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Sklep zbójnicki „Parzenica”  
www.parzenica.com.pl 

e-mail: sklep@parzenica.com.pl  
ul./ Sienkiewicza 40A 

34-300 Żywiec 
NIP: 553 230 63 40 

REGON: 240 745 145 
 

 

                          OFERTA ZAKUPU KŁOBUKÓW ZBÓJNICKICH 
 

Kłobuki zbójnickie, Czako, Kołpaki 
 

„Janosik, Janosik, gdzie jest twój kłobucek 
I złotem, i srebrem obszywany wszystek? 
Pióreczko strusiowe pięknie ozdabiane, 

Koralami i perłami suto nabijane. 
Kiedy go ujrzeli z dala jako świece, 
To wnet szykowali juhasi żentyce." 

 
Na głowach zbójnicy nosili wysokie baranie czapki, ozdabiane różnymi szkiełkami, blaszkami i cętkami. Janosikowa czapka 
zachowała się i pokazują ją w liptowskim muzeum w Rużomberku na Słowacji. Jest ona 15 cm wysoka, u góry i u dołu złotymi  
i srebrnymi koronkami obszywana, środkiem ciągnie się pasek z morskimi muszelkami. Oprócz tego biegnie zdobienie z błyszczących 

guzików i czterolistnych koniczynek. Ze spodu podszyta czerwonym suknem. Zbójnicy nosili także kapelusze z wysoko obitymi 
guzami metalowymi, starą modą ozdobione skórzanym, płaskim rzemykiem. Zbójnickie kapelusze obszywane były 
również wstęgą. W niektórych materiałach historycznych zbójnicy nosili też orawskie kapelusze. 
 

„…kapelusz wstęgą obszyty, 
był niebieskiej farby, czerwono podszyty” 

 
Zbójnicy nosili także pilśniowe kapelusze, dokoła których poprzyszywane były dwa rzędy dukatów, a z przodu i z tyłu wisiały 
różowe Noble, złote monety angielskie.  
 
Zamiast kapeluszy nosili również zbójnicy czapki lub kołpaki, rabowane na Węgrzech wojsku lub straży po dworach liptowskich  
i orawskich. Czapki te były zazwyczaj czerwone, ozdabiane piórami, lisim ogonem i zwisającą do tyłu kończystą szarfą.  
 
Imponujące brązowe „harnasiowe'' czapki, rozszerzające się ku górze, ozdobione były z tyłu (na szwie) czerwoną 
tasiemką i frędzlem. Niektórzy zbójnicy nosili również tzw. czako z charakterystycznymi madziarskimi ozdobami.  
 
Czako - to rodzaj wysokiej czapy wojskowej używanej od końca XVIII w.(choć korzenie sięgają dalej) do początków XX w.  
w oddziałach frontowych, a jako nakrycie głowy reprezentacyjne w niektórych krajach do dziś. Używają czaka także policje wielu 
państw. Ma płaskie denko i jest zazwyczaj z daszkiem, czasem zwęża się ku górze. Jest zrobione ze skóry i sukna. Na początku 
swego istnienia miało około 40 cm. wysokości, a ok. roku 1850 uległo skróceniu. Z czaka wywodzi się francuskie kepi. Nazwę czako 
noszą także czapki górnicze. Nazwa wywodzi się od węgierskiego csako oznaczającego wysoką czapę wojskową. 
 
Wiele historycznych źródeł przytacza również, że zbójnicy chodzili w tzw. kłobuku. Przy wspomnianym kłobuku i innym nakryciu 
głowy zbójnika często widniały jastrzębie lub orle pióra. Gdzie indziej źródła podają, że zbójnicy nosili magierki z pióropuszem  
z orlich piór oraz pękiem barwnych wstążek. 
 

„Zbójnik miał wdziany kłobuk orawską modą ze skrzelami wywiniętymi ku górze” 
 

Kłobuk - nakrycie głowy. W języku staropolskim kłobuk oznaczał kapelusz, obecnie słowo to odnosi się do dwóch różnych nakryć 
głowy: miękki filcowy kapelusz noszony przez górali oraz nakrycie głowy duchownych prawosławnych i greckokatolickich. 
 

„błyscoł mu kłobuk pleciony z rzymiyni, ustrojony zielonom gałązkom, spod ni świyciły sie nieka dukaty”. 
 
Kłobuk - miękki, pilśniowy kapelusz będący często elementem męskiego stroju ludowego, zwykle mianem tym określa się czarne 
kapelusze górali podhalańskich, ale także nakrycia głowy innych górali karpackich (np. Hucułów) oraz mieszkańców innych 
regionów. Niekiedy także niektóre kobiece nakrycia głowy. W okresie międzywojennym kłobuki były częścią munduru 
reprezentacyjnego oddziałów polskiej piechoty górskiej. Obecnie noszą go oddziały reprezentacyjne strzelców podhalańskich. 
 

http://www.parzenica.com.pl/
mailto:sklep@parzenica.com.pl
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Zbójnicy przywdziewali na głowę także tzw. kołpaki. 
 
„Na głowie mieli kołpak z rzemienia pleciony i ozdobiony zieloną gałązką, a gdy możność pozwalała i dukatami” 
 
Kołpak (tur. kalpak) - nakrycie głowy pochodzenia tureckiego, popularne w XIV-XVII wieku w Europie wschodniej. Była to czapka 

bez daszka, obrzeżona futrem wilczym, rysim lub lisim z aksamitną główką, niekiedy przybierała kształt cylindryczny, zakończony 
spiczasto. 

