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Wprowadzenie

Dziedzictwo kulinarne w ostatnich kilku dekadach zyskało zupełnie nowy wymiar. 
Nie ma dzisiaj drugiego takiego „produktu” kojarzonego ze spuścizną przodków, a więc 
z wartościami, ze świętowaniem, z celebrowaniem ważnych momentów w życiu jednostki 
i społeczności, jak właśnie pożywienie. Motyw jedzenia, w kontekście tradycji, charak-
terystycznych potraw i smaków, pojawia się dosłownie tak w przestrzeni publicznej, jak 
i medialnej (np. reklamy, bilbordy, programy kulinarne, nazwy lokali gastronomicznych, 
konkursy i przeglądy organizowane przez rozmaite instytucje, wydawnictwa książkowe, 
czasopisma itp.). Treści „kuchenne” stanowią też wdzięczny temat rozmów podczas róż-
norodnych spotkań w kręgu bliskich i znajomych.

Dziedzictwo kulinarne – jeden z elementów dziedzictwa kulturowego – zostało objęte 
wielorakimi działaniami na rzecz jego ochrony i promocji. Dzięki instytucjom o zasięgu 
europejskim, krajowym, regionalnym, a także obowiązującym aktom prawnym możliwe 
stało się postrzeganie go w kontekście dobra kulturowego, o które trzeba odpowiednio 
dbać i je popularyzować. Przykładami takich właśnie działań są m.in.: system certyfika-
cji produktów spożywczych w krajach Unii Europejskiej, będący rozpoznawalną marką 
wyrobów regionalnych (w kategoriach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Ozna-
czenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), także funkcjonowanie 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (zrzeszającej producentów, 
przetwórców i restauratorów z poszczególnych regionów członkowskich Europy, ich 
celem jest zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych), działające i powsta-
jące nowe szlaki kulinarne (w związku z intensywnym rozwojem turystyki kulinarnej), 
festiwale i konkursy kulinarne itp.1, które przyczyniają się nie tylko do propagowania 
kuchni narodowych, regionalnych, ale także do wzrostu świadomości wartości tegoż 
dziedzictwa kulinarnego.

1 Zob. M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2015. 
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Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na jeden z elementów dziedzictwa 
kulinarnego Śląska – słodycze odpustowe. Autorka – na podstawie badań terenowych 
(obserwacji uczestniczącej, wywiadów z mieszkańcami różnych miejscowości, także pro-
ducentami tychże słodkości) – dokonała typologii słodyczy sprzedawanych na stoiskach 
podczas odbywających się uroczystości parafialnych; wskazała na ich znaczenie w kul-
turze regionu, a także na tworzenie się nowych tradycji w zakresie konsumpcji słodkich 
artykułów spożywczych. 

Dziedzictwo kulinarne Śląska 

Każda kultura opiera się na dziedzictwie przeszłości. Życie kolejnych pokoleń przebiega 
jednak nie tylko pod naciskiem owego dziedzictwa, znaczącą bowiem rolą odgrywają 
warunki bytu, działania wyrosłe na gruncie określonych potrzeb i społecznych dążeń. 
Ważne jest także całe podłoże historyczne, na które składa się całokształt wytworów 
kulturowych ogarniających wszelkie dziedziny działalności człowieka, oraz podłoże 
biologiczne i geograficzne, a więc miejsce, w którym żyje społeczność – konkretna 
przestrzeń, gdzie kolejne pokolenia tworzą swoje dziedzictwo. Czynniki te miały także 
znaczenie dla kształtowania się pewnej specyfiki kulturowej ludności rodzimej Śląska2. 

Przywołany powyżej cytat najpełniej oddaje złożoność dziedzictwa kulturowego Śląska 
i to zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Nie ulega wątpliwości, że dziedzictwo 
to jest jednym z najbardziej różnorodnych w Polsce. Do jego elementów wyróżniających 
z pewnością należą: bogactwo zwyczajów dorocznych oraz rodzinnych, wciąż żywa gwara, 
którą posługują się mieszkańcy regionu, kulinaria, wzory zachowań (w tym też religijne, 
np. uroczyste obchodzenie odpustów parafialnych, świąt zawodowych), zarówno cha-
rakter przemysłowy (np. budownictwo mieszkalne w postaci osiedli patronackich, zabytki 
techniki), jak i rolniczy itd.3 

Kuchnia śląska jest przykładem kuchni regionalnej bardzo zróżnicowanej, co ma bez-
pośrednio związek z historią Śląska (rozmaitą przynależnością państwową na przestrzeni 
ostatnich wieków), charakterem pogranicznym tego regionu, jego ukształtowaniem (tereny 
wyżynne, nizinne, górskie) oraz specyfiką (obszary rolnicze, przemysłowe). Mieszały się 
tu różne narodowości i kultury, dlatego w kuchni śląskiej odnaleźć można wpływy niemiec-
kie, czeskie, austriackie, żydowskie i kresowe (ludności osiedlonej po II wojnie światowej 
w wyniku akcji osadniczych). 

