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

imprezy integracyjnej – gotowanie kwaśnicy po zbóju!  
 

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, kucharze, aktorzy) jak również muzykanci  
i gawędziarze. 

 

Gotowanie kwaśnicy ze zbójnikami – impreza integracyjna na całego! Hej!  

Ej, baca nas, baca nas 
dobrych chłopców na zbój mas, 

Jesce byś ich lepszych miał, 
gdybyś se im sera dał! 

 
Karpackie Zbóje polecają genialną imprezę integracyjną - gotowanie ze zbójnikami! Zadaniem zespołów jest przygotowanie potraw wraz 
ze zbójnikami oraz wspólne gotowanie zbójnickiej zupy - kwaśnicy na świńskim ryju jak również innych dań w zbójeckim kotle! Karpackie Zbóje  
i surowe jury wyłonią najlepszy team kulinarny, który dostanie mega atrakcyjną kulinarną nagrodę! Hej! 
 

Mikulas, Mikulas, ty se bystre miasto, 
Do tobie przestrono, ale w tobie ciasno! 

Mikulas, Mikulas, mikulaskie mostki, 
Hań sie potyrajom śwarnych chłopców kostki. 

 
Podczas zbójnickiego gotowania oferujemy uczestnikom imprezy kulinarnej małe co nieco do degustacji: pieczone jagnięta, baraninę, 
żeberka na mioduli, baciarski bigos, oryginalne oscypki z grilla zawijane w boczku, kite pieczoną z kapustą, pieczone ziemniaki z bryndzą itp.  
 

    
Fot. Kwaśnica zbójnicka.  

Wszystkie potrawy przyrządzamy na bieżąco. Imprezie towarzyszy na życzenie kapela góralska Karpackie Zbóje i dodatkowo istnieje możliwość 
organizacji profesjonalnego napadu zbójnickiego oraz chrztu zbójeckiego w dybach! 

Kwaśnica – tradycyjne danie polskiej kuchni góralskiej, zupa otrzymywana z kiszonej kapusty z dużym udziałem soku z kwaszonej kapusty i mięsa, 
spożywana zwykle z ziemniakami lub chlebem. Dobra kwaśnica jest bardzo kwaśna, zaś tłuszcz z mięsa jest "przegryziony" przez kwas kapusty. 
 
Niedopuszczalne jest dodawanie jarzyn jak marchewka itp. bo wówczas powstaje kapuśniak, który bywa serwowany pod tą samą nazwą. Kwaśnica 
sporządzona na wywarze z łbów rybich spożywana jest w Wigilię Bożego Narodzenia na terenie Żywiecczyzny. Dobra kwaśnica na rybich łbach 
również jest bardzo kwaśna i ma specyficzny rybny smak, przypomina nieco węgierską halászlé, co może być dowodem wpływów węgierskiej kuchni 
na Żywiecczyźnie. 
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SCENARIUSZ IMPREZY KULINARNEJ: 

Wszyscy przybyli Goście witani są przez harnasia, pary taneczne oraz kapelę góralską. Każdy na „dzień dobry” dostaje kielich góralskiej miodunki lub 
zbójnickiej okowitki. Gdy już wszyscy się rozgoszczą harnaś objaśnia zacnym Gościom co będzie się działo, po co jest ustawiony kocioł nad 
paleniskiem kominka z wrzącą wodą. Wybiera z pośród gości 10 panów i 10 pań i zaprasza do siebie na środek. 
 

    
Fot. Gotowanie po zbóju. 

 
Kapitan kompanii zbójnickiej biesiaduje ze swoimi zbójeckimi kamratami i namawia współbiesiadników aby dali popróbować zbójeckich przysmaków,  
a zbójnicy proponują Gościom naukę przyrządzania zbójeckiego jadła, aby zadowolić zgłodniałego hetmana zbójnickiego.  
 
ZBÓJNICKIE Group dysponuje potężnymi patelniami i wielkimi kotłami w których możemy uwarzyć praktycznie wszystko co ino nam się zamarzy! Nad 
paleniskiem rozpalimy harnasiową watrę, a Goście pomogą nam w przygotowaniu zbójnickiego jadła. 
 

     
Fot. Zbójeckie smakołyki. 

