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TOURISTIC ATTRACTION (BASED ON THE PARTICULAR CULINARY 
EVENTS)

Uwagi wprowadzające 

Południowy obszar powiatu raciborskiego, dorzecze rzeki Cyny, teren należący do 
trzech gmin: Krzanowic, Krzyżanowic i Pietrowic Wielkich – granica między Śląskiem 
a Morawami, jest wyjątkowo interesującym subregionem Górnego Śląska, posiadającym 
skomplikowaną historię. Przez wieki kulturowo, społecznie, politycznie i ekonomicznie 
oddziaływały tu Czechy oraz Morawy, Austria, Prusy, Niemcy i Polska. W tym wielokul-
turowym tyglu żyje grupa autochtonów – nazywająca siebie Morawianami – świadoma 
potrzeby kultywowania własnych tradycji oraz dbałości o zachowanie tożsamości1.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bogactwo i specyfikę dziedzictwa kulinarnego 
pogranicza śląsko-morawskiego. Organizowane imprezy i wydarzenia kulinarne mogą 
stanowić interesującą atrakcję turystyczną dla osób przybywających z innych regionów 
Polski czy zza czeskiej bądź niemieckiej granicy. 

Materiał zaprezentowany w artykule jest wynikiem jakościowych badań2 prowadzonych 
w latach 2016–2017 w Raciborskiem. Jak zauważają Norman K. Denzin i Yvonna S. Lincoln, 
„badacze jakościowi badają rzecz w ich naturalnym środowisku, próbując nadać sens lub 
interpretować zjawiska przy użyciu terminów, którymi posługują się badani ludzie”3. Autorka – 
autochtonka – miała możliwość obserwowania „od wewnątrz” i rejestrowania zaistniałych 
faktów kulturowych. Udokumentowany przy użyciu dyktafonu, aparatu fotograficznego czy 

1 O silnej odrębności Morawian traktuje tom pokonferencyjny: Tożsamość morawska na pograniczu polsko-cze-
skim. Materiały z konferencji popularnonaukowej, red. M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz 2012. 
2 W ostatniej dekadzie na polskim rynku wydawniczym ukazały się przekłady prac zachodnich badaczy zajmu-
jących się metodologią badań jakościowych. Zob. m.in.: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych, 
tłum. i red. K. Podemski, PWN, Warszawa 2009; D. Silverman, Prowadzenie badań terenowych, tłum. J. Ostrowska, 
red. K. Konecki, PWN, Warszawa 2010; S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa 
2011; R. Barbour, Badania fokusowe, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa 2011. 
3 N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, op. cit., s. 23. 
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odręcznych zapisków materiał, poddany został naukowemu opracowaniu. Posłużono się 
różnorodnymi technikami zbierania danych. Najczęściej stosowaną była obserwacja uczest-
nicząca w wydarzeniach, które są przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu. Cennym 
źródłem informacji okazały się być wywiady otwarte, w formie rozmów, poprzedzone opraco-
waniem pomocnego kwestionariusza. Respondentami byli autochtoni różnej płci, w różnym 
wieku (od 27 do 90 lat) i o rozmaitym statusie społecznym (od wykształcenia podstawowego 
po wyższe). Najliczniejszą grupę interlokutorów (15 osób) stanowiły gospodynie domowe 
interesujące się tradycjami kulinarnymi oraz uczestniczące w wydarzeniach lokalnych o tym 
charakterze. Część przeprowadzonych wywiadów miała formę spotkań fokusowych – dwa 
dotyczyły organizowanych świąt plenerowych, jedno – projektu kulinarnego „Tradycyjny 
powrót do tradycji”. Podsumowując, cały materiał terenowy autorka pozyskała samodzielnie, 
starając się uczestniczyć we wszystkich imprezach kulinarnych organizowanych na badanym 
obszarze i kontaktując się z organizatorami oraz uczestnikami zaprezentowanych wydarzeń. 
Efektem eksploracji terenowej są nagrane wywiady, materiały wizualne w postaci zdjęć oraz 
osobiste doświadczenia autorki.

Atrakcja turystyczna – wieloznaczność terminu

Termin „atrakcja turystyczna” w literaturze przedmiotu nie doczekał się jednoznaczne-
go zdefiniowania4. Spośród licznych prób konkretyzacji tego pojęcia interesująca wydaje 
się propozycja Deana MacCannella. Jest on zdania, że atrakcja to „empiryczny związek 
pomiędzy turystą, widokiem i oznacznikiem, który jest informacją o widoku”5. Aby zatem 
w ogóle mówić o atrakcji, w pierwszej kolejności turyście trzeba wskazać, co nią jest. Służą 
temu oznaczniki w postaci m.in. przewodników, folderów czy map. We współczesnym 
skomercjalizowanym świecie atrakcją turystyczną może być niemalże wszystko: zabytki, 
obiekty, kulinaria, festiwale, różnego typu wydarzenia kulturalne czy sportowe. 

