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skansen Budownictwa Ludowego im. Józefa Żaka to nie tylko drewniane chałupy, 
to przede wszystkim zaklęta w nich historia, opowieści i legendy naszych dziadków, 
dla których dom był dobrze znaną i bezpieczną przestrzenią. Muzeum na wolnym 
powietrzu, to także echo dawnego pasterskiego życia w tym rejonie. Budując nową 
ofertę dla tego magicznego miejsca położonego u stóp Babiej Góry chcemy powrócić 
do źródeł naszej kultury z pomocą nowoczesnych narzędzi edukacyjnych 
i animacyjnych. i animacyjnych. 
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia skansenu, w którym czekają na Was:

• całoroczne i sezonowe zajęcia edukacyjne i animacyjne „Pod Babiogórską Strzechą”; 
• Dziecięca Etno Pracownia;
• imprezy i wydarzenia kulturalne;
• zwiedzanie skansenu z profesjonalnym przewodnikiem;
• oryginalne rękodzieło, pamiątki i produkty lokalne;
• babiogórska biblioteczka;• babiogórska biblioteczka;
• najpiękniejszy widok na Babia Górę.

Zapraszamy!

z ogromną przyjemnością zapraszamy Was w magiczne miejsce, na dawną polanę 
wypasową na Markowych Rówienkach, gdzie obecnie mieści się Muzeum – Zespół 
Budownictwa Drewnianego Skansen im. Józefa Żaka. Muzeum tworzą trzy budynki 
mieszkalne, kuźnia, spichlerz i kapliczka. Budynek zachowany in situ to dom 
z 1900 roku zakupiony od Franciszka Kudzi. Drugi budynek z 1910 roku to dom 
przeniesiony z sąsiedniej parceli, będący własnością Stefana Gancarczyka i chata 
z lat 1802 – 1815 przeniesiona z osiedla Budzonie, będąca niegdyś własnością z lat 1802 – 1815 przeniesiona z osiedla Budzonie, będąca niegdyś własnością 
Franciszka Stopiaka. Inicjatorem stworzenia w tej części Zawoi małego muzeum 
regionalnego i zarazem muzeum budownictwa ludowego był prezes oddziału PTTK 
w Suchej Beskidzkiej, nieżyjący już Józef Żak (1924-1992). 

Mając na uwadze niezwykłą wartość kulturową oraz ogromny potencjał turystyczny 
skansenu, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy gminy Zawoja z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Sucha Beskidzka w zakresie 
opieki nad zbiorami oraz rozwoju oferty muzeum. Za działania w wyznaczonym opieki nad zbiorami oraz rozwoju oferty muzeum. Za działania w wyznaczonym 
kierunku, budowanie nowej marki i angażowanie lokalnej społeczności w dbałość 
o swoje dziedzictwo kulturowe będzie odpowiedzialne Babiogórskie Centrum Kultury 
im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy. 

Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy miejsce, w którym każdy znajdzie swoją 
przestrzeń do refleksji, odpoczynku na łonie przyrody, rodzinnej zabawy, edukacji 
regionalnej i rozwijania swoich pasji z najpiękniejszym widokiem na Królową 
Beskidów – naszą Babią Górę.Beskidów – naszą Babią Górę.

rys. Zygmunt Pytlik

Dawniej, przekraczjąc próg góralskiego domu, magiczną granicę między tym co 
znane, a tym co obce, trzeba było skłonić głowę, pochwalić Boga i pozdrowić 
gospodarzy… Oprowadzając po babiogórskich chałupach, wprowadzimy Was w krąg 
kultury, symboli i kolorów. Poznacie nie tylko historię poszczególnych budynków, ale 
także sposób, w jaki Babiogórcy widzieli świat i Wszechświat. Domowe sprzęty, 
używane na co dzień do czynności gospodarskich w obliczu obrzędów zyskiwały nowe, 
czasem zaskakujące znaczenie. Święci, spoglądający ze starych obrazów, przypomną czasem zaskakujące znaczenie. Święci, spoglądający ze starych obrazów, przypomną 
troski i marzenia mieszkańców domu. 

Dzieciaki! To coś dla Was      Dziecięcą Etno Pracownie stworzyłyśmy z myślą 
o najmłodszych, jest to przestrzeń, którą urządzaliśmy kierując się dwoma 
wyznacznikami – kulturą ludową Górali Babiogórskich i dziecięcą wyobraźnią. 
Nie znajdziecie tutaj plastiku i świecących, elektronicznych zabawek, 
za to czekać na Was będą:
  Ekologiczne zabawki, w tym słynne drewniane koniki i ptaszki od naszych sąsiadów 
   ze Stryszawy
  Góralskie szarady i zgadywanki
  Skrzynie pełne zbójnickich skarbów
  Babiogórska Tablica Manipulacyjna
  Pasterskie Instrumenty 
  Kącik szachowy 
  Instalacja Pomponowa      (tak, tak … POMPONOWA)
   Niesforne Owce (te które uciekły bacy z Barankowej i postanowiły zamieszkać 
  w skansenie) 
  Wiejska zagroda i wiele innych atrakcji 
  UWAGA! Pracownia dostępna w godzinach otwarcia skansenu dla rodzin i turystów 
  indywidualnych. Zorganizowane grupy młodszych dzieci, tylko po uprzedniej rezerwacji 
  z minimalnie tygodniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie wydarzenia organizowane w Skansenie przez Babiogórskie Centrum Kultury 
będą oparte o kulturę, tradycje i zwyczaje Górali Babiogórskich zgodnie z naturą 
i rocznym kalendarzem obrzędowym. Informacje szczegółowe na osobnych afiszach. 

Cena zwiedzania bez przewodnika: 3 zł. 
Cena zwiedzania z przewodnikiem: dorosły 8 zł, studenci, emeryci i renciści – 6 zł 
(za okazaniem legitymacji), dzieci i młodzież szkolna – 5 zł (za okazaniem legitymacji)
  Uwaga: zwiedzanie o pełnych godzinach, lub po zebraniu się grupy minimalnie 5 osób.

Dzieci do lat 3: bezpłatnie.
Pracownicy muzeów: bezpłatnie (za okazaniem legitymacji)
Osoby z Legitymacją Osoby NiepełnosprawnejOsoby z Legitymacją Osoby Niepełnosprawnej (obiekty nie są dostosowane do 
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób z wysokim 
stopniem niepełnosprawności ruchowej) – zwiedzanie z przewodnikiem: 3 zł – dzieci 
i młodzież szkolna, 4 zł – dorośli 
  Uwaga!  Możliwość organizacji zajęć edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób 

  z niepełnosprawnościami po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

Z Kartą Dużej Rodziny: bez przewodnika 2 zł, z przewodnikiem 7 zł – dorośli, 
4 zł dzieci i młodzież szkolna4 zł dzieci i młodzież szkolna
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