Tradycje kulinarne Śląska wyrażają się zarówno w kuchni codziennej, określanej 
gwarowo jako „na beztydzień”, jak i świątecznej, kiedy – zgodnie z obowiązującymi prak-
tykami zwyczajowymi – przygotowuje się pożywienie okolicznościowe, zarezerwowane 

2 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo społeczno-kulturowe, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności 
rodzimej w granicach województwa śląskiego, red. B. Bazielich, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Muzeum 
Śląskie w Katowicach, Wrocław–Katowice 2009, s. 13. 
3 Zob. np. Kulturowo-językowy obraz Śląska, red. L. Przymuszała i D. Świtała-Trybek, Wyd. Uniwersytet Opolski, 
Opole 2017; Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989. 
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na dni uważane za wyjątkowe4. Oczywiście, w dobie przemiany wzorów kulinarnych, które 
wyrażają się współcześnie m.in. w większym spożyciu określonych produktów, pierwotnie 
serwowanych tylko „od święta” (np. mięsa i jego przetwory), procesów globalizacyjnych 
(dostęp „tu i teraz” do prawie wszystkich kuchni świata), propagowania zdrowego stylu 
życia (bezpośrednio związanego ze stosowaniem niskokalorycznej diety) itp., kuchnia 
rodowitych mieszkańców Śląska – zwłaszcza młodego pokolenia – nieustannie ewoluuje. 
W miejsce tradycyjnie przygotowanych potraw pojawiają się ich modyfikacje, np. „od-
chudzone” wersje konkretnego dania. Uważa się bowiem, że kuchnia śląska jest tłusta, 
a przez to kaloryczna i niekoniecznie zdrowa. 

Największy konserwatyzm kulinarny Ślązaków – podobnie jak w przypadku mieszkań-
ców innych regionów kraju – dotyczy dwóch najważniejszych świąt religijnych w Kościele 
katolickim, a mianowicie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją na stołach 
pojawiają się wówczas potrawy, które spożywa się od pokoleń. W przypadku Bożego 
Narodzenia są to: „siemieniotka”/„siemionka”/„konopiotka” (zupa z nasion konopi), zupa 
grzybowa, wywar z ryb (głów) podawany z grzankami, śledzie w zalewie (serwowane ze 
śmietaną), kapusta z grochem, kapusta z grzybami, ryba smażona (głównie karp, daw-
niej także szczupak i inne gatunki), kompot z „pieczek” (suszonych owoców), „makówki” 
(deser z masy makowej z bakaliami i bułkami pszennymi), „moczka” (gęsty sos z suszo-
nych, rozgotowanych owoców i piernika) itd. Z kolei na Wielkanoc podaje się „wędzonki” 
(szynki własnej roboty), „szołdry” (zwane też „murzynami” – wędlina zapiekana w cieście 
drożdżowym), baby wielkanocne, serniki itd.5 

Okazjonalne menu towarzyszyło również innym wyjątkowym uroczystościom o charakte-
rze rodzinnym, przede wszystkim weselom, chrzcinom (zwanym niegdyś małymi weselami)6, 
„roczkom” (pierwsza rocznica urodzin dziecka), rozmaitym jubileuszom itp., które jeszcze 
i współcześnie hucznie odprawia się w rodzinach śląskich7. Trzeba jednakże zaznaczyć, 
że obecnie zaszły duże zmiany właśnie w przypadku wspomnianych okoliczności i serwo-
wanych wówczas dań i potraw. Oprócz charakterystycznego, odświętnego/niedzielnego 
zestawu obiadowego w postaci rosołu z „nudlami” (makaronem), rolady wołowej, białych 
klusek z „zołzą” (sosem), „modrej” (czerwonej) kapusty oraz wypieku, jakim jest „kołocz” 
śląski (placek drożdżowy z nadzieniem makowym, serowym, jabłkowym i „posypką”, czyli 
kruszonką), gospodynie coraz częściej rezygnują z typowych śląskich specjałów, hołdując już 
nieco innym smakołykom, czerpiąc przy tym receptury z programów telewizyjnych, kolorowej 
prasy, Internetu. W miejsce popularnego i obowiązkowego niegdyś kolacyjnego zestawu: 
„szałotu” (sałatki jarzynowej) i „frankfuterek” (rodzaj cienkich kiełbasek) gościom podaje się 

