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Galandy, gadziny, szpigle, żigloki... – stroje ludowe w zbiorach 
Muzeum Historii Katowic

Galandy, gadziny, szpigle, żigloki... – folk costumes in the collections 
of the Museum of History of Katowice

biorców. Symbolicznie uwalniam je z muzealnych 
szaf i magazynów, w których przez długie lata były 
zamknięte, dając im na nowo życie. Rozpoczynam 
zatem działania zmierzające do „metodologiczne-
go re-opisu” eksponatów wchodzących w skład tej 
kolekcji, by następnie móc zintensyfikować ich 
udział w przedsięwzięciach badawczych tudzież 
popularyzatorskich podejmowanych przez opisy-
wane Muzeum.

Stań badań

Strój ludowy stanowi jeden z najbardziej inter-
sujących materialnych artefaktów kultury ludo-
wej, który poprzez pełnione funkcje (semiotycz-
ną, wierzeniowo-magiczną i obrzędową) staje się 
jednocześnie istotnym elementem kultury ducho-
wej2. Był on ważną częścią życia mieszkańców wsi, 
ubiorem wyjątkowo szanowanym, zakładanym 
w  chwilach szczególnych; był też czytelnym ko-
munikatem dla świata o statusie społecznym oraz 
lokalnej przynależności noszącego3. Na Górnym 
Śląsku paradne ubiory chłopskie4 stanowiły do-
datkowo manifestację przynależności narodowej5. 
Badania nad strojem posiadają długą historię, 
a  efektem licznych prac badawczych jest obfity 
zbiór materiałów źródłowych6. Temat stroju lu-

2 P. Bogaryriew, Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 
1979, s. 26–96; B. Bazielich, Śląskie stroje ludowe, Katowi-
ce 1988, s. 117–124.

3 M. Kominko-Szklarska, Tiftik, szlajfka, ibercyjer. 
Słów kilka o ubiorze, Katowice 2015, s. 108–128; A. Gra-
biec, Jakle, kiecki i zoposki. Strój ludowy ziemi rybnickiej, 
„Zeszyty Rybnickie” 2015, t. 23, s. 17; Polski strój ludowy 
w fotografii Stanisława Gadomskiego i Barbary Kubskiej, red. 
M. Lipok-Bierwiaczonek, M. Zych, Tychy 2016, s. 18–19.

4 Strój śląski nazywany jest chopskim/chłopskim, gdyż 
posiada pochodzenie wiejskie (był ubraniem paradnym 
mieszkańców wsi).

5 B. Bazielich, Moda w strojach regionalnych, Bytom 
1967; A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 
2002, s. 212–213.

6 B. Bazielich, Śląskie stroje ludowe..., s. 21–26.

Wprowadzenie

Każde muzeum dysponuje statusowo określo-
nym obszarem kolekcjonowania. Polityka groma-
dzenia muzealiów łączy się ścisłe z tendencjami 
metodologicznymi reprezentowanymi przez daną 
placówkę. Zawartość poszczególnych zbiorów 
może być zatem różnorodna, jednak nieodłącz-
nym elementem kolekcji o profilu etnograficz-
nym są zestawy strojów regionalnych. Dotyczy to 
także Działu Etnologii Miasta Muzeum Historii 
Katowic1, gdzie poszczególne fragmenty odzie-
ży składające się niegdyś na strój ludowy tworzą 
obecnie w niewielkim stopniu rozpoznawalną 
kolekcję. Nigdy nie stały się one bowiem przed-
miotem szczególnej aktywności badawczej pra-
cowników Muzeum. Wykorzystanie potencjału 
kolekcji strojów ludowych zainicjowano dopiero 
dekadę temu. Celem artykułu stanie się przybli-
żenie historii gromadzenia owego zbioru, opis 
jego zawartości oraz analiza inicjatyw o charak-
terze popularyzatorsko-promocyjnym, będących 
efektem aktualnie przyjętej strategii zarządzania 
wspomnianą kolekcją. Moją aspiracją, wykracza-
jącą poza niniejszy tekst, jest udostępnienie mu-
zealiów tworzących ten zbiór szerszemu gronu od-

1 Muzeum Historii Katowic rozpoczęło swą działal-
ność w 1976 roku, kiedy to z inicjatywy sekcji muzeal-
nej Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
powołano społeczną izbę muzealną, działającą na pra-
wach równych placówkom muzealnym. W 1981 roku 
stała się ona oddziałem Muzeum Górnośląskiego w By-
tomiu, a dwa lata później samodzielną placówką (od tej 
pory funkcjonuje jako Muzeum Historii Katowic). Dział 
Etnologii Miasta, działający w strukturze MHK, powoła-
no jako pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. 
Zajmuje się on kulturą miast przemysłowej części Górne-
go Śląska. Dział podejmuje prace badawcze skierowane 
na eksploracje empiryczne oraz gromadzenie wytworów 
kulturowych związanych z funkcjonowaniem środowisk 
robotniczych oraz innych kategorii warstw nieelitarnych, 
rejestrując również zabytki kultury chłopskiej. Zob. mhk.
katowice.pl/o-muzeum [dostęp: 27.04.2021].
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dowego wielokrotnie podejmowali autorzy repre-
zentujący różne podejścia badawcze i dyscypliny 
naukowe: etnografowie7, historycy8, historycy 
sztuki9, kostiumologowie10, kulturoznawcy czy 
folkloryści11. Konsekwencją tego jest bogata lite-
ratura przedmiotu, na którą składają się opraco-
wania zwarte i artykuły naukowe12 oraz wydawane 

7 K. Hermanowicz-Nowak, Odzież, [w:] Etnografia 
Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Wrocław 1976, 
s.  3–8; taż, Stan badań nad strojem ludowym w Polsce – 
próba oceny dotychczasowych osiągnięć, „Polska Sztuka 
Ludowa” 1976, nr 1, s. 3–8; T. Karwicka, Ubiory ludowe 
w Polsce, Wrocław 1995; B. Bazielich, Śląskie stroje ludowe, 
Katowice 1997; taż, Odzież i strój ludowy w Polsce, Wroc-
ław 2000.

8 J. Rosen-Przeworska, O ubiorze chłopskim od XII 
wieku do renesansu, „Polska Sztuka Ludowa” 1953, nr 2, 
s. 79–99; taż, Z zagadnień renesansowego ubioru ludowego, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1954, nr 4–5, s. 257–280; I. Tur-
nau, Moda a odzież – zmienność i długie trwanie, „Kwartal-
nik Historii Kultury Materialnej” 1974, nr 1, s. 87–99; 
taż, Wpływ szlacheckiej i mieszczańskiej odzieży na polski 
ubiór ludowy w XVI–XIX wieku, „Polska Sztuka Ludowa” 
1977, nr 2, s. 67–78.

9 M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864, Wrocław 1979.
10 L. Tyrolowicz, Podstawowe wiadomości z historii 

ubioru, Łódź 1957.
11 I. Karpińska, Polskie ubiory ludowe na scenie, Lon-

dyn 1953; K. Pietkiewicz, Haft i zdobienie stroju ludowego, 
Warszawa 1955.

12 Przyjmuję tu schematyczny podział na trzy zasad-
nicze okresy (za: A. Kutrzeba-Pojnarowa, Stan badań nad 
strojem ludowym i tkaninami, „Polska Sztuka Ludowa” 
1964, t. 18, nr 4, s. 210–219). W pierwszym (do 1914 
roku) na Górnym Śląsku dysponujemy głównie badania-
mi niemieckojęzycznymi, w dużej mierze opublikowanymi 
już po I  wojnie światowej. Zob. E. Grabowski, Trache-
ten und Sitten in Oberschlesien, Orzech und Kozlowagora, 
Breslau 1935. W publikacji wskazywano na niemiec-
ki charakter stroju, choć autorka podaje polskie nazwy 
jego poszczególnych elementów (co powielają późniejsi 
badacze). Adnotacje uwzględniające nazwy gwarowe po-
jawiają się niezmiernie rzadko, częściej w opracowaniach 
polskich autorów (np. Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rę-
kopiśmiennych Józefa Lompy, red. B. Zakrzewski, Wrocław 
1970; L. Malinowski, Listy z podróży etnograficznej w Szlą-
sku, „Na Dziś” 1872, t. 1). Ich twórcy opisują z reguły 
czas sobie współczesny, nie cofając się zbytnio w prze-
szłość. Mimo to w ich relacjach odnajdujemy wzmianki 
dotyczące materiałów wykorzystywanych przy szyciu stro-
jów. Kolejny okres badań przypada na dwudziestolecie 
międzywojenne – wzbogacano wtedy zebrane wcześniej 
dane źródłowe, choć nie w pełni wyczerpująco. W gro-
nie ówczesnych badaczy znajdują się: Seweryn Udziela 
(Krakowskie hafty białe, Kraków 1930; Ludowe stroje kra-
kowskie i  ich krój, Kraków 1932; Ubiory ludu polskiego. 
Górale Beskidowi, Kraków 1933), Tadeusz i Agnieszka 
Dobrowolscy (Strój, haft i koronka w województwie śląskim, 
Kraków 1936), Mieczysław Gładysz (Kwestjonarjusz doty-
czący demonologji ludowej i poprzedzony wstępem o zbieraniu 
materjałów ludoznawczych, Cieszyn 1932; Stan i potrzeby 

przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze kolejne 
zeszyty „Atlasu Polskich Strojów Ludowych”13. 
Najważniejszym autorytetem wśród badaczy zaj-
mującymi się typami strojów ludowych była Bar-
bara Bazielich14 – wieloletni pracownik muzealny 
oraz nauczyciel akademicki. Jej dokonania wska-
zują na istotną rolę muzealników dla badań stro-
jów ludowych15.

nauki polskiej o Śląsku w zakresie etnografii, Katowice 1936) 
czy Stanisława Matuszkówna (Zdobnictwo kobiecego stroju 
żywieckiego, Kraków 1931). Ostatni – trzeci okres badań 
etnologicznych – przypada na czas po II wojnie światowej. 
Był to etap badań systemowych, co w znacznym stopniu 
rozszerzyło możliwości stojące przed etnografami.

Pokłosiem licznych działań badawczych było wy-
dawanie przez Komisję Antropologiczną Polskiej Aka-
demii Umiejętności zeszytów „Ubiory ludu polskiego”. 
Wiele artykułów pojawiało się ponadto w czasopismach 
ludoznawczych, takich jak: „Lud”, „Wisła. Miesięcznik 
Geograficzno-Etnograficzny”, „Zbiór Wiadomości do 
Antropologii Krajowej” (ZWAK), „Materyały Antropo-
logiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” (MAAE), czy 
wreszcie „Polska Sztuka Ludowa” (od roku 1990 – „Polska 
Sztuka Ludowa – Konteksty”), na łamach którego publi-
kowano także artykuły dotyczące odzieży (np. K. Herma-
nowicz-Nowak, dz. cyt.).

