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Na landrynki godom szkloki, z owsa  
płatki – hawerfloki. Slow Food po Śląsku
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Całkiem niedawno en mode były niezwykle wyszukane dania, przygotowywane 
przez światowych mistrzów kuchni i  podane w  taki sposób, że talerz stawał się 
dziełem sztuki. Od pewnego czasu trend ten znajduje się w odwrocie, a jego miejsce 
coraz częściej zajmuje fascynacja ekologią, regionalizmem, tradycją. Poszukiwanie 
smaków znanych z dzieciństwa, przypominających cudowne, beztroskie czasy, kiedy 
chleb smakował chlebem, mleko mlekiem, a z chemią kojarzono tylko przedmiot 
szkolny, ma rzesze zwolenników za Oceanem, a także w Europie Zachodniej.

Odkrywanie nowych smaków, a także przywracanie tych odchodzących w za-
pomnienie to główne cele slow food – ruchu, który zrzesza coraz więcej osób za-
interesowanych świadomym, racjonalnym, dającym przyjemność odżywianiem. 
Wszystko zaczęło się w  1986 roku w  małej miejscowości Barolo we włoskim 
Piemoncie. To tam narodził się ruch, który z niewielkiej, regionalnej grupy prze-
kształcił się w międzynarodową, działającą prawie na wszystkich kontynentach 
organizację. Zainicjowany przez Carla Petrini, włoskiego krytyka kulinarnego, 
ruch Slow Food był odpowiedzią na postępującą makdonaldyzację i globalizację, 
a w efekcie zatracanie „prawdziwego smaku”. Petrini ubolewał nad faktem, iż nikt 
już nie potrafi przyrządzić potraw, które jadał w dzieciństwie, a tradycyjne dania 
regionalne wypierane są przez pozbawione smaku, produkowane na masową skalę 
produkty dostępne na całym świecie, w związku z czym kolejne pokolenia mogą 
w ogóle nie poznać bogactwa lokalnych specjałów1.

Coraz większa popularność ruchu Slow Food sprawiła, że 9 listopada 1989 roku 
w Paryżu oficjalnie powołano Międzynarodowy Ruch d la  Ochrony Pra-
wa do Przy jemności .  Jego Manifest został poparty przez delegatów z Argen-
tyny, Austrii, Brazylii, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Japonii, Hiszpanii, 
Szwecji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Wenezueli.

Do głównych postulatów zawartych w jego programie należą:
•	 ochrona od zapomnienia lokalnych i tradycyjnych przepisów i receptur, a tak-

że sposobów wytwarzania produktów regionalnych oraz ich producentów;
•	 postępowanie zgodnie z zasadą „jeść dla przyjemności, a nie odżywiać się”, 

1  Por. C. Petrini, Slow Food. Prawo do smaku, tłum. J. Jackowicz, Warszawa 2007, s.12.
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czyli celebrowanie i delektowanie się posiłkami zamiast szybkiego napełnia-
nia żołądków;

•	 kupowanie świeżej żywności ze źródeł lokalnych, wytworzonej z  użyciem 
tradycyjnych receptur i  metod wytwarzania, wymagających czasu i  odpo-
wiedniego nakładu pracy;

•	 zwiększanie świadomości konsumentów – poprzez edukację, organizowanie 
obchodów „świąt” różnych produktów, a także promocję kuchni regionalnych2.

Mogłoby się wydawać, że zainteresowanie sposobem życia lansowanym 
przez ruch Slow Food motywowane jest takimi samymi, a przynajmniej bardzo 
podobnymi pobudkami we wszystkich krajach czy regionach – chęć zdrowego, 
smacznego, nieprzetworzonego nadmiernie jedzenia, korzystanie z naturalnych, 
lokalnych produktów, zachowanie smaków znanych z dzieciństwa, a także chęć 
życia w zgodzie z naturą. Z moich obserwacji wynika, że wszystkie wymienione 
kwestie są ważne, ale na Górnym Śląsku zainteresowanie ruchem Slow Food 
przybiera inną formę i staje się czymś, co można określić kul inarnym mani-
festem tożsamości .

