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Kapelusze góralskie  

 

Kapelusz góralski to tradycyjne letnie nakrycie głowy wszystkich górali.  Wykonywany z wełnianego sukna. W 1926 r. prof. dr Witold Gądzikiewicz 

[Strój Górali Podhalańskich pod względem higjenicznym] pisał, że:  

 

„Nakrycie głowy stanowi mały, zgrabny, miękki kapelusik, z małem równem i spuszczonem rondem (skrzalami), obszytym dokoła 

wstążeczką niebieską lub zieloną. ... Starsi górale noszą kapelusiki o szerszych nieco i lekko odwiniętych skrzalach, obszytych czarną 

tasiemką.”  

 

Kiedyś górale często pokrywali kapelusze tłuszczem, aby były trwalsze i nieprzemakalne. 

 

„Góralski kapelusz jest też pod względem higjenicznym o wiele właściwszy, niż inne nakrycie głowy np. czapka z twardym daszkiem. 

Kapelusz dzięki swym skrzydłom osłania twarz i oczy, a jednocześnie nie uciska tętnic i żył na czole, jak to czynią czapki i twarde 

kapelusze” [Witold Gądzikiewicz, Strój Górali Podhalańskich pod względem higjenicznym, 1926 r.].  

 

O kapeluszach górali beskidzkich Ludwik de Laveaux napisał: 
 

"...ubiór w harmonii z szerokim, czarnym kapeluszem, galonkiem lub wstęgą opasanym i na jedno ucho nasadzonym, daje postać zucha 

podpiłemu (zwyczajnie) góralowi." [Ludwik de Laveaux, Górale Beskidowi 1851 r.] 

 

Trudno współczesnym ludziom wyobrazić sobie górala bez kapelusza. Cóż dopiero mógł oznaczać brak tego nakrycia wówczas, gdy kapelusz spełniał 

podstawowe funkcje obyczajowe, a przy tym służył właścicielowi nie tylko do ochrony przed słońcem i deszczem, lecz także jako poręczne 

naczynie, zwłaszcza w podróży, na polowaniu lub na bacówce. W czasach Sabały w pokrytym masłem lub wszelkimi innymi, tłuszczami 

kapeluszu, gotowano w górach strawę (zazwyczaj tzw. bryjkę z zasypanej na gorącej wodzie mąki jęczmiennej), przed kilkudziesięciu laty jeszcze 

powszechnie noszono w kapeluszu wodę ze źródła np. podczas pracy w polu, obecnie jedyną czysto utylitarną funkcją, do której używa się 
kapelusza jest zbieranie doń ofiary podczas polowych mszy św. np. na odpuście w Ludźmierzu. 

 

 

OFERTA ZAKUPU KAPELUSZY GÓRALSKICH Z BESKIDU ŻYWIECKIEGO 

 

Górale  żywieccy 

  

Górale żywieccy zamieszkują rozległy obszar Kotliny Żywieckiej, miejscami wykraczając poza nią (na wschodzie).Charakterystycznym wyróżnikiem 

grupy jest strój, który w praktyce stanowi kryterium określające zasięg tej grupy oraz kultura duchowa, a także mocno wyodrębniony obszar 

zasiedlenia. Zachodnia granica jest zarazem pochodną granicy politycznej przez kilka stuleci oddzielającej Żywiecczyznę od Śląska Cieszyńskiego. 

Górale żywieccy mieli znaczny udział w powstaniu młodszych grup góralskich: Orawiaków oraz górali czadeckich, do dziś odzwierciedlony w obliczu 

kulturowym tych grup oraz, częściowo ich gwarze. 

 

Głównym ośrodkiem górali żywieckich jest Żywiec, jedynie miasto regionu, zarazem jednak, podobnie jak Jabłonków ośrodek odrębnej grupy 
mieszczańskiej. 

 

Górale żywieccy od zachodu graniczą z góralami śląskimi, od południowego – zachodu z góralami czadeckimi, od południowego – wschodu   

z Orawiakami, od wschodu z Babiogórcami, od północnego – wschodu z ludnością przejściową kliszczacko–lachowską i od północy z Krakowiakami. 

Północna granica górali żywieckich w Beskidzie Śląskim i Małym ma charakter płynny, z pasem miejscowości przejściowych do Krakowiaków, a kilku – 

także do Ślązaków (włącznie z ewolucją stroju). W Żywcu, w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywa się Festiwal Folkloru Górali Polskich. 

