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

Zbóje! 

 
Kurs robienia zbójnickiego oscypka 

 
 

Czy miałeś kiedykolwiek własnoręcznie okazję zrobić sobie oscypka? Jeśli nie, to Karpackie Zbóje zapraszają na 

zorganizowanie zbójnickiego kursu, podczas którego poznacie sekrety produkcji tego pysznego serka góralskiego! Hej!  

W naszej zbójnickiej brygadzie mamy speców od robienia najpyszniejszych i oryginalnych oscypków. Korzystając z pomocy 
prawdziwego bacy będziesz miał okazję samemu zrobić ten niezwykły ser. To nie lada atrakcja! Dodatkowo możesz 

posmakować innych góralskich specjałów, takich jak np. redykołki, korbacze, bryndza czy żentyca. Specjalnie dla 

Ciebie przyjedziemy w dowolne miejsce w kraju i za granicą i zorganizujemy podczas Twojej imprezy bardzo śmieszny  

ale i pouczający konkurs na zrobienie zbójnickiego oscypka. Na potrzeby imprezy możemy zbić nawet zbójnicką bacówkę, 

w której będziemy wędzić serki góralskie tradycyjnymi sposobami! Nasi bacowie i zbójnicy opowiedzą Ci również krótką 

historie dotyczącą tradycji regionu karpackiego oraz naszego głównego bohatera: oscypka. Pamiętajmy, że właśnie ten 

ser był ulubionym przysmakiem zbójników. 

 
Ej ty baca, baca nas 

Dobryk hłopców na zbój mas 
Jescebyś ik lepsyk mioł 
Kiebyś syra końdek dał. 

 
 
Uwaga! Jako zacny uczestnik oscypkowego kursu otrzymasz od Karpackich Zbójów oryginalny i atrakcyjny zbójnicki 

upominek oraz unikatowy jajcarski Dyplom Bacy. Twoje CV wzbogaci się o dodatkowe umiejętności! Hej!  

 

Zbójnickie „wizyty” u pasterzy na halach po twierdza Stanisław Witkiewicz: 

 

Zbójnicy przychodzili nocą na szałasy, przynosili z sobą wódkę, wino, rznęli owce, zarli oscypy i wyprawiali uczty do 

świtania, oddając się z całą wściekłością swego temperamentu hulance, tańcom i szaleństwom z juhaskami, między 
któremi mieli często swoje kochanki. Baca i juhasi radzi ich widzieli, było im wesoło, beczały gajdy, to jest kobzy, 

skrzypiały gęśle, piskały piszczałki, a za owce, porznięte zbójnickiemi nożami, nie odpowiadało się wcale. Dobre stosunki 

bacy i juhasów ze zbójnikami nie dziwią, gdyż sami bacowie niekiedy łączyli pasterskie obowiązki ze zbójnickim 

procederem.  

 

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 kursu robienia zbójeckiego oscypa 
 

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! 

 
Dołącz do Karpackich Zbójów! 

 
                           Zapraszamy do zabawy! 

 

 
 

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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