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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas 
warsztatów, lekcji muzealnych w Żywieckim Parku 

Etnograficznym.  
 

Oferta dla szkół i innych placówek wychowawczo – opiekuńczych. 
 

Witojcie Syćka Razym! 
                                                                 

                                                        
Grupa folklorystyczna i brygada zbójnicka Karpackie Zbóje istnieje od 2007 roku. Od początku swej 
działalności towarzyszy różnym imprezom w kraju i zagranicą, wykonując program oparty na muzyce górali Beskidu 

Żywieckiego i regionów ościennych (Orawa, Podhale, Beskid Śląski ). W repertuarze zespołu znajdują się także pieśni 
słowackie i węgierskie, jak również cała gama utworów popularnych i biesiadnych. Zasadniczą część repertuaru 
stanowią utwory wokalno – instrumentalne. Cały program charakteryzuje duża dynamika  

i różnorodność. Zależnie od okoliczności i potrzeb program urozmaicamy zabawami, nauką tańca góralskiego oraz 
gawędą i humorem góralskim. Nasz zespół jest otwarty na propozycje organizatorów imprez co do rodzaju 

repertuaru, składu muzycznego grupy, czasu trwania imprezy itp. Posiadamy własnego busa i profesjonalny sprzęt 
estradowy i oświetleniowy. Brygada Karpackie Zbóje to grupa pasjonatów góralszczyzny, dla których pielęgnowanie 
tradycji i obrzędów swoich przodków, przekazywanie obyczajów młodszemu pokoleniu, gra na unikatowych 

instrumentach ludowych stały się sensem życia. W skład naszej Brygady wchodzą artyści ludowi (muzycy, 
tancerze, aktorzy, barmani, kucharze, aktorzy) jak również muzykanci i gawędziarze. 

 
 

Rozwinięte liście, 
Dla zbójników szczęście, 

Niech dobrze zbijają 
I chudobnym dają. 

 
 

 

 
 

 

Oferta edukacyjna Karpackich Zbójów  oraz Żywieckiego Parku Etnograficznego  

w Ślemieniu (warsztaty muzealne, lekcje muzealne, spotkania muzealne) 

 

Karpackie Zbóje  zapraszają do zapoznania się z niezwykle bogatą ofertą edukacyjną Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu (15 km 

od centrum Żywca). Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji w ramach prowadzonych przez nas zajęć 

edukacyjnych. Zapewniamy transport z dowolnego miejsca (szkoły, hotelu, pensjonatu, domu wczasowego). Uczestnicy warsztatów czy lekcji 

muzealnych zobowiązani są do zakupu biletu wstępu do parku, w ramach którego odbędzie się zwiedzanie pod opieką przewodnika. 

Proponujemy także możliwość wykupienia poczęstunku dla uczestników warsztatów i lekcji (napój i drożdżówka). 
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Informacje dot. zwiedzania skansenu: 

Godziny otwarcia: 

 poniedziałek 11.00 - 15.00 (wstęp wolny, samodzielne zwiedzanie skansenu, ekspozycje nieczynne); 

 wtorek-niedziela 9.00 - 16.00 (zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem, bez względu na ilość  osób).  

Ostatnie wejście na 30 min. przed zamknięciem. 

Ceny biletów: 

 normalny - 10 zł 

 ulgowy - 8 zł 

Rezerwacja biletów, warsztatów, lekcji, spotkań  muzealnych  

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną kalkulacją! 

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, 

której można dokonać w siedzibie Karpackich Zbójów przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr 

tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

WARSZTATY MUZEALNE  

Warsztaty odbywają się w grupach warsztatowych (min. 10 osób, max. 20 osób). Istnieje możliwość 

prowadzenia warsztatów dla większej ilości grup. Przeprowadzenie warsztatów bibułkarskich wymaga 

udziału min. dwóch grup warsztatowych. 

Czas trwania warsztatów: 45 – 60 minut.  

Tematyka warsztatów: 

1. „Zdobienie tradycyjnych zabawek ludowych” 

Cena: 13 zł od uczestnika 

Koniki i ptaszki wyrzeźbione z drewna – tym bawili się nasi przodkowie. Uczestnicy warsztatów poznają historię, 

bogactwo form oraz sposoby zdobienia tradycyjnych drewnianych zabawek z terenu Żywiecczyzny. Będą także mieli 

możliwość własnoręcznie pomalować drewnianego ptaszka, którego zabiorą ze sobą. 