Powszechnie wiadomo, że poszczególne atrakcje turystyczne cieszą się większą lub 
mniejszą popularnością. Jedne miejsca przyciągają całe rzesze turystów, zaś inne stają 
się przedmiotem zainteresowania wybranych grup, dla których celem podróży jest prze-
życie czegoś wyjątkowego, nie tylko doznanie poznawcze czy estetyczne. Wydaje się, 
że trafnie uargumentował to spostrzeżenie brytyjski socjolog John Urry, konstatując, że 
„nie ma jednego, wzorcowego doświadczenia turystycznego. Sposób patrzenia na świat 
zależy od społeczeństwa, grupy społecznej i epoki historycznej”6. 

Tradycje kulinarne pogranicza śląsko-morawskiego 

Pożywienie jest jednym z niezbędnych elementów, dzięki którym funkcjonować mogą 
żywe organizmy. Dla człowieka – poza podstawowymi funkcjami biologicznymi – jest 

4 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2011, s. 7. 
5 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 
2002, s. 64. 
6 J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2007, s. 14. 
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częścią szeroko rozumianej kultury, w której egzystuje i którą współtworzy. Pożywienie 
bowiem spełnia także istotne funkcje społeczne: symbolizuje przynależność do grupy, 
pełni znaczącą rolę w utrzymaniu prestiżu i więzi społecznych. Ponadto, jak zauważa 
Carlo Petrini: „pożywienie jest głównym sposobem interpretowania otaczającej nas rze-
czywistości. Odbija ono złożoność dzisiejszego życia i przeszłych dziejów, przenikanie się 
kultur”7. Ten obowiązkowy składnik codziennej egzystencji dostarcza bowiem informacji 
m.in. o upodobaniach kulinarnych wcześniejszych pokoleń, sposobach przyrządzania 
i spożywania konkretnych potraw. 

Na przestrzeni wieków potrzeby żywnościowe i schematy odżywiania kształtowały się 
pod wpływem różnych czynników. 

Samowystarczalność gospodarcza wsi w XIX wieku determinowała poziom i strukturę 
pożywienia, spożywano żywność wyprodukowaną i przetworzoną w ramach własnych 
gospodarstw. Wynikiem samowystarczalności gospodarki wiejskiej i minimalizmu 
konsumpcyjnego była jednostajność ówczesnego pożywienia – jednolity zestaw 
potraw, uwarunkowany dostępnością produktów żywnościowych i umiejętnością ich 
przyrządzania, co wiązało się z cyklicznością produkcji rolnej i wpływało na sezo-
nowość spożycia8. 

Niezaprzeczalnie można uznać, że tradycje kulinarne kuchni śląsko-morawskiej po-
wstawały w samowystarczalnych gospodarstwach wiejskich. Do dzisiaj wśród najstarszych 
interlokutorów znane jest powiedzenie: „Jak su kartofle w pywnicy, prasia zabite, a zeli 
w beczce, to przez zimu bida je wyhnana”9.

W XIX wieku podstawą codziennego pożywienia mieszkańców Górnego Śląska były 
ziemniaki (podawane na kilkach sposobów), gotowana lub kwaszona kapusta i żur10. 
Należy dodać, że posiłek wymagający gotowania gospodynie przygotowywały tylko raz 
w ciągu dnia (na obiad), natomiast na kolację i śniadanie w dniu następnym spożywało 
się resztki obiadu11. Mięso pojawiało się na stołach stosunkowo rzadko, raz lub dwa razy 
w tygodniu (w tym obowiązkowo w niedzielę). Chlebem posilano się również nieczęsto, 
ponieważ uważano go za produkt drogi. Dopiero pod koniec XIX stulecia „na dobre za-
domowił się” on w śląskiej kuchni12.

Na pograniczu śląsko-morawskim uprawiano głównie zboża (pszenicę, żyto, jęczmień, 
owies), ziemniaki i buraki pastewne. Zdarzały się uprawy lnu. Na początku XX wieku 

7 C. Petrini, Slow food. Prawo do smaku, tłum. J. Jackowicz, Twój Styl, Warszawa 2007, s. 62. 
8 I. Białas, Tradycje kulinarne, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach 
województwa śląskiego, red. B. Bazielich, PTL, Wrocław–Katowice, s. 217.
9 Inf.: Sandra Nikiel, lat 19, Krzanowice, zapis. w 2009 r. 
10 Zob. Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 71–82; W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji 
opolskiej w aspekcie zachodzących przemian (1815–1914), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Opole 1993, 
s. 72–73. 
11 Zob. Z. Szromba-Rysowa, op. cit., s. 72–73.
12 Podaję za: J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach i inszym 
pichcyniu, Wyd. GRAPH, Koszęcin 2008, s. 16. 
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na szerszą skalę zaczęto uprawiać warzywa – głównie kapustę, marchew, pietruszkę, 
czerwone buraki, kalarepę, fasolę, sałatę, cebulę, czosnek i chrzan. Dwa ostatnie wy-
korzystywano do kiszenia ogórków. Takich produktów, jak mięso, tłuszcz, mleko czy jaja 
dostarczała hodowla głównie bydła, trzody, drobiu, królików, a u chudobniejszych sedlaków 
(biedniejszych rolników) – kóz czy owiec. Pozyskiwane w gospodarstwach zboża, warzywa, 
owoce wykorzystywano na własne potrzeby do bieżącego spożycia, a także przetwarzano 
różnymi metodami, czyniąc zapasy, mające wystarczyć rodzinie do następnych zbiorów. 