4 J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, Śląska spiżarnia, Wyd. Fundacja Spichlerz Górnego Śląska, Koszęcin 2014. 
5 Zob. np. W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w latach 1869–1914, Wyd. In-
stytut Śląski w Opolu, Opole 1993, s. 76–77; W. Sztabowa, Krupnioki i moczka, czyli gawędy o kuchni śląskiej, 
Wyd. „Śląsk”, Katowice 1990, s. 9–27 i 77–95; J. Ondrusz, Pożywienie ludu cieszyńskiego, [w:] D. Kadłubiec 
(z zespołem), Płyniesz Olzo. Monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, Wyd. Kongres Polaków w Re-
publice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2016, s. 511–512. 
6 Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie  ludności wiejskiej na Śląsku, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 86. 
7 I. Bukowska-Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 205–218. 
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różnego rodzaju zapiekanki, sałatki, nadziewane warzywa itp. Dowolność oraz inwencje 
kulinarne urządzających gościny są bardzo dobrze odbierane przez większość uczestników. 

Odpust parafialny – święto dla ducha i ciała 

Do zwyczajowych zachowań praktykowanych przez mieszkańców Górnego Śląska 
należy podniosłe obchodzenie odpustu parafialnego (czyli dnia wspomnienia patrona miej-
scowego kościoła), który traktowany jest jako trzecie najważniejsze święto w roku, zaraz 
po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy. Święto tytularne kościoła trwa zazwyczaj jeden dzień 
i odbywa się najczęściej w niedzielę przed lub w niedzielę po wspomnieniu określonego 
świętego, w nielicznych parafiach odpust ma miejsce ipsa die, czyli w tym samym dniu (np. 
w Bieruniu Starym w kościele pw. św. Walentego)8. Specyfika tej uroczystości polega przede 
wszystkim na jej dualizmie. Jeśli więc za podstawę przyjąć charakter odpustu oraz sposoby 
jego interpretowania i traktowania przez Ślązaków (czego wyrazem są m.in. przysłowia 
„Gdzie odpust, tam jest i rozpust”, „Odpust – rozpust”), wówczas homo festivus w sposób 
wyraźny funkcjonuje jakby na dwóch płaszczyznach: jako homo religiosus w przestrzeni 
sakralnej, co wyraża się w udziale wiernych w nabożeństwach sprawowanych w tym 
dniu – mszach św., nieszporach, procesjach, i homo ludens w przestrzeni ludycznej, na 
którą składają się przyjęcia odpustowe, stragany z różnymi rzeczami, karuzele, zabawy 
taneczne, festyny, a więc wszystko to, co składa się na „świat zabawy”9. Odpust parafialny, 
przebiegający do południa pod znakiem nabożeństw w kościele, a po południu przeradza-
jący się w radosne ucztowanie i zabawę, łączy w sobie te dwie sfery przeżywania.

Zatrzymajmy się przy biesiadach organizowanych z okazji odpustu. Zwyczaj ten jest 
mocno ugruntowany w rodzinach śląskich, choć w ostatnich dekadach zmieniła się nieco 
formuła przyjęć. Dawniej bowiem bliskich, przybyłych z różnych miejscowości na odpust do 
krewnych, obowiązkowo podejmowano już obiadem (zaraz po sumie odpustowej w kościele), 
dzisiaj coraz częściej zaprasza się ich dopiero na podwieczorek i kolację. Wyjątek stanowią 
dzieci, które uczestniczą w obiedzie u rodziców i odwrotnie – rodzice w domach swoich dzieci. 
W przypadku menu odpustowego nie ma jednego stałego obowiązującego zestawu potraw, 
zwłaszcza w przypadku serwowanego mięsa. Jedzenia zawsze musi być dużo, aby wszy-
scy biesiadnicy mogli najeść się do syta. Powinny to być potrawy uważane za świąteczne, 
stąd obiad składa się z rosołu z makaronem, drugie danie zaś z różnych gatunków mięs 
(rolad, gęsi, kaczek pieczonych, schabu pieczonego lub po sztygarsku itd.), klusek (białych 
i „czornych”) bądź ziemniaków oraz rozmaitych surówek (kapusty czerwonej, białej, mizerii 
ogórkowej lub fasolki szparagowej) i kompotu. Na podwieczorek – do kawy – serwuje się 
„szpajzę” (deser na bazie ubitych jajek z cukrem, alkoholu i żelatyny), ciasta biszkoptowe 
z owocami i galaretką, śląski „kołocz” i obowiązkowo pierniki z odpustu (zob. fot. 1 i 2)10. 

8 Szerzej na ten temat: D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, Wyd. Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2001, s. 41–46. 
9 D. Świtała-Trybek, Gdzie odpust, tam jest i rozpust. O przestrzeni odpustowej na Górnym Śląsku, [w:] Prze-
strzenie, miejsca, wędrówki, red. P. Kowalski, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 135–148. 
10 Śląska kucharka doskonała, zebrała i oprac. E. Łabońska, Wyd. Edytor, Katowice 1996, s. 195. 
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Fotografia 1. Odpustowy obiad (drugie danie)

Źródło: fotografia własna, Ruda Śląska, 2017 r. 

