
Edukacja regionalna w Murckach – „Spotkania z tradycją”

Murckowskie „Spotkania z tradycją” to zajęcia dla szkół podstawowych i gimnazjów, w atrakcyjny 
sposób przybliżające lokalną kulturę i historię. 

„Jako to wôngél piyrszy roz na Ślônsku się znodło” – o początkach górnictwa na Śląsku 

W oparciu o legendę o odkryciu węgla w Murckach, dzieci dowiedzą się, jakie były początki górnictwa 
na Śląsku. Dowiedzą się też w atrakcyjny sposób, jak wyglądało życie codzienne w śląskich rodzinach, 
jakie skarby kryje śląska przyroda, o której dziś mówi się dużo rzadziej niż o górnictwie – a to 
wszystko w śląskiej godce, którą krok po kroku dzieci będą poznawać.

1. Inscenizacja legendy o odkryciu węgla w Murckach – prowadzący wystąpią w roli narratora 
i reżysera, natomiast dzieci odgrywać będą treść legendy. Podczas odgrywania kolejnych scen, 
prowadzący będą komentować poszczególne elementy śląskiej kultury i życia codziennego, 
posługując się rekwizytami i zdjęciami archiwalnymi:

a. Zawiązanie akcji : 
1) Wybór dzieci do roli chałupnika i jego żony – krótki komentarz na temat codziennego 

ubioru w opozycji do odświętnego stroju śląskiego oraz na temat wyposażenia chałupy 
wiejskiej i warsztatu rzemieślniczego;

2) Wybór dzieci do ról czwórki dzieci chałupnika – komentarz na temat tego, czym dawniej 
w gospodarstwie zajmowały się dzieci;

b. Dzieci wybierają się do lasku, aby zbierać chrust i paść świnię:
1) Pozostałe dzieci „grają” lasek – poruszają gałązkami i naśladują odgłos szumiących drzew
2) Dzieci chałupnika zbierają chrust; świnia odnajduje węgiel; dzieci zabierają wykopane 

przez świnię „czarne kamienie” do domu
c. Dzieci wracają do domu:

1) W nagrodę za wykonaną pracę mama pozwala dzieciom się pobawić – dzieci grają 
węgielkami w koble (lub inną śląską grę) – krótkie wyjaśnienie zasad gry, zasygnalizowanie 
istnienia „ludowych” gier i zabaw dziecięcych;

2) Mama odkrywa, że dzieci się „umurckały”, za karę wrzuca „kamyki” do pieca
3) Węgle w piecu zapalają się! Zakończenie historii

2. Spacer – dzieci zobaczą miejsce, gdzie, według legendy, został odkryty węgiel w Murckach; 
dowiedzą się, jak wyglądały początki wydobycia węgla na tym terenie; usłyszą kilka informacji 
i ciekawostek na temat śląskiej przyrody i jej okolicznych rezerwatów;

3. Poczęstunek – po powrocie ze spaceru na dzieci czekać będzie mały, słodki poczęstunek.
4. Ślonsko godka – krótki komentarz na temat śląskiej mowy; zadania (krzyżówka, rebusy, 

wykreślanka) ze śląskimi słówkami, które pojawiły się na zajęciach. 
Jeśli do zakończenia zajęć zostanie więcej niż 45 minut, dzieci zagrają w kalambury – 
przedstawiciele dwóch drużyn będą po kolei losować śląskie słówka związane z zajęciami 
i pokazywać je lub rysować, tak, żeby inne dzieci zgadły, jakie to słowo.

5. Murcki – podkreślenie roli Murcek w historii górnictwa na Śląsku; wyjaśnienie, co oznacza 
herb Murcek; kolorowanie herbu.

6. Praca plastyczna związana z tematyką zajęć – np. rysowanie węglem.

Wszystkie tematy:

STYCZEŃ – LUTY: „Jako to wôngél piyrszy roz na Ślônsku się znodło” – o początkach 
górnictwa na Śląsku 



W oparciu o legendę o odkryciu węgla w Murckach, dzieci dowiedzą się, jakie były początki górnictwa 
na Śląsku. Dowiedzą się też w atrakcyjny sposób, jak wyglądało życie codzienne w śląskich rodzinach, 
jakie skarby kryje śląska przyroda, o której dziś mówi się dużo rzadziej niż o górnictwie – a to 
wszystko w śląskiej godce, którą krok po kroku dzieci będą poznawać.

MARZEC – KWIECIEŃ: Śląskie bojki – lokalne legendy i opowieści o „stworokach” i nie tylko

Dzieci poznają wybrane śląskie legendy – m.in. o śląskich zbójnikach, Eliaszu i Pistulce, a także 
o różnych stworokach i o tym, jak należy się zachowywać, aby nie paść ofiarą np. utopka, beboka czy 
połednicy.  Uczestnicy zajęć zapoznają się z dziennym i rocznym rytmem pracy i dowiedzą się, gdzie 
oprócz śląskich legend i opowieści zawarte były różne zakazy i nakazy dotyczące codziennych 
czynności. Poznają szereg przydatnych dawniej przysłów.

MAJ – CZERWIEC: Skarby śląskiej przyrody – o zielonej stronie Śląska

Uczestnicy zajęć przekonają się, że Śląsk jest nie tylko „czarny”, ale i zielony! Posłuchają o puszczy 
pszczyńskiej, żubrach i murckowskim rezerwacie przyrody. Wybiorą się też na spacer, gdzie poznają 
niektóre rośliny i zioła odgrywające dawniej (i dziś!) ważną rolę. Poznają niektóre dawne przykłady 
zastosowania medycyny ludowej oraz magiczne praktyki związane z poszczególnymi roślinami.

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK: Jakle i brucleki – o stroju odświętnym i codziennym ubiorze 

Uczestnicy zajęć poznają różnice między strojem codziennym i odświętnym. Przekonają się, czym 
różnią się stroje różnych części Śląska.  Dzieci będą miały okazję przymierzyć elementy odświętnego 
stroju pszczyńskiego i zatańczyć wspólnie taniec, którego się nauczą. Poznają techniki zdobnictwa 
stroju ludowego i nauczą się je rozróżniać i nazywać po śląsku.

LISTOPAD – GRUDZIEŃ: Górnicy, górnicy…  - o górnictwie i jego roli na Śląsku

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijało się górnictwo na Górnym Śląsku, jakie kopalnie 
znajdują się w okolicy i jak wyglądała (i wygląda) praca górnika. Poznają także górnicze rytuały 
i tradycje (np. pasowanie na górnika, Barbórka, postać Skarbnika). Spotkają się z członkiem orkiestry 
górniczej i nauczą się górniczej piosenki. 


