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OFERTA ZAKUPU KOMPLETNYCH STROJÓW GÓRALSKICH 
Z BESKIDU ŚLĄSKIEGO (STRÓJ DAMSKI)

Górale śląscy zamieszkują stosunkowo małą część zachodniego łuku Karpat zwaną Beskidem 
Śląskim, a mianowicie południowo-wschodni kraniec Śląska Cieszyńskiego, który pod względem 
polityczno-administracyjnym  należy  do  powiatu  cieszyńskiego.  Kraina  ta  jest  terenem 
górzystym wzniesionym od 400 do 800 m n.p.m. silnie  zalesionym, porozcinanym dolinami 
potoków  i  rzek,  w  których  najważniejsze  są  Wisła  i  Olza.  Góry  przechodzą  łagodnie  na 
północnym zachodzie w Pogórze Cieszyńskie, na wschodzie graniczą z Beskidem Żywieckim a na 
południu z Czadeckimi i Frydeckim.

Tradycyjny strój Górali Śląskich zaczął wychodzić z użycia pod koniec XIX wieku. Jako pierwsi 
z tradycji wyłamali się mieszkańcy dolin rzek oraz miejscowości położonych blisko większych 
miast. Na pozostałych obszarach, zwłaszcza mężczyźni, ubierali się w sposób  tradycyjny do 
czasów pierwszej wojny światowej, a całkowicie  tradycyjne stroje zostały wyparte razem z 
końcem drugiej  wojny. Kobiety z  Beskidu Śląskiego szybciej  i  chętniej  korzystały  z mody 
miejskiej, przez co tradycyjny strój damski przestał być powszechnie noszony wcześniej niż 
ubiór męski. Na początku XX wieku dawne stroje wiejskie zostały wyparte przez zwykły ubiór 
miejski również w tych okolicach, gdzie wpływy miasta docierały najpóźniej. 

Strój Górali Beskidu Śląskiego pod wieloma względami był podobny do ubioru mieszkańców 
innych regionów górskich. Odróżniał się przede wszystkim ozdobnym haftem – w tym regionie 
stosowano  krzyżyk  istebniański,  nazywany  też  warkoczykowym.  Był  to  rodzaj  haftu 
charakterystyczny  właśnie  dla  Beskidu  Śląskiego.  Haft  ten  powstawał  w  dość  nietypowy 
sposób  –  najpierw pokrywało  się  białym haftem tło  i  dopiero  na  nim powstawał  właściwy, 
kolorowy wzór. Najczęściej na haftach pojawiały się motywy geometryczne, potem haftowano 
także  rośliny  oraz  zwierzęta,  zawsze  jednak  dominowały  zgeometryzowane  formy. 
Koszule męskie haftowało się na czarno i brązowo, na ubraniach kobiecych haft był przeważnie 
czarny albo czerwony. W przypadku drelichu, adamaszku, perkalu i batystu haft umieszczano 
na płóciennych paskach i dopiero takie aplikacje przyszywało się do ubrań.

    
Fot. Strój górali z Beskidu Śląskiego.
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Fot. Strój damski z Beskidu Śląskiego.

Młode mieszkanki Beskidu Śląskiego chodziły zawsze z odkrytą głową. Panny splatały włosy w 
jeden warkocz, a w niego wplatały kolorowe wstążki.  Ozdoby we włosach były najczęściej w 
kolorze czerwonym albo różowym. Wstążki  miały  różną szerokość. Na węższa była  splatana 
razem z warkoczem, a wstążka szersza była wiązana na końcu warkocza w kokardę. Młode 
dziewczęta  nawet  w  zimie  nie  nosiły  chustek  na  głowie.  Kobiety  zamężne  codziennie,  bez 
względu na okazję, musiały  mieć zakrytą głowę. Jako nakrycie głowy używało się  chustek i  
czepków. Mężatki najpierw zaplatały swoje włosy w warkocz, który upinało się z tyłu głowy w 
rodzaj koka. Na gotowy kok zakładało się czepek, a na czepku wiązało się chustkę. Czepek miał 
denko w kształcie połówki elipsy, prostokątny naczółek oraz dwa zauszniki z płótna. Naczółek 
miał zasłaniać czoło, zauszniki i denko obejmowały ściśle głowę. Czepek ściągało się mocno i 
przyczepiało do upiętego koka. Chustka zakładana na czepek była najczęściej z jedwabiu, w 
jednym, góra dwóch kolorach. Chustkę można było zawiązać pod brodą albo na karku – ten 
drugi typ wiązania stosowało się najczęściej zimą.

Szatka

Góralki okrywały głowy pierwotnie chustami z delikatnego płótna samodziałowego - 
szatkami. Noszone były dwa typy szatek: rożkowe - trójkątne , wiązane z tyłu głowy na węzeł i  
na spuszcz - płaty płótna o wymiarach 142x 150 cm, ozdobione w rogach haftem krzyżykowym 
czerwonym. Chustki te złożone po przekątnej zakładano na głowę, w ten sposób, że dwa rogi 
opadały  na  plecy,  a  dwa  pozostałe  wiązano  nad  nimi  ,  na  potylicy.  Były  to  raczej  chusty 
świąteczne i  nosiły  je  zacniejsze  gaździny.  Do  pracy  kobiety  nosiły  chust  białe,  a  w  zimie 
ciemniejsze. W Wiśle  stosowany  jest  sposób  wiązania  na  kurke:  dwa  przednie  rogi  chusty 
zakłada się ponad uszami ku tyłowi głowy i wiążę nad opadającymi na plecy rogami na dwa 
węzły, ze stojącymi końcami.