Fotografia 2. Słodycze odpustowe 

Źródło: fotografia własna, Ruda Śląska, 2017 r.
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Genetycznie z każdym prawie świętem związana jest ludyczność demonstrująca po-
trzebę zabawy, radość, wesołość, ekspresję, wspólnotowe uczestniczenie. Najbardziej 
widowiskowym elementem przestrzeni ludycznej odpustu śląskiego są kramy, nadające 
osobliwy koloryt miejscowościom, w których się odbywa. Stoiska te nazywane powszechnie 
„budami”, „sztandami” są największą atrakcją przede wszystkim dla dzieci i nastolatków. 
Kramy te ustawiane są zazwyczaj w pobliżu kościoła, na chodnikach i ulicach do niego 
wiodących, bądź na placach specjalnie na ten dzień wyznaczonych (np. na targowisku miej-
skim). Współcześnie stragany pojawiają dopiero w dniu święta, podczas gdy w okresie 
międzywojennym w wielu parafiach „budy” stały już przez cały miesiąc albo przez cały 
tydzień poprzedzający uroczystość, np. w Lipinach, Siemianowicach, Bojszowach, Wirku 
itd. W części przemysłowej Górnego Śląska przestrzenie z charakterystycznymi kramami 
odpustowymi, karuzelami, strzelnicami określano mianem „romla” („rumla”)11. Z obserwacji 
terenowych prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku wynika, że na liczbę stoisk podczas 
uroczystości odpustowych ma wpływ charakter miejscowości. Okazuje się bowiem, że 
w parafiach miejskich straganów jest zdecydowanie więcej niż w wiejskich, co bezpośred-
nio związane jest z potencjalną liczbą klientów, którzy będą nabywali określone artykuły. 

Dzisiaj, podobnie jak dawniej, wśród kramów dominują przede wszystkim te z zabaw-
kami i słodyczami (na ten temat w dalszej części artykułu). Trzeba jednak od razu podkreś-
lić, że w przypadku zabawek są to takie same produkty, jakie można nabyć w sklepach 
zabawkarskich, dominują wśród nich wyroby chińskie, plastikowe, wytwarzane taśmowo, 
szybko się psujące. Tymczasem dawne zabawki w dużej części stanowiły wytwór własny 
rzemieślników. Jak wspomina znany filmowiec spod Pszczyny: 

Te bawidełka miały nasze, śląskie nazwy, które mi pobrzmiewają do dziś: kalejdo-
skopy, piszczałki, trąbki, strzylowy na frópy, fyrtoki na koło, kryczki z bombonkami, 
baliki z tretym na gumce, szmaciane lalki, zdarzadełka, ślepe zygarki na rynka abo 
do kapski, piestrzonki, kiety, pistolety na patrony abo na frópy i wiele jeszcze innych12. 

Obecnie sprzedawane są także balony (w rozmaitych rozmiarach i kształtach), wia-
traczki, maskotki (dominują pluszaki), biżuteria (ze srebra, z różnych innych materiałów), 
ozdoby do włosów, apaszki, szale, galanteria (torebki, portfele, akcesoria do telefonów 
komórkowych) itd. 

„Odpust bez pierników to nie odpust” 

Powyższa wypowiedź mieszkańca Śląska w pełni oddaje znaczenie charakterystycz-
nych wypieków, także innych słodyczy, które stanowią o wyjątkowości odpustu parafialne-
go. Leksem „odpustowy” powszechnie kojarzy się z kiczowatością, bylejakością, rzeczą 
mało wartościową. W Słowniku języka polskiego można przeczytać, że odpustowy to „tan-

11 D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa…, s. 103–111. 
12 J. Kłyk, Przedwojenny odpust, „Nasza Rodnia” 2006, nr 6(04), s. 12. 
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detny, w złym guście”13. Jak zatem określenie to ma się w kontekście charakterystycznych 
słodyczy sprzedawanych podczas uroczystości parafialnej, słodyczy spożywanych niekiedy 
tylko raz w ciągu roku? Czy rzeczywiście niosą one z sobą tylko pejoratywne skojarzenia? 

Kramy odpustowe, a zwłaszcza te z rozmaitymi łakociami, cieszyły i nadal cieszą nie 
tylko najmłodszych, ale i dorosłych, którzy nabywają je zazwyczaj po wyjściu z kościoła 
i zanoszą do swoich domów, by następnie serwować je do kawy podczas popołudniowego 
podwieczorku. Jednakże zwyczaj kupowania słodyczy odpustowych ma długą historię i to 
nie tylko na Górnym Śląsku. Warto przypomnieć, że zgodnie z tradycją, rodzice, chrzestni, 
bliscy krewni biorący udział w pielgrzymkach czy uczestniczący poza miejscem zamiesz-
kania w uroczystościach odpustowych, po powrocie do domu obdarowywali członków 
rodziny drobnymi pamiątkami (głównie dewocjonaliami) i właśnie słodyczami. Były to 
głównie wypieki w postaci pierników oraz cukierki. 

