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Góralska para w zimowym stroju
Góralka w "Sziatce spuścziowej", góral w "czornym brucliku"



Kapela "Jetelinka" z Jaworzynki 
w różnych odmianach góralskiego stroju



Góralki w różnych odmianach
 cieszyńskiego stroju

Góralki nosiły dwie koszule: ciasnochę 
i kabotek. Ciasnocha pełniła głównie rolę

bielizny spodniej. 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.  



 
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. Obecnie zapaski te zastąpiono
samodziałowymi barwionymi jednolicie

na kolor niebieski czy granatowy modry,
albo też drukowanymi wzorzyście. Góralki w różnych odmianach

 cieszyńskiego stroju



Góralki w "sziatkach spuścziowych" 
i "rożkowych", Istebna



Góralki we współcześnie noszonych 
strojach cieszyńskich

Młoducha i drużka z Brennej



 Okryciem wierzchnim góralek był kożuch, gunia 
i łoktusza. Zarówno kożuch jak i gunia były identyczne

jak i u mężczyzn, natomiast łoktusza to nakrycie
przeznaczone wyłącznie dla kobiet. Miała ona wymiary
150x215 cm, szyto ją z cienkiego płótna drelichowego lub
adamaszkowego i przed założeniem silnie krochmalono. 

 Tradycyjnym obuwiem kobiecym były kyrpce identyczne
jak te noszone przez mężczyzn.  Świąteczne zimą

zawiązywano na podbiciu stopy tasiemką, a codzienne
sznurkiem.  Góralki nie nosiły biżuterii.



Dzieci w góralskich strojach 
noszonych podczas uroczystości kościelnych, 

szkolnych i gminnych, Istebna

Mała góralka z Istebnej 
w "kabotku" i "modrzyńcu"



Strój górala z Jaworzynki Góral z ulubioną fajką



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.
 



Zespół "Istebna" 
w góralskich strojach



Wiślańscy górale 
w zimowych strojach

Odzieniem wierzchnim Górala Śląskiego była
gunia o kroju poncho poprzecznego, z grubego

ciemno-brązowego, falowanego sukna,
 a kożuchy były wierzchnia odzieżą zimową.

Pierwotnie nakrycie głowy w stroju męskim
stanowił, noszony jeszcze w drugiej połowie

XIX wieku, kapelusz zwany kłobukiem
(czopka czorna). Kłobuk ten chronił nie

tylko głowę ale również i ramiona, dlatego
też najczęściej używany był przez pasterzy.

Zimą górale nosili dwa rodzaje czapek:
baranice i mycki. 



Górale śląscy najczęściej nosili spodnie (portki, gacie) 
z białego sukna.

W talii podtrzymywał je pasek przewleczony przez tunelik
znajdujący się w ich górnej części. Spodnie najczęściej pozbawione
były jakichkolwiek ozdób. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto

niekiedy obszywać rozcięcia na przodach i nogawkach
warkoczykami z czerwonej i modrej włóczki. Oprócz tych spodni

noszono także portki płócienne. Ubiorem wierzchnim,
zakładanym na koszule, była kamizelka zwana bruclikiem.

Najczęściej szyto ją z czarnej tkaniny, tylko młodzi, szczególnie 
w Istebnej nosili brucliki czerwone.

 



Góralka z Jaworzynki haftuje "krziżiczkym"
Góralka z Koniakowa 

w ozdobnym białym kabotku



Strój góralski z IstebnejGóralski kożuszek i jego zdobienie



 Obuwiem codziennym i świątecznym,
zarówno kobiet jak i mężczyzn, były

kyrpce. Każdy mężczyzna robił je sobie
sam, modelując na specjalnie drewnianej
formie. Przed założeniem kyrpec owijano
nogę onucą lub zakładano sukienne albo

robione na drutach skarpety zwane
kopycami. Kyrpce mocowane były do nogi
nawłokami, Ozdobą stroju mężczyzn były

pasy.
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