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SŁOWNICTWO GÓRNICZE 
W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO

Polskie słownictwo górnicze ma niewiele opracowań gwarowych. 
W "Pracach Filologicznych" z. 1887 r. ogłoszone zostały dwa arty
kuły dotyczące słownictwa górniczego z dokładną jego lokalizacją: 
S. Ziemby Słownik prowincjonalizmów powiatu będzińskiego i S. Ciszew
skiego Przyczynek do słownictwa polskiego. Terminy używane dla oznaczenia 
zagłębień i wydrążeń ziemnych przez lud okolicy Sławkowa i Skaty w Olkuskiem. 
W pozostałych, znacznie liczniejszych opracowaniach językoznaw
czych dotyczących górnictwa, do których należą głównie słowni
ki1, rzadko wymieniane jest miejsce występowania poszczególnych 
nazw. Wiele terminów odnaleźć można w literaturze dotyczącej hi
storii i kultury górniczej, ale i tam nie zawsze są one lokali
zowane. Nie zajmuje się także zróżnicowaniem gwarowym słownictwa 
górniczego S. Gajda w bardzo interesującej pràcy Rozwój polskiej 
terminologii górniczej^.
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s. 29-39); S. G i s m a n, Słownik górniczy, Katowice 1949; H. Ł a b ę 
c k i ,  Słownik górniczy, Warszawa 1868; Z . M a l a w s k i  i in., Słow
nik górniczy, Katowice 1923; M. N a j b e r g ,  J . L u b e r t ,  Słownik 
górniczy. Znormalizowane nazwy i określenia, Warszawa 1969; S. O 1 s z e w- 
s к i, Słownictwo polskie górnictwa, Gorlice 1885; F. P i e s t r a k ,  
Niemiecko-polski słownik górniczy, Wieliczka 1913; F. P i e s t r a k ,  
Słowniczek dawnych wyrażeń górniczych, "Czasopismo Techniczne" 1901; Spis 
wyrazów górniczych przyjętych do wprowadzenia na kopälniach, "Przegląd Tech
niczny" 1900; B. Ś 1 a s к i, Przyczynki do słownictwa górniczego, Kępno 
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Do końca XVIII w. istniało wiele odrębnych ośrodków górni-
3czych mających własne tradycje, metody pracy i słownictwo . Wraz 

z rozwojem prac górniczych, powstawaniem nowych kopalń i coraz 
szerszymi kontaktami ludności różnice lokalne powoli się zacie
rają. Zanikaniu różnic sprzyja także powstawanie szkół górni
czych, kształcących niższy i średni dozór, oraz rozwój technicz
nej literatury górniczej4 . Jednakże starzy górnicy pamiętają je
szcze wiele nazw przekazywanych tradycją z pokolenia na pokole
nie w rodzinach od lat związanych z górnictwem. Są to nazwy czę
sto nie notowane w żadnych dokumentach i odchodzące w zapomnie-
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Rys. 1. Kopalnie rud żelaza w okręgu częstochowskim

 ̂Tamże, s. 8.
4 Tamże, s. 8-13.



nie wraz z narzędziami i metodami pracy wypieranymi z kopalni 
przez nowoczesną technikę.

Okręg częstochowski jest jednym •z najstarszych w Polsce ob
szarów wydobycia rud żelaza, których eksploatację rozpoczęto w 
wieku XIV (rudy darniowe, powierzchniowe)5 . Od wieku XVI zaczęto 
sięgać w głąb i budować szyby kopalniane. Wtedy to powstały dwa 
duże zagłębia wydobywcze: Zagłębie Staropolskie w Górach Święto
krzyskich i Zagłębie Częstochowskie obejmujące obszar od Wielu
nia po Olkusz, gdzie największymi ośrodkami były Osiny (w XVI w. 
zatrudniano tam 30 robotników), Własna i Zawiercie . Obecnie, po 
zaniechaniu w latach 1970-1971 eksploatacji rud w okręgu święto
krzyskim, na okręg częstochowsko-wieluński przypada ok. 94% wy- 
dobycia (6% - okręg łęczycki odkryty w latach pięćdziesiątych) . 
Czynnych jest tu kilkanaście kopalń głębinowych, których liczba i 
lokalizacja ulegają częstym zmianom ze względu na niewielkie 
złoża. Wydobycie przesuwa się z południa na północ i teraz znaj-0duje się na obszarze między Częstochową a Kłobuckiem .

Słownictwo przedstawione w tym artykule pochodzi ze star
szej, południowej części okręgu. Moi informatorzy pracowali w 
kopalniach rudy rozmieszczonych na terenie od Myszkowa po Czę
stochowę (por. rys. 2).

Informatorami byli: Czesław Maladyn, lat 70, urodzony i za
mieszkały we wsi Masłońskie, były pracownik kopalń w Kamienicy 
Polskiej, Bargłach, Żarkach i Hucie; Józef Wrzosocki, lat 84, u- 
rodzony i zamieszkały we wsi Siedlec, pracownik kopalń we Wrzo
sowej, Jastrzębiu, Hucie, Borku, Kamienicy Polskiej i Ostrowiu; 
Stanisław Lula, lat 83, urodzony i zamieszkały we wsi Gęzyn, 
pracownik kopalń w Ostrowiu i Jastrzębiu; Antoni Makuch, lat 74, 
urodzony i zamieszkały we wsi Jastrząb, pracownik kopalń "Wie
sława" i "Walenty" w Jastrzębiu; Józef Nostrzyk, lat 66, urodzony 
i zamieszkały we wsi Choroń, pracownik kopalni w Żarkach; Maria 
Proszowska, lat 81, urodzona we wsi Koziegłówki, zamieszkała we 
wsi Kuźnica Mała, pracownica kopalni w Borach.

5 Historia Polski, red. T. Manteuffel, t. I, Warszawa 1957, cz. 2, s. 
114-116.

6 Tamże.
7
Geografia ekonomiczna Polski, red. S. Berezowski, Warszawa 1978, s. 

247-249.
8 mTamże.



Rys. 2. Kopalnie rud żelaza, w których pracowali .informatorzy z okręgu czę
stochowskiego

W celach porównawczych przeprowadzone zostały także badania 
wśród górników zatrudnionych w kopalniach węgla na Śląsku, w oko
licach Bytomia i w Rybnickim Okręgu Węglowym. Na tym terenie in
formatorami byli: Feliks Lazar, lat 78, urodzony i zamieszkały 
w Swiętochłowicach-Lipinach, pracownik kopalń "Śląsk" i "Matylda"; 
Alfred Piątek, lat 69, urodzony i zamieszkały w Rydułtowach, pra
cownik kopalni"Rydułtowy"; Ludwik Holesz, lat 62, urodzony i za
mieszkały we wsi Świerklany, pracownik kopalni "Jankowice".

Celem pracy jest zarejestrowanie leksyki górniczej funkcjonu
jącej w mowie potocznej starych górników, pamiętających jeszcze 
dawne metody pracy w kopalni przed wprowadzeniem najnowszych u- 
rządzeii technicznych, wraz z którymi wkroczyły do słownictwa gór
niczego ich nazwy narzucone robotnikom z zewnątrz. Prezentowaną



leksyką posługiwali się moi informatorzy z okręgu częstochow
skiego w trakcie swej długoletniej pracy w kopalni (tj. w okresie 
międzywojennym i w pierwszych latach po wojnie), natomiast infor
matorzy ze Śląska wiele nazw wymieniali z zastrzeżeniem, iż fun
kcjonowały one w początkowym okresie ich pracy w górnictwie. Łą
czy się to z faktem wcześniejszego i łatwiejszego wprowadzania 
mechanizacji w dużych kopalniach węglowych. Terminy nie związane 
ze zmianą techniki wydobycia żywe są do dziś w mowie potocznej 
górników na obu terenach. •

Przedstawione słownictwo górnicze obejmuje nazwy ogólne doty
czące złóż mineralnych, kopalni z jej pomieszczeniami, obudowy 
pomieszczeń kopalnianych, miejsc i sposobu składowania urobku, o- 
sób zatrudnionych w kopalni, wykonywanych przez nie czynności, 
narzędzi górniczych oraz urządzeń służących do transportu urobku 
wewnątrz kopalni i wydobywania go na zewnątrz.

złoże to "skupienie użytecznego ciała kopalnianego w skorupie 
ziemskiej" (Gis). Tej właśnie nazwy używali9 w powyższym znacze
niu moi informatorzy: ziĄoźa vyrjgla (Ś-L), zyo£e rudy (G). Tylko 
informator we wsi Masłońskie posługiwał się nazwą zi"ono(być mo
że od tono: rudę wydobywano z łona ziemi): vycyśói\̂  sob'e to zuuno 
(M ).

Warstwa rudy lub węgla oddzielona od innej skałą czy ziemią 
określana była terminem pokład: zaleiy £ak'i pokyat (M), pokłady Ъуцу 
(S), s poëSegulnyn pok^aduv vyf)g'el (Ś-L). Nazwa umieszczona w Słow

niku górniczym Gismana jako poprawny górniczy termin techniczny.
Przerwę w ciągłości warstwy minerału górnicy najczęściej na

zywali uskokiem: uskoki sum, źe ruda i je f poyove ftodńika (M), uskok to 
vyrjgel Ьуц i go ńi ma, śe straci^ ( Św ), vuijtfel se za ni io i jes tag zvany 
uskok (Ś-L). Jeden tylko informator ze wsi Gęzyn używał w tym 
znaczeniu nazwy śrechta, nie potwierdzonej w cytowanej literatu
rze, o nie ustalonym pochodzeniu: dokopano śe do ty śre^ty to £agby to 
peyóm uïnyn (G).

Miejsce, w którym się kończy pokład węglowy, określone było 
jedynie przez jednego informatora ze Śląska jako zdurbowanie: vyĄ-

Q Wszystkie określenia czasu przeszłego w części materiałowej artykułu 
odnoszą się do momentu zbierania informacji, tj. listopad 1979 - luty 1980 r.



gel zdurbuie, zdurbovane (S-L). Inni informatorzy nie podawali w 
tym znaczeniu żadnych nazw.

Warstwa skały przerastająca rudę lub węgiel, określana przez 
Gismana terminem przerost, nazwana została w ten sposób tylko 
przez jednego informatora ze Śląska: to дев tag iagby pSerost, sama 
cal'izna to le z £ui berga na to muvlmy ( Św ). Przez pozostałych infor
matorów przerosty określane były wieloma różnymi nazwami. Praw
dopodobnie dawniej każda z tych nazw oznaczała warstwę przera
stającą złoże rudy czy węgla utworzoną z innego minerału. Później 
nazwy uległy takiemu pomieszaniu, że trudno byłoby teraz dopaso
wać odpowiednią nazwę do rodzaju materiału, z którego zbudowany 
jest dany przerost. Moi rozmówcy starali się precyzować, co ro
zumieją pod wymienianym terminem, ale w ich wypowiedziach wystą
piło wiele sprzeczności trudnych tu do wyjaśnienia. W samym okrę
gu częstochowskim wymieniono cztery nazwy - skata: uńi to skaya na- 
zyva^ôm teras, öyl’i tym mara z iag my to muvil’i (M); zacier: vyrab^al’i ty n 
zaóir tag zvany maras (M); spiek: stfek to Ьуц (S); kurzawa : burzawa : 
: brzawa: kuÿavy to nazyva£um pot kaifiińim, kaińiń ^ez i tam £ez buZava taka, 
voda i tfoy, (m), bîavy to ĵ es ćiniar (m). Trzy nazwy wystąpiły za
równo w okręgu częstochowskim jak i na Śląsku - maras: maras tyS 
ćięSki ale lîe^Sy ^od rudy ta iagby iakei jiyy tyjko ub'ite (M), byyo ty- 
go marasu CS), vyrab'al’1 tyn zaóir, tag zvany maras, ĵ ak to teras skaî a na- 
zyva^om a pSut to byц maraz nazyvany (M), tyn maras taki CR); calizna: 
cal’izna to £es spurjk, to iez ma terjaą tfardy i u s to i e s tag iagby pSerost

( Św ), no ie^ay f cal’iźńe, ńij ńe üigay tylko z i me (M). Na Śląsku naz
wa calizna występuje także w znaczeniu podawanym przez Gismana: 
"calizna - nienaruszona jeszcze robotą górniczą zawartość pokła
du": cal’izna to iez m"unSoź vérjgla, Яedy vygcfe] iesee лс iez ruSany (S-L) , 
cal’izna śe vyb'iraya, śe fedrovayo (R). Trzecia nazwa wspólna to ber
ga: berguf, bergi; berga to sum ta tie by kamiń by cuś (S) , berga na to mu- 
vimy, tak'i tfardy kamiń, to ies tag iagby pSerost sama cal’izna ( Św ) ; na Ślą
sku funkcjonuje także w znaczeniu 'hałda': na te fiaudy mu&il’i berćri 
(R). Nazwy określające przerosty wymieniane tylko na terenie 
Śląska to spąg: spur/к (R), cal’izna to дея spodek, to ies spuijk, to iez 
iuz berga ( Sw ) , spórjg, duu nazyvany Ьуц spó/jgem (S—L) , g$e ńi sk'e po- 
Jcyady to musel’i pSib'ieraé spotku, tag zvanygo s рот) g u ty go kańeńa ( S-L ) ;
łupek: u upiek tyn ka&iń pirsy ̂ zaras po vyijglu (R), uupek to i es kamiń 
iuS ktury pofstau z mu u u bez żaren pjlaskovy/\f to ies ta berga (Sw), цирек



to j.es coź mengy vijrjglem a karńeńem (Ś-L); szyber: pirSy kamiń zaras po 
vytjglu riteçk'i talii äyl'i siber (R); firszta: firSta tak'i tfardy kamiń (R).

W złożach rudy występowały czasem przerosty nie tworzące war
stwy, lecz gniazdo. Górnicy nazywali je parchami: рагду nazyva^ôm 
take iak'es pSerosty, talie ftropate (M).

W okręgu częstochowskim najczęściej używanym określeniem miej
sca wydobycia rudy jest kopalnia: f kopalni syoźуц (J ), do kopalńi 
(G), take no fïl’ie som Syl'i kopalńe (M). Nazwa ta występuje powsze
chnie także na terenie Śląska: kopalńa ślonsk i matylda (Ś-L), na 
kopalńi (Św). Sławski podaje, że nazwa kopalnia w tym znaczeniu 
pojawia się w zapisach polskich od XVII w. (SłSE). W staropol- 
szczyźnie (od XV w.) znana jest nazwa gruba pochodzenia niemiec
kiego (niem. Grube 'ts.'; SłSE), używana jeszcze czasem na 
Śląsku: igimy na gruba rob'ic (R). Ligęza nie umieszcza nazwy gruba 
w znaczeniu 'kopalnia', ale cytuje wypowiedź informatora z okrę
gu tarnogórskiego: "Dawniej pyrlikiem ludzie gruby otwierali, a 
nie maszynką" (Kult. s. 120). Rodzimą nazwą, poprzedzającą ger- 
manizm gruba, jest góra. W postaci polskiej termin notowany od 
XV do XVIII w. (od II połowy XVIII w. archaizm), wcześniejszy 
jego zapis łaciński mons pochodzi z 1350 r.10 Jednakże nazwa gó

ra nie była znana żadnemu z moich informatorów nawet jako forma 
archaiczna. Na Śląsku funkcjonuje także w tym znaczeniu nazwa 
szachta (niem. Schächte 'szyb'; Sn-p ), jednakże odczuwana jako 
określenie obce: sa^ta to ^es kopalńa (R), Saffia to ies caua kopalńa 
(Św). Również w znaczeniu kopalnia posługuje się nazwą szachta W. 
Roździeński:

"Bo ledwie aż za trzy dni łupę udymają.
Którą z pieca łańcuchem, jak z szachty na gorę
Muszą ciągnąć - a potym szmelcują powtore".

(OF s. 35)

W pierwotnym znaczeniu 'szyb' zanotowana została nazwa sza

chta we wsi Masłońskie (okręg częstochowski) i w Świętochłowi
cach (Śląsk): se vyćutjgńe to na gure no i stont spovrotym i je pot Safite

S. R o s p o n d ,  Terminologia górniczo-hutnicza Roździeńskiego na 
tle historycznym, referat wygłoszony na sesji poświęconej utworowi Officina 
ferraria W. Roździeńskiego, Sosnowiec, 4-5 XII 1980 r.



(M), sa^ta to iez vyaSrie tyn gyp (Ś-L). Brückner podaje, że pierw
szy zapis polski wyrazu: ssachta 'szyb, studnia' pochodzi z 1278 r.
( BrSE ).

