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Pradziad

Klipa, Duczka, Klepok 
 

To nazwy zapomnia-
nych œl¹skich dzieciêcych za-
baw, niegdyœ bardzo popular-
nych na Górnym Œl¹sku. Ich 
pochodzenie i etymologiê wy-
jaœnia³ goœæ GBP.  Spotkanie 
odby³o siê 23 lutego.  Marek 
Szo³tysek,  znany z TV Silesia 
gdzie prowadzi³ do niedawna 
swój autorski  program o tra-
dycjach i zwyczajach œl¹skich 
to jednak nie tylko utytu³o-
wany historyk, dziennikarz i 
publicysta, ale autor wielu œl¹-
skoznawczych ksi¹¿ek. W 
spotkaniu uczestniczy³o 25 
osób. Wœród uczestników by³o 
du¿o dzieci, dlatego pierwsza 
czêœæ prelekcji skierowana 
by³a do nich. Pan Szo³tysek 
wyci¹ga³ kolejno ze swojego 
pude³ka przedziwne przed-
mioty, których przeznaczenie 
na pierwszy rzut oka mog³o 
wydawaæ siê bardzo zastana-
wiaj¹ce. Po krótkim wyjaœ-
nieniu okazywa³o siê, ¿e s¹ to 
zabawki, lub akcesoria do 
zabaw bardzo popularnych 
przed laty na Œl¹sku. Jedn¹ z 
takich zabaw by³a „Klipa” 
polegaj¹ca na podbiciu w górê 
sto¿kowo wyciêtego z obu 
stron ko³ka kijkiem i po-
nownym jego uderzeniu, gdy 
ten znajdowa³ siê w powietrzu. 
Marek Szo³tysek zbada³ ge-
nezê i etymologiê tej zabawy. 
Okaza³o siê, ¿e przywêdrowa³a 
na Œl¹sk wraz z wojskami 
szwedzkimi w XVII wieku, 
bêd¹c bardzo popularn¹ gr¹ 
wœród ¿o³nierzy armii szwe-
dzkiej. Inn¹ bardzo popularn¹ 
szczególnie wœród œl¹skich 
dziewczynek by³a gra zwana 
„Ducka”. Nazwa pochodzi z 
czeskiego „ducam” czyli 
tr¹cam. Tak te¿ gra polega³a 
na tr¹caniu na polu gry 
samodzielnie wykonanych z 
gliny i przyozdobionych kulek. 
Ciekawymi zaprezentowanymi 
zabawkami by³y równie¿ „pis-
tola na druciki” oraz nakrêcane 
szpulki po niciach. Bardzo 
wszystkich rozbawi³a przed-
stawiona przez Pana Marka 
geneza „wymarcia” lalek celu-
loidowych, z których dawniej 
ch³opcy po sproszkowaniu ce-
luloidu i podpaleniu go u¿y-
wali jako wyœmienitego sposo-
bu na robienie komuœ psikusa. 
Pude³ko po zapa³kach nabijano 
rozdrobnionym celuloidem i 

podpalano, po czym wrzucano 
komuœ do „hajŸla”, gdzie Pu-
de³ko zaczyna³o emitowaæ du-
¿e iloœci dymu. 

Na spotkaniu poru-
szano te¿ wa¿ne kwestie œwia-
domoœci to¿samoœci regional-
nej i pielêgnowania tradycji 
oraz „godki” swoich przod-
ków. Równie¿ podkreœla³ isto-
tê jak¹ pe³ni wiedza wœród 
mieszkañców wioski, o tym ja-
kie maj¹ kapliczki przydro¿ne 
i jaka historia z nimi jest zwi¹-
zana, czy te¿ jakie figury œwiê-
tych stoj¹ w parafialnym koœ-
ciele. Takie rzeczy s¹ bardzo 
wa¿ne, ale niestety coraz czêœ-
ciej zaniedbywane, tym bar-
dziej, ¿e szko³y nie realizuj¹ 
edukacji na tej p³aszczyŸnie. 
Dzieci wiêcej wiedz¹ o „Bos-
toñskiej Herbatce”, ni¿ o hi-
storii swojego koœcio³a para-
fialnego.  Zaproszony goœæ  a-
pelowa³ równie¿, by nie za-
pominaæ, ¿e mamy wiele od-
rêbnoœci, które bez w¹tpienia 
podkreœlaj¹ rangê regionalnej 
kultury. Na Œl¹sku prezenty na 
Bo¿e Narodzenie przynosi ni-
gdzie indziej w Polsce spoty-
kane Dzieci¹tko. Po raz kolej-
ny tego wieczoru Marek Szo³-
tysek pokaza³ jak bardzo jes-
teœmy kulturowo bliscy Cze-
chom, poniewa¿ w Czechach 
zanim w³adze komunistyczne 
dokona³y prawie pe³nej atei-
zacji spo³eczeñstwa, prezenty 
przynosi³ Jezusek. Zgromadze-
ni licznie s³uchacze dowie-
dzieli siê równie¿, dlaczego na 
Œl¹sku tradycyjna potrawa 
sk³ada siê z rolady wo³owej a 
nie tak popularnego w pozo-
sta³ych regionach Polski kot-
leta schabowego oraz, ¿e naz-
wa „galoty” pochodzi od Ga-
lów, których osadnicy przy-
nieœli na tereny Œl¹ska zwyczaj 
noszenia bielizny. 

W trakcie nawi¹za³a 
siê bardzo interesuj¹ca dys-
kusja miêdzy uczestnikami 
spotkania. Goœæ widz¹c bardzo 
du¿e zainteresowanie zgroma-
dzonych osób tematyk¹ Œl¹ska  
rozpoczyna³ kolejne w¹tki, 
przez co spotkanie trwa³o a¿ 
2.5 godziny.  

Zaproszenie publicys-
ty by³o strza³em w dziesi¹tkê. 
¯adna ze zgromadzonych na 
spotkaniu osób nie ukrywa³a, 
¿e z chêci¹ wybra³a by siê po-
nownie na spotkanie z Mar-
kiem Szo³tyskiem. 


