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Górnik pod powierzchnią 



Czym zajmuje się górnik  

pod ziemią? 
 

• Wydobycie złóż węgla, 

• Transportowanie węgla 
na powierzchnię, 

• Zabezpieczenie 
wyrobisk górniczych, 

• Obliczanie ile jest 
węgla. 

 

 

 
 

 
 



  
Górnik pracuje pod ziemią –  

w kopalni, w trudnych 

i niebezpiecznych warunkach 



    Maszyny i narzędzia 
jakich używa górnik: 

WIERTNICE 
 służą poszerzaniu 
tuneli oraz ich 
wydłużaniu. 

KILOF  
służy do 
rozdrabniania 
brył węgla 

WÓZKI 
TRANSPORTOWE 
służą 
transportowaniu 
węgla w korytarzach 
kopalni 



 

Święta Barbara 
Według legendy ta piękna dziewczyna żyjąca 

na przełomie III i IV wieku, została przez 
swego ojca – Dioskura, władcy krainy 
Nikodemia, ścięta mieczem za przejście na 
chrześcijaństwo. 

W czasie tej egzekucji piorun zabił jej ojca. Jak 
głosi legenda, dlatego właśnie św. Barbara 
jest patronką ludzi „narażonych na 
wybuchy”, artylerzystów, górników, 
pracowników prochowni. 

Patronat św. Barbary przyjęli górnicy prawie 
na całym świecie, a jej kult do Polski 
przybył w średniowieczu z terenów 
obecnych Czech. 



Jak górnicy świętują? 
Dla wszystkich zatrudnionych w górnictwie, 4 grudnia jest dniem 

wolnym od pracy i poświęconym wypoczynkowi po 
całorocznym trudzie. Wtedy też odbywa się wiele 
uroczystości, zwanych Barbórką. Na  Śląsku i innych obszarach 
skupiających przemysł górniczy organizowane są paradne 
pochody z orkiestrami górniczymi  na czele. Podczas 
uroczystości barbórkowych następuje wręczenie odznaczeń i 
podziękowań za całoroczną pracę. Tradycyjnie w szeregi braci 
górniczej tego dnia przyjmuje się młodych adeptów tego 
zawodu. 

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów górnicy przenoszą się 
z zabawą do Karczm i domów, gdzie dalej kontynuują 
świętowanie. 



  Godło górnicze 

Godłem górniczym  jest 

perlik (młot) i żelazko 

(krótki kilof). Służyły one 

górnikom do rozbijania 

rud i węgla. 
.  



Mundur górniczy 
CZEKO  - to czapka z pióropuszem, W pracy pod 

ziemią wysoka, sztywna czapka spełnia rolę 

hełmu ochronnego. 

PELERYNKA – Czasami dla ochrony przed wodą 

kapiącą ze stropu naciągano na głowę kaptur, 

który przedłużał się w dłuższą lub krótszą 

pelerynkę. 

AKSAMITNE PASKI GUZIKAMI – po obu 

stronach bluzy to pozostałości po zaszywkach, w 

które wtykano nasączone siarką lonty, by nie 

zmokły i były pod ręką. 

PIÓROPUSZ – to symbol miotełki z ptasich piór, 

którą górnik wymiatał drobny gróz z otworów 

strzałowych, a nosił ją zatkniętą przy czapce. 

Obecnie kolory pióropusza mają różne znaczenia: 

zielony – oznacza członka nadzoru, biały – 

sztygara, czarny – zwykłego górnika, czerwony 

– członka orkiestry górniczej. 

GÓRNICZA SZPADA – nosi się ja na lewym boku. 

Obecnie jest odznaką honorową dla 

wyróżniających się górników. Wywodzi się ona z 

broni używanej przez średniowiecznych 

poszukiwaczy złota, którym służyła do obrony. 
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