
„GODNE ŚWIĘTA”

Boże Narodzenie
na Śląsku





Okres Świąt poprzedza pochodząca 
z Niemiec tradycja robienia 
Adwyntkranca (wieńca adwentowego). 
Robi się go z gałązek choinki 
i umieszcza się na nim cztery świeczki, 
które symbolizują niedziele adwentowe.



Zanim w latach 30-tych ubiegłego 
wieku stopniowo rozpowszechniły 
się choinki - elementem wystroju 
Bożego Narodzenia na Śląsku 
były połaźniczki - przyozdabiane 
gałązki świerkowe zawieszane 
nad drzwiami lub pod sufitem.



Na Śląsku tradycja ozdabiania choinki 
bombkami i innymi dekoracjami została 
zapożyczona od Niemców. 
Choinka jest zwyczajem przejętym 
od narodów germańskich w XIX w.



Śląskie 
„GODNE ŚWIĘTA” -

to w tradycji tak wyjątkowy czas, 
że musi być on GODNIE świętowany. 



Śląskie 
zwyczaje 
bożonarodzeniowe



Wigilia  

- magiczny dzień





















































Dawniej na śląskich stołach dwanaście 
potraw pojawiało się sporadycznie. 
Zwykle przestrzegano liczb 
nieparzystych. 
Najczęściej spożywano od pięciu do 
siedmiu dań.



Pierwszym wigilijnym 
daniem jest zupa -
może to być: 
tradycyjna grzybowa, 
barszcz z uszkami albo…

https://kuchnia.wp.pl/zupy-6069849524310657c
https://kuchnia.wp.pl/barszcz-z-uszkami-6063451166651521c




Karp

Wśród kolejnych przysmaków jest 
karp (pieczony na różne sposoby -
w piekarnikach, bądź na patelni). 
Na stole pojawiają się też inne ryby.



Karp jest rybą „bardzo śląską” 
- znano go tutaj od wieków. 
Przywędrował do nas 
od Czechów, a do nich
od Austriaków. 

Podobno do Austrii 
tłustego karpia 
sprowadzili … 
rzymscy smakosze. 





Kapusta z grzybami

- jest klasycznym dodatkiem, 
który bardzo często pojawia się 
na wigilijnym stole.



Kapusta z grochem = potęga Ślązaka

Kapustę kiszono na Śląsku 
bardzo często. 
W biedzie na stole wigilijnym 
mogło zbraknąć ryby, 
ale kapusta z grochem 
musiała się znaleźć.



Moczka czyli słodka bryja
(zupa piernikowa, 
czasem z bakaliami)

- tradycyjna śląska potrawa wigilijna. 
Jest deserem, ale może być również
podawana wytrawnie.
Przygotowuje się ją z ciemnego piwa, 
piernika, migdałów, rodzynek, 
orzechów laskowych i dużej ilości wody, 
w której wszystko musi się „wymoczyć”.







Kompot z suszu 
(jabłka, śliwki, gruszki)

- podaje się w salaterkach 
(nigdy w szklankach) 
i tylko podczas kolacji 
wigilijnej. 



https://tuudi.net/ciapkapusta-panczkraut-tradycyjny-przepis/




Modro kapusta

- na śląskim wigilijnym stole
powinna koniecznie się znaleźć. 



Rolmopsy

- czyli zawijane śledzie.
Często pojawiają się 
podczas śląskiej 
wieczerzy wigilijnej.



Makówki zwane też makiełkami.

- pyszny deser z maku, bakalii, 
miodu i namoczonych w mleku  
sucharków lub pokrojonych bułek. 
W szklanej misie przekłada się 
warstwy masy makowo-bakaliowej 
i bułki. 



W słowiańskim kręgu 
kulturowym mak posiadał 
specjalne znaczenie, 
związane z Zaduszkami. 
Wiadomo bowiem, że 
w tym dniu przybywają 
duchy zmarłych.



Dawniej Ślązacy na święta 
szykowali wielkie góry makówek. 
W baliach i wannach!!!
Byle więcej. 

Bez makówek nie można 
było bowiem wyobrazić
sobie świąt.



Pierniczki i inne małe ciasteczka

- pieczone są już na początku 
listopada.
Zwyczajem jest obdarowywanie 
nimi bliskich i sąsiadów.

Pyszności te „towarzyszą” 
Ślązakom do Nowego Roku.



Na koniec wigilijnej kolacji 
każdy uczestnik dostaje 
po malutkim kawałku 
chleba z miodem. 
Żeby w nadchodzącym 
roku wszystkim się 
powodziło. 



