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OFERTA ZAKUPU KOMPLETNYCH STROJÓW
GÓRALSKICH Z BESKIDU ŚLĄSKIEGO (STRÓJ MĘSKI)
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.

OFERTA – STROJE MĘSKIE – BESKID ŚLĄSKI

Kapelusze góralskie – wiślański, istebniański
Pierwotnie nakrycie głowy w stroju męskim stanowił, noszony jeszcze w drugiej połowie XIX
wieku, kapelusz zwany kłobukiem (czopka czorna). Czopki czarne były niesamowicie
trwałe, wytrzymywały nawet po 50 lat, dlatego często synowie dziedziczyli czapki po swoich
ojcach. Kłobuk miał bardzo szeroką strzechę, dzięki czemu nakrycie chroniło nie tylko
głowę, ale również ramiona. Czopki czarne były chętnie noszone przez pasterzy.
Najcenniejsze były kapelusze stare, ponieważ dzięki długoletniemu nasiąkaniu żywicą,
tłuszczem i dymem były praktycznie wodoszczelne. Odświętny kapelusz tego typu miał
główkę obwiązaną sznurkiem uplecionym z białej koziej wełny, jego końce opadały na
strzechę i ramiona. Ok. 1880 roku szczególnie w Istebnej i okolicach rozpowszechnił się
jasnoszary kapelusz (czopka biała) z kopulastą główką i małym rondem, swym
kształtem przypominał melonik. Przed drugą wojna światową modne stały się natomiast
kłobuki łączące w sobie cechy uprzednio noszonych kapeluszy, zwano je też czopką białą.
Były białe, miały kształt czopki czornej, ich ozdobę stanowiły białe i czerwone,
zakończone pomponami sznury. Zimą górale nosili dwa rodzaje czapek: baranice i
mycki.

Fot. Kapelusz istebniański, wiślański (Beskid Śląski).




Cena promocyjna kapeluszy:
standardowy z szerokim rondem 80 zł brutto/1szt.

usztywniany 150zł brutto/1 szt.
standardowy z wąskim rondem 65 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!
Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach.

Koszula męska góralska ze znaczkiem (Beskid Śląski)
Koszule męskie miały krój poncho podłużnego były długie, sięgały poniżej kolan, zawsze
noszone je wpuszczone w spodnie. Miały proste nie wszywane w mankiet rękawy, na
piersiach niewielkie rozcięcie związywane tasiemką lub troczkiem, otwór na głowę
obszyty był wąską obszewką.
W zależności od tego, kiedy koszulę zakładano, szyto ją z trzech różnorodnych, ale zawsze
lnianych tkanin. Koszule odświętne były zdobione poniżej rozcięcia na piersiach
znaczkiem. Natomiast weselne oprócz znaczka miały także wyszycia wzdłuż obu boków
rozcięcia na piersiach i brzegów rękawów, niekiedy także wokół szyi. Znaczek ten był
najczęściej czarny lub czerwony, a pozostałe hafty brązowe. Wykonywano je
krzyżykowym haftem istebniańskim.

Cena promocyjna koszuli ze znaczkiem: 199 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Koszula męska góralska dwoica haftowana (Beskid Śląski)

Cena promocyjna koszuli dwoicy haftowanej: 450 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Portki / nogawice góralskie (Beskid Śląski)
Górale śląscy najczęściej nosili spodnie (portki, gacie) z białego sukna. Były one
dwojakiego, zawsze prostego kroju. Spodnie różniły się między sobą lokalizacją szwu na
nogawkach – w jednych spodniach szew biegł po bokach nogawek, w drugich
przechodził przez pośladki. Po prawej stronie spodni umieszczano mały rozporek, po
drugiej stronie doszywano kieszeń. Na zewnętrznych stronach nogawek znajdowały się
rozcięcia, dzięki którym łatwiej wkładało się spodnie. Portki były podtrzymywane
przez pasek, który przewlekało się przez tunelik doszywany w górnej części. Do krawędzi
nogawek doszywano stramionczka, dzięki którym nogawki portek pozostawały napięte.
Spodni męskich praktycznie w ogóle nie ozdabiano. Dopiero w drugiej połowie XIX
wieku na rozcięciach spodni pojawiły się drobne, warkoczykowe obszycia z
czerwonej lub modrej włóczki. Portki szyte z sukna były bardzo trwałe i potrafiły
wytrzymać przez ponad 20 lat. Mężczyźni nosili także portki szyte z płótna – ubierano
je najczęściej w okresie letnim. Spodnie płócienne nosili także młodzi chłopcy, którzy
pierwsze spodnie z sukna dostawali około 16 roku życia. Oprócz tych spodni noszono
także portki płócienne.