 „Bibułkowa Łąka” – warsztaty bibułkarstwa 

2. Bibułkowe stokrotki, chabry i dzwonki, czyli jak można było w długie zimowe wieczory wypełnić chaty kolorami 

lata. Na warsztatach bibułkarstwa zapoznajemy się z technikami wykonywania układów kwiatowych w postaci 

bukiecików, wieńców, koron i kwiatonów. W tradycji beskidzkiego bibułkarstwa ważna była paleta kolorystyczna 

więc odpowiednie łączenie kolorów oraz określony kształt wybranego motywu kwiatowego, kreatywność uczestnika 

ogranicza jednak jedynie jego wrażliwość estetyczna. Tutaj dowiemy się jak uzyskać z bibuły polne maki a nawet kłosy 

zboża. Wykonane ozdoby uczestnicy otrzymują na własność. 

Cena: 15 zł od uczestnika 

3. „ Na szkle malowane” – warsztaty malowania na szkle 

Malarstwo na szkle to bardzo stara technika zdobnicza, nierozerwalnie związana z folklorem góralskim. Sztuka ta 

przywędrowała do nas z Czech, gdzie huty szkła funkcjonowały już od XIV w. W góralskich chałupach obrazy na szkle 

stanowiły najważniejszy element wystroju wnętrza. Wieszano je w charakterystyczny sposób, pod kątem, u powały, jeden 

obok drugiego. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z techniką malowania na szkle i wykonają 

własnoręcznie malowidło w niewielkim rozmiarze, które wraz z drewnianą ramą otrzymają na własność. 

Cena: 23 zł od uczestnika 

mailto:marketing@zbojnickie.pl
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4. „Nie tylko święci garnki lepią” – warsztaty garncarsko-ceramiczne 

Uczestnicy zajęć poznają techniki przetwarzania i obróbki gliny. Rozpoczynając od najstarszych technik – 

wygniatania i wałeczkowej, poprzez obtaczanie i toczenie, kończąc na odlewaniu lub wyciskaniu w formach. Zajęcia mają 

na celu wprowadzenie w tajniki ginącego już zawodu garncarza, poznanie narzędzi oraz materiałów, którymi się on 

posługuje. W trakcie warsztatów uczestnicy własnoręcznie wykonują przedmioty z gliny, które otrzymują na własność 

i/lub zdobią je farbami. Istnieje możliwość wypalenia prac, które uczestnicy wykonają. Dodatkowo istnieje możliwość 

ukierunkowania zajęć np. pod kątem wytwarzania ozdób choinkowych, pamiątek lub przedmiotów 

codziennego użytku. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę, którą człowiek przyswajał sobie przez kilka tysięcy lat. 

Cena: od 15 zł do 25 zł (w zależności, czy prace będą wypalane) od uczestnika 

 5. Plastyka obrzędowa – wytwarzanie ozdób związanych ze świętami Bożego Narodzenia  

Czy 100 lat temu w wiejskiej chacie była choinka? A może znajdziemy ją w wiejskim dworku? W co ubrać 

bożonarodzeniowe drzewko i jak wyglądały najstarsze ozdoby świąteczne? Co symbolizowały? Uczestnicy warsztatów 

poznają odpowiedzi na powyższe pytania oraz samodzielnie wykonają ozdoby świątecznie takie jak pająk, świat  

i inne używając do tego celu m.in. słomy, bibuły i opłatka. 

Cena: 14 zł od uczestnika 

6. „Od ziarenka do chleba” – prace w polu i zagrodzie 

Zajęcia realizowane w okresie od kwietnia do września na muzealnym polu, w zagrodzie oraz chałupie wiejskiej. 