W celu przedłużenia trwałości mięsa zasalano je. Takie mięso można było spożytkować 
bezpośrednio po wyjęciu z solanki i opłukaniu w ciepłej wodzie lub też było ono poddawane 
(po dokładnym wysuszeniu) dalszym zabiegom konserwacyjnym, a więc wędzeniu – za-
wsze dymem powstałym przy spalaniu liściastych drzew owocowych. Dlatego w każdym 
gospodarstwie była przydomowa wędzarnia, tzw. łudzynik. Proces wędzenia nadawał 
mięsu i słoninie większej trwałości, atrakcyjnej barwy, a także wpływał na smak i zapach. 

Uboje świń, potocznie określane świniobiciem, odbywały się w każdej rodzinie: bied-
niejszej – raz w roku, zazwyczaj jesienią; zamożniejszej – dwa razy w roku, w okresie 
jesienno-zimowym (przed świętami Bożego Narodzenia) i wiosennym (przed Wielkanocą). 
Nigdy nie dokonywano uboju latem, gdyż wysokie temperatury i obecność szkodliwych 
much (zwanych masarskimi) powodowały szybkie psucie się mięsa i przygotowywanych 
wyrobów. Świniobicie było wyjątkowym wydarzeniem w życiu rodzinnym, niemalże świętem 
ze swą specyficzną obyczajowością13. Jeszcze współcześnie funkcjonuje zwyczaj, że go-
spodarz dzieli się przetworami ze świniobicia z członkami rodziny, znajomymi i sąsiadami. 
Obdarowywanie zabijaczką uważało się niemal za obowiązkowe, można je porównać do 
noszenia kołacza weselnego. Do podstawowych wyrobów sporządzanych podczas świ-
niobicia należą: lelitka czerne (kaszanka) i biłe (bułczanka), jaczmynki (potrawa z kaszy 
jęczmiennej i krwi), preswuszty (salceson), lejberwuszty (pasztet), kiełbaski, gehaktes 
(mięso mielone zawekowane) i obowiązkowo smalec. 

Wiele tradycji kulinarnych w badanym subregionie związanych jest z wypiekiem chleba. 
W kulturze ludowej chleb był nie tylko symbolem pożywienia, ale także dostatku i pomyśl-
ności14. Spełniał ważne funkcje w praktykach religijnych i działaniach magicznych15. Chleba 
nie można było wyrzucać ani dopuścić do jego zepsucia, by nie sprowadzić na siebie 
i rodzinę gniewu Bożego16. Dlatego z czerstwego przygotowywano broutzupę (z dodatkiem 
tłuszczu i czosnku) albo karmiono nim drób: młode kaczki i gęsi. Przed krojeniem należało 
uczynić na bochenku znak krzyża, co praktykuje się jeszcze współcześnie w wielu rodzi-
nach, a kiedy upadnie na ziemię – podnieść go i ucałować. Szacunek dla chleba jest do dziś 

13 Zob. szerzej: D. Świtała-Trybek, Praktyka kulinarna jako wartość (na przykładzie świniobicia), [w:] Tradycja 
dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 8: Wartości w języku i kulturze, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 
2015, s. 197–211.
14 Zob. szerzej: I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 
1981. 
15 P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, 
Ossolineum, Wrocław 2000, s. 180. 
16 D. Simonides, Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Instytut 
Śląski, Opole 1988, s. 77.
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nieodłącznym elementem dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Dzieci 
wiedziały, że trzeba chleb zjadać do końca, ponieważ napoczynanie świeżego bochenka, 
kiedy są resztki starego, to obcinanie pięt Panu Bogu17. Chleb symbolizował wszystkie 
najważniejsze wartości egzystencjalne – dostatek, dobre plony, płodność kobiet i zwierząt, 
spokojne i bezpieczne życie18. Najstarsi informatorzy mocno wierzą w jego uzdrawiającą 
moc, co potwierdza stare morawskie porzekadło: „Dej mi chlib a mliko, a ja wyzdrawim”19. 

