlew   chnet – niebawem  chop - mężczyzna   chrobok - robak 

chycić – złapać  ciarach - brudas   ciepać – rzucać  ciorać - pomiatać, 

brudzić  ciyngiym - w kółko  coby - żeby   cufal - przypadek  cug - 

pociąg, pęd  cwerg – krasnal  cwibak – suchary  cyganić – 

kłamać  cygarety - papierosy   cyja - akordeon   czorny - 

czarny, brudny  ćma - ciemność  

D  

deka – koc  dekiel - pokrywa, wieczko  doczkej – poczekaj  drach 

- latawiec   drapko - szybko   dudlik - kok   duldać – pić 

 durś - ciągle   dycki – zawsze  dyć – przecież  dykcjonorz – 

słownik  dylina - podłoga   dynga – tęcza  dziołcha - 

dziewczyna   dźwiyrza - drzwi    

E  

elefant - słoń   eli - czy   elwer – bezrobotny  eka - narożnik 

budynku, kąt w pomieszczeniu  epny - ogromny  

 F  

fajer – święto  fajrant - zakończenie dnia pracy  familok - dom wielorodzinny

 fana – flaga  fandzolić - mówić od rzeczy   fara - probostwo  

 farorz – proboszcz  fecht – żebranie  fedra – sprężyna fest - 

mocno   fertig – gotowe  fet – tłuszcz  fiber – gorączka ficować – 

cerować  filok - wieczne pióro   fiśla – strych  flaszka - butelka  flek – 

plama  fliger - samolot   fojercojg - zapalniczka   fojera - 

ognisko   fojerwera - straż pożarna  forhang - zasłona  frela – panna

 fróp – korek  fto - kto   font - pół kilo  furgać – latać 

 fusbal - piłka nożna   futrować – karmić  fuzekla - skarpeta  

H  

haja - awantura   hajer – górnik  halba – pół  halbki – półbuty

  hałskyjza - ser domowy hantuch - ręcznik   hasiok – śmietnik

 hazok - zając   heft - zeszyt   heklować – szydełkować  heksa 

– czarownica  hołzyntregi – szelki  hut - kapelusz  

I  

inacyć – przekręcać  indianer – indianin  inkszy - inny   ino - tylko  
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istny - prawdziwy, właściwy  izba – pokój  iże - że, ponieważ  

J  

ja - tak   jakla – bluza  jako – jak  jamrać – lamentować 

 jo – ja  jodło – jedzenie  juzaś - znowu  

K  

kajś - gdzieś   kamela – wielbłąd  kamrat - kolega   kabza – 

kieszeń  kapuca – kaptur  kara – taczki  karminadel - kotlet mielony

  karasol – karuzela  kastlik – pudełko  kauguma - guma do 

żucia  kiery - który   kibel - wiadro   kichol - nos   kista – 

skrzynka  kiszka - kwaśne mleko  klachać - plotkować  klepoki – 

bilon  klosztor - klasztor   klupać – stukać  knefel – guzik 

 kokot - kogut   kokotek - kran   kole – obok koło – rower

 kołocz – ciasto  kołoczek – drożdżówka  kołkastla – węglarka

 konsek – kawałek  kopidoł - grabarz  kopruch – komar krajzyga - 

piła tarczowa   krauza – słoik krepel – pączek  kroć - kroić  

 kromflek – obcas krupniok – kaszanka krupy - kasza   kryka – 

laska  krzok - krzak   ksiynżoszek - ksiądz   kucać – kaszleć

 kurzić - palić papierosy  kust – wyżywienie  kusik – całus

 kwarytka – ćwiartka 

L  

lajbik – stanik  lajerman - kataryniarz   lajsta - listwa   larmo 

– hałas  latoś - tego roku  lauba – ganek  lazaryt – szpital

 lebo - albo   leko – łatwo  linkera – kierownica  lipsta – 

narzeczona  lojfer – dywan  lotać – biegać  luft – powietrze lynga 

- bułka paryska  

Ł  

łaska – łasica  łazić - chodzić   łazynga – włóczęga  łobiod – obiad 

 łoblyc sie - ubrać się   łobsztalować – zamówić  łogiyń - ogień  łoroz 

– nagle  łorynżada - oranżada   łosprawiać – rozmawiać  łostawić - 

zostawić   łostuda – awantura  łoszkubiny - darcie pierza  

 łoszkrabiny – obierki  łoświycić - zaświecić  

M  
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majzel - przecinak   malyrz – malarz  mandle - migdały  

 mantel – płaszcz  masny - tłusty    masorz – rzeźnik

 maszka – kokardka  maszkyt – smakołyk  maznonć - uderzyć  merta 

- mirt   miesionczek - księżyc   mietła – miotła  migym - szybko 

miynso - mięso   modry – niebieski  moplik – motorower  mota 

- ćma   mulorz - murarz   muskla - mięsień   muterka – nakrętka

 myjtermas - metr krawiecki  

N  

nachytać – nałapać  najduch – urwis  naprany - pijany  

 naprowda - naprawdę   nasuć - nasypać   nazdać – nakrzyczeć 

 nazod - z powrotem  nec - siatka   niekiery - niektóry  

 niyroz - nieraz   nieskoro – późno  nociastek - zakwas chlebowy

 nudle – makaron  nudelkula - wałek do ciasta   nupel - smoczek

  

O  

oberiba - kalarepa   obstoć – wytrzymać  obstować - upierać się  oły - 

krzywe nogi  onkel – wujek  oplerek – kiełbaska  ostuda - kłótnia

  

P  

papiorzany - papierowy   papyndekel - tektura   parfin - perfumy 

 paryzol – parasol  piska - kreska, linia   piznonć - uderzyć 

 plecionka – chałka  po bosoku – boso  podarzić sie - poszczęścić się 

podchlybiać sie - podlizywać się  podciep - podrzutek, nigrzeczne dziecko podziwać sie 

- przyjrzeć się  pojedzony – syty  pokludzić - poprowadzić  

 pokroć – pokroić  poleku – powoli  połno - pełno   ponć 

– pielgrzymka  porzond - ciągle   prawić - opowiadać   prezwuszt – 

salceson  prozny - pusty   przepadzity – łakomy  przichlybiać sie - 

podlizywać się   przikludzić - wprowadzić się  przikopa - rów  

 przichlybiać sie - podlizywać się   pszoć - sprzyjać, kochać pucpapior - 

papier ścierny   puklaty - garbus  

R  

rachować – liczyć  rojber – łobuz  rajza - podróż   rechtor – nauczyciel

 rejmatyka – reumatyzm  richtig – rzeczywiście  rolszuły - wrotki 

rozlajerowany – rozregulowany  roztomajty – rozmaity  ruby - gruby 
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rychtować - przygotowywać   ryl - szpadel   ryma – katar  rzykać - 

modlić się 

S  

seblyc – rozebrać  siednonć - usiąść   siyń - sień   słazić - 

schodzić   smażonka - jajecznica   smyntorz – cmentarz  soroń 

– dzikus  spatrzeć - załatwić coś  spodni – dolny  spodnioki - kalesony 

srogi – duży  starka - babcia   starzik – dziadek  styknie - 

wystarczy, dosyć   suć – sypać  swaczyna - podwieczorek   synek 

- chłopiec   szac - narzeczony   szaket – marynarka  szałot - 

sałata, sałatka   szaty - sukienka   szczewiki – buty 

 szczoda – środa  szklok - landrynka   szlaubyncjer – śrubokręt

 szlojder - proca   szmaterlok - motyl   sznita – kanapka

 sznitlok - szczypiorek   sznupać – myszkować  szolka - szklanka, kubek

 szporować - oszczędzać   szpotlawy - kulawy   szpyndlik - szpilka 

szrank – szafa  sztachlok – agrest  sztand – stoisko  sztok 

– piętro  sztrom - prąd   sztabdeka - kołdra   sztajger - sztygar 

szterować – denerwować  sztrykować - robić na drutach   szusblech - błotnik 

szwigermuter – teściowa  szwong - zamach, rozbieg   szychta - dniówka

  

T  

tabula – tablica  tanksztela - stacja benzynowa   taszyntuch - chustka 

do nosa  terować – smołować  tinta – atrament  toć – oczywiście

 tomata - pomidor   tonkać - moczyć   torta - tort 

 tuberok - gruźlik   tukej - tutaj   tyj - herbata   tyjater – teatr

 tytka - torebka  

 U  

udować - wydawać pieniądze  uja - wujek   umarty – zmarły  unfal 

– błąd  uniyskorzić sie - spóźnić się  uślimtany – zapłakany 

 utropa - zmartwienie  

W  

wachować - pilnować   wadzić sie - kłócić się  walkownia - magiel  

 wancka – pchła  wartko - szybko 
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Rozpoznawanie węgla : 

Węgiel kamienny czy brunatny? 

Węgiel kamienny jest najpowszechniej stosowanym paliwem używanym do produkcji 

ciepła. Cechuje się intensywnie czarnym kolorem i dużą twardością. onadto w stosunku do węgla 

brunatnego zawiera większą ilość czystego węgla (75% – 90%), co przekłada się na większą 

kaloryczność. 

Węgiel brunatny cechuje się dużo niższą wartością opałową (25% – 70%). Najłatwiej 

rozpoznać go po barwie – jest wyraźnie brązowy. Ponadto znakomicie chłonie wodę, co nie 

przekłada się niestety na jego wartość i jest jego największą wadą. Jest powszechnie stosowany w 

energetyce przemysłowej, choć ze względu na niską cenę również dość popularny wśród klientów 

detalicznych. 

1. Jak powstały złoża węgla? 

Węgiel kamienny: Większość złóż węgla formowała się od 360 do 28 mln lat temu. 

Węgiel powstał na bagnistych obszarach, które w tamtych czasach porastały wilgotne lasy 

tropikalne. Szczątki obumarłych roślin opadły na dno bagnistych jeziorzysk lub lagun, gdzie z 

powodu małej ilości tlenu i odpowiednich bakterii rozkładały się bardzo powoli. W pierwszej 

fazie rozkładu gnijące rośliny zmieniły się w torf. Procesowi temu towarzyszyło wydzielanie 

metanu (stąd duże jego ilości znajdują się przy pokładach węgla kamiennego). Torf nie jest w 

stanie samoistnie przekształcić się w węgiel. Jego pokłady muszą najpierw zostać poddane 

odpowiedniemu ciśnieniu. Pierwsze zgniatanie złóż torfu odbywa się pod ciężarem wciąż 

narastającej ilości obumarłych roślin. Z warstwy torfu o grubości od 10 do 15 m może powstać 

jednometrowa warstwa węgla. Po zapełnieniu bagna przez substancję roślinną, na złoża torfu 

osadzały się warstwy piasku i mułu. Następnie teren obniżał się, a wody morskie lub jeziorne 

ponownie go zalewały, dzięki czemu dochodziło do kolejnego etapu akumulacji roślinnej. Cykl ten 

powtarzał się wielokrotnie, dlatego mówimy, że węgiel kamienny powstał w procesie sedymentacji 

cyklicznej. Doprowadziła ona do powstania licznych, oddzielonych od siebie innymi skałami 

osadowymi, pokładów węgla. Ich grubość różni się znacznie i wynosi od kilku mm do kilku 

metrów. 

2. Podział węgli kopalnych. 

Węgle kopalne to węgiel kamienny (około 88% pierwiastka C), węgiel brunatny (65-72%), 

szungit (99%), antracyt (96%) i torf (60%). Pokłady węgla powstały ze szczątek roślinnych w 

wyniku bituminizacji.  

Węgiel kamienny jest surowcem dzięki któremu zapoczątkowano produkcję energii na 

wielką skalę i co za tym idzie, rewolucję przemysłową. Jego kaloryczność waha się w zakresie 
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5000-7500 kcal/kg w zależności od zawartości C. Zasoby węgla kamiennego szacuje się na 

kilka bilionów ton, większość na półkuli północnej. Największe eksploatowane złoża znajdują 

się w Chinach, USA, Rosji i krajach WNP, Indiach, Australii i RPA. W drugiej połowie XX 

w. węgiel przestał być głównym źródłem energii w krajach wysoko rozwiniętych na rzecz tańszej 

ropy naftowej, gazu ziemnego i tzw. źródeł alternatywnych oraz dlatego, że podczas spalania 

węgla wydziela się dużo szkodliwego związku SO3. 

W wyniku koksowania (inaczej sucha destylacja węgla lub pirogenizacja, piroliza) otrzymuje się 

koks, gaz koksowniczy, smołę pogazową i wodę pogazową. Proces polega na ogrzewaniu węgla 

kamiennego w piecach C bez dostępu powietrza. koksowniczych do temp około 1000  

Koks jest stały, porowaty i czarny. Zawiera w około 90% pierwiastek C, jest 

zanieczyszczony niewielkimi ilościami siarki i innymi substancjami. Stosowany jest głównie w 

hutnictwie (reduktor w procesie wielkopiecowym) oraz jako bezdymne paliwo do centralnego 

ogrzewania. Jest mniej szkodliwy dla środowiska od węgla kamiennego z uwagi na mniejszą 

zawartość siarki.  

Gaz koksowniczy, inaczej zwany świetlnym, składa się z H2, O2, N2, CO2, N3H, 

H2S, węglowodorów nasyconych, nienasyconych (m.in. etylen, acetylen) oraz aromatycznych 

(benzen, toluen itd.). Stosowany jest jako surowiec w przemyśle chemicznymi i jako paliwo (po 

usunięciu amoniaku, smoły pogazowej, węglowodorów aromatycznych). W skutek wstępnego 

chłodzenia gazu wraz ze smołą wykrapla się woda pogazowa. Zawiera ona wodę oraz amoniak i 

sole amonowe (głównie węglan amonowy), nazywana też jest wodą amoniakalną, bo rozpuszcza 

się w niej w 75% amoniak. 

Smoła pogazowa to czarna, mazista ciecz o intensywnym zapachu. Zawiera m.in. benzen 

i jego homologi, naftalen i dużo innych związków aromatycznych. Poddaje się ją destylacji 

frakcyjnej, w wyniku czego otrzymuje się około 40 związków chemicznych. 

Węgiel brunatny jest znacznie mniej kaloryczny – 1500-3000 kcal/kg. Najczęściej 

wykorzystywany jest blisko miejsca wydobycia w elektrowniach, gdyż nie opłaca się go 

transportować z powodu kruchości i dużej zawartości wody. Wydobywa się go głównie w 

Niemczech, Rosji, Czechach, USA, Bułgarii, Grecji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie oraz w 

Polsce.  

Szungit ma najwyższą zawartość węgla wśród węgli kopalnych. Jest czarny i błyszczący. 

Wykazuje odporność na działanie czynników chemicznych. 

Antracyt jest wysokogatunkowym paliwem, stosowany jest również do wyrobu elektrod. 

Złoża obu wyżej wymienionych węgli kopalnych występują rzadko i zostały już w znacznej 

mierze wyeksploatowane 
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Torf ma barwę ciemnobrunatną. Występuje najczęściej na dnie bagien, powstaje ze 

zgniłych roślin. Znajduje zastosowanie jako opał, podściółka dla bydła, nawóz, materiał 

izolacyjny w budownictwie oraz także w lecznictwie (np. słynne preparaty prof. Tołpy i inne, 

rzekomo zapobiegające rakowi). 