Praca w kopalni odbywa się równocześnie na kilku poziomach. 
Gisman definiuje poziom jako "podział w głąb kopalni wzdłuż po
ziomych odstępów, przy czym na każdym poziomie doprowadzona jest 
od szybu do pokładów przecznica w kamieniu". W tym znaczeniu na
zwy poziom używali wszyscy moi • informatorzy : vyb‘il’i persy pozom С G ), 
na Źarkaft fSy byuy poźómy (M), pozorny (Św), poźum śćfarty (S-L) .

W kopalniach węgla wysoki poziom dzielony był jeszcze na 
piętra: poźum i dal’i byyy p'intra (Ś-L). W kopalniach rudy, gdzie po
ziomy były zwykle niskie, a często był tylko jeden poziom, nazwą 
piętro określano częśó złoża przygotowanego do jednoczesnego wy
bierania: vycyśćiiĄ sob’e to zuuno, to jóentro (M). Termin piętro w Słow
niku Gismana wystąpił w obydwu znaczeniach.

Przestrzeń pod ziemią, gdzie aktualnie pracują górnicy, nosi 
nazwę pole: rosprova^a^om caye pole 'wyznaczają stanowiska pracy 
dla górników w kopalni' (M), pole to iez odjau ( Św ).

Otwór prowadzony prostopadle z powierzchni w głąb ziemi wszy
scy informatorzy nazywali szybem: ve vadra/<, śe vyvoziuo urobeg do Sybu 
(j), vyb'ity byu Syp (G), Ьуц tak samo Syb Éity (M), do Sybu (S), Syp 
(R), śiby (Ś-L). Nazwa szyb jest bardzo starym zapożyczeniem z 
języka niemieckiego albo od Scheibe, tak jak szyba (szklana), w 
języku polskim od XV w. (BrSE), albo od schieben 'suwać' (SWO). 
Znajdujemy tę nazwę także u Roździeńskiego:

"...gdy rudy część wiftsza
W każdym szybie zostanie, którą tam przywali
Ziemia".

(OF s. 54)

"Którą z onych tam starych szybów wybierają...".
(OF s. 62)

Szyby kopalniane ze względu na ich przeznaczenie dzielono na 
szyby wyciągowe, szyby, którymi górnicy schodzili pod ziemię, i 
szyby wentylacyjne. Pracownicy stosunkowo niewielkich kopalń rud 
żelaza znali dwa rodzaje szybów: szyby, którymi wydobywano rudę 
na powierzchnię - nazywali je szybami: to byą Syp tak samo b'ity v



дцитЪ no i ćui)gl'i korbami (M) - oraz szyby, którymi wchodzono i wy
chodzono z kopalni, czyli wychodaki; vi/ftodok'i co vyftodal’i, vuftodok Ьуц 
to suaiil’i 1 vyiîazil’i (G), na vy^odok (S), tu Ъуц vy/tfiodek, vyftodok'.i na- 
zyval’i (M). Wychodaki na Śląsku nazywane były wlizami: vl’izy Ъуцу 
i provadnice (Św). W szybach tych znajdowała się drabina, określa
na terminem ogólnopolskim przez wszystkich informatorów: po tfuno- 
vy drabińe (j), po drabinaд (S), drab'ine (M), po drab'inaß (R), 
drabïna (Sw ), drabiny (Ś-L). Między drabinami umieszczane były 
drewniane pomosty, na których górnicy odpoczywali. Nazywano je 
bonami lub bonikami (psł. *bolna ± błona 'płaszczyzna'; BrSE): dra

biny Ъуцу s ty struny, tu byyo zaź Ьципо zabuduvane i zaź z drutfi struny by- 
ua drab'ina (M), ve Syb'ikaft to fcyyo tag zvane bońi k"i, te buńilći take, pSes 
tyn buńik śe fftogiijo (Ś-L). W tym samym znaczeniu wymienia tę nazwę 
Gisman.

W małych kopalniach rudy często kopany był tylko jeden szyb, 
służący równocześnie do transportu urobku i do wchodzenia. Wte
dy stawiano specjalną przegrodę oddzielającą drabiny od części 
szybu, w której przemieszczały się wiadra z urobkiem. Przegrodę 
tę górnicy nazywali ladą ( niem. Lade; SłSE ): Ьуцо pśegro^una f te 
lady, be liii take Ьуцу (M). W kopalniach węgla poza wlizami i szybami 
wyciągowymi ( Syb vycoygovy ( Św ), f tŷ  эуЬад vyćur)govyfi ( Ś-L )) były ta
kże szyby wentylacyjne określane terminami: szyb wentylacyjny: syb 
vyntylacy^ny (R, Św, S-L); szyb powietrzny: Syp povetSny ( Św ) ; szyby 
wydechowe i wdechowe: syby vydeftove i vde^ove (Św), veipkSoz Ьуцу Syby 
vydefiove ( Ś-L ) .

Informator we wsi Masłowskie wymieniał również nazwy nadszybie

i podszybie: bo to sum tak potSyb'e i natSylfe ( M ). Nazwa nadszybie O- 
znaczała miejsce znajdujące się na powierzchni ponad szybem wy
ciągowym: nat śybem, natsyb'e, na natSyb'u to i u z vyftoÿum vozy na viS/\ (м). 
Nie spotkałam tej nazwy u żadnego z pozostałych informatorów. Wy
mienia ją w Słowniku górniczym H. Łabęcki. Nazwą podszybie ten sam 
informator określał miejsce przy szybie pod ziemią: potSybe to iez 
na dole (M). W tym też znaczeniu posługują się nazwą podszybie

Ziemba i Ligęza; także w słowniku górniczym Gismana "podszybie - 
komora podziemna przy szybie na danym poziomie".

W kopalniach rudy mały szyb służący zarówno do transportu u- 
robku na powierzchnię, jak i do wchodzenia i wychodzenia nosił 
nazwę szybik: Ьуцу talće Sytfik'i b'ite (M), robimy na suni к ад (МК), ćot)-



gil na tyn śytiikafi (G). W kopalniach węgla nazwa szybik oznacza 
szyb wewnątrz kopalni, łączący ze sobą dwa lub więcej pokładów, 
nie wychodzący na powierzchnię: Syb'ik ślepy (R), Syb'itfi s poźomu 
na poźom (Św), ve Syb'ikaft ktuie som pomenjy pokuadami ( Ś-L ). W tym 
drugim znaczeniu nazwą szybik posługuje się Łabęcki: "Szyb wew
nątrz kopalni ... zowie się szybikiem lub szybem komunikacyjnym" 
(podkreślenie autora; Łab. s. 36), tak też definiuje ją Gisman.

Innym sposobem łączenia ze sobą dwóch różnych pokładów w ko
palni było wyrąbywanie korytarza łączącego chodniki na różnych 
poziomach. Taki korytarz informator we wsi Masłowskie określał 
terminem pochylnia : ot ćasu do dąsu takom poftylńe daium s tego do tego 
ftodńika żeby uonóyć pSe^ś (m). W ten sam sposób definiował nazwę 
pochylnia Gisman. Natomiast wszyscy trzej informatorzy pracujący 
w kopalniach węgla określali tą nazwą chodnik idący od pokładu w 
górę, w opozycji do nazwy upad, która oznaczała chodnik idący od 
pokładu w dół: som upady i poflylńe ( Św ), po/\ylńa - po^ylńom śe śyo v 
gure ( R ), upat ( Św ), upadym śe śyo v duu (R). Informator ze Świę
tochłowic określał pochylnię także terminem bremsberg (niem. Brems

berg 'chodnik hamulcowy, pochylnia hamulcowa' od Bremse 'hamu
lec'; por. Gajda s. 61): brymzberk to byua po^ylńa ( Ś—I*) .

Wewnątrz kopalni górnicy poruszali się i transportowali uro
bek do szybu chodnikami. Nazwa chodnik znana jest w obu okręgach 
wydobywczych. Moi informatorzy rozróżniali różne rodzaje chodni
ków. Bezpośrednio do szybu dochodzi główny chodnik, który w okrę
gu częstochowskim nosił nazwę sztreka (z niem. Strecke; Sn-p): 
streka to byua guvna, guvny ftodńik, a teras te bodnę to nazyval'i /(Rodniki, a 
tu te i to streka śe nazyvaua (M), rotii Vi śtrelći (G), pot ym s ty śtrelći 
b'iuo śe pSotk'i (G), stry^y, śtrefty byyy tak, ze śe muk sprostuvaô (S). 
Terminu sztreka nie znali informatorzy ze Śląska, wymienia go 
Gajda w znaczeniu 'wyrobisko korytarzowe poziome wewnątrz kopal
ni' (s. 62). V. Kristek umieszcza nazwę sztreka wśród najczęś
ciej używanych przez górników ostrawskich terminów określających 
szeroki chodnik wyrąbany w węglu: "streka - tfida, dûlni chodba 
ramena v uhli ... slovo streka je jednim z najfrekventovanëjśich 
hornickÿch vyrazu vûbec" (OHM s. 68). Górnicy ze Śląska na głów
ny chodnik mówili przekop: guuvny Rodnik to hyu psekop ( Św) , pśekop 
( S-L), ftodńig guuvny stay y to pśekop (R). Gisman podaje techniczną 
definicję nazwy: "przekop - wyrobisko chodnikowe pędzone w ka-



2mieniu o przekroju nie przekraczającym 4 m ", przekop główny o 
większych rozmiarach określa terminem przecznica - "wyrobisko cho
dnikowe pędzone w kamieniu celem najkrótszego połączenia szybu z 
pokładem, służące jako główna droga transportowa". Nazwy przecz

nica nie używał żaden z moich informatorów. Natomiast nazwa prze
kop w znaczeniu podawanym przez Gismana pod hasłem przecznica 
jest nazwą literacką w okręgu ostrawskim: "prekop - hlavni dûlni 
chodba, vedouci к tffdäm, rażeni v hlu^inë; podoba pfekop je 
spisovna" (OHM s. 67).

Od głównego chodnika prowadzone były chodniki boczne, w o- 
kręgu częstochowskim nazywane chodnikami filarowymi albo po pro
stu chodnikami: s ty go guvnego Ą^odńika dopiro b'il'i /\odńi)ći /ilarove ( M ), 
vyb'iuo śe talii /flodńik (g). Również nazwy chodnik używali w tym 
znaczeniu informatorzy ze Śląska: Rodnik (R), to Ьуц fpdńik (Św ), 
śe b'i^y naiperf ÿodnik'i ( Ś-L ). W dużych kopalniach węgla od tych bo
cznych chodników odchodziły jeszcze inne, mniejsze, noszące naz
wy: poprzeczka lub przecinka: s typ, frodńikuf Jjjy popSeik'i (Ś-L), pSe-1 
ćinki (Św). Chodników takich nie było, a zatem nie istniały i 
ich nazwy, w kopalniach rudy.

Informator we wsi Masłowskie wyróżniał także odrębną nazwą - 
chodnik fedrunkowy - chodnik, na którym odbywa się aktualnie wydo
bywanie rudy: Ъуц ftuodńik fedruqkovy, lak tu ftuodnig uopćoijgńe z vody to 
dotfiro tyn fedruijkovy b'î um u gury (M). Na Śląsku tego typu chodnik 
określano terminem ganek: ganek to Ьуц do fedruyku tylko, talîi vçslci 
ftodńik (R), ganki to Ьуцу ôdńitii upady i poftylńe (Św), ganek to ftodńig 
do fedrunku (Ś-L). Gisman definiuje ganek jako "wąski chodnik 
zdatny tylko do przejścia ludzi", co zgodne jest z etymologicz
nym znaczeniem tego słowa 'przejście' (ze śrgniem. ganc; SłSE).

Informatorzy pracujący w kopalniach rudy posługiwali się ta
kże terminami chodnik powietrzny i chodnik wodny. Chodnik powietrzny 
budowany był specjalnie w celu umożliwienia wymiany powietrza w 
kopalni: Ъуц /Rodnik fedruiykovy, puźńi drugi byu poveëny i tyko do pove- 
tsa byyto (m). W kopalniach węgla świeże powietrze doprowadzane by
ło do przodków specjalnymi rurami, które określano nazwą lutnia 
(por. Gis. , Ziemba s. 36) : davńi tu trisayy lutńe i tu byyp tyoÿone po- 
vetse (Ś-L). Dla regulowania przepływu powietrza pod ziemią sta
wiano przegrody, zwane także tamami: pSegrody, tamy zaporove povetsa



i olierjka (Św), tama (R ). Nazwę tama (niem. Damm; BrSE) wymie
nia także Gisman.

chodnikiem wodnym usuwano z pokładu wodę przed przystąpieniem 
do budowy właściwego chodnika wydobywczego: natfirf tyn ^odńik 
byu vî odny, iak tu ftuodńik uopóoęgrle, to dofiiro tyn fedrurjkovy u gury

(M). W kopalniach węgla wyrąbywano specjalny kanał ściekowy w 
chodniku. Kanał ten nosił nazwy: koryto, rów, ściek lub pasazega: 
koryta spyyvove, co na to muvil’i pa sa ze $i, ruf ( Św) , śćek'i koryta vduuä

ftodńiki (Ś-L). Gisman wymienia w tym znaczeniu tylko nazwę ściek.
Nim przystąpiono w kopalni rudy do budowy właściwego chodni

ka, wykonywano tzw. wdzierkę. Był to wąski chodnik wyrąbany w 
skale pod pokładem rudy, tak aby można było uzyskać dostęp do 
złoża: tag z va no byua vjerka, co śe vjer al'i pod rude (M), talii vçsk'i 
Rodnik te tag zvane vjirk'i (M). Informatorzy ze Śląska nazwy tej 
nie wymieniali. Gisman pod hasłem wdzierka pisze: "przy wybiera
niu pokładów grubszych od wysokości chodnika usuwanie ławy węgla 
na wysokość przyszłej zabierki". Górna część chodnika przez wszy
stkich informatorów określana była terminem strop: a tutei to ies 
stropnica na ńi strop u gury ( M ), strop ( R ), stropy pottfirano tylfii ka- 
paifii (Sw), strop, stropym to nazyval’i (S-L). Strop jest starą na
zwą słowiańską, w cerkiewnym oznaczała ona dach (BrSE). Tylko 
jeden górnik z miejscowości Rydułtowy podał także inne nazwy o- 
znaczające górną część chodnika, a mianowicie góra oraz fersta: 
gura, fyśta z ńemecka (R). Gisman zaklasyfikował nazwę fersta do 
barbaryzmów funkcjonujących w tym samym znaczeniu co strop. V. 
Kristek podaje nazwę fiît : fyît jako powszechniejszą w okręgu 
ostrawskim od rodzimej strop, ale przez tę drugą powoli wypie
raną. Nazwa fyït wywodzi się z niemieckiego First (OHM s. 71).

Strop zabezpieczony był przed zawaleniem stropnicami, które 
także nazywano kapami (z niem. Kappe; OHM s. 99). Obydwie naz
wy wymieniane były przez moich informatorów jako równoznaczne, z 
zaznaczeniem, że nazwa kapa jest starsza niż stropnica: nopśut śe 
каре zamocuvayo, nazyval’i to kapa, teraz nazuvaiôm stropnica (M), dva

stymple i kapa cyl’i dva stoiaki i stropńica ( R ), stropy potpirano tyidi ka

pami , a ieśÓe k'edy byuo merjko to pot tom stropńice daval’i papuć ( Sw ) , o- 
budova drevanna to znacy ze stympl’i i tag zvane кару ( Ś-L ) , znuv muśi ta 
iedna kapa povesiô (Ś-L). Jeden z informatorów użył obok wyżej wy
mienionych także nazwy stępnica: na ty каре cyl’i na ty stympńicy (M).



Znaczenie nazw kapa i stropnica jest nieco zróżnicowane w zależ
ności od rodzaju kopalni. W kopalniach węgla nazwy te oznaczają 
zarówno szereg okrąglaków czy grubych drewnianych belek (za któ
re pozakładane są deski mające odrębną nazwę) zabezpieczających 
strop, jak i jeden taki okrąglak czy belkę. Natomiast w kopal
niach rudy oznaczają one tylko całościową obudowę stropu, na 
którą składają się okrąglaki wsparte na stemplach i pozakładane 
za te okrąglaki deski. Okrąglaki takie, przecięte wzdłuż na po
łowę, mają tu odrębną nazwę - połowica: pouovica to byu uokrotjglag 
rińinty na puu (M), pouuvice, pouotfice zakuaday (M) , belki śe naćurjgauo 
pot te poyoóice (G). Deski zakładane za połowice czy kapy w obu 
typach kopalrf najczęściej określane były nazwą fela (z niem. 
Pfahl, Pfahle; OHM s. 104): poyovice zakuadau i tu zakuadau feie (M), 
to śe sSymyvauo na ti/д pouovica% i na ty/ę felaд ( M ), fela to na окца- 
jina, to ie tako deska grubośći dva i puu cent’imetra, Serokośći ies (Setna- 
śce centymetruf Sy dva$eśća, a duucrość i mety dva$eśća ( Sw) , fele to som 
deski (Ś-L). W okręgu częstochowskim w tym samym znaczeniu co fe

la używane są również nazwy belka (z niem. Balken; BrSE, SWO ) : be

lki śe пасирдацо pot te pouovice (G), na te belke go zer va ц (M) i o- 
pórka: na te каре to tam zakuadal’i fele tak cyl’i teraz nazyvaiom uopurk'i 
(M). Na Śląsku natomiast wymieniano nazwy okładzina: okya£ina deska 
tako ( Św ) i okrojki: fela, okuajina, deski take, take okrô k'i ( Św ). 
W kopalniach węgla, gdy stropy były bardzo miękkie, wzmacniano 
dodatkowo stropnicę rozłupanymi okrąglakami umieszczanymi między 
stropem a stropnicą. Taki podkład nosił nazwę papuć: stropy po- 
ttfirano tymi kapaéi a ĵ eSce kedy Ьуцо meęko to pot tom stropnice daval’i pa

puć, papuć to byu taki kavau potkuadu ( Św ) . U Gismana w tym znacze
niu tylko funt i próg.