 

http://www.parzenica.com.pl/
mailto:sklep@parzenica.com.pl
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Kapelusz żywiecki z szerokim rondem 

 

Tradycyjnym nakryciem głowy mężczyzn był kapelusz z filcu, w kolorze czarnym albo ciemnobrązowym. Kapelusz miał okrągłą główkę i szeroką, 

podwiniętą do góry strzechę. Rondo kapelusza mogło być opasane czerwoną bądź zieloną wstążką, za ozdobę kapelusza mógł też posłużyć sznureczek z 

czerwonej włóczki. Wstążki i sznur opadały na strzechę kapelusza albo były tak długie, że sięgały ramion lub pleców. W dni uroczyste do kapelusza 

przytwierdzało się gałązkę cisu albo jodły. Zimą mężczyźni zakładali czapki uszyte z baraniego futra, tak zwane baranice. Kapelusz żywiecki 

produkowany jest bez podszewki. Ma charakterystyczne zdobienie czerwonym sznurkiem z charakterystycznymi frędzlami.  Rondo kapelusza obszyte 

jest czerwoną tasiemką. Dostępne rozmiary od 50 – 60. Kapelusz nie jest produkowany w Chinach, tylko w Żywcu – stolicy zbójnictwa 

karpackiego! Jest w 100% oryginalny i wykonany z najlepszych materiałów! Żywieckie kapelusze wykonywane są tylko i wyłącznie tradycyjnymi 
metodami z najlepszego sukna. Główki kapeluszy kształtowane są za pomocą drewnianych form, a do formowania rond służą rastle. 

 
Fot. Kapelusz góralski żywiecki z dużym rondem 

 

Cena promocyjna kapeluszy żywieckich z dużym rondem: 69 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiary: 54 cm do 60 cm 

Materiał: materiał filcowy 100% 
Zdobienie: Czerwona tasiemka i czerwony sznurek. 

Usztywnienie: TAK 
Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 

 
 

Kapelusz żywiecki z małym rondem 

        
Fot. Kapelusz góralski żywiecki z małym rondem 

 

Cena promocyjna kapeluszy żywieckich z małym rondem: 59 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiary: 50 cm do 60 cm 

Materiał: materiał filcowy 100% 
Zdobienie: Czerwona tasiemka i czerwony sznurek. 

Usztywnienie: TAK 
Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 
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OFERTA ZAKUPU KAPELUSZY GÓRALSKICH Z BESKIDU  ŚLĄSKIEGO 

 

Górale z Beskidu Slaskiego  
 

Górale śląscy to grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca pierwotnie tereny Beskidu Śląskiego i Beskidu Śląsko-Morawskiego w granicach 

dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Oprócz wielu cech wspólnych z szeroko pojętą góralszczyzną Karpat Zachodnich, wypływających z głównej formy 

gospodarki - szałaśnictwa, charakteryzuje się zespołem elementów kultury duchowej i materialnej (gwara, wierzenia, obyczaje, strój itp.), wyróżniającą 

ją spośród innych grup górali karpackich. 

 

Wincenty Pol badając grupy góralskie wyróżnił wśród Górali śląskich 4 grupy: 

 
 Morawianie – górale osiadli w kotlinie nad rzeką Morawką, we wsiach: Krasna, Morawka, Prażmo. Ich narzecze miało cechy polskie przechodzące  

w morawskie. 

 Jabłonkowianie (właściwi) – górale osiadli nad górną Olzą po obszar wokół miasteczka Jabłonkowa, gdzie mieszkała osobna niewielka grupa 

podgórska Jacków. Jabłonkowianie zamieszkują wsie Koniaków, Jaworzynka, Istebna, Jasnowice, Bukowiec, Mosty, Łomna Dolna, Łomna Górna, Piosek. 

    Wiślanie – górale nad obszarem źródliskowym rzeki Wisły, zamieszkujący w rozciągniętym miasteczku Wisła. 

 Breniacy – górale we wsi Brenna. 

 Górali śląskich zwano Jabłonkowianami od pasma Jabłónek. 

 

Od 1947 r. w pierwszy weekend sierpnia w lasku miejskim w Jabłonkowie odbywają się Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto“. 

Impreza plenerowa trwa 3 dni i prezentuje się na niej kulturę ludową, którą organizatorzy chcą przedstawić jako źródło tożsamości i żywą wartość 
obecnych czasów. 

 

 

Kapelusze góralskie –istebniańskie 

 

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 – szerokie rondo i wąskie rondo. 