 

Kuchnia Śląska 

 

Kuchnia śląska to przede wszystkim potrawy niezwykle kaloryczne i sycące. Dzięki swojemu 

bogactwu zyskała renomę na terenie całej Polski. W kuchni śląskiej niezwykle popularne są  

dania z ziemniaków takie jak pyzy śląskie – w innych regionach znane jako kluski śląskie.  Na 

śląski dużą popularnością cieszą się również potrawy mięsne, najbardziej znana jest golonka. 

Przykłady przepisów : 

Racuchy opolskie 

Racuchy opolskie to popularne na śląski placki smażone na patelni. Racuchy opolskie w 

odróżnieniu od racuchów z innych regionów kulinarnej polski 

zawierają cebulę, która nadaje im aromatu i smaku. Racuchy opolskie 

to danie sycące i szybkie w przygotowaniu, stąd ich duża popularność. 

Racuchy opolskie - składniki: 

50 dag mąki, 0,5 l zsiadłego mleka (może być kefir albo maślanka), ½ szklanki wody 

gazowanej,  cebula,  2 jajka, tłuszcz do smażenia,  sól, pieprz 

Racuchy opolskie - sposób przyrządzenia: 

Do mąki wbijamy jajka, rozczyniamy ją wodą i zsiadłym mlekiem. 

Cebulą drobno siekamy i rumienimy na patelni. 

Cebule dodajemy do masy i doprawiamy solą i pieprzem. 

Ciasto nabieramy łyżką i wylewamy na patelnią z rozgrzanym tłuszczem, formujemy placki. 

Racuchy smażymy z obu stron na złoty kolor. 
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Smalec owocowo-ziołowy 

Pajda chleba ze smalcem to najpopularniejsza potrawa na różnego typu festynach i imprezach 

folkowych. Dobry smalec można przygotować na wiele różnych 

sposobów, na Śląsku powstał przepis na smalec owocowo-ziołowy, 

jest to bardzo smaczna alternatywa dla znanego nam smalcu. 

Smalec owocowo-ziołowy - składniki: 

1kg surowej słoniny, cebulka, ząbek czosnku, 2 jabłka, kilka suszonych 

śliwek,  tymianek, majeranek, oregano, sól 

  Smalec owocowo-ziołowy - sposób przyrządzenia: 

Śliwki moczymy we wrzątku, kroimy w cienkie paseczki, a obrane jabłka w plasterki. 

Słoninę kroimy w kostkę i przetapiamy na smalec ze skwarkami. 

Kiedy skwarki się zarumienią, zdejmujemy garnek z ognia i ostrożnie dodajemy owoce i 

przyprawy. 

Mieszamy aż smalec zacznie tężeć, wtedy przekładamy go do kamionkowego naczynia. 

Smakuje równie dobrze z białym, jak i razowym pieczywem. 

Pyzy śląskie 

Pyzy śląskie znane jako kluski śląskie, są podstawowym daniem przyjęć rodzinnych nie tylko na 

Śląsku ale również i w innych regionach Polski. Szybkość i 

łatwość przygotowania pyzów śląskich, zaskarbiła im 

przychylność wielu gospodyń domowych. Do dziś pyzy śląskie są 

najpopularniejszą potrawą. 

Pyzy śląskie - składniki: 

1 kg ziemniaków ( 4 części ),  1 część mąki ziemniaczanej,  1 jajko, sól 

  Pyzy śląskie - sposób przygotowania: 

1 kg ziemniaków należy obrać, ugotować, zostawić do ostudzenia, najlepiej do następnego dnia. 

Potem trzeba je zmielić w maszynce lub przecisnąć przez praskę. 

Wyrównujemy zmielone ziemniaki w misce, dzielimy nożem na 4 części, wyjmujemy jedną część 

ziemniaków, w to miejsce wsypujemy mąkę ziemniaczaną, dodajemy te wyjęte ziemniaki i jedno 

jajko i całość dokładnie mieszamy. Formujemy kulki, i w każdej robimy palcem dziurkę. W 
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dużym garnku należy zagotować wodę i ją osolić. Na wrzątek wrzucamy partiami pyzy, gotujemy 

3 minuty od ich wypłynięcia. 

 

Buchty 

Buchty określane są inaczej jako kluski na parze. Buchty to danie które smakuje zarówno na 

słodko jak i z dodatkiem mięsa, dlatego w zależności od regionu 

Buchty podawane są z dżemem, miodem albo mięsnym sosem. 

Buchty nie zdobyły w innych regionach takiej popularności jak 

inne Śląskie dania. 

Buchty - składniki: 

50 dag mąki pszennej, 3 dag drożdży,  szklanka mleka, 2 jajka, 

 3 łyżki masła,  sól,  łyżka cukru 

Buchty - sposób przyrządzenia: 

Drożdże rozrabiamy w mleku z cukrem i kilkoma łyżkami mąki. Przykrywamy ściereczką i 

odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Do zaczynu dodajemy mąkę oraz jajka i wyrabiamy 

do momentu, aż ciasto przestanie się kleić do dłoni. Następnie dodajemy roztopione masło, sól i 

dalej wyrabiamy ciasto. Gotowe ciasto odstawiamy aby wyrosło. Lepimy kule i układamy na 

oprószonej mąką desce. Gdy buchty trochę urosną układamy je na ściereczce umocowanej na 

szerokim garnku z wrzątkiem. Przykrywamy przykrywka i czekamy do wyrośnięcia naszych 

klusek na parze. 

Gołąbki jarskie 

Chyba każdy z nas zna smak gołąbków - gotowanych liści kapusty nadziewanych mięsem z 

ryżem. Na Śląsku - ojczyźnie jedzenia sytego, powstał przepis na 

gołąbki jarskie, którymi mogą raczyć się wegetarianie. W gołąbkach 

jarskich w miejsce ryżu i mięsa używa się tartych ziemniaków. 

Gołąbki jarskie - składniki: 

główka białej kapusty, średniej wielkości, 2 kg ziemniaków, cebula,  2 jajka, 

masło do smażenia, sól, pieprz 

Gołąbki jarskie - sposób przyrządzenia: 

Kapustę zanurzamy garnku z wrzątkiem i trzymamy, aż zaczną odchodzić liście. Ziemniaki 

obieramy i ucieramy na tarce. Dodajemy jajka i drobno posiekaną, podsmażoną cebulkę. Farsz 
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trzymamy w rondlu nad ogniem, aż woda z ziemniaków odparuję. Doprawiamy solą i pieprzem i 

nakładamy na ostudzone liście kapusty, starannie zwijamy. Gołąbki wkładamy do 

natłuszczonej brytany i polewamy wodą. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180̊ C na 

około godzinę. Gołąbki podajemy polane sosem grzybowym lub pomidorowym. 

 

Rolady wieprzowe 

Rolady wieprzowe są obok pyzów śląskich, najpopularniejszą potrawą ze Śląska, która podbiła 

podniebienia łasuchów w innych regionach Polski. Rolady wieprzowe 

są smaczne i sycące, nadają się też jako dodatek do ziemniaków czy 

frytek, ale najlepiej smakują w parze z pyzami śląskimi. 

Rolady wieprzowe - składniki: 

szklanka bulionu warzywnego, 75dag surowej szynki wieprzowej, 15dag wędzonego 

boczku, 2 cebule, 2 ogórki konserwowe,  1/2szklanki kwaśnej śmietany,

 łyżka mąki pszennej,  musztarda, olej do smażenia, pieprz,  sól 

  Rolady wieprzowe - sposób przyrządzenia: 

Szynkę kroimy w plastry, następnie każdy rozbijamy, doprawiamy solą oraz pieprzem i 

smarujemy musztardą. Na plastry mięsa dodajemy farsz przyrządzony z drobno posiekanej 

cebuli, boczku i ogórków. Mięso zwijamy, związujemy nitką lub spinamy wykałaczkami, 

obsmażamy, zalewamy bulionem i dusimy aż będą miękkie. Zdejmujemy je na chwilę z patelni. 

Do śmietany dodajemy mąkę, dokładnie mieszamy, dolewamy kilka łyżek bulionu i zaprawiamy 

sos. Rolady wkładamy do sosu i dusimy jeszcze kilka minut. Podajemy z kluskami śląskimi. 

ZWIAD I FORMY WYMIENNE 

Wycieczka do Kopalni GUIDO / obok Gliwic/ 

KOPALNIA GUIDO 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_Węgla_Kamiennego_Guido 

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido – nieczynna kopalnia węgla kamiennego 

(nadanie górnicze z 2 października 1855 roku, eksploatacja od 1871 do 1928 roku, od około 

1887 roku część kopalni Delbrück, po 1945 roku część kopalni Makoszowy, od 1 lipca 1967 

roku część wyrobisk przeznaczona na Kopalnię Doświadczalną Węgla Kamiennego M-300, 

którą postawiono w stan likwidacji 1 lipca 1996 roku) w Zabrzu, wpisana do rejestru zabytków 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_Węgla_Kamiennego_Guido
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nieruchomych województwa śląskiego; część wyrobisk jest udostępniona do zwiedzania jako 

podziemne trasy turystyczne; obiekt należy do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Historia 

Nadanie górnicze na przyszłą kopalnię Guido zostało wydane 2 października 1855 

roku dla hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka i kopalnia przyjęła nazwę od jego 

imienia. Jako pierwszy zaczęto drążyć szyb Barbara. Wkrótce napotkano w nim jednak 

kurzawkę i natrafiono na uskok tektoniczny, co w 1856 roku spowodowało, po wykonaniu 

zaledwie 30 metrów, przerwanie drążenia szybu. Równolegle podjęto drążenie szybu Concordia, w 

którym wkrótce założony został pierwszy poziom wydobywczy 80 m. Tu jednak prace również 

napotkały na trudności związane z zaburzeniami tektonicznymi, skutecznie utrudniającymi 

wydobycie. W 1862 r. na głębokości 117 m szyb Concordia przerwał warstwę wodonośną i 

został zatopiony. Aby zgromadzić kapitał inwestycyjny na jego odwodnienie i dalsze roboty 

górnicze Donnersmarck zawiązał spółkę z Górnośląskim Towarzystwem Kolejowym 

(Oberschlesische Eisenbahn Gesellschaft). 

W 1870 roku przystąpiono do osuszenia szybu (który w międzyczasie przemianowano na 

Guido), po czym podjęto jego dalsze zgłębianie do 170 m. W 1872 r. wznowione zostało 

wydobycie na poziomie 80 m, a urobek wyciągano zainstalowanym wyciągiem z maszyną parową. 

Równocześnie trwały prace związane z drążeniem niezbędnego dla kopalni drugiego szybu, który 

na cześć wspólnika Donnersmarck nazwał szybem Eisenbahn (Kolejowy). W 1885 r. wydobyto 

rekordową w historii kopalni ilość węgla: 313 tys. ton, jednak z powodu generalnie niskiej 

rentowności już dwa lata później Donnersmarck sprzedał kopalnię Skarbowi Pruskiemu. Od tej 

chwili stanowiła ona własność państwową. Została ona włączona jako pole południowe do 

państwowej kopalni „Królowa Luiza”. 

 W pierwszych latach XX w. na południe od kopalni „Guido” wybudowano nową kopalnię 

„Delbrück” („Delbrückgrube” – późniejsza kopalnia „Makoszowy”, obecnie „Sośnica-

Makoszowy”), wydobywającą węgiel koksujący. Obok niej powstała koksownia. W 1904 r. 

dokonano podziemnego połączenia wyrobisk obu kopalń, a w 1912 r. kopalnię „Guido” 

formalnie włączono do kopalni „Delbrück”. 

W 1922 roku, po podziale Śląska, kopalnia Guido wraz z kopalnią Delbrück 

pozostały po stronie niemieckiej, wchodząc w skład państwowego koncernu „Preussag”. Po 

wyeksploatowaniu złóż węgla kopalnia „Guido” straciła na znaczeniu. W 1928 r. szyb Guido 

został unieruchomiony, a Kolejowy przestał pełnić funkcję szybu wydobywczego. Pozostał 

natomiast szybem zjazdowym dla załogi i materiałów (w sąsiedztwie powstał obszerny plac 

drzewny). Na poziomie 170 zostały natomiast zainstalowane urządzenia odwadniające, które 

wkrótce przejęły odwadnianie trzech kopalń: Bielszowice, Makoszowy i samej Guido. Po II 
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wojnie światowej stała się nieczynnym rejonem kopalni Makoszowy, z którą była związana 

wyrobiskami wentylacyjnymi i drogami ucieczkowymi. 

Kopalnia doświadczalna M-300 i skansen 

W 1967 roku zakład przekształcono w kopalnię doświadczalną M-300. W 1982 roku na 

terenie dawnej kopalni uruchomiono skansen, który działał do roku 1996. 26 lutego 1987 roku 

wpisano do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem rej. 1342/87 

następujące elementy kopalni: szyb Kolejowy, budynek nadszybowy szybu Kolejowego z wieżą 

wyciągową, maszynownię szybu Kolejowego, szybik Guido oraz wyrobiska podziemne (poziom 

170, poziom 320). W latach 90. XX wieku kopalnia doświadczalna należała do Gliwickiego 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 1 lipca 1996 roku kopalnia doświadczalna M-

300 została postawiona w stan likwidacji, w wyniku której zlikwidowano te elementy, które nie 

naruszały zapisów rejestru zabytków. W 1997 roku zmieniono formę likwidacji kopalni na 

przekształcenie jej w skansen, a 15 listopada 1999 roku majątek kopalni został przekazany 

Gliwickiej Spółce Węglowej. W czerwcu 2007 roku wznowiono ruch turystyczny. 30 grudnia 

2014 roku dopisano ponadto wyrobiska podziemne (poziom 320, poziom 150) do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem rej. A/425/14. 

Charakterystyka 

Guido to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika 

w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 

metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. W kopalni 

można obejrzeć m.in. warstwową budowę geologiczną skał z objawami tektoniki. Zwiedzających 

oprowadza przewodnik. 

Poziom 170 

Ten poziom opowiada o pracy górników na przełomie XIX i XX wieku na obszarze Śląska, 

zagrożeniach na kopalni oraz o tradycjach górniczych (kaplica św. Barbary). Trasa na poziomie 

170 jest uzupełnioną efektami multimedialnymi. 

Poziom 320 

Wyrobiska na tym poziomie są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, 

kiedy to górnicy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. Część komór na tym 

poziomie jest już wykorzystana na działalność usługową i restauracyjną, odbywają się tu liczne 

koncerty, spotkania i przedstawienia teatralne. 

Poziom 355 
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Tzw. Poziom 355 został otwarty 4 lutego 2016, trasa przechodzi przez wyrobiska, które były w 

latach 1996–2014 zatamowane. Można zwiedzać albo podczas tzw. „szychty” – zwiedzający w 

górniczym ubraniu roboczym z przewodnikiem-górnikiem wykonują pewne prace górnicze, albo w 

trybie „mroki kopalni” – zwiedzający otrzymują lampy osobiste i zwiedzają tę trasę po ciemku. 

Turystyka 

Po otwarciu poziomu 320 kopalnia składa się z dwóch poziomów o odmiennym charakterze 

ekspozycji. Na poziomie 170 metrów jest przedstawiona m.in. historia śląskiego górnictwa i 

metody wydobycia węgla z przełomu XIX i XX wieku. Na poziomie tym funkcjonuje też 

kaplica. W klimat epoki i charakterystykę pracy górników wprowadzają efekty audiowizualne 

(np. rozmowy górników, trzeszczenie stropów). Poziom 320 metrów ma, jak już opisano, 

charakter współczesnego górnictwa. Wycieczki oprowadzają przewodnicy w cenie biletu. 