Jeszcze w latach 50. XX wieku w Krzanowicach powszechny był wypiek chleba przez 
gospodynie, dlatego domy wyposażone były w piece chlebowe, a ci, którzy takowych 
nie mieli, zanosili przygotowane okruhłe pecynki lub dłuhe sztrucle do miejscowego 
piekarza. Domowy chleb wypiekano głównie z mąki żytniej, w późniejszym czasie także 
z mieszanej: żytnio-pszennej. Przystępując do zaczyniania ciasta chlebowego, gospodyni 
brała tzw. zakwas, to jest nieco ciasta pozostawionego w dzieży od ostatniego wypieku. 
Zaczyniony chleb pozostawiano w ciepłym miejscu pod przykryciem do wyrośnięcia, by 
następnie uformować z niego bochenki. Na końcu posypywano je makiem lub kminkiem 
i pieczono w piecu.

Zaprezentowane tradycje kulinarne pozwalają wysnuć wniosek, że kuchnia morawska 
była prosta i skromna, potrawy przygotowywano ze zwykłych, łatwo dostępnych produk-
tów20. Podział posiłków na: codzienne, świąteczne, postne, okolicznościowe i obrzędowe 
wynika niewątpliwie z dużego znaczenia na badanym pograniczu czasu sacrum i nada-
wania mu właściwej oprawy, również w sferze kulinarnej. 

Powrót do tradycji w wydarzeniach kulinarnych

W ostatnich latach zapanowała moda na potrawy tradycyjne. W dyskursie kulinarnym 
tradycja zajmuje ważne miejsce. Przymiotnik „tradycyjny” nader często używany jest 
w kampaniach reklamowych różnych produktów żywnościowych jako synonim dobrego 
smaku i naturalności. Czym zatem jest produkt naturalny? W opinii Carla Petriniego to 
produkt, który jest substancją biologiczną i przy którego wytwarzaniu „nie użyto zbyt wielu 
elementów obcych lub sztucznych dla systemu środowisko-człowiek-surowiec-przetwo-
rzenie: nie ma tu miejsca dla chemicznych dodatków i konserwantów, dla sztucznych albo 
tak zwanych naturalnych zapachów, dla technologii, które wypaczają naturalność procesu 

17 Ibidem. 
18 http://naludowo.pl/kultura-ludowa/znaczenie-chleba-w-tradycji-ludowej-kulturze-rola-obrzedy-zwyczaje-wypi
ek-paska-kukielka-magia-lecznictwo.html [11.03.2017]. 
19 Inf.: Cecylia Sławik, lat 90, Krzanowice, zapis. w 2016 r. 
20 Przykładowa literatura przedmiotu dot. kuchni morawskiej: M.D. Rettigová, Domácí kuchařku, aneb pojednání 
o masitých a postních pokrmech pro dcery české a moravské, Hradci Králové 1826; G. Wawoczny, Kuchnia 
raciborska. Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Wyd. WAW, Racibórz 2005; W kuchyni 
u morawske hospodyni, oprac. W. Ehr, I. Kamińska, J. Śliż, Wyd. Zespół Szkół w Krzanowicach, Krzanowice 2006; 
Kuchnia morawska, oprac. G. Wawoczny, Wyd. WAW, Racibórz 2009; Konkurs kuchni regionalnej, Wyd. WAW, 
Racibórz–Krzanowice 2010; Zapomniane zabawy i kulinaria morawskie, oprac. B. Kaleja-Gorzalnik, S. Kwaśnica, 
M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz–Krzanowice 2014; okolicznościowe foldery: Wyspa smaków, czyli podróże 
kulinarne na pograniczu śląsko-morawskim, Wyd. WAW; Smaki ziemi raciborskiej wczoraj i dziś, Wyd. WAW; 
Sekrety śląskiej kuchni. Gospodynie z powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego prezentują przepisy 
na cały rok, Wyd. Nowiny. 
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uprawiania, hodowania roślin i zwierząt, przyrządzania pokarmu”21. Polskie społeczeństwo 
zaczyna dostrzegać walory smakowe i odżywcze produktów tradycyjnych. Wśród młodego 
pokolenia wzrasta świadomość wyjątkowości polskich wyrobów. „Polacy chętniej zajadają 
się produktami czy daniami, których już sama nazwa wskazuje, że wywodzą się z regional-
nej tradycji”22. W kraju organizuje się setki wydarzeń o charakterze kulinarnym: festiwali, 
projektów, jarmarków, festynów czy konkursów, odnoszących się właśnie do tradycji regio-
nalnych i lokalnych produktów23. Są to imprezy promujące produkty tradycyjne i dorobek 
dziedzictwa kulinarnego konkretnego regionu. Elżbieta Tomczak-Miczka dzieli je na dwa 
rodzaje: „powrót do przeszłości” i „patrzenie w przyszłość”. Pierwsze z nich „przeznaczone 
są dla publiczności, skierowane na potrawy, ich smak i wygląd w kontekście tradycji”24, 
a więc zwraca się uwagę na sposoby przyrządzania posiłków nawiązujące do historycznie 
występujących w danym regionie. Organizatorami takich imprez są różne stowarzyszenia, 
lokalne grupy działania, samorządy i instytucje promujące dziedzictwo kulinarne regionu. 
Drugi typ wydarzeń kulinarnych przyjmuje formę gastronomicznego show i jest skierowany 
do profesjonalistów: zawodowych kucharzy i producentów żywności. Podczas ich trwania 
autentyczność potraw i ich zgodność z tradycją mają drugorzędne znaczenie25. 

