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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta zbójnickiej baciarki na biesiadzie góralskiej! Hej!
Baciarujciez chłopcy, bo baciarki trzeba
baciarujciez chłopcy, bo baciarki trzeba
kto nie baciaruje, nie pójdzie do nieba
kto nie baciaruje, nie pójdzie do nieba.
Hej z Cichego ide, nikogo nie widze
hej z Cichego ide, nikogo nie widze
ino tom dziewcyne, co se jom rod widze
ino tom dziewcyne co se jom rod widze.
Dziywcyne mieć piykną, koniusia siwego
dziywcyne mieć piykną, koniusia siwego
to sie nie dorobis na świecie nicego
to sie nie dorobis na świecie nicego.

Zbójnickie Group poleca Państwu organizację zbójnickiej baciarki podczas biesiady góralskiej w dowolnej karczmie, hotelu, pensjonacie na
terenie Polski i nie tylko. Przyjedziemy do Was gdzie tylko chcecie. Możecie też skorzystać z oferty naszych zaprzyjaźnionych karczm w Beskidach,
Pieninach, Orawie, Spiszu czy na Podhalu.

Nasz unikatowy program przedstawia w jajcarski sposób istotę góralskiej kultury. Podczas naszego programu
prezentowana jest muzyka górali beskidzkich, podhalańskich, orawskich, spiskich, węgierskich i słowackich. Występ
naszej kapeli góralskiej i brygady zbójeckiej Karpackie Zbóje składa się z półgodzinnych bloków muzycznych
przedzielonych krótkimi przerwami. Podczas bloków uczestnicy baciarki zapraszani są do góralskich i zbójeckich zabaw i
konkursów. Całej imprezie przewodzi nasz baca Tomek – wodzirej i gawędziarz w jednej osobie, który w bardzo
zabawny sposób, góralską gwarą nakłania uczestników baciarki do udziału we wspólnej zabawie. W programie zbójeckiej
baciarki mamy do wyboru kilkadziesiąt różnych konkurencji dla Pań i Panów. Podczas baciarki Karpackie Zbóje
prezentują znakomitą muzykę góralską i żywiołowe tańce śwarnych góralskich tancerek. Nie zabraknie też oryginalnych
konkursów z nagrodami.
Ktoś by mógł zapytać, czymże jest ta baciarka i kim jest baciar?
Baciar to po nasymu lekkoduch, najczęściej kawaler stroniący od roboty, stałego związku, przykładnego życia i
innych konwenansów. Rasowy Baciar całość swojej uwagi poświęca na znajdowanie okazji do dobrej zabawy pełnej
radości, kobiet i mocnego napitku. Prowadzi najczęściej pasożytniczy tryb życia żerując na naiwności - głównie
damskiej. Choć postawa ta rozpowszechniona jest w świadomości wielu współczesnych osobników to wywodzi się od
górali. Jako, że baciarów w górach było i jest co niemiara, powstał termin Baciarka. Ma on dwa znaczenia po pierwsze
może oznaczać całokształt poczynań baciara lub oznaczać jednorazowy incydent baciarski jak na przykład dobrą
góralską imprezę na której baciar może znaleźć wszystkie elementy niezbędne do baciarowania! Hej!
Podczas zbójeckiej baciarki każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie okazja by pośpiewać, potańczyć i napić się zbójeckiej
okowitki z prawdziwymi góralami! Hej! Na wasze specjalne życzenie w naszej imprezie mogą wziąć udział profesjonalni
tanecznicy, zbójnicy, przyśpiewki i wszystko to, co uczyni Waszą imprezę niezwykłą!
Na początek Harnaś prowadzący wita zacnych gości za pomocą góralskich metod - gorzołecką, oscypkiem,
ukłonem, dobrym słowem a następnie zaprasza na poczęstunek (wyśmienite zbójeckie jadło). Podczas
poczęstunku Karpackie Zbóje przygrywają góralekie melodie a nasi tanecznicy zaprezentują kilka widowiskowych
tańców. Jak już biesiadnicy sobie nieco podjedzą smakołyków przyjdzie czas na zbójeckie przypowieści przeplatane
konkursami tematycznymi na góralską nutę.
Możliwe do przeprowadzenia konkurencje zbójeckie:
 specjalne przywitanie zacnych Gości palicą przez zbójnika;
 nauka tańców góralskich;