 

 

Cena promocyjna kapeluszy istebniańskich (Beskid Śląski): 
 

Rodzaje kapeluszy:  
 

 standardowy z szerokim rondem 79 zł brutto/1szt. 

 

 usztywniany 149 zł 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. 
 

Rozmiary kapelusz istebianiński duże rondo: 55 cm do 60 cm 
Rozmiary kapelusz istebianiński małe rondo: 50 cm do 60 cm. 

Materiał: materiał filcowy 100% 
Zdobienie: Biało – czerwony sznurek. 

Usztywnienie: TAK 
Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 
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Kapelusze góralskie –wiślańskie 

    

      
Fot. Kapelusz wiślański szerokie rondo. 

 

 

Cena promocyjna kapeluszy wiślańskich (Beskid Śląski): 
 

 standardowy 80 zł brutto/1szt. 

 

 usztywniany 150zł brutto/1 szt. 

 

Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 
Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 

Rozmiary: 50 cm do 60 cm 
Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: Biały sznurek. 
Usztywnienie: TAK 

Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 
 

Kapelusze góralskie – koniakowskie 

 

 
Fot. Kapelusz z Koniakowa z wąskim rondem. 

 

 
Cena promocyjna kapeluszy koniakowskich:  

 

 standardowy 80 zł brutto/1szt. 

 

 usztywniany 150zł brutto/1 szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiary: 50 cm do 60 cm 

Zdobienie: Biało – czerwony sznurek. 
Usztywnienie: TAK 

Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 
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OFERTA ZAKUPU KAPELUSZY GÓRALSKICH Z PODHALA 

 

Kapelusze górali podhalańskich były zawsze wykonywane z czarnego filcu, zaś swoim kształtem przystawały do okryć głowy górali całego łuku karpackiego. Posiadały 

zazwyczaj niską, półkulistą głowicę i otaczające ją skrzela, czyli rondo, którego w zależności od kolejnych mód i upodobań było albo wąskie albo szerokie, przy czym jak pisał 
przed prawie stu laty J. Kantor „Nakrycie głowy stanowi w lecie kapelusz „parobski” lub „gazdowski”. Wyróżnione przez niego dwa typy wynikały z faktu, że stateczni 

mężczyźni - gazdowie, nosili niegdyś kapelusze z rondem odgiętym na dół, natomiast kawalerowie - parobcy, zazwyczaj z zawadiacko wykrzywionymi do góry skrzelami i „na 

bakier”. Zazwyczaj kapelusze góralskie były ozdabiane, wyjątek stanowił tylko okres adwentu i Wielkiego Postu. 

 
Główka kapelusza mogła być obwiedziona amarantową zieloną lub niebieską, a w przypadku starszych gazdów czarną, wstążeczką, paskiem nabijanej 

blaszkami skóry, która zyskała sobie niegdyś miano „korony bacowskiej”, najczęściej zdobiona była jednak sznurem lub rzemykiem, z nawleczonymi nań muszelkami 

kauri. Muszelki te pochodziły oczywiście z importu: nad Adriatykiem nabywali je bezpośrednio, sami handlujący lnianym płótnem Podhalanie, lub zaopatrywali się w nie 

(zapewne u pośredników) w słowackim Kieżmarku lub od wędrownych handlarzy, tzw. Bośniaków, wywodzących się z południowych departamentów monarchii austro-
węgierskiej. Poza kostkami kapelusz mógł być obwiedziony tzw. „łańcuszkiem bakunowym” lub mosiężnym, który wykonywali górale specjalizujący się w wyrobie spinek do 

koszul. Warto zaznaczyć, że ta ozdoba była o wiele starsza od porcelanowych muszelek. 

 

Dekoracje kapeluszy nieżonatych mężczyzn stanowiły dodatkowo wszelkiego rodzaju przedmioty zatykane za kostki, ozdabiano je między innymi: gałązką jodłową, orlim 

lub kogucim piórem, kitką sierści, rozmaitym zielem, itd. warto jednak wiedzieć, że konkretne ozdoby miały swój osobliwy wydźwięk i nie pojawiały się na kapeluszu 
przypadkowo. 

