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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas 

zwiedzania Muzeum Zbójników i Górali w Rabce Zdrój 
 

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół. 
 
Witojcie Syćka Razym! 

                                                                    Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta, 
                                                                                   śpiewanie i granie, i piękne dziewczęta! 

 
 
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) jak również muzykanci i gawędziarze. 

 
 
 

 
Karpackie Zbóje zapraszają na zwiedzanie ciekawego tematycznego muzeum w Rabce Zdroju! 
Stworzone z myślą o Was! Hej!  
 
Muzeum Górali i Zbójników to efekt pasji do gór, tradycji góralskich i zbierania pełnych tajemnic staroci. Plany 
by pokazać regionalną kulturę w sposób  przystępny i wesoły nabrały kształtów i dziś zapraszamy do miejsca  idealnego na rodzinną i grupową 
wycieczkę lub samodzielną eksplorację. Muzeum zabierze Cię w pełną emocji podróż do czasów prostego życia u podnóży gór i barwnego 
zbójowania :) Będzie miejsce na zabawę, niespodzianki i odkrywanie tajemnic. 
 
Lokalizacja Muzeum nie jest przypadkowa. Przez kilkanaście lat działał tu Gorczański Raj  
z Muzeum Gorczańskim stworzonym przez Jana Fudalę - Jaśka z Gorców. Ocalona przed 
zniszczeniem wiekowa chałupa - Dom pod Trzema Madonnami była domem i pracownią artysty,  
a później siedzibą jego Muzeum, Galerii, Ośrodka Kultury Wołoskiej oraz Akademii Malarstwa na Szkle. 
Wówczas na niewielkim terenie pojawiły się zamki zbójnickie, kapliczki, szałasy pasterskie 
oraz las zbójników. Twórca tego miejsca jest już legendarną postacią, któremu poświęcona 
jest strona www.janfudala.pl. Dzięki zaufaniu okazanemu nam przez spadkobierców  
dawniej działające Muzeum Gorczańskie wróciło do życia w odmienionej formie. 
 
Muzeum to: 
 

 dom pod Trzema Madonnami – chałupa góralska z XIX w., wpisana do rejestru zabytków; 

 mini skansen, gdzie znajdują się: zamek zbójnictwa, koliba Śleboda, gorczański szałas pasterski, kapliczki, góralska 

dzwonniczka oraz dyby i lochy; 

 pełna zabytków, nowoczesna, interaktywna i multimedialna ekspozycja etnograficzna; 

 miejsce odpowiednie dla najmniejszych, młodych, dorosłych oraz osób  tak wiekowych, jak najstarsi górale nie pamiętają ;)  

 

    
Fot. Muzeum zbójników i górali w Rabce Zdrój. 

 
To wyjątkowe miejsce, do którego powinien trafić każdy odwiedzający Rabkę-Zdrój i okolice. Ekspozycja dotycząca górali zamieszkujących okoliczne 
góry i zbójników karpackich zadowoli osoby w każdym wieku. To jedyna nowoczesna, interaktywna i multimedialna wystawa o tej tematyce  
w Małopolsce! Młodsi będą mogli spróbować góralskiego komfortu i doświadczalnie poznają jak dawniej radzono sobie z codziennymi czynnościami. 
Wejdą również w świat zbójników, gdzie czekają skarby do odkrycia – wytrwali zdobędą Odznakę Tropiciela Zbójników! 
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Starsi poczują klimat zabytkowej chałupy góralskiej, zobaczą ekspozycję etnograficzną wzbogaconą o ciekawe multimedia. Poznają też nietuzinkową 
twórczość Jana Fudali – Jaśka z Gorców. Ponieważ zwiedzanie ma być przygodą i przyjemnością, przemierzą teren idąc szklakiem humoru 
góralskiego z rysunkami m.in. Zygmunta Pytlika. 
 
Wszystko to w malowniczym miejscu nad brzegiem Raby, w zabytkowej chałupie góralskiej, zamku gdzie słychać zbójnickie ciupagi, kolibie Śleboda, 
gorczańskim szałasie pasterskim, wciąż pachnącym oscypkami oraz wśród malowniczych kapliczek, przy dzwonniczce i lochach zbójnickich! 
 

    
Fot. Muzeum zbójników i górali w Rabce Zdroju.  

 
Muzeum Górali i Zbójników proponuje oprowadzanie w wielu językach jak również prezentacje i warsztaty regionalne. Grupy mogą liczyć na 
realizację indywidualnych, nawet najbardziej niekonwencjonalnych zamówień. 
 

    
Fot. Muzeum zbójników i górali w Rabce Zdroju. 

 
Ekspozycja obejmuje m.in. : 
 

 wiekową  czarną izbę góralską z wyposażeniem,  bogate zbiory etnograficzne;  
 zbójnictwo karpackie: listy gończe, wyroki zbójnickie oraz skarby!  
 unikalne stropy kasetonowe z malarstwem na szkle   Jana Fudali; 
 szlak humoru góralskiego Zygmunta Pytlika; 
 dawne narty, zabawki, kapelusze i kufry; 
 stroje góralskie i sprzęty potrzebne by je przygotować; 
 tradycje pasterskie i wołoskie korzenie góralszczyzny; 
 kapliczkę Chrystusów Frasobliwych i Świątków; 
 oraz wiele, wiele więcej... 