13 Pierwszy zeszyt z tej serii wydano w 1949 roku. Jego 
autorem był Roman Reinfuss. Do tej pory opublikowa-
no 49 tomów, z czego ostatni ukazał się w zeszłym roku 
(A. W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymocho-
wicz, (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak tożsamości 
lokalnej, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 49, Wroc-
ław 2020).

14 Badaczka kierowała Działem Etnografii Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, wykładała w Katedrze Etno-
grafii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasiadała w Radzie 
Naukowej Muzeum w Gliwicach, Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu-Bierkowicach, Górnośląskiego Parku Etnogra-
ficznego w Chorzowie, a także w Radzie Programowej 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Była członkiem Komitetu 
Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wie-
loletnim prezesem katowickiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Ludoznawczego. Jest autorką ponad 20 książek 
i 260 artykułów. Swoje życie poświęciła regionowi śląskie-
mu, popularyzując i badając jego kulturę, zwłaszcza stroje 
ludowe i ich zdobnictwo. Zob. B. Bazielich: Śląskie stroje 
ludowe...; Strój ludowy na Śląsku, Chorzów 2001; Strój roz-
barski, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, cz. 3: Śląsk, 
z. 5, Wrocław 2002; Ludowe hafty i wyszycia na Śląsku, 
Katowice 2005; Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Górnym 
Śląsku, Katowice 2017 i in.

15 Dzięki ich pracy badawczej liczba publikacji nauko-
wych dotyczących stroju ludowego znacznie wzrosła (wy-
brane pozycje: M. Lipa-Kuczyńska, Tradycja i współczes-
ność stroju ludowego na Śląsku – strój rozbarski (bytomski), 
„Śląskie Prace Etnograficzne” 1990, t. 1, s. 81–88; M. Mi-
chalczyk, Kiecki, gunie, modrzyńce. Stroje ludowe na Gór-
nym Śląsku, Katowice 2001; M. Rostworowska, Śląski strój 
ludowy. Koniec XVIII–1. połowa XX wieku, Wrocław 2001; 
M. Kiereś, Strój ludowy górali wiślańskich, Wisła 2002; 
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Ogólna charakterystyka zbioru

Podstawowym źródłem powstania niniejszego 
opracowania stały się muzealia wchodzące w skład 
kolekcji Działu Etnologii Miasta Muzeum Histo-
rii Katowic [dalej: MHK]. Zasadniczą część tych 
zbiorów tworzą stroje ludowe z terenu Górnego 
Śląska16 (głównie Katowic i ościennych miejsco-
wości)17. Zgromadzone artefakty są odświętną 
formą stroju ludowego tożsamego dla omawiane-
go terenu (reprezentowanego przede wszystkim 
przez elementy charakterystyczne dla kompletów 
rozbarskich oraz pszczyńskich). Kolekcja obejmu-
je łącznie blisko 520 sztuk muzealiów, wśród któ-
rych odnajdziemy zarówno poszczególne elemen-
ty ubioru, jak i dodatki (w tym wstążki i elementy 
biżuteryjne). Kluczowy jej zrąb – analogicznie 
jak w większości tego rodzaju zbiorów – stanowią 
elementy odzieży paradnej, co wynika z pewnej 
praktyki kolekcjonerskiej przyjętej przez placów-
ki muzealne, ale jest także rezultatem trudności 
w dotarciu do elementów odzieży codziennej (ta 
zwykle była dość mocno znoszona, wobec czego 
potencjalni darczyńcy/oferenci niechętnie prze-
kazywali ją do zbiorów muzealnych, uznając, że 
nie nadaje się do pełnienia roli eksponatu). 

W skład tradycyjnego rozbarskiego kompletu 
kobiecego wchodzą: kiecki noszone jako okrycie 
wierzchnie oraz kiecki spodnie (spodki – dziś okre-
ślane raczej mianem halek, choć w przypadku nie-
których spodków nazwa nie jest w pełni adekwat-
na), fartuchy/zapaski, kabotki, wierzchnie, jakle, 
różnego rodzaju chusty odziewacze oraz nakrycia 
głowy typowe dla panien i mężatek. Niemal ana-
logiczne elementy pojawiają się również w przy-
padku stroju pszczyńskiego, choć tu różnorodność 
kiecek jest zdecydowanie mniejsza, a  w  miejscu 

K. Pieronkiewicz-Pieczko, Pszczyński kobiecy strój ludowy. 
Cechy charakterystyczne i nazewnictwo gwarowe, „Śląskie 
Prace Etnograficzne” 2007, t. 3, s. 130–144; A. Szymula, 
My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim, 
Tychy 2007; taż, W kiecce, jakli, sztofce. Strój ludowy w Ty-
chach i okolicach, Tychy 2013; I. Białas, Strój ludowy ziemi 
pszczyńskiej – cechą tożsamości regionalnej jej mieszkańców, 
„Studia Artystyczne” 2015, nr 3, s. 145–154; A. Grabiń-
ska-Szcześniak, Czepce, czepki i półczepce, Bytom 2017.

16 W kolekcji znajdują się również eksponaty z innych 
regionów, np. pojedyncze elementy stroju cieszyńskiego 
czy krakowskiego oraz kilka obiektów o bliżej nieokre-
ślonej proweniencji opatrzonych jedynie dopiskiem „ele-
ment stroju ludowego”. 

17 W artykule przybliżę wyłącznie wybrane eksponaty, 
mogące uchodzić za reprezentatywne dla szerszej grupy 
muzealiów (kompleksowa diagnoza kolekcji przekracza 
ramy tego opracowania).

wierzchnia powinien pojawić się oplecek – niestety 
nieposiadający reprezentacji w zbiorze. W kolek-
cji strojów pszczyńskich brak też najbardziej cha-
rakterystycznych kobiecych nakryć głowy, jedno-
znacznie sygnalizujących stan cywilny noszącej: 
czepca z ażurowym czółkiem, chusty czepnej (cze-
pidła/żuroku) i wieńca pozornie przypominającego 
rozbarskie galandy, jednak mniej zdobnego18. 

Kolekcja strojów męskich jest zdecydowanie 
skromniejsza, co wpływa też na dysproporcje wi-
doczne w jej opisie w stosunku do kolekcji stro-
jów damskich19. Należące do niej elementy re-
prezentują dawny wygląd stroju rozbarskiego; typ 
pszczyński prawie nie pojawia się w zbiorach mu-
zealnych. Należy podkreślić, że zwykle mężczyźni 
mieli mniej strojów niż kobiety, choć wbrew obie-
gowym opiniom niektóre elementy paradnego 
chłopskiego ubioru męskiego były równie zdobne 
jak damskie. Na Górnym Śląsku, podobnie jak 
w innych regionach, poszczególne części regional-
nego stroju ludowego mężczyzn zostały wyparte 
znacznie szybciej przez tańsze i bardziej praktycz-
ne elementy ubioru miejskiego20.

Stroje znajdujące się w kolekcji odzieży trady-
cyjnej/regionalnej Działu Etnologii Miasta MHK 
są zbiorem tworzonym w ciągu ostatnich czter-
dziestu lat. Osobą, która zainicjowała powstanie 
kolekcji (jako pierwsza odpowiadała za jej opra-
cowanie, a zatem również w głównej mierze wy-
pracowanie strategii gromadzenia zbioru), była 
Elżbieta Górna. Zajmowała się kolekcją od ostat-
niego kwartału 1985 roku (pierwszy dokonany 
przez nią wpis w księdze inwentarzowej widnieje 

18 S. Bronicz, Strój pszczyński, „Atlas Polskich Strojów 
Ludowych”, cz. 3: Śląsk, z. 2, Wrocław 1954, s. 41–43, 
44–45.

19 Muzealia zaliczane do tej kategorii stanowią jedy-
nie niewielki procent całej kolekcji – łącznie 21 ekspo-
natów. Tak niewielka reprezentacja sprawia, iż badania 
stroju męskiego wymagają pogłębionej analizy oraz wni-
kliwej kwerendy porównawczej. Inicjatywy, jakie obecnie 
Autorka podejmuje w tym zakresie, staną się tematem 
przyszłych publikacji. 

20 Muzeum, poza paradnymi ubiorami noszonymi 
przez reprezentantów ludności wiejskiej, posiada w swej 
kolekcji także liczną grupę odzieży miejskiej, określanej 
w nomenklaturze mianem pańskiej (podzielona pomiędzy 
Dział Sztuki i Dział Etnologii). W tym miejscu sygnalizu-
ję jedynie jej obecność, świadomie wyłączając ją z kręgu 
analizowanych obiektów. Istotne znaczenie mają również 
zdjęcia wpisane do inwentarza muzealnego, prezentujące 
osoby w strojach ludowych. Te gromadzone są w Dziale 
Fotografii, jedynie niewielka ich ilość znajduje się w po-
siadaniu Działu Etnologii, co wynika ze strategii groma-
dzenia zbiorów przyjętej przez Muzeum Historii Katowic. 
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pod datą 25 listopada 1985 roku)21 do połowy lat 
90. XX wieku (ostatni wpis pochodzi z 22 wrześ-
nia 1995 roku). W ciągu dekady – począwszy od 
pierwszego zakupu – rozszerzała zbiór w sposób 
skrupulatny i konsekwentny. Początek kolekcji 
dał element biżuteryjny – krzyżyk do korali w ty-
pie śląskim wykonany z alpaki. Niestety, nie dys-
ponujemy informacjami dotyczącymi poprzedniej 
właścicielki tego artefaktu. 

