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

 

 

Janosikowe Mocowania czyli zbójecki team building! 
 
          Jak zostać członkiem naszej zbójeckiej brygady? 
 
 
Fakt przyjęcia nowego członka do istniejącej już kompanii był obwarowany szeregiem norm i zwyczajów. 

Przyczyną ich znacznego rozbudowania i ścisłego przestrzegania była przede wszystkim dbałość  

o bezpieczeństwo istniejącej już grupy. Członkiem zbójnickiej kompanii mógł w zasadzie zostać każdy, 

kto posiadał wymagane do tego predyspozycje. Kandydat musiał się wykazać dużą siłą fizyczną, umieć biegać, skakać, 

doskonale posługiwać się bronią, wykazać się odwagą, posiadać umiejętność działania w grupie, dotrzymywać 

danego słowa itp. Wszystkie te cechy zostały wyolbrzymione przez folklor słowny całych Karpat i zajęły ważne miejsce w micie 
zbójnickim, nadając tu postaciom zbójników cechy nadludzi. Typowym przykładem takiego wątku jest opowiadanie jak harnaś 

przyjmował na zbójników popularne na Podhalu i Spiszu. Przyjmowanemu do kompanii Wojtkowi Błyskawicy harnaś każe 

podskoczyć między dwoma smreckami, jedną ręką odciąć ciupagą wierzchołek jednego drzewa, drugą 

równocześnie odstrzelić z pistoletu wierzchołek drugiego, a następnie poleca adeptowi ukraść woły ...grófowi ze 

dworu, ale zeby sie obeslo bez krwi i bez bitki. 

 

Nabór nowych członków do zbójnickich towarzystw odbywał się w zasadzie w dwojaki sposób: albo kandydaci na 

zbójników ubiegali się o przyjęcie do istniejącej już kompanii, albo też harnaś werbował nowych członków do swojego 

towarzystwa. Kandydat na zbójnika musiał do istniejącej grupy zostać wprowadzony przez jej członka, który w razie zdrady czy 
niesubordynacji swojego protegowanego odpowiadał na równi z nim. Stąd też stosunkowo rzadko wprowadzano do kompanii 

kogoś, kto nie pochodził z sąsiedztwa czy grona bliżej znanych zbójnikowi osób. Zdarzało się też niekiedy zmuszanie 

przypadkowo napotkanych osób (np. w czasie akcji) do uczestnictwa w napadzie, aby w ten sposób pozbyć się niewygodnego 

świadka, czyniąc go współodpowiedzialnym.  

 

Zbójecki scenariusz: 

 

Na polanie grupa prawdziwych zbójników weźmie w obroty zacnych gości chcących poprawić swoją kondycję w iście zbójecki 

sposób! Każdy z uczestników aby stać się członkiem naszej zbójeckiej brygady będzie musiał przejść specjalne egzaminy.  

 

Zbójeckie stanowiska: 

 

1. Ucieczka przed złym wilkiem – każdy członek grupy musi wspinać się po gładkim słupie i ręką dotknąć 

zawieszonego na czubku dzwonka (zbyrcoka); 
2. Nocna wyprawa do Maryny – każdy uczestnik zbójeckiego team buildingu musi wspinać się