 

Ściana nr 4 na trasie 355 otwartej w 2016 r  

  

 

 

 

 

Chodnik w kopalni 

 

 

 

 

REZERWACJA ZWIEDZANIA 32 271 40 77   rezerwacje@muzeumgornictwa.pl  

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE http://bilety.kopalniaguido.pl 

mailto:rezerwacje@muzeumgornictwa.pl
http://bilety.kopalniaguido.pl/
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KPOPALNIA SOLI WIELICZKA  https://www.kopalnia.pl 

 

https://www.google.pl/search?q=kopalnia+soli+wieliczka&client=opera&hs=8Sc&tbm=isc

h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjchKX7gfzdAhUFkSwKHQ5EAg4QsA

R6BAgEEAE&biw=1366&bih=624 

Trasa Turystyczna 

Wykute w soli piękne komory, niesamowite 

podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i 

unikalne solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych 

korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 

135 metrów pod ziemię. Nic dziwnego, że do tej pory uroki 

Trasy turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli 

„Wieliczka”, podziwiało już 41,5 miliona spragnionych przygody turystów z całego świata. A jej 

początek zaczyna się w szybie Daniłowicza. To tutaj zwiedzający poznają swojego przewodnika, 

który podczas wędrówki opowie im o historii i tajemnicach Kopalni. O rządzących nią siłach 

przyrody i etosie ciężkiej pracy wielu pokoleń górników. Schodząc coraz niżej turysta odwiedzi 

niezwykłe miejsca, solna skała poddała się mocy ludzkich rąk. Zobaczy wspaniałe maszyny i 

narzędzia górnicze. Pozna także inną stronę Kopalni. Legendę księżnej Kingi, która przyniosła 

bogactwo soli na polską ziemię. W połowie szlaku ujrzy dedykowaną jej cudowną kaplicę i 

zdobiące ją jedyne w swoim rodzaju solne dzieła sztuki. Wpadnie w zadumę słysząc kompozycję 

Fryderyka Chopina towarzyszącą świetlnemu spektaklowi nad brzegiem jednego z solankowych 

jezior. A gdy posmakuje na koniec specjałów podziemnej karczmy, nabierze sił na wędrówkę 

Trasą Muzeum Żup Krakowskich. Tutaj na własne oczy zobaczy oprawiony w srebro róg tura z 

1534 roku – Róg Bractwa Kopaczy, przeżyje niezapomniane spotkanie z historią, pozna dawne 

urządzenia i sprzęt górniczy. Dodatkowa trasa to 1,5 km wędrówka w czasie, którą wieńczy 

wyjazd windą na powierzchnię. Jak mówi się w Kopalni - na świat.  

Warto wiedzieć 

Na szlaku zwiedza się ponad 20 komór, w tym 

najpiękniejszą Kaplicę św. Kingi. Średni czas spędzony na 

szlaku wraz ze zwiedzaniem Muzeum Żup Krakowskich to 

ok. 3h. Zwiedzanie odbywa się zawsze pod opieką 

przewodnika. Należy zabrać ciepłą odzież. Temperatura pod 

ziemią wynosi między 14 a 16 C. Na trasie do pokonania jest ok. 800 schodów, z czego na 

starcie już 380. Warto założyć wygodne buty. Część trasy przystosowana jest dla wózków 

inwalidzkich. Zalecana jest tu rezerwacja. Dzieci do 4 lat zwiedzają za darmo. Toalety na trasie 

https://www.kopalnia.pl/
https://www.google.pl/search?q=kopalnia+soli+wieliczka&client=opera&hs=8Sc&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjchKX7gfzdAhUFkSwKHQ5EAg4QsAR6BAgEEAE&biw=1366&bih=624
https://www.google.pl/search?q=kopalnia+soli+wieliczka&client=opera&hs=8Sc&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjchKX7gfzdAhUFkSwKHQ5EAg4QsAR6BAgEEAE&biw=1366&bih=624
https://www.google.pl/search?q=kopalnia+soli+wieliczka&client=opera&hs=8Sc&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjchKX7gfzdAhUFkSwKHQ5EAg4QsAR6BAgEEAE&biw=1366&bih=624
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znajdują się po odpowiednio 40 i 90 minutach od rozpoczęcia 

zwiedzania. W Kopalni nie wolno palić i używać otwartego ognia. 

Na szlak nie można zabierać zwierząt. Nie dysponujemy 

miejscem, gdzie można zostawić swojego pupila. Bagaż można 

pozostawić w przechowalni, która znajduje się blisko punktu 

informacji turystycznej. Fotografowanie i filmowanie wymaga wykupienia zezwolenia w kasach. 

 

Roboczy strój, kask, lampa – wyruszający pod ziemię turyści otrzymują ekwipunek godny 

górników. Na Trasie górniczej przydadzą się również wygodne buty oraz cieplejsza odzież. 

Przygoda rozpoczyna się od zjazdu najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem 

górniczym - szybem Regis. Nad wyprawą czuwa doświadczony przewodnik zwany przodowym. 

Zna kopalnię od podszewki, pewnie prowadzi po labiryncie komór i korytarzy, jest dla grupy 

niedoświadczonych śleprów (początkujących w zawodzie górnika) najlepszym nauczycielem 

podziemnego fachu. Przodowy każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli górniczy zawód oraz 

zadanie do wykonania. Śleper samodzielnie mierzyć będzie poziom stężenia metanu, wyszukiwać 

i transportować sól, wyznaczać drogę i badać nieznane sobie komory. Pozna w praktyce codzienne 

podziemne życie, a także tajniki górniczych tradycji i obrzędów.  Zawód górnika wymaga 

zaangażowania, jest przepustką do poznania tajemnic podziemnego świata. 

Trasa górnicza to niezapomniana przygoda, fascynujące spotkanie z górniczymi 

tradycjami i obrzędami oraz pomysł na aktywne spędzenie czasu.    
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 Godziny otwarcia 

  W okresie od 1 kwietnia do 31 października Trasa górnicza jest czynna codziennie w 

godzinach od 9:00 do 18:00 według ustalonych harmonogramów: 

tury w j. polskim: 10:00, 13:00, 16:00 tury w j. angielskim: 10.30, 14:00 

  Warto wiedzieć  

Zwiedzanie ma formę aktywnej wyprawy. Szlak nie łączy się z Trasą turystyczną i 

związanymi z nią komorami - m.in. kaplicą Św. Kingi. Zwiedzanie Trasy górniczej rozpoczyna 

się w szybie Regis. Trwa ok. 3 h. Wyprawa startuje punktualnie. Na miejscu zbiórki należy być 

przynajmniej 15 min. wcześniej. Osoby, które się spóźniły lub nie odebrały karty elektronicznej, 

nie dołączają do wyprawy. Zwiedzanie odbywa się maksymalnie w 20-osobowych. grupach.  

Sprawdź godziny zwiedzania. Warto wcześniej dokonać rezerwacji. Przed zwiedzaniem należy 

dokonać pisemnych formalności. Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją. Zwiedzanie 

zawsze odbywa się pod okiem przewodnika. Trasa jest dostępna dla osób, które ukończyły 10-ty 

rok życia. Niepełnoletni zwiedzają wyłącznie z opiekunem. Turyści otrzymują kombinezon 

ochronny i sprzęt górniczy: lampę, pochłaniacz, hełm. Należy zabrać ciepłą odzież. Temperatura 

pod ziemią waha się między 14° a 16° C. Należy zabrać wygodne, nieprzemakalne obuwie. Do 

Kopalni zjeżdża się windą na poziom I (57m). Wyjeżdża z kolei z poziomu IIn (101m). W 

Kopalni nie wolno palić, używać otwartego ognia i latarek elektrycznych. 

Informacja trasa.gornicza@kopalnia.pl  +48 12 278 75 70 

Normalne zwiedzanie Kopalni    59 PLN 

Ulgowe zwiedzanie Kopalni     42 PL 

Rodzinne  zwiedzanie  160 PLN / 4 osoby 

Szkolne zwiedzanie Kopalni 27 PLN 

Zwiedzanie ulgowe  przysługuje młodzieży szkolnej i studentom do 26-roku życia po 

okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej 

legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Zwiedzanie szkolne  przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci ze 

szkół podstawowych (z zastrzeżeniem ukończenia 10 roku życia przez uczniów) oraz 

dotychczasowych gimnazjów zwiedzającym Kopalnię z przewodnikiem w języku polskim. 

Zwiedzanie rodzinne  przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w 

wieku od 10 do 16 lat. 

mailto:trasa.gornicza@kopalnia.pl
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Dział Informacji  informacja@kopalnia.pl 

  +48 12 278 73 02   +48 12 278 73 33   +48 12 278 73 66 

  

Dział Rezerwacji 

Nadszybie Szybu Regis Rezerwacja dla grup zorganizowanych Trasa górnicza. Tajemnice 

wielickiej kopalni 

trasa.gornicza@kopalnia.pl  +48 12 278 75 70 

Pielgrzymki w Kopalni Soli "Wieliczka" 

Pielgrzymka w wielickich podziemiach to wspaniałe kaplice, wykute w soli sakralne 

rzeźby, unikalne widoki. Piękne komory, korytarze i przejścia. Tutaj wiara daje siłę na każdy 

kolejny krok. Czas wyruszyć na pieszą wędrówkę religijnym traktem wielickiej Kopalni. 

Podziemnym Szlakiem Pielgrzymkowym „Szczęść Boże”. 

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz pobłogosławił Szlak 

pielgrzymkowy na początku 2010 roku. Trasa stanowi piękne świadectwo religijności 

pracujących tu pokoleń wielickich górników. Pielgrzymi mogą podziwiać wspaniałe rzeźby 

w kaplicy pod wezwaniem świętego Antoniego. Ich zatarte rysy to efekt działania sił 

natury i nieubłaganie upływającego czasu. Pielgrzymka prowadzi przez Drewnianą 

Golgotę wielickich górników, która zachwyca swoim kunsztem i elegancją wykonania. 

Punktem kulminacyjnym wędrówki będzie cudowna Kaplica św. Kingi. Znaleźć tu można 

wspaniałe ołtarze, rzeźbioną ambonę, kopię Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci czy 

solny pomnik Jana Pawła II. Na podziwianiu wystroju i artyzmu wystawionych tu dzieł 

sztuki spędzić można długie godziny. Kolejnym przystankiem na modlitwę jest Kaplica 

Św. Jana wyróżniająca się drewnianym, polichromowanym wnętrzem. 

Część szlaku wiedzie przez wyrobiska Muzeum Żup Krakowskich „Wieliczka”, gdzie 

pielgrzymi mogą podziwiać między innymi jedyną na świecie podziemną kaplicę poświęconą 

Janowi Pawłowi II. Pielgrzymi mogą również posilić się w podziemnej restauracji oraz zakupić 

pamiątki o tematyce religijnej. 

 

 

 

 

mailto:informacja@kopalnia.pl
mailto:trasa.gornicza@kopalnia.pl
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INNE  KOPALNIE / godne polecenia do zwiedzania/ 

Odkrywkowa kopalnia węgla Bełchatów   https://www.youtube.com/watch?v=ZaNzG3-fniI 

Odkrywkowa Kopalnia Kredy w Mielniku  https://www.youtube.com/watch?v=Bz9BJbhyza4 

Kopalnia Miedzi Polkowice – Sierosziwice  

https://www.youtube.com/watch?v=eGiTkwqYY8Y 

Kopalnia Miedzi Lubin  https://www.youtube.com/watch?v=wInniKMxmiM 

Kopalnia złota Złoty Stok  https://www.youtube.com/watch?v=9f4Tq5q8X6I 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik9sMYb8eJw 

Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry  https://kopalniasrebra.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=6FLhlopkKtg 

 

Poznawanie śląska i okolic przy pomocy mapy, legend, herbów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_województwie_śląskim 

Zwiedzanie śląska z mapą 

 

Zestawienie przygotowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego  

https://www.youtube.com/watch?v=ZaNzG3-fniI
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9BJbhyza4
https://www.youtube.com/watch?v=eGiTkwqYY8Y
https://www.youtube.com/watch?v=wInniKMxmiM
https://www.youtube.com/watch?v=9f4Tq5q8X6I
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9sMYb8eJw
https://kopalniasrebra.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=6FLhlopkKtg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_województwie_śląskim
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Katowice  https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice 

 
Częstochowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa  

 Dąbrowa 
Górnicza 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_G%C3%B3rnicza 

 
Sosnowiec https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosnowiec 

 Gliwice https://pl.wikipedia.org/wiki/Gliwice 

 Zabrze https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabrze 

 Bielsko Biała https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a 

 Bytom https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom 

 Ruda Śląska https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_%C5%9Al%C4%85ska 

 Rybnik https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybnik 

 Tychy https://pl.wikipedia.org/wiki/Tychy 

 Chorzów https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorz%C3%B3w 

 Jaworzno https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaworzno 

 Jastrzębie https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99bie-Zdr%C3%B3j 

 
Mysłowice https://pl.wikipedia.org/wiki/Mys%C5%82owice 

 Siemianowice 
Śląskie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice_%C5%9Al%C4%85ski
e 

 Żory https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBory 

 Tarnowskie 
Góry 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry 
 

 Piekary Śląskie https://pl.wikipedia.org/wiki/Piekary_%C5%9Al%C4%85skie 

 
Racibórz https://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz 

 Świętochłowic
e 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82o
wice 

 Zawiercie https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiercie 

 Wodzisław 
Śląski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodzis%C5%82aw_%C5%9Al%C4
%85ski 

 
Mikołów https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82%C3%B3w 

 
Knurów https://pl.wikipedia.org/wiki/Knur%C3%B3w 

 
Cieszyn https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn 

 Czechowice 
Dziedzice 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechowice-Dziedzice 
 

 Czeladź https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Czelad%C5%BA_COA_(
new).svg 

 
Myszków https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Myszk%C3%B3w_COA.s

vg 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_G%C3%B3rnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosnowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tychy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaworzno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99bie-Zdr%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mys%C5%82owice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemianowice_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piekary_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82owice
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82owice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiercie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodzis%C5%82aw_%C5%9Al%C4%85ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodzis%C5%82aw_%C5%9Al%C4%85ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Knur%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechowice-Dziedzice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Czelad%C5%BA_COA_(new).svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Czelad%C5%BA_COA_(new).svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Myszk%C3%B3w_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Myszk%C3%B3w_COA.svg
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Żywiec https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiec 

 
Czerwionka 
Leszczyny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwionka-Leszczyny 
 

 Pszczyna https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczyna 

 
Lubliniec https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec 

 Łaziska Górne https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aziska_G%C3%B3rne 

 Rydułtowy https://pl.wikipedia.org/wiki/Rydu%C5%82towy 

 
Orzesze https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzesze 

 Bieruń https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieru%C5%84 

 Pyskowice https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Pyskowice_COA.svg 

 Radlin https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Radlin_COA.svg 

 Radzionków https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Radzionk%C3%B3w_CO
A.svg 

 
Ledziny https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99dziny 

 Ustroń https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustro%C5%84 

 Skoczów https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocz%C3%B3w 

 Pszów https://pl.wikipedia.org/wiki/Psz%C3%B3w 

 Kłobuck https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_K%C5%82obuck_COA.sv
g 

 
Wisła https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a_(miasto) 

 Blachownia https://pl.wikipedia.org/wiki/Blachownia 

 Wojkowice https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojkowice 

 
Poręba https://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C4%99ba 

 Imielin https://pl.wikipedia.org/wiki/Imielin 

 Kalety https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalety 

 

Miasteczko 
Śląskie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_%C5%9Al%C4%85skie 
 

 Sławków https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awk%C3%B3w_(wojew%
C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie) 

 Łazy https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azy 

 Koniecpol https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniecpol 

 Szczyrk https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyrk 

 Siewierz https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewierz 

 Kuźnia 
Raciborska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnia_Raciborska 
 

 Żarki https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBarki 

 Krzepice https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepice 

 Woźniki https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%BAniki 

 
Szczekociny https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczekociny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwionka-Leszczyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aziska_G%C3%B3rne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rydu%C5%82towy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzesze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Pyskowice_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Radlin_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Radzionk%C3%B3w_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Radzionk%C3%B3w_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99dziny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustro%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_K%C5%82obuck_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_K%C5%82obuck_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blachownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C4%99ba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imielin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalety
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_%C5%9Al%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awk%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awk%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniecpol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyrk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnia_Raciborska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBarki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%BAniki
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 Ogrodzieniec https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzieniec 

 
Strumień https://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C5%84_(miasto) 

 Toszek https://pl.wikipedia.org/wiki/Toszek 

 Wilamowice https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilamowice 

 
Kozie Głowy https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozieg%C5%82owy_(wojew%C3%

B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie) 

 Krzanowice https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzanowice 

 

Pilica https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica_(wojew%C3%B3dztwo_%C5
%9Bl%C4%85skie) 

 Sośnicowice https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%9Bnicowice 

 

O rycerzach rabusiach na Świnicy (Koziegłowy) 

Przed wielu wiekami na zamku Świnica zwanym, leżącym podle Koziegłów, po którym 

nic pozostało już ani śladu, siedział bitny szlachcic-rycerz z przezwiska Świński. Skąd przybył i 

jak się właściwie zwał, nikt nie wiedział. 