Stropnica opierała się na stemplach. Nim umocowano stemple, 
pod kapę podstawiano kawałek drewna, który górnicy w okręgu czę
stochowskim określali nazwą podbijacz; po ustawieniu stempli był 
on usuwany: podb'iiac taki byu, postaviu go sob'e, te каре pottsymau, a pu£- 
ńi dopiro dau stympla iednygo, drugigo to to iuz vyźućiy tyn podbijać ( M ), 
stymple byuy, kuodl’i na stympel (S). Nazwa stempel (niem. Stempel; 
BrSE) znana jest także górnikom śląskim, choó w kopalniach wę
gla belki, z których budowana była stropnica, częściej zakładano 
w gniazda wykute w ścianach, tylko przy bardzo kruchym stropie 
stosowano dodatkowo stemple: stymple, stymple vzmaćńaće (R), potpur-



k'i zvane stymplaińi, ktury potfSimyvay vyijÿel (Ś-L). Gisman w Słowniku 
górniczym zalicza nazwę stempel do wyrażeń niewłaściwych; za ter
min techniczny uważa, wymienianą również przez moich informato
rów w tym samym znaczeniu, nazwę stojak. Nazwa ta znana była i 
w okręgu częstochowskim i na Śląsku: %ot taki pouotficy to śyy tśy 
stymple, stoiaki teraz nazyvaium (M), dva stymple i kapa Syl’i dva stoiakfi 
i stropńica (R). W okręgu częstochowskim jeden z informatorów o- 
kreślał stempel także nazwą kraje: podłtiiauo śe tak'e kraice pot kuńec 
ty pouotiicy byu iedyn kraic i pot śrottfem i zaś pot kuńcym (G). Na Śląs
ku natomiast wymieniono jeszcze nazwę podpórka: potpurk'i zvane stym- 
plami (Ś-L). Miejsce pomiędzy stemplami określano tam nazwą pu
stka ( R ).

Równie starą, drewnianą obudową chodnika jest tzw. obudowa 
kasztowa, nie mająca zastosowania w kopalniach rudy, ale często 
spotykana w kopalniach węgla. U Gismana zamieszczona jest nastę
pująca definicja kasztu: "kaszt - podpora stropu wyrobiska zro
biona z okrąglaków, kantówek lub szyn, układanych krzyżowo na so
bie po dwa (lub więcej) na kształt studni czy klatki". W tym też 
znaczeniu używał nazwy kaszt obok komin mój informator z miej
scowości Świerklany: kaśty to iez obudova kaśtova to sum na śtrabafi że

by ńe zaćisneuo śćany, kaśty Ьуцу co tśy metry iedyn ( Sw ), kutfiin zrobbny aś 
po sam strop i Ьуцо zakl’iiovane to Ъуцу kaśty ( Sw ).

W okresie późniejszym w niektórych kopalniach rudy drewniane 
połowice, fele i stemple zastępowano betonowymi słupami, które gór
nicy określali nazwą betoniki: to Ьуцу take proste normalne betuńi)ći (M).

Najnowszym typem obudowy znanym moim informatorom jest obu
dowa wykonana z żelaznych kręgów zachodzących jeden na drugi. W 
okręgu częstochowskim określana jako obudowa półkołowa lub okołowa: 
uostatńo teraz yobudova byua inna, puukoyova, иокицоуа byyy take gumki i to 
śe fkyadaÿo j.ednum v drugum ( M). Na Śląsku natomiast mówiono ną 
ten typ obudowy molbał: mol ba u to byua obudova żelazna, obudova molova, 
vei)ksoś tez Ьуца na gyuvny/<, pśekopa* ( Ś-L ).

Dolna część chodnika w okręgu częstochowskim nie miała swo
jej nazwy, a na Śląsku określana była terminem spód, spodek: sput 
(R), ies spodek, to iez iuz berga ( Sw ), g je ńislce pokłady muśel’i pśib'e- 
rac spotku tygo kameńa (S-L). Tylko informator z Rydułtowów podał 
także w tym znaczeniu nazwę zola (z niem. Sohle; OHM s. 74): 
zola z ńemecka ( R ).



Boczne ściany chodnika wszędzie określano jedną nazwą ocios: 
te śóany f /Rodniku to nazyval'i yioćosy, to iez uoćos ( M ), oćos to ta śća- 
na na kturei śe fedrovauo ( R), te boóne to na oćosaft oćosy Ъуцу ( S-L). 
Nazwę ocios w tym samym znaczeniu potwierdził Ligęza z miejsco
wości Czekanów: "wprost z ociosu, tj. bocznej ściany chodnika" 
(Kult, s. 190). Tak samo w Słowniku górniczym Gismana.

Informator ze wsi Masłońskie nierówność, wypukłość utrudnia
jącą pracę określał terminem wypuk: vyruvnay żeby ńe Ьуцо vupukuf ta- 
kif rużny* (M). Natomiast tylko informator z miejscowości Ryduł
towy podał odrębną nazwę oznaczającą wgłębienie w spodniej czę
ści chodnika, z którego nie ścieka woda: bulda (R). Wyraz za
pożyczony, prawdopodobnie z niem. Mulde, w języku czeskim "mulda 
- p£ikop v£tśich r o z m M ,  naplnénÿ zpravidla vodou" (OHM s. 72). 
W kopalniach wykonywano zagłębienie pod szybem, w którym groma
dziła się woda spływająca tam specjalnie budowanymi ściekami lub 
wprost z wyżej położonych chodników. Informatorzy z kopalń węgla 
wymieniali nazwę tego zbiornika - żąpie : żąp (z niem. Sumpf, w 
języku polskim od XV w.; BrSE): żumpe tam Ьуца pumpa co dal’i pumpaua 
(R), dno Sybu to iez źumpe (Sw), sump, sumjSe my to muvil’i, źatko Ъицо 
su«o tam to Ьуца studńa ( Ś-L). Górnicy z kopalni rudy nie znali tej 
nazwy. Gisman podaje terminy rzęple, rzepik jako charakterystycz
ne dla kopalń rudy i soli, a żąp, źąpia - dla kopalń węgla.

Miejsce bezpośredniego urobku rudy czy węgla wszyscy górnicy 
nazywali przodkiem: osim pSotkuv Ьуцо (G), vucepova^o śe na pśodek (G), 
pŚotki Ьуцу (S), f psotku tylko rymbace ( R), psodek me i see dronżeria 
(R), pracoval’i ve tym pSotku dvu/\ ługi, uadovaô i rymbaó (Ś-L). Przodek 
jest nazwą ogólnosłowiańską od przed (z przegłosu e .• o; przód 

*per z przyrostkiem -d; BrSE). W języku czeskim predek (OHM 
s. 72).

Informatorzy wyróżniali dwa systemy wydobywania rudy i węg
la. System filarowy, starszy, polegał na takim wydobywaniu kru- 
szca, że pozostawiano na jakiś czas nie wyrąbaną jego część tak, 
żeby podtrzymywała ona strop i zabezpieczała przed jego zawale
niem. Taki nie wyrąbany słup rudy czy węgla podtrzymujący strop 
nosił nazwę: filar: pi/b- metruv duugośći fïlur vykopauo śe ( G ), f'ilory 
byuy na kolana/i, kopane ( S ), filar numyr iedyn ( M ), davni to Ae vyb'iral’i 
caukoviôe, tylko zostaval’i take nogi i to Ьуц f'ilort co potçêimyvoy ta reSta 
tygor to co śe rabovauo ( R ), filar ( Św ), tam Ьуцу systymym filarovym



(Ś-L). Nazwa filar znana jest w języku polskim od XV w. , pocho
dzi ze śrgniem. pfilaere (SłSE). Definicja tego terminu u Gisma- 
na jest następująca: "filar - calizna węglowa zawarta między cho
dnikami". Tylko jeden z informatorów użył w tym znaczeniu, obok 
filar, także nazwy opora: te śe nazyvaj.um дорогу, żeby to ńe gńetyp (M). 
Określeniem filar oporowy posługiwał się również J. Ziemba.

Drugi system, ścianowy, polegał na wybieraniu od razu całej 
ściany kruszca bez pozostawiania filarów. Takie złoże, przygoto
wane do wybierania go w całości, nosi nazwę ściana: ze śćany śe ru

de wytiirauo (G), na ty śćańe £uä Sćel'11'i, na ty ńe (M ), to Ьуца śćana 
( R ), śćana to jes pokład туyglovy pSygotovano do brano do uropku ( Św ), 
śćany to ćorjgnom śe päes сацy teryn kopalńi ( Ś-L) , systemym śćanovym tfe2e 
(Ś-L). W Słowniku górniczym Gismana ściana to "przodek wybierkowy
o znacznej szerokości, posuwający się od zawaliska lub podsadzki 
w głąb calizny".

Aby założyć ładunek wybuchowy, który rozsadzał złoże kruszca, 
górnicy wiercili w ścianach otwory. Otwór taki najczęściej okreś
lano terminem dziura: jur к i kryńćić (G), jury povertal’i (M), Stu^a- 
ionc f ty ruce rob'iu jura (R), jure nabiiou (Św). Tylko jeden z in
formatorów użył w tym znaczeniu nazwy otwór (tak u Gismana): j.ag 
on vyverta^ te ot fory (Ś-L); a inny lagersztoka: lagerstoka nab'iioy 
( Św).

Na Śląsku odrębną nazwę miało także miejsce, z którego wy
dobyto już cały węgiel i przeznaczone było do zawalenia (nie za
licza się tutaj szybów, chodników, itp., które mimo wydobycia z 
nich całego węgla są wykorzystywane w innych celach, np. do
transportu; por. Gajda s. 60). Nazwą tą jest wyrobisko: vyroł/ia- 
ka Ćyl’i meisce potsackove (R), a gdy uległo już zawaleniu - zawalisko: 
zaval’iska, k'edy j-uS tam vytjgla ńi ma i strop śe zaval’i ( Ś-L ). Obydwie na
zwy w powyższym znaczeniu umieszcza w Słowniku górniczym Gisman. 
Nie wymieniali ich natomiast informatorzy w okręgu częstochow
skim.

Jeśli zawalenie się stropu wyrobiska zagrażać mogło dalszej 
bezpiecznej eksploatacji złoża, wypełniano pustą przestrzeń bez
użytecznymi odpadami uzyskanymi w trakcie prac wydobywczych. Naj
częściej były to wyrąbywane w kopalni kawałki skały, rzadziej 
piasek sprowadzany w tym celu do kopalni z zewnątrz. Materiał, 
którego używano do wypełniania wyrobisk w okręgu częstochowskim,



określano terminem haś, hasia: puińi дaśe takum podrius i na ty *ase śe 
yoparyo (M), a na Śląsku podsadzka: potsacka (R), su*a potsacka ( Ś- 
“L ). Nazwa podsadzka odnotowana została w tym samym znaczeniu w 
Słowniku górniczym Gismana, natomiast nazwy haś nie spotkałam w 
cytowanych opracowaniach.

Inne pomieszczenia znajdujące się w kopalni pod ziemią, któ
re wymieniali moi informatorzy, to komora, prochownia i bunkier. W 
okręgu częstochowskim wymieniano nazwę komora oznaczającą pomie
szczenie, w którym przechowywano materiały wybuchowe: £ed do ku- 
mory bo tam kumora byua mater^ayuv vybUfrOvy/\ (M), na Śląsku W tym 
znaczeniu funkcjonowała nazwa prochownia: pro/\ovńa Ьуца (Św). Bun

kier to pomieszczenie pod ziemią, w którym składowano węgiel: bun
ker to byu ztiorńik (R), s tyĄ ruóuf to muśaî o naj.p£ud do bur/kra (R), 
vyÿgel urałiany kory tamy pocosov ymy Sed do bói)kra, do bunkra, buęker byy 
(Św). Nazwa bunkier wystąpiła tylko na Śląsku.

Na powierzchni, poza budynkami biurowymi, w skład kopalni 
wchodziła sortownia : sortovńa (R), określana także nazwą retry: to 
povérÉAa tag zvana sortovńa, retry to nazyval'imy (Ś-L). W pobliżu szy
ku znajdował się także rozjazd kolejowy i miejsce wyznaczone na 
składowanie kruszca. Informator ze wsi Masłońskie miejsce skła
dowania rudy, z którego wywożona była ona poza teren kopalni, o- 
kreślał terminem habdeka (może z niem.- habdanken 'uwolnić, odpra
wić'; dawne polskie habdank 'podziękowanie, zwolnienie, odprawa'; 
SWO): urobek śed na rampe i do /̂ abdek'i (M). Natomiast górnik ze wsi 
Siedlec używał w tym znaczeniu nazwy forant (łac. foras 'na ze
wnątrz'; SłSE; niem. vor 'przed'; SWO): na forant, do forantu 
(S).

Rudę układano W tZW. metry: k^adl’i metry take i od met ruf pyacil’i 
( M ), rude t&eba byuo uifpiyg v metry (G), a węgiel w stoski: stosk'i, 
grube kavayki na stoski ukuadal’i (R).

Wydobyty węgiel i rudę określano terminem urobek: fSysko co 
uun, co uuńi urob'il'1, tyn urobek (M), urobek (R), na dole odbyvayy śe 
uropki (Św). Wyraz urobe* w znaczeniu 'produkt wydobycia' wpro
wadzony został do terminologii górniczej przez S. Staszica (Gaj
da s. 55).

Odpady rudy określano nazwami odpad: vus pSyprovagiu i do voza 
te fSyske otpady povyvoźiy (M) i wy siewki: vyéefki (M).

Odpady wydobywane z kopalni wysypywano na hałdy (niem. Halde



'usypisko nieużytecznej skały na terenie kopalni, zwał'; SWO): 
na inne fioydy vyŹucajum (M), dve /pudy, iedna iez odpad a druga to iez 
vyéifki ( M ), na дои^е śńeró ( J ), na byyo ośrfiu ślepiu f ( G ), na

Лоц^е (S), fraudу (Św). Na Śląsku hałdę nazywano także bergą: na 
te ftaydy murfil'i berji (R). Nazw berg, berga (śrgniem. berc 'góra, 
kopalnia'; SłSE) w znaczeniu 'kopalnia' nie spotkałam u informa
torów ani w okręgu częstochowskim, ani na Śląsku. Nie zostały 
także zamieszczone w cytowanej literaturze. Dwóch informatorów 
(ze wsi Siedlec - okręg częstochowski i z miejscowości Świerkla
ny - ROW) używało nazwy berga w znaczeniu 'kamień przerastający 
złoże'.

Pracownicy kopalni to górnicy. Nazwa górnik w języku potocz
nym oznacza człowieka pracującego w kopalni pod ziemią, i m. in. 
w tym znaczeniu wymieniana była przez moich informatorów: gurńi- 
kuv Ьуцо dvuft (G), za gurńika pracovayym (S), 1 uje, gorńicy Sftojil’i po 
dratiinaft (R). Wyraz górnik pojawia się w XVI w. (od podstawy gó

ra, może byó także kalką z niem. Bergman). Od połowy XVIII w. 
wchodzi do terminologii oficjalnej (Gajda s. 36).

Informatorom ze Śląska znane były także nazwy hawierz i gwa

rek (ze śrniem. gewärke 'członek gwarectwa'; Gajda s. 35), jed
nakże podkreślano, że nie są one w powszechnym użyciu: fravir to 
Seslti, to gurńik po Óesku (Św), gvarki to byu staropolski gvareg tie ślón- 
ski (Św), gvarki to byu pocontek tego gurńictfa, to gvarkove murfil'i na 
gurńikuf (Ś-L). Nazwa hawierz jest pożyczką z języka czeskiecro, 
gdzie dostała się ze śrgniem. houwer w znaczeniu 'górnik' (Gaj
da s. 36). Przez rolników z okolicznych wsi nie zatrudnionych 
w kopalni górnicy nazywani byli pogardliwie kopidołami: kofiidô y 
mu<ri l’i na gurńikuf ( Św ) .