 

     
Fot. Muzeum zbójników i górali w Rabce Zdroju 

 
Zwiedzaj również aktywnie: 
 

 spróbuj m.in.: deptania kapusty, spania na sianie, prania na tarze; 
 odkryj skarb zbójników; 
 zakuj w dyby lub pozwól się zakuć! 
 przymierz strój góralski - cuchę i kapelusz, 
 spróbuj przygotować oscypka; 
 zadzwoń dzwonem w dzwonniczce; 
 przejdź szklakiem humoru góralskiego; 
 zobacz film lub zagraj w gry zbójnickie; 
 zdobądź Odznakę Tropiciela Zbójników! 
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Warsztaty pamiątek regionalnych i rękodzieła 
 

Dostępne dla każdego indywidualnie - dorosłych i dzieci oraz grup w godzinach otwarcia Muzeum, zapewniamy wysokiej jakości materiały: 
 

 malowanie regionalnych ptaszków ręcznie struganych, 
 zdobienie czap – kołpaków zbójnickich z filcu, 
 malowanie korali, ciupag, pamiątek drewnianych, 
 malarstwo na szkle na podstawie oryginalnych szkiców Jana Fudali, 
 tkanie na krosnach oraz wiele innych! 

 
Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem 
 

 jest zawsze dostosowane do wieku, wiedzy i zainteresowań uczestników. 
 dużo interesujących informacji, ciekawostek oraz możliwość skorzystania z atrakcji przygotowanych na ekspozycji. 
 przewodnik chętnie odpowie na wszelkie pytania. Wiedza i profesjonalizm osób z którymi pracujemy pozwalają również na prowadzenie 

prezentacji tematycznych. 
 dokładamy starań by zwiedzanie było aktywne! Sprawdź co możemy przygotować specjalnie dla Twojej grupy! 
 oprowadzamy też w językach angielskim, rosyjskim, niemieckim oraz tradycyjną gwarą podhalańską. 

 
Gra zbójnicka 
 

 w kilku wariantach pozwala uczestnikom samodzielnie odkryć tradycje góralskie i zbójnickie tajemnice. 
 uczestnicy, podzieleni na małe grupy, wyposażeni są w mapki oraz tobołki pełne zadań do wykonania i zagadek do rozwiązania. Ważna 

jest jakość wykonania zadań - jest więc czas na zapoznanie się z ekspozycją i skorzystanie ze wszystkich atrakcji. 
 pamiątką po grze jest czapa - kołpak herszta bandy zbójnickiej i ciupaga lub korale frajerki (dziewczyny zbójnika) wykonane przez 

członków każdej z drużyn. 
 zwycięski zespół otrzymuje nagrody, a wszyscy uczestnicy Odznaki Tropicieli Zbójników. 

 
 
Gra, w zależności od wariantu, będzie doskonałą zabawą: 
 

 dla dzieci (w tym przedszkolaków z opiekunem), 
 dla młodzieży, studentów, dorosłych, seniorów,     
 jako element imprezy integracyjnej, szkolenia, wyjazdu. 

 
Na życzenie przygotowujemy gry zgodnie z indywidualnym zamówieniem :) 
 
Warsztaty 
 
Zapraszamy na warsztaty!  Wspaniałe uzupełnienie zwiedzania, element gry lub samodzielny cel wizyty w Muzeum. Promujemy rękodzieło, 
używamy sprawdzonych, profesjonalnych materiałów, dzięki czemu efekty warsztatów pozostaną na długo cenną, regionalną pamiątką.  
 
Wzorem założyciela pierwszej Akademii Malarstwa na Szkle uczymy już najmłodszych tej ciekawej sztuki. Sprawdź! Malarstwo na szkle rozwija 
wyobraźnię i umiejętność planowania! Korzystamy z bezpiecznych, nietłukących materiałów oraz ogromnego wyboru oryginalnych szkiców Jana 
Fudali. Dowiedz się też do czego służyły kolorowe ptaszki drewniane. 

 
CENNIK BILETÓW – REZERWACJA BILETÓW GRUPOWYCH 

 
OFERTA INDYWIDUALNA 

 
bilet normalny      15 zł 
 

bilet ulgowy           12 zł (dzieci, uczniowie, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne) 
 
wejście gratis        dzieci do 4 urodzin, opiekun osoby niepełnosprawnej 

 
bilet rodzinny 2+2    45 zł 
 

bilet rodzinny 2+3    50 zł 
 
warsztaty                 20 zł (cena zawiera materiały, efekty pracy pozostają własnością uczestnika) 

 
pakiet warsztatowy    50 zł - 5 dowolnie wybranych warsztatów 
 

OFERTA DLA GRUP - powyżej 15 osób 
 
bilet normalny     15 zł oprowadzanie w cenie 

 
bilet ulgowy          13 zł oprowadzanie w cenie 

 
bilet rodzinny opiekun + dziecko 4-12 lat     22 zł oprowadzanie w cenie 
 

oprowadzanie w języku obcym      30 zł / grupa 
 
wejście gratis dzieci do 4 urodzin, opiekun osoby niepełnosprawnej, jeden opiekun na każde 15 osób 

 
warsztaty     15 zł (cena zawiera materiały, efekty pracy zostają własnością uczestników)  
 

gra zbójnicka      25 zł za uczestnika, opiekunowie gratis (cena zawiera pakiet materiałów na pamiątkowe czapy/ korale / ciupagi, nagrody oraz wszystkie elementy gry) 
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Rezerwacja zwiedzania muzeum  

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której 
można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group 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  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
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 

  

 
 
 

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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