Na przestrzeni ostatniego stulecia asortyment śląskich słodyczy odpustowych zmieniał 
się, na co wpływ miały różne czynniki, w tym m.in. moda na określone gatunki wyrobów 
cukierniczych, tradycja kupowania konkretnych słodyczy w poszczególnych rodzinach, 
przyzwyczajenia kulinarne konsumentów, a także bogacenie się społeczeństwa. Z pew-
nością można stwierdzić, że współcześnie wybór odpustowych „maszketów” jest dużo 
większy niż przed II wojną światową i w okresie powojennym. Znaczące zmiany w ich 
różnorodności nastąpiły w latach 90. ubiegłego wieku, obok tych tradycyjnych bowiem, 
znanych od pokoleń, produkowanych zazwyczaj w niewielkich zakładach cukierniczych 
i piekarniach, pojawiły się nowe, które trudno nazwać odpustowymi, ponieważ są to wy-
roby firm spożywczych (w tym i zagranicznych), które znalazły dla nich nowy rynek zbytu. 

Typologia słodyczy odpustowych 

Słodycze odpustowe można podzielić na kilka kategorii, uwzględniając składniki i techniki 
ich wytwarzania oraz tradycje nazywania ich przez Ślązaków. Pierwszą grupę stanowią 
wypieki nazywane potocznie piernikami. Należą tu zarówno charakterystyczne pierniki 
w kształcie serc, Mikołajów, baranków, zajączków, koszów z kwiatami14, których powierzch-
nia malowana jest kolorowymi lukrami lub przyozdobiona oleodrukowanymi rysunkami 
(dziś rzadko można takie spotkać), jak również rozmaite ciastka o piernikowym smaku. 
Piernikowe serca – od niewielkich po kilkunastocentymetrowe i większe – były niegdyś 
najbardziej pożądanym prezentem, jaki chciała otrzymać dziewczyna od kawalera pod-
czas odpustu15. Taki bowiem dar był oznaką jego zalotów czy sympatii. Pierniki te, w za-
leżności od stopnia zaangażowania uczuciowego osoby ofiarowującej, miały różnorodne 
napisy, np. „Dla Kasi”, „Krysi” albo bardziej już deklarujące wyznania: „Od serca”, „Kocham 

13 https://sjp.pwn.pl/sjp/odpustowy;2493573.html [25.10.2017]. 
14 Niegdyś pierniki przedstawiające puste koszyki symbolizowały odmowę przy oświadczynach, stąd powiedzenie 
„dostać kosza”. 
15 G. Morcinek, Śląsk, Wyd. Polskie, Poznań 1933, s. 177; W. Korzeniowska, O targach, jarmarkach, odpustach 
kiermaszach i pielgrzymkach, [w:] Śląskie uciechy i zabawy (materiały etnologiczno-folklorystyczne), red. I. Bu-
kowska-Floreńska, Wyd. Śląski Instytut Naukowy, Bytom 1991, s. 116–119. 
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Cię” itp. Z obserwacji terenowej wynika, że w ostatnich kilku latach piernikowe serca znów 
wracają do łask, wielu sprzedawców oferuje je na straganach ze słodyczami. Nabywają je 
nie tylko zakochani, ale rodzice, którzy przekazują je swoim dzieciom, mężowie – żonom 
i odwrotnie, babcie i dziadkowie – wnukom itd. (zob. fot. 3). Jak zatem widać, zmienili się 
odbiorcy owych wyjątkowych wypieków, bowiem nie są to już tylko panny na wydaniu, co 
świadczy o tym, że transpozycji uległ sam kontekst sytuacyjny związany z ofiarowywaniem 
ich jako daru szczególnego. Dzisiaj pierniki te traktowane są jako miłe pamiątki z odpustu. 

Fotografia 3. Piernikowe serca 

Źródło: fotografia własna, Piekary Śląskie, 2016 r.

Do grupy wypieków określanych jako pierniki odpustowe należą również: całuski 
(pierniki w białej, lekko miętowej polewie, formowane przed pieczeniem w różne niere-
gularne kształty)16, futermeloki (pierniki pokrojone w kostkę i oblane polewą z cukru)17, 
urzinki (ciemne pierniki, które przed wypiekiem formowane są w romby, zob. fot. 4)18, 
krajanka zwana też kostką czekoladową (ciemny krojony w kostkę piernik przekładany 
nadzieniem z konfitury, oblany czekoladą). 