Kalendarz imprez subregionu raciborskiego, a dokładnie trzech jego gmin: Krzanowic, 
Krzyżanowic i Pietrowic Wielkich, obfituje w wydarzenia kulinarne zdecydowanie pierw-
szego typu, tzw. „powrotu do przeszłości”, i należy je postrzegać jako ważną inicjatywę 
kulturotwórczą w rozwijaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym pogranicza śląsko-mo-
rawskiego oraz jako atrakcję turystyczną, którą zainteresowane będą osoby fascynujące 
się kulinariami.

Imprezy kulinarne o zasięgu międzynarodowym

Od roku 2004 przez kilka kolejnych lat w gminie Krzanowice, w ramach współpracy 
transgranicznej, organizowany był Międzynarodowy Konkurs Kuchni Regionalnej, 
którego celem było 

[…] ukazanie umiejętności i tradycji kulinarnych, wzajemna integracja pokoleniowa 
osób przygotowujących potrawy oraz przekazywanie zwyczajów i recept kulinarnych, 
wypracowania najlepszych form współpracy w realizacji wspólnych projektów pomiędzy 
samorządami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami pogranicza, integracja 
mieszkańców pogranicza, promocja Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Eu-
roregionu Silesia oraz tradycji kulturowych, historii i zwyczajów jego mieszkańców26. 

21 C. Petrini, op. cit, s. 150. 
22 Wstęp, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fun-
dacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 3. 
23 Zob. szerzej: Formy organizacji turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, 
Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 88–151. 
24 E. Tomczak-Miczka, Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu, [w:] Związki polskiego dzie-
dzictwa kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, WSTiJO, Warszawa 2011, s. 272.
25 Ibidem. 
26 Konkurs kuchni regionalnej, op. cit., s. 3–4. 
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Zwyczajowo w zmaganiach konkursowych brały udział zespoły pięcio- lub sześciooso-
bowe reprezentujące poszczególne sołectwa gminy oraz partner zagraniczny (z Republiki 
Czeskiej)27. W grudniu 2009 roku gościnnie swoje potrawy zaprezentowały również zespoły 
z partnerskich miast: Liptowskiej Porubki (Słowacja) i Rohatynia (Ukraina) 28. 

Zadaniem uczestników było przygotowanie menu bożonarodzeniowego: świątecznej 
zupy, dania głównego, którym musiała być potrawa z karpia lub pieczonego indyka; macz-
ki wigilijnej29 oraz deseru. Ponadto drużyny przyrządzały charakterystyczne dla swoich 
miejscowości potrawy. Zaprezentowane dania poddawano degustacji i ocenie komisji 
konkursowej powołanej przez burmistrza. Trzeba zaznaczyć, że impreza ta zawsze mia-
ła charakter otwarty, a po rozstrzygnięciu konkursu w degustacji dań mogli brać udział 
zarówno zaproszeni goście, jak i tłumnie przybyli mieszkańcy gminy i przygranicznych 
miejscowości polskich i czeskich. Ten kulinarny festiwal kończył się biesiadą z boga-
tym programem artystycznym, podczas którego swoje umiejętności wokalne i aktorskie 
prezentowały dzieci i młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. W piątej edycji festiwalu 
organizatorzy zmienili nieco zasady konkursu, potrawy przygotowywała młodzież pod 
opieką starszych mieszkańców.

Na osobną uwagę zasługuje międzynarodowy polsko-czeski projekt kulinarny 
„Kulinarny powrót do tradycji” realizowany od września do grudnia 2016 roku przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach we współpracy z Kulturnim Centrum w Hlucinie30, 
a współfinansowany (w kwocie 9 tysięcy euro) ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”. W ramach projektu 
odbyły się cztery kluczowe działania o charakterze kulinarnym. Podczas pierwszych 
warsztatów osiem drużyn (pięć polskich oraz trzy czeskie), przy w pełni wyposażonych 
stanowiskach kuchennych, pod nadzorem szefów kuchni (Petry Podgrabińskiej z Ostravy 
i Oliwii Adamskiej z Raciborza) „krok po kroku” uczyło się przygotowania tradycyjnych dań: 
wołowiny po czesku i strudla raciborskiego31 (fot. 1).