Zjawił się pewnego wieczora z garścią takich samych jak on sam zawalidrogów, zajął 

ruiny grodziska i rozgospodarował się w nich na dobre.  

Chodziły wieści, że przybył z Moraw albo i z Czech, choć nie brakło i takich, co 

twierdzili że jest wywołańcem germańskim, co uszedł z rodzinnego kraju przed karą, na jaką się 

naraził za rozbój na publicznych drogach. 

W kilka dni po przybyciu, zabrał się do odbudowy zamczyska. Po upływie niedługiego 

czasu już sterczała na niewielkim wzgórzu warownia, choć małych rozmiarów, ale bardzo mocna. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby pan Świński, jak się sam kazał nazywać, nie zaczął 

robić świństw i działać po świńsku. Przypomniało mu się widocznie jego niecne a dawniej 

uprawiane rzemiosło, bo oto pewnego dnia wypadł uzbrojony od stóp do głowy, na czele swej 

bandy, i rozpoczął się rozbijać po publicznych traktach, rabując i mordując przejezdnych w biały 

dzień. Nocami nie mając co robić na publicznych drogach, napadał okoliczne osady, grabiąc bez 

litości, co mu tylko w ręce wpadło. 

Okrutny strach padł na ludność sąsiednich wiosek. Nikt nie był pewny życia i mienia. 

Wszak okrutnik nie tylko rabował, ale również puszczał z dymem niejednokrotnie i całe osady. 

Pewnej nocy wracając z wyprawy zbójeckiej na Wojsławice, zetknął się ze zbrojnym 

oddziałem, któremu przewodził późniejszy pan i dziedzic zamku Żabikrug. Wywiązała się 

między rabusiami a wojskami królewskimi walka, w której pan Świński, został ciężko ranny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzieniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C5%84_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toszek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilamowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozieg%C5%82owy_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozieg%C5%82owy_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzanowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%9Bnicowice
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U prowadzony przez swych knechtów z pola bitwy, długo leczył się, walcząc ze śmiercią na 

zamczysku Świnnicy. 

Leżąc na łożu boleści, rozmyślał o niecnym swem życiu, którego trzymał się kurczowo. 

Chciał być zdrów, aby mógł się zemścić.  

Więc ślubował, że o ile odzyska zdrowie, wybuduje w pobliżu najprzód kościół a potem 

ruszy na poszukiwanie owego dowódcy oddziału, który go w boju ciężko poranił i zemsty swej 

dokona. 

W niedługi czas po tym ślubowaniu, zdrowie jego zaczęło się poprawiać, a rany goić. 

Zwołał więc swoją bandę, zwierzył jej się ze swego zamiaru, rozkazał obrać miejsce i 

przygotować budulec na kościół. 

Posłuszna banda opryszków ruszyła na poszukiwanie miejsca, a gdy je znalazła, 

zaczęła ścinać potężne modrzewie, przygotowując ż nich belki pod budowę. 

Gdy już wszystko było gotowe, zawiadomiono o tym pana na Świnnicy, który bez 

zwłocznie kazał się nieść na wyznaczone pod kościół miejsce. Po jego przybyciu i z jego rozkazu, 

rozpoczęto natychmiast budowę i wkrótce wśród boru stanęła świątynia, która później stała się 

kościołem parafialnym osady Żabikrug, zwanej następnie Koziegłowami. 

Od tego czasu wiele wody upłynęło w Bożym, Złotym i Sarnim Stoku. Na łąkach, na 

zachód od kościoła, stanęło zamczysko nazwane Żabikrug, a panem tego zamczyska był nie kto 

inny, tylko ów dowódca oddziału, co to mocno poturbował opryszka ze Świnnicy. 

Gdy tenże o tem się dowiedział zebrał swoją watahę i napadł znienacka na zamek 

Żabikrug. Nieliczna załoga tego ostatniego, dzielny stawiła opór napastnikom. Wiele dni 

szturmował pan Świński warownię, lecz bezskutecznie.  

Nie widząc innego sposobu zdobycia zamku, postanowił wygłodzić jego załogę. Spostrzegł 

jednak owe przygotowania opryszków pan Zabikruga i postanowił zakończyć w nocy walkę. Gdy 

zapadły ciemności, rozkazał prać do nieprzyjaciela kozimi głowami z odpowiednich machin. 

Dziwne pociski wzbudziły tak szalony popłoch w szeregach oblegającej bandy Świńskiego, że w 

panicznym strachu odstąpiła od oblężenia, uciekając na złamanie karku do swego zamczyska na 

Świnnicy. 

Widząc to załoga Żabikruga, wypadła wraz z swym panem za uciekającymi, a 

dopadłszy ich w pobliżu kościoła, wycięła bandę do nogi. Uszedł tylko sam pan Świński z 

jednym sługą. 

Wkrótce potem z polecenia panującego księcia, zamek na Świnnicy zburzono, a miejsce 

gdzie stał - zaorano. 
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Na pamiątkę zaś owej walki na kozie łby, zamek i osadę zwące się do tej pory 

Żabikrug, przezwano Koziegłowami. 

 

Zaklęte skarby (Koziegłowy) 

Może w żadnych podziemiach ruin, nie kryje się tyle skarbów, co w lochach zamku 

koziegłowskiego. Kto nie wierzy, niech posłucha. 

Było to, ot jak zwykle, bardzo dawno. 

Pod wieczór, letnią porą, Tatarzy chmarą i z nagła obskoczyli zamek. Zawrzał pod 

murami zacięty bój, który jednak nie dał zwycięstwa hordzie. Nie mogąc zamku zdobyć, 

postanowili Tatarzy dotąd trzymać go w oblężeniu, aż załoga jego z głodu, sama otworzy bramy. 

I tak się stało! Otworzyły się wierzeje grodziska. Horda runęła do wnętrza, mordując 

część załogi, resztę zabierając w jasyr. Dziedzica zamku jednak Tatarzy nie pojmali, gdyż ten 

pod osłoną nocy spuścił się na linie z murów i wraz z żoną schronił się w lasach pod Wylęgami, a 

potem uszedł do krewnych, co siedzieli na zamku w Grojcu pod Woźnikami. W połowie drogi, 

gdy żona dziedzica i pana zamku ochłonęła z przerażenia i strachu, przypomniała sobie o 

skarbach, pozostawionych na łasce losu w lochach zamkowych. 

Pyta więc męża: 

- Mężu, a z pieniędzmi i klejnotami co będzie ? 

Rozgniewany pan, krzyknął ze złością: 

- A niech je tam diabli biorą, milsze mi życie jak wszystkie skarby. 

Od tej pory przeogromne skarby wziął w posiadanie bies, który ani Tatarzynowi, ani 

owemu panu, gdy powrócił po wojnie do zamku, nie dał już do nich przystąpić. Leżą też do dnia 

dzisiejszego w potężnych, sklepistych lochach, przywalone gruzem, a jest tego moc wielka zsypana 

w beczki, niecki itp. naczynia. 

Ów bies - stróż skarbów, jeszcze do niedawna ukazywał się ludziskom. Ci co go widzieli, 

opowiadają, że wyglądał na szlachcica z podgolonym łbem, wąsami jak wiechy. Przy boku nosił 

ogromną Korbelachę, czyli szablę, - a w garści dzierżył zawsze kubek srebrny, napełniony starym 

miodem, co w piwnicy stoi w licznych gąsiorach. 

Byli tacy, co chodzili do czarnego otworu, prowadzącego do lochów i tu czuli zalatującą 

woń owego miodu. 
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Mówią ludzie, że teraz włodarzem leżących w podziemiach skarbów jest zaklęta 

księżniczka, którą okoliczny ludek zwał Białą Księżniczką, iże zawsze widywano ją w szatach 

jak śnieg białych. 

Ponoć u srebrnego pasa nosi ona pęk złotych kluczy, na które zamykają się skrzynie 

pełne kosztowności. 

O kościółku na Syberce (Będzin) 

Po lewej strony drogi wiodącej z Będzina do Czeladzi, sterczały ongiś na wzgórzu ruiny 

dawnego budynku, zwanego przez miejscową ludność Syberką, na pamiątkę przymusowego 

osiedlenia tutaj przez władze rosyjskie kilkunastu rodzin szlacheckich znad Niemna, które za 

udział w powstaniu listopadowym (1830-1831) skazane zostały na roboty w kopalniach 

zagłębiowskich. W późniejszych czasach w tym gmachu mieściła się rosyjska komora celna.  

Ale miejsce to ma być ? według legendy - uświęcone i innym wydarzeniem. 

Zdarzyło się pewnego razu, że Stanisław Szczepanowski, biskup krakowski, co to z 

rozkazu Bolka Śmiałego został potem porąbany na Skałce w Krakowie, w wędrówce po swej 

diecezji, znalazł się o wieczorze w okolicach Będzina. 

Nie chcąc przyjąć gościny u okrutnego pana siedzącego na grodzisku będzińskim, 

zatrzymał się na nocleg na wzgórzu wyżej wymienionym, u stóp którego widniała osada, która 

później przeniósłszy się nieco niżej, nazwała się Małym Będzinem czyli Małobądzem. 

Po nocy spędzonej pod namiotem, zanim ruszono w dalszą drogę, ustawiono na pniaku 

pośród małej polany leśnej maleńki ołtarzyk, przy którym świątobliwy biskup odprawił mszę 

świętą. Po skończonym nabożeństwie gromadka ludu z osady, ze szlochem i płaczem zbliżywszy 

się do biskupa błagała go o obronę przed okrucieństwem pana z zamku. 

Biskup wysłuchawszy skarg uciemiężonych, wyrzekł w proroczym natchnieniu: 

- Idźcie w spokoju do domów; niedługo skończy się wasza niedola ! 

Proroctwo spełniło się. Niewiele bowiem upłynęło czasu, a okrutny pan zginął na łowach w 

puszczy nad przemszańskiej, a na pamiątkę pobytu w tym miejscu biskupa Szczepanowskiego, 

wzniesiono na wzgórzu kościółek drewniany, który później został kościółkiem parafialnym, 

istniejącym aż do końca XV wieku. 

O skarbach Sitkowej (Będzin)  

Było to wówczas, gdy na będzińskim stolcu burmistrzowskim siedział sławetny Jan Haler, 

któremu rajcowali Klimunt Strach, Wojciech Zaremba i Urban Pirożek, a wójtował Łukasz 

Sędzicki. 
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W tym to czasie zmarła w mieście niejaka Sitkowa, właścicielka domu, stojącego w rynku w 

sąsiedztwie Wańka rzeźnika i Krzysztofa Gorącego. Ponieważ zeszła była z tego świata 

bezpotomnie, wszystko co po niej pozostało, prawem kaduka miało przejść na własność Prospera 

Prowany, żupnika krakowskiego i starosty będzińskiego. 

Zanim jednak dopełniono wszystkich formalności, dom po nieboszczce stał opieczętowany 

i pilnie strzeżony, iże wiedziano w mieście, że po Sitkowej prócz domu, pozostały dwa wielkie 

garnce pieniędzy, które przechowywała w skrzyni zamczystej. 

W trzecią niedzielę po św. Michale w 1579 roku zebrał się wielki sąd burgrabiowski z land 

wójtem na czele, któremu ławnikowali - Bartłomiej Szczygieł, Jakub Szwancar, Albert Lupa, 

Bartłomiej Gnieciwiśnia, Jan Łagiski i Laurenty Warmus. 

Sąd ów na mocy listu Prowany, miał oddać dom Sitkowej Lukaszowi Sędzickiemu, który go 

kupił od starosty za sumę 32 złotych polskich. 

Gdy sławetny sąd z Janem Halerem na czele zjawił się przed domem Sitkowej, okazało się, iż 

już ktoś w nim gospodarzył, gdyż drzwi tylne były nadłupane, zamek oderwany, a w izbie 

skrzynia rozbita i pusta. Przeprowadzone śledztwo, nie wykryło włamywacza. 

Dopiero w parę miesięcy później gruchnęła po mieście wieść, iż burgrabia starościński na łożu 

śmierci wyznał, iż on to w nocy wykradł dwa garnce pieniędzy ze skrzyni nieboszczki Sitkowej, i 

że je w obawie przed wykryciem przestępstwa, zakopał podle kościółka św. Tomasza. 

Po jego śmierci władze miejskie rozpoczęły poszukiwania, które jednak pozostały bez rezultatu. 

Później zaczęli poszukiwać skarbu rozmaici kandydaci na bogaczów, których w każdym 

dziesiątku lat było po kilku. Jednak i ci niczego się nie doszukali. Tak więc od 1579 roku 

skarby Sitkowej spoczywają w ziemi gdzieś obok kościółka i czekają na odkrywcę. 

Fiołki królowej Jadwigi (Dąbrowa Górnicza-Gołonóg) 

 Już za czasów królowej Jadwigi, miała stać na wzgórzu Gołonoga kapliczka, w 

której był obraz cudami słynący. 

Dowiedziała się o nim Jadwiga, żona Jagiełły i pewnego razu wybrała się na pielgrzymkę 

do kapliczki gołonoskiej. 

Skalna góra była wówczas znacznie wyższa, a stoki jej zawalone odłamkami kamieni. 

Dostęp na szczyt był bardzo utrudniony, lecz królowa nie zważała na to, tylko przybywszy na 

miejsce, zdjęła obuwie, postanawiając wyjść na szczyt boso. 
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Towarzyszący królowej dwór, odradzał swej pani podróży na bosaka, lecz nie na wiele się 

to przydało. Rozpoczęła się podróż na szczyt wzgórza. Wszyscy z trwogą spoglądali na bose 

nóżki monarchini i czekali rychło poleje się krew z nóg pokaleczonych ostrymi odłamkami skały. 

Lecz o dziwo! patrzą ludzie i oczom nie wierzą! Gdziekolwiek spocznie stopa bosych nóg 

królowej, tam wszędzie wyrasta trawa i kępy przecudnych, wonnych fiołków. 