16 Określenie nawiązuje do wyglądu pierników, a przede wszystkim ich polewy, która nie jest gładka, ponieważ – 
zdaniem jednego z cukierników – „przy lukrowaniu pierniki są ułożone blisko siebie, jakby się całowały”. 
17 Pochodzenie nazwy tych wypieków informatorzy tłumaczą od gwarowego „futermel” (z jęz. niem. Futter – 
pokarm i Mehl – mąka), czyli otręby pszenne, które dawniej były głównym surowcem tych ciastek. 
18 Nazwa pierników pochodzi od gwarowego „urzinać” – ucinać. Pierniki przed wypiekiem są formowane („urzi-
nane”) za pomocą noża. 
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Fotografia 4. Wypieki odpustowe (od lewej: urzinki, całuski i makrony)

Źródło: fotografia własna, Chorzów, 2016 r. 

Osobny rodzaj wypieków stanowią ciastka na bazie ubitych białek z cukrem oraz 
różnych dodatków. Wśród nich są makrony w kilku wersjach: tradycyjne – z bułką tartą 
i olejkiem migdałowym; hawerflokowe (z płatkami owsianymi)19 i kokosowe (jak nazwa 
wskazuje – z dodatkiem kokosu, znane również pod nazwą kokosanki), anyżki (płaskie, 
okrągłe suche ciasteczka o anyżowym smaku). Do innych tradycyjnych wypieków należą 
także: zozworki (zwane też imbirkami, drobne, suche ciasteczka o wyraźnie imbirowym 
aromacie, charakterystyczne dla Śląska Cieszyńskiego)20, oblaty (kruche, cienkie wafle 
z odciśniętymi na powierzchni wzorami). Przywołane anyżki, zozworki i oblaty zostały 
wpisane na Listę produktów tradycyjnych. 

Kolejną grupę słodyczy odpustowych stanowią cukierki. Ich asortyment nie jest tak 
bogaty jak wypieków, ale równie często są one kupowane. Najbardziej charakterystyczne to 
kokosfloki (lub floki, w różnych kolorach i kształtach z miękkiej masy kokosowo-śmietan-
kowej i cukru)21; kartofelki marcepanowe (niewielkich rozmiarów kulki wykonane z masy 
ziemniaczanej i cukru pudru z dodatkiem aromatu migdałowego, obtoczone w kakao, 
zob. fot. 5); szkloki (landrynki, kształtem przypominające drobne kawałki szkła, obecnie 
produkowane w różnych smakach i kolorach). 

19 Nazwa pochodzi z jęz. niem. Haferflocken – płatki owsiane. 
20 Zozwór to w gwarze śląskiej określenie imbiru.
21 Nazwa tych cukierków pochodzi z jęz. niem. Flocke – płatek. 



Dorota Świtała-Trybek 220

Fotografia 5. Cukierki odpustowe (od lewej: kartofelki marcepanowe, kokosfloki, powyżej nadziewane 
kokosanki i cukierki o smaku jagodowym) 

Źródło: fotografia własna, Mikołów, 2017 r. 

Z odpustami śląskimi kojarzą się także takie tradycyjne specjały, jak: zozwór (kilku-
centymetrowe kostki cukrowe o smaku miętowym, imbirowym), myszki, misie (z masy 
piankowej i żelatyny, zob. fot. 6), tatarak (gotowany korzeń tej rośliny, smażony z cukrem), 
suszone owoce w czekoladzie oraz lizaki (zob. fot. 7).

Fotografia 6. Zozwór (kostki cukrowe o smaku miętowym oraz imbirowym) i myszki – pianki 

Źródło: fotografia własna, Orzesze, 2015 r. 
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Fotografia 7. Lizaki 

Źródło: fotografia własna, Zabrze, 2015 r.

Uroczystości patronalne kościołów odbywają się w różnych miesiącach roku, co ma 
wpływ na sezonowość słodyczy sprzedawanych na straganach. Zdecydowana większość 
z nich pojawia się przez cały rok, ale są też takie, które można kupić tylko w określonym 
czasie, jak np. pierniki Mikołaje – w listopadzie i grudniu czy cukrowe, czekoladowe za-
jączki, kurki, baranki – przed Wielkanocą. 

Żelki, piankowe cukierki, kokosanki z budyniem – nowa 
odpustowa „tradycja”

Oprócz przywołanych powyżej tradycyjnych słodyczy odpustowych trzeba też wspo-
mnieć o innych, których jednak nie można zakwalifikować do produktów śląskich. Mam 
na myśli przede wszystkim bajecznie kolorowe żelki w rozmaitych smakach (często 
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łączonych, np. truskawkowo-jagodowe, cytrynowo-melonowe, zob. fot. 8) i rozmiarach 
(od kilku centymetrów do ponad półmetrowych), chętnie kupowane przez dzieci. Można 
odnieść wrażenie, że dzisiaj podczas każdej imprezy o charakterze plenerowym właśnie 
kramy z tymi „specjałami” – wytwarzanymi z żelatyny, syropu glukozowego i soków – poja-
wiają się obowiązkowo. Stąd chyba już nikogo nie dziwi ich obecność podczas jarmarków 
bożonarodzeniowych i wielkanocnych, dożynek, szkolnych festynów, a nawet zawodów 
sportowych. Co więcej, na dobre zadomowiły się one w centrach handlowych, będąc tym 
samym jedną z kulinarnych atrakcji. 