27 W roku 2008 partnerem była miejscowość Chuchelna, zaś w roku 2009 – Strahovice. Obie miejscowości 
sąsiadują z Krzanowicami. 
28 Zob. szerzej: G. Wawoczny, Wielki festiwal smakołyków, „Krzanowice i Okolice” 2009, nr 12 (74), s. 5; http://www.
krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/207-konkurs-kuchni-regionalnej.html [08.03.2017]. 
29 Deser o konsystencji budyniu, którego podstawowymi składnikami są: wywar z warzyw, piernik, kompot ze 
śliwek węgierek, bakalie, czekolada, kakao. 
30 Koordynator projektu zdecydował się podjąć współpracę z Domem Kultury w Hulczynie, gdyż instytucja ta ma 
duże doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych. Kierowniczka placówki koordynuje organizacją imprez 
o charakterze regionalnym. Nadzoruje venty nawiązujące do tradycji Ziemi Hluczyńskiej. W szerokim wachlarzu 
imprez organizowanych przez Dom Kultury znajdują się przedsięwzięcia związane z kulinariami: „Gulaszowy 
dzień”, „Święto kartofla” czy bardzo popularne „Farmařské trhy” (targi ogrodnicze). Inf.: Marian Wasiczek, lat 48, 
Krzanowice, zapis. w 2017 r. 
31 http:/ /www.naszraciborz.pl/si te/art/1-aktualnosci/0-/52942-kul inarny-powrot-do-tradycj i--
-warsztaty-w-krzanowicach-.html [08.03.2017].
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Fotografia 1. Pierwsze warsztaty kulinarne w ramach projektu „Kulinarny powrót do tradycji”, 
Krzanowice 2016 r. 
(fot. Marian Wasiczek)

Kolejne warsztaty dotyczyły tradycyjnych sposobów przetwarzania i przechowywania 
żywności. Sala widowiskowa miejscowego domu kultury wypełniła się zapachem pie-
czonego chleba, świeżych ogórków, czosnku, chrzanu oraz aromatem topionej słoniny. 
Masterszef z Ostravy pokazała uczestnikom, jak upiec domowy chleb, rzeźnik z Borucina 
przygotował domowy smalec, zaś przedstawicielka najstarszego pokolenia instruowała 
uczestników podczas kiszenia ogórków oraz wyrobu masła w tradycyjnych maselnicach. 
Po zakończeniu części warsztatowej odbyła się degustacja przyrządzonych specjałów, 
nadto każdy mógł zabrać do domu słój ogórków przygotowanych do zakiszenia, świeżo 
wytopiony smalec, jak również gotowe do domowego wypieku ciasto chlebowe32.

Trzecie wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „Kulinarny powrót do tradycji” 
było pokazem produktów regionalnych. Miało ono miejsce w Czechach – w Domu Kultury 
w Hulczynie. Wystawcy (w większości mali producenci wyrobów regionalnych z pograni-
cza polsko-czeskiego) prezentowali przetwory owocowe i warzywne, miody, wina, piwa, 
pieczywo, makarony, słodycze, sery i wędliny. Dla licznie przybyłej publiczności zapla-
nowano degustację. Podobny pokaz, będący ostatnim kluczowym działaniem projektu, 
odbył się 25 listopada 2016 roku w Krzanowicach. Dodatkową atrakcją była obecność 
znanego śląskiego kucharza – Remigiusza Rączki33, który dla publiczności ugotował biały 
żur na maślance ze sztamfowanymi kartoflami według autorskiego przepisu. Impreza była 

32 http://www.krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/2373----morawska-spizarnia--da-
wne-tradycje-zwiazane-z-pozywieniem-na-pograniczu-polsko-czeskim-quot-.html [08.03.2017].
33 Remigiusz Rączka – znany śląski kucharz; prezenter programu kulinarnego „Rączka gotuje” emitowanego 
w TVP Katowice i radiach: Katowice i Vanessa, w którym podaje przepisy na różne dania, zarówno popularne 
śląskie potrawy, ale na przykład w nowych wersjach, jak i mniej znane, czy zapomniane regionalne przysmaki; 
autor książek kulinarnych Rączka gotuje na beztydziyń i świynta i felietonów drukowanych na łamach „Nowin 
Wodzisławskich”; właściciel restauracji w Wodzisławiu Śląskim, która jest członkiem szlaku kulinarnego „Śląskie 
smaki”. Zobacz szerzej: http://www.slaskiesmaki.pl/Poi/Pokaz/19441 [12.03.2017]; http://www.dziennikzachodni.pl/
artykul/752377,remigiusz-raczka-otworzyl-swoja-restauracje-w-wodzislawiu-slaskim-zdjecia,id,t.html [12.03.2017]. 
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połączona z promocją jego dwóch poradników kulinarnych: Rączka gotuje na beztydziyń 
i od świynta. Jesień-zima oraz Rączka gotuje na beztydziyń i od świynta. Wiosna-lato, 
które można było zakupić z autografem kucharza34.

