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

 

Oferta zbójnickiego wieczoru folklorystycznego 

 
 

Integracja na maXa! Zabawa! Humor! Wszystko ''na góralską i zbójecką nutę'' Hej! 
 

Wieczór folklorystyczny jesteśmy w stanie zorganizować w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą. Jest to spore 
przedsięwzięcie logistyczne. Wieczór folklorystyczny to idealny pomysł dla dużych korporacji, które w 
oryginalny i swojski sposób chcą ugościć swoich pracowników i kontrahentów.  
 
Skład naszej zbójeckiej drużyny: 

 
 Kapela góralska i brygada zbójecka „Karpackie Zbóje” 5 / 7 osób, tradycyjne instrumenty ludowe, (skrzypce, altówka, kontrabas, 
dudy żywieckie, okaryna, piszczałki pasterskie, złóbcoki, trombita) 
 Baca – gawędziarz, konferansjer  - prowadzi konkursy, bawi gości dowcipami i zbójeckimi przypowiastkami; 
 piykne górolskie tancerki, frajerecki zbójeckie – są  łozdobą na każdej imprezie, bawią gości, prowadzą tańce i zabawy. 

 
 

     
 

Jeśli uorganizujecie imprezę zgłoście się do Nos – Karpackich Zbójów, bo za sprawą nasego piyknego granio i śpiewanio 
sprawimy, co bydzie ona niezapomniano! 

 
W naszym programie znajdą się takie elementy jak: 
 
 wieczór z muzyka góralską z górolskim przytupym; 
 pokaz regionalnych tańców góralskich (hajduk, zbójnicki, koń, obrytka i inne); 
 profesjonalny napad zbójnicki, góralskie śpasy (gry i zabawy integracyjne); 
 występ gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza – Finalisty programu Mam Talent z TVN; 
 karaoke po góralsku i dyskoteka folkowa z DJ Janosikiem; 
 pokazy mody i biżuterii folkowej; 
 degustacja regionalnych specjałów i napitków; 
 ekspozycja rękodzieła ludowego; 
 prezentacja wyrobów pszczelarskich i wyrobów z wosku; 
 kiermasz sztuki ludowej; 
 wystawa sprzętów domowych i rolniczych z przełomu XIX i XX wieku; 

 

Gwarancja znakomitej integracji i doskonałej zabawy ze zbójnikami i górolami! 
 

     
 

Złapili, złapili 
Bacoska zbójnicy, 
Bedom go warzyli 

Na kotle w zyntycy. 
W zyntycy uwarzom 

Lub w smole uskwarzom, 
Bo zbójnicy w sałasie 

Strasnom watre jarzom. 
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Karpackie Zbóje + Zacni Goście = sakramencko udana zabawa po zbóju! 
 
Poniżej przedstawiamy kilkanaście naszych zabaw które jesteśmy w stanie przeprowadzić specjalnie dla Was  
w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.  
 
Szczegóły programu:  
 

 Witacka zbójecka zacnych Gości przy karpackich rytmach kapeli góralskiej i DJ Janosika; 
 Przywitanie ciupagą / palicą, ukłonem i  górolskim przytupem przez hetmana zbójnickiego; 
 Poczęstunek oscypkiem i zbójecką palinką – mocno wyskokowy napój harnasiowej mocy przez śwarne góralki; 
 Zbójnickie przypowieści z downych casów, jak to drzewiej w Beskidach i na Podhalu bywało – czyli GÓROSLKIE SHOW 

naszego bacy – gawędziarza z udziałem biesiadników; 
 Zbójeckie jadło (biesiada góralska ze smakołykami kuchni regionalnej i zbójeckimi trunkami); 
 Górolskie nutki i nauka podstawowych krocków tanecznych, zabawa w rytm piosnek „Zasiali Górale" lebo „W murowanej 

piwnicy"  (górale zapraszają biesiadników do kółeczka dzieląc ich chłop, baba, chłop ... po czym gawędziarz zaczyna 
prowadzić zabawę. Grupa stoi gęsiego jeden za drugim i śpiewając piosenkę robi to co gawędziarz każe, czyli każdy kładzie 
ręce na ramiona, a potem biodra biesiadnika przed którym stoi, potem robimy tzw. klamrę beskidzką w przysiadzie, co nie 
jest łatwe). Każdy chłop musi zwyrtnąć na parkiecie nasze frajerecki, coby wiedziały że majom do czynienia z prowdziwymi 
chłopem a nie z ciućmokami, hej!  

 Wspólne śpiewanie z Karpackimi Zbójami, tańce, hulanki i swawole - casami nawet prawie na golasa!  
 Konkurencje iście po zbóju, czyli m.in.: konkurs - „Strong Zbój"- czyli bicie długaśnego gwoździa w pniocek (trzeba wbić 

mega gwoździa (25 cm) do pnia ale jak najmniejszą ilością razy), „Łobdzieranie cornej łowiecki" (Konkurs dla 3 par: chłop 
+ baba. Chłop trzyma motek wełny na rękach wysuniętych do przodu a baba stoi oddalona od niego o 3-4 kroki, przewija z 
motka na „kulkę" tą wełnę. Oczywiście żeby wybrać zwycięzców, 3 pary robią to na czas. Która z Pań pierwsza nawinie kulę 
wełny tak jak wcześniej pokaże nasza góralka, to ta para wygrywa atrakcyjną zbójecką nagrodę), „Jazda na góralskich 
nartach łod samego Kamila Stocha”, (konkurencja polega na przejściu określonego odcinka na czas w trzyosobowych 
góralskich nartach, co doskonale integruje team), „Rżnięcie piłą klocków drewna” – czyli pokaz męskiej siły; 

 Migowa nauka piosenki „Szła dzieweczka do laseczka": Karpackie Zbóje nauczą śpiewać wszystkich piosenkę ale w ten 
sposób że, każde słowo piosenki zastąpione jest gestem aż w końcu w finale wybieramy jednego uczestnika, który zaśpiewa 
pokazując treść piosenki gestami; 

 Interaktywne gry z publicznością przeprowadzane przez bacę – gawędziarza – kabaretowe show po zbóju; 
 Uroczyste pasowanie na zbójnika i frajereckę, wręczanie zbójeckich glejtów bezpieczeństwa (imiennych dyplomów z 

imprezy); 
 Po wszystkich zbój – konkurencjach team – buildingowych zalecamy ostre folkowe brzmienie na dyskotece  z DJ Janosikiem. 
 Dla biesiadników Zbójnickie Group przygotowało wiele atrakcyjnych zbój – gadżetów za udział w zbój - konkurencjach! 

Nasze zbój – gadżety dostępne są również do zakupienia w naszych zbójeckim sklepie internetowym na Allegro 
www.zbojnickisklep.na.allegro.pl 

 

    
Fot. Karpackie Zbóje w akcji! 

 
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; 
 

     
Fot. Kiermasz ludowy. 

 
 
 

 

http://www.zbojnickisklep.na.allegro.pl/
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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 wieczoru folklorystycznego 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. 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 

 
 

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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