Górny Śląsk to region pogranicza, gdzie niezwykle silne jest poczucie spo-
łecznej i  kulturowej odrębności. Tożsamość kulturowa jest jednym z  rodzajów 
tożsamości zbiorowej. Jej cechami charakterystycznymi są przede wszystkim 
identyfikacja z pewnym systemem wartości i przekonań, zachowanie dziedzictwa 
przodków (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) oraz kultywowanie ich 
tradycji i  zwyczajów3. Specyficzny aspekt wielowymiarowego konstruktu, jakim 
jest tożsamość kulturowa, stanowi tożsamość regionalna. Część mieszkańców Ślą-
ska charakteryzuje się niezwykle silną tożsamością regionalną, która opiera się 
na tradycji, historii, specyficznych cechach społecznych, kulturowych, symbolicz-
nych, gospodarczych4.

Jak mocno ze swym regionem związani są Górnoślązacy, można wnioskować 
z danych zebranych podczas Spisu Powszechnego z 2011 roku – 817 tys. osób 
zadeklarowało narodowość śląską, z  czego 362 tys. wykazało wyłącznie śląską 
identyfikację5. Część mieszkańców regionu, wyrażając swoją tożsamość, udziela 
poparcia Ruchowi Autonomii Śląska, a coraz więcej osób bierze udział w organi-
zowanym od 2007 roku Marszu Autonomii – na pierwszym przemarszu ulicami 

2  Manifest Slow Food, [on-line:] http://www.slowfood.pl/index.php?s=str-manifest [22.11.2013].
3  W. Żarski, Tożsamość kulinarna na Górnym Śląsku i  Opolszczyźnie, [w:] Rozprawy Komisji 

Językowej, t. 39, red. J. Miodek, W. Wysoczański, Wrocław 2012, s. 74.
4  M. S. Szczepański, A. Śliz, Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska,  

[on-line:] http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/kon2.html?file=tl_files/fotki%20kk/
Dylematy%20regionalnej%20-%20Marek%20S.%20Szczepanski%2C%20Anna%20Sliz%2C.
pdf [22.11.2013].

5  Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i  mieszkań 2011, [on-line:] 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf 
[22.11.2013].
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Katowic pojawiło się 300 osób6, ostatni Marsz, zorganizowany w lipcu 2013 roku, 
zgromadził już 4 tysiące uczestników7.

Coraz więcej sympatyków zdobywa ubrania i  gadżety promujące śląskość, 
dzięki którym – zwłaszcza – młodzi ludzie manifestują swoją tożsamość. Taszka 
na maszkety i koszulka z  familokiem8 to nowy sposób na pokazanie, że jest się 
i – przede wszystkim – czuje się Ślązakiem. Prawdziwy renesans przeżywa ślą-
ska gwara, która nie tylko pojawia się na ubraniach, akcesoriach i gadżetach9, ale 
także zawładnęła Internetem10. Nie jedynie poprzez strój czy język Górnoślązacy 
manifestują swoje przywiązanie do regionu. Niezwykle ważna dla śląskiej tożsa-
mości jest tradycyjna kuchnia, która – z krupniokiem, wodzionką, makówkami 
oraz roladą z kluskami i modrą kapustą – jest wyróżnikiem odrębności kulturowej.

Jedzeniem jako przedmiotem badań nauk humanistycznych na większą skalę za-
interesowano się stosunkowo późno, bo dopiero w latach 60. XX wieku. Początkowo 
rozważania nad szeroko pojętymi kulinariami stanowiły część badań historyków, ar-
cheologów czy etnografów. Nieco później jedzenie stało się obiektem badań kulturo-
znawców i antropologów kulturowych, skutkiem czego było wyodrębnienie się sub-
dyscypliny antropologii, jaką jest antropologia jedzenia11. Prawdziwy przełom nastąpił 
w połowie lat 60., gdy tematyką kulinarną zajął się Claude Lévi-Strauss – w 1964 
roku została wydana jego książka Les mythologiques. Le cru et le cuit, a rok później opu-
blikowano artykuł Le triangle culinaire. W swym tekście Lévi-Strauss zaprezentował 
ideę trójkąta kulinarnego, który obrazuje (za pomocą pola semantycznego powstałego 
z opozycji binarnych) przejście człowieka od natury do kultury12.