Najważniejszą funkcję w kopalni pełnił górnik strzałowy 
"upoważniony do wykonywania robót strzelniczych" (Gis.), okreś
lany krótko nazwami: strzałowy albo strzelec: тац taki ścauovu jeśińó 
procynd vency out takigo gurńika normalnygo ( M ), SSeleg go nazyval’i ( G ) , 
byl’i SSelcy ( M ), Ьуц Sëaypvу ktury dau дазио ućekać ( R ), to byu guvny 
SSauovy ( Św ). Ponieważ górnik strzałowy zwykle zajmował się rów
nież obrąbywaniem nie oderwanych od złoża w trakcie wybuchu pozo
stałości węgla czy rudy, nazywano go często także rębaczem, ko

paczem lub ha jerem: f pSotku tylko rymbaSe (R), fraiery to rymbaóe, to byu



guvny Säayovy (Sw), rymbac i kopać to jez ^edno i to samo i додег, да- 
ier ( Św ), rymbaó, Süayovy i SSyla i u obryva (Ś-L). Nazwa kopacz 
pierwotnie oznaczała każdego górnika, jednakże moim informatorom 
znana była już tylko w swoim bardziej wyspecjalizowanym znacze
niu 'rębacz' (por. Gajda s. 35). Nazwa ha jer w znaczeniu 'rę
bacz' zapożyczona została w II połowie XIX w. z języka niemie
ckiego (niem. HaUerr Gajda s. 36). Od miejsca pracy wykonywanej 
na przodku rębacz nazywany był także przodowym: pgodovy (R).

Każdy strzałowy miał jednego lub kilku pomocników, których o- 
gólnie nazywano szleprami albo pomocnikami: każdy gurńik may sforego 
Slepra £yl’i pómocńika, Śleper byy na dole z Aim (M), tyn ÿleper to éau 
toto vyvié fsysko co uuńi urob'il’i, tyn urobek (M), śleper byu tSeéi (G), 
śleper (S), dvuft Slepruf (R), potym byl’i Élepry, to byu uadovac (Sw). 
Nazwa szleper jest zapożyczeniem z języka niemieckiego: Schlepper 
'przenośnik, przesuwacz' (SMn-p), 'ciągnik' (Sn-p); schleppen

'wlec, ciągnąć za sobą' (Sn-p). Znaczenie niemieckie i wypowiedzi 
niektórych informatorów wskazują na to, że pierwotnie szleper

był robotnikiem, który ciągnął pojemniki z urobkiem do miejsca,^ 
gdzie wydobywano je na powierzchnię. W takim znaczeniu używa na
zwy szleper Łabęcki: "Prócz tych są w kopalniach szlepry, czyli 
wozaki" (Łab. s. 42) oraz Kiristek "śleper - tot^z co taönik, 
mladÿ dëlnik dopravujici kolećko (taćki) s uhlim z rubànf na 
tridu" (OHM s. 48-49). J. Jaros w aneksie do Zarysu kultury gór

niczej Ligęzy i Żywirskiej pisze, że ogólną nazwą szleprów lub 
śleprów określano wszystkich robotników nie wykwalifikowanych, 
którzy ładowali urobek, transportowali go do szybu i wyciągali 
na powierzchnię, ale "od II połowy XIX w. szleprami zaczęto jed
nak nazywać tylko tych robotników, których przydzielono do bez
pośredniej pomocy rębaczom (pomoc ta polegała na ładowaniu i od
stawianiu urobku) i którzy otrzymywali wraz z nimi wspólną pracę 
akordową. ...nazwa »szleper« wyszła u nas z użycia w latach 
międzywojennych" (Kult. s. 240-241). W relacji moich informato
rów nazwa szleper oznaczała tylko pomocnika rębacza, ale wymie
niano ją we wszystkich badanych miejscowościach.

Do szleprów zaliczano ładowaczy i smykaczy, których później za
stąpili ciskacze zwani także wozakami.

Obowiązkiem ładowacza było ładowanie do niecek lub wiader, a 
później wozów, urobku przygotowanego na przodku do wywozu. Nazwa



ładowacz (od ładować, z niem. laden; w języku polskim od XVI w. 
obok kłaść ^ psł. *klastl} SłSE) była częściej wymieniana na Ślą
sku niż w okręgu częstochowskim, gdzie raczej posługiwano się 
nazwą szlepert uadovaöe (R), yadovać to byyi tyn śleper, uadovou (Św), 
uadovaS ( Ś-L ), yiadovace ( S ).

smykacze zajmowali się transportem rudy lub węgla z przodków 
do szybu w okresie, kiedy jeszcze w kopalniach nie stosowano wo
zów konnych. Urobek transportowano wówczas w specjalnie przysto- 
wanych wiadrach lub nieckach przesuwanych po drewnianych list
wach: smykace te vadra po ty ft smyckaft smykal'i iak to muvum po ty smycce 
P°ieHa\l' no Sleper, tag nazyval’i, to ритох Ъцца gurńika (M), smykaće ńe- 
ckami smykal'i (R).

Gdy w kopalniach układano już szyny, po których jeździły wó
zki przewożące urobek, smykaczy zastąpili robotnicy, którzy pcha
li te wózki. W okręgu częstochowskim nazywano ich wozakami: a te
ra iag na vuski to nazyval’i vozak (M). Nazwa wozak znana jest także 
na Śląsku: vozak (Ś-L), ale częściej używa się tam w powyższym 
znaczeniu terminu ciskacz: to byyy ćiskaće znovu (R), ćiskaźe, gge ńe 
śoą kuńim ê̂ ać, to muśoy ćiskaS ćiś (Św). Obie nazwy umieszczone są 
w Słowniku górniczym Gismana.

Przy pchaniu wózków pod górę wozakom pomagali tzw. podgórcia- 
rze: podgurćóś pomagaj vyciskaf vuski do gury (Ś—L).

W kopalniach węgla, gdzie' pracowały także konie, człowiek, 
który je prowadzał, nazywany był, koniarzem, woźnicą albo furmanem : 
kuńoź mu&il’i ( S-L) , voźńica (R), furman (r).

Poza szleprami do robotników nie wykwalifikowanych zatrud
nionych w kopalni należeli: zrywacze, sygnaliści, ciągacze, drzewia- 
rze, kaściarze, rabunkarze i cieśle.

Zrywacze pracowali na podszybiu, a ich zadaniem było zakła
danie pełnych wiader, dostarczonych przez szlepra-smykacza, na 
zaczep maszyny wyciągowej i zdejmowanie pustych. Nazwę zrywacz 
wymieniali tylko informatorzy z okręgu częstochowskiego: zryvać 
rfiau taki fak, iak potftojiuo vadro, to go z^apau za Ufto i zer vau go (M).

W kopalniach zatrudnionych było zwykle dwóch sygnalistów. Sy
gnalista pracujący na podszybiu dawał sygnał sygnaliście na po
wierzchni, a ten przekazywał polecenia maszyniście obsługującemu 
wyciąg: byyym za sygnal’iste na potśybu (M), to byu sygnal’ista natstjbovy, 
to znać y na poveS^ni i potSybovy zal’iSany do dóuu (M), sygnal’ista (Ś-L).



Czasami sygnalista nadszybowy był równocześnie maszynistą, stąd 
na Śląsku brak nazwy sygnalista nadszybowy: maSyńista na guïe, sygnali

sta byy na dole (Św). Znaczenie nazwy sygnalista (łac. signalis 'da
jący znak'; SWO) objaśnia Gisman.

Nazwą ciągarz || ciągacz posługiwali się tylko górnicy w okręgu 
częstochowskim w znaczeniu 'robotnik obsługujący kołowrót wy
ciągowy ' : a óutjgaie cuijgl'i (J), ćuijgajj byu Sfor ty na viS^u (G), na 
floyje byî o oééu ślepruf i óoijgaźy korbami (G), każdy gurńik to Мац sfo- 
iego óóijgaóa, tag zvany óóipgac (M), coygaß byy na guźe, "on ribu tylko vy- 
ćoęgnuńć te óadra (M). W tym samym znaczeniu wymieniają nazwę cią- 
garz Ziemba (s. 38) i Jaros (Kult., aneks s. 240). Natomiast 
Ligęza w słowniczku wyrażeń gwarowych określa tą nazwą robotni
ka upoważnionego do obsługi kołowrotu pochylnianego (Kult.).

Drzewiarz, kaściarz, cieśla górniczy i rabunkarz to robotnicy za
trudnieni przy zakładaniu i likwidowaniu obudowy w kopalni węgla. 
W kopalni rudy wszystkie te czynności wykonywali sami górnicy 
wraz ze swymi szleprami.

Drzewiarz dostarczał drewno niezbędne do wykonania obudowy: 
$e-ioie ( Św ), dîevaS, ktury may zadańe dostarceńe dïeva do pSotku (Ś-L). 
Tak samo definiuje tę nazwę Gisman.

Kaściarze ustawiali kaszty, wykonywali obudowę kasztową: ka- 
śóoie statfal’i kasty potym to psestavial’i (Sw).

Cieśla górniczy ( óeśla gurfticy, Ś-L ) zatrudniony był przy sta
wianiu i rozbieraniu obudowy drewnianej w kopalni, później także 
przy ustawianiu maszyn (Gis.).

Rabunkarz (. rabunkaïe; Ś-L) rozbierał obudowę w miejscach, gdzie 
zakończono już prace wydobywcze i zabezpieczał ją, by mogła byó 
powtórnie użyta. Nazwa rabunkarz umieszczona jest także w słowni

ku górniczym Gismana.
Pracę górników nadzorował sztygar, mający często wykształce

nie średnie, na Śląsku nazywany także sztajgerem. Nazwa sztygar 
jest zapożyczeniem z języka niemieckiego (niem. Steiger; BrSE, 
Sn-p, SWO ) : śtygar tyn co tieruvou ( G ), śtygar ( S ), byu Stygar zrfia- 
nov y i un provagi ц te roboty fSyslće i yu n davay robote ( M ), śtygar gel’i u 
robota (R), Stygar; a Stagger to byyo z rfeińecka (R), Stagger, Jiśe£ Sty

gar, pisou Syftty i рцаС1 u ( Sw ), Stygar riiau na poverSni praca ruina a puz- 
ńi деда u na duy (Ś-L).

Zwierzchnikiem sztygara był nadsztygar, pracownik techniczny



0 wykształceniu górniczym, zatrudniony w kopalni jako pomoc kie
rownika robót górniczych (por. starszy górmistrz w Słowniku górni

czym Gismana). Stanowisko nadsztygara było tylko w większych 
kopalniach. Nazwę nadsztygar wymieniło dwóch informatorów: pra
cownik kopalni we Wrzosowej pod Częstochową (notśtygar; S) i 
górnik z kopalni "Śląsk-Matylda" w Świętochłowicach ( natśtygar tyn 
zaś kuntrulovay robota śtygara ; Ś-L ).

Każda kopalnia miała swojego kierownika, zwanego czasem zawia
dowcą, albo dyrektora: dyrektor by y (S), kerovńlg robud gurńićy^ to 
uon mau cauom kopalńe tam pot sobum ( M ), zavadofca to cayośćom Iceruvay

1 gurum, na poveś^ńi, na placu i doyym (M). Nazwa zawiadowca oznacza 
tu kierownika małego zakładu górniczego, tam gdzie jest tylko 
kopalnia i sortownia (Gis.).

Dozorca zatrudniony na powierzchni kopalni w okręgu często
chowskim określany był terminem niemieckim: werszuc (niem. Werk

schutz 'ochrona zakładowa' jak Bahnschutz 'ochrona kolejowa' Sn- 
-p ): verSicôf, ver suce, vyrSuc (S).

Praca w górnictwie określana była ogólnopolskim terminem
praca: j.a pracovayém na vadraft, puźńi na voza/\ (M), io śe pgyiuyem do 
pracy (Św), w okręgu częstochowskim mówiono także robota: gurńića 
robota, no to se poSl’i na robote (м). Na Śląsku czynność wykonywaną 
pod ziemią nazywano onaczeniem: uonacyć to дег gubać, kopać, rob'ié tym 
co śe tfonaćy (Św), abo pokonać tam to gurńig vejay co rob'ic (Św). W 
okręgu częstochowskim terminu onować używano w znaczeniu 'wyko
nywać olunek': no bo pśećeŹ muvil’i tag uonuvac (M). Olunek - wycię
cie w stemplu, na którym opierała się stropnica (Gis.), może z 
niem. Ölung 'namazanie, smarowanie' (Sn-p): vyéinal’i ten uonunek 
(M).

Czas pracy nazywano szychtą (niem. Schicht; BrSE), czasem 
dniówką: pSerobiuym śyfite ( j), to iuź byya Ąftta Hyl’i dńufka (m), £y- 
ftta Syl’i dńufka (R), Stygar pisou śyfity dńufka jisei ( Św), Sî ta, iak 
Skońćyą dńufka, to ies Sy^ta ( Ś-L ). Obydwie nazwy wymienia Gisman.

Wydobywanie rudy czy węgla wszyscy nazywali fedrunkiem ( z 
niem. Förderung 'wydobycie', fördern 'wydobywać'; SWO): fe-

drurjgi byyy ( S ) , ńe byyo fedruipku ( R ), fedrui)k to ^ez mocna robota 
(Św), fedruneg muvél’i (Ś-L), ńe fedroval’i (R), śćana, na kturei śe 
fedrovayo - vydobyvauo śe vyÿgel ( R ) , fedrovac to -jes pracovaé ( Sw ).



Czasowniki fedrować i wydobywać umieszczone zostały w Słowniku gór

niczym Gismana.
Prace wydobywcze rozpoczynano od wywiercenia dziur w ścia

nie węglowej lub rudnej. Obok czasownika wiercić, wymienianego 
przez wszystkich informatorów, w okręgu częstochowskim posługiwa
no się także czasownikiem borować (niem. bohren 'wiercić otwór, 
świdrować'; SWO). W okręgii częstochowskim czasownik wiercić o- 
znaczał wiercenie świdrem ręcznym, a czasownik borować - wier
cenie świdrem mechanicznym: i do$iro kryńćil‘i to i ôerôil’i, verс щ  fu

ry ( M ), znovuz fury povertal’i ( M ), i tym dotfiro buruie ( M ), boruvaf 
fury (M). Na Śląsku zaś używano czasownika wiercić bez określe
nia, jakim narzędziem tego wiercenia dokonywano: vercil’i otfory 
( Św) , vy^ertay te otfory (S-L).

Następnie oczyszczano wywiercony otwór i zakładano ładunek: 
vyverôiu furę, vyâyééitj no i puźńi zakuadau Sćau, ile tam kuadnoy dve, tSy 
paök'i, no ftćau tincy to vuoSyu (M). Ogólnopolskiego czasownika czy
ścić używali w tym znaczeniu wszyscy informatorzy, natomiast o- 
bok czasowników zakładać, kłaść, włożyć na Śląsku wymieniano tak
że czasownik futrować: vyfutroval’i sotie, vyfutrovau sotie tyn otfur (R).

Po szczelnym wypełnieniu załadowanego materiałem wybuchowym 
otworu miękkim piaskiem można już było podpalić lont. Wybuch 
nazywano strzelaniem albo odstrzałem: Scylańe ( R ) , otscïaĵ  (Ś-L), 
Sôylal’i dynamitem (Św), znovuz fury verć i u, gćel’iy i posed dumdum (м), 
uotSéel’il’i (M). Rzeczownik odstrzał został zdefiniowany w Słow
niku górniczym Gismana. Wybuch miał rozkruszyć węgiel lub rudę. 
Rozrywanie ściany określano w okręgu częstochowskim czasownika
mi rwać i targać: ćym lepi utiiу to lepśum siye mau do rvańo ( M ), gfe 
iak kture r\źe, iak targa (M).

Tę część kruszca, która nie odpadła od złoża w trakcie wy
buchu, wyrąbywano ręcznie przy pomocy kilofa. Czasownik rąbać 
wymieniany był bardzo rzadko. Zwykle używano w tym znaczeniu cza
sownika szramać : sztramać: a puźńi rude rombal’i (M), śtramaó kilofym 
na leźunck'i ( J), śtramauo śe na lezunck'i (G), tuteд muśay yot kuńca 
do kuńca vyStramuvaô (M), śćany śe ‘ïramovauo to bnua śramufka (Św),
śramać, tyn ńiski potkuat śe sranie (Św). Gisman w Słowniku górniczym 
umieszcza czasownik szramować i rzeczownik szramowanie z kwalifi
katorem "wyrażenie przestarzałe", zastępuje je odpowiednimi wrę
biać i wrębianie.



