
REGIONALIZM I TRADYCJA W OTOCZENIU DZIECKA 
NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKA 

Dom rodzinny stanowi ostoję wartości lokalnych i regionalnych, ale jest też nośnikiem treści 
uniwersalnych, kosmopolitycznych, wolnych od odwołań do małej ojczyzny. Rodzina i dom 
rodzinny jest „nośnikiem” wartości lokalnych i regionalnych. W kultywowaniu tradycji 
niebagatelną rolę odgrywa przedszkole, szkoła, społeczność lokalna. Szczególna rolę 
w kształtowaniu tożsamości regionalnej należy na Górnym Śląsku również do kościoła. 
 
Śląsk jest bardzo specyficznym regionem naszego kraju, jest to miejsce kontaktu wielu kultur, 
licznych społeczności i zbiorowości. Na Śląsku tradycja i regionalizm są zakorzenione 
w życie codzienne każdej rodziny. W rodzinie dziecko nabywa wzory zachowań, systemy 
wartości, normy, zwyczaje i obyczaje. Kształtuje się szacunek dla członków rodziny, dla 
historii i regionu, dla lokalnych bohaterów, gwary, środowiska przyrodniczego, tradycji 
muzycznych.  

Do zwyczajów i tradycji, które zakorzeniły się na Ziemi Śląskiej (związane są one 
w głównej mierze z obrzędowością ludową występującą w połączeniu z liturgią Kościoła 
katolickiego) i przetrwały do dzisiaj oraz są kultywowane zarówno w rodzinie jak 
i w otoczeniu dziecka należą: 

  Andrzejki obchodzone 29 listopada obchodzone jako dzień zabaw 
i wróżb dla dziewcząt i chłopców. Przepowiada się wtedy przyszłość na podstawie 
znaków i symboli. Najbardziej znanym sposobem przepowiadania przyszłości było 
i jest odczytywanie jej na podstawie kształtów powstałych z roztopionego wosku, 
tzw. lanego wosku. 

 Adwent jest okresem wstrzemięźliwości od zabaw i uczestnictwa w specjalnych 
nabożeństwach adwentowych zwanych – roratami. Na Śląsku uczestnictwo w tych 
nabożeństwach jest bardzo popularne, zarówno wśród dorosłych jak i wśród dzieci, 
które wcześnie rano idą do kościoła z lampionami. Okres adwentu jest nie tylko 
okresem odnowy duchowej, ale również okresem przygotowania domostw do świąt 
Bożego Narodzenia. W każdym śląskim domu wykonuje się generalne porządki, 
dekoruje domy.  

 Na okres adwentowy 4 grudnia przypada również bardzo popularne 
w tym regionie kraju święto – Barbórka. Jest to święto obchodzone bardzo hucznie 
przez brać górniczą i ich rodziny, których na Śląsku nie brakuje, ze względu na 
specyfikę tego regionu i występujące tam bogactwa naturalne.  

 6 grudnia św. Mikołaj obdarowuje wszystkie grzeczne dzieci prezentami. 
 24 grudnia to Wigilia. Jest to szczególnie ważny dzień w życiu całej rodziny, 

bowiem wszystkie czynności wykonuje się rodzinnie. Od rana przygotowuje się 
potrawy wigilijne, dekoruje choinkę, wszyscy są dla siebie życzliwi, gdyż na Śląsku 
znane jest takie powiedzenie „Jako na wilijo, taki cołki rok”. Zgodnie z tradycją 
kolację wigilijną spożywa się w obecności całej rodziny wtedy, gdy zabłyśnie 
pierwsza gwiazdka, a jedno puste nakrycie pozostawia się dla zgubionego wędrowca. 
Samo spożywanie kolacji jest poprzedzone modlitwą i dzieleniem się opłatkiem. 
Podczas łamania się opłatkiem obecni składają sobie życzenia. Na śląskim wigilijnym 
stole występują takie potrawy jak np.: makówki, barszcz z uszkami, siemieniotka, 
moczka, karp smażony i w galarecie, zupa grzybowa, zupa rybna, kapusta z grzybami 
i inne. Nie wolno wstawać od wigilijnego stołu, wierzy się, że sprowadzi to śmierć na 



któregoś z domowników. Kolację wigilijną kończy się modlitwą, odpakowaniem 
złożonych przez Dzieciątko prezentów i wspólnym śpiewaniem kolęd. Zwyczajem 
śląskich rodzin jest uczestniczenie we mszy św. odbywającej o północy – pasterce. 
Święta Bożego Narodzenia spędza się w gronie rodzinnym.  

