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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas 
wyborów MISS po zbóju! Wybierzemy najśwarniejsą 

góralkę (frajerecke cyli kochanke harnasia) i 
najdzielniejszego zbójnika w licznych i trudnych 

konkurencjach! Hej!  
 

Oferta dla korporacji, firm, instytucji  
– idealny pomysł na imprezę firmową. 

 
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. 

 
Obuwiojcie chłopcy kierpce 
Którzy mocie śmiałe syrce 

                                                            A jo je jedyn mom 
                                                                    Na zbój się pobiyrom 

 
 
PROGRAM ZBÓJNICKIEJ IMPREZY:  
 
Proponujemy Państwu wybory na najpiękniejszą góralkę (zbójecką frajereckę / lubaskę) oraz najodważniejszego zbójnika. Jest to 
oferta przygotowana dla grup zorganizowanych podczas eventów firmowych, imprez integracyjnych, kolacji biznesowych. Impreza 
połączona jest z góralskim humorem oraz śpasami czyli konkursami i zabawami przy których nawet największy maruda będzie się 
potrafił dobrze bawić. Jesteśmy w stanie zorganizować naszą imprezę w dowolnym miejscu: w Państwa obiekcie noclegowym, 
karczmie góralskiej, na imprezie plenerowej  lub w innym miejscu wskazanym przez Was! 
 

 

Pijom jo se, pijom, 
Nale nie za swoje, 
Za ty talarecki, 
Cok znaseł w Muńcole. 
Ej, wirsycku, wirsycku, 
Ej, dołbyk cie ozłocić, 
Ej, kieby sie mi mogła, 
Ej, moja młodoś wrócić. 
 
Życie zbójnika pełne jest niebezpieczeństw, ale i uroków. Temperament góralski, umiłowanie wolności i swobody, niechęć do podporządkowania się 
normom społecznym oraz skłonność do licznych wędrówek przyczyniły się do tego, że wielu mieszkańców karpackich wiosek wybrało taki sposób na 
życie. Zbójnicy cieszący się uznaniem ludu góralskiego uosabiają: siłę, zręczność, przebiegłość, spryt, wykształcenie, mądrość, strojność, urodziwość, 
wspaniałomyślność oraz pobożność. Zbójnicy zabierają bogatym a dają ubogim, wstawiają się za ludźmi pokrzywdzonymi i rekompensują im 
wyrządzone zło, poskramiają gnębicieli ludzi biednych i słabych. Kto chce otrzymać miejsce w zbójnickiej kompanii musi odznaczać się wyjątkową 
odwagą, sprawnością fizyczną i wiedzą. Musi także dotrzymywać danego słowa i zgodnie działać w grupie – od tego zależało powodzenie akcji i 
bezpieczeństwo całej zbójnickiej bandy. 
 

DOŁĄCZ DO KARPACKICH ZBÓJÓW! ZAPRASZAMY DO ZABAWY! 
 

Skład zespołu: 
1. Harnaś. 

2. Pary Taneczne (8 osób). 
3. Kapela Góralska (4 osoby). 

 
Czas trwania imprezy: 2, 5 h. / do ustalenia.  
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Idzie Ondra, idzie 

wiatr sie smieje w smrekach 
wolnosć mu bacuje 

smierć przed nim ucieka 
 
Wszyscy przybyli witani są przez harnasia oraz pary taneczne i kapelę góralską w głównym wejściu, po to aby od razu mogli Państwo poczuć góralski 
klimat. Gdy już wszyscy wejdą i się rozgoszczą Janosik przystępuje do przywitania i objaśnienia przybyłym jak będą wyglądać wybory po zbóju!  
 

