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

imprezy integracyjnej – wieczór ze zbójnikiem Mateją!  
 

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. 

 
 

Rozwinięte liście, 
Dla zbójników szczęście, 

Niech dobrze zbijają 
I chudobnym dają. 

 
 
IMPREZA INTEGRACYJNA – WIECZÓR ZE ZBÓJNIKIEM MATEJĄ – dowiedz się więcej o tym zbójniku! 
 
Oscypki, ciupaga, kierpce, taniec zbójnicki, owce, juhasi, czerwone korale, bacówki, malowane obrazy na szkle, kwaśnica, narty, drewniane kościółki, 
miód, gontowe dachy, gazdowie i gaździny, limby, bryndza, niedźwiedzie, Janosik, wełniane skarpety i swetry, kapelusz góralski z piórkiem i nade 
wszystko zapierające dech w piersiach góry! To wszystko czeka Was na Szlaku Zbójników Karpackich! www.zbojnickiszlak.pl   
 
Zapraszamy na fascynującą podróż po najbardziej urzekających regionach Polski (Beskidy, Podhale, Pieniny, Orawa, Spisz), gdzie urzeknie Was 
niepowtarzalne piękno i niezwykła autentyczność góralskiej tradycji i obyczajowości.  
 
Poprzez wesołe zabawy i konkursy przemierzymy cały region smakując najbardziej sztandarowych specjałów, obrzędów i rozrywek, jakie kształtują 
prawdziwego górala. 
  

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! 

 
Zabawmy się wspólnie z śwarnej bacówce Po Zbóju. W górzystej scenerii, wśród najprawdziwszych góralskich wyrobów i 
góralskiego rękodzielnictwa odtańczymy zbójnickiego, odkryjemy najznakomitsze góralskie legendy, „pojeździmy” na 
nartach góralskich (niespodzianka), rozsmakujemy się w oscypku i górskim miodzie, uśmiejemy się do łez z góralskiego 
humoru, wybierzemy najśwroniejszego Cypra i Ceperkę i robić będziemy syćko, cego dusycka zaprognie, by w pełni 
poczuć góralską atmosferę. 

                       

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=210
http://www.zbojnickiszlak.pl/
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PROPONOWANY SCENARIUSZ IMPREZY: 
 

Janicku gibki bier się do bitki, 
Choćby ci stargali kosulke na nitki. 

 
WAŻNE INFO: Niektóre z proponowanych konkursów są możliwe do przeprowadzenia 
jedynie na otwartym terenie.  
 
19:00 Przybycie Gości, tradycyjne powitanie chlebem i solą przez dziewczęta i chłopców  
w góralskich strojach  
19:15 Góralska kolacja, przy kolacji – góralski humor w wykonaniu góralskiego gawędziarza  
i grajka  
19:40 Sabała – góralskie legendy (Goście dzielą się na grupy, każda grupa losuje legendę w 
góralskiej gwarze, następuje podział na role wraz z narratorem oraz dobór rekwizytów i każda 
z grup kolejno prezentuje swoją legendę w postaci mini etiudy)  
20:15 Witkacy – malowanie na szkle (jedna osoba siedzi i trzyma przed twarzą szybkę, druga 
zaś maluje po drugiej stronie to co widzi za szybką)  
20:40 Najśworniejszy Cyper i Cyperka (konkurs do przeprowadzenie na otwartym terenie,  
w pomieszczeniu zamkniętym– z pewnymi ograniczeniami) 

 
My se chłopcy lebry 

ziandarmy nos wiedły 
Wiedły, prowadziły 
Nic nom nie zrobiły! 

 
BIEG NA CZAS: 
 
 Pakowanie plecaka. Należy załadować przygotowany zestaw (dla Pań lżejszy o kilka 
konserw i przewodników). Rekwizyty: konserwy, karimata, przewodniki, butelka wody 
mineralnej, parasol i ciupaga dla Panów, dla Pań parasol i duży wałek do ciasta. 
 Slalom z otwartym parasolem po dużych pniakach stojących i leżących. Z 
ostatniego pniaka skok do koła o średnicy 50 cm, tak aby wylądować w nim obunóż i ustać. 
Rekwizyty: dość długi okorowany pień, stojące paniki. 
 Po wylądowaniu – wyjście z koła i wypicie "z gwinta" do dnia wody mineralnej. Paniom 
można zaaplikować jedynie pół litra wody. 
 Rozpakowanie plecaka. Jeżeli któryś z elementów nie został wykonany poprawnie – 
powrót na miejsce startu i powtórzenie próby, ale czas biegnie. 

 
21:00 Oscypek czy bryndza (odgadywanie gatunków serów i/lub pieczonych mięs) lub 
struganie dla początkujących (lepienie figurek z masy solnej lub wycinanie ich z oscypka)  
21:15 Góralski humor  
21:30 Gaździna (nawlekanie koralików na ilość w określonym czasie) 
21:45 Flisacy - wyścigi papierowych stateczków po wodzie, napęd – dmuchanie (konkurs do 
przeprowadzenie na otwartym terenie, w pomieszczeniu zamkniętym– z pewnymi 
ograniczeniami)  
22:10 Góralski mini golf ciupagą (konkurs do przeprowadzenie na otwartym terenie, w 
pomieszczeniu zamkniętym– z pewnymi ograniczeniami)  
 

Nie bójze się, nie bój, dy jo jesce nie zbój, 
Ej nie zbój, nie zbójniczek, mały pacholicek, i hu hu hu hu 

 
22:25 Góralski humor  
22:35 Wyścigi w kierpcach (konkurs do przeprowadzenie na otwartym terenie, w pomieszczeniu zamkniętym – z pewnymi ograniczeniami) lub Bartnik 
(Panie z przepaską na oczach karmią Panów miodem)  
23:00 Góralski humor  
23:15 Narty - wyścigi grupowe na wspólnych nartach (konkurs do przeprowadzenie na otwartym terenie, w pomieszczeniu zamkniętym – z pewnymi 
ograniczeniami) lub Janosik (siłowanie się na rękę bądź – jeśli pozwolą na to warunki - Wbicie ciupagi w centralny punkt pniaka, a dla Pań Maryna - 
trafienie i rozbicie wałkiem jajka toczącego się po lekko pochylonej stolnicy: im mniej uderzeń, tym lepiej)  
23:30 Zbójnicki "hajduk" (taniec w przysiadzie polegającego na wyrzucaniu na przemian nóg do przodu – konkurs na ilość wyrzuceń)  
00:00 Góralskie karaoke  
00:30 Dyskoteka z DJ Janosikiem do białego rana  
 
Podczas całego wieczoru pomiędzy poszczególnymi punktami programu – muzyka serwowana przez DJ lub – jeśli wybiorą Państwo taką opcję – przez 
kapelę góralską Karpackie Zbóje.  
 

Darmo wy mnie, darmo, do skoły dajecie, 
Se mnie zbójnik budzie, darmo nakładziecie! 

Nie bedem ja gazdom, nie bedem rolnike, 
Ino bedem chodził, zbójeckim hodnike! 
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CENA: 
 
Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 

 
 Terminu i miejsca imprezy 
 ilości osób biorących udział w imprezie 
 czasu trwania imprezy (3 – 8 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 imprezy wieczór ze zbójnikiem Mateją 

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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