 
Każdy z wybranych otrzymuje po fartuchu aby przypadkiem przy przyrządzaniu kwaśnicy po góralsku nie dobrudzić sobie odzieży, oraz każdemu 
zostaje przydzielone miejsce do pracy czyli przyrządzania potrawy ponieważ to przybyli goście czyli 10 panów i 10 pań będą warzyć (gotować) dla 
wszystkich kwaśnicę po góralsku.  
 
Gdy już uczestnicy staną na swoich stanowiskach pracy harnaś prowadzący imprezę zaprasza do siebie szefa kuchni karczmy w której jest 
organizowana góralska impreza, aby swoim sprawnym kucharskim okiem przyglądał się wszystkim uczestnikom. Każdy z zawodników otrzymuje po 
określonej porcji składnika i go kroi, przyrządza. I dodają te składniki do gotującego się kotła nad paleniskiem. I tak krok po kroku każdy  
z uczestników dowiaduje się jak się przyrządza kwaśnicę po góralsku.  
 

Poza bucki, poza las 
poza bucki, jedliny 

pocie, chłopcy, bo jus cas, 
na uherskie dziedziny. 

 
Wszyscy muszą uważać ponieważ są oceniani w przyrządzaniu kwaśnicy przez szefa kuchni czyli np. w jaki sposób kroją składniki na kwaśnicę itd. Gdy 
już wszystkie składniki zostaną dodane oraz gdy kwaśnica zostanie ugotowana szef kuchni wybiera jednego mężczyznę i jedną kobietę z pośród  
10 panów oraz 10 pań i ogłasza ich zwycięzcami konkursu w przyrządzaniu kwaśnicy.  
 
Osoby te otrzymują piękną regionalną nagrodę rzeczową a reszta uczestników otrzymuje nagrody pocieszenia, oraz wygrane osoby ma prawo wyboru 
jednej osoby z pośród wszystkich gości. Wszyscy goście zapraszani są do stołów i do degustacji kwaśnicy. Gdy już wszyscy zjedzą kwaśnicę 
zapraszana jest na środek osoba która została wybrana spośród wszystkich przez zwycięzców. Osoba ta otrzymuje zadanie umycia wszystkich naczyń 
po zjedzonej kwaśnicy i jest wysłana do kuchni na zmywak. I tym miłym akcentem harnaś żegna się z wszystkimi gośćmi i dziękuje za wspólną 
zabawę. 
 

Idźcie chłopcy za hory, 
Na liptowskie talary, 

 
Poza bucki, poza hraść 

Pójdziem chłopcy zbijać, kraść. 
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Fot. Gotowanie kwaśnicy po zbóju! 

 
Każdy z uczestników zbójnickiego gotowania otrzyma od naszej kompanii zbójnickiej Karpackie Zbóje specjalną zapaskę z naszym logotypem  
i odpowiednie składniki do pokrojenia. Gdy już składniki będą odpowiednio przygotowane, w odpowiednich proporcjach harnaś Karpackich Zbójów 
wrzuca je do wielkiego kotła w którym bulgoce spieniona górska woda. Pod kotłem pali się góralska watra. Harnaś bacznie obserwuje poczynania 
wszystkich uczestników zbójeckiego gotowania.  
 
Wszyscy uczestnicy zbójnickiego gotowania muszą się mocno natrudzić, by potrawa była dobrze przyrządzona i smaczna. Harnaś który jest 
jednocześnie szefem kuchni degustuje zbójecki przysmak i wybiera spośród uczestników gotowania jednego zwycięzcę, który dostaje piękną pamiątkę 
regionalną promującą Szlak Zbójników Karpackich. Po ceremonii gotowania następuje zbójnicki poczęstunek, zbójnickie śpasy, harce, tańce i swawole 
z Karpackimi Zbójami! 

„Piyknie pytomy na zbójeckie gotowanie z Karpackimi Zbójami” Hej! 

Skład zespołu: 
 
1. Prowadzący - harnaś. 
2. Pary taneczne (4 osoby). 
 
Czas trwania imprezy: 1, 5 h. lub 2 h. w zależności od ugotowania kwaśnicy.  

 
W czasie przyrządzania kwaśnicy po góralsku przez zawodników kapela góralska przygrywa dla miłej atmosfery a pary taneczne pokazują swój piękny 
śpiew i taniec góralski oraz porywają wszystkich gości do tańca, zaś harnaś prowadzący imprezę mówi w odpowiednim czasie śmieszne kawały  
i gawędy góralskie.  
 
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 zbójnickiego gotowania 

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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