Tematykę jedzenia podejmowali w swych badaniach kolejni naukowcy, między 
innymi Mary Douglas, która w książce Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropo-
logiczne, a także w tekście Structures of gastronomy dokonała analizy posiłków oraz 
ich powiązań z relacjami panującymi w społeczności13.

6  „Górny Ślónsk”! Rekordowa frekwencja w Marszu Autonomii Śląska, [on-line:] http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9958500,_Gorny_Slonsk___Rekordowa_frekwencja_w_
Marszu_Autonomii.html [22.11.2013].

7  VII Marsz Autonomii – podsumowanie [on-line:] http://autonomia.pl/n/vii-marsz-autonomii-
podsumowanie [22.11.2013].

8  Taszka na maszkety, czyli torba na smakołyki i koszulki z gwarowymi nadrukami to niektóre 
z  gadżetów, jakie w  swojej ofercie ma pszczyńska firma administrująca stroną www.gryfnie.
pl. Jak można tam przeczytać: „Skisz tego, że przajymy ślonskij godce, chcymy sie niom asić 
i pokozać z trocha inkszyj strony- barżij współczesnyj”.

9  Oprócz strony www.gryfnie.pl ubrania i  torby z  gwarowymi oraz nawiązującymi do 
śląskiej kultury i  tradycji napisami oferuje również sklep szrank.eu (http://szrank.eu/sz/). 
W asortymencie znajdują się gadżety z takimi napisami jak „Ewrybady chce rolady”, „Przaja 
tymu”, czy „We tyj taśce je gywera, bomba, blank srogi nóż i mocka narkotyków”.

10  Niezwykłą popularnością cieszą się strony internetowe, na których prezentowane są memy z gwarowymi 
napisami, np. http://klopsztanga.eu/ czy profil na portalu facebook.com – Ślōnski suchar na dzisiej.

11  Por. W. Żarski, op. cit., s. 75.
12  Por. C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, tłum. S. Ciechowicz, „Twórczość” 1972, nr 2, ss. 71–80.
13  Por. M. Douglas, Les structures du culinaire, [on-line:] http://www.persee.fr/web/revues/home/
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W  każdej wspólnocie (od rodziny do grupy społecznej, etnicznej) istotna 
jest kwestia pokarmu, a  także wspólnego spożywania i biesiadowania. W obrę-
bie rodziny pokarmy mają moc tworzenia pokrewieństwa (na przykład mleczne 
rodzeństwo) – pokrewieństwo to ta sama krew i  ciało, a  jedzenie buduje ciało 
w czysto fizycznym sensie, tworzy więc wspólnotę cielesną. Wspólnota jedzenia 
działa także na poziomie metafory – buduje fizyczną jedność osób wspólnie bie-
siadujących. Pokarm zapewnia grupie – także w przenośni – trwanie i ciągłość, 
zakorzenia ją w  czasie oraz tradycji14. Ten element kultury materialnej – jakże 
często bezrefleksyjnie stosowany w życiu codziennym – jest doskonałym wskaź-
nikiem więzi społecznych.

Zdaniem Yvonnne Verdier – francuskiej etnolożki i socjolożki – „kuchnia jest 
językiem, w którym społeczność nieświadomie tłumaczy swoją strukturę”15. Dzię-
ki pokarmowi, obyczajom i normom z nim związanym z pokolenia na pokolenie 
przekazywana jest wiedza o więzi łączącej grupę z regionem, miejscem pocho-
dzenia, wiedza o historii, a także o rytmie przyrody, a co za tym idzie: o świętach 
i obrzędach. Nie dziwi więc fakt, iż jedzenie jest niezwykle ważnym elementem 
konstruującym tożsamość regionalną.