Zdumiony dwór skwapliwie zdejmuje więc obuwie i w wielkiej pokorze kroczy boso za 

swą panią. Tak doszli do kościółka, co stał na górze, w tym miejscu, gdzie dzisiaj widnieje 

maleńka kapliczka na cmentarzu. 

Od tego czasu nie uświadczysz fiołków w okolicy, tylko na górze gołonoskiej. 

JAK POWSTAŁA RABKA (Sosnowiec-Klimontów) 

W niewielkiej odległości na południowy zachód od klimontowskiego folwarku, stała 

karczma. Istniał tu jeszcze browar, który leżał w tym miejscu, gdzie droga ze wsi łączyła się z 

drogą wiodącą z Porąbki do Modrzejowa. 

Obok browaru powstała kolonia, którą nazwano Browar względnie Pod browarze. W 

stronie północno wschodniej wyrosła kolonia Rabka. 

O powstaniu tej kolonii opowiada Stanisław Jędrzejek w opisie p.t. "Ciekawe podanie o 

zapadłym kącie Zagłębia": 

Pewnego razu przyszła na zamek będziński wieść, że liczna i dobrze uzbrojona gromada 

Niemców ciągnie do Mysłowic, a dowodzi nią wielki awanturnik, znany z napadów, baron von 

Rhode. Przerażenie ogarnęło okolicznych mieszkańców, którzy już nieraz poczuli niemieckie 

pazury na sobie, to też tłumnie poczęli się chronić do obronnego Będzina. 

Ówczesny starosta będziński, Mieroszewski, nie chcąc dopuścić do zdobycia i złupienia 

Mysłowic, zebrał dość znaczne siły składające się z załogi zamku będzińskiego, pachołków 

okolicznych dworów, oraz z pół setki jazdy przysłanej z Olkusza. 

Z takiemi siłami wyruszył przeciw Rhodemu; przedtem jeszcze umocnił załogę Czeladzi, 

w obawie, że Rhode może zmienić plan napadu i zamiast na Mysłowice, uderzy na Czeladź. 

Po paru dniach przetrząsania niedostępnych moczarów i kniei, znaleziono bandę Rhodego 

rozłożoną na obszernej polanie nad rzeką Rawą. 

Dziwny był widok obozu najeźdźców. Było to coś w rodzaju wędrownej kolonii 

niemieckiej. Mnóstwo krytych płótnem wozów, rozrzuconych tu i ówdzie po polanie. Pod wozami 

wylegiwali się mężczyźni z fajkami w zębach, gromady psów wałęsały się po obozie, kobiety przy 

ogniskach warzyły posiłek, kilku wyrostków kąpało się w rzece. 
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Zaborczy ludek wyruszył na wschód w poszukiwaniu szczęścia. Tacy rabusie osiedlali się 

nad granicą Polski i z siedlisk swoich urządzali wyprawy na polskie dwory, wioski i miasteczka. 

Gromada Rhodego widocznie jeszcze nie znalazła sobie odpowiedniego miejsca do stałego 

osiedlenia i zbyt ufała w swoje siły skoro z całym dobytkiem ciągnęła pod Mysłowice. 

Mieroszewski po rozpatrzeniu się w sytuacji postanowił niezwłocznie uderzyć na 

nieprzygotowanych Niemców. Rozkazał więc piechocie podchodzić z dwu stron do obozu z boków, 

a jazda miała uderzyć w środek. 

Ponieważ w pobliżu polany las był dosyć rzadki i nie miał wcale podszycia, więc też 

Niemcy wkrótce zauważyli nadciągające wojsko. W obozie powstał straszny popłoch. Kobiety z 

krzykiem pakowały na wozy porozrzucane sprzęty, mężczyźni chwytali za broń i biegli do 

pasących się na skraju polany koni; psy zaczęły szczekać i wyć. 

Z niewielkiego namiotu wypadł z mieczem w dłoni baron Rhode, za nim wybiegło 

czterech jego synów. Wszyscy oni stanęli chwilowo bezradni, nie wiedząc co czynić. Za późno było 

myśleć o obronie, niemożliwością uciekać, a oddać się bez ,walki w niewolę Niemcy nie myśleli, 

gdyż spodziewali się surowej kary za swoje dawniejsze zbrodnie. 

Tymczasem na polanę wpadła już jazda, a z dwu stron po bokach wysuwała się z lasu 

piechota. Niemcom pozostawało drogo sprzedać życie, więc też rozpaczliwie zaczęli się bronić. 

Ukryci za wozami strzelali z muszkietów, kilkunastu na koniach broniło przed jazdą.  

Baron ochrypłym głosem nawoływał do skupienia się w gromadę. Ale daremną była 

obrona. Po półgodzinnej walce Mieroszewski opanował obóz. Sporo Niemców zginęło, 

kilkunastu przebrnąwszy rzekę uciekło, reszta, między którymi znajdował się Rhode z trzema 

synami, gdyż jeden padł w walce, w dybach wraz z żonami powędrowała do Będzina, 

Nie wiedziano na zamku, co robić z jeńcami, oraz skarbami im odebranemi. Wreszcie za 

poradą pani Mieroszewskiej, za odebrane Niemcom pieniądze postanowiono wybudować kościół, 

a do pracy przy budowie kościoła użyć wziętych w niewolę rabów między którymi znajdowało się 

nawet kilku rzemieślników. 

Kościół miał stanąć na wyniosłym miejscu poza klimontowskim dworem położonym; 

sprowadzony z Krakowa budowniczy miał kierować robotą.  

Aby robotnicy znajdowali się bliżej budowli, przetransportowano jeńców z zamku 

będzińskiego na zamkniętą bagnami wysepkę, na której pobudowano im szałasy służące za 

tymczasowe schroniska. 

Pracę nad rozbudową kościoła rozpoczęto. Jedni spośród jeńców zaczęli kopać doły na 

fundamenty, a inni łamali kamienie z kamionki pod Zagórzem. 
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Skoro pierwszy transport kamieni już przywieziono i nazajutrz miano zakładać 

fundament. W noc poprzedzającą rozpoczęcie budowy powstała jednak straszna burza; piorun 

bił po piorunie; wicher łamał i wyrywał z korzeniami olbrzymie drzewa; zdawało się, że koniec 

świata nadchodzi.  

Wreszcie gdy owa straszna noc minęła znaleziono kamienie porozrzucane, a doły na 

fundamenty zamulone zupełnie wodą i piaskiem.  

Pracę podjęto na nowo, ale jakaś nieczysta siła ustawicznie ją hamowała. Przywiezione 

za dnia, olbrzymie głazy przez noc bywały porozrzucane po okolicy; nawet na górze wznoszącej 

się między Klimontowem a Zagórzem, znajdowano kamienie do Klimontowa na budowę kościoła 

przywiezione. 

Te kamienie jeszcze dzisiaj oglądać można; znajdują się bowiem porozrzucane na polnej 

drodze prowadzącej ze szpitala do alei kasztanowej. 

Padł strach na okolicznych mieszkańców, którzy poczęli Niemców posądzać o spółkę z 

szatanem i czary; najwięcej zaś przeciw Niemcom krzyczał zrozpaczony budowniczy. Źle by się 

skończyło z rabami, gdyby nie interwencja proboszcza będzińskiego. 

Światły kapłan zaprzeczył wszystkim podejrzeniom Niemców o czary, twierdząc, że Bóg 

ma większą władzę niż szatan i widocznie nie życzy sobie, aby Jego świątynia była zbudowana 

przez niewolników i za pieniądze z ludzkiej krzywdy pochodzące. 

Zaniechano więc budowli kościoła, a na miejscu gdzie miał stanąć kościół, wymurowano 

kapliczkę do dziś dnia istniejącą. 

Tymczasowo pracowici Niemcy rozgospodarowali się na swojej wysepce. Pobudowali sobie 

wygodniejsze chaty, przy których zakładali ogródki, a jednocześnie rozpoczęli karczowanie 

północnej, wyniosłej części wysepki oraz wypalanie smoły. 

Pan Mieroszewski widząc szczerą pracę Niemców dopomógł im w założeniu wsi, którą 

od ich przezwiska "raby", nazwano Rabką.  

W Rabce zamieszkali prawie wszyscy członkowie dawnej bandy Rhodego i on sam z 

trzema synami i przez długie lata byli poddanymi Mieroszewskich. Wprawdzie w ciągu 

kilkudziesięciu lat sporo Niemców z Rabki uciekło, a inni udali się do pobliskiej, biskupiej 

Porąbki, ale potomkowie Rhodego wszyscy w Rabce zostali; spolszczyli się zupełnie, nazwisko 

Rhodego zamienili na Rodek i dziś bardzo dużo Rodków mieszka w Rabce i w Klimontowie. 

Nazwiska niemieckie jakie spotykamy u gospodarzy Rabki i Porąbki, jak: Hundy, 

Okamfry, Hangieldy, świadczą o ich, niemieckiem pochodzeniu. 
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Olbrzymia grusza, stojąca na środku drogi przy wjeździe do Rabki była, według 

podania, zasadzoną przez jednego z wnuków Rhodego, na grobie dziadka. 

Nieszczęśliwy przebieg powstania 1863 roku, spowodował zupełny upadek ładnie się 

rozwijającej Rabki. Moskale przechodząc przez Rabkę zaczęli ją pustoszyć, rzucili się na 

niewinną ludność, kilku gospodarzy zabito, dobytek zrabowano, a całą wieś spalono. 

JAK TO OSADĘ MRZYGŁODEM NAZWANO ? (Myszków-

Mrzygłód) 

W czasach gdy okolice Mrzygłodu pokrywały nieprzebyte bory, zdarzało się często że 

książęta czy królowie zapuszczali się tutaj na łowy, podczas których cała puszcza trzęsła się od 

hucznego rozgwaru, odgłosów trąb i rogów myśliwskich, od tętentu koni, na których uganiało 

rycerstwo za zwierzem, uchodzącym w knieje, jakich nie brak było w puszczy Cisówka zwanej.  

Pewnego razu Rolko Krzywousty, polując w tej okolicy, odłączył się od drużyny i w 

pogoni za ranionym zwierzem zabłądził w puszczy. Rycerstwo towarzyszące królowi, przez 

kilka dni szukało swego pana, a gdy go znaleziono, leżącego pod potężnym cisem, był prawie że 

konający z głodu i pragnienia. 

Król z wdzięczności za cudowne ocalenie, na szczycie wzgórza, gdzie go odnaleziono, 

wybudował pustelnię, osadzając w niej pustelnika, a w kilka lat później w tymże miejscu wzniósł 

kościółek i założył przy nim osadę, którą na tę pamiątkę, że tutaj przymierał głodem, nazwał 

Mrzygłodem. 

O BIAŁEJ DAMIE (Ogrodzieniec) 

 Miała być córką Jana Bonera, a na imię jej było Olimpia. Potajemnie miłowała 

Stanisława Kmitę, który z nieznanych bliżej powodów skoczył ze skały w Zabierzowie pod 

Krakowem (dziś skała zwie się "Skałą Kmity") i poniósł śmierć na miejscu. 

Smutna to historia. Zrozpaczona Olimpia po stracie ukochanego, zamknęła się w baszcie 

południowej zamku ogrodzienieckiego. 

Pewnej nocy wyskoczyła z najwyższego piętra baszty, rozbijając się o skałę, na którą 

spadła. W niedługi czas później zaczęła ukazywać się w różnych punktach zamku, ubrana w 

biel, strasząc służbę i rycerstwo. Widmo jej zniknęło na pewien czas gdy zamek popadł w ruinę. 

Przed niedawnym czasem jej widmo znów się ukazało i straszy ludek okolicy. 

SPRYTNY CYGAN (Siewierz) 

 Razu pewnego złapano w Siewierzu dwóch Cyganów na kradzieży kapusty. 

Stawiono ich przed sąd, który skazał ich na szubienicę. Wyprowadzono skazańców na plac 
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kaźni, który leżał w lasku na wale obronnym (później zwało się to miejsce "rejentowskim 

wałem"). 

Zebrało się moc ludu dokoła szubienicy. W tłumie ciekawych znalazło się też kilku 

Cyganów. Gdy już jednego ze skazańców powieszono, kat zapytał się drugiego delikwenta, czy 

ma jakie życzenie przed śmiercią. Ten odpowiedział: 

- Chciałbym się jasny panie jeszcze pożegnać z bratem, co tam w kupie stoi. 

Kat spojrzał we wskazanym kierunku, a zobaczywszy stojącego innego Cygana, spełnił 

życzenie skazańca. Wówczas Cygan skoczył w tłum, i ani się spostrzeżono, jak drapnął, aż się 

za nim kurzyło. Przystanął, aż w karczmie przezwanej Sucha w pobliżu Boguchwałowic. 

Ponieważ był już wieczór, Cygan wszedł do karczmy żądając noclegu, płacąc za niego z 

góry i suto. Karczmarz zaprowadził gościa do bokówki, dał mu dwie poduchy pod głowę i 

pierzynę do nakrycia. Cygan podjadłszy sobie niezgorzej poszedł spać, prosząc karczmarza, aby 

go o świcie zbudził. 

Gdy o świtaniu wszedł karczmarz do bokówki, spostrzegł, że gość jego leży na gołych 

deskach w łóżku, zaś poduszki, pierzynę i siennik ma pod nogami. Obudziwszy Cygana, 

zapytał go dlaczego tak sobie spanie urządził. 

Cygan na to rzekł: 

- Jasny Panie! U mnie nogi są więcej warte jak głowa. Moje nogi wybawiły mi wczoraj 

głowę spod szubienicy siewierskiej, to też musiałem je uczcić... 

Spostrzegł karczmarz kogo ma przed sobą, więc też podniósł ogromną wrzawę, wzywając 

ludzi na pomoc. Lecz sprytny Cygan nie czekał. Dał nura przez okno i za kilka minut znikł w 

lesie. 

W tej chwili wpadła do karczmy pogoń z Siewierza. Gdy się dowiedział dowódca pościgu, 

że karczmarz przenocował Cygana i pozwolił mu zbiec, uwięził go i poprowadził do Siewierza, 

gdzie został stracony na szubienicy. 

Od tego czasu siewierzanie mówią: - Cygan zawinił, karczmarza powiesili ! 

SREBRNE DZWONY (Żarki) 

 Po pożarze, który strawił Stare Żarki w 1664 roku, kościółek św. Stanisława 

stał w częściowej ruinie jeszcze dość długo na wzgórzu, a z wieży jego strzelistej rozbrzmiewał 

nieraz przepiękny głos srebrnych dzwonów. Największy zwał się "Stanisław", średni 

"Wojciech", zaś mały nosił imię "Maria". 
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Było to w czasie najazdu szwedzkiego. Gdy Szwedzi, co siedzieli już na Pilicy i 

Ogrodzieńcu, dowiedzieli się o srebrnych dzwonach w kościele żarowskim, postanowili je wykraść. 

Dowiedzieli jednak o tym mieszkańcy Żarek, którzy stale myśleli o odbudowaniu kościółka. 

Rada w radę i postanowiono dzwony ukryć. 

Sprawę oddano w ręce czterech mieszczan. Ci nie namyślając się wiele, uradzili dzwony w 

najbliższą noc wywieźć do lasu, co widniał w stronie południowej i tam zatopić je w jeziorze, co 

leżało przy ścieżce prowadzącej do Myszkowa. Ślady owego jeziora w postaci niewielkiego stawu 

widniały jeszcze dawniej w lasach między Jaworznikiem, a tak zwaną Helenówką. 