W tym samym roku w kolekcji pojawiają się 
także pierwsze elementy odzieży – czarna pluszo-
wa chusta z frędzlami plecionymi z jedwabnych 
nici oraz typowe dla stroju rozbarskiego nakrycia 
głowy: czepiec nazywany budą, noszony przez ko-
biety zamężne, i galanda, wianek stanowiący na-
krycie głowy typowe dla panien, zakładany zwy-
czajowo podczas najważniejszych uroczystości. 
Obiekty te nabyto od Józefa Chwałka z Katowic 
za łączną cenę sześciu i pół tysiąca złotych (kwota 
sprzed denominacji). Eksponaty, które w ostat-
nim czasie wzbogaciły kolekcję strojów ludowych 
(wpisane do księgi inwentarzowej w 2019 roku), 
to komplet wstążek (szlajf), stanowiących uzupeł-
nienie stroju, oraz tak zwany babski ancug w typie 
noszonym w południowych dzielnicach Katowic 
(reprezentuje strój pszczyński). Na ancug (kom-
plet) w kolorze granatowym składa się jakla, czy-
li wierzchnie okrycie z długim rękawem (rękaw 
z wszytą bufką) w formie obszernego kaftana szy-
tego z mustra (matrycy/wykroju), zapinana z przo-
du na zatrzaski i podszyta bawełnianą podszewką, 
oraz kiecka (spódnica) wszyta w stanik (tak zwana 
kiecka na lajbiku). Lajbik zapina się z przodu na 
guziczki, sama zaś kiecka jest dość szeroka z drob-
no ułożonymi plisami, z przodu bez marszczeń 
(gładka część zakrywana była zapaską). Po prawej 
stronie posiada wszytą głęboką kieszeń, z kolei jej 
dół obszyto plisbortą, czyli pasmanteryjną taśmą ze 
szczoteczką chroniącą przed przetarciami. Oma-
wiane muzealia nabyto drogą darowizn.

Poszczególne obiekty zbioru powstały w krót-
kim przedziale czasowym, w większości przy-
padków wytworzono i noszono je w pierwszych 
dziesięcioleciach ubiegłego wieku, choć możemy 
domniemywać, iż pewna ich część była używa-
na jeszcze w drugiej połowie XX stulecia22. Pod 
względem ilościowym poszczególne części ubioru 
prezentują się różnie; dominują chusty oraz far-
tuchy, a w przypadku ozdób krzyżyki (stanowiące 

21 Artefakty etnograficzne były początkowo groma-
dzone przez Dział Historii, później przeniesiono je do in-
wentarza nowo utworzonego Działu Etnologii.

22 Znajduje to potwierdzenie w licznych wypowie-
dziach oferentów.

uzupełnienie korali). Niewielkie zróżnicowanie 
zbioru wynika z tego, że początek tworzenia ko-
lekcji – tożsamy niemal z początkami samego Mu-
zeum23 – przypada na lata 80. XX wieku, kiedy 
już strój chłopski stawał się coraz mniej popularny 
(choć spotykano jeszcze starsze kobiety noszące 
tradycyjne stroje regionalne lub ich przerobione 
elementy). Proces zanikania stroju męskiego na-
stąpił znacznie wcześniej, stąd nie był już wówczas 
widoczny w życiu codziennym. 

W wielu przypadkach określenie dokładnych 
ram czasowych powstania i użytkowania po-
szczególnych eksponatów bywa problematyczne. 
W  księgach inwentarzowych zdarzają się luki, 
których nie da się już uzupełnić. Wynikają one 
zapewne z niewiedzy darczyńców czy też osób, od 
których eksponaty zostały zakupione. Określenie, 
w jakich okolicznościach konkretne artefakty 
znalazły się w ich posiadaniu, okazuje się niemoż-
liwe. Przy datowaniu wielu eksponatów można 
zatem starać się jedynie o ustalenie względnej 
chronologii. Opisy zawarte w kartach inwenta-
rzowych często są lakoniczne; pozwalają jedynie 
na charakterystykę omawianych typów stroju; 
w  wielu przypadkach nie dotyczą zróżnicowania 
detali typowych dla miejsca ich pochodzenia24. 
Nie zostało to zarejestrowane w należytym stop-
niu, co utrudniło podejmowanie dalszych inicja-
tyw badawczych. 

Muzealia (niezależnie od stopnia ich rozpozna-
nia) w przeważającej mierze pochodzą z zakupów 
dokonywanych w górnośląskich miastach, mię-
dzy innymi w Katowicach, Bytomiu, Piekarach 
Śląskich, Świętochłowicach, Chorzowie, Siemia-
nowicach. Istotne miejsce zajmuje tu Dąbrówka 
Wielka (obecnie część Piekar Śląskich), w której 
tradycja noszenia stroju ludowego kultywowana 
jest do dziś25. W chwili dokonywania zakupu stro-
je były tam dostępne w terenie, co znacznie uła-

23 Muzeum powstało w 1981 roku, cztery lata później 
zainicjowano Dział Etnologii Miasta. W roku 2011 dział 
ten został umiejscowiony w Nikiszowcu, tworząc samo-
dzielny oddział MHK.

24 Chodzi o subtelne zróżnicowanie detali zdobni-
czych obecnych niegdyś w stroju, w przeszłości definiu-
jących przynależność mikroregionalną (utożsamienie 
noszącego z daną wsią bądź parafią): stopień wykrochma-
lenia krez kabatka bądź kanicy czepca czy też liczba oraz 
nazewnictwo konkretnych spodków zakładanych pod 
dany typ kiecki. W wielu przypadkach są to szczegóły stro-
ju współcześnie niemożliwe do zrekonstruowania.

25 M. Toboła-Feliks, Dąbrówka Wielka – wieś w mieś-
cie. Animacja zaangażowana w zachowaniu miejscowego 
stroju ludowego (mediacja na styku etnologii i performatyki), 
„Journal of Urban Ethnology” 2021, t. 19 (w druku).
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twiało ich zgromadzenie oraz dawało pracowni-
kom Muzeum możliwość pozyskiwania niezwykle 
cennych informacji dotyczących ubioru chłop-
skiego26. Po odejściu z MHK pierwszej opiekunki 
kolekcji27 opracowanie zbioru przypadało kolejno 
osobom aktualnie zatrudnionym w Dziale Etnolo-
gii Miasta: Halinie Gerlich, Bożenie Donnerstag, 
Justynie Jarosz oraz Agnieszce Fedorów-Skupień, 
z którą pracuję od września 2019 roku. Liczba pra-
cowników zajmujących się dodatkowo tym zbio-
rem poniekąd odbija się na jego strukturze. Przez 
długi czas (po 1995 roku) brakowało osoby, która 
w sposób przemyślany i konsekwentny tworzyłaby 
spójną, jednolitą kolekcję w zakresie historyczno-
-estetycznym. Wynikało to zapewne z osobistych 
predylekcji badaczek, strój ludowy nie znajdował 
się w kręgu ich zainteresowań. W  poprzednich 
działaniach zabrakło zatem naukowego ukierun-
kowania kolekcji – nie stała się ona nigdy przed-
miotem szerszego opracowania merytorycznego, 
zarówno w kwestii inicjatywy wystawienniczej, 
jak i wydawniczej.

Regionalne stroje tradycyjne wchodzące 
w  skład omawianego zbioru pojawiły się jedynie 
na czterech wystawach, w trzech przypadkach 
uzupełniając wiodący temat ekspozycji. Stroje lu-
dowe stanowiące reprezentację paradnego kom-
pletu rozbarskiego obecne były na pierwszej stałej 
wystawie historycznej (dziś już nieistniejącej). Na 
aktualnym uwspółcześnionym odpowiedniku tej 
wystawy Muzeum prezentuje zaledwie jeden strój 
kobiecy na manekinie (wersja stroju rozbarskiego 
typowego dla żony górnika – z jaklą i purpurką) 
wskazuje na ubiór młodej mężatki). Warto byłoby 
jednak pokazać w większym stopniu zróżnicowa-
nie form strojów ludowych noszonych na terenie 
administracyjnie należącym obecnie do Katowic. 
W rejonie dzisiejszego Śródmieścia, kierując się 
na wschód w stronę Nikiszowca aż po Brynów, 
noszono strój rozbarski nieznacznie zróżnicowany 
pod względem formy (np. w Nikiszowcu kabotek 
zakładany do stroju z merynką/merinką posiadał 
koronkową krezę przy szyi, podczas gdy w innych 
miejscowościach znajdujących się w zasięgu tego 
stroju koronkowe krezy zdobiły jedynie rękawy 

26 Informacje te służyły do sformułowania założeń do-
tyczących tworzenia kolekcji, nie były jednak elementem 
usystematyzowanych badań terenowych (wspominała mi 
o tym pierwsza opiekunka kolekcji w trakcie rozmowy te-
lefonicznej).

27 Przeniosła się ona do jednego z zagłębiowskich mu-
zeów, pracowała później także w Muzeum w Bielsku-Bia-
łej (obecnie jest na emeryturze). 

kabotka)28. Dalej na południe, na terenie ciągną-
cym się od Giszowca w kierunku Tych, noszono 
już stroje pszczyńskie, subtelnie różniące się od 
siebie na przykład długością czy zdobieniem jakli. 
Wątek ten jednak nie został nigdy podjęty.

Stroje ludowe pojawiały się jedynie na trzech 
wystawach czasowych. W 1999 roku na ekspo-
zycji „Z dziejów Dębu” – niejako na marginesie 
opowieści o historii wsi Dąb, będącej jedną z naj-
starszych dzielnic Katowic – kuratorka wystawy 
Urszula Rzewioczok zaprezentowała elementy 
stroju regionalnego tradycyjnie noszonego przez 
mieszkańców wspomnianej wsi (typ rozbarski). 
Z  kolei w 2015 roku na wystawie „Wiejskie ko-
rzenie, miejski szyk. O tym jak Francek z Podlesia 
górnikiem na Nikiszu został” w tle snutej przez 
kuratorkę – Bożenę Donnerstag29 – opowieści 
o Francku Wieczorku (postać fikcyjna) pokazano 
strój chłopski (również typ rozbarski) charaktery-
styczny dla śląskiej panny młodej (czorny ancug, 
jasny fartuch i zielone szlajfy). Jedyna wystawa 
w  całości poświęcona tematyce strojów ludo-
wych została zorganizowana zaledwie rok wcześ-
niej (w  2014 roku) z inicjatywy Justyny Jarosz. 
Ekspozycja czasowa „Kobieta odświętna, czyli 
Ślązaczka w stroju ludowym” „dotyczyła strojów 
charakterystycznych dla Górnego Śląska w obec-
nych granicach województwa śląskiego30. W krę-
gu zainteresowań organizatorki znalazł się zatem 
nie tylko strój bytomsko-rozbarski, ale także strój 

28 Badania prowadziłam w Janowie i Nikiszowcu na 
przełomie 2019 i 2020 roku (przerwałam je ze względu na 
sytuację pandemiczną). 

29 Po kolejnych fragmentach ekspozycji zwiedza-
jących prowadziła wierszowana opowieść (częściowo 
w  gwarze). Narracja obejmowała rok z życia Francka, 
który z podkatowickiej wsi wyrusza w świat. Dobór ekspo-
natów był intencjonalny – stanowiły one jedynie sztafaż, 
stając się integralnym elementem tła stworzonego przez 
Łukasza Szostkiewicza.