Imprezy kulinarne o zasięgu lokalnym

Innym widowiskiem kulinarnym jest Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych od-
bywający się co roku w okolicach świąt wielkanocnych w Centrum Społeczno-Kulturalnym 
w Pietrowicach Wielkich. Tradycja organizowania tej imprezy sięga 1997 roku. Jej organi-
zatorami są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Mikołowie, 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, Starostwo Powiatowe w Racibo-
rzu oraz Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich. Każdego roku do Pietrowic przybywają 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, by zaprezentować miejscowe kulinarne wyroby 
oraz wziąć udział w zmaganiach konkursowych na najsmaczniejsze potrawy wielkanocne. 
Gotowe smakołyki, wykonane w siedzibach kół lub domach członkiń, wystawiane są na 
bogato udekorowanych stołach (fot. 2). Z reguły każde danie jest podpisane, a gospo-
dynie – prezentujące się nierzadko w strojach ludowych – udzielają informacji na temat 
składników potraw i sposobów ich przyrządzania. 

Fotografia 2. Stół z potrawami wielkanocnymi podczas IX Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych, 
Pietrowice Wielkie 2016 r. 
Źródło: http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/48852-same-smakolyki-na-pietrowickich-stol
ach---powiatowy-konkurs-potraw-regionalnych.html#17 [12.03.2017].

W roku 2016 w konkursie wystartowało czternaście kół z poszczególnych sołectw 
powiatu raciborskiego. W menu konkursowym znalazły się: zupy (m.in. biały barszcz, 
żur wielkanocny), dania na zimno (m.in. galaretki, pasztety, jajka faszerowane: łososiem, 

34 http://www.krzanowice.pl/new/site/index/1-aktualnosci-i-ogloszenia/news/2393----kulinarny-powrot-do-trady-
cji---.html [10.03.2017]. 
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porem, pieczarkami, schab: z morelą, śliwką, kiełbasą, sałatki ziemniaczane i śledziowe, 
rolada szpinakowa z łososiem, pasty), dania na ciepło (np. nadziewana kaczka, faszero-
wana gęś, kiełbasa ze świniobicia), ciasta (m.in. torty, mazurki, keks wielkanocny, baranek 
wielkanocny, baby piaskowe, babeczki), desery (głównie szpajza cytrynowa35 i z nutellą). 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się domowe sery, swojski chleb z kiełbasą oraz mora-
wianka – dobrze znana na pograniczu śląsko-morawskim galaretka warzywno-jajeczna.

Dopełnieniem tej imprezy są występy artystyczne najmłodszych mieszkańców gminy 
Pietrowice Wielkie, prezentacja chórów działających przy parafiach oraz stoiska z ręcznie 
wykonanymi ozdobami świątecznymi w szkolnych świetlicach lub pracowniach plastycz-
nych. Niezaprzeczalnie Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych jest imprezą kulinarną 
cieszącą się co roku wielkim zainteresowaniem. Jest nie tylko wydarzeniem integrującym 
lokalną społeczność, ale również interesującym produktem turystycznym. 

Uwagę na badanym obszarze przyciąga też październikowe kiszenie kapusty, które 
corocznie, od ośmiu lat, organizowane jest przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki w Tworkowie przy pomocy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Krzyża-
nowice36. Impreza ma charakter wesołej ludowej zabawy, w której zaszczytną pozycję 
zajmuje kobieta udeptująca poszatkowaną kapustę bosymi nogami, uprzednio publicznie 
umytymi przez jednego z mężczyzn z widowni (fot. 3). W kolejnych latach wybierana jest 
gospodyni z innego sołectwa gminy Krzyżanowice.

Fotografia 3. Kiszenie kapusty – widowisko kulinarne, Tworków 2016 r.
Źródło: http://www.krzyzanowice.pl/site/zdjecia/884-tworkow---kiszenie-kapusty-2016.html [12.03.2017].

Do atrakcyjnych turystycznie form promowania tradycyjnego pożywienia pogranicza 
śląsko-morawskiego należą kulinarne święta plenerowe, głównie zaś Święto Ziemniaka, 

35 Szpajza to deser z surowych białek jaj kurzych. 
36 „Krzyżanowickie Gminne Wieści. Magazyn informacyjno-reklamowy gminy Krzyżanowice” 2016, nr 11 (24), 
s. 3. 
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tzw. kartofelfest, oraz biesiady piwne. Ich uczestnikami są nie tylko mieszkańcy miej-
scowości, w których odbywają się imprezy, ale liczni turyści przybywający z Czech i Nie-
miec. Z organizacji kartofelfestów słyną dwa sołectwa: Rudyszwałd i Bolesław. Podczas 
ziemniaczanego święta odbywają się degustacje kartoflanych specjałów, w tym m.in.: 
bratkartofli (ugotowane ziemniaki smażone na patelni z dodatkiem tłuszczu i cebuli), kar-
tofelzupy (zupy z ziemniakami, cebulą, smalcem i przyprawami), kartofelzalatu (sałatki 
ziemniaczanej), ziemniaczanych bułek, babki ziemniaczanej itp. 

