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

 
 

Oferta straganów z gadżetami góralskimi i zbójnickimi, pamiątkami regionalnymi. 
 
 
Nasza Firma i brygada zbójnicka Karpackie Zbóje od 2007 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją pamiątek regionalnych  
w kraju i za granicą. Dysponujemy kilkunastoma zbójnickimi i góralskimi straganami, które jesteśmy w stanie przywieźć  
i rozłożyć na dowolnej imprezie plenerowej. Nasze zbójnickie stragany cieszą się dużą popularnością. Ostatnie nasze zbójnickie 
imprezy plenerowe na Ukrainie, Rumunii i na Węgrzech pokazały, że na nasze zbójnickie gadżety jest wyjątkowo duże 
zapotrzebowanie. Moda na szeroko pojętą góralszczyznę i ludowość nie słabnie, a wręcz przybiera na sile. W związku z czym 
zadzwońcie do nas, a przyjedziemy z naszym zbójnickim asortymentem gdzie tylko chcecie!  

 

     
Fot. Gadżety góralskie. 

 
Zapoznaj się z nasza szczegółową ofertą  

  
W roku 2011 uruchomiliśmy nasz pierwszy zbójnicki sklep internetowy www.zbojnicksklep.na.allegro.pl zdobywając kolejne doświadczenie  
i rozszerzając obszar działania. 
 
Dużą popularnością cieszą się zbójnickie i góralskie upominki. Dbamy, aby oferowany przez nas towar był najwyższej jakości i spełniał wysokie 
wymagania Klientów. Dzięki zaangażowaniu naszych fachowców, którzy chętnie udzielają porad, zakupy są czystą przyjemnością. 
 
Nasza Firma podejmuje działania na rzecz zapewnienia warunków dla tworzenia nowych i kultywowania tradycyjnych wartości kultury 
materialnej narodów mieszkających na Mitycznym Łuku Karpat przez które przebiega Szlak Zbójników Karpackich, który 
wyznaczyliśmy. 
 
Firma Zbójnicki Szlak ma na celu utrwalenie tożsamości kulturalnej i artystycznej sześciu krajów: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, 
Ukrainy, Rumunii., Węgier. Współuczestniczymy w tworzeniu współczesnej kultury tych krajów. 
 
Nasza Firma propaguje rękodzieło ludowe i artystyczne oraz zapomniane muzyczne instrumenty ludowe. Dzięki umiłowaniu karpackiej spuścizny 
kulturowej stworzyliśmy specjalnie dla Was jedyny na świecie zbójnicki katalog oryginalnych produktów, w którym każdy z Was może zapoznać się  
i kupić unikatowe zbójeckie gadżety. 
 

     
Fot. Stragany góralskie. 

 
W zbójeckim sklepie internetowym możecie Państwo ponadto kupić rękodzieło artystyczne regionu Podhala, Beskidów, Bieszczadów, regionów 
górskich Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy i Rumunii. 
 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy również gamę zbójnickich gadżetów sygnowanych logotypem „Zbójnicki Szlak”. 
Wiele z naszych góralskich i zbójnickich gadżetów promuje jeden z najciekawszych szlaków turystycznych i 
kulturowych w Europie – Szlak Zbójników Karpackich. 
 
Polecamy zakup malunków na szkle, ozdób etno – ludowo – folkowych, zbójnickich figurek, rzeźb harnasi 
karpackich, ceramiki artystycznej, wyrobów wiklinowych, góralskiej biżuterii, góralskich spinek, galanterii 
skórzanej, regionalnych tkanin, góralskich serwet, serwetek szydełkowych, serwetek haftowanych, 
koniakowskich koronek, wyrobów zdobionych haftem, strojów regionalnych, narzut wełnianych, zbójnickich 
kilimów, gobelinów, zbójnickich i bacowskich pasów skórzanych, kierpców i innych regionalnych wyrobów ze 
skóry, kożuchów góralskich, i innych dodatków do strojów regionalnych. 
 
 

http://www.zbojnickie.pl/index.php/gadzety-goralskie
http://www.zbojnicksklep.na.allegro.pl/
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Oprócz tego w naszej ofercie są również inne zbójnickie gadżety (długopisy, smycze, zbójnickie puzzle, zbójnickie ręczniki, parasolki, lniane zbójeckie 
torby, otwieracze, zbójnickie portfele, pamięci USB (pendrive), podkładki pod myszki, zbójeckie zapalniczki, zbójnickie oryginalne noże, harnasiowe 
kubki, Janosikowe kufle, Proćpokowe skarbonki, zbójnickie pocztówki retro, obrazki retro, zbójnicką papeterię, zbójnickie koszulki, bluzy, koszule, 
czapki, spodnie, kurtki, polary. 
 
Nasza Firma świadczy dodatkowo usługi związane z personalizacją zbójnickich gadżetów (imię, data, miejscowość, dowolny tekst, grawerowanie, 
indywidualne zlecenia (Chcesz jakiś gadżet, którego nie ma w ofercie Firmy Zbójnicki Szlak – wykonamy go specjalnie dla Ciebie). 
 
Unikatowe wydają się również zbójnickie talary, Janosikowe dukaty oraz Zbójnickie Funty. Ponadto w naszej ofercie znajdziecie, mapy, przewodniki, 
książki o tematyce zbójnickiej, płyty CD, DVD. 
 
 
Godne polecenia i zakupienia są również wyroby garncarskie, wyroby ze słomy, plastyka obrzędowa, pisanki, a także cała gama góralskich 
instrumentów muzycznych typu piszczałki góralskie, fłojery, zbójnickie złupcoki, czy gęśle, rogi pasterskie, trombity itp. Unikatem są zbójnickie ciupagi 
oraz tzw. góralskie palice służące niegdyś góralom do obrony. 
 
Dbamy o to, aby lista oferowanych przez nas produktów była coraz bogatsza, a produkty najwyższej jakości. Poprzez solidną i rzetelną pracę 
zapewniamy naszym klientom satysfakcję i zadowolenie. 
 
Gwarantujący: 
 

 najwyższą jakość usług 

 expresową wysyłkę 

 zabezpieczoną paczkę 

 tanią przesyłkę kurierską 

 bardzo dobry kontakt e-mailowy i telefoniczny 
 
Wystawiane przez nas produkty na aukcjach są zawsze nowe. W opisach poszczególnych aukcji zawarte są wszelkie informacje. Jesteśmy legalnie 
działającą, zarejestrowaną Firmą Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski, ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec, REGON: 240745145, NIP: 553-230-63-
40. 
 
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 
 
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 zbójnickich straganów 

 
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, 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. 01.728.629 
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