30 Górny Śląsk to obszar różnorodny pod względem 
historyczno-kulturowym. Znajdziemy tu głównie repre-
zentacje stroju bytomskiego (określanego również mia-
nem rozbarskiego), z której wyłoniły się z czasem formy 
stroju raciborskiego oraz rybnickiego. Widoczne jest tu 
zróżnicowanie w kroju i fasonie, nie zaś w samym typie. 
W  obrębie grupy rozbarskiej wyodrębniły się również 
podgrupy (strój radzionkowski, strój rudzki). Kolejną 
znaczącą grupę stanowi strój pszczyński, dalej na połu-
dnie cieszyński i wreszcie strój Górali Śląskich. W tych 
grupach również pojawiły się drobne niuanse różnicują-
ce poszczególne podgrupy, jednakże nie na tyle wyraźne, 
by uzyskały w literaturze przedmiotu status oddzielnego 
odłamu stroju danego typu. Warto nadmienić, iż wymie-
nione stroje wzajemnie na siebie oddziaływały, stąd na 
przykład w stroju pszczyńskim element w postaci czepca 
czółkowego (zaczerpnięty ze stroju cieszyńskiego).
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cieszyński oraz strój górali Beskidu Śląskiego; 
pominięto natomiast strój pszczyński, co jest za-
stanawiające. Za aranżację plastyczną odpowia-
dała Jolanta Barnaś, która motywem przewodnim 
ekspozycji uczyniła wzory zaczerpnięte z purpurki, 
mocno kontrastujące z ciemnoniebieską kolory-
styką modrzyńca31. Pokłosiem wystawy stał się ka-
talog książkowy, w którym zamieszczono fotogra-
fie obrazów na szkle prezentujących poszczególne 
typy stroju ludowego wykonane przez Antoniego 
Szpyrca z myślą o tej wystawie32.

Zawartość omawianej kolekcji 

Najliczniejszą grupę muzealiów omawianej 
kolekcji stanowią fartuchy (86 sztuk) będące 
obowiązkowym elementem tradycyjnego stroju 
kobiecego. Nie były jedynie samym uzupełnie-
niem ubioru, gdyż za sprawą zdobień stawały się 
jednym ze sposobów podkreślenia indywidual-
ności właścicielki stroju (fot. 1). W zbiorze zdecy-
dowanie przeważają fartuchy w typie rozbarskim: 
suto marszczone, górą wszyte w oszewkę (zwykle 
z tego samego materiału) zakończoną trokami. 
Powstawały one z drogich jedwabi33 i adamasz-
ków34, w późniejszym czasie stosowano też saty-
ny, tafty35, woale36, a w drugiej połowie XX wieku 
także szyfony37. Codzienne zapaski wykonywano 
najczęściej z płótna38. Szczególnie dbano o fartu-

31 Fartuch szyty z samodziałowego lnianego płótna 
farbowanego na modro i drukowany w różne wzory, któ-
re na obrzeżach miały tzw. kantę. Zob. B. Bazielich, Strój 
rozbarski..., s. 71.

32 J. Jarosz, Kobieta odświętna czyli Ślązaczka w stroju 
ludowym, Katowice 2014; mhk.katowice.pl/images/arty-
kuly/inne/dopobrania/Kobieta_odswietna_czyli_Slazacz-
ka_w_stroju_ludowym.pdf, [dostęp: 19.04.2021].

33 Najbardziej odświętne były jedwabne fartuchy zwa-
ne chińskimi (MHK/E/173, MHK/E/211, MHK/E/217, 
MHK/E/3655/3). Częstym motywem zdobniczym poza 
różami były np. chryzantemy (MHK/E/196).

34 MHK/E/213, MHK/E/672.
35 MHK/E/549.
36 MHK/E/695.
37 MHK/E/673.
38 Na Górnym Śląsku popularne były tzw. fartuchy 

pisiate (B. Bazielich, Strój rozbarski..., s. 71), zwykle w bia-
ło-niebieskie prążki, z biegnącą dołem bordiurą haftowa-
ną ściegiem płaskim, we wzorze pojawiały się margerytki 
lub róże, czasem z udziałem elementów figuratywnych, 
zdobienia te wykonywano białym kordonkiem (muliną), 
a ich brzeg wycięty był w charakterystyczne ząbki (nazy-
wane bogami) i obrobiony. Uzupełnieniem wzoru bywa-
ły małe kropeczki/kółeczka (MHK/E/195; MHK/E/198; 
MHK/E/389; MHK/E/588, MHK/E/670, MHK/E/759, 
MHK/E/3732/3). Tego typu fartuchy w Bytkowie (obec-

chy odświętne, zwłaszcza te malowane ręcznie39 – 
zdobiły je powtarzalne motywy florystyczne nano-
szone farbą olejną. Technika ta wymagała sporych 
umiejętności oraz precyzji ze strony malującego. 
W analogiczny sposób nanoszono zdobienia na 
wstążki, a sporadycznie także na jakle.

Fot. 1. Detal zdobniczy fartucha naniesiony farbą olejną 
w formie bukietu uzupełnionego kłosami zbóż, tkanina fa-
bryczna, szycie oraz zdobienia ręczne, 1. połowa XX wieku, 

miejsce pochodzenia nieznane, sygn. MHK/E/916,  
fot. Arkadiusz Ławrywaniec

Wzór na fartuchach bywał również wyszywany 
(haftowany)40, czasem dodatkowo wzbogacany na 
przykład cekinami41. Fartuchy malowane ozdabia-
no cekinami oraz rzadziej szklanymi koralikami, 
chociaż i takie znajdują się w omawianej kolek-
cji42. Zdarzają się też fartuchy gładkie wykonane 
z  materiałów o tłoczonym ozdobnym deseniu43 
bądź pozbawione jakiegokolwiek zdobienia44. In-
nym typem są tak zwane fartuchy sztikerajowe, szy-
te z płótna pokrytego fabrycznie przygotowanym 
haftem angielskim, czasem o figuralnym kształcie 
przypominającym haft w typie tolledo tworzącym 
biegnący pionowo powtarzalny motyw zdobniczy. 
Zakładano je powszechnie (zwykle w  niedzielne 
popołudnia) do II wojny światowej45. W zbiorze 
znajduje się także fartuch wykonany z fabrycznie 
przygotowanej bawełnianej koronki (wzór w róże) 
przypominający nieco firankę46. To specyficzny 
typ fartuchów gardinowych, służących na wieczór 
albo przy wyjściu na nieszpory47. Interesujące są 

nie dzielnica Katowic) zestawiano z odświętną czarną 
 jaklą.

39 MHK/E/29, MHK/E/172, MHK/E/197, MHK/E/ 
210, MHK/E/403, MHK/E/1346.

40 MHK/E/478.
41 MHK/E/214, MHK/E/660.
42 MHK/E/891.
43 MHK/E/171, MHK/E/207.
44 MHK/E/216.
45 MHK/E/401, MHK/E/689, MHK/E/771.
46 MHK/E/208.
47 Zob. B. Bazielich, Strój rozbarski..., s. 72.
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dwa eksponaty z motywami dość egzotycznymi jak 
na strój śląski. W pierwszym wypadku na jasnose-
ledynowym tle pojawia się motyw pagody japoń-
skiej oraz ptaków wodnych, w drugim natomiast 
wzór tworzą małe kolorowe smoki umieszczone 
na czarnym materiale48. Reprezentacja fartuchów 
noszonych do stroju górnośląskiego w odmianie 
pszczyńskiej jest nieco skromniejsza49 (pochodzą 
one głównie z obecnych dzielnic Katowic – Pod-
lesia oraz Giszowca50). Są to najczęściej fartuchy 
z jedwabnego adamaszku51, szyte zwykle z dwóch 
części materiału. Pojawiają się tutaj także mniej 
uroczyste wersje wykonane z bawełny zszyte 
z trzech klinów. Bywa, że w tego typu zapaskach 
brzeg wykończony jest ukośną plisą wykonaną 
z tego samego materiału co fartuch52.

W zasobie sporo jest również różnego rodzaju 
chust. Chusty okrywające/odziewacze zarzucane 
na ramiona, często nakładane na głowę, stanowi-
ły nie tylko ochronę przed chłodem, ale też świad-
czyły o pozycji ekonomicznej noszącej je kobiety 
i  pełniły rolę dodatkowej ozdoby stroju. Z kolei 
wybrane rodzaje chust nagłownych informowały 
o stanie cywilnym właścicielki; wśród 85 obiek-
tów osiem stanowią charakterystyczne nakrycia 
głowy kobiet zamężnych, tak zwane purpurki53. 
W  kolekcji brakuje niestety białej purpurki54, 
charakterystycznej dla okresu żałoby, Wielkiego 
Postu oraz Adwentu. Tradycyjna purpurka była 
wykonana z czerwonego płótna, na obrzeżach któ-
rego fabrycznie nadrukowano wzór (szlak około 
10 centymetrów szerokości) składający się z kom-
pozycji florystycznej (fot. 2). W głównym wzorze 
biegnącym dookoła chusty kwiaty i liście mają 
zazwyczaj czarne środki, ciemne są również kon-

48 MHK/E/888, MHK/E/174.
49 MHK/E/215, MHK/E/218, MHK/E/219, MHK/E/220.
50 MHK/E/815, MHK/E/817, MHK/E/854, MHK/E/856, 

MHK/E/857.
51 MHK/E/221.
52 MHK/E/315, MHK/E/316.
53 MHK/E/17, MHK/E/41, MHK/E/175, MHK/E/176, 

MHK/E/422, MHK/E/545, MHK/E/3655.
54 Kretonowa chustka drukowana, o brzegowym pa-

sie czerwono-bordowo-brązowo-czarnym i roślinnymi or-
namentami na białym tle. Częstym motywem były bukiety 
kwiatów oraz maki symbolicznie nawiązujące do wątków 
tanatopicznych. W okresie żałoby powszechnie używano 
też innych chust, np. w pepitę (MHK/E/4053) lub szaltu-
chów (zwanych chustami krakowskimi) w kratę zielono-
-czerwono-biało-czarną lub ciemnogranatową. Ich brze-
gi zakończone były wełnianymi, fabrycznie skręconymi 
frędzlami. Zwykle miały one wymiar ok. 320 cm x 150 
cm. Chusty takie składało się wzdłuż dłuższego boku, tak 
by utworzyć figurę zbliżoną do kwadratu (MHK/E/121, 
MHK/E/123, MHK/E566).

tury unerwienia liści. W dwóch przeciwległych 
rogach znajdują się większe bukieciki, natomiast 
środek w większości przypadków pozostaje gładki, 
choć zdarzają się również purpurki zadrukowane 
w całości drobnymi różami na esowato wygiętych 
łodygach55. Chusty tego typu mają kształt kwa-
dratu, ich wymiar jest ustandaryzowany (wynosi 
między 90 a 92 cm). Zdobienia purpurek delikat-
nie różniły się w zależności od regionu56, podobnie 
jak sposób ich zakładania/wiązania57. Przyjmuje 
się, iż nosiły je kobiety, których mężowie zatrud-
nieni byli w przemyśle58. Dla porównania żony go-
spodarzy zakładały budkowate w kształcie czepce 
obszyte szeroką koronkową kanicą. Wszystkie tego 
typu chusty obecne w zbiorze datuje się na okres 
przed 1939 rokiem. 