Kiedy górnik szramał, jego pomocnicy ładowali rudę lub wę
giel do niecek albo wiader i transportowali urobek do szybu. 
Przesuwanie wiader po drewnianej szynie nazywano smykaniem: ćadro 
Se smykano na potSybe (M), smykaće to v ńeckafr smykal'i (R). Czasownik 
smykać już w biblii z 1456 r. występuje w znaczeniu 'przesuwać' 
(BrSE). Gdy w kopalniach zaczęto stosować wozy, wóz taki pod
jeżdżał do przodka, co moi informatorzy określali czasownikiem 
podchodzić: tu vus potfrô iy. (M), a po załadowaniu pchany był do szy
bu. Czasownik pchać wymieniony został w tym kontekście tylko 
przez jednego informatora: p^ay (M), obok częstszego ciS (cisnąć, 
pierwotne znaczenie 'naciskać, popychać'; SłSE): ćiS (M), ćiś, 
muSo% ćiskać ćiś ( Św ). Czasownik ciskać w powyższym znaczeniu za
mieszczony został także u Gismana w Słowniku górniczym.

Po wydobyciu kruszca na powierzchnię przesypywano go do wa
gonów, którymi był transportowany na miejsce składowania. Obok 
ogólnopolskiego czasownika wysypać (vysypać; M), informatorzy po
wszechnie używali w tym znaczeniu czasownika suć: tyn urobeg vysuy 
( M ), sul'1 ( Ś-L ).

Od chwili wywiezienia z przodku urobku można już było przy
stąpić do wykonania obudowy, następnie znów wiercono otwory., 
strzelano itd.

Po wydobyciu wszystkich zasobów z pokładu usuwano z wyrobisk 
elementy obudowy w celu powtórnego ich wykorzystania. Czynność tę 
informatorzy nazywali rabunkiem (z niem. rauben; SWO ) : robili ra

bunek (S), raboval’i (s, Ś-L). Na Śląsku obok czasownika rabować 
wymieniano także czasowniki zarabować, zrabować w znaczeniu 'za
sypać, zawalić': zarabova^o (R ), ieby Suoveka ńe zrabova^o po prostu 
(R). Czasownik rabować oraz rzeczowniki rabunek, rabowanie, zara- 
bowanie sie definiuje Gisman.

W wyniku usunięcia obudowy z wyrobiska następowało zawalenie 
się stropu. Czasem jednak stop osuwał się niespodziewanie i ta
kie nagłe zapadnięcie określali moi rozmówcy terminem zawał: ale 
£ад iez zavau, to tak pyr>kaiom te stymple .jagby zapadki (M), za vau (S-L). 
Gisman natomiast terminem zawał nazywa "przewidziane lub niespo
dziewane osunięcie się skał stropowych do wyrobiska".

Aby przedostać się do następnego złoża rudy, często trzeba 
było przebijać się przez warstwę skalną. Wyrąbywano w tym celu 
wąski chodnik. Informatorzy w okręgu częstochowskim mówili wte-



dy, że wykonywano wdzierkf albo wdzierano się: pSeifiĵ al'i vçsk'i Rod

nik, rob'il’i vgirk'i co śe vÿiral’i tam (M).
Przy bardzo cienkich pokładach trzeba było część chodnika wy

konywać w kamieniu. Dla określenia tej czynności w okręgu czę-‘ 
stochowskim używano czasownika wyrabiać: vyrab'j.al’i tyn zaóir, tag zva- 
ny maras (M), a na Śląsku czasowników przybrać, przyciosać i o- 
ciosać: ęrje riiske pokłady to muśel’i pśitferać spotku ty go kaifieńa (Ś-L),
pŚićosać, oćosać to ies płibrać ( Św) . Gisman definiuje tylko czasow
nik przybierać.

Najwięcej znaczeń miał czasownik bić. W okręgu częstochow
skim występował wymiennie z czasownikami: kopać (.bić w tym 
znaczeniu tylko w języku polskim; Spsł. ) : fiodńiki tfil’i (M), vy- 
b'ity byjj syp (G), podstawić stempel = podstemplować: tu śe podtfî ayo ta

ke krasce (G), podb'iu iednygo stympla (M), tśeba Ьуцо potstemplovaf żeby 
mu ńe spadło na gÿove (M) i uderzać: i b'i% sygnay. do gury (M), a na 
Śląsku z czasownikiem wyrąbywać : b'il'i yotfory takum laskum i dyutym
( św).

Pozostałe czynności wykonywane na terenie kopalni w okręgu 
częstochowskim określane były czasownikami ogólnopolskimi, któ
rych tutaj nie wymieniam.

Wyposażenie górnika w narzędzia było uzależnione od metody 
stosowanej przy wydobywaniu kruszca i stopnia mechanizacji pracy 
w górnictwie. Pierwszy okres charakteryzował się prowadzeniem 
robót jedynie przy pomocy narzędzi ręcznych, metodą ścianową czy 
zabierkową. Drugi okres wiąże się z zastosowaniem prochu strzel
niczego do rozsadzania złoża; zapoczątkowany został w połowie 
XVII w. Wprowadzanie mechanizacji do kopalni rozpoczęto dopiero 
w latach sześćdziesiątych XIX w. (Kult. s. 113-136). Ligęza w 
grupie najstarszych narzędzi pracy ręcznej wymienia: pyrlik, że

lazko, dłuto, klin, kilof, motykę, łopatę, siekierę, piłę i grabie 
(Kult. s. 118).

Pyrlik to duży, ciężki młot o obu płaskich końcach. Wypowie
dzi moich informatorów potwierdzają stwierdzenie Ligęzy, że 
"stara polska nazwa pyrlika utrzymała się najsilniej na obszarze 
Górnego Śląska i przylegających doń częściach Zagłębia" (Kult. s. 
118). Wymieniali ją tylko górnicy ze śląskich kopalni węgla: 
pyrl’ik ub'î al’i vyrjgel ( R ), pyrl’ik do tiićo ( Sw ) , pyrl’ik to byy duly



(Ś-L). Nazwa pyrlik jest bardzo stara, można ją spotkać w pol
skich dokumentach szesnastowiecznych (Kult. s. 118). Informato
rzy z okręgu częstochowskiego używali w tym znaczeniu tylko na
zwy młot: moy myot (G), myot duży myot taki (m). Nazwa młot wy
mieniana była także na Śląsku: Ьуц tflk i mĵ ot (R). Częściej jed
nak funkcjonowała tam nazwa młotek na określenie małego pyrlika: 
muoteg abo mauy pyrl’ig muvil'i (Ś-L) obok nazwy forlstik (niem. Fäu
stel; por. Gajda s. 65): pyrl’ig albo forlstik (R). Ligęza podaje 
nazwę faszlik : farszlik z terenu od Sosnowca, Klimontowa aż po 
Chrzanów i Libiąż, z Bolesława pod Olkuszem, Dźbowa i Konopisk 
pod Częstochową (Kult. s. 120). Gisman wymienia nazwę faszlik ja
ko przestarzałą.

żelazko to "niewielki, jednostronny kilof spełniający w daw
nym górnictwie rolę klina" (Kult. s. 121). W tym znaczeniu naz
wa żelazko nie została wymieniona przez żadnego z moich informa
torów. Tylko jeden górnik ze Śląska wymienił tę nazwę w znacze
niu 'metalowa część jednostronnego kilofa górniczego': tu Żelazo 
a to ies styl do tŚimańa (Ś-L). W okręgu częstochowskim nie były 
znane tego typu kilofy. Tam żelazko zastępował klin (por. Kult. 
s • 121-122) i łom zwany bresztyngą lub brechą: тоц kl’in (G), do- 
[Siro vźon bréstyrigi (G), tom rude brefium śe zryvauo (j). Nazwa klin 
jest prasłowiańska (psł. *kblin 'cuneus' z apofonią samogłoski 
rdzennej od psł. *kolti; SłSE); wymieniana była także na Śląsku 
obok popularniejszej tam nazwy pii||pitol: kl’iny do гЪ'Цапо \yrjgla na 
du u ( Św ) , pikole, piki (Sw), byy myot i iSik, tfikol (R). Nazwa bre- 
sztynga pochodzi być może z kontaminacji fr. broche 'rzecz ostra, 
szpiczasta' (SWO) i niem. stange 'metalowy pręt, drąg' (SWO). 
Gisman wymienia nazwę bresztenga jako niepoprawną, dając odnośnik 
do nazwy łom. Nazwę łom (psł. *1'отъ, *loma 'łamanie, kruszenie'; 
nazwa narzędzia od początku XIX w.; SłSE) w znaczeniu 'stalowy 
drąg na końcu spłaszczony' wymienił jeden z informatorów na Ślą
sku: byu taki u om na kuńcu spąag&uny (R).

Częściej niż klinów i łomów używano w okręgu częstochowskim 
narzędzia o kwadratowym przekroju nasady z wymiennym okrągłym o- 
strzem. Narzędzie to nazywano kilofem albo sztramem: śtramać ki

lofym na leżuncki ( J) , mel’i my take kilofy (G) , tag zvany Ьуц stram, ki

lof (M). Obie nazwy są zapożyczeniami z języka niemieckiego: ki

lof ze śrgniem. kilhouwe, dziś Keil-haue 'kilof' (SłSE), a



sztram z niem. Schram 'wrąb, wyżłobienie' (Sn-p). Wymieniali je 
także górnicy śląscy: kilofy (p), gurńik kilofym okopyvay (Ś-L), 
Ьуц kilof do Śramańa, to śćany śe gramovayo, to Ьцца gramufka ( Sw ). Być 
może kiedyś nazwy kilof i sztram || szramówka oznaczały narzędzia nie
co odmiennie zbudowane; jak pisze Ziemba, "w pokładach miękkich 
zamiast »szpica« używano »szramówki« , której koniec nie był 
ostry, ale wykuty w kształt dłuta" (s. 32). Gajda wymienia naz
wę szramówka (niem. Schramhaue) w znaczeniu 'kilof do wykonywa
nia wciosów poziomych' (s. 66). Jednakże moi informatorzy bez 
względu na rodzaj, zakończenia ostrza wymieniali obie nazwy obo- 
cznie. W opracowaniu V. Kristka nazwą szramówka określany jest 
kilof dwustronny ("âramuvka - oboustrannÿ nosâk"; OHM s. 88), 
który Ligęza nazywa oskardem (Kult. s. 122). O tym typie kilo
fa nie wspominali moi informatorzy.

Nazwa kilof w okręgu częstochowskim oznaczała także tylko 
metalową część kilofa, w której umieszczane były wymienne ostrza, 
zwaną częściej obuchem, a czasem szpicą: f tyn kilov byuo oSSe take 
davane (M), v уоЬид śtfice daval'i (M), na ki^ki nab'iio śe śpice (G). 
W tym samym znaczeniu nazwę obuch wymienia Ziemba: "kilof jed
nostronny miał w obuchu otwór, w który zakładano »szpic« z ku
tego żelaza" (s. 32), Ligęza nazywa obuchem cały kilof (wraz z 
uchwytem) o wymiennym ostrzu (Kult. s. 122); występowanie nazwy 
obuch w tym znaczeniu potwierdza Gajda (s. 66). Gisman natomiast 
definiuje obuch jako "płaską stronę narzędzia, np. kilofa, sie
kiery, młota". Brückner podaje, że obuch jest nazwą wyłącznie 
polską i czeską od ob- i ucho, oznaczającą pierwotnie 'ucho sie
kiery lub topora' (BrSE); ale nie wymienia jej V. Kfistek.

Nazwa szpica : szpic (z niem. Spitze/ szpic 'szczyt', dawniej 
wyłącznie szpica, śpica; BrSE) oznacza zazwyczaj wymienne ostrze 
w kilofie (Gis., Kult. s. 122, Ziemba s. 32): ĄSica (M), g$ic 
(Św) i występuje obok rodzimej nazwy ostrze: f kilov Ьуцо oSóe dava

ne (M). Gajda wymienia nazwę szpicak w znaczeniu 'kilof z wy
miennym ostrzem' (s. 66).

Drewniana rękojeść kilofa (także młota i siekiery) w okręgu 
częstochowskim miała trzy nazwy: styl (niem. steil 'trzonek pę
dzla'; BrSE), helmo (niem. Heim 'trzonek, stylisko'; Sn-p) i 
kijek: styl pëevaïne muvil'i (M), vykopać tśa Ьиио na саие де 1 то (G), 
iagym tSymou to /\elmo, kiiok (G), na ki£ki nab'iio śe śpice, śekiry ( M ).



Nazwa styl wymieniana była także w tym znaczeniu na Śląsku: ki- 
lov Ьуц na Stylu, Styl (Św), to ies styl do fŚimańa ( S-L). Ziemba i 
Ligęza używają wymiennie nazw styl i helmo (Ziemba s. 32, Kult. 
słowniczek). Gisman natomiast precyzuje ich znaczenie, podając 
definicje: "stylisko - rękojeść różnych narzędzi, przeważnie z 
twardego drewna" i "helmisko - stylisko do kilofa".

Łopata określana była wszędzie terminem ogólnopolskim (A psł. 
* łopata; SłSE): yepete brou (G), jjopaty (S), yopatkum se viuy, i za 
Sel>e (M), uopaty b уцу ( Św ), u opataéi (Ś-L). Tylko na łopatę w
kształcie serca jeden z informatorów na Śląsku mówił hercówa:

^opaty Ьуц y fiercuvy (Św). U Gismana pod hasłem sercówka. Nazwa sy- 
rcówka znana jest również na Ostrawie - "syrcuvka łopata tvaru 
srolce" (OHM s. 89).

Inne zgodne z ogólnopolskimi nazwy narzędzi używanych w ko
palni to siekiera: éek'iry (G) i grabie: gratie żelazne (S).

W okręgu częstochowskim wymieniano jeszcze jedno stare, pro
ste narzędzie górnicze - chropacz. Był to kij owinięty szmatami, 
służący do nawilżania drągów, po których przesuwano wiadra z ru
dą. Takie nawilżanie specjalnie przygotowanym płynem dawało le
pszy poślizg. Nazwy chropacz nie spotkałam w cytowanej literatu
rze, nie wymieniano jej także na Śląsku. Być może pochodzi od
przymiotnika chropawy (psł. ^chorp-a vt>|| *skorp-fiv9 Ц *korp-avb; SłSE);

u u , ,ta iagby pynjel r̂ otfil’i, ńiby to "uni nazyval’i ft го рос, to tag davno nazyva

l’i (M), ftropoc to suuzy do tyft pouoi/ic, do potarćo, Żeby Ьуцо sl’isko 
(M).

Gdy w kopalniach zaczęto stosować proch, wraz z nim wkroczy
ły pod ziemię nowe narzędzia. Początkowo otwory, do których 
wkładano ładunek, wybijano przy pomocy żelazka lub dłutka i pyr= 
lika (Kult. s. 123). Ten sposób pracy znany był informatorom z 
kopalń śląskich: b'il’i uotfory takum laskum i duutym (Św). Także tyl^ 
ko oni mówili o narzędziu zwanym laską, majzlem lub szturchaczem. 
Był to długi, żelazny pręt z wymiennym dłutem: loska to Ьуц taki 
ma i ze 1 duugi do vyb'iĵ ana otforuf ( Św ), gurńig rob'i ц to Żelaznom loskom i 
motkim pobiiau (Ś-L), Stuftace to Ьуца rurka i ve Srotku fftojiu taki uom 
na kuńcu spyaäöuny, Stu^aionc f ty ruce rob'i u ÿura (R). Tak samo opi
suje to narzędzie Ziemba (s. 32). Nazwa laska wymieniana jest 
też przez Gismana i Ligęzę (u Ligęzy także nazwa sztuchacz w 
tym samym znaczeniu; informator również z miejscowości Rydułto



wy), ale nieco inaczej określają oni sposób użycia tego dłuta. 
Ligęza pisze: "trzymając laskę oburącz wiercono otwór dłutem" 
(Kult. s. 123). U Gismana pod hasłem laska wiertnicza podana zo
stała definicja "długi ciężki drąg stalowy, na koniec którego 
nakłada się dłuto; przyrząd służący do wiercenia ręcznie otworów 
strzałowych".

W okręgu częstochowskim podobny przyrząd służący do ręcznego 
wiercenia otworów strzałowych nazywano świdrem: f po&untku, davno, 
to rynäno verćil’i to Ъуиу śfydry take (M), sf'eder, śf'edrem (G). Świder 
zbudowany był z wymiennej części metalowej zwanej szpilem (niem. 
Spille 'wrzeciono'; BrSE, Sn-p) i rączki drewnianej lub metalo
wej, koniecznie zakończonej uchem, w którym umieazczano drąg, a- 
by łatwiej było wkręcać w ścianę całe urządzenie: ronSka Ьуца, tu 
Ьууо ид"о f tym śf*edie, kavay tiiia vuozyy i ryrjkami dopiro kryńóiu a tu 
fsajany Ьуц tatfi śtfil, ś£il to byу кa va u zupeuńe prynt dvufestka, uón to ro- 
śćinay na puu i te фига tag zvane z iedny pouovy i z drutfi na k~ovadle ro- 
sklepay na yostro i iak to sl’imak teros skryńćiu (M). Na Śląsku ter
minem świder К sznajdel określano tylko świdry mechaniczne: śf'ie- 
dry te śnaidle (Św), Ьуцу śfidry (Ś-L).