Uczestnicy warsztatów poznają proces produkcji chleba oraz obrzędy i zwyczaje z nim związane, począwszy 

od prac polowych (orka, zasiew ziarna), poprzez prace w zagrodzie (młocka cepem, oczyszczanie ziarna), 

skończywszy na przygotowaniach do wypieku chleba oraz samym wypieku (przemiał ziarna na mąkę, prezentacja naczyń  

i sprzętu do wypieku). Dzieci własnoręcznie uformują z ciasta chlebowego bułeczki, które zostaną wypieczone  

w tradycyjnym piecu i podarowane uczestnikom. Uczestnicy będą uczestniczyli w całym procesie m.in. młócąc  

i przesiewając ziarno, czy wyrabiając ciasto na pieczywo, którego później skosztują. Zajęcia mają na celu wzbudzenie 

w szacunku do chleba, ukazując jak wiele ciężkich prac należało wykonać, aby bochenek chleba trafił do naszych rąk. 

Cena: 20 zł od uczestnika 

7. Wyrób masła i sera 

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sprzętami używanymi do wyrobu masła i sera oraz sposobami ich wytwarzania. 

Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wyrobią w tradycyjny sposób masło w maślniczkach oraz biały ser z mleka 

krowiego. 

Cena: 17 zł od uczestnika 

8. Warsztaty tkackie 

Zajęcia obejmować będą pokaz oraz warsztaty obróbki surowców (len, wełna owcza), wytwarzania półproduktów 

oraz produktów, przy użyciu takich narzędzi jak motowidła, cierlice, kołowrotki czy krosna. 

Cena: 20 zł od uczestnika 
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9. „Co przyda się kowalowi - niepotrzebne krawcowi” – warsztaty kowalstwa 

Zajęcia związane z rzemiosłem trudniącym się m.in. ręcznym kuciem przedmiotów metalowych o różnych kształtach. 

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowym wyposażeniem kuźni, obowiązkami oraz zakazami nakładanymi na kowala 

przez społeczność wiejską. Dodatkowo uczestnicy przekonają się dlaczego należy kuć żelazo póki gorące. Kowal 

zaprezentuje sposób rozpalania w piecu, w czym pomogą mu uczestnicy obsługując miech. Zapoznają się 

także oni z różnymi technikami kowalstwa oraz osobiście przekonają się „dlaczego należy kuć żelazo póki 

gorące”, własnoręcznie biorąc udział w procesie wykuwania i hartowania. Przekonają się w jaki sposób 

ozdabiało się narzędzia wytwarzane przez kowala i dowiedzą się co dokładnie wykonywał płatnerz. 

Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z pozostałymi obowiązkami kowala, związanymi m.in. z usługami 

dentystycznymi. 

Cena: 25 zł od uczestnika 

  

LEKCJE MUZEALNE 

Minimalna ilość osób biorących udział w lekcji muzealnej to 10 osób, brak górnej granicy. 

Czas trwania lekcji: 45 – 60 minut.  

Tematyka lekcji: 

a) Z babcinego zielnika; z wizytą w aptece. 

Lekcja muzealna poruszająca temat dawnych sposobów leczenia, opartych na medycynie ludowej. W trakcie lekcji 

uczestnicy w chałupie zielarki poznają rośliny lecznicze i sposoby leczenia praktykowane przez wiejską zielarkę zwaną 

„babką”. Dowiedzą się także jak odczyniać uroki oraz dlaczego jaskółcze ziele należy zrywać przed świtem. 

Następnie na ekspozycji małomiasteczkowej apteki przekonają się jaką receptę zapisywał pan doktor, kiedy stawiano 

bańki i do czego służyły pijawki. 

Cena: 10 zł od uczestnika 

b) Dzieciństwo moich dziadków, czyli jak dawniej żyły dzieci na wsi. 

Lekcja muzealna opowiadająca o życiu dzieci na dawnej wsi beskidzkiej, o ich obowiązkach i pracach jakie 

wykonywały w gospodarstwie. Lekcja prowadzona jest we wnętrzach chałupy z Łękawicy. Uczestnicy dowiedzą się 

dlaczego maleńkie dzieci miały na ręce czerwoną wstążkę i kto układał becik w kołysce. Następnie uczestnicy 

biorą udział w lekcji kaligrafii przy użyciu pióra ze stalówką i kałamarza.  

