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REGION GÓRNOŚLĄSKI – charakterystyka 

Górny Śląsk to kraina historyczna, która obejmuje swoimi granicami zachodnią część 

województwa śląskiego oraz większość obszaru województwa opolskiego, bez jego 

części zachodniej. Ponadto do Górnego Śląska historycznie zalicza się jego dwie 

krainy, leżące dziś na terenie Czech: czeski fragment Śląska Cieszyńskiego oraz 

Śląsk Opawski . 

 

Górny Śląsk jest jednym z najbogatszych pod względem etnograficznych tradycji 

regionem Polski. Kolorowe stroje, ciekawe obrzędy, smaczna kuchnia i odmienna 

gwara czynią Śląsk wyjątkowym regionem naszego kraju.  

Gwara śląska doskonale rozwija się na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz  

w mniejszym stopniu na obrzeżach Dolnego Śląska. Obecnie etnolekt śląski został 

uznany za dialekt języka polskiego, jest też uznawany za jeden z języków 

regionalnych w Polsce. 

 

Duże znaczenie w tradycji śląskiej miały iglaki, które często towarzyszyły 

najróżniejszym obrzędom. W pierwszy dzień wiosny po spaleniu, bądź utopieniu 

Marzanny, do wsi przynoszono gaik, czyli niewielkie przystrojone drzewo iglaste np. 

świerka, sosnę bądź jodłę, które zasadzano w środku wsi a iglaki przyozdabiano 

kokardami z bibuły i zwano mojami. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja młodzi 

kawalerowie ścinali drzewko, a jego części zostawiali je pod oknami swoich 

wybranek. 

 

Najpopularniejszym świętem w tradycji śląskiej jest Dzień Świętej Barbary – 

patronki górników. Wówczas mieszkańcy Śląska w odświętnych strojach i przy 

dźwiękach muzyki udawali się na nabożeństwa, aby później brać udział  

w mianowaniu nowych rębaczy i hucznej zabawie. Święta Barbara, zwana tu też 

Barborą, odpędzała złe siły, choroby i zarazy, pomagała w dobrej śmierci oraz  

w przejściu trudnego okresu ciemności, a zatem w wyobrażeniach ludowych zimowej 

śmierci, która panowała w tym czasie roku kalendarzowego. W wielu 

miejscowościach Śląska po wsi chodziły także korowody Barbar, w których dwie 

postacie przebrane na czarno i biało, przychodziły do domów i wymiatały z nich brud. 

 



 
 

 
 

STROJE LUDOWE GÓRNEGO ŚLĄSKA - opisy 

 

Śląsk słynie nie tylko z kopalni węgla, można też określić go jako „kopalnie folkloru”. 

Praktycznie każda miejscowość Górnego Śląska i Opolszczyzny mogła pochwalić się 

własnym strojem ludowym. Do dziś zachowało się kilka odmian strojów śląskich, 

między innymi strój rozbarski, strój cieszyński, strój dolnośląski, strój pszczyński  

i wiele innych. Bez wątpienia pod względem stroju i jego zdobnictwa jest to jeden  

z najbardziej kolorowych regionów Polski. 

 

STRÓJ DAMSKI 

Strój kobiecy składa się z białej płóciennej lub batystowej bluzki. Posiada ona 

szerokie rękawy, zmarszczone nad łokciem i wykończone falbaną, pokrytą białym 

haftem. Takim samym haftem pokryta jest również kryza okalająca wykrój szyi.  

 

Fot.1. Bluzka z ozdobnymi białymi haftami oraz gorset. 

Gorset „wierzcheń” nie jest zszyty ze spódnicą. Charakterystyczny krój wierzchnia 

stwarza sylwetkę zwężoną w pasie, a poszerzoną w biodrach. Wycięcie gorsetu koło 

szyi obszyte jest szeroką wstążką w kwiaty. Przód gorsetu, zapinany na guziki, 

ozdobiony jest koło zapięcia kolorową tasiemką. 



 
 

 
 

 

Fot.2. Ozdobne wykończenie gorsetu. 

Spódnicę wierzchnią, zwaną „mazelonką”, układano w fałdy i noszono na kilku 

spódnicach. Fartuch jedwabny posiada przeważnie wzór kwiatowy – często są to 

kolorowe róże. 

 

Fot.3. Spódnica. 



 
 

 
 

 

                                                                                Fot.4. Jedwabny fartuch z różami. 

Uzupełnieniem tego stroju jest kilka sznurów korali oraz piękne wianki „korony”. 

Oprócz kwiatów znajdują się też w nich kolorowe korale oraz złoty i srebrny szych, 

wykończone dużą ilością wstążek. 

 

Fot.5. Wianek zwany koroną.  

 



 
 

 
 

STRÓJ MĘSKI 

Strój męski składa się z żółtych spodni z irchy, zwanych „jelonki”, wpuszczanych do 

czarnych wysokich butów. 

 

Fot.6. Spodnie zwane jelonkami. 

Na białą koszulę mężczyźni nakładali kamizelki zwane „bruszlekiem”, które uszyte 

były z granatowego sukna. Pod szyją nosili jedwabną barwną chustkę. 

 

 

Fot.7. Kamizelka i chustka pod szyją.  

 



 
 

 
 

TAŃCE REGIONALNE GÓRNEGO ŚLĄSKA – charakterystyka 

DIOBOŁEK 

Taniec znany na dużym obszarze Górnego Śląska. Składa się z dwóch części.  

W I części para tańczących w ustawieniu naprzeciw siebie, idzie po linii koła krokiem 

dosuwanym. Równocześnie kołyszą złączonymi rękami na zmianę w kierunku środka 

koła i na zewnątrz. Druga część tańca to polka wirowa – jest tańczona parami lub 

obrotami dziewcząt, pod uniesionymi prawymi rękoma obojga tancerzy. 

 

 

 

                                                                         Fot.8. Tańce regionalne - Diobołek I część. 



 
 

 
 

 

                                                                      Fot.9. Tańce regionalne - Diobołek II część. 

 

 

GROZIK 

Taniec występujący na całym obszarze Górnego Śląska w odmianach niewiele 

różniących się od siebie, znany pod nazwą grozik, grożony, straszak. We wszystkich 

odmianach występuje motyw przekomarzania się ze sobą chłopca i dziewczyny, 

wyrażanego tupaniem, klaskaniem i grożeniem, co nadaje tańcowi wiele żartobliwego 

wyrazu. W skład tańca wchodzi wirowanie krokiem polki po linii koła. 



 
 

 
 

 

Fot.10. Tańce regionalne - Grozik I część. 

 

 

Fot.11. Tańce regionalne - Grozik II część. 



 
 

 
 

KOZIORAJKA 

Taniec trójkowy tańczony przez jednego chłopca i dwie dziewczynki. Elementami 
tanecznymi są podskoki zmienne i obroty podskokami w trzymaniu haczykowym.  
W I części tańca trójka tańczy w kółeczkach podskokami raz w jedną stronę, raz  
w drugą. II część to wykroki z podskokiem, natomiast w III części – chłopiec tańczy 
najpierw z jedną dziewczynką w trzymaniu haczykowym, a potem z drugą. 

 

Fot.12. Tańce regionalne - Koziorajka I część. 

 

Fot.13. Tańce regionalne - Koziorajka II część. 
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