Gdy nastała noc, gdy miasto usnęło czterech spiskowców przygotowawszy uprzednio wóz, 

podciągnęło go pod wieżę. Przed rozpoczęciem pracy najstarszy ze sprzysiężonych, 

przyklęknąwszy przed dzwonami, przywarł wargami do zimnego spiżu, a potem położywszy 

twarde, spracowane dłonie na dzwonie największym, kazał uczynić to samo trzem 

współtowarzyszom i odebrał od nich przysięgę, na prędce przez siebie ułożoną, że nie zdradzą 

tajemnicy. 

Po uroczystej przysiędze, spuszczono dzwony z wieży, złożono je z wielkim trudem na 

wóz, który następnie pociągnęło w stronę lasu ośm rąk, wśród stłumionego łkania. Za miastem 

zaprzągnięto do wozu woły, przygotowane na łączce z wieczora. 

Po godzinnej podróży, zatrzymano się nad jeziorem. Wśród serdecznego płaczu ściągnięto 

najpierw z wozu "Stanisława", a umieściwszy go na pochyłej tarcicy modrzewiowej, zsunięto go w 

otchłań spokojnego jeziora. 

Zabulgotała woda, wyprysły wokół z tafli jeziora fontanny kropel, obryzgując czterech 

"grabarzy dzwonów". 

Po lesie rozszedł się gorący szept... 

- Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalony... 

Za chwilę chybnął się po tarcicy mniejszy" Wojciech", a gdy przyszła kolej na "Marię", 

miesiączek wychynął się z za chmury i oblał uznojone trudem czoła mieszczan tysiącem barw, 

które migotały w rzęsistych łzach, płynących po bruzdach ich twarzy. Ucałowali kolejno zimne 

czoło ostatniego dzwonu, powtórzyli przysięgę i "Maria" pogrążyła się w odmętach. 

Zaledwie ukończyli robotę, a tu zadudniła ziemia pod kopytami końskimi od strony 

Włodowic. To nadjeżdżali Szwedzi po dzwony. Wystraszeni mieszczanie rzucili się do ucieczki, 

lecz w tym momencie wszyscy posłyszeli bicie dzwonów, wydobywające się z jeziora, a to bicie było 

tak rozgłośne, że ściągnęło bandę szwedzką nad jego brzegi. 
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Stali Szwedzi długo wielce zdumieni, a gdy jeszcze woda na jeziorze zaczęła się burzyć, 

gdy bicie dzwonów coraz to się wzmagało, przestraszeni knechci z okrzykiem "czary", nawrócili 

konie i w panicznym strachu odjechali z powrotem. 

Od tego czasu dzwony żarkowskiego kościółka, leżą spokojnie na dnie jeziora, ponoć 

czasem słychać ich głos, dobywający się z otchłani. 

Złoty ołtarzyk (Czeladź) 

 Było to jeszcze za czasów pogańskich. 

Na wzgórzu, gdzie obecnie stoi kościół czeladzki, istniało zglisko, gdzie na on czas 

palono ciała zmarłych i czyniono ofiary. 

Później, na owym zglisku, już za czasów biskupa krakowskiego Rachelina (1034 -

1047) miała ponoć stanąć kaplica, w której ustawiono mały złoty ołtarzyk. 

Gdy w roku 1038 z jednej strony zbliżały się w te strony hordy Brzetysława czeskiego, a 

z drugiej bandy buntowniczych naroczników, wyniesiono z kaplicy ów mały złoty ołtarzyk i 

zakopano go w szczelinie na zboczu wzgórza. 

W parę dni później zgorzała kapliczka, podpalona przez żołdaków Brzetysława, a w 

miejscu jej odżyło znowu zglisko, wzięte w posiadanie przez pogańskich naroczników. Gdy zaś 

chciwy Brzetysław dowiedział się, że w kapliczce znajdował się złoty ołtarzyk, posłał ludzi 

zbrojnych, aby go za wszelką cenę odszukali i przywieźli ze sobą. 

Szukano długo, powycinano na wzgórzu odwieczne sosny i dęby, rozkopywano ziemię, 

rozbijano skały, lecz nadaremnie - ołtarzyka złotego nie znaleziono. 

Gdy ucichł bunt, wzniecony przez pogan, a na stolicy biskupiej w Krakowie zasiadł 

Stanisław Szczepanowski, na wzgórzu jeszcze uprawiano pogańskie praktyki, choć po kryjomu. 

Dowiedział się o tym, świętobliwy biskup, w czasie jednej z podróży po diecezji, i gdy 

znalazł się koło dzisiejszego Będzina, zawitał i na czeladzkie zglisko. 

Tutaj i jemu opowiedziano legendę o dawnej kapliczce i złotym ołtarzyku. Biskup 

Szczepanowski nie namyślając się wiele wzniósł na czeladzkim wzgórzu własnym kosztem nową 

kaplicę i polecił odszukać zakopany ołtarzyk. 

Na próżno jednak trudzono się, ołtarzyk przepadł i dotychczas leży wraz z innemi 

drogocennymi rzeczami w pieczarze, która ma się ponoć znajdować głęboko w skale wzgórza 

kościelnego. 
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Natomiast nowa kaplica, postawiona przez biskupa-męczennika św. Stanisława 

Szczepanowskiego, dała początek kościołowi i parafii czeladzkiej. 

 

PRZYDATNE   MATERIAŁY 

Godło górników  

 

Godłem jest perlik (młot) i żelazko (krótki kilof). Służyły one górnikom 

do rozbijania rud i węgla. Obecna forma godła została wystylizowana w 

jednym z przedwojennych czasopism górniczych, tak, że całość daje się 

wpisać Godło górników 

Barwy górnicze 

Barwy górnicze to czerń i zieleń. Pierwsza jest symbolem podziemnych ciemności, a druga 

górniczych tęsknot za zielenią lasów i pól w czasie pracy pod ziemią. 

 

Mundur górniczy  

   

 

    

  

 

 

Dawny strój roboczy górników był dostosowany do jego potrzeb. Obszerna bluza i 

spodnie, które nie krepowały 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 pelerynkę. 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 inne służbowe koloru stalowego) zachowało się wiele 

elementów mających kiedyś znaczenie użytkowe w stroju roboczym. 
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Mundur wprowadzony został w XVIII wieku w górniczych okręgach Niemiec. 

Natomiast na ziemiach polskich kwestie umundurowania wyjaśniono w przepisach do ustawy o 

Korpusie Górniczym z 1817 r. Były różne mundury dla poszczególnych kategorii pracowników 

górnictwa. Ustanowiony w 1949 r., a nawiązujący do munduru z końca XIX wieku, honorowy 

czarny mundur galowy ozdobiony jest wieloma wystylizowanymi dekoracjami, które nawiązują do 

dawnej odzieży roboczej, w której pełniły konkretne funkcje użytkowe. I tak miotełka do 

czyszczenia otworów strzałowych, którą górnik trzymał zatkniętą za taśmę na kapeluszu, 

zamieniła się w pióropusz. Krótka pelerynka to pozostałość kapy chroniącej przed wodą lejącą się 

ze stropu. Zakładki na piersiach i rękawach służyły do wtykania za nie lontu i krzesiwa 

niezbędnych przy robotach strzałowych. Stałym dodatkiem munduru galowego jest szpada 

górnicza. Obecnie, oprócz munduru galowego, używany jest tzw. mundur służbowy w kolorze 

stalowym. Dystynkcje na nim świadczą o posiadanym stopniu górniczym.  

Pelerynka to pozostałość pelerynki z kapturem. 

Aksamitne paski z guzikami po obu stronach bluzy to pozostałości po znajdujących się 

zaszywkach, w które wtykano nasiarkowane lonty, by nie zamokły i były pod ręką. 

Pióropusz to miotełka z ptasich piór, którą górnik wymiatał drobny gruz z otworów 

strzałowych, nosił ją zatkniętą przy czapce.  

Górnicza szpada obecnie jest odznaką honorową dla wyróżniających się górników. 

Wywodzi się ona z broni używanej prze średniowiecznych poszukiwaczy złota, którym służyła 

do obrony. 

Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i 

szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej. 

1. Osoby posiadające uroczysty mundur górniczy uprawnione są do jego noszenia podczas: 

a) świąt państwowych; 

b) Dnia Górnika; 

c) uroczystości dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami; 

d) uroczystości nadania stopnia górniczego i wręczenia honorowej szpady górniczej; 

e) innych uroczystości, ceremonii i wystąpień ważnych dla środowiska górniczego. 

2. Osoby posiadające służbowy mundur górniczy są upoważnione do noszenia go podczas 

wykonywania czynności służbowych. 
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WZORY MUNDURÓW, SZPAD  GÓRNICZYCH  I  ODZNAK  STOPNI 

GÓRNICZYCH  http://ww2.senat.pl/k5/dok/sejm/033/1030zal.pdf 

Stopniami górniczymi nadawanymi pracownikom górnictwa oraz innym osobom 

wyróżniającym się w dziedzinie górnictwa są: 

1. Generalny dyrektor górnictwa; 

2. Generalny dyrektor górniczy: 

a) I stopnia,  b) II stopnia,  c) III stopnia; 

3. Generalny honorowy dyrektor górniczy; 

4. Dyrektor górniczy: 

a) I stopnia,  b) II stopnia,  c) III stopnia; 

5. Inżynier górniczy: 

a) I stopnia,  b) II stopnia,  c) III stopnia; 

6. Technik górniczy: 

a) I stopnia,  b) II stopnia,  c) III stopnia; 

7. Górnik: 

a) I stopnia,  b) II stopnia,  c) III stopnia. 

Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być nadawane 

osobom posiadającym wyższe wykształcenie. 

1. Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe 

wykształcenie. 

2. Stopnie technika górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym średnie 

wykształcenie. 

3. Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze. 

Każdy ze stopni różni się między sobą ilością "młotków" - od jednego do trzech. 

Wyjątkiem jest stopień generalnego dyrektora górnictwa, z którego ten wyższy ma w złotym 

obramowaniu złoty liść dębowy i jeden "młotek", a ten niższy ma cztery "młotki". 

 

http://ww2.senat.pl/k5/dok/sejm/033/1030zal.pdf
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Z wyżej wymienionymi stopniami łączą się dystynkcje na mundurach galowych i 

służbowych. Dotyczy to wystroju ich "patek" i czapek oraz ilości "młotków" na "patkach" i 

czapkach mundurów służbowych. Świadczy to również o stopniu w danej grupie, np. trzy 

"młotki" inżyniera górniczego oznaczają "inżyniera górniczego I stopnia", a jeden "młotek" 

inżyniera górniczego III stopnia. 

Militaria górnicze  

Do militariów należą: barda, szpada i kordelas. Barda (topór) spełniał rolę narzędzia 

pracy oraz funkcję militarną i paradną. Górnicy (gwarkowie), jako ludzie stanu wolnego, mieli 

obowiązek stawić się uzbrojeni na wezwanie księcia. Szpada była noszona przez żupników i 

górmistrzów żup solnych w Wieliczce, mimo licznych protestów szlachty na sejmikach. W XIX 

wieku została uznana jako część umundurowania członków Królewskiego Korpusu Górniczego w 

Królestwie Polskim. Kordelas nosili uczniowie Akademii Górniczej w Kielcach. Obecnie szpady i 

kordziki górnicze nadawane są za wybitne osiągnięcia i długoletnią pracę w kopalni. Szpadę nosi 

się tylko do uroczystego munduru górniczego, zawieszoną pionowo przy lewym boku. Jeżeli 

noszący ma płaszcz, znajduje się ona pod płaszczem. 

BARDA 

 

 

 

 

 

 

   

    

 SZPADA 
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KORDELAS 

   

Bajki w śląskiej gwarze   Bery bojki 

 

„Czerwony Kapturek - dziołszka w czerwonyj czopeczce” 

W jednyj wsi miyszkała se z rodzinom mało dziołszka, keryj mama usztrykowała fajno 

czerwono czopeczka. A boło to downo, kedy na tako staromodno czopeczka godali - kapturek. 

Dziołszka dycki chodziyła w tym kapturku i bestoż ludzie zaczli godać na nia "Czerwony 

Kapturek". 

Roz mama zawołała Czerwonego Kapturka i tak mu godo: 

Pódziesz dzisioj łodwiedzić babcia i zaniesiesz ij coś do pomaszkecynio. Mosz tukej 

koszyk z konskiym kołocza i ciś. Ale dej se pozor, jak pódziesz bez las, bo wiysz że chacharow 

dzisioj niy brakuje! 

Dziołszka drapko łoblykła swoja czerwono czopeczka, wziyna koszyk i poszła. Na 

drodze we lesie trefiyła jednak wilka, kery padoł: 

Kaj tak drapko lecisz dziołszko? 

Ida tam za las, do babcie! - godo Kapturek 

Niy godej, do babcie idziesz, ale kwiotkow niy mosz - godo wilk. 

Dziołszka stanyła na chwila i napoczyna srywanie leśnych kwiotkow. Ale szprytny wilk 

wiedzioł, co robi i drapko polecioł pod babcino chałpa. Zaklupoł i czeko.  

Kto tam? - zawołała babcia 

To jo, Czerwony Kapturek! - łocyganioł szpetnie wilk. 

Jakoś żech dzisioj tako słabo - zawołała babcia - i niy mom siyły stanonć ze łożka. 

Klucz leży pod wyciyraczkom. 
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Łotworz se sama Katpurku i wlazuj! 

Na to yno wilk czekoł. Wskoczył do chałpy, roz mlasnoł i boroczka babcia zeżar na 

poczekaniu. Potym wilk przeblyk sie za babcia, legnył do łożka i czeko na Kapturka. Szczynść 

Boże! Jak sie mocie babciu - pozdrowioł Kapturek na progu. Ale babciu, czamu Wy mocie 

dzisioj take wielge łoczy? 

Coby cie lepij widzieć - zaś łocyganioł przebleczony za babcia wilk. A czamu mocie takie 

wielge uszyska? Cobych cie poradziyła lepij słyszeć! Na co Wom babciu take wielge zymbiska? 

Żeby cie zjeść! - pedzioł wilk i zeżar Kapturka na druge danie. 

Na szynście przełazioł kole tyj chałpy myśliwiec i usłyszoł głośne wilkowe chrapanie. 

Wejrzoł bez łokno i ryknoł: Mom cie nareszcie ty pieronie! Wzion flinta i dziada uszczeloł. 

Potym przecion mu bas, z kerego wyskoczyła uratowano babcia i Czerwony Kapturek. A potym 

wszyjscy żyli dugo i szczynśliwie! 

 

Siedym koziczek, czyli bójka o tym, że sie werci być posusznym 

Prziszła sobota, a kozio mama wziyna se tasze i wybiyrała sie na zakupy na torg. 

Miała ona siedym dziołszkow i jak wyłaziyła z chałpy, to tak do tych swoich małych koziczek 

padała: 

- Zawrzijcie za mnom dźwiyrza na klucz i nikogo niy wpuszczejcie, bo słyszałach, że po 

wsi grasuje jedyn groź-ny wilk! 

- Dobrze mamulkoo! - padały koziczki i zawarły dżwiyrza. Chwila potym ktoś 

zaklupoł we dżwiyrza kozij chałpy. 

- Kto tam? - spytały koziczki. 

- To jo, wasza mamulka, łotwoorzcie dźwiyrza! - padoł straszny wilk. 