W kopalniach rudy przy wierceniu bardzo twardych pokładów na 
wiertło świdra mechanicznego nakładano specjalną bardzo twardą 
końcówkę, która w okręgu częstochowskim nosiła nazwę mötylek lub 
raczki II raki: gje i.es tak tfardo to maiom tag zvane raâtii, take ralci, to 
ies talći m^otylek tylko bargo tfardy i to fkuada śe na końcufke tego śf’ed- 
ra i drutym pśebiia (M). Nazwę raczek definiuje tak samo Gisman.

W wykuty lub wywiercony otwór wkładano materiał wybuchowy, na
zywany czasem prochem, a na Śląsku także amunicją: materia# vybu^o- 
vy, davńi davńi to muvil’i dynamit, potym mefayka, no a teras to, iez amuriit 
(M), matériau, vybu/tpvy ( Ś-L ), gjeź mu tyn profi śe trośke vysuu (M), a- 
muniefye śe ftykauo i roi>iу śe vyЬиц (R). Nazwa proch w okręgu czę
stochowskim oznaczała każdy rodzaj materiału wybuchowego bez 
względu na jego skład chemiczny.

Materiał wybuchowy górnicy pobierali z magazynu w postaci go
towych ładunków, które w okręgu częstochowskim nazywano strzała

mi: pobrau te SSauy (M), bo imu potroncal’i za tyn SSau, vinj uńi äanuval’i 
ty go Säayu (G). Nazwę strzał tak samo definiuje Gisman.

Ładunek połączony był ze spłonką, na Śląsku zwaną koperetlą, z 
której wyprowadzony był lont: spuyka to Ьуца ta iagby papiros, taka



gruba i tyn do paćlći śe fkytadauo, do tego dynaifiitu ćy tam do mejaqk'i i lont 
śe vyprova£i^o na viSft (M), Ьуц tag zvany tyn lont, do tego pÉimocovana 
koperytla, ktura iez bespośredńo mo kontak s materiauym vybuftovym (Ś-L). 
Gisman zalicza nazwę koperetla do terminów niepoprawnych. Nazwa 
lont (niem. Lunte 'sznur łatwopalny'; SłSE), jedyna w okręgu 
częstochowskim, na Śląsku używana jest obok nazw cyndra (niem. 
Zünder,- Łab. s. 47) i sitki: lónd byu taki ÿnurek (G), lont (M), 
lont, po ńemecku cendra ( Ś-L), śitk'i tag zvane cyndrij (R). Nazwa О 
tym samym rdzeniu co cyndra znana była również górnikom ostraw- 
skim: "cynźnura - zapalnice; z nëm. Zündschnur; dnes se ji 
u£ dâvno neuziva" ( OHM s. 91). Gisman podaje ją jako synonim 
nazwy lont. Natomiast nazwa sitki jest nazwą rośliny Cod psł. 
pnia *si~; BrSE), która weszła do słownictwa górniczego dlate
go, że dawniej zamiast spłonki używano sitowia napełnionego pro
chem.

Otwór wypełniony materiałem wybuchowym zaklejano gliną ufor
mowaną w tzw. kluskiU kluchy: klou/(,y (G), klu/̂ y (M), kluski do za- 
tiiî ańo otforuf (Św). Nazwa kluska (niem. Kloß 'bryła'; SWO) u- 
mieszczona została także w Słowniczku górniczym Gismana jako "wy
rażenie mało odpowiednie". Gisman zaleca w tym znaczeniu nazwą 
przybitka, która nie została wymieniona przez żadnego z moich in
formatorów.

Kluski ubijano kijem, który w okręgu częstochowskim określa
no terminami: stempel, ubijacz lub kopyść: no tak'i stympel, ułtiĵ ać ćy- 
l’i, k'ij. byy (M), ijere to, to kopyć, my to tak nazyval’i kavau tego zeva 
(M).

Pod ziemią materiał wybuchowy przechowywano w skrzyniach. Na
zwa skrzynia wymieniana była w tym znaczeniu przez wszystkich 
informatorów: na guvnym ftodńiku byua skśyyka zrobóna (M), skSyńa na ma- 
teriaą vybu/tpvy ( Sw ).

Górnicy przenosili swoje ładunki w puszkach: mel’i tak'e puSk'i 
blaśane na pasku no i te Sćauy f ty pusce ( M ). Nazwa puszka jest za
pożyczeniem z języka niemieckiego buhsa, dziś Büchse (BrSE).

Dla ochrony materiału wybuchowego przed wilgocią stosowano 
nieprzemakalne torby, w których umieszczano ładunki. W okręgu czę
stochowskim nazywano je kundami: nazyval’i to kundy, take by y y torby 
ńepśemakalne (M). Nazwa kundel jest starym zapożyczeniem ze śrdnian. 
kudeł 'pojemnik, np. sakwa na pieniądze', z wtórnym infiksem -n- 
na gruncie polskim (SłSE).



Do wyposażenia górnika należała także lampa. Ligęza pisze: 
"Górnicy okręgu częstochowskiego przekazują nam wspomnienia star
szego pokolenia, które w prymitywnych kopalniach rudy żelaznej 
używało na dole łuczywa, następnie świec" (Kult. s. 126). Moi 
informatorzy z tego terenu nie znali już takiego sposobu oświe
tlania miejsca pracy. Najstarszym wymienianym przez nich urządze
niem do oświetlania była lampa olejowa. Tylko jeden górnik z 
miejscowości Rydułtowy na Śląsku mówił o oświetlaniu tzw. szcza
pami-. SSypańi śf‘lóil'i to talie poęlźaźfune dievo tuuste (R). Nazwa szczypa 
znana jest również mieszkańcom wsi w woj. częstochowskim, ale 
takie drobno porąbane drewienka nasycone żywicą używane były 
przez nich jedynie do rozpalania ognia w piecu.

Lampy olejowe najczęściej określane były nazwami: olejka, o- 
liwiarka, olejarka, a na Śląsku także: kaganek: yolej.ka (G), ol’i- 
óarkaifii sfïétl’i (J), olei lii (R), oleiarka ( Św ), olej.k'i tag z vane 
kagajk'i to nazyval’i (S-L), na samym fiirśu Ьуцу te kagarjk'i (R). Nazwę 
olejka (łac. oleum 'olej'; SWO) wymienia Ligęza jako charakte
rystyczną dla Śląska, a nazwę olejarka podaje z miejscowości Ko
nopiska pod Częstochową; zamieszcza także dokładny opis tej la
mpy (Kult, s. 128). Nazwę kaganek definiuje Gisman: "kaqanek 
górniczy - dawna olejowa lampka górnicza na knot". W podobnym 
znaczeniu umieszczona została w Słowniku etymologicznym Sławskiego 
nazwa kaganiec 'rodzaj prymitywnej lampy, skorupka z knotem palą
cym się w oleju', w języku polskim od XV w.; wyraz wędrowny, 
którego ostatecznym źródłem jest język grecki (SłSE), do słow
nictwa górniczego przejęty za pośrednictwem języka czeskiego( OHM 
s. 174).

Lampki olejowe zostały wyparte przez jaśniej świecące lampy 
karbidowe, które moi informatorzy nazywali krótko karbidkami, a 
czasem karbidówkami: zapalaiy karb'i tlii lampy kartiidove (M), kartfi tka to 
pal’i iasno (G), lamplii byyy talie nagazove karb i tli i (S), karliitlii (P), 
karb'i tka ( Św ) , karb'itk'i (Ś-L), byijy karb'i tuf li i ■( M) . Nazwa karbi- 
dka (od karbid: łac. carb(o) 'węgiel' + gr. eidos 'kształt' = 
węglik wapnia; SWO) wymieniana jest w tym samym znaczeniu przez 
Gismana i Ligęzę.

Wszystkie te narzędzia składały się na osobiste wyposażenie 
górnika, były jego własnością. Często wykonywał je sam, dopaso
wywał do swojej metody pracy, wzrostu i siły; zwykle przechowy-



Nazwa styl wymieniana była także w tym znaczeniu na Śląsku: ići- 
lov Ьуц na Śtylu, Styl (Św), to ies styl do tŚimańa ( S-L). Ziemba i 
Ligęza używają wymiennie nazw styl i helmo (Ziemba s. 32, Kult. 
słowniczek). Gisman natomiast precyzuje ich znaczenie, podając 
definicje: "stylisko - rękojeść różnych narzędzi, przeważnie z 
twardego drewna" i "helmisko - stylisko do kilofa".

Łopata określana była wszędzie terminem ogólnopolskim (A psł. 
*lopäta; SłSE): jlepete brou (G), yopaty (S), î opatkum se vżuy i za 
Sebe (M), %opat у Ьуцу { Św ), uopataifii (Ś-L). Tylko na łopatę w
kształcie serca jeden z informatorów na Śląsku mówił hercówa:

yopaty Ьуцу ftercuvy (Św). U Gismana pod hasłem sercówka. Nazwa sy- 
rcówka znana jest również na Ostrawie - "syrcuvka łopata tvaru 
srolce" (OHM s. 89).

Inne zgodne z ogólnopolskimi nazwy narzędzi używanych w ko
palni to siekiera: Sek'iry (G) i grabie: grab'e żelazne (S).

W okręgu częstochowskim wymieniano jeszcze jedno stare, pro
ste narzędzie górnicze - chropacz. Był to kij owinięty szmatami, 
służący do nawilżania drągów, po których przesuwano wiadra z ru
dą. Takie nawilżanie specjalnie przygotowanym płynem dawało le
pszy poślizg. Nazwy chropacz nie spotkałam w cytowanej literatu
rze, nie wymieniano jej także na Śląsku. Być może pochodzi o<3 
przymiotnika chropawy (psł. ^chorp-ąyb II *skorp-ąvt |] *korp-avb; SłSE) i 
ta iagby pynjel r~oHil’i, ńiby to "uni nazyval’i ftropoc, to tag davno nazyva

l’i (M), ftropoc to suuzy do tyfr pouovic, do potarco, Żeby byyo sl’isko 
(M).

Gdy w kopalniach zaczęto stosować proch, wraz z nim wkroczy
ły pod ziemię nowe narzędzia. Początkowo otwory, do których 
wkładano ładunek, wybijano przy pomocy żelazka lub dłutka i pyr- 
lika (Kult. s. 123). Ten sposób pracy znany był informatorom г 
kopalń śląskich: b'il’i uotfory takum laskum i duutym (Sw). Także tyl-̂  
ko oni mówili o narzędziu zwanym laską, majzlem lub szturchaczem, 
Był to długi, żelazny pręt z wymiennym dłutem: loska to Ьуц tak'i 
ma^zel duugi do vyifî ańa otforuf (Św), gurńig rob'î  to Żelaznom loskom i 
motk'im pob'iiau ( Ś-L ) , Stu^ace to Ьуца rurka i ve śrotku ffioglu talii ijom 
na kuńcu spî aSóuny, Stu/\aionc f ty ruce rob'iu jura (R). Tak samo opi
suje to narzędzie Ziemba (s. 32). Nazwa laska wymieniana jest 
też przez Gismana i Ligęzę (u Ligęzy także nazwa sztuchacz w 
tym samym znaczeniu; informator również z miejscowości Rydułto



wy), ale nieco inaczej określają oni sposób użycia tego dłuta. 
Ligęza pisze: "trzymając laskę oburącz wiercono otwór dłutem" 
(Kult. s. 123). U Gismana pod hasłem Jaska wiertnicza podana zo
stała definicja "długi ciężki drąg stalowy, na koniec którego 
nakłada się dłuto; przyrząd służący do wiercenia ręcznie otworów 
strzałowych".

W okręgu częstochowskim podobny przyrząd służący do ręcznego 
wiercenia otworów strzałowych nazywano świdrem: f pocuntku, davno, 
to ryncno veréil’i to byuy śfydry talie (M), śfeder, śfedrem (G). Świder 
zbudowany był z wymiennej części metalowej zwanej szpilem (niem. 
Spille 'wrzeciono'; BrSE, Sn-p) i rączki drewnianej lub metalo
wej, koniecznie zakończonej uchem, w którym umieszczano drąg, a- 
by łatwiej było wkręcać w ścianę całe urządzenie: ronäka byya, tu 
Ьуцо ид"о f tym śf"edźe, kavay ХЦа vyozyy i ryykami dotfiro kryAéiu a tu 
fsagany Ьуц talii śtfil, śtfil to iyy kavay zupeuńe prynt dvugestka, uón to ro- 
śóinay na puu i te фига tag zvane z iedny pouovy i z drutfi na k^ovadle ro- 
sklepaą na у ostro i iak to śl'imak teros skryńćiy (M). Na Śląsku ter
minem świder II sznajdel określano tylko świdry mechaniczne: śf'ie- 
dry te Snaidle (Św), Ъуцу śfidry (ś-L).

W kopalniach rudy przy wierceniu bardzo twardych pokładów na 
wiertło świdra mechanicznego nakładano specjalną bardzo twardą 
końcówkę, która w okręgu częstochowskim nosiła nazwę mötylek lub 
raczki\\ raki: gfe ies tak tfardo to maiom tag zvane raSlii, talće rak'i, to 
ies talii m^otylek tylko bar^o tfardy i to f ku ad a śe na końcufke tego śfed- 
ra i drutym pśebiia (M). Nazwę raczek definiuje tak samo Gisman.

W wykuty lub wywiercony otwór wkładano materiał wybuchowy, na
zywany czasem prochem, a na Śląsku także amunicją: matériau vybu^o- 
vy, davAi davAi to muvil’i dynaéit, potym mefat)ka, no a teras to, iez amuAit 
(M), materna# vybuppvy (Ś-L), gyeź mu tyn proft śe troSke vysuu (M), a- 
münicje śe f tykano i rob'i y śe vybuft (R). Nazwa proch w okręgu czę
stochowskim oznaczała każdy rodzaj materiału wybuchowego bez 
względu na jego skład chemiczny.

Materiał wybuchowy górnicy pobierali z magazynu w postaci go
towych ładunków, które w okręgu częstochowskim nazywano strzała

mi: pobraî  te SSauy (M), bo irmi potroncal’i za tyn Séau, vinf uńi äanuval’i 
tygo śdayu (G). Nazwę strzał tak samo definiuje Gisman.

Ładunek połączony był ze spłonką, na Śląsku zwaną koperetlą, z 
której wyprowadzony był lont: spuyka to byya ta iagby papiros, taka



gruba i tyn do paćki śe fkyadauo, do tego dynaińitu ćy tam do meÿaqk'i i lont 
śe vyprovagiuo na tiiśfl (M), byy tag zvany tyn lont, do tego pÉlmocovana 
koperytla, ktura iez bespośredńo то kontak s ma te r i au y m vybuftovym (S-L). 
Gisman zalicza nazwę koperetla do terminów niepoprawnych. Nazwa 
lont (niem. Lunte 'sznur łatwopalny'; SłSE), jedyna w okręgu 
częstochowskim, na Śląsku używana jest obok nazw cyndra (niem. 
Zünder,- Łab. s. 47) i sitki; lónd byu talii Snurek (G), lont (M), 
lont, po ńemecku cendra (Ś-L), śitlći tag zvane cyndry (R). Nazwa o 
tym samym rdzeniu co cyndra znana była również górnikom ostraw- 
skim: "cynŚnura - zapalnice; z nëm. Zündschnur; dnes se ji 
uź dâvno neuziva" ( OHM s. 91). Gisman podaje ją jako synonim 
nazwy lont. Natomiast nazwa sitki jest nazwą rośliny (od psł. 
pnia *si~; BrSE), która weszła do słownictwa górniczego dlate
go, że dawniej zamiast spłonki używano sitowia napełnionego pro
chem.

Otwór wypełniony materiałem wybuchowym zaklejano gliną ufor
mowaną w tzw. kluskill kluchy: klo^y (G), klu^y (M), kluslći do za- 
Tóiiańo otforuf (Św). Nazwa kluska (niem. Kloß 'bryła'; SWO) u- 
mieszczona została także w Słowniczku górniczym Gismana jako "wy
rażenie mało odpowiednie". Gisman zaleca w tym znaczeniu nazwą 
przybitka, która nie została wymieniona przez żadnego z moich in
formatorów.

Kluski ubijano kijem, który w okręgu częstochowskim określa
no terminami: stempel, ubijacz lub kopyść: no talii stympel, ulfij.ać ćy- 
l’i, к'Ц Ьуц (M), lśere to, to kopyć, my to tak nazyval’i kavau tego j;eva 
(M).