     Cena promocyjna szatki rożkowej z haftami: 260 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!



Kabotek (Beskid Śląski) 
Góralki  nosiły  dwie  koszule:  ciasnochę  i  kabotek.  Ciasnocha  pełniła  głównie  rolę  bielizny 
spodniej, chociaż kobiety pracujące w polu  tylko ją nosiły przepasana zapaską. Na ciasnoche 
zakładano kabotek. Szyte one były z cienkiego płótna samodziałowego, perkali lub batystów. 
Zachodzące na siebie przody kabotka puszczano wolno. Część górna przy szyi, podobnie jak i 
rękawy, po przymarszczeniu wszywano w wąskie oszewki.  Kobotek zdobiły czerwone lub 
czarne  hafty  najczęściej  o  motywach  geometrycznych  i  roślinnych  haftowane 
krzyżykiem istebniańskim.

Cena promocyjna kabotka: 299zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Fortuszek przedni (modrzyniec), fortuch tylni czarny
Dolną część ubioru wierzchniego stanowią dwie zapaski, z których jedna obszerniejsza, a druga 
węższa obejmująca przód. Zapaska tzw. tylna zwana fortuchem uszyta była z płótna barwionego 
na  kolor  czarny  gęsto  zbieranego  i  fałdowanego.  Bywały  też  fortuchy  brunatno  farbowane. 
Zapaska przednia zwana fortuszkiem sprzed ok. 200 laty była wyłącznie biała. Obecnie zapaski 
te zastąpiono samodziałowymi barwionymi jednolicie na kolor niebieski czy granatowy modry, 
albo też drukowanymi wzorzyście.

 

    Cena promocyjna fortuszka przedniego (modrzyńca): 150 zł brutto / 1 szt.
Cena promocyjna fortucha tylniego czarnego 550 zł brutto / 1 szt.

Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!



Kyrpce (Beskid Śląski)

Tradycyjnym  obuwiem  kobiecym  były  kyrpce identyczne  jak  te  noszone  przez 
mężczyzn.   Świąteczne  zimą  zawiązywano  na  podbiciu  stopy  tasiemką,  a 
codzienne  sznurkiem.  Zimą i  w dni  świąteczne  na  nogi,  przed założeniem kyrpcy, 
zakładano pończochy (nogawiczki) i skarpety (kopyta).

Cena promocyjna kyrpec 160 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Nogawiczki (Beskid Śląski)

Cena promocyjna nogawiczek 199 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Kopytka (Beskid Śląski)

Cena promocyjna kopytek 55 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!



Ciasnocha z halką

Ciasnocha była rodzajem ciasnej halki sięgającej do kolan ozdobionej licznymi haftami.

Cena promocyjna ciasnochy z halką 150 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Broszka

Cena promocyjna broszki 55 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!



Książka Strój górali śląskich
Polecamy również książkę o stroju górali z Beskidu Śląskiego. To idealny prezent dla miłośników 

folkloru i szeroko pojętej góralszczyzny!

Opis produktu:  Niedawno ukazała się długo oczekiwana albumowa pozycja poświęcona 
strojom Górali  śląskich.  Album wydany jest  z  niezwykłą  dbałością,  w dwóch  wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej. Ten bogaty w zdjęcia i wspaniale wydany album jest do 
nabycia w sklepie zbójnickim w Żywcu. Znajdą w nim Państwo opis stroju górali, ale i 
wspaniałe  zdjęcia  osób  z  Trójwsi  Beskidzkiej.  To  na  prawde  idealny  prezent  dla 
miłośników  folkloru  i  szeroko pojętej  góralszczyzny.  Informacje  w albumie  podzielone 
zostały na trzy podstawowe działy. 

Pierwszy zajmuje się rysem historycznym w oparciu o dostępne źródła i archiwalia, drugi 
poświęcony jest wnikliwemu opisowi stroju kobiecego, w ostatnim znajdziemy omówienie 
stroju męskiego. Wszystko to bogato ilustrowane fotografiami.  Całość zakończona jest 
opracowaniem słownika gwarowego oraz podaniem literatury przedmiotu.

Promocyjna cena albumu: 130 zł brutto / 1 szt. 

   

Możesz  też  zamówić  inne  albumy  z  serii  STROJE  LUDOWE  W   KARPATACH 
POLSKICH: „Mieszczański strój żywiecki", "Strój górali żywieckich" oraz "Strój 
górali podhalańskich". Albumy wydane w języku polskim i angielskim.

Mieszczański strój żywiecki" - 130 zł brutto / 1 szt.

Strój  górali  żywieckich"  -  130  zł  brutto  /  1  szt. (do  albumu dołączona  jest  płyta 
multimedialna)

Strój górali podhalańskich" -  130 zł brutto / 1 szt. (do albumu dołączona jest płyta 
multimedialna)

Do ceny albumów należy doliczyć koszty przesyłki w wysokości 15 zł brutto.

Pytomy Wos piyknie na zakupy w naszym zbójnickim sklepie Parzenica! 

Hej!
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