Fot. 2. Purpurka, wyrób fabryczny, 1. połowa XX wieku, 
miejsce pochodzenia nieznane, sygn. MHK/E/3655/1,  

fot. Arkadiusz Ławrywaniec

55 MHK/E/618.
56 Na przykład w rejonie Chropaczowa (dziś dzielni-

ca Świętochłowic) brzegi chusty obszywano czarną nitką 
(MHK/E/42, MHK/E/43).

57 W Radzionkowie chustę nasuwano nisko na czoło, 
w Dąbrówce bardziej od czoła, a węzeł musiał być duży, 
z kolei w Piekarach Śląskich starano się go ukryć pod 
skrzydłami tworzącymi się przez zawiązanie chustki. Zob. 
B. Bazielich, Strój rozbarski..., s. 81; projekt „Purpurka na 
Polkę. Instrukcja obsługi” realizowany w 2017 roku przez 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie In-
stytut Korfantego), zob. instytutkorfantego.pl/centrum-
-dziedzictwa/purpurka-na-polke/) [dostęp 8.04.2021].

58 B. Bazielich, Strój rozbarski..., s. 81.
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Fot. 3. Kobieta w czepcu – budzie, lata 50. XX wieku, 
Piekary Śląskie, sygn. MHK/E/1765 (album z 39 fotogra-
fiami wykonanymi w trakcie pielgrzymki stanowej kobiet 

do Piekar Śląskich), fot. nieznany

Dział Etnologii MHK posiada również grube 
chusty tureckie o bogatym ornamencie arabe-
sek59, zwane szpiglami, szpigieltuchami bądź szlatu-
chami. Tego typu chusty w kolorze zielono-oliw-
kowym60 stanowiły jeden z atrybutów śląskiej 
panny młodej. Przechowywano je później pieczo-
łowicie w skrzyni wiannej (posażnej) i zakładano 
z okazji Bożego Narodzenia. Bardziej powszechne 
były szpigle w odcieniach czerwono-pomarańczo-
wych61. Na ich środku znajdowało się tak zwane 
żdzadło (charakterystyczny czarny punkt o niere-
gularnych kształtach)62. Chusty o analogicznym 
wzorze (bogatym ornamencie arabeskowym) wy-
konane z cienkiej wełny nazywano szpigielkami/
szaltuszkami63. Ich brzegi zakończone były piono-
wymi paskami w kolorach czerwonym, zielonym, 
żółtym i wykończone krótkimi frędzlami; zda-
rzało się, że dłuższe brzegi chusty zdobiła czarna 
bordiura. Noszono je przeważnie w niedzielne 
popołudnia w ciepłych miesiącach (od maja do 
października), wychodząc na przechadzkę lub do 

59 MHK/E/4050.
60 MHK/E/1068.
61 MHK/E/3135.
62 MHK/E/480, MHK/E/450, MHK/E/540.
63 MHK/E/458, MHK/E/481, MHK/E/482, MHK/E/ 

4054.

kościoła64. Z kolei na zabawę chętnie zakładano 
merynki/merinki65. Były to wełniane kaszmirowe 
chusty, przeważnie w kolorze kremowym lub bia-
łym, z kwiatowym wzorem wyhaftowanym w na-
rożniku, na obrzeżach dodatkowo wykończone 
plecioną bordiurą i frędzlami z połyskujących je-
dwabnych, lancetowatych nici66. W określonych 
przypadkach kolor haftu pokrywał się z kolorem 
chusty (wówczas stosowano częściej określenie 
szalinka)67. W kolekcji znajdują się również licznie 
chusty służące za okrycie wierzchnie na chłodniej-
sze dni oraz miesiące zimowe (na przykład chusty 
pluszowe68); noszono je do stroju pszczyńskie-
go oraz rozbarskiego (i strojów pochodnych, na 
przykład raciborskiego), choć w zbiorze pojawia 
się też hacka69 zakładana do stroju cieszyńskiego 
czy góralska tybetka70. Skromna jest natomiast re-
prezentacja najbardziej uroczystych (paradnych) 
nakryć głowy, będących jednocześnie czytelnym 
komunikatem o stanie cywilnym. W kolekcji 
posiadamy zaledwie dwa czepce białe typu buda 
(zszyty z trzech kawałków materiału, część tylna 
czepca może być marszczona, wokół twarzy znaj-
duje się koronka71). Kanica koronkowa wykonana 
jest ręcznie techniką klockową72 lub na tiulu73; 
powinna być mocno nakrochmalona (fot. 3).

W omawianym zbiorze niewiele jest galand74, 
wykonanych na metalowej obręczy obszytej od 
wewnątrz wstążką z mory. Mają one kształt sze-
rokiego wianka ze sztucznych kwiatów, listków, 
owoców, sopli (szpików, czyli zwisających korali-
kowych ozdób). Z tyłu przypinano wionuszek/wie-
nekuszek75 (w formie małego wianka zasłaniające-
go schodzące się dwa końce galandy). Pod galandę 
wiązano tak zwaną okrąckę wykonaną z odpo-
wiednio upiętych warkoczy (czasem waty). Całość 
spinały tak zwane harnadle/widły. Z tyłu poniżej 
wienuszka za pomocą żdzadełek (malutkich luste-
rek) bądź broszki przypinało się kokardę, spod 
której zwisały dwa długie końce wstążki (szlajfy). 
Z boku głowy dodatkowo mocowano tzw. klapy 
wykonane z harmonijkowo ułożonych warstw 
wstążek. Wśród muzealiów tego rodzaju pojawia 

64 B. Bazielich, Strój rozbarski..., s. 79.
65 MHK/E/263, MHK/E/892, MHK/E/4143.
66 B. Bazielich, Strój rozbarski..., s. 77.
67 MHK/E/28, MHK/E/363, MHK/E/555.
68 MHK/E/1, MHK/E/483, MHK/E/3115.
69 MHK/E/120.
70 MHK/E/1352.
71 MHK/E/15.
72 MHK/E/698.
73 MHK/E/15.
74 MHK/E/16.
75 MHK/E/755 (galanda z wionuszkiem).
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się także wianek zakładany przez dziewczynki do 
stroju krakowskiego76. Ten typ stroju promowano 
na Górnym Śląsku w drugiej połowie XX wieku 
(okres PRL), co było konsekwencją intensywne-
go waloryzowania go w roli stroju o randze naro-
dowej. Usprawiedliwia to jego obecność w zbio-
rze, ukazując pewien wycinek sposobu myślenia 
o stroju ludowym. 

Istotnym elementem stroju ludowego była ja-
kla. W omawianym zbiorze obecne są, uznawane 
za najbardziej uroczyste, jakle rozbarskie w kolorze 
czarnym, szyte z jedwabiu lub aksamitu (fot. 4). 
Czasem materiał posiada drobny wzór77 bądź 
tłocznie78 (zwykle są to motywy florystyczne), 
wzbogacone dodatkowo batystową koronkową 
gipiurą (bezacem). Charakterystyczne są też białe 
jakle zdobione kwiatowym haftem (haft płaski lub 
krzyżykowy79). Powstawały one z kretonu80 bądź 
flaneli81. Istotną część zbioru stanowią jakle co-
dzienne (na beztydzień)82. Interesująca jest jakla 
z krótkim rękawem uszyta z tkaniny bawełnianej 
w namioty cyrkowe, karuzele i huśtawki83; według 
oferentki pochodzącej z Piekar Śląskich zwano ją 
kuchenną. Jakle rozbarskie nabywano głównie na 
terenie Piekar Śląskich (Dąbrówka Wielka, Szar-
lej84). Jakle w typie pszczyńskim85 posiadają inny 
krój oraz formę zdobień (rękawy wąskie u góry 
z bufką, pod szyją stójka, zapinanie na zatrzaski, 
guziczki naszyte jedynie jako ozdoba tworzą róż-
ne kombinacje, obszycie dołu tiulową koronką, 
tak zwaną szpicą) (fot. 5). Pochodzą z Podlesia86 
(Katowice), Łazisk Górnych87, Tych88, ale również 
Mysłowic bądź Giszowca (Katowice)89 – miejsco-

76 MHK/E/3896/1 – stanowi komplet z gorsetem oraz 
spódnicą (MHK/E/3896/2–3).

77 MHK/E/202.
78 MHK/E/201 (aksamitna), MHK/E/479 (jedwabna).
79 MHK/E/572, MHK/E/662, MHK.E/3732/2, MHK/ 

E/4048.
80 MHK/E/112, MHK/E/113, MHK/E/114, MHK/E/ 

115. W przypadku tego rodzaju zrobienia (florystyczny 
haft z przeważającym motywem róży) dominowały jakle 
w kolorze białym. Często zdarzają się również materiały 
w innych kolorach, najczęściej niebieskim (MHK/E/177), 
w prążki lub w kropeczki (MHK/E/897).

81 MHK/E/101, MHK/E/423.
82 MHK/E/669, MHK/E/3109, MHK/E/3110.
83 MHK/E/3730.
84 MHK/E/898 (jakla zimowa).
85 MHK/E/254.
86 MHK/E/264, MHK/E/265, MHK/E/266.
87 MHK/E/710, MHK/E/723.
88 MHK/E/1057, MHK/E/1059, MHK/E/1060, MHK/ 

E/1061.
89 MHK/E/284, MHK/E/285, MHK/E/861, MHK/ 

E/836.

wości granicznych, w których spotyka się oba ro-
dzaje strojów (pszczyński i rozbarski), zatem ich 
charakter często odbiega od kanonicznej formy. 
Tu także dominuje kolor czarny90, jako najbar-
dziej uroczysty i dostojny. Choć w przypadku jakli 
pszczyńskich dostrzegamy większe zróżnicowanie 
kolorystyczne niż w typie rozbarsko-bytomskim91.