Drugim głównym bohaterem wspomnianych imprez, odbywających się każdego roku 
w październiku, jest piwo. Charakter piwnych przedsięwzięć nawiązuje do niemieckiego 
Oktoberfestu organizowanego w Bawarii. Pełnoletni uczestnicy mają okazję posmako-
wać różnych gatunków piwa, w tym regionalnych – z Browaru Zamkowego w Raciborzu 
(założonego w 1567 roku)37. Dużą atrakcją jest możliwość rywalizowania w rozmaitych 
konkursach i zabawach (np. picie piwa na czas, wskazanie marki piwa po smaku, rzut 
korkiem do kufla, udział w loterii fantowej, licytacji „piwnej baby” – pięciolitrowej beczułki 
z piwem). W 2016 roku jubileuszowa X Biesiada Piwna odbyła się w Roszkowie (fot. 4).

Fotografia 4. Uczestnicy X Biesiady Piwnej, Roszków 2016 r.
Źródło: http://www.krzyzanowice.pl/site/zdjecia/887-roszkow---oktoberfest-2016.html [12.03.2017].

Zakończenie 

Nie ulega wątpliwości, że współczesny turysta poszukuje wciąż nowych atrakcji, prze-
strzeni, dzięki którym chce realizować swoje zainteresowania, doświadczać nowych wra-
żeń, w tym związanych z kulinariami. Pogranicze śląsko-morawskie, niewielki skrawek 

37 W ofercie browaru są następujące smaki piwa raciborskiego: klasycznie warzone, ciemne, miodowe, mocne, 
Pils, rżnięte, zielone, twierdzowe, korzenne na miodzie. Zob. szerzej: http://browar-raciborz.pl/nasze-smaki,1108.
html [12.03.2017]. 
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w południowo-zachodniej części Górnego Śląska, stanowi ze względu na przenikanie się 
na tym obszarze kultur: czeskiej, polskiej i niemieckiej interesujące miejsce turystycznych 
eksploracji. Subregion ten wyróżnia się bogactwem zwyczajów i praktyk kulinarnych, któ-
rych wartość dostrzegają rozmaite środowiska (instytucjonalne, o charakterze lokalnym), 
upowszechniając i promując je w różnorodny sposób. 

Organizowane licznie na pograniczu śląsko-morawskim wydarzenia o charakterze stric-
te kulinarnym należy postrzegać nie tylko jako ważne inicjatywy kulturotwórcze rozwijające 
wiedzę o dziedzictwie kulturowym tego obszaru, ale również jako element tworzenia marki 
turystycznej regionu oraz interesujący produkt turystyczny. Większość przywołanych ini-
cjatyw ma już stałe miejsce w kalendarzu imprez poszczególnych miejscowości, odbywają 
się ich kolejne edycje, aktywizując określone środowiska ludzi do udziału w nich. Wśród 
uczestników liczną grupę stanowią mieszkańcy Czech. Także Polacy chętnie biorą udział 
w podobnych wydarzeniach u swoich południowych sąsiadów. Taka „wymiana” świadczy 
o tym, że kulinaria są doskonałą atrakcją, która może łączyć różne kultury i narody.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest dziedzictwo kulinarne pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono wy-
brane wydarzenia kulinarne (m.in. konkursy, projekt, biesiady, festiwale) o zasięgu międzyna-
rodowym i lokalnym, mogące być atrakcjami turystycznymi. Inicjatywy te pełnią ważną funkcję 
kulturotwórczą, dzięki nim popularyzowana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym południowo-
-zachodniego subregionu Górnego Śląska. Propagowanie dziedzictwa kulinarnego tego obszaru 
może być sposobem na podniesienie jego atrakcyjności turystycznej i skuteczną promocją regionu 
na rynkach turystycznych Polski i Czech. 

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, pogranicze polsko-czeskie, turystyka kulinarna

Abstract

The culinary heritage of Silesian-Moravian borderline is the subject matter of this article. 
The particular culinary events have been discussed in this thesis (including competitions, project, 
banquets and festivals). The extent of such events is international and local. Moreover, they are 
touristic attractions. The efforts benefit a crucial culture-making function. Therefore, the awareness 
of southwest subregion of Upper Silesia’s cultural heritage has been popularised. In such a way, 
through the promotion of this area’s culinary heritage, the touristic attraction can be enhanced. 
Furthermore, it is an effective promotion of Silesian-Moravian region on the touristic market of 
Poland and Czech Republic. 

Keywords: culinary heritage, Polish-Czech borderline, culinary tourism
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