 Kolejnym zwyczajem, który zachował swą żywotność po dziś dzień są 
przedstawienia jasełkowe, wystawiane w kościele, przedszkolach, szkołach.  

 Po okresie świątecznym i noworocznym następuje czas wielkiej zabawy – karnawał, 
który trwa do środy popielcowej. Ludzie uczestniczą w zabawach i balach. 

 W czwartek, który poprzedza środa popielcowa, obchodzi się tzw. tłusty czwartek. 
Symbolem tego dnia na Śląsku jest pączek. Każdy zjada wtedy tyle pączków na ile 
ma ochotę, ma to zaspokoić apetyt przed nadchodzącym czterdziestodniowym 
postem. 

 Post, który poprzedza nadchodzące święta wielkanocne, jest okresem bardzo 
jałowym jeżeli chodzi o tradycje.  

 Jedynym obchodzonym wtedy obrządkiem, który nie jest związany 
z Wielkanocą jest pożegnanie zimy – Marzanny, a przywitanie wiosennego gaika. 
Kukłę Marzanny wynosi się w uroczystej procesji ze śpiewem nad rzekę, tam się ją 
podpala i wrzuca do wody, z nad rzeki wraca się natomiast z gaikiem maikiem – 
symbolem nadchodzącej wiosny.  

 Jeżeli chodzi o zwyczaje związane z obchodzeniem Wielkiego Tygodnia i świąt 
Wielkanocnych to przede wszystkim należy wspomnieć: święcenie palm, 
porządkowanie domów, podwórek, uczestnictwo w obrządkach religijnych 
związanych z Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, 
przygotowywanie świątecznych potraw: malowanie jajek, gotowanie surowej, 
wędzonej szynki, pieczenie ciast – bab i mazurów.  

 W Wielką Sobotę – jak nakazuje zwyczaj – dzieci przynoszą do Kościoła koszyczki 
z tzw. święconym, czyli pokarmami niezbędnymi na świątecznym stole: jajka, sól, 
chleb, ciasto, szynka, baranek, słodycze. Poświęcone pokarmy spożywa się 
w niedzielę wielkanocną, dzieląc się nimi między sobą i składając sobie życzenia. 
Dzieci natomiast znajdują rankiem prezenty od zajączka.  

 Na Śląsku zachował się zwyczaj lanego poniedziałku. Rano mężczyźni polewają 
kobiety niewielką ilością wody lub perfum, a po południu chłopcy w wieku szkolnym 
chodzą do domów, gdzie mieszkają dziewczynki i polewają je wodą. Z wdzięczności 
dziewczyny obdarowują chłopców słodyczami i kroszonkami, czyli malowanymi 
jajkami. W następny dzień dziewczyny biorą odwet i polewają wiadrami chłopców. 

 Ważnym elementem tradycji śląskich jest sposób obchodzenia Bożego Ciała. 
Właściciele pól i ogrodów zbierają kwiaty lub zielone gałęzie i dekorują nimi ołtarze. 
W procesji uczestniczą mieszkańcy, a w niektórych śląskich miejscowościach, 
jeszcze dzisiaj można spotkać wiekowe babcie ubrane w charakterystyczny śląski 
strój.  

 Obrzędy dożynkowe. W podziękowaniu za zebrane pod koniec lata plony rolnicy 
składają modlitwy dziękczynne. Uczestniczą w uroczystej procesji przebrani 
w śląskie stroje, niosą przepiękny wieniec dożynkowy, symbol zebranych plonów, 
a następnie uczestniczą w zabawie.  

Tak w obrzędach przedstawia się cały rok. Istnieje jeszcze wiele zwyczajów, które są 
związane z życiem rodzinnym, dotyczące zamążpójścia, urodzenia dziecka, budowy domu, 
śmierci, które kształtują poglądy w trakcie edukacji szkolnej dziecka.         