Fot. 4. Jakla w typie rozbarskim, tkanina pochodzenia 
fabrycznego, szycie ręczne, 1. połowa XX wieku, Bytom,  

sygn. MHK/E/202, fot. Arkadiusz Ławrywaniec

Fot. 5. Jakla w typie pszczyńskim, tkanina pochodzenia 
fabrycznego, szycie ręczne, 1. połowa XX wieku, Katowice–
Giszowiec, sygn. MHK/E/865, fot. Arkadiusz Ławrywaniec

90 MHK/E/864, MHK/E/865.
91 MHK/E/267 (pomarańczowa), MHK/E/312 (nie-

bieska).
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Elementem dziewczęcego stroju paradnego 
był kabotek – biała płócienna bluzka (koszulka) 
krótka do pasa (pozbawiona guzików) z koron-
kowymi krezami92 wokół szyi i rękawów93 (wyszy-
wanymi na tiulu94, haftem ażurowym na płótnie95 
tudzież wykonanymi techniką klockową96). Przy 
oszewce kołnierza oraz sięgających zwykle do łok-
cia rękawów pojawiają się wiązania tasiemkami. 
Kabotek, podobnie jak koszula97, zaliczany był do 
elementów bieliźnianych. W stroju panny można 
wyróżnić również wierzcheń (rodzaj samodzielne-
go, dodatkowego stanika). Zwyczajowo szyto go 
z czerwonego98, granatowego99 lub czarnego100 
sukna (w zależności od miejscowej tradycji), jego 
brzeg zdobiła ułożona w fałdki szeroka, żakardowa 
wstążka, a wzdłuż zapięcia pojawiały się obszycia 
z nici (szanerunki) zakończone chwostami. Podob-
ne ozdoby występowały w tylnej części wierzchnia 
na zwieńczeniu kaletek (fot. 6). W zbiorze znaj-
dują się także przykłady wierzchni dziecięcych101. 
Niektóre były przerabianie, poszerzane (po bo-
kach widać np. wstawki z czarnej wełny)102. 

Fot. 6. Wierzcheń, tkanina pochodzenia fabrycznego, szycie 
ręczne, 1. połowa XX wieku, Piekary Śląskie,  

sygn. MHK/E/577, fot. Arkadiusz Ławrywaniec

92 W zbiorze znajduje się też samodzielna kryza doszy-
wana następnie do kołnierza kabotka (MHK/E/679).

93 Brak koronki wokół szyi świadczy o tym, że kabotek 
zakładano do merynki (wyjątek stanowi tu Nikiszowiec).

94 MHK/E/22, MHK/E/225, MHK/E/446, MHK/E/ 
697.

95 MHK/E/766.
96 MHK/E/576.
97 MHK/E/199 (płócienna, spodnia, od karczka marsz-

czona, rękaw krótki z klinem od strony pachy; z  przodu 
rozcięcie sięgające do pasa zakończone znakiem, pod szy-
ją zapinana na guziki; brzeg rękawa zdobiony wąską białą 
wstążką w czerwone, geometryczne wzory; koszula sięga do 
ud; nosiło się ją pod suknie).

98 MHK/E/577.
99 MHK/E3108.
100 MHK/E/35, MHK/E/36, MHK/E/548.
101 MHK/E/431, MHK/E/559.
102 MHK/E/3108.

Kolejnym znaczącym elementem kolekcji są 
spódnice. Spódnice spodnie nosiły różne nazwy, 
zależnie od materiału (np. szewiotka103, moryrok104, 
kiecka merinowa105), techniki wykonania (wa-
tówka106) czy elementów zdobniczych (spódnice 
ze szpicą)107. Wśród kiecek spodnich wyróżniamy 
spodki na lajbiku108 lub bez doszytego stanika109, 
w formie spódnic wszytych w oszewkę, zapinanych 
z boku na haftkę. W przypadku kiecek wierzchnich 
niemal zawsze pojawiają się lajbiki (proste staniki 
o okrągłym dekolcie, zapinane z przodu na cztery 
lub pięć guzików)110. Z przodu, tam gdzie kieckę 
zakrywano fartuchem, była ona zwykle gładka, 
z prawej strony miała schowaną głęboką kieszeń. 
Wierzchnie kiecki typu rozbarskiego były drobno 
plisowane111 bądź suto marszczone112, pszczyń-
skie układano zazwyczaj w fałdy113. Kolorystyka 
była różna, w większości przypadków stonowana, 
ciemna. Dominuje kolor czarny, choć pojawia się 
także zielony, fioletowy, turkusowy, amarantowy 
i czerwony (ceglany). Kolor zakładanej kiecki wa-
runkowała okazja oraz pora (różne kiecki zakłada-
no w kolejne niedziele miesiąca, inne noszono do 
kościoła, inne na nieszpory itp.). W tym przypad-
ku przełamaniem spójności zbioru jest suknia cie-
szyńska (MHK/E/1761) z żywotkiem haftowanym 
w róże koloru beżowego, z pomarańczowymi prę-
cikami i zielonymi liśćmi; zapina się je na jeden 
duży hoczek.

Uzupełnieniem stroju kobiecego były poń-
czochy oraz buty. W omawianej kolekcji brakuje 
pończoch, Muzeum posiada jednak obuwie dam-
skie – czółenka i botki114. 

103 W kolorze czerwonym, od pasa przymarszczo-
na, u  dołu posiada dwie zakładki – tzw. bizy. Dół halki 
wycięty w ozdobne zęby wykończone czarnym haftem 
(MHK/E/73).

104 Wykonana z morejowej tkaniny, często zdo-
biona rzędami aksamitki (MHK/E/204, MHK/E/383, 
MHK/E/550, MHK/E/587, MHK/E/793, MHK/E/844).

105 MHK/E/757.
106 Pikowana jak kołdra, uszyta z grubej tkaniny, 

wszyta w stanik, dołem obszyta aksamitem. Waży ok. 2 kg 
(MHK/E/3111).

107 MHK/E/72.
108 MHK/E/20, MHK/E/407, MHK/E/1337.
109 MHK/E/813.
110 MHK/E/38, MHK/E/170, MHK/E/206, MHK/ 

E/408, MHK/E/457, MHK/E/563, MHK/E/666, MHK/ 
E/722.

111 MHK/E/812, MHK/E/868.
112 MHK/E/893.
113 MHK/E/870, MHK/E/3106/1.
114 MHK/E668/1–2, MHK/E738/1–2, MHK/E768/1–

2, MHK/E/3105/1–2.
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Istotny dodatek stanowiła również biżuteria, 
szczególnie cenne były korale115. W zbiorze po-
siadamy naszyjniki z koralowca zwane koralami 
prawymi116. Wysoka cena prawdziwych korali oraz 
pragnienie posiadania chociażby ich namiastki 
spowodowały, że wcześnie zaczęto powszechnie 
wytwarzać imitacje (korale lewe). Początkowo wy-
roby te były zawsze w kolorze czerwonym, mniej 
lub bardziej doskonale naśladując paciorki z ko-
ralowca. Do ich wyrobu używano między innymi 
masy uzyskanej z prasowanych odłamków korala 
szlachetnego, porcelany117, kamionki118, szkła, na-
turalnego i syntetycznego kauczuku, preparatów 
powstałych z mieszaniny gumy i gipsu lub innych 
tworzyw sztucznych119. Istnieją także korale żół-
te – żigloki120, wykonane najczęściej ze szkła121 lub 
różnego rodzaju materiałów syntetyczych. Co in-
teresujące, znaczna część korali obecnych w zbio-
rze posiada parzystą liczbę sznurów. Ustalenie, czy 

115 Na wsi polskiej zakup korali stanowił dobrą lokatę 
kapitału (ceny prawdziwych korali przed I wojną świa-
tową wynosiły około 200–300 marek za sznur, co było 
równowartością krowy). Biżuterię zapisywano w testa-
mentach i  legatach, trwały o nią spory spadkowe, przyj-
mowano ją jako zastaw za pieniądze i pożyczki. Stanowiła 
istotny element wiana panny młodej i należała do dóbr 
tradycyjnie dziedziczonych w linii żeńskiej. Nieobojętna 
pozostawała liczba noszonych sznurów korali; najczęściej 
była nieparzysta, co wynikało z wiary ludu w magię liczb. 
Liczby nieparzyste mają też bezpośrednie odniesienie do 
chrześcijaństwa (trójka symbolizuje Trójcę Świętą, trzy 
upadki Jezusa pod krzyżem, zmartwychwstanie trzy dni 
po śmierci, stąd też trzy sznury korali zyskują magiczną 
moc, podobnie jak wielokrotność tej liczby). Z kolei licz-
ba siedem nawiązuje do siedmiu grzechów głównych czy 
siedmiu dni stworzenia świata. Liczba sznurów zależała 
oczywiście od zamożności, ale też od kształtu paciorków. 
Korale nawlekano najczęściej na grube nici lniane, nie-
kiedy cienkie struny skrzypcowe, w szyku malejącym. Naj-
prostszym i najczęściej stosowanym sposobem łączenia ze 
sobą sznurków było splatanie ich końcówek w  warkocz 
i  wszycie do kawałków mocnej tkaniny. Zob. B. Bazielich, 
Strój rozbarski..., s. 94–95; E. Piskorz-Branekova, Biżuteria 
ludowa w Polsce, Warszawa 2008, s. 32–39.

116 MHK/E/1842 (1 sznur), MHK/E/2787/1–2 (5 sznu-
rów; korale z krzyżykiem).

117 MHK/E/27 (6 sznurów).
118 MHK/E/164/1 (6 sznurów, korale z wisior-

kiem w kształcie serduszka), MHK/E/165 (7 sznurów), 
MHK/E/754 (5 sznurów).

119 MHK/E/1329 (3 sznury).
120 Korale szklane były zakładane głównie przez ko-

biety, których nie było stać na zakup prawdziwych; te 
bardziej zamożne zakładały je też do odzieży codziennej. 

121 MHK/E/551 (7 sznurów), MHK/E/3411/1–2 
(4  sznu ry, korale z medalikiem w kształcie serca, korale 
datowane na okres sprzed 1945 roku, wisiorek został do-
dany w późniejszym okresie).

jest to wynikiem intencjonalnego działania czy 
też efektem uszkodzenia oryginalnego wyglądu 
naszyjnika, okazuje się dziś niemożliwe. Ozdobę 
korali zakładanych do ubioru świątecznego sta-
nowiły krzyżyki (fot. 7), czasem złote, częściej 
jednak pozłacane – wykonane ze stopu różnych 
metali122. W zastępstwie krzyżyka mogły pojawić 
się również medaliki. 

