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Śląskie oblyczki

Oblyczka po chłopsku- jakla, atłasowa zopaska i chusta na ramiona
Oblyczka odświętno - biało koszula z kryzami i haftem, kiecka, czerwony gorset 
i kolorowo zopaska



Chusty

Chusty na głowę - 
purpurki,
Chusty na ramiona - 
merynki 

Na zima - ciepłe plyjty





Pod wierzchnią odzieżą kobiety nosiły białe spodniczki i kiecki na 
lajbikach





Nasi Antenaci









Eksponaty w Izbie



                              











Krzyżu Chrystusa bądź  
pochwalony

Żegnaczki





Bez Boga ani do proga.



Przy Izbie Regionalnej Miasta Radlin działają:

zespół folklorystyczny “ RADISKI”, który tworzą 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Radlina-Głożyn

 oraz

zespół rękodzieła “ MANIACZKI”







Na Śląsku od jesieni aż do końca karnawału,
praktykowano kiedyś wspólne skubanie 
pierza.



Przy szkubaniu pierza plotkowano wtedy 
o wszystkim i wszystkich.
Opowiadano bajki o śląskich utopkach, 
bebokach, meluzynach i  szczigach.
Pamiętano też o wspólnej modlitwie.



 Aby przybliżyć dzieciom
dawne obrzędy i zwyczaje
zorganizowano dla nich
w  Izbie Regionalnej
wspólne  szkubanie pierza.



Choć szkubanie  pierza nie 
należało do zajęć lekkich
nikt nie narzekał, bo była to też 
forma życia towarzyskiego. 

Każde szkubanie pierza 
kończyło się 
fyjderbalem,

na którym nie mogło 
zabraknąć 

kartofelsalatu, wusztu,
no i krepli.



Wielkanoc
Nasze Maniaczki klejom szyjom 
i heklujom przi tym też jynzykami 
pytlujom. Ale jak yno świynta sie 

zbliżajom ,gipko do roboty sie 
zbierajom



Kożdo co inszego poradzi 
jedna drugi pokazuje i chnet 

cołko grupa oblyczki na 
jajca szykuje.





Kwiotki też kolorowe z krep 
papiuru sfijajom beztoż od 

nich palmy gryfnie 
wyglondajom.

.

Palmy 
Radlińskie



Na Godni Świynta 



Niech Dzieciontko 
szczyńściym Wos 

darzy, zdrowie do tymu 
co o nim marzy.



Życzymy czasu piyknego 
Bożonarodzeniowego



Izba Regionalna Miasta Radlin powstała z inicjatywy Radlińskiego 
Towarzystwa Kulturalnego oraz Urzędu Miasta w 2014 r. Siedziba Izby 

mieści się przy ul. Solskiego 6 (Ośrodek Gimnastyczny im. Leszka 
Blanika w Radlinie, dawna “ Sokolnia” ). Izba czynna dla 

zwiedzających: w każdy czwartek miesiąca od 17:00 do 18:00,
 a także na specjalne życzenie zwiedzających w innych terminach 

po wcześniejszym ustaleniu ( 2 dni przed wizytą) 
pod nr tele.:  609 280 743.  Wstęp wolny.

“ Bydōm Tacy Dobrzi
   i Przidōm dō Nas”



    
  Prezentację przygotowali uczestnicy kursu komputerowego 

              402.RAD.I/15 
            projektu Śląska Akademia Senior@

 Adamczyk Małgorzata, Duda Halina, Dyszy Urszula,Holesz Krystyna,
             Holona Krystyna, Kościółek Józef, Kucz Maria, Radecka Jolanta,   
                                      Radowska Danuta,Szostek Janina.

Prezentację wykonano w oparciu o dokumentację ikonograficzną eksponatów  Izby Regionalnej Miasta 
Radlin.
Muzyka i słowa  utworu” Radlin miasto moje”   Tadeusz Halamoda



Dziękujemy