 góralskie opowieści oraz rubaszne gadki;
 konkursy na spryt, refleks i siłę: góralskie narty, Strong Man, spacer farmera, łowijka włócki na cas, turniej
przecinani drewnianego pnioka, obieranie ziemniaków na czas dla kobiet, wbijanie gwoździ do pnioka, wyrywanie
gwoździ, przeciąganie liny,
 dmuchanie po góralsku;
 góralski rock&roll;
 taniec z gazdami – w trakcie muzyki pary tańczą na dużych obrusach, które w trakcie zabawy są składane na coraz
mniejsze części tak że w rezultacie partner musi wziąć partnerkę na ręce;
 baciarowska integracja – taniec tańczony po kole. Podajemy wałek sąsiadowi bez użycia rak, trzymając go pod brodą,
potem pod pachą, potem miedzy udami itp.;
 mietlorz – są dwa rzędy chłopcy i kobiety, rzędy staja naprzeciw siebie. Chłopaków jest o jednego więcej niż kobiet, a
ten dodatkowy pan stoi a środku z miotłą i jest mietlorzem. Póki muzyka gra wolno wszyscy tańczą w miejscu jak
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muzyka zaczyna grać szybko, chłopcy lecą do kobiet ale jeden zawsze zostaje bez pary i przejmuje role mietlorza;
 ujek z Ameryki – goście ubierają się i tańczą w śmiesznych ubraniach wylosowanych z gazdowskiego worka rozmaitości;
 quiz znajomości gwary góralskiej;
 nauka góralskiej piosenki;
 wspólny taniec z góralami (polki i walczyki) – górale proszą gości do tańca;
 strzelanie z bata;
 wspólne śpiewanie;
 chusteczka haftowana po zbójecku;
 granie na trąbicie;
 nauka władania cepem;
 tańce, hulanki i swawole;
 dla najwytrwalszych chrzest góralski, pasowanie na zbójnika i golyni w dybach!
Co do zabaw to sami wybierzemy te które najlepiej będą nadawały się do realizacji podczas waszej imprezy.
Podczas zbójeckiej baciarki Karpackie Zbóje rozdają atrakcyjne nagrody i góralskie gadżety ze Zbójnickiego Sklepu
Internetowego na Allegro, polewają gościom zbójecką okowitkę i wręczają zbójeckie glejty bezpieczeństwa
(certyfikaty zbójeckie).
Gwarantujemy, że właśnie wasz wieczór będzie pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń, wieczorem w pełni
zintegrujecie się w tańcu i przy wspólnym suto zastawionym regionalnym jadłem stole. Waszą imprezę wzbogacimy o
najlepszą muzykę góralską!
Nasza impreza to gwarancja zadowolenia każdego uczestnika. Imprezę poprowadzi profesjonalny wodzirej po
góralsku, zagra kapela góralska Karpackie Zbóje, możemy zorganizować dla was też DJ Janosika który poprowadzi
profesjonalną dyskotekę lub VIDEOKARAOKE.
Czas trwania zbójeckiej baciarki to średnio 2, 5 – 3, 5 godzin. Ale jest możliwość przedłużenia imprezy.
Kapela góralska w składzie minimum 5 osób: 4 muzykantówv(dwoje skrzypiec akordeon i kontrabas), wodzirej –
gawędziarz, górale i góralki zapraszający gości do tańców i zabaw do tańca, pary taneczne, gawędziarze,
multiinstrumentaliści (5 lub 6 dodatkowych osób).
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich napadów i innych imprez
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich kuligów
Zobacz nasze filmy na YouTube

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody
w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat na szczęście dla uhonorowania
najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań.

Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak
zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej!
Rezerwacja zbójeckiej baciarki z Karpackimi Zbójami
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z 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 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
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!

Zapraszamy do zabawy!
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