Nie inaczej jest na Górnym Śląsku, gdzie w wielu domach na niedzielny obiad 
nie można zaserwować niczego innego niż nudelzupa (czyli rosół) oraz rolada 
z kluskami i modrą kapustą. Silne przywiązanie Górnoślązaków do tradycyjnych 
potraw jest na tyle znane, że weszło w skład stereotypów krążących wśród miesz-
kańców innych części Polski – ze Śląskiem kojarzy się zwykle węgiel, katowicki 
Spodek i rolady z kluskami. Jako element humorystyczny pojawia się także na-
wiązanie do wodzionki – dania spopularyzowanego poza Górnym Śląskiem dzię-
ki piosence zespołu Feet16. Dla wielu Ślązaków – jak można wywnioskować z ko-
mentarzy umieszczanych pod teledyskiem – każda negatywna opinia dotycząca 
tekstu piosenki, jej wykonania, czy samej wodzionki traktowana jest niemalże jak 
zamach na śląskość i próba zdeprecjonowania prawa Ślązaków do odmienności 
i przede wszystkim do własnej tożsamości.

Coraz większa świadomość, brak obaw przed ujawnieniem pochodzenia, 
a w efekcie duma z własnej tożsamości regionalnej stały się na Górnym Śląsku 
motorem napędzającym biznes slow food. Dotychczas tradycyjne śląskie potrawy 
przygotowywano w domach, niektóre produkty kupowano na festynach (na przy-
kład regionalne piwo czy sznita z tustym17), a maszkety ze sztandów18 to absolutny 

prescript/article/comm_0588-8018_1979_num_31_1_1475 [27.12.2013].
14  Por. J. Straczuk, Cmentarz i  stół. Pogranicze prawoslawno-katolickie w  Polsce i  na Białorusi, 

Wrocław 2006, s. 202.
15  Y. Verdier, Pour une ethnologie culinaire, [on-line:] http://www.persee.fr/web/revues/home/

prescript/article/hom_0439-4216_1969_num_9_1_367018 [09.11.2013].
16  Teledysk do tej piosenki ma obecnie ok. 500 tys. wyświetleń w serwisie youtube.com. Feet – 

Wodzionka [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=7hzC21TDjw8 [09.11.2013].
17  Kromka chleba ze smalcem.
18  Maszkety to różnego rodzaju smakołyki. W wydaniu odpustowym to bardzo charakterystyczne, 
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must have na odpustach. Od kiedy jednak śląskość stała się modna, prawdziwe 
śląskie produkty (a nie tylko te mające Śląsk w nazwie) zagościły na sklepowych 
półkach – nie tylko w regionie.

W  2005 roku Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wprowadziło nowe 
przepisy dotyczące produktów regionalnych oraz możliwości ich wpisu na spe-
cjalną listę. Od tamtej pory śląscy producenci – a  także urzędnicy – dwoją się 
i troją, aby sprostać wszystkim wymogom i udowodnić, że ich produkt jest nie-
rozerwalnie związany z regionem i należy otoczyć go należytą ochroną, którą za-
pewni wpisanie na Listę produktów tradycyjnych. Obecnie na liście znajduje się 136 
produktów z województwa śląskiego i 55 z województwa opolskiego19. Ministe-
rialna lista to tylko jeden ze sposobów na promocję śląskich specjałów. Innym, 
zdecydowanie bardziej widocznym i – odnoszę wrażenie – skuteczniejszym, jest 
powrót do zapomnianych, tradycyjnych śląskich smaków w  charakterystycznej, 
okraszonej gwarą oprawie.