Fot. 7. Krzyżyk do korali w typie śląskim, wyrób jubilerski, 
lata 20.–30. XX wieku, miejsce pochodzenia nieznane,  

sygn. MHK/E/1100, fot. Studio S3D

Wyróżniającym się elementem biżuteryjnym 
były zauszniczki (kolczyki), gwarowo określane 
jako kosze/kosycki123 (reprezentujące stylistykę 
epoki biedermeierowskiej), gady/gadziny (w for-
mie uroborosa, z oczami z falsetowanych grana-
tów – fot. 8)124 czy kolce125. Swoistym uzupełnie-
niem stroju były również broszki126 oraz ozdobne 
klamry do włosów. Ślązaczki często używały bro-

122 Były one pakfongowe (z tzw. nowego srebra/alpa-
ki – stopu miedzi, niklu i cynku) lub tombakowe (stop 
miedzi i cynku). Krzyże wykonywano za pomocą techni-
ki odlewania. Na końcu ich ramion znajdywały się obu-
stronne trójkątne wgłębienia. W miejscach przecięcia ra-
mion wkładano kolorowe szkiełko, kryształki lub koraliki. 
Wokół oczka umieszczano kompozycję z motywem roślin-
nym, choć w niektórych miejscowościach popularne były 
ozdoby z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa.

123 MHK/E/2765/1–2.
124 MHK/E/2414/1–2.
125 MHK/E/2142/1–2, MHK/E/2413.
126 MHK/E/291, MHK/E/1497, MHK/E/1772, MHK/ 

E/2382.
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szek w formie agrafek (bardziej lub mniej ozdob-
nych) lub medalików z wizerunkami bliskich osób 
(mężów, narzeczonych, dzieci)127. Spinki tego typu 
pojawiały się w jaklach z zapięciem stójkowym, 
głównie w pszczyńskiej odmianie stroju. Broszki 
podłużne i agrafki służyły do spinania chust (me-
rynki czy szaltucha).

Fot. 8. Kolczyki w kształcie węża, gwarowo określane jako 
gadziny, wyrób jubilerski, XIX/XX wiek, miejsce pochodze-

nia nieznane, sygn. MHK/E/2414/1–2, fot. Studio S3D

Elementem uzupełniającym paradny wizeru nek 
kobiety były wstążki (szlajfy). W kolekcji znajdu-
ją się różne wstążki – zdobione techniką żakardo-
wą128, motywami nadrukowanymi na tkaninie129, 
ręcznie malowane130, ale również jednokolorowe 
pozbawione zdobień131. W dekoracji szlajf, podob-
nie jak we wszystkich prezentowanych elementach 
stroju ludowego, przeważają motywy o  charakte-
rze roślinnym (girlandy kwiatów), choć zdarzają 
się także wzory figuralne132. Noszono je (zależnie 
od szerokości) jako ozdobę przy koralach z przo-
du pod krzyżykiem na zwieńczeniu wierzchnia oraz 
z tyłu, przymocowane do zapięcia korali; dodatko-
wa wstążka pojawiała się w pasie, zasłaniając troki 
fartucha. Ponadto zdobiły one galandy oraz budy. 
Czasem widać na nich rdzawe przebarwienia lub 
niewielkie wyblakłe plamki.

Reprezentacja stroju męskiego w omawianej 
kolekcji jest niestety skromna. Jego najbardziej 
charakterystyczny element stanowią brucleki133 

127 MHK/E/2136, MHK/E/2381, MHK/E/2396, MHK/ 
E/2435, MHK/E/2444.

128 MHK/E/25, MHK/E/26, MHK/E/39, MHK/E/547, 
MHK/E/578, MHK/E/581, MHK/E/699, MHK/E/4459, 
MHK/E/4461/1–2.

129 MHK/E/54, MHK/E/55, MHK/E/102, MHK/E/ 
180. Zwykle mają rozmyte kontury.

130 MHK/E/890, MHK/E/1366, MHK/E/1367, MHK/ 
E/1379.

131 MHK/E/4097/1–2 (różowe, prawdopodobnie słu-
żące do zawijania okręcki pod galandę), MHK/E/4462/1–2 
(zielone stanowiące charakterystyczny element stroju no-
wożeńców).

132 MHK/E/4458, MHK/E/4464.
133 MHK/E/30, MHK/E/194, MHK/E/358.

oraz kamzole134 (oba elementy w kolorze grana-
towym lub czarnym). Brucleki są bez rękawów, 
w  formie kamizelki (westy) sięgającej ud, wyko-
nane z grubego sukna. Ich przód oraz kieszenie 
zdobią mosiężne guziki (na których sztancowano 
zwykle sceny pokazujące pracę na roli) oraz na-
szywki z szafirowego sznurka na końcach rozcze-
sanego w małe kitosiki. Brucleki/bruszleki są ob-
szyte dookoła czerwonym suknem i ozdobione 
niebieskim sznurkiem z kameloru (stójka przy szyi 
i kieszenie z patką wcięte w trzy zęby, zdobione po-
dobnie). Całość skrojono z czterech płatów, przy 
czym płaty pleców od pasa w dół tworzą luźne, 
zachodzące na siebie kalety – rozcięcie to jest za-
kończone kolorowym, haftowanym prostokątem 
(znakiem). Kamzola/kamzela prezentuje się w ana-
logiczny sposób, z tą jednak różnicą, że posiada 
długie rękawy. Ponadto na strój męski składały się 
koszule135 oraz spodnie (bizoki136 lub jelenioki137), 
a  także dodatki w formie fularowych kwadrato-
wych chustek wiązanych pod szyją (jedbowki)138, 
kapeluszy139 i wysokich skórzanych butów z cho-
lewami (kropów)140. Ich charakterystyczną cechą 
było marszczenie w formie harmonijki (organek), 
znajdujące się na wysokości kostki. Nad niewiel-
kim obcasem dodatkowo naszywano kneflik, czyli 
niedużą stożkową łatkę ze skóry, która ułatwiała 
zakładanie i zdejmowanie butów przez zahaczanie 
nogi o nogę. W późniejszych modelach zrezygno-
wano ze stosowania tego rodzaju dodatków, co 
było zapewne spowodowane brakiem specjalistów 
w tym zakresie. 

Interesującym eksponatem, stanowiącym dość 
wierną rekonstrukcję elementów paradnego ubio-
ru chłopskiego typu rozbarsko-bytomskiego, jest 
miniaturowy strój ludowy dla lalki141 (fot. 9). 

Warto tu również wspomnieć o diademach 
weselnych wykonanych z okazji rocznicy ślubu 
(srebrnych lub złotych godów). Przygotowywano 

134 MHK/E/31, MHK/E/193, MHK/E2378/1.
135 Z białego cienkiego płótna z kołnierzem zdobio-

nym mereżkowym haftem (MHK/E/60).
136 MHK/E/356.
137 Wykonane z irchowej skóry jeleniej zafarbowanej 

na kolor żółty. Dół nogawki sznurowany, wpuszczany do 
butów z cholewami. Spodnie, zapinane z dwóch boków na 
żółte guziki, nie posiadały rozporka. Ich grubość była re-
gulowana z tyłu oraz z boków paskami i sprzączkami. No-
sili je zamożni gospodarze (MHK/E/191, MHK/E/1022).

138 MHK/E/53 (w kolorze intensywnej zieleni, prze-
znaczona dla pana młodego), MHK/E/3747/1–2 (w od-
cieniach różu, fioletu, zieleni).

139 MHK/E/3749 (wyprodukowany w fabryce w Sko-
czowie).

140 MHK/E/192, MHK/E/654/1–2.
141 MHK/E/3937/1–13.
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je z mirtu bądź z aluminiowego drutu, tak by imi-
towały mirtowe. W obu przypadkach pokrywano 
je farbą, stosownie do okoliczności srebrną lub 
złotą (fot. 10).

Fot. 9. Ludowy strój rozbarski dla lalki, wyrób rękodzielni-
czy, 1. połowa XX wieku, Katowice,  

sygn. MHK/E/3937/1–13, fot. Studio S3D

Fot. 10. Diadem wykonany na uroczystość srebrnych godów, 
wyrób rzemieślniczy, lata 30.–40. XX wieku, miejsce pocho-

dzenia nieznane, sygn. MHK/E/1182, fot. Studio S3D

Obecna strategia zarządzania zbiorem

Muzeum jako instytucja, zgodnie z obowią-
zującym w nim statutem organizacyjnym, poza 
gromadzeniem kolekcji koncentruje swe działania 
także na badaniach naukowych oraz upowszech-
nianiu wiedzy; warto wspomnieć również o sferze 
działalności edukacyjnej. W aspekcie popularyza-
cji wiedzy istotną rolę odgrywają nie tylko publi-
kacje, ale także ekspozycje. Pamiętajmy jednak, że 
plany wystawiennicze placówek muzealnych za-
twierdza się zwykle ze znacznym wyprzedzeniem. 
W przypadku niewielkiego muzeum miejskiego, 
takiego jak Muzeum Historii Katowic, dostęp do 
przestrzeni ekspozycyjnej przeznaczonej na wysta-
wy czasowe jest znacznie ograniczony, gdyż dzieli 
się go pomiędzy kilka działów. Stąd też zaplano-
wanie sporej wystawy prezentującej zagadnienia 

związane ze strojem ludowym nie należy do zadań 
prostych. Dział Etnologii Miasta stanowi osobny 
oddział muzeum z własną siedzibą, jednak nie 
dysponuje wystarczająco dużą przestrzenią na 
dodatkową stałą ekspozycję. Zgodnie z intencją 
kierowniczki działu sala wystawiennicza, w której 
do tej pory odbywały się ekspozycje czasowe, jest 
docelowo przeznaczona do pełnienia funkcji edu-
kacyjnych, w związku z czym możliwości ekspozy-
cyjne ograniczą się raczej do prezentacji płaskich 
eksponatów (obrazów bądź fotografii). Co istot-
ne, wśród plansz edukacyjnych przewidzianych 
do aranżacji tego pomieszczenia pojawi się kilka 
poświęconych miejscowym strojom ludowym, sta-
nowiących rodzaj wzornika inspiracji etnograficz-
nych, pomocnego w trakcie planowanych w tym 
miejscu zajęć edukacyjnych. 