Śpiewanie kolęd 
po wieczerzy wigilijnej 

- wynika z tradycji i jest   
związane ze zwyczajem   
muzykowania i śpiewania
oraz ze specyfiką dawnego   
górnictwa. 





Dla równowagi przy kopalniach 
powstawały orkiestry i chóry.

Spontaniczne muzykowanie 
przenosiło się na rodziny, 
a w święta - na kolędowanie.

http://businessinsider.com.pl/lifestyle/swieta-bozego-narodzenia-na-swiecie-rozne-tradycje/r6djhp7


Po wieczerzy wigilijnej, 
po kolędowaniu, 
po prezentach 
- czekano na Pasterkę. 
Był nawet zwyczaj, by jak 
najszybciej wejść do kościoła. 

Miało to zapewnić pomyślność 
w nadchodzącym roku. 



Kolędnicy

- to dzieci poprzebierane za Bożą Rodzinę, 
pastuszków, zwierzęta i aniołki.
Wychodzą dopiero 6 stycznia, 
w święto Trzech Króli. 



Najmłodsi chodząc 
od domu do domu 
w podziękowaniu
za śpiewanie kolęd 
otrzymują słodycze.



Zaśpiewajmy razem „Dzisioj w betlyjce” 
(na melodię: „Dzisiaj w Betlejem”)

Dzisioj w betlyjce, tam pod Betlejym
cuda som i dziwy.
Bo prosto z nieba, aby świat zbawić 
Gość wielgi tam przibył.

Ponboczek w stajni, idź go przigarnij.
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli.
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy
I mu coś fajnego domy!



Panna Maryjka, piastuje w rynkach 
Ponboczka małego.
I tak se myśli, niych mu sie prziśni
coś fest pobożnego.

Ponboczek w stajni, idź go przigarnij.
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli.
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy
I mu coś fajnego domy!



Prziszli pastyrze, łotwarli dźwiyrze, 
zagrali na lirze.
Czamu na sianie, leżysz nasz Panie, 
kaj zogowek z piyrzym?

Ponboczek w stajni, idź go przigarnij.
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli.
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy
I mu coś fajnego domy!



Świąteczny słownik 
gwary śląskiej

• choinka - krisbaum, goik
• prezenty - geszynki,podarki
• kolęda - kolynda
• wigilia - wilijo
• pasterka - pastyrka
• gwiazdka - gwiozdka
• bombki - glaskugle
• szopka - betlejka
• cukierki - bombony
• słodycze - maszkety
• feferkuch - piernik
•

http://smaker.pl/polecane/piernik


Winszujymy Wōm
piyknie, coby te Gody 
były richtich radosne.

Cobyście mieli naôbkoło
siebie wszyjskich tych,
kerym fest przajecie. 



Coby swada i ôstuda
trzimały sie daleko fōrt
ôd Waszych chałpōw.

Bydźcie radzi a wyzgerni, 
jak malućki Pōnbōczek
w betlyjce. 



Coby bogate Dzieciōntko
ôstawiło yno trefiōne, 
przidajne gyszynki.

Dychnijcie se ôd roboty 
i starunkōw.

Fajrujcie zdrowi!



Być może niektóre zwyczaje 
przedstawione w tej 
prezentacji mogą wydawać 
się Wam kontrowersyjne.

Niektóre z nich zdziwiły 
również Autorów podczas
jej opracowywania.

Prezentację stworzono 
korzystając z dostępnych 
materiałów źródłowych.



Oglądając ją możecie 
porozmawiać o tych -
być może nieznanych 
Wam - zwyczajach. 
Możecie gawędzić o tym, 
jak Wy celebrujecie 
Święta Bożego Narodzenia
w Waszych rodzinach.



Większość fotografii zamieszczonych w niniejszym opracowaniu 
jest objęta Licencją Creative Commons, aczkolwiek niektóre 
wykorzystane w prezentacji grafiki mogą być wykorzystane zgodnie 
z tzw.  wyjątkiem edukacyjnym, przewidzianym przez przepis 
art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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• www.belekaj.eu/pl/zyczenia-
swiateczne-po-slasku-boze-
narodzenie/
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/swieta-na-slasku-slaskie-
zwyczaje-
bożonarodzeniowe/ar/c8-
3135342

• https://dzieje.pl/kultura-i-
sztuka/boze-narodzenie-
godne-swieta-na-slasku

• https://tuudi.net/slaskie-
tradycje-wigilijne/
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