 
OFERTA ZAKUPU KŁOBUKÓW ZBÓJNICKICH 

 
Kłobuk zbójnicki wykonany jest na wzór kłobuków używanych przez aktorów ze słynnego filmu przygodowo  
– komediowego „Janosik” – J.Passendorfera oraz grafik Władysława Skoczylasa. Wzornictwo jest zaakceptowane przez 
etnografów, pasjonatów i znawców tematyki zbójnictwa karpackiego. Kłobuki zbójeckie wykonywane są ręcznie w Żywcu – 
stolicy zbójnictwa karpackiego. Jest to bardzo oryginalny i nietypowy prezent dla kogoś wyjątkowego. Często nasze kłobuki 
zbójnickie zamawiane są na eventy firmowe a nawet na oryginalne śluby góralskie czy zbójnickie. W ostatnich latach pojawiło 
się sporo zbójnickich grup rekonstrukcyjnych w Polsce i poza jej granicami. Także jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcecie ubrać 
swoją drużynę w oryginalne kłobuki zbójnickie. Kłobuk zbójecki będzie też dobrą ozdobą i doskonałym dodatkiem do stroju 
góralskiego (podhalańskiego, pienińskiego, spiskiego, orawskiego, czy z Beskidu Żywieckiego lub Śląskiego. Kłobuki zbójeckie 
zamawiają pasjonaci góralszczyzny z całego kraju i nie tylko. Jest to hit sprzedażowy roku 2013! Z racji tego, że jest to ręczna 
robota, mogą wystąpić nieznaczne różnice w ozdobach i kolorach. Nie jest to produkt na masową sprzedaż. Praca nad nim jest 
bardzo misterna i czasochłonna.  

 
 

  
Fot. Sceny z filmu Janosik J. Passendorfera przedstawiające Janosika i Kwiczoła w kłobuku zbójeckim. 

 
 
 

OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 1 
 

     
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.1 

 

 

 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
Materiał: materiał filcowy 100% 

                                Zdobienie: ozdobne białe, żółte, złote sznurki, naturalne duże pióro, zdobienia. 
   Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                                     Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
             Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 
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OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 2 
 

    
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.2 

 

            Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 

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

 
                 Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 

                  Materiał: materiał filcowy 100% 
         Zdobienie: ozdobne złote sznurki i nici, naturalne duże pióro, zdobienia, łańcuszek koloru złotego. 

Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 
            Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 

 Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 

 
OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 3 

 

    
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.3 

 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: srebrne zdobienia, srebrne cekiny, naturalne duże pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 
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OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 4 
 

     
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.4 

 
 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: srebrne i złote zdobienia, biało - złoty i żółty sznurek, naturalne duże pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 

 
OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 5 

 

    
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.5 

 
 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: srebrne zdobienia, wiele ozdobnych cekinów i kamieni ozdobnych, naturalne duże pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 
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OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 6 
 

    
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.6 

 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 150 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: złota tasiemka, naturalne duże pióro, kapelusz wykończony czerwonym filcem w środku. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na gumkę. 

 
OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 7 

 

    
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.7 

 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: czerwone i srebrne zdobienia, taśma z błyszczącymi kryształkami, naturalne duże pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 
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OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 8 
 

     
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.8 

 
 
 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: czerwony sznurek, liczne taśmy ozdobne z błyszczącymi kolorowymi kryształkami, naturalne duże pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 
 

OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 9 
 

    
Fot. Kłobuk zbójnicki nr.9 

 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 199 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: czerwony i srebrny sznurek, zdobienie srebrną nicią, ozdobny kamień, srebrny łańcuszek, naturalne pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 30 cm. 

                Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm. 
                  Waga: 250 gram. 
Z tyłu kłobuka: zapięcie na rzepa. 
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OFERTA ZAKUPU KŁOBUKA ZBÓJECKIEGO NR 10 
 

 
 

Fot. Kłobuk zbójnicki nr.10. 

 
 
 

Cena promocyjna kłobuku zbójeckiego 150 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
 

          Rozmiary kłobuków: rondo 50 – 60 cm. 
    Materiał: materiał filcowy 100% 

Zdobienie: czerwony i srebrny sznurek, zdobienie srebrną nicią, ozdobny kamień, srebrny łańcuszek, naturalne pióro. 
       Wysokość kłobuka zbójeckiego: około 15 cm, szerokość: ok. 35 cm. 

                  Waga: 200 gram. 
                Usztywnienie: TAK 

Informacje dodatkowe: kapelusz posiada potnik. 
 
         Informacje historyczne: Kłobuk zbójnicki jest oryginalnym kłobukiem szytym na Słowacji w okolicy wsi Terchova, 

skąd wywodził się najsłynniejszy ze zbójników karpackich – Juraj Janosik. Kłobuk wzorowany jest na kłobukach, 
używanych w słowackich filmach o zbójnicku Janosiku. W takich kłobukach od wielu pokoleń chodzą również słowaccy 

górale z okolic Małej Fatry – krainy Janosika!  
 

    
Fot. Kardy ze słowackiego filmu Juraj Janosik z Terchovej.  
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OFERTA ZAKUPU NATURALNYCH PIÓR DO KAPELUSZY GÓRALSKICH / KŁOBUKÓW ZBÓJNICKICH 
 

    
Fot. Naturalne pióra jasne i ciemne do kapeluszy góralskich i kłobuków zbójeckich. 

 

 

Cena promocyjna naturalnych piór  5 zł brutto/1szt. 

 
Przy większych zamówieniach stosujemy rabaty cenowe! 

Uwaga: Po zakupie proszę o podanie obwodu głowy w centymetrach. 
Wysokość naturalnego pióra (białego lub szarego): około 30 cm, ok. 6 cm szerokości 

                   

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! 
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