- Naszo mama niy mo takigo rubego głosu i mo biołe futro. A ty mosz czorne furto! Tyś 

je chyba wilk i niy mogymy ci odymknonć dźwiyrzy! - odpyskowały wilkowi mondre koziczki. 

Wtedy wilk drapko polecioł do sklepu i kupioł se bombonow i monki. Bombony boły po 

to, żeby mieć piykny słodki głosik, a monka wysuł na swoja czorno sierść i już boł bioły choby 

koza. Potym szpryciorz polecioł drugi roz robić za błozna małe koziczki. Stanął pod chałpom, 

zaklupoł i padoł słodkim głosikiym: 

- Łotworzcie, to jo wasza mamulka. Wejrzycie se bez łokno, jakie mom biołe futerko! 
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- Mama! Mama! o- zawołały szczynśliwe koziczki i odymkły tymu pierońskimu wilkowi 

dżwiyrza. 

Wtedy wilczysko wlazło do chałpy, chytało za rajom wszyske koziczki i zjodało. Ale 

wilczysko niy zeżarło jednyj nojmyńszyj, ale fest cwanyj koziczki, kero uciykła i schowała sie w 

wielgim stojoncym we izbie zygorze. I kedy już prawdziwo mamulka prziszła nazod ze torgu do 

dom, to ta nojmodszo cera wylazła z zygora i pedziała, co sie tu strasznego stało. Wtedy łobie 

zaczły wilka szukać i znodły go we lesie, jak społ nażarty łobiadym z sześciu koziczek. Wtedy 

mama koza zrobiyła wilkowi dziura w basie i z nij powyłaziyły uratowane koziczki. Do 

pustego wilczego basu kozy wraziyły zaś fol kamiyni. Kiedy wilk Stanoł i poszoł napić sie wody, 

to ciynżar wcis go do rzyki i pieron sie bulknoł i blank utopioł. Odtond cołko kozio rodzina 

żyła już dugo i szczynśliwie. 

 

„Łoszkliwo taśka czyli bojka o brzydkim kaczątku”  

Na maluśkie kaczyce gospodynie wołajom dycki: 

"taś, taś taś..." Bestoż czasym take małe kaczki mianuje sie 

tyż "taśkami". A dyć we jednyj wsi siedziała na jajcach 

staro kaczyca. Roz porachowała wiela mo jajec w gnioździe: 

Pierucha, dyć mom dziesiynć jajec, a zdało mi sie, że miałach 

dziewiynć! Kaczyca myślała, że sie downij pomylyła w 

rachowaniu i niy dała se pozór, że mo jedne jajco wiyncyj. 

Ale te jajco przikulało sie ze gniozda łod łabyndzia. Kiedy za pora tydni z jajec zaczły sie 

wykluwać mode, staro kaczyca kapła sie, że coś je niy rychtig. Dziewiynć tasiek boło fajnych i 

żołciutkich, zaś ostatni wykluty modziok boł inakszy i mioł szary puch. Wszyscy sie z tego 

dziesiontego modzioka śmioli i godali mu "łoszkliwo taśka". Yno za poł roku wszyjscy we wsi 

przestali sie już nabijać z łoszkliwyj taśki, bo zmiyniyła sie we wieligo i piyknego łabyndzia, 

kery wyfurgnoł ze kaczyj zogrodki na wysoke niebo. Tera sie ludzie i kaczki pokapowały, że niy 

ma sie co zawczasu śmioć z tego, że ktoś je inakszy. 

 

„M" jak Murzinek Bamboo  

W Afryce miyszko Bambo, Murzinek, 

Blank czorny, mały, lukaty synek. 

Czorno mo matka, łojca czornego, 
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Ujka i ciotka, dziadka... - kożdego. 

Mo piykno chałpa. By jom zbudować, 

Trza mieć patyki, deski i trowa. 

Bo przeca lepszyj chałpy niy trzeba, 

Jak sie rok cały hyc leje z nieba. 

Bestoż to sagie som Afrykony 

I mało kery je łobleczony. 

Bestoż fest dużo se uszporujom, 

Bo czopek, mantli..., nic niy kupujom. 

 

Bambo Murzinek, to mondry synek 

I niy mo w szkole samych jedynek. 

Bo sie mondrości wkłodo do gowy 

W swyj afrykońskij szkole ze trowy. 

W szkole tyj niy ma ławek, tablicy 

I gimnastycznyj sali - by ćwiczyć. 

Tam wszyjscy afrykońscy szkolorze 

Majom sie od nos troszyczka gorzyj, 

Bo brak im heftow, taszy z ksionżkami, 

Bestoż po piosku piszom palcami. 

 

Lecz skuli tego tyż fajnie majom, 

Bo im nic do dom niy zadowajom! 

Jak już Murzinki w szkole głód majom, 

To przerwa robiom i se śniodajom. 
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Ale niy majom tasz ze sznitami, 

Ani sklepiku ze kołoczkami. 

Głodny Murzinek se w las zaleci, 

By se na drzewie fest pomaszkecić. 

Może se urwać figi, daktyle 

Lub po banany na drzewo wylyźć, 

A jak go suszy, to zamiast Coli 

Na fest sie wielgo palma gramoli, 

Kaj sie napije bardzo zdrowego, 

Mlyczka z łorzecha kokosowego. 

 

My tu na Ślonsku, czy tam daleko, 

Za siodmom gorom, za siodmom rzykom... 

Mieszkajom ludzie - kożdy w swym domu 

I to niy wadzi przeca nikomu, 

Że jedyn kołocz jy, inkszy daktyle. 

Porozmyślej o tym choćby przez chwile! 

 

„Ślonski dioboł” 

"Dioboł, dioboł ty pieronie, zrób se szlajfka na łogonie!" - tak bych Wom jednak niy 

radzioł robić diobła za błozna, bo przeca diobły naprowdy istniejom i lepszyj trzimać sie łod nich 

daleko. A trza wiedzieć, co piyrwy, jak Ponboczek stworzoł świat, to se narobioł we niebie fol 

aniołów. Ale niykere z nich sie Ponboczkowi postawiyły i padały, co mu niy bydom sużyć. Bestoż 

sie Ponboczek znerwowoł i powyciepowoł te złe anioły, czyli diobły ze nieba do piekła. Łodtond 

to diobły tak łonaczom, tak łonaczom, coby yno ludzi z Ponboczkiym powadzić. One to przeca 

skusiyły Adama i Ewa, abo Kaina przykludziyły ku złymu. 
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Niy myślcie se jednak, co Ponboczck niy poradzi se ze tymi diobłami dać rady. On to 

przeca posłoł na świat swego Synka, kery umar na krziżu. Bez ta śmierć doł rady diobłowi, 

czyli zbawioł nos od złego. Zrobioł to Ponboczck yno skuli tego, że nom wszyjskim łogromnie 

przaje. Bestoż od czasu zbawiynio świata diobły już wiedzom, że niy mogom sie Ponboczkowi 

fukać, bo niy majom z nim żodnych szans. Skuli tego chytajom sie inakszych sposobów. 

Probujom zbamoncić ludzi, czyli ogupić ich i skusić do grzychow. A jak już ludzie grzyszom, to 

Ponbooczkowi robi sie markotnie, a diobłooow to raduje. Ale Wom musza pedzieć, że diobły to 

fest szprytne pierony. Bo jakby taki dioboł pedzioł człowiekowi: Zrób co złego! - to by możno 

ludzie go niy usuchli. Dioboł jednak robi człowieka za błozna i tak go cygani, by człowiekowi, 

co robi źle, zdało sie, że robi dobrze. Tera Se dejcie pozór, bo Wom powiym jak to tyż dzisiej 

czasami dioboł na Ślonsku niykerych kusi! Oto przikłody: 

Jak za dużo pijesz piwska, to dioboł kusi: Tyś przeca niy ma łożyrokiym, ty yno 

podtrzimujesz staro ślonsko piwno tradycjo! 

- Jak ci sie w doma nazbiyro śmieci, to dioboł godo: Przeca cie niy stać na wysypisko, czyli 

gminny hasiok. Wraź to w bojtel i wyciepnij kanś w rancie abo wywiyż kaj do lasa! 

- Jak przidzie piontek i Ślonzok mo smak na miynso abo woszt, to mu dioboł tak godo: 

A dyć se bajsnij konszczyczek! Małoś to sie w życiu już napościoł! 

 

LEGENDY WIELICKICH ŻUPNIKÓW 
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Patronka górników - Święta Barbara  

Według legendy ta nieprzeciętnej urody dziewczyna, żyjąca na przełomie III i IV wieku, 

została przez swego ojca - Dioskura, władcę krainy Nikodemia, ścięta mieczem 

za przejście na chrześcijaństwo. W czasie tej okrutnej egzekucji piorun zabił jej 

ojca. Jak głosi legenda dlatego właśnie święta Barbara jest patronką ludzi 

"narażonych na wybuchy": artylerzystów, górników, pracowników prochowni. 

Górnicy przyjęli Ją za patronkę także dlatego, że podczas jednej z ucieczek 

przed prześladowaniami schroniła się wśród skalników. Patronat św. Barbary 

przyjęli górnicy prawie na całym świecie, a jej kult do Polski przybył w 

średniowieczu z terenów dzisiejszych Czech. Dla wszystkich zatrudnionych w górnictwie 4 

grudnia jest dniem wolnym od pracy i poświęconym wypoczynkowi po całorocznym trudzie. Wtedy 

też odbywa się wiele związanych z tradycją uroczystości, zwanych Barbórką. W Polsce Święta 

Barbara kojarzona jest przede wszystkim z górnictwem. Jej obrazy lub figury znajdują się nie 

tylko w kopalnianych cechowniach, ale i w górniczych domach i kościołach. 

Św. Kinga patronka górników solnych  

Święta Kinga (również Kunegunda; ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, 

zm. 24 lipca 1292 w Starym Sączu) – węgierska księżniczka z dynastii 

Arpadów, księżna krakowska i sandomierska, a następnie zakonnica w 

Zakonie Świętej Klary (klarysek), dziewica, córka króla Węgier Beli IV i 

Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego oraz święta 

Kościoła katolickiego. 

 

 

Kilof górniczy – ręczne narzędzie w postaci wydłużonego, zaostrzonego, czasem nieco 

zakrzywionego klina, nasadzonego na stylisko drewniane. Kilof służy do rozdrabniania 

większych części skalnych i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża. W wielickiej kopalni 

zachowało się wiele narzędzi kopackich, m.in.: kijania – XVIII-wieczne kilofy żelazne ze 

spiczastym końcem, kogutki – małe kilofki z jednej strony zakończone spiczasto, a z drugiej 

płasko w formie młota bądź ostrza siekiery. 

Kilofek zjazdowy – stosunkowo długa laska z rączką w postaci małego kilofa, która 

służy sprawnemu poruszaniu się po śliskich i stromych wyrobiskach, a także do opukiwania 

stropu i ociosów wyrobisk. 
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Oskard – narzędzie składające się z obucha w kształcie pojedynczego ostrza (żeleźca), 

oraz styliska, na którego końcu ten obuch jest osadzony. 

Wykorzystywane najczęściej do robót ziemnych i odłupywania 

skał (np. w górnictwie albo budownictwie). To żeleźce, czyli 

głowica robocza oskarda, współcześnie zazwyczaj stalowe, 

waży kilka kilogramów, a stylisko ma długość około jednego 

metra. W oskardzie płaszczyzna ostrza nie jest równoległa do 

styliska (jak w siekierze), tylko prostopadła. 

Żelazko – młot nasadzony na trzonek, w jednym końcu zaostrzony, z drugiego 

zaopatrzony w obuch. Służy górnikom do rozbijania skały. 

Żelazko (żelazo, śl. żelozko) – jedno z najstarszych narzędzi 

górniczych, występujące obok pyrlika w herbie górniczym. 

Rodzaj klina długości ok. 12–30 cm o przekroju 

kwadratowym, z jednej strony zakończonego spiczasto, a z 

drugiej płasko do uderzania młotkiem pyrlikiem. W 

środkowej (często rozszerzonej) części żelazko posiadało 

kwadratowy lub prostokątny otwór służący do umieszczania 

drewnianej rączki absorbującej drgania w czasie pracy, a także ułatwiający przenoszenie żelazek 

(nawlekanych na specjalne noszaki po kilkanaście sztuk). Kąt ostrej części żelazka był różny w 

zależności od twardości skał, w których było stosowane, i tak przy skale twardszej stosowano 

żelazka o większym kącie. 

Pyrlik (żarg., perlik, daw. kijania, pucka) – młotek 

górniczy o łukowatym kształcie i obustronnie gładkich, tępych 

obuchach, mniejszy od posułta. Służył do pobijania żelazka. 

 

 

Barda górnicza lub barta – specjalna, zdobiona odmiana topora górniczego spełniająca 

rolę narzędzia pracy oraz funkcję militarną i paradną. Symbol typowy tylko dla 

górnictwa metali nieżelaznych w Saksonii. Pierwotnie bardy służyły jako 

narzędzie pracy, później zaczęły pełnić również funkcję militarną i paradną. 

Od początku XVIII wieku były noszone jedynie przez kopaczy i urzędników 

górniczych. Bardy, podobnie jak szpady i laski górnicze były oznaką stanu 

górniczego. Nosili je przy uroczystych okazjach jako ozdobę i część tradycyjnego 

munduru (niem. Berghabit) wyłącznie górnicy z Saksonii, wydobywający rudy metali: srebra, 

miedzi i ołowiu. 
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Topór wykonany na ogół z blachy żelaznej, ma kształt prostokąta z uskokiem w dolnej 

części, zaś w górnej części ostrza posiada charakterystyczny długi szpic zakończony ołowianą lub 

mosiężną kulką. Wewnątrz ma wycięte niewielkie otwory o kształcie krzyża lub liścia 

koniczyny. Na krańcach ostrza znajdują się zwykle dwie grupy okrągłych otworków. Drzewce 

wykonane są z rogu jelenia lub inkrustowanego drewna i kości słoniowej, na końcu zakrzywione 

na kształt stopy. Na ogół na stopce umieszczano herb dynastii Wettynów, a po przeciwnej stronie 

godło górnicze. Czasami umieszczano na niej daty wykonania topora i inicjały właściciela. 

Hełm górniczy (kask) – ma za zadanie uchronić głowę przed mechanicznymi urazami. 

Stosuje się różne kolory kasków w celu rozróżnienia pozycji, na których pracują górnicy. Młodzi 

górnicy otrzymują kaski czerwone, górnicy – hełmy w kolorze brązowym, białe kaski zachowane 

są dla dozoru kopalni. Hełm górniczy – jest przeznaczony do ochronny głowy przed 

mechanicznymi urazami osób pracujących w górnictwie. Hełm taki powinien posiadać odpowiednie 

certyfikaty i dopuszczenia do pracy w warunkach dołowych. Zazwyczaj można w nim wyróżnić 

następujące elementy: skorupę, więźbę (szkielet podtrzymujący), potnik, uchwyt lampy, uchwyt 

kabla, pasek podbródkowy, daszek chroniący twarz, otwory wentylacyjne. Niektóre hełmy są 

przystosowane do wspólnego stosowania z maskami, ochronnikami słuchu czy przyłbicami. 