Cena promocyjna portek: 550 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Bruclik

Ubiorem wierzchnim, zakładanym na koszule, była kamizelka zwana bruclikiem.
Najczęściej szyto ją z czarnej tkaniny, tylko młodzi, szczególnie w Istebnej nosili brucliki
czerwone. Początkowo sięgały one do linii pasa, od lat trzydziestych XX w. do bioder. W
zależności od okresu brucliki miały różne zdobienia. Nie zapinano ich tylko zawiązywano
wstążką przewleczoną przez dwie dolne dziurki i zaczepioną za równoległe guziki. Podszycie
kamizelki było białe, z grubego sukna albo płótna. Do klapek kieszeni bruclika doszywało się
po trzy guziki. Od 1937 roku, gdy zaczęto obchodzić Święto Gór, brucliki zaczęto ozdabiać
czerwonymi pomponikami – po sześć z każdej strony.

Cena promocyjna bruclika: 550 zł brutto / 1 szt.
Brucliki dostępne w kolorach: czerwony, czarny.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Gunia
Odzieniem wierzchnim Górala Śląskiego była gunia o kroju poncho poprzecznego, z
grubego ciemno-brązowego, falowanego sukna, a kożuchy były wierzchnia odzieżą
zimową. Miały one krój poncho poprzecznego. Gunie szyło się z folowanego sukna z
kolorze ciemnobrązowym. Za ozdobę guni służyły lemki, które naszywało się na przodach
i przy szyi. Lemki składały się z 6-10 wielokolorowych sznureczków skręconych z włóczki.

Fot. Gunia z Beskidu Śląskiego

Cena promocyjna guni: 1100 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Kyrpce
Obuwiem codziennym i świątecznym, zarówno kobiet jak i mężczyzn, były kyrpce. Każdy
mężczyzna robił je sobie sam, modelując na specjalnie drewnianej formie. Skóra na
kierpce musiała być wcześniej dobrze wymoczona. Przed założeniem kyrpec owijano
nogę onucą lub zakładano sukienne albo robione na drutach skarpety z wełny zwane
kopycami. Kyrpce mocowane były do nogi skórzanymi nawłokami. Nawłoki sięgały
ponad kostki.

Cena promocyjna kyrpców: 190 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Nadkończa

Cena nadkończy: 65 zł brutto / 1 szt.

Kopyca

Cena kopyc: 65 zł brutto / 1 szt.

Pasy góralskie (Beskid Śląski)
Mieszkańcy Beskidu Śląskiego, zwłaszcza pasterze, jeszcze na początku XX wieku nosili
tradycyjne pasy, nazywane trzosami albo opaskami. Pasy robiło się z podwójnie
złożonej skóry wołowej. Pas miał w górnej krawędzi zakładkę, a z boku mieściła się duża
kieszonka zasłonięta półkolistą klapką. Pasy tego typu zapinały się na kilka sprzączek
zrobionych z mosiądzu. Pasy zdobiło się stempelkowymi ornamentami.

Cena promocyjna pasów: 265 zł brutto / 1 szt.
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe!

Spinka góralska (Beskid Śląski)
Czym byłby ubiór góralski bez spinki? Ten element wpisał się trwale do folkloru Beskidu
Śląskiego i
stanowi o jego niepowtarzalności. Spinka ta jest wykonana ręcznie z
mosiądzu.

Fot. Spinka góralska z Beskidu Śląskiego.
Cena promocyjna spinki góralskiej: 80 – 190 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 prawdę 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!