Fotografia 8. Kolorowe żelki 

Źródło: fotografia własna, Piekary Śląskie, 2016 r.

Badania terenowe wykazały również, że dużą popularnością wśród kupujących cieszą 
się piankowe cukierki, wyróżniające się intensywnymi barwami (żółte, pomarańczowe, 
czerwone, różowe, zielone, granatowe itd.), przypominające owoce, figury geometryczne 
(romby, małe kulki), sprzedawane zazwyczaj na wagę, bezowe misie (od lat 80. ubiegłego 
wieku) oraz galaretka w cukrze itd. 

Obserwując zatem współczesne stragany odpustowe, wyraźnie widać, że obok trady-
cyjnych słodyczy pojawiają się nowe, które z każdym rokiem zyskują coraz większe grono 
odbiorców, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. W większości przypadków są to wyroby 
firm cukierniczych, często spoza Śląska (np. Kampol z Łodzi, Adamek z Krakowa czy 
Karmel z Tarnowa), specjalizujących się w produkcji tego typu artykułów żywnościowych. 
Dokładna analiza materiałów zawartych w Internecie pozwoliła wysunąć wniosek, że na 
obszarze Polski takich działających firm jest wiele, co świadczy o tym, że zapotrzebowanie 
na słodycze odpustowe jest w naszym kraju znaczne. 
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Producenci tradycyjnych słodyczy odpustowych 

Słodycze odpustowe – jakkolwiek by o nich nie mówić – w powszechnym odbiorze zawsze 
będą się kojarzyły z produktami gorszego gatunku. Jednak nie do końca jest to prawda, biorąc 
pod uwagę chociażby wyroby (nie wszystkie) sprzedawane podczas śląskich odpustów i to, 
w jaki sposób są one traktowane przez samych kupujących. Z pewnością dla osób znających 
je od dzieciństwa, degustujących je regularnie podczas uroczystości patronalnych kościoła, 
są one wyśmienite, bo naznaczone sentymentem, a tym samym pozbawione opinii o ich 
bylejakości. To tylko jedna strona zjawiska. Druga – bardziej złożona – dotyczy różnorodne-
go asortymentu tychże słodyczy odpustowych i sposobów ich produkcji, w tym stosowania 
starych receptur, określonych składników itp. Nie sposób w tym miejscu szerzej zająć się tym 
zagadnieniem, na marginesie wspomnę tylko, że na zaproszenie jednej z firm cukierniczych 
(z Bujakowa) miałam okazję obserwować produkcję słodyczy odpustowych i byłam pod wra-
żeniem zarówno organizacji pracy w piekarni, jak i sposobów wytwarzania – według tradycyj-
nych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie – rozmaitych rodzajów słodkości. 

Producentami tradycyjnych słodyczy odpustowych – co wykazały badania terenowe – są 
w większości firmy rodzinne, które zajmują się tym od pokoleń. Nierzadko w takich rodzinach 
cukiernikami byli dziadkowie, rodzice, a następnie dzieci. Oni też zajmują się dystrybucją 
słodyczy, sami sprzedają wyroby na straganach, zatrudniają również na umowy-zlecenia 
osoby obce. Największe rodzinne ośrodki produkcji słodyczy odpustowych znajdują się 
w następujących miejscowościach: Piekarach Śląskich, Bujakowie, Katowicach, Opolu, 
Świętoszowicach, Ziemięcicach, Kozłowej Górze. Najstarszą i nadal działającą na Górnym 
Śląsku firmą zajmującą się wyrobem pierników i słodyczy odpustowych jest Wytwórnia 
Pierników i Cukrów, którą założył w 1932 roku Emil Widera w Bujakowie (zob. fot. 9)22. 

Fotografia 9. Stoisko Widerów z Bujakowa 

Źródło: fotografia własna, Knurów, 2016 r. 

22 D. Świtała-Trybek, Pierniki odpustowe Emila Widery z Bujakowa, „Twórczość Ludowa” 2000, nr 3, s. 9–11.



Fotografia 10. Stoisko ze słodyczami firmy Marcepanek z Piekar Śląskich 

Źródło: fotografia własna, Chorzów, 2016 r.