Pierwsze na rynku pojawiły się oblaty – okrągłe wafle znane i wypiekane na 
Śląsku od XIX wieku. Oprócz smaku, do sukcesu tego produktu niewątpliwie 
przyczyniła się szata graficzna – napisy wykonano czcionką stylizowaną na gotyk, 
kojarzącą się z historią regionu. Przedstawiciele najstarszego pokolenia Ślązaków 
znają tę czcionkę najlepiej, gdyż gotyku uczono się w szkole. Jak można zauwa-
żyć, już sam krój czcionki przywołuje dobre skojarzenia z  czasem dzieciństwa 
i młodości, tak często przecież idealizowanym. Na każdym waflu wytłoczony jest 
także śląski orzeł – symbol wywodzący się z rodowych herbów Piastów śląskich, 
obecnie znajdujący się w herbie województwa śląskiego. Swojska ornamentyka, 
a także smak, który wielu Ślązaków pamięta z dzieciństwa, były kluczem do suk-
cesu, czego najlepszym dowodem jest wpisanie oblatów w 2010 roku na Listę pro-
duktów tradycyjnych20, a także rozpoczęcie produkcji tego przysmaku w niestan-
dardowych wariantach smakowych: waniliowym, cynamonowym, orzechowym, 
czosnkowym i cebulowym21.

Duże zainteresowanie produktami regionalnymi i  niesłabnąca popularność 
oblatów były impulsem do pojawienia się na rynku kolejnych produktów tej samej 
firmy. Na sklepowych półkach stanął więc tradycyjny śląski żur – potrawa znana 
na Śląsku już od XVI wieku – a nieco później robiące furorę szkloki i kopalnioki. 
Po raz kolejny odwołano się do śląskiej tożsamości i wspomnień, a ponadto przy-
pomniano jeden z elementów śląskiej kultury. Szkloki i kopalnioki to doskonały 
przykład, jak na Górnym Śląsku idea slow food łączy się z poczuciem tożsamości. 

niespotykane poza regionem słodycze, takie jak makrony, floki, kartofelki czy cukierki rumowe.
19  Lista produktów tegionalnych [on-line:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty- 

regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/ [10.11.2013].
20  Śląskie oblaty [on line:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-

tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-slaskie/Slaskie-oblaty [10.11.2013].
21  Pszczyńska firma produkująca oblaty na swojej stronie internetowej: www.oblaty.pl [10.11.2013] 

oprócz informacji handlowych przytacza także historię i ciekawostki związane z wypiekiem oblatów.
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Kopalnioki znane były na Śląsku przed I wojną światową i stanowiły ważną część 
górniczego świata. Cukierki, które swą nazwę zawdzięczają czarnemu kolorowi, 
to kompozycja wyciągów ziołowych z  anyżu, melisy, dziurawca i mięty. Jest to 
nie tylko typowy maszket, ale także środek o właściwościach leczniczych i  jako 
taki rozdawany był górnikom, aby ochronić ich podrażnione pyłem węglowym 
gardła22. Produkowane dziś kopalnioki nie tylko wizualnie nawiązują do najpopu-
larniejszych śląskich bombonów23 (na opakowaniu oprócz napisów stylizowanych 
na gotyk nadrukowane jest godło górnicze – skrzyżowane żelazko i pyrlik) – ich 
smak jest identyczny. Aby uzyskać taki efekt, recepturę odtworzono na podstawie 
wywiadów etnograficznych z najstarszymi mieszkańcami Śląska, a do produkcji 
użyto – zgodnie ideą ruchu slow food – naturalnych składników.

Niedawno na śląski rynek spożywczy weszła marka Śląski Byfyj, która już samą 
swą nazwą nawiązuje do jednego z najbardziej charakterystycznych elementów 
górnośląskiej kultury materialnej – kuchennego kredensu, czyli byfyja właśnie. 
W jej ofercie znajdują się wongloki, amoloki (cukierki miętowe), anyżoki (cukierki 
anyżowe), a także reklamowane jako „pierońskie szlagry” – Richtig Ślonski Zymft24 
i Richtig Ślonskie Nudle25. Nudle to kolejny niezwykle istotny dla Ślązaków pro-
dukt podawany z rosołem między innymi na niedzielny obiad, a także podczas 
wszystkich ważnych, rodzinnych uroczystości, jak wesela czy chrzciny. O tym, jak 
istotne dla tradycji regionu jest to danie, najlepiej świadczy fakt, że rosół z nudla-
mi został wpisany na ministerialną Listę produktów tradycyjnych26.