Obecne wymogi sanitarne związane z ogra-
niczaniem dostępu do Muzeum oraz zmianami 
w regulaminie placówki wynikającymi z zagroże-
nia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
sprawiły, że dział koncentruje się na działalności 
on-line. W ten sposób powstał cykl filmów sygno-
wanych przez MHK połączonych wspólnym tytu-
łem Etnografki w sieci142. Każdy kolejny odcinek 
Etnografek w sieci porusza inny zakres tematycz-
ny, możliwie szeroko prezentując tematy istotne 
z punktu widzenia etnologii/etnografii. Razem ze 
współpracownicą z działu – Agnieszką Fedorów-
-Skupień – opracowuję podejmowane zagadnie-
nia pod względem merytorycznym. Zależy mi na 
tym, aby istotne miejsce w tych działaniach nadać 
kwestiom związanym z poszczególnymi elementa-
mi odzieży składającymi się na górnośląskie stroje 
ludowe. Zgodnie z  tym zamierzeniem elemen-
ty stroju regionalnego stają się drugoplanowym 
bohaterem każdego odcinka. Najczęściej są one 
wkomponowane w  stylizacje współczesne, choć 
w niektórych przypadkach pojawiają się w kom-
pletnej formie (w odcinku  5.  omówiono stroje 
w odmianie rozbarskiej noszone w okresie żałoby, 
w odcinku 6. pojawił się strój charakterystyczny 
dla terenu katowickiego Bytkowa). Wszystko to 
ma służyć uczynieniu stroju ludowego, charakte-
rystycznego dla naszego rejonu, wyznacznikiem 
śląskości. Chodzi zatem o to, by ten ubiór przestał 
być widziany jedynie przez pryzmat kostiumów 
scenicznych, w jakich wstępują zespoły folklory-
styczne (fałszujące często obraz tradycyjnego stro-
ju ludowego). Nie jest to zresztą kwestia odosob-

142 Muzeum Historii Katowic – muzeum on-line: 
www.mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/filmy/
etnografki-w-sieci [dostęp: 8.04.2021]. Filmy są również 
dostępne na kanale MHK w serwisie YouTube.
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niona – problem ten dostrzega i analizuje wielu 
etnologów i folklorystów143. Pod auspicjami MHK 
prowadzę także konsultacje merytoryczne doty-
czące sposobu zakładania lokalnego stroju chłop-
skiego. Dzięki tej inicjatywie istnieje możliwość 
umówienia się na spotkanie w celu skonsultowa-
nia własnego stroju bądź też rozwiania ewentual-
nych niejasności związanych z poprawną formą 
zakładania jego poszczególnych elementów144.

Naturalną konsekwencją działań skupionych 
wokół kolekcji strojów ludowych stał się także po-
mysł realizacji przedsięwzięcia badawczego (obec-
nie w fazie konceptualizacji założeń) opatrzone-
go roboczym tytułem Strój ludowy od podszewki 
– w co ôblykały sie nasze omy?, mającego na celu 
dotarcie do lokalnej społeczności (mieszkańców 
Katowic). Pojawią się tu odniesienia do stroju 
ludowego typu rozbarskiego oraz stroju pszczyń-
skiego, gdyż na tym obszarze ścierały się tradycje 
obu grup. Stroje zostaną poddane analizie w roz-
ległym kontekście znaczeniowym, a na bazie opo-
wieści dotyczących poszczególnych elementów 
stroju ludowego (w tym także istotnych niuansów 
zdobniczych) będziemy nadbudowywać szerszy 
obraz o charakterze etnograficznym, nawiązujący 
do lokalnych tradycji, zwyczajów, przesądów itp. 
– w miarę możliwości analizując mentalność oraz 
światopogląd naszych przodków. Tego typu narra-
cja wydaje się możliwa, gdyż dawniej odświętna 
odzież ludności chłopskiej stanowiła swego rodza-
ju komunikat ściśle skorelowany z przestrzenią 
społeczną wsi (przekaz niejako wyrastał z obycza-
jowości jej mieszkańców). Każda część stroju lu-
dowego (szczególnie w przypadku stroju kobiece-
go) była nośnikiem informacji usankcjonowanych 
tradycyjnymi wartościami. 

Zgromadzone w ten sposób materiały staną się 
być może podstawą do stworzenia swego rodzaju 
mapy katowickich strojów ludowych, o ile w trak-
cie planowanych badań oraz poszerzonych kwe-
rend archiwalnych uda się ukazać zróżnicowanie 

143 M. Tymochowicz, Siedem grzechów popełnianych 
przy odtwarzaniu strojów ludowych, [w:] Tam na Podlasiu, 
t.  V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego 
Podlasia, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola Osowiń-
ska 2014, s. 149–156; T. Król, Praca ciężka i nieopłacalna, 
czyli współcześni twórcy stroju wilamowickiego, [w:] Współ-
czesna problematyka badań nad strojami ludowymi, red. 
A. W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymocho-
wicz, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław 2018, 
s. 87–100.

144 Ôbleczone w tradycja, www.mhk.katowice.pl/in-
dex.php/edukacja/obleczone-w-tradycja [dostęp: 12.04. 
2021]. Obecna sytuacja epidemiczna znacząco wpłynęła 
na spowolnienie prowadzonych działań.

stroju dla poszczególnych części Katowic, niegdyś 
samodzielnych wsi (brakuje pogłębionej analizy 
tego zagadnienia). Dostępne są co prawda liczne 
publikacje dotyczące strojów ludowych, jednak 
dla stroju rozbarskiego czy pszczyńskiego są one 
zazwyczaj dość ogólnym opisem stroju rozumia-
nego jako pewien kanon przewidziany dla danej 
grupy.

Konkluzje

Regionalny strój ludowy to zagadnienie wie-
lowątkowe. Do tej pory badania nad powyższą 
problematyką prowadzono zazwyczaj z zastoso-
waniem tradycyjnego warsztatu etnograficznego, 
skupiając się na ogólnej charakterystyce stroju 
typowego dla danej grupy, w wyniku czego pomi-
jano często jej wewnętrzne zróżnicowanie (opisy 
uogólnionej wersji stroju uroczystego, zmniejsza-
jące rolę detalu istotnego dla danej uroczystości). 
W wielu opracowaniach mało widoczny jest też 
wątek ewolucji wyglądu wybranych elementów 
stroju. Między innymi dlatego opracowywanie 
odzieży typu ludowego wciąż nasuwa wiele pytań, 
na przykład o to, jak postrzegali ją sami właści-
ciele czy jak odczytujemy współcześnie znaczenie 
jej poszczególnych elementów. Niezależnie od da-
nej epoki strój funkcjonował między innymi dla 
chęci zaimponowania otoczeniu, co w analizach 
badawczych nie zostało wyraźnie podkreślone. 
W  przypadku większości omawianych ekspona-
tów określenie dokładnego miejsca powstania jest 
niemożliwe, podobne problemy sprawia datowa-
nie – analiza porównawcza bywa tu często zawod-
na. Kolekcjonowane w Muzeum stroje ludowe 
tworzą jednak pewien obraz estetycznych upodo-
bań i gustów większości społeczeństwa wiejskiego 
oraz możliwości technicznych i wytwórczych rze-
miosła oraz przemysłu w określonym czasie. Na-
leży je zatem traktować jako istotne świadectwo 
materialnego obrazu kultury. 

Jednocześnie nie możemy zapominać, że dzia-
łalność podejmowana przez muzealników (tu kon-
kretnie: pracowników Muzeum Historii Katowic 
– odnoszę się do inicjatyw wdrażanych przez Dział 
Etnologii Miasta) jest ściśle powiązana z aktyw-
nością kolekcjonerską i popularyzatorską, choć 
przedstawione projekty i kierunki ich realizacji są 
stosunkowo nowe, zatem na ich efekty przyjdzie 
jeszcze poczekać. Nasuwa się jednak smutna re-
fleksja – Muzeum nie jest w stanie podjąć tego 
typu inicjatyw bez zgromadzenia odpowiednich 
środków pochodzących z grantów zewnętrznych. 
Równowaga funkcji kolekcjonersko-ochronnej, 
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naukowej i popularyzatorskiej stanowi warunek 
zachowania muzealnej tożsamości; nadmierne 
uwypuklenie jednej z nich może doprowadzić do 
utraty specyfiki instytucji145. Abstrahując jednak 
od tego rodzaju mało optymistycznych konklu-
zji, warto zwrócić uwagę na fakt, że choć sposób 
patrzenia na strój ludowy uległ głębokiemu prze-
obrażeniu, wciąż pojawiają się nowe perspektywy 
badawcze. Konieczna jest zatem pogłębiona anali-
za tej problematyki, stanowiąca próbę uzupełnie-
nia powstałej luki poznawczej, oraz zmiana podej-
ścia naukowego wobec pozornie skostniałej formy 
stroju ludowego. Stąd należy dołożyć wszelkich 
starań, by kontynuować analizy tego zagadnienia. 
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STRESZCZENIE

Regionalne stroje ludowe, odzwierciedlające okreś-
lone postawy wobec tradycji, dawniej spełniały rolę 
wielowymiarowego identyfikatora. Określenie „strój 
ludowy” odnosi się w istocie do odświętnego (parad-
nego) ubioru chłopskiego. Stroje te były kompletowa-
ne starannie, dużym nakładem kosztów oraz wysiłku 
własnego (często szyto je i zdobiono własnoręcznie). 
Współcześnie zachwycają różnorodnością form i bo-
gactwem zdobień, jednocześnie stawiając przed nami 
coraz trudniejsze pytania (skupione również wokół ich 
dzisiejszego funkcjonowania). Stroje ludowe stanowią 
także nieodłączny element muzealnych kolekcji etno-

graficznych. Artykuł ma na celu zilustrowanie zawar-
tości zbioru odzieży regionalnej zdeponowanej w Dzia-
le Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic. Jest to 
kolekcja o tyle ciekawa, że odnosi się do mieszkańców 
mocno uprzemysłowionego obszaru, którzy w zakresie 
ubioru przez długi czas pozostali wierni chłopskim tra-
dycjom. Zarządzający tym zbiorem chcą zwiększyć za-
interesowanie tym tematem poprzez wykorzystywanie 
stroju ludowego w działaniach o charakterze edukacyj-
no-popularyzatorskim. 

Słowa klucze: strój ludowy, kolekcja muzealna

SUMMARY

Regional folk costumes, reflecting specific atti-
tudes towards tradition, previously played the role of a 
multidimensional identifier. The “folk costume” term 
relates in fact to the festive (parade) peasant attire. 
These outfits were completed carefully, with high costs 
and one’s own effort (they were often sewn and deco-
rated personally). Today, they delight the viewers with 
the diversity of forms and the richness of decorations, 
while raising more and more difficult questions (which 
are also focused on their functions). Folk costumes 
also constitute an inseparable element of museum eth-

nographic collections. The aim of the article is to illus-
trate the content of the collection of regional clothing 
of the City Ethnology Department of the Museum of 
History of Katowice. The collection is interesting, as 
it relates to the inhabitants of the very industrialised 
area, who in terms of clothing remained faithful to the 
peasant traditions for a long time. The intention of 
the institution’s employees is to fuel the interest in the 
subject by using the folk costumes in educational and 
popularisation activities. 

Key words: folk costume, museum collection 
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