Cena: 10 zł  od uczestnika 
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c) Dawne gry i zabawy - zabawki moich dziadków 

Czym bawiły się dzieci z różnych warstw społecznych w okresie międzywojennym? Jak mógł wyglądać 

ukochany miś pradziadka? Jakie włosy miała lalka prababci? Uczestnicy lekcji poznają odpowiedzi na te pytania, 

zaznajamiając się z tradycjami zabawkarstwa ludowego na Żywiecczyźnie. Będą mogli własnoręcznie pomalować 

tradycyjne drewniane ptaszki lub koniki, zagrać w „grele” i przeciągać linię. 

Cena: 14 zł od uczestnika 

d) Kijanką i na tarze, czyli jak prały nasze prababcie  

Lekcja opowiada o dawnych sposobach utrzymywania higieny. Odpowiemy na pytania: jak sto lat temu wyglądało 

pranie? Czy wszystkie kijanki mieszkają w wodzie? Co tarto na tarze? Czy żelazka mają duszę i skąd brało się 

mydło. Uczestnicy osobiście spróbują uprać ręcznie pranie, które rozwieszą na płocie oraz wyprasują przy użyciu 

dawnego żelazka. 

Cena: 10 zł od uczestnika  

e) „Góralski kapelus i kwiecisto spódnica” - czy szata zdobi człowieka? 

Tematem lekcji są stroje regionalne ich geneza i symbolika. Poza prezentacją ubiorów ludowych, przedstawiona zostanie 

technika wykonywania tkanin z siwizny, sposoby zdobienia ubioru oraz informacje jakie można było za pomocą tego 

specyficznego „kodu” przekazać innym członkom wiejskiej społeczności. Uczestnicy przymierzą nakrycie głowy mężatki i 

fartuszek lub góralski kapelusz i bruclik.  

Cena: 10 zł od uczestnika 

f) „Idą owiecki na hale” 

Lekcja przedstawiająca szeroko pojmowaną kulturę pasterską: od zwyczajów i obrzędów związanych z wypasem 

owiec, poprzez sposób wyrobu oscypka, aż po instrumenty pasterskie. 

Cena: 20 zł od uczestnika 

SPOTKANIA MUZEALNE 

Zbójnickie Group zaprasza do zorganizowania razem z nami spotkania muzealnego, prelekcji, wykładów 

połączonych z prezentacjami, pokazami, oraz w razie potrzeb elementami pogadanki związanymi z 

dziedzictwem kulturowym Żywiecczyzny. Po zakończonej prelekcji słuchacze mają możliwość zadawania 

pytań. Spotkania jesteśmy w stanie zorganizować w skansenie jak również poza nim (szkoła, pensjonat, 

hotel, gospodarstwo agroturystyczne). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników 

Żywieckiego Parku Etnograficznego. 

Czas trwania spotkania: ok. 60 minut 

Cena przeprowadzenia prelekcji: 99 zł od grupy max. 20 osób + koszt dojazdu na trasie Ślemień – miejsce 

prelekcji - Ślemień. W przypadku większej ilości osób cena jest proporcjonalna.  

Tematyka spotkań:   

 Osadnictwo; 

 Pasterstwo; 

 Gwara; 

 Stroje regionalne; 

 Folklor muzyczny; 

 Żywiecka sztuka ludowa; 
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 Doroczne zwyczaje obrzędowe; 

 Tradycyjna obrzędowość rodzinna; 

 Od ziarna do chleba; 

 Rzemiosło ludowe (m.in. kowalstwo, garncarstwo, zabawkarstwo); 

 Historia i tradycje regionu. 

Proponujemy także możliwość wykupienia poczęstunku dla uczestników warsztatów i lekcji (napój i ciasto drożdżowe 

bądź zorganizowanie ogniska przy położonym w pobliżu zadaszeniu gilowym ). W pobliżu skansenu znajdują się m.in. 

szlak wiodący do „Jaskini Komonieckiego”, ruiny pieca hutniczego (wpisanego do Szlaku Zabytków Techniki) , oraz 

liczne atrakcje turystyczno - krajoznawcze. 

Kilka słów o skansenie… 

Etnopark znajduje się w Ślemieniu (15 km od centrum Żywca). Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej, 

podobnie jak park wypoczynkowy i Rynek, to inwestycja wykonana przy udziale Unii Europejskiej.  