 

Najbardziej popularną i najczęściej współcześnie stosowaną ozdobą kapelusza były i są wszelkiego rodzaju pióra ptasie. Pióro, podobnie jak wianek u dziewcząt, 

oznaczało w kulturze ludowej stan społeczny danego mężczyzny - wskazywało, że noszący je jest jeszcze kawalerem. Współcześnie używane i kupowane są tylko 
sporadycznie, najczęściej z okazji wesela - przez młodego pana lub drużbów. Dodatek do długich piór (orlich, jastrzębich lub kondorzych) stanowi kistka - biały puch z pulki 

(indyczki), który wraz z piórem - lotką umieszczany jest w ozdobnej metalowej pochwie, upiętej przy główce kapelusza. Taki zestaw piór stosuje się najczęściej podczas 

najważniejszych uroczystości rodzinnych i kościelnych, najczęściej jednak młodzi Podhalanie noszą na kapeluszu same tylko kostki lub niewielkie pióra cietrzewie. 

 
Inny charakter miały przyczepione do kapelusza gałązki jodły lub świerka (obowiązkowo o kształcie krzyża), z którymi kawalerzy przychodzili po Pasterce do domu 

dziewczyny na tzw. podłazy. Po złożeniu bożonarodzeniowo-noworocznych życzeń i posypaniu domowników owsem „na urodzaj”, wyciągał kawaler zza kostek kapelusza ową 

gałązkę - podłaźnicke i zatykał ją za framugą drzwi tej izby, w której mieszkała ukochana dziewczyna. 

 

Kapelusze góralskie podhalańskie duze (ciemne pióro, gruba muszelka) 

    

Fot. Kapelusz podhalański duży, gruba muszelka. 

 

 
Kapelusz góralski wykonany jest z włókniny filcopodobnej. Białe muszelki grubszej struktury naszyte są na czerwonym 
pasku. Kapelusz posiada małe naturalne, szare pióro na ozdobę. Kapelusz jest usztywniany. 

 

Cena promocyjna kapeluszy podhalańskich dużych: 55 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Rozmiar: 58cm 
 

 

Kapelusze góralskie podhalańskie małe (ciemne pióro, gruba muszelka) 

 

 
Fot. Kapelusz podhalański mały, gruba muszelka.  

 

Kapelusz góralski wykonany jest z włókniny filcopodobnej. Białe muszelki grubszej struktury naszyte są na czerwonym 
pasku. Kapelusz posiada małe naturalne, szare pióro na ozdobę. Kapelusz jest usztywniany. 

 

Cena promocyjna kapeluszy podhalańskich małych: 50 zł brutto /1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Rozmiar: 46cm. 
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Kapelusz góralski z Podhala z naturalnym szarym piórkiem 

 

 

Kapelusz góralski z Podhala wykonany jest ręcznie metodami tradycyjnymi z naturalnym krótkim piórem. Nie chińszczyzna! Produkt 
w 100% oryginalny szyty na Podhalu. Kapelusz góralski wykonany jest z włókniny filcopodobnej. Białe muszelki naszyte są na 
czerwonym pasku. Kapelusz posiada małe naturalne piórko na ozdobę. Kapelusz jest usztywniany. 

 

Cena promocyjna kapeluszy podhalańskich z potnikiem i piórkiem 55 zł brutto /1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiar: 53-62cm. 

Kolor:  czarny.   
 

Kapelusz góralski z Podhala z potnikiem i naturalnym piórkiem 

 

 
 

Fot. Kapelusz podhalański z potnikiem i naturalnym piórkiem. 
 

 

Kapelusz góralski z Podhala wykonany jest ręcznie metodami tradycyjnymi z naturalnym krótkim piórem. Nie chińszczyzna! Produkt w 100% oryginalny 

szyty na Podhalu. Jest to produkt wysokiej jakości. Tradycyjny kapelusz góralski wykonany jest ze 100% z filcu wełnianego. Białe muszelki naszyte są na 

czerwonym pasku. Kapelusz posiada małe naturalne pióro na ozdobę. Kapelusz jest usztywniany i posiada potnik. 

 

Cena promocyjna kapeluszy podhalańskich z potnikiem i piórkiem 75 zł brutto /1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiar: 53-62cm. 

Kolor:  czarny.   
 

Ekskluzywne  kapelusze  góralskie  podhalańskie gatunkowe (ozdobne pióro) 

 

   

Fot. Kapelusz podhalański gatunkowy z ozdobnym białym piórem. 