Pod ziemią materiał wybuchowy przechowywano w skrzyniach. Na
zwa skrzynia wymieniana była w tym znaczeniu przez wszystkich 
informatorów: na guvnym ftodńiku byua skśyyka zrob'ôna (M), skSyńa na ma

tériau vybuftovy ( Sw ).
Górnicy przenosili swoje ładunki w puszkach: mel’i tak'e puäk'i 

blaśane na pasku no i te Sćauy f ty pusce ( M ). Nazwa puszka jest za
pożyczeniem z języka niemieckiego buhsa, dziś Büchse (BrSE).

Dla ochrony materiału wybuchowego przed wilgocią stosowano 
nieprzemakalne torby, w których umieszczano ładunki. W okręgu czę
stochowskim nazywano je kundami: nazyval’i to kundy, talie Ьуцу torby 
ńepśemakalne (M). Nazwa kundel jest starym zapożyczeniem ze śrdniem. 
kudeł 'pojemnik, np. sakwa na pieniądze', z wtórnym infiksem -n- 
na gruncie polskim (SłSE).



Do wyposażenia górnika należała także lampa. Liqęza pisze: 
"Górnicy okręgu częstochowskiego przekazują nam wspomnienia star
szego pokolenia, które w prymitywnych kopalniach rudy żelaznej 
używało na dole łuczywa, następnie świec" (Kult. s. 126). Moi 
informatorzy z tego terenu nie znali już takiego sposobu oświe
tlania miejsca pracy. Najstarszym wymienianym przez nich urządze
niem do oświetlania była lampa olejowa. Tylko jeden górnik z 
miejscowości Rydułtowy na Śląsku mówił o oświetlaniu tzw. szczy
pani; Siypańi sfïiil’i to talie poQïaiÿune dïevo tyuste (R). Nazwa szczypa 
znana jest również mieszkańcom wsi w woj. częstochowskim, ale 
takie drobno porąbane drewienka nasycone żywicą używane były 
przez nich jedynie do rozpalania ognia w piecu.

Lampy olejowe najczęściej określane były nazwami: olejka, o- 
liwiarka, olejarka, a na Śląsku także: kaganek; yolejLka (G), ol'i- 
varkami śf'ióil'1 (J), olej.k'i (R), olelarka (Św), olej.k'i tag zvane 
ка да i/lii to nazyval’i (Ś-L), na samym fiirśu byyy te kagaqk'i (R). Nazwę 
olejka (łac. oleum 'olej'; SWO) wymienia Ligęza jako charakte
rystyczną dla Śląska, a nazwę olejarka podaje z miejscowości Ko
nopiska pod Częstochową; zamieszcza także dokładny opis tej la
mpy (Kult, s. 128). Nazwę kaganek definiuje Gisman: "kaganek 
górniczy - dawna olejowa lampka górnicza na knot". W podobnym 
znaczeniu umieszczona została w Słownik u etymologicznym Sławskiego 
nazwa kaganiec 'rodzaj prymitywnej lampy, skorupka z knotem palą
cym się w oleju', w języku polskim od XV w.; wyraz wędrowny, 
którego ostatecznym źródłem jest język grecki (SłSE), do słow
nictwa górniczego przejęty za pośrednictwem języka czeskiego( OHM 
s. 174).

Lampki olejowe zostały wyparte przez jaśniej świecące lampy 
karbidowe, które moi informatorzy nazywali krótko karbidkami, a 
czasem karbidówkami : zapalały karb'it)ii lampy ka rb'idove (M), ka rb'i tka to 

1^] pal’i iasno (G), lamplii byyy talie nagazove karlSitlii (S), karliitlii (P), 
kartiitka ( Św ), karliitlii (Ś-L), byyy karb'ituflii ( M) . Nazwa karbi- 
dka (od karbid; łac. carb(o) 'węgiel' + gr. eidos 'kształt' = 
węglik wapnia; SWO) wymieniana jest w tym samym znaczeniu przez 
Gismana i Ligęzę.

Wszystkie te narzędzia składały się na osobiste wyposażenie 
górnika, były jego własnością. Często wykonywał je sam, dopaso
wywał do swojej metody pracy, wzrostu i siły; zwykle przechowy-



wał je w domu. Do właściciela kopalni należały tylko urządzenia 
służące do transportu urobku wewnątrz kopalni i wyciągania go 
na powierzchnię.

Początkowo transport urobku odbywał się w ' wiadrach albo w 
nieckach. W okręgu częstochowskim stosowano najczęściej wiadra:

fladra byyy £evane (G), v^adro śyo do gury uadovne a pruźne na duu (M), 
do (r~adra (J). Informator z Siedlca na wiadro używane w kopalni 
mówił kirla: k'irle Ьуцу (S). On też użył wyrazu niecka na oznacze
nie pojemnika, w którym odbywał się transport rudy we wnętrzu 
kopalni: Ъуцу take rieck'i (S). W tym samym znaczeniu wymieniał na
zwę niecka (psł. 'płytkie koryto' u wszystkich Słowian zdrob
nienie od niecy, niecwa = scs. nüsztwy; BrSE) informator z miej
scowości Rydułtowy na Śląsku: smykaie do rieckuv nakuadal’1, smykace 
to V песках smykal’i (R). Nazwa niecka na Śląsku • oznaczała także 
naczynie z drewna służące do ładowania urobku na wózki: ve dav- 
ńej.Syft Sasa/, to ve ńeckaft noéil’i do vuzykuv vysypyval’l (S-L). W tym 
drugim znaczeniu umieszczona została w Słowniku górniczym Gismana
i u Ligęzy.

Do dna wiadra, którym transportowano rudę, przybijane były 
listewki, często nazywane podwiadrkami : te podvartXi pSytfijotj pod v^a- 
dro (J) albo po prostu listwami (śrwniem. liste, dziś: Leiste; 
SłSE): v£adro (jot spodu ^ацо pSyłiltom l'istfe ( M). Nazwę podwiadrka

definiuje Gisman: "podwiadrka (rud.) - krótkie kawałki połowicy 
przybite równolegle do dna wiadra, z półokrągłymi wyżłobieniami 
dla ułatwienia ślizgania wiadra po smyczce".

Wiadra z urobkiem przesuwane były po drewnianych żerdziacn 
umocowanych na spodzie chodnika. Górnicy w okręgu częstochowskim 
nazywali je smyczkami, smycami albo żerdziami : smyclći byyy popgÿb'î ane 
( J ) , vyvozi śe na smycce ( J ) , po ty smycce fSa byyo ie^ać ( G ), po 
tyx smyckaft , po ty smycce poj.eftay (M), byyy pouovice, smyce nazyval’l da- 
vńi (M), davńi to śe j.eź̂ iuo po źyrcce (G). Nazwa smyczka, jako 
charakterystyczna dla górnictwa rudnego, w tym samym znaczeniu 
występuje także u Gismana.

Na powierzchnię urobek wyciągany był pierwotnie przy pomocy 
kołowrota, który określano najczęściej starą, niemiecką nazwą 
has pel : ftasplym śe vy ćuijgńe to na gure (M), fraspel ( Św ), byuy pas
ple (Ś-L). Nazwę haspel (niem. Haspel 'kołowrót'; Sn-p) wy
mienia w tym samym znaczeniu Roździeriski:



"Haszplem ją na wierzch ciągną, bo tak jest głęboko,
Że od spodku do wierchu tam nie dojrzy oko".

( OF s. 53 )

Gisman kwalifikuje nazwę haspel do terminów niepoprawnych, 
zalecając w tym znaczeniu nazwę kołowrót, używaną tylko przez 
informatorów z Rydułtowów: koyovrut (R). Nazwę kołowrót (psi. *ko- 
lo-vortb/ SłSE, Gajda nawiązuje w tym przypadku do niem. Kehrrad, 
por. Gajda s. 98) wymienia także Łabęcki przy opisie szybu (?.,ab. 
s. 36) .

Haspel składał się z wałka umocowanego na osi, zwanego także 
w okręgu częstochowskim bębnem: 1’ina na tym bymbńe (M), vaueg таи 
dve korby (M), a na Śląsku drumlem: drumel tyn vau (Ś-L). Nazwę 
bęben wymienia w tym znaczeniu także Gisman.

Po obu stronach wałka znajdowały się uchwyty do obracania nim 
zwane korbami: na Яоц£е Ьуцо ośifiu ślepruf i ćoygaiy korbami (G), a tu- 
tai fcyua korba iagby u studni i ôuqgl'i korbaiil, vayeg éau dve korby (M ). 
Nazwa korba notowana jest w zabytkach polskich od XVI w., z da
wniejszego niem. Kurbe 'ts.', śrgniem. kurbe 'korba przy stud
ni' (SłSE ).

Do wałka przymocowana była lina: 1’iny ćóijgnum i ta l’ina provagi 
tfadro na duu i do gury (M). Nazwa lina w znaczeniu ogólnopolskim 
notowana od XV w. (SłSE), z niem. Leine 'gruby powróz' (SWO), 
gdzie z germańskiego lina 'len' (SłSE).

Na końcu liny umocowany był hak, na którym zawieszano wia
dro. W okręgu częstochowskim nosił on dwie nazwy: hak (śrgniem. 
hake, haken, niem. Haken; SłSE) i wnyk: jjak taki ies (M), róoy psy- 
Pftaó to V"adro i założy g zaś na vnyk ( M ).

Do wyciągania urobku z głębszych kopalni używano kieratów

napędzanych siłą konną: ićeraty co kurie биудцу, kuń fiofiy na ićeraty i te 
viadra vycuygalï (M). Gisman zalicza kierat do terminów przesta
rzałych, które już wyszły z użycia. Nazwa kierat jest zapoży
czeniem z języka niemieckiego, niem. Kehr-rad 'ts.', od kehren 
'obracać' i Rad 'koło' (SłSE).

Kiedy w kopalniach zaczęto używać do transportu wózków, udo
skonalono także sposób ich wyciągania na zewnątrz. W terminolo
gii górniczej pojawiły się nowe nazwy określające nowe urządze
nia.

W okręgu częstochowskim wózek określano terminami: wóz, fur



(śrgniem. vuore, niem. mhre; SWO ) i wagon (fr. wagon 'wóz'; 
SWO): vy^ojum vozy na viSfr (M), tyn vuz i еда u (M), te fury take v'-os 
(M), za tyn fur vioy zćignoy i naiućiy i dal’i poie^au (m), na vagany 
иaduval’l (G). Na Śląsku dominowała w tym znaczeniu nazwa wózek, 
a informator z miejscowości Rydułtowy używał nazwy bumber: vuslii 
(Św), vozy lei zapinane pSes ftak'i (Ś-L), vuzeg bumbry nazyval’i (G). 
Gisman wymienia tylko nazwę wóz. W kopalniach śląskich wyróżnia
no odrębnymi nazwami wózek-wywrotkę i wózek bez ścian do tran
sportu drewna. Wózek-wywrotka określany był terminem szryber: 
Srybry to Ъуцу vusl(i ze Srybrym s tyuu, on ée liipovay ( Św) , a wagonik bez 
ścian to koza lub suka: to sum kozy (Św), to nazyval’i suka (Ś-L). 
Nazwy koza i suka wymienia także Gisman, przy czym nazwę suka 
zalicza do terminów "mało odpowiednich".

Kilka wagoników połączonych razem tworzyło tzw. kolejkę: ko

lebka ( G ), tak samo sum kolê k'i rosprovajiïne ( M ), teras to kolei i je 
(M).

W trakcie prac załadowczych pod koła wozu podkładano kliny, 
aby wagonik nie stoczył się w dół. Klin taki w okręgu często
chowskim określano nazwą brek (poprzez język niemiecki z angiel
skiego break 'zatrzymać'; SWO, Sn-p): talii tym brek podb'iyi tam pot 
to, żeby ńe ie^auo (G).

Urobek do wozów ładowano z rampy (fr. rampe 'podwyższenie z 
desek'; SWO): rampa muśaua byj zafSe vyźy ńiS poźum (M), z rampy val’iu 
na vys 1 spufial’i (M). Naawę rampa wymienia Gisman w tym samym 
znaczeniu.

Wozy poruszały się po torze określanym nazwą ogólnopolską: to 
na dva t^ory syo (M), na to ze normalnym ( Ś—L).

Tor składał się z metalowych szyn ułożonych na drewnianych 
podkładach. Szyny określane były terminem ogólnopolskim: byyy äy- 
ny (м), Syny (Św), ielazne Syny (Ś-L). Szyna z niem. Schiene; 
BrSE . Najczęściej także ogólnopolską nazwą podkład określano 
belki drewniane, na których spoczywały szyny kolejowe: potkyady 
(M), Syny na potk̂ ada/<, (Św), potk^ady byyiy dreóanne (Ś-L). Tak sa
mo u Gismąna. Na Śląsku używano ponadto w tym znaczeniu nazw lo

gier i szwela (niem. Schwelle 'próg/ podkład, np. pod szyny ko
lejowe'; Sn-p): to byyy tag zvane logry (ś-L), na drevnaд , na Sfe- 
1ац talii* (R). Nazwa szwela zaklasyfikowana jest przez Gismana 
do niepoprawnych.



Rozgałęzienie toru określano ogólnopolskim terminem rozjazd: 
rozkaz Ъуц v* £edne i v drugom strunę (M). Tak samo u Gismana.

Przy wjeździe do windy zamiast rozjazdów umieszczano stalową 
płytę, po której przetaczano wózki. W okręgu częstochowskim pły
ta taka określana była nazwami: nojgezing, wendzorka (niem. Wende 
'punkt zwrotny, obrót', wenden 'obrócić, odwrócić'; Sn-p), bufor 
(ang. buffer 'urządzenie służące do łagodzenia siły uderzenia 
lub wzajemnego nacisku sprzęgniętych pojazdów szynowych'; SWO) i 
bono (prawdopodobnie od błona 'płaszczyzna', psł. *bolna; BrSE): 
śyo na no^gećiijgl, na venfôrk'i do Sybu (S), pot^ofi pot tén byuno, pot 
tyn bufor iag ońi to nazyval'i ( M ), to Ьуцу Ьцопа ( G ), Ьуцу by ona take 
co tylko goyo bla^a Ъууа (M). Nazwa bon w tym samym znaczeniu wy
stąpiła także na Śląsku: bun Ыадит vyyoiuny na kturym śe vozу ypbraca 
(Św), to byyy tag zvane buny, bun to take platformy my to nazyval’i naSym 
i.enzyk'im buny (Ś-L), duża platforma, vykyafiny Ьуцу żelazne, ze ty* Syn 
z’iê aji to na ta pyyta, nazyvayo śe to bun, bunym my to nazyval’i (Ś-L), o- 
bok wymienianej tylko przez informatora z Rydułtowów nazwy szy- 
berbina: Éiberb'ina (R). Nazwa bon, bono stanowi odrębne hasło w 
Słowniku górniczym Gismana.

Wozy wydobywano na zewnątrz przy pomocy maszyny wyciągowej, 
zwanej także krótko wyciągiem: maSyna vyóor)gova (m), vyóonk (Św).

Z bona wozy przetaczano do windy. Nazwa winda ( niem. windę, 
winden od wenden 'obracać'; BrSE) wymieniana była tylko przez 
informatora z miejscowości Rydułtowy na Śląsku, obok nazwy szo- 
la (niem. Schale; SWO): Sole, vindy (R). Pozostali informatorzy 
używali wymiennie nazw klatka (psł. *klët-tka, *klet-ъka; SłSE) i 
szola: j.edna klatka leći na duy, a druga klatka ije do gury (M), Sole, 
Sala byua tako, klotka tako (S), Sol, Sola to som te klatki Sybove 
(Św), som dłe klatki (Ś-L). Nazwę szala zalicza Gisman do termi
nów niepoprawnych.

Na powierzchni znajduje się wieża szybowa nie mająca odręb
nej nazwy: veïa Sybova (R, Św, Ś-L, M). W niej umieszczone jest 
koło (psł. *koło; SłSE) pędne: tekoua no^um (M), na Śląsku nazy
wane także tarczą (z dawnego niem. targe; BrSE): dte tarée som (Ś- 
-L). Obydwie nazwy wymienia w tym samym znaczeniu Gisman.

Inne urządzenia zainstalowane na powierzchni, które zostały 
wymienione przez informatorów z okręgu częstochowskiego, to tzw. 
wywrót i gryzaki.