Otwarcie Skansenu w Ślemieniu nastąpiło w sierpniu 2012 roku. Przedstawia on beskidzką wioskę,  

z zamierającą już kulturą żywiecką. Stanęły tu chałupy z okolicznych miejscowości, m.in. Moszczanicy, Korbielowa, 

stara szkoła z Rychwałdu, kaplica ze Ślemienia, spichlerz czy dwie studnie (z żurawiem i na koło).  

W Etnoparku prezentowane są dawne zawody, m.in. kowala, stolarza, pszczelarza, w chałupach natomiast kobiety 

będą na oczach turystów robić masło, tkać, gotować napary ziołowe itp. Będzie też prezentowane góralskie, tradycyjne 

rękodzieło. 

Na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego na 6 ha znajduje się aktualnie 17 obiektów. W skansenie 

odtworzono układ urbanistyczny dawnej wsi górali beskidzkich. W skansenie możemy podziwiać budynki autentyczne, 

pochodzące z różnych okresów,  będące perełkami architektury beskidzkiej, w które na nowo tchnięta została 

wyjątkowa dusza.  

Jako pierwszy zobaczymy budynek szkoły z Rychwałdu pochodzącej z 1911 roku, potem Chałupę z Międzybrodzia 

Bialskiego z powstającą właśnie ekspozycją Małomiasteczkowej Apteki. Idąc dalej zaglądamy do kompletnej zagrody z 

Rychwałdu, w  skład której wchodzi chałupa z 1895 roku, stodoła i charakterystyczna studnia. Dalej widzimy chałupę z 

Łękawicy z 1911 roku, gdzie we wnętrzach odtworzono warunki życia średniozamożnego gospodarza. Po drodze 

mijamy inne ciekawe obiekty, takie jak kuźnia ze Ślemienia czy unikatowy spichlerzyk ze Suchej Beskidzkiej. Być może 

w przyszłości uda się posadowić na przygotowanym terenie jeszcze dwa obiekty - drewniany zabytkowy kościół oraz 

karczmę. 

Zbójnickie Group zaprasza do Żywieckiego Parku Etnograficznego aby zapoznać się z przeszłością naszego  

pięknego góralskiego folkloru. 

Kilka słów o Ślemieniu… 

Ślemień położony jest w kotlinie górskiej pomiędzy Beskidem Małym i Żywieckim – pasmem Madohory (935 

m.n.p.m.) najwyższego szczytu Beskidu Małego otaczającego ją od północy i Pasmem Pewelskim ze szczytem 

Gachowizny (759 m.n.p.m.). 

Wieś Ślemień powstała ok. 1450 roku na obszarze pogranicza polsko-czesko-węgierskiego, a w połowie XVI wieku 

Ślemień przeszedł we władanie rodu Komorowskich z Żywca. W wyniku podziału majątku wyłoniło się Państwo 

Ślemieńskie, którego jubileusz 400-lecia powstania przez cały 2008 rok celebrowano w gminie Ślemień. 

Najbardziej zasłużoną dla Ślemienia historyczną postacią była Katarzyna Komorowska, zwana tu Dobrą Panią. 

Zbudowała zamek, szpital dla ubogich, rozbudowała drewniany kościół. Sprowadziła też obraz Matki Bożej 

z Dzieciątkiem (obecnie znany jako Matka Boska Rychwałdzka) i podarowała go kościołowi w pobliskim Rychwałdzie 

w podzięce za utworzenie parafii w Ślemieniu. 
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Budowy murowanego kościoła w Ślemieniu podjęto się za czasów Elżbiety Wielopolskiej w połowie XIX wieku, w chwili powstania 

powiatu ślemieńskiego. Z zamku ślemieńskiego przeniesiono tu kartusz kamienny z herbem Wielopolskich „Starykoń”. To obecnie 

oficjalny herb gminy. 

W gminie Ślemień jest wiele godnych uwagi i niepowtarzalnych atrakcji. To z historycznych budowli m.in. ruiny pieca 

hutniczego czy zabytkowy kościół, a także słynąca z cudownych uzdrowień kaplica na Jasnej Górce. Bardzo dużą atrakcją 

jest Żywiecki Park Etnograficzny. Dużą atrakcją jest również Jaskinia Komonieckiego czy rezerwat Madohora pod szczytem 

Łamanej Skały, drugiej co do wysokości góry w Beskidzie Małym.  

Co można zobaczyć? 