Ważną i niepodważalną rolę w edukacji regionalnej odgrywa gwara, będąca 
wyznacznikiem tożsamości regionalnej i swoistą wartością rdzennych mieszkańców Śląska. 
Służy porozumiewaniu się w codziennych kontaktach językowych oraz podtrzymywaniu 
więzi z regionem. Śląskie środowisko jest bardzo specyficzne, bowiem w szerszym zakresie 
używa się rodzimej gwary, a w węższym ogólnopolskiej odmiany języka, dziecko przyjmuje 
bowiem język grupy, w której przebywa, z którą ma kontakt, a więc rodziny, kolegów ze 
szkoły, z podwórka i społeczności lokalnej. 

KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNOŚCI WŚRÓD 
PRZESZKOLAKÓW 

Do elementów na trwałe wpisanych w śląską rodzinę zalicza się uroczyste świętowanie, po 
uprzednich przygotowaniach. Wspólne przedświąteczne przygotowania jednoczą rodzinę oraz 
mają na celu wytworzenie atmosfery wyczekiwania. Jednocześnie są okazją do poznawania 
i kultywowania tradycji, do angażowania dzieci w obowiązki domowe, do nauki 
samodzielności i kształcenia odpowiedzialności za powierzone obowiązki.  
Zaangażowanie dzieci w pomoc przy przygotowaniach do świąt nie jest rzeczą łatwą, ale 
możliwą. Odpowiednie podejście do dziecka, wybór właściwych czynności dostosowanych 
do możliwości pociechy mogą być najlepszym motywatorem. 
Dzieci z reguły na prośbę pomocy reagują niechętnie. Jest tak wtedy, gdy czynność, o którą 
prosimy wydaje się im nieatrakcyjna i nudna, albo wtedy, gdy sposób w jaki to robimy,  jest 
nieodpowiedni. Najłatwiej uzyskać pomoc od malucha, który wszystko chce robić sam 
i chętnie wyręcza nas w każdej czynności. Choć często ta pomoc jest iście niedźwiedzią 
przysługą, nie powinniśmy jej odrzucać, bo to może mieć wpływ na dziecięcą chęć pomocy 
w przyszłości.  Starsze dzieci warto odpowiednio motywować. Najlepiej zlecać im takie 
zadania, w których szybko widać efekt np. ubranie choinki czy ułożenie sztućców na stole. 
Żeby nie zanudzić dziecka, warto zmieniać mu obowiązki i w ten sposób uatrakcyjniać 
pomoc. Wybierając zadania, musimy brać pod uwagę wiek i możliwości dziecka. Wymaganie 
od niego zbyt trudnych czynności może je zniechęcić do pomocy, a gdy dodatkowo to 
skrytykujemy – może to wpłynąć na osłabienie jego wiary w siebie.  
 
W jakich przygotowaniach świątecznych może pomóc dziecko? 
 
Dzieci zazwyczaj lubią świąteczne przygotowania, bo przybliżają je do magicznego czasu 
Bożego Narodzenia. Ubieranie choinki, wycinanie pierniczków czy dekorowanie 
świątecznych kartek to czynności, do których nie trzeba ich długo namawiać. Inaczej może 
być z czynnościami bardziej codziennymi. Wyrzucenie śmieci, rozłożenie zastawy na stole, 
sprzątanie nie są już tak atrakcyjne dla dzieci, ale przecież można je im urozmaicić. Dobrym 
sposobem jest potraktowanie tych czynności jak zabawy np. odkurzania jako wciągania 
niewidzialnych potworków chowających się pod podłogą. Układanie sztućców można 
uczynić ciekawszym, wymyślając piosenkę lub rymowankę, która podpowie dziecku z której 
strony talerza musi je położyć. Dzieci mogą nam również pomagać w kuchni. Maluchy 
uwielbiają prace manualne, więc obieranie ugotowanych jajek ze skorupek lub krojenie 
plastikowym nożem miękkich warzyw może dostarczyć im niezłej frajdy. Jeszcze większą 
radością będzie dla dziecka, gdy na zakończenie swojej pracy zostanie pochwalone. Dzięki 
temu święta będą dla niego jeszcze fajniejsze. 
 