 

Kapelusz góralski z Podhala wykonany jest ręcznie metodami tradycyjnymi z naturalnym piórem. Jest to produkt najwyższej jakości, wykonany z 

najlepszych dostępnych materiałów. Tradycyjny kapelusz góralski wykonany jest ze 100% wełny.  
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Ozdobiony jest czerwonym paskiem na którym znajdują się ręcznie przyszywane muszelki zwane przez górali kostkami oraz ponad 30-sto 

centymetrowym naturalnym, ozdobnym piórem. Kapelusze góralskie z Podhala, które oferujemy jako jedyne w Polsce posiadają certyfikat marki 

rękodzieła ludowego Cepelia, co potwierdza ich autentyczność. Kapelusze nie posiadające certyfikatu to słabej jakości podróbki. 

 

Cena promocyjna kapeluszy podhalańskich dużych z ozdobnym piórem 85 zł brutto /1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiar: 50 do 60 cm. 

Materiał: 100% owcza wełna. 
 
 

Czapka góralska podhalańska z daszkiem - NOWOŚĆ na polskim rynku! 

 

 
Fot. Czapka góralska podhalańska z daszkiem 

 

 

Czapka góralska podhalańska z daszkiem wykonana jest ręcznie metodami tradycyjnymi z naturalnym piórem.  
Nie chińszczyzna! Produkt w 100% oryginalny szyty na Podhalu. Jest to produkt wysokiej jakości. Tradycyjny kapelusz góralski 
wykonany jest ze 100% z filcu wełnianego. Białe muszelki naszyte są na czerwonym pasku. Kapelusz posiada małe naturalne piórko 
na ozdobę. Kapelusz jest usztywniany i posiada bardzo oryginalny daszek folkowy. Jest to całkowita nowość na polskim rynku! 
Serdecznie polecamy zakupienie tego produktu! 

 

Cena promocyjna czapki góralskiej podhalańskiej z daszkiem 89 zł brutto /1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Rozmiar: 53-62cm. 

Kolor:  czarny.   
Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 

  

Małe kapeluszki reklamowe z Beskidu Zywieckiego 

 

 

                                                              

 

Regionalne kapelusiki MINI góralskie są idealnym prezentem reklamowym na wszelakiego rodzaju imprezy integracyjne i nie tylko. To doskonały i tani 

upominek z Beskidów. Serdecznie polecamy zakup tych produktów. Miniaturowe kapelusze góralskie, wykonane z czarnego filcu, ze sznureczkiem 

imitującym lamówkę. Kapelusiki można też nałożyć na szyjkę butelki z alkoholem regionalnym. Wtedy imitują postać w kapeluszu. Wymiary: średnica 

70 mm. wysokość 25 mm. 

 

Cena promocyjna kapelusików reklamowych 10 zł brutto /1szt. 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 
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Małe kapeluszki reklamowe z Podhala 

 
Fot. Kapelusiki reklamowe z Podhala. 

 

Regionalne kapelusiki MINI góralskie są idealnym prezentem reklamowym na wszelakiego rodzaju imprezy integracyjne i nie tylko. To doskonały  

i tani upominek z Podhala. 

 

 

Cena promocyjna kapelusików góralskich: 

 

Kapelusik mały: 6 zł brutto / 1 szt. 

 

Kapelusik średni: 7,50 zł brutto/ 1 szt.  

 

Kapelusik większy: 13 zł brutto / 1 szt.  

 

Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

 

Mały breloczek z kapeluszem żywieckim 

 

  

Fot. Breloczek z kapelusikiem żywieckim.  

 

Kapelusz góralski reklamowy z Beskidu Żywieckiego wykonany z drewna i pomalowany. Do kapelusza przyklejona czerwona obwódka oraz namalowany 

ręcznie napis. Wymiary całkowite 100 x 45 x 20 mm. Możliwość wykonania dowolnego napisu na życzenie klienta np. nazwa miasta. Cena dotyczy 

jednej sztuki. 

 
Cena promocyjna kapelusików góralskich: 

 

Kapelusik mały: 6, 50 zł brutto / 1 szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

 
Zakup kłobuków i płatności: 

 

Zamówienia na zbójeckie kłobuki prosimy przesyłać mailem na nasz adres Zbójnickiego Sklepu Internetowego „Parzenica” bok@zbojnickisklep.pl 

Czas realizacji zamówienia to max do 10 dni od daty zamówienia. Realizujemy wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, K-ex, FedEx, 
InPost. Koszt przesyłki kurierskiej z zabezpieczeniem towaru to 20 zł brutto. Wystawiamy faktury Vat.  

 

    
 

Dane do przelewu: 

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 

Ul. Sienkiewicza 40A 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 

              Pytomy Wos piyknie na zakupy w naszym zbójnickim sklepie Parzenica! Hej! 

mailto:bok@zbojnickisklep.pl