W górnictwie węgla kamiennego stosuje się zróżnicowaną kolorystykę hełmów, mającą na 

celu identyfikację stanowiska pracy danego górnika. Zazwyczaj kolorystyka jest następująca (dla 

górników Kompanii Węglowej): 

kolor biały - dozór kopalni 

kolor biały z czerwonym paskiem lub naklejka stacji górniczej - instruktorzy strzałowi i 

ratownicy górniczy 

kolor niebieski z napisem SYGNALISTA - sygnaliści szybowi 

kolor brązowy - górnicy 

kolor brązowy z białym (białym odblaskowym) paskiem wokół - górnicy strzałowi 

(niektóre kopalnie PGG) 

kolor niebieski - oddziały maszynowe (ślusarze, hydraulicy, kierowcy kolejek spalinowych 

podwieszanych) 

kolor czerwony - nowoprzyjęci 

kolor zielony - oddziały elektryczne, automatyki, metanometrii i łączności 

kolor żółty - oddział przewozowy (pociągi dołowe) 
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kolor pomarańczowy - firmy zewnętrzne, nowo przyjęci 

kolor szary- górnicy wiertacze 

W Zakładach Górniczych KGHM stosuje się trochę odmienną kolorystykę hełmów, 

mającą na celu identyfikację stanowiska pracy. Kolorystyka jest następująca: 

kolor biały - dozór kopalni 

kolor biały z czerwonym paskiem lub naklejka stacji górniczej - instruktorzy strzałowi i 

ratownicy górniczy 

kolor czerwony - górnicy strzałowi 

kolor niebieski - sygnaliści szybowi, ślusarze, hydraulicy, budowlańcy, operatorzy maszyn 

samojezdnych, montażyści, maszyniści maszyn wyciągowych 

kolor brązowy - górnicy 

kolor zielony - nowoprzyjęci, goście, praktykanci, stażyści 

kolor żółty - elektrycy 

kolor pomarańczowy - mierniczy górniczy, geologowie, pracownicy działu technicznej 

kontroli jakości. 

 

Pochłaniacz (aparat ucieczkowy) – każdy górnik zjeżdżający od ziemię zostaje 

wyposażony w aparat ucieczkowy. Zadaniem pochłaniacza jest umożliwienie górnikom ewakuacji 

bądź oczekiwania na ratunek w sytuacji zagrożenia życia, gdy wzrasta stężenie metanu bądź 

pojawia się duże zapylenie. 

Oświetlanie (lampka górnicza) - współczesne lampki górnicze mocowane są do kasku i 

zasilane trwałym akumulatorem o niewielkich rozmiarach. Na przełomie XVII i XVIII wieku 

korzystano z dość prymitywnych kaganków – najpierw łojowych wykonanych z gliny, potem z 

żelaza. W XIX wieku do użytku weszły kaganki olejowe z żelaza bądź mosiądzu, jak również 

kaganki świecowe i spirytusowe sporządzone z żelaza. Następnie w codziennej pracy używano 

lamp naftowych oraz karbidowych z lustrem. 

Lampa Pielera (spirytusowa lampa wskaźnikowa) – spirytusowa lampa górnicza 

umożliwiająca nie tylko wykrywanie metanu w atmosferze kopalnianej, ale i dokładne określenie 

jego stężenia. Jest ona swoistym udoskonaleniem lampy Davy’ego. Zwiększyła ona bezpieczeństwo 

górników w kopalniach, ostrzegając przed niebezpieczeństwem wybuchu metanu będącym 

największym ryzykiem w kopalniach węgla kamiennego. 
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Analogicznie do lampy Davy’ego składa się lampa Pielera ze zbiornika paliwa u dołu 

lampy o pojemności wystarczającej na dłużej niż pełną zmianę. W nim tkwił 

płaski, szeroki knot. Zasadniczym elementem budowy lampy, było osłonięcie 

płomienia cienką metalową siatką o drobnych oczkach, która pochłania ciepło oraz 

odgradza płomień od gazu w powietrzu odpowiednim szklanym kloszem. U lampy 

Pielera zarówno wysokość komina, jak i wewnętrznej siatki są odpowiednio 

wyższe, by płomień alkoholu rosnący pod wpływem domieszki metanu na ponad 

10 centymetrów miał wystarczająco miejsca. By polepszyć oddawanie ciepła 

płomienia i zarazem zredukować 

niebezpieczeństwo zapłonu oraz eksplozji metanu, 

klosz otoczony jest dodatkowo blachą, w której 

wysztancowane są otwory pełniące funkcję skali (¼, ½, ¾, 

1...1¾), przy pomocy której można co do ćwierci procenta 

odczytać zawartość metanu w powietrzu. Wszystkie części lampy 

są ze sobą mocno skręcone metalowymi śrubami po to, by ciepło 

płomienia oddawane było do otoczenia całą powierzchnią 

metalowej lampy i ewentualne zmieszane z metanem powietrze 

nie mogło się zapalić od płomienia ani od rozgrzanych części 

lampy. 

KAGANEK ŁOJOWY ZAMKNIĘTY - OKOŁO 1890 ROK 

Kaganek odlewany z żeliwa, wyprodukowany przez firmę Wilhelm Seippel z Bochum. 

Stan dobry jak na swoje lata, brakuje łańcuszka i sztyfki do przesuwania 

knota. Na mosiężnej blaszce wybity herb górniczy i po niemiecku 

pozdrowienie górnicze Gluck Auf co oznacza Szczęść Boże. Po prawej i 

lewej stronie wybite gwoździem stylizowane litery -zazwyczaj wybijał inicjały 

właściciel lampy. Na otwarciu pojemnika widoczny jakiś napis, jednak niezbyt czytelny. W tym 

miejscu handlarze wybijali swoje nazwiska lub nazwy firm. Przykładem mogą być F.R. Bulbring 

z 1870r. oraz Gebrüder Hilgenberg z Essen w 1890r. 

LAMPA KARBIDOWA PIONOWA - typ 909 lata 20-te 

Lampa karbidowa pionowa nie była długo używana ze względu na jej 

duże i niezgrabne gabaryty. Niestety w mojej lampie brakuje długiego uchwytu z 

daszkiem. Lampa moja jest podwójnie sygnowana Friemann & Wolf, 

KATOWICE - na pojemniku z wodą owalna mosiężna blaszka i na dole 

FRIEMANN & WOLF, ZWICKAU. Według mnie jest to składak, nie 

mogło być podwójne sygnowanie fabryki z Katowic i Zwickau. 
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 Zasada Działania Lampy Karbidowej. W górnym pojemniku znajdowała się woda, w 

dolnym karbid -węglik wapnia CaC2 - związek nieorganiczny należący do grupy węglików 

jonowych. Po odkręceniu pokrętła znajdującego się na górze lampy woda stopniowo kapała na 

karbid z którego wydzielał się gaz - acetylen. Im mocniej odkręcamy pokrętło iglicowe tym jaśniej 

będzie świeciła lampa. Acetylen wypychany był pod ciśnieniem przez kominek lampy na którego 

końcu był palnik (brener) przez którego dysze wydobywał się gaz. Po zapaleniu świecił jasnym 

płomieniem do wysokości 3cm. 

LAMPA GÓRNICZA KARBIDOWA TYP 905a /1 rok 1910 

Bardzo stara lampa karbidowa z blachy stalowej, pierścień pojemnika na wodę oraz 

kominek mosiężne. Producentem tej lampy jest firma FRIEMANN 

& WOLF GmbH ZWICKAU, rok produkcji 1910. Eksponat ten 

jest kompletny, posiada oryginalny odblask mosiężny średnicy 12cm. 

Uwagę zwraca stary palnik z sygnaturą WOLF 14. Sygnatura lampy 

starego typu na mosiężnej blaszce w kształcie uśmiechu. Napis na 

tylnej części pojemnika na wodę GESETZL.GESCHUTZT co znaczy wzór zastrzeżony. 

Warto zwrócić uwagę na poprzeczkę do skręcania lampy. Są 3 typy tych lamp z różnych lat, 

różniące się jedynie poprzeczką. ZASADA DZIAŁANIA LAMPY KARBIDOWEJ. W 

górnym pojemniku znajdowała się woda, w dolnym karbid -węglik wapnia CaC2 - związek 

nieorganiczny należący do grupy węglików jonowych. Po odkręceniu pokrętła znajdującego się na 

górze lampy woda stopniowo kapała na karbid z którego wydzielał się gaz - acetylen. Im mocniej 

odkręcamy pokrętło iglicowe tym jaśniej będzie świeciła lampa. Acetylen wypychany był pod 

ciśnieniem przez kominek lampy na którego końcu był palnik (brener) przez którego dysze 

wydobywał się gaz. Po zapaleniu świecił jasnym płomieniem do wysokości 3cm. 

LAMPA KARBIDOWA FRIEMANN&WOLF - TYP 856 - 1910r 

Bardzo ciekawa lampa karbidowa wykonana z aluminium z dodatkami mosiądzu. 

Ściągany pałąk łamanego zamknięcia. Tzw. "lampa zanurzona " , ponieważ 

zbiornik wody jest zanurzony w pojemniku na karbid. 

 

 

LAMPA GÓRNICZA KARBIDOWA TYP 850 z lat 20-tych 

Lampa karbidowa z blachy MOSIĘŻNEJ, producent nieznany, lata 20-te. Eksponat 

ten jest kompletny, posiada odblask mosiężny, oraz zapalarkę acetylenu. 

Lampy cało mosiężne stosowane były przez dozór górniczy oraz górnicze służby 

miernicze. Mosiądz karbidki gwarantował brak oddziaływania jej podczas 
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prac mierniczych na przyrządy uzbrojone w igłę magnetyczną a jej złocisty, elegancki wygląd 

nobilitował sztygara i był oznaką jego władzy. ZASADA DZIAŁANIA LAMPY 

KARBIDOWEJ. W górnym pojemniku znajdowała się woda, w dolnym karbid -węglik 

wapnia CaC2 - związek nieorganiczny należący do grupy węglików jonowych. Po odkręceniu 

pokrętła znajdującego się na górze lampy woda stopniowo kapała na karbid z którego wydzielał 

się gaz - acetylen. Im mocniej odkręcamy pokrętło iglicowe tym jaśniej będzie świeciła lampa. 

Acetylen wypychany był pod ciśnieniem przez kominek lampy na którego końcu był palnik 

(brener) przez którego dysze wydobywał się gaz. Po zapaleniu świecił jasnym płomieniem do 

wysokości 3cm. 

LAMPA GÓRNICZA ELEKTRYCZNA - TYP 607 

Lampa akumulatorowa reflektorowa producent FRIEMANN & 

WOLF, ZWICKAU. 

 

LAMPA AKUMULATOROWA F&W TYP- 624r 

Lampa używana przez dozór górniczy pochodzi z roku 1948, akumulator NiCd, 

zamknięcie elektromagnetyczne po to żeby lampy nie można było otworzyć w 

wyrobiskach górniczych. Oryginalne ciemnozielone malowanie niestety się nie 

zachowało. Producent Friemann& Wolf GmbH, Zwickau. Potoczna nazwa w 

Polsce to Blicka. 

LAMPA GÓRNICZA AKUMULATOROWA, NAHEŁMNA - Rc-12M 

Lampa górnicza producent Fabryka Lamp Górniczych i Sprzętu Ratunkowego FASER 

w Tarnowskich Górach. DANE TECHNICZNE: Napięcie 

znamionowe 3,6 V Pojemność elektryczna 12 Ah Żarówka (w 

zależności od rodzaju) - dwuwłóknowa 3,6V 1/0,5A trzonek BA15 d 

- jednowłóknowa halogenowa 3,6V/1A z trzonkiem Px 13,5 s oraz 

4V/0,85A z trzonkiem E10 Minimalny czas świecenia 10 h Wymiary 

gabarytowe akumulatora 230x140x67 mm Masa lampy z elektrolitem 2,4 kg Rodzaj 

akumulatora zasadowy, kadmowo-niklowy (kieszonkowy) Lampy Rc-12M mogą być 

wyposażone w górniczy lokacyjny nadajnik GLON, GLON W, LOK-2 oraz w elektroniczny 

układ wyłączania żarówki. 

LAMPA GÓRNICZA BEZPIECZEŃSTWA - FRIEMANN & WOLF 

Benzynowa lampa bezpieczeństwa Typ 300 firmy Friemann & Wolf 

w Zwickau. Dolny dopływ powietrza, płaski knot, zapalenie iskrownikiem 
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model 1910. Magnetyczne zamknięcie lampy ze sprężyną spiralną, góra lampy mosiężna. Lampa 

używana była w KWK ANNA co widać na starej tabliczce z numerem. Więcej informacji o 

KWK Anna. 

LAMPA GÓRNICZA BEZPIECZEŃSTWA - F&W typ 400 

Lampa górnicza benzynowa producent FRIEMANN & WOLF 

ZWICKAU. Bardzo dobry stan zachowania jak na prawie stu letni 

eksponat. Służyła do mierzenia metanu oraz dwutlenku węgla w atmosferze 

kopalnianej. Wszystkie elementy zachowane, oryginalne szkło sygnowane 

Schott & Gen. Jena. Pojemnik na benzynę oraz górny kosz numerowany 

tym samym numerem 451 co oznacza nierozłączny komplet od kiedy została wyprodukowana. 

Lampy z dwoma hakami zostały wyprodukowane dla holenderskich, belgijskich i francuskich 

kopalń ( 1916 - 1939 ) Zapalnik iskrowy model 1910, okrągły knot, górny dopływ powietrza, 

podwójne siatki zabezpieczające wydostanie się ognia na zewnątrz, zamknięcie magnetyczne 

przeciwko otwarciu lampy w kopalni. 

FRANCUSKA KARBIDOWA LAMPA - VITAPHARE 

Bardzo ciekawa, duża (wys. 20cm) francuska lampa karbidowa stosowana do motocykli 

rzadziej jako oświetlenie rowerów. Przednie szkło soczewkowe, zbiornik na 

wodę z tyłu lampy, na kominku nazwa VITAPHARE. Po bokach białe 

szkiełka szafirowe, służyły jako odblaski. Ciekawostką jest dodatkowy 

kurek odprowadzający acetylen (zaznaczone na zdjęciu). Po nałożeniu 

cienkiego wężyka służył do doprowadzania gazu do tylnej lampy karbidowej. 

Dostępne źródła podają różne datowani eksponatu. Napotkałem 1900 rok oraz 1920r. 

Niestety nie jest mi znany skrót HG widniejący na pojemniku wody (tył lampy). 

LAMPA KARBIDOWA NA ROWER - RAM 

Producent RAM, stan dobry, wszystko oryginalne i sprawne, 

brak pokrętła iglicowego do dozowania wody. Reflektor otwierany do 

góry, celem zapalenia płomienia. Producent mi nieznany, nie 

posiadam więcej informacji o tej lampie i producencie. 

 

Łopata - ręczne narzędzie składające się ze styliska i zamocowanej na nim szerokiej, płaskiej 

lub odpowiednio zakrzywionej części roboczej, nazywanej łyżką lub czerpakiem, wykonanej ze 

stali. Służy głównie do ładowania urobku na przenośnik. 
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Warto zauważyć, że przez wiele stuleci podstawowe narzędzia górniczej pracy nie uległy 

zasadniczej zmianie. Przez wieki górnicy urabiali sól ręcznie - przy użyciu żelaznych kilofów, 

dwustronnych młotów oraz klinów odspajali solne bryły nazywane kłapciami, z których następnie 

formowali bałwany, podstawowy produkt kopalni. 

 

Górniczy ekwipunek uzależniony był od stanowiska i funkcji pełnionej w kopalni. W 

żupie zatrudnieni byli kopacze (stolnicy), którzy wydobywali sól, a także sztygarze, cieśle, 

karbarze, szafarze, ważnicy, podczaszy, palacze pieców, piecowi, tragarze, nosicze, beczkowi, 

kowale. 

 

 

 

 