 
Tłumacząc mówi o tym kim jest Harnaś, jakim jest człowiekiem co należy zrobić i jak 
postępować aby zostać Harnasiem, przy okazji wspomina postać Janosika jako człowieka, 
który nade wszystko cenił honor i wszystko co było zgodne z góralskimi prawami, który 
bronił bezbronnych, brał bogatym i dawał biednym, który doceniał człowieka i jego 
wartości, który do dnia dzisiejszego imponuje mieszkańcom Karpat niezwykłą siłą i 
zręcznością. Nasi kandydaci na Harnasia muszą wykazać się podobnymi cechami, 
zwłaszcza sprytem, siłą, zręcznością, zaś kandydatki na Marynę muszą wykazać się 
zręcznością i umiejętnością w wykonywaniu ręcznych robótek. Po tym całym objaśnieniu 
harnaś prowadzący imprezę typuje z pośród gości kandydatów na Harnasia oraz 
kandydatki na Marynę. Gdy już kandydaci (10 mężczyzn) i kandydatki (10 kobiet) zostaną 
wytypowani następuje zapalenie pochodni na ich cześć i wytłumaczenie wszystkim jakie 
ich będą czekać konkurencje aby zdobyć tytuł Harnasia oraz Maryny.                                                                            
 

Fot. Fajka zbójnicka.  
 
Ciymnom nockom se chodzali, 
Chłopcy w duzyk Tatrak zbójowali, 
W turniak dokoła przy watrze, 
W skolistej jaskini siodowali. 
 
 
Dla kandydatów na tytuł Harnasia czekają takie konkurencje jak: 
 
1. Bieg z góralką na rękach z uśmiechem oraz serdecznością na czas - zobaczymy czy mężczyźni potrafią szybko biegać z małym co nieco na rękach.  
2. Jedzenie surowego mięsa - przekonamy się czy kandydaci na Harnasia są prawdziwymi mężczyznami. Kiedyś surowe mięso dodawało zbójnikom siły, 
wyrabiało hart ducha.  
3. Wbijanie gwoździ krokwiowych siekierą - przekonamy się jakimi cieślami są mężczyźni.  
4. Wiedza o Beskidach / Podhalu, Pieninach, Spiszu i Orawie - okaże się czy nasi kandydaci naprawdę coś wiedzą o góralszczyźnie.  
5. Taniec zbójnicki - na koniec zatańczymy z wszystkimi mężczyznami taniec zbójnicki i przekonamy się który z nich w tym tańcu sobie najlepiej 
poradził.  

 
Dla kandydatek na Marynę czekają takie konkurencje jak: 
 
1. Łatanie skarpety wełnianej na czas - przekonamy się która z pań najlepiej poradzi sobie z łataniem.  
2. Skrobanie grul cyli po waszemu obieranie ziemniaków lub kartofli - zobaczymy która z pań jest 
najlepszą gospodynią  
3. Siła węchu - przekonamy się która baba ma najlepszy zmysł jakim jest powonienie.  
4. Wiedza o Podhalu i Tatrach / Beskidach - tak samo jak i panowie przekonamy się czy nasze kandydatki 
na Marynę coś wiedzą o regionie górskim w Polsce.  
5. Taniec - na koniec sprawdzimy jak sobie poradzą panie w tańcu góralskim z nasymi tańcownikami.  
 
Kandydaci i kandydatki oczywiście przechodzą wszystkie wyżej wymienione konkurencje i są punktowani 
przez harnasia w skali od 1 – 5 pkt. Którzy kandydaci zdobędą największą ilość punktów to oczywiście 
wygrywają i zostają pasowani przez prowadzącego harnasia na Marynę i Janosika. Wygrani uczestnicy 
otrzymują atrakcyjne nagrody a pozostali kandydaci i kandydatki otrzymują śmieszne nagrody 
pocieszenia.  

            Fot. Forma na masło.  
Idzie Ondra, idzie, 

wiatr się śmieje w smrekach, 
wolność mu bacuje, 

śmierć przed nim ucieka. 
 
Między konkursami są przerywniki na taniec gdzie pary taneczne będą porywać do tańca wszystkich, oraz mówione są przez harnasia śmieszne kawały  
i gawędy. Na koniec miłym góralskim akcentem Harnaś żegna się z całą grupą! Hej!  
 
 

Zielona choina 
zieloniutkie igły 

idzie Ondra, idzie, 
pod nim wiater śmigły. 

 
 

             Fot. Łyżnik.  
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CENA: 
  
Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca imprezy 
 ilości osób biorących udział w imprezie 
 czasu trwania imprezy (1 – 3 h), 
 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. 

 

Rezerwacja wyborów na Marynę i Janosika 

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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