Podsumowanie 

Dziedzictwo kulinarne jest zjawiskiem bardzo złożonym, zawierającym wiele różno-
rodnych egzemplifikacji, odnoszących się do spuścizny kulinarnej przodków, a więc do 
szeroko rozumianego pożywienia wcześniejszych pokoleń, sposobów jego pozyskiwania, 
konserwowania itp. W każdym prawie narodzie, regionie, a nawet w poszczególnych 
rodzinach można mówić o dziedzictwie kulinarnym – dziedzictwie, które miało i ma nadal 
wpływ na kształtowanie się współczesnych kuchni, tak w wymiarze zbiorowym, wspólno-
towym, jak również indywidualnym. Dziedzictwo kulinarne, jak chyba żadne inne, zawiera 
najwięcej pozytywnych konotacji, ponieważ dotyka sfery cielesnej i duchowej człowieka, 
jego potrzeb, przeżyć, ale i marzeń. 

W kontekście dziedzictwa kulinarnego Śląska jawią się tradycyjne słodycze odpustowe, 
które należą do wyjątkowych artykułów żywnościowych, ponieważ: 

 – przynależą do święta kościelnego, które od pokoleń jest w tym regionie bardzo uro-
czyście obchodzone; 

 – tradycje ich spożywania w rodzinach śląskich dokumentują źródła archiwalne odno-
szące się do II połowy XIX wieku; 

 – ich zakup jest możliwy tylko w określonym miejscu i czasie – kiedy odbywa się w miej-
scowości odpust, można je zatem porównać do innych potraw obrzędowych, które 
serwuje się podczas dwóch najważniejszych świąt religijnych (Wielkanocy i Bożego 
Narodzenia);
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 – są artykułami, z którymi związane są konkretne praktyki zwyczajowe, jak: częstowanie 
nimi domowników i przybyłych gości, współcześnie także znajomych w pracy (następ-
nego dnia), ofiarowywanie ich jako szczególnej pamiątki (piernikowe serca); 

 – produkowane są przez firmy cukiernicze zajmujące się ich wyrobem od pokoleń; 
 – forma zakupu słodyczy – na straganach – współtworzy kulturową otoczkę odpustów 

parafialnych, buduje ludyczną przestrzeń święta patronalnego kościoła;
 – ich różnorodność, wygląd, a nawet gwarowe nazwy mają wpływ na zainteresowanie 

nimi przez osoby, które wcześniej ich nie znały bądź nie degustowały;
 – wartość kulturowa niektórych słodyczy została doceniona przez wpis na Listę produk-

tów tradycyjnych. 
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Streszczenie 

Do zwyczajowych zachowań praktykowanych przez mieszkańców Górnego Śląska należy pod-
niosłe obchodzenie odpustu parafialnego (czyli dnia wspomnienia patrona miejscowego kościoła). 
W uroczystość tę zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich ustawiane są w pobliżu ko-
ścioła stragany z różnymi rzeczami, głównie z zabawkami i słodyczami, nazywane powszechnie 
„budami”. Przedmiotem artykułu są charakterystyczne słodycze odpustowe (pierniki, „makrony”, 
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„futermeloki”, „kokosfloki”, „zozwór”, „urzinki” „szkloki” itd.), które od pokoleń produkowane są 
w tym regionie przez lokalne zakłady cukiernicze. Autorka dokonała typologii tychże słodyczy, 
zwróciła uwagę na ich znaczenie jako na element dziedzictwa kulinarnego Śląska. 

Słowa kluczowe: Górny Śląsk, dziedzictwo kulinarne, odpust parafialny, pierniki, słodycze 

Abstract

Upper Silesian customs include solemn celebration of a parish fair (it is the day on which the 
patron of the local church is remembered). On that day, in cities, towns and villages stalls are 
set up close to churches. On the stalls – traditionally called “budy” – various things are offered, 
mainly toys and sweets. The following article describes typical church fair sweets (gingerbread, 
“makrony”, “futermeloki”, “kokosfloki”, “zozwór”, “urzinki” “szkloki” etc.). They have been made 
in this region by the local confectionaries for generation. The author has divided the sweets into 
different types, concentrating on their meaning as an element of the Silesian culinary heritage. 
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NOTKA O AUTORCE 

Dr hab. Dorota Świtała-Trybek, kulturoznawca, folklorystka, Uniwersytet Opolski, Katedra 
Kulturoznawstwa i Folklorystyki. Autorka około 100 prac naukowych (w tym trzech monografii 
naukowych, dwóch monografii o charakterze popularnonaukowym, dwóch antologii tekstów 
folklorystycznych, dwóch redakcji prac zwartych); członek Władz Statutowych Międzynarodowej 
Organizacji Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art – IOV) Sekcja Polska oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Wykonawczej ds. badań i praktyk kulturowych. Zainteresowania 
naukowe: tradycyjna i współczesna kultura, dziedzictwo kulinarne, obrzędowość doroczna 
i rodzinna, turystyka kulturowa, religijność i pobożność ludowa.


