
XXIII REDYK W KORBIELOWIE
18 maja 2019 r.

PROGRAM  REDYKU:
11.00  MSZA ŚWIĘTA polowa o szczęśliwy pobyt baców na halach
11.45  Przywitanie przybyłych gości i uczestników 
12.00  POKAZ OBRZĘDÓW PASTERSKICH
-mieszanie owiec
-pokaz doju i przetwórstwa mleka owczego
-promocja wyrobów owczarskich
-przędzenie wełny
-gawędy ludowe na temat pasterstwa
13.00 WYSTĘPY KAPEL I ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
- konkurs wiedzy pasterskiej
- ogłoszenie wyników konkursu plastycznego REDYK- WYPĘDZENIE OWIEC NA HALE

wystawa plastyczna REDYK- WYPĘDZENIE OWIEC NA HALE
WYSTAWY I KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ 
DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH 
WSPÓLNE OGNISKO 
ŚCIEŻKA HUCULSKA- Stadnina Koni Huculskich z Gminy Jeleśni 

ORGANIZATORZY
Gmina Jeleśnia
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Śląska Izba Rolnicza

18 maja 2019r. w sobotę  na Hali Glinne w Korbielowie, obok dawnego przejścia granicznego 
odbędzie się już po raz dwudziesty trzeci święto baców- Redyk, czyli wiosenny wypęd owiec na hale 
beskidzkie. 
„Redyk w Korbielowie” to impreza folklorystyczna organizowana w gminie Jeleśnia w Beskidzie 
Żywieckim już po raz dwudziesty trzeci. Podczas imprezy odbywa się pokaz obrzędowości związanej z 
wpędem owiec na hale- pożegnanie baców we wsi, wyprowadzenie baców ze wsi na halę, mieszanie 
stad owiec, cytanie, okadzanie i pierwszy udój owiec na hali, jak również klaganie sera i wyrób 
bryndzy oraz pokazanie codziennego życia na hali. Wszystko odbywa się w przepięknej scenerii  
Korbielowa z widokiem na Pilsko. Obrzędy te są przeplatane występami zespołów regionalnych oraz 
kapel ludowych, podczas których prezentuje się tradycyjne pieśni pasterskie, grę na instrumentach 
ludowych oraz lokalną gwarę. Istnieje możliwość degustacji wyrobów z mleka owczego- bryndza, 
bundz, oscypki oraz potraw z baraniny. Możliwość degustacji wyrobów z mleka owczego oraz mięsa 
baraniego zwiększa zainteresowanie zdrową żywnością i zwiększa konsumpcję tych wyrobów.
„Redyk” corocznie przyciąga rzesze mieszkańców gminy i turystów z całej Polski, przyjeżdżających 
najczęściej w zorganizowanych grupach. Ze względu na bliskość granicy państwa liczną grupę 
uczestników imprezy stanowią Słowacy, zarówno mieszkańcy pobliskich miejscowości  oraz 
zaproszone słowackie zespoły regionalne.