Wywrót to"urządzenie do opróżniania wozów kopalnianych przez 
obrotowe wywracanie ich" (Gis.) ! i vyvrod j.es, no i tylni vyvrotami śe 
vyiuca (M). Gryzaki zaś służyły do rozdrabniania rudy: te gryzold 
gńetuy na drobńe^śe kavau)(i ( M ). Gisman wymienia nazwę gryzak na o- 
znaczenie stalowego narzędzia stosowanego przy obrotowym spo
sobie wiercenia do pogłębiania otworu i zalicza ją do terminów 
wiertniczych. Nazwy obydwu urządzeń są prasłowiańskie: wywrót *  
*wort (cerk. wratiti 'wrócić'; BrSE), a gryzak od gryźć «*■ psł. 
*grysti, *gryzę z ie. *g“räu- 'mleć, kruszyć' według Kuryłowicza 
(SłSE ).

Górnikom pomagał w pracy i ostrzegał przed niebezpieczeństwem 
Skarbnik. 0 Skarbniku opowiadali wszyscy górnicy ze Śląska, w o- 
kręgu częstochowskim mówił b nim tylko informator ze wsi Masłoń- 
skie: skarbńik, muvum, ie цоп uoććega, o, tag byypl (M), o skarbńiku 
(R), o skarbńika/<, ( Św) , nazyval’i go skarbńitfem, ponevaï on fŚimau te 
skarby pod źetfiom (Ś-L). 0 legendarnym duchu kopalni wspomina już 
Roździeński:

"Wielkie szczęście przy kruszcach przez długi czas mieli,
Poki gory z niejakim Szarlejem dzierżeli,
Lecz gdy go być skarbnika a ducha ziemnego
Poznali, wzbrzydzili sie towarzystwem jego".

(OF s. 55)

Skarbnik nosił różne imiona (Kult., s. 183), ale moi infor
matorzy nazywali go zawsze Skarbnikiem, tylko górnik z miejscowo
ści Rydułtowy określał go także nazwą Matusz: to za^ś MatuS porobią 
to byy tyn dид kopalń. Ligęza wymienia nazwę Matusz z miejscowo
ści: Radlin, Boguszowice, Mszana i Załęże (Kult. s. 183). W 
Świętochłowicach nazywano Skarbnika śrebnikiem (Kult. s. 183), 
ale mój informator z tej miejscowości nie znał nazwy Śrebnik.

W okręgu częstochowskim znacznie popularniejszy od Skarbnika 
jest świecznik: śficńik (M), śf'icńik’i (G), o śficńika/̂  śficńik po 
yujjkax, pHevaińe na wyje (S). Wspomina o nim Ligęza: "Wśród istot 
demonicznych poza Skarbnikiem najczęściej wspominany jest utopiec, 
rzadziej ogniste śweicyki, a całkiem sporadycznie skrzotek, zwany 
w bytomskim gwizdkiem" (Kult. s. 166) . Sporo miejsca poświęca mu 
Roździeński:



"Tym wietrunkom podobny jest ow latający 
Ogień, co sie więc w lesiech ukazuje w nocy.
Który czasem wędrowne i podrożne ludzi 
Z drogi (w) wielkie błądzenie - zmamiwszy - zawodzi".

(OF s. 64)

Z przedstawionego materiału wynika, że wprawdzie tworzy się 
jedna wspólna terminologia dla całej grupy zawodowej górników, 
jednakże zróżnicowania lokalne ciągle jeszcze są znaczne. Z nie
wielkiej zarejestrowanej liczby ok. 300 słów zaledwie 25, wystę
pujących zarówno w okręgu częstochowskim, jak i na Śląsku, nie 
ma żadnych synonimów. Były to zwykle stare, rodzime nazwy
miejsc o rdzeniach słowiańskich, np. pokład, poziom, pole, ocios, 
przodek, ściana, urobek; nazwy narzędzi, które aczkolwiek używane 
przy pracy w kopalni, znane były także w gospodarstwie, np. sie

kiera, grabie, karbidka oraz nazwy czynności, takich jak: fedrować, 
czyścić, strzelać, smykać, suć1*. W tej grupie znalazły się tylko 
trzy nazwy osób: sygnalista, właściwie nazwa ogólnopolska 'ten, 
który daje sygnały' z zawężeniem znaczenia do 'ten który daje* 
sygnały na podszybiu i nadszybiu', oraz sztygar i nadsztygar, wy
razy pochodzenia niemieckiego, które upowszechniły się tym łat
wiej, że właścicielami kopalń byli najczęściej Niemcy, niemiecki 
był także dozór nad górnikami od sztygara począwszy.

Znacznie więcej jest nazw znanych w obu okręgach wydobyw
czych, ale w jednym z nich mających synonimy (21 haseł). Do tej 
grupy należy np. jedyna w okręgu częstochowskim nazwa określają
ca miejsce wydobycia rudy: kopalnia, która na Śląsku funkcjonuje 
wymiennie z zapożyczonymi z języka niemieckiego nazwami gruba i 
szachtai podobnie nazwa strop - na Śląsku w tym samym znaczeniu 
także góra i fersta itp. Są także nazwy jedyne w danym znacze
niu na Śląsku, a mające synonimy w okręgu częstochowskim, np. fi

lar - w okręgu częstochowskim w tym samym znaczeniu również, opo

rai szramać obok rąbać i inne. Wystąpiły też nazwy wspólne, ma
jące w jednym z okręgów dodatkowe znaczenie (5 haseł), np. berga 
w obu okręgach oznacza 'przerost skalny w pokładzie minerału',

11 Nie zostały tutaj wymienione nazwy czynności, które w pracach górni
czych nie odbiegały od znaczenia ogólnopolskiego, takich jak np. schodzić, 
mówić, jeździć itp. Nie są one również uwzględniane w danych liczbowych.



na Śląsku występuje ponadto w znaczeniu 'hałda'. Stosunek nazw 
wspólnych mających synonimy w okręgu częstochowskim do nazw 
wspólnych mających synonimy na Śląsku wynosi 1:2.

Istnieją nieliczne nazwy (4 hasła) wspólne dla obu okręgów, 
których synonimy występują zarówno w okręgu częstochowskim, jak
i na Śląsku, np. fela 'deska zakładana za stropnicę' w okręgu 
częstochowskim wymieniana była obok nazw belka, opórka, a na 
Śląsku obok nazw okładzina i okrojkl; tak samo nazwy: stempel

(starsza) i - w tym samym znaczeniu - stojak (nowsza), znane w o- 
bu okręgach, w okręgu częstochowskim funkcjonują obok nazwy 
kraje, a na Śląsku obok nazwy podpórka. Najwięcej synonimów wy
stępuje na określenie przerostu skalnego w pokładzie. Wynika to 
zapewne z różnego rodzaju tych przerostów. Wspólnymi nazwami są 
tutaj: maras, calizna i berga, okręg częstochowski charakteryzują 
używane w tym samym znaczeniu nazwy: skała, zacier, spiek, kurza

wa II burzawa, a Śląsk nazwy: przerost, łupek, spąg i firszta.

Częste jest występowanie wspólnej nazwy dla oznaczenia po
jęć ogólnych, podczas gdy ich części składowe mają odrębne naz
wy w każdym z okręgów. Na przykład wspólna jest nazwa szyb, ale 
szyb przeznaczony tylko do wchodzenia i wychodzenia z kopalni ma 
w okręgu częstochowskim nazwę wychodak, a na Śląsku - wliz. Rów
nież nazwa chodnik używana jest w tym samym znaczeniu w o- 
bu okręgach, ale chodnik główny określany jest w okręgu często
chowskim terminem sztreka, a na Śląsku - przekop.

Niewiele było nazw znanych w obu okręgach, a mających odręb
ne znaczenia (6 haseł), jak np. czasownik bić, który w okręgu 
częstochowskim występował w znaczeniach: 'kopać (szyb, chodnik )' 
'podstawić (stempel)', 'dawać sygnał dźwiękowy, uderzać w gong' 
a na Śląsku w znaczeniu 'wyrąbywać otwór w ścianie węglowej', 
czy rzeczownik piętro - w okręgu częstochowskim 'część złoża przy
gotowana do jednoczesnego wybierania', a na Śląsku 'część wyso
kiego poziomu'. Nazwą tak samo brzmiącą, która wystąpiła w obu- 
dwu okręgach, ale w różnych znaczeniach, jest czasownik onować || 
II onaczyć. W tym przypadku znaczenie jest uwarunkowane etymologią. 
W okręgu częstochowskim oznacza wykonywanie olunku (z niem. Ölung) 
a na Śląsku - wykonywanie jakiejkolwiek czynności pod ziemią 
('wykonać to ono'; zaimek ono występuje na Śląsku w znaczeniu 
'coś' ).



Małą grupę (7 par) stanowiły odrębne nazwy określające ten 
sam desygnat znany górnikom w obu okręgach. Należą tu takie naz
wy, jak np. brecha 'metalowy pręt na końcu spłaszczony' funk
cjonująca w okręgu częstochowskim i łom 'ts.' na Śląsku; w okrę
gu częstochowskim spłonka, a na Śląsku koperetla i inne.

Wiele natomiast było nazw lokalnych (44 hasła) wymienianych 
tylko w jednym z badanych okręgów, które w drugim okręgu nie 
miały odpowiedników. Łączyło się to ze stosowaniem odmiennych 
metod pracy. Więcej było tych nazw w okręgu częstochowskim (26 
haseł) niż na Śląsku (18 haseł), a połowa z nich oznaczała na
rzędzia pracy, np. chropacz, motylek, raczki, podwiadrki, kunda, gry- 
zak i inne. Na Śląsku nazwy należące do tej grupy związane były 
zwykle z istnieniem większej liczby różnych pomieszczeń wewnątrz 
kopalni i odmiennym rodzajem obudowy, np. bunkier, wyrobisko, pust
ka; bulda, żąpie, kaszt, papuć.

Na 288 zarejestrowanych nazw 105 znanych było tylko w okręgu 
częstochowskim, 106 tylko na Śląsku, a 77 wystąpiło w obu okrę
gach. Najbogatsze było słownictwo dotyczące nazw miejsc (112 
haseł, z tego tylko w okręgu częstochowskim 37 nazw, tylko na 
Śląsku 49, wspólnych 26) i nazw narzędzi (103 hasła, tylko w 
okręgu częstochowskim 44, tylko na Śląsku 31, wspólnych 28).
Przeważały nazwy rodzime (181 haseł). Najwięcej zapożyczeń było 
w zakresie nazw osób - na 33 hasła 15 zapożyczeń, co stanowi 45,4%, 
z czego prawie połowa (7 haseł - 46,6%) wystąpiła tylko na Ślą
sku - i nazw narzędzi - na 103 hasła 42 zapożyczenia (40,8%). W 
tej grupie wyrazy obce przeważały w okręgu częstochowskim - 19 
haseł (45,2%). Występowanie dużej ilości zapożyczeń określają
cych pracowników kopalni na Śląsku wiązało się z większym zróż
nicowaniem stanowisk pracy w dużych kopalniach węgla, które pow
stały później niż kopalnie rud żelaza i wchłonęły wielu poszu
kujących pracy, przybywających zarówno z różnych okolic kraju, 
jak i z Niemiec. Nowe stanowiska pracy, których nie było w ko
palniach rudy, nie miały rodzimych nazw i określane były termi
nami niemieckimi. Większa w okręgu częstochowskim liczba zapoży
czeń w zakresie nazw narzędzi związana była z prymitywniejszymi 
metodami pracy stosowanymi w górnictwie rudnym, a co za tym i- 
dzie - z większą ilością prostych narzędzi używanych przez górni
ków. Było tam w użyciu w ogóle więcej nazw narzędzi (44 hasła)



niż na Śląsku (31 haseł). Zapożyczenia te były albo bardzo sta
re, albo też funkcjonowały obok nazw rodzimych, rzadko bywały 
jedynymi określeniami desygnatu. Ogółem w przedstawionym tu słow
nictwie górniczym na dwie nazwy rodzime przypadała jedna nazwa 
zapożyczona.
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INDEKS

“ m nic3a czyścić

belka dłuto
ber9 dniówka
berga drabina
betoniki drumel
bęben drzewiarz
bić dyrektor
bon dziura 
bonik
borować fedrowaó
brecha fedrunek
brek fela
bremsberg filar
bresztynga fersta
bufor firszta
bulda forant
bumber forlstik
bunkier fur
burzawa furman

futrowad
calizna
chodnik ganek
chodnik fedrunkowy grabie
chodnik filarowy gruba
chodnik powietrzny gryzaki
chodnik wodny góra
chropacz górnik
ciągacz gwarek 
ciągarz
cieśla górniczy habdeka
ciskacz hajer
ciskać hak
ciś hałda 
cyndra



44 Grażyna Habrajska

hasia kraje
haspel kunda
haś kurzawa
hawierz
helmo lada
hercówa lagersztoka

laska
kaganek lina
kapa listwa
karbidka logier
karbidówka lont
kaszt lutnia
kaściarz
kierat ładowacz
kierownik łom
kijek łopata
kilof łupek
kirla *
klatka maj ze1
klin mały pyrlik
klucha maras
kluska maszyna wyciągowa
kłaść maszynista
kolejka materiał wybuchowy
koło metr
kołowrót młot
komin młotek
komora molbał
koniarz motylek
kopacz
kopać nadsztygar
kopalnia nadszybie
koperetla niecka
kopidół nojgezing
kopyść
korba obuch
koryto obudowa kasztowa
koza obudowa molowa



obudowa okołowa
obudowa półkołowa
ocios
ociosać
odpad
odstrzał
odstrzelić
okładzina
okrojka
olejarka
olejka
oliwiarka
olunek
onaczyć
onować
opora
opórka
ostrze
otwór

papuć 
parchy 
pasazega 
pchać 
perlik 
piętro 
pik 
pikol 
pochylnia 
podbijacz 
podchodzić 
podgórciarz 
podkład 
podpórka 
podsadzka 
podstawić stempel 
podstemplować 
podszybie

podwiadrki
pokład
pole
połowica
pomocnik
poprzeczka
poziom
praca
proch
prochownia
przecinka
przecznica
przegroda
przekop
przerost
przodek
przodowy
przybrać
przyciosać
pustka
puszka

rabować
rabunek
rabunkarz
raczki
raki
rampa
rąbać
rączka
retry
rębacz
robota
rozjazd
rów
rwać

siekiera



sitki
skała
skrzynia
smyca
smyczka
smykacz
smykać
smykanie
sortownia
spąg
spiek
spłonka
spodek
spód
stempel
stępnica
stojak
stoski
strop
stropnica
strzał
strzałowy
strzelać
strzelanie
strzelec
styl
sud
suka
sygnalista

szachta
szczypa
szleper
sznajdel
szola
szpic
szpica
szpil
szramać

szratnowad
szramowanie
szramówka
szryber
sztajger
sztram
sztramać
sztreka
szturchacz
sztygar
szwela
szyb
szyb powietrzny
szyb wdechowy
szyb wentylacyjny
ązyb wyciągowy
szyb wydechowy
szyber
szyberbina
szybik
szychta
szyna

ściana
ściek
śrechta
świder

tama
tarcza
targać
tor

ubijacz
ucho
uderzać
upad
urobek



uskok

wagon
wałek
wdzierka
wdzierać się
wendzorka
werszuc
wiadro
wiercić
wieża szybowa
winda
wliz
włożyć
wnyk
wozak
woźnica
wóz
wózek
wychodak
wyciąg
wyczyścić
wydobywać
wypuk

wyrabiać
wyrąbywać
wyrobisko
wysiewki
wysypać
wywrót

zacier
zakładać
zarabować
zawalisko
zawał
zawiadowca 
zdurbowanie 
z łono 
złoże 
zola 
zrywaćz

żąp

żąpie
żelazko
żerdź
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THE MINING VOCABULARY IN SOUTHERN PART 0F CZĘSTOCHOWA REGION

Forming a uniform mining terminology independent of the type of the mine 
has been observed for many years but local differentiations in this field 
are still quite considerable. When comparing the mining vocabulary used by 
the miners in ore-mines in southern part of Częstochowa region with the min
ing vocabulary used in Silesian coal-mines it may be noticed that only 25



out of about 300 registered names function symultaneously in both regions 
and they do not have any synonyms. These are old, native names of places 
with Slavonic'stems and names of tools used both in the mines and at home. 
Other terms generally have many synonyms in one of the regions. There is a 
big group of names mentioned only in one of the regions, while in the other 
region either there function different definitions for a certain designation 
or there is no designation at all (it is possible due to different methods 
of research). Out of 288 registered names, 105 names were known only in 
Częstochowa region, 106 names - only in Silesia, and 77 names appeared in 
both regions. The vocabulary concerning names of places and names of tools 
was the richest. There prevailed native names which constituted 180 entries. 
Most often terms defining people working iń the mines and tools were dif
ferent. Borrowings in the field of tools appeared more often in Częstochowa 
region where there were more primitive methods of work and so simpler tools 
were used: the borrowings were either very old or they functioned together 
with native names - very seldom were they the only definitions of the desig
nation. On the other hand in Silesia mainly names of people were borrowed 
what was connected with a greater differentiation of work posts in big coal- 
-minęs.