Park Etnograficzny nie jest miejscem do typowego zwiedzania, jak to ma miejsce w przypadku wielu skansenów. Tutaj turysta 

ma szansę znaleźć rzeczy prawdziwe i unikatowe. Organizatorzy promują swojskie, góralskie rękodzieło, ludową sztukę. Nie są to 

bezduszne chałupy, puste warsztaty i samotne kapliczki. W przedsięwzięcie są zaangażowani rzemieślnicy i gospodarze, którzy w kuźni 

przy czynnym palenisku pokazują pracę kowala, w innym warunki i trud pracy stolarza przed laty, obok uli pszczelarze pozyskują miód i 

wosk, a w chałupach gospodynie robią masło, tkają czy komponują ziołowe leki. Ekspozycje Parku Etnograficznego bazują na góra lskim 

rękodziele, ludowej sztuce, oryginalnych, dawnych sprzętach i urządzeniach. Tutaj turysta naprawdę znajdzie rzeczy unikatowe. Niektóre 

wystawy będą cyklicznie zmieniane, by park co rusz zaskakiwał czymś nowym. 

Kilka słów o Żywiecczyźnie… 

Ziemia Żywiecka - region geograficzny, kraina historyczna i etnograficzna na południu Polski. Leży na pograniczu dwóch regionów: 

Śląska i Małopolski. Żywiecczyzna położona jest w malowniczej części Beskidów i jest obszarem bardzo atrakcyjnym pod względem 

turystycznym oraz gospodarczym. 

Żywiecczyzna jest atrakcyjna turystycznie, decydują o tym wspaniałe górskie krajobrazy i piękne lasy, liczne szlaki turystyczne. 

Jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie stanowią ośrodki sportów wodnych, ciągle rozwijające się tereny narciarskie z głównymi 

ośrodkami w Korbielowie, Zwardoniu i Międzybrodziu Żywieckim oraz charakterystyczne budownictwo. Żywiecczyzna to 

szczególna ochrona wartości przyrodniczych, fizjograficzno-krajobrazowych oraz kulturowych, na terenie powiatu utworzono Żywiecki 

Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego oraz Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Żywiecczyzna to 

atrakcyjna turystyczna góra Żar z elektrownią szczytowo pompową i koleją linowo-terenową stanowiąca ośrodek lotniarstwa i 

szybownictwa. Żywiecczyzna oferuje wiele cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych. Szczególną renomą cieszą się festiwale: 

Folkloru Górali Polskich, Tydzień Kultury Beskidzkiej i Żywieckie Gody.  

 

O atrakcyjności gospodarczej powiatu żywieckiego decyduje położenie na ukształtowanych historycznie szlakach 

komunikacyjnych i handlowych. Funkcjonujące przejścia graniczne z Republiką Słowacką: kolejowe i drogowe  

w Zwardoniu oraz drogowe w Korbielowie wpływają na ożywienie współpracy gospodarczej, turystycznej, kulturalnej  

i handlowej z południowymi sąsiadami. 

Powiat żywiecki liczy 149 000 mieszkańców. Żywiecczyzna jest zamieszkała przez grupę Górali Żywieckich, posiadających 

własną gwarę. Charakterystyczne budownictwo drewniane zachowało się w niektórych wsiach, za to typowa zabudowa 

małomiasteczkowa została zniszczona podczas II wojny światowej. Wśród zabytków architektury drewnianej należy wymienić zabytkowe 

kościoły w Lachowicach, Gilowicach, Cięcinie, Łodygowicach, liczne dzwonniczki wiejskie w Soli, Rycerce, Żabnicy, 

Siennej, Leśnej, Zarzeczu, Międzybrodziu Żywieckim i inne, Starą Chałupę w Milówce, karczmę w Jeleśni, a także relikty 

takie jak szałasy i szopy pasterskie na halach i polanach śródleśnych. Żywiec to malownicze miasto położone na południu woj. 

śląskiego w Kotlinie Żywieckiej nad rzeką Sołą i Koszarawą.  

Rezerwacja zwiedzania Żywieckiego Parku Etnograficznego i zajęć edukacyjnych 
 

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie 
odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr 
tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

 
Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSK 
34-300 ŻYWIEC 

Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 
 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 
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