Tradycyjny smak i charakterystyczne opakowanie – napis stylizowany na go-
tyk, wizerunek Ślązaczki w stroju ludowym – a dodatkowo sposób przygotowa-
nia zapisany gwarą to powody, dla których tradycyjnie przygotowywany makaron 
stał się – zgodnie z napisem na opakowaniu – pierońskim szlagrem umacniającym  
śląską tożsamość.

Nie tylko gwara jest elementem przywołującym i wzmacniającym tożsamość 
wykorzystywanym w śląskiej odmianie slow food. Także odwołania do geografii 
i historii są tutaj istotne. Doskonałym tego przykładem są coraz popularniejsze 
piwa pochodzące z  małych, lokalnych browarów. Jednym z  nich jest dostępne 
w  śląskich sklepach Das Oberschlesische Bier. Wszystkie elementy opakowania 
wpisują się w omawianą konwencję – nazwa nawiązuje do historii Górnego Ślą-
ska i  jego przynależności do Niemiec, żółto-niebieska kolorystyka zaczerpnię-
ta jest z  barw regionalnych, podobnie jak na innych opisywanych produktach  
 
22  M. Szołtysek, Kto nam ukradł kopalnioki, [on-line:] http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/ 

424114,kto-nam-ukradl-kopalnioki,id,t.html [10.11.2013].
23  Bombony – cukierki.
24  ‘Naprawdę śląska musztarda’.
25  ‘Naprawdę śląski makaron’.
26  Rosół z nudlami (rosół z makaronem) [on-line:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/

Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-slaskie/Rosol-z-
nudlami-rosol-z-makaronem [11.11.2013].
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pojawia się czcionka stylizowana na gotycką, na etykiecie znajduje się również 
napis nawiązujący do lokalnego patriotyzmu – Nasz Heimat, Nasze Piwo27.

Do lokalnej historii nawiązuje także chorzowski minibrowar Reden, który swą 
nazwę zawdzięcza Fridrichowi Wilhelmowi von Reden – dyrektorowi Wyższego 
Urzędu Górniczego we Wrocławiu, niezwykle zasłużonemu dla górnośląskiego 
przemysłu28, a także dla samego miasta29. Browar o takiej nazwie staje się jesz-
cze bardziej swojski, zwłaszcza gdy owa nazwa zostaje zapisana jakże charaktery-
styczną gotycką czcionką. Oprócz piwa w minibrowarze można także skosztować 
„dań prostych, swojskich i typowo śląskich”, co zapewne idealnie trafia w kulinar-
ne gusta lokalnych patriotów30.

Jak można zauważyć, na Górnym Śląsku idea slow food przybiera nieco inny 
charakter niż w pozostałych regionach. Tutaj znaczenie ma nie tylko sam pro-
dukt – jego lokalność, tradycyjna metoda wytwarzania czy naturalność. Bardzo 
ważne jest również odwołanie do historii, gwary, do śląskości znanej i pamiętanej 
z  dzieciństwa i  rodzinnego domu. Najczęściej taki efekt jest osiągany poprzez 
opracowanie graficzne, aby produkt wyglądał jak za starego piyrwy31.

Hasła i postulaty ruchu Slow Food na Górnym Śląsku stają się prawdziwym orę-
żem nie tylko w walce z globalizacją i makdonaldyzacją, ale także – a raczej przede 
wszystkim – w walce o własną tożsamość i zachowanie odrębności kulturowej.
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Abstract

Na landrynki godom szkloki, z owsa płatki – hawerfloki. Slow food in  
Upper Silesia

The main aim of this article is to draw attention to the phenomenon of slow food 
movement in Upper Silesia.
Slow food is a movement, or even a way of life, based on a conscious, rational nu-
trition. Meals are prepared with local ingredients according to traditional recipes. 
These slow food’s rules are respected throughout the world, also in Upper Silesia 
but there slow food takes a particular form.
Traditional, local food is very important for Silesians and Silesian cuisine is an 
important element of identity. Therefore, in Upper Silesia slow food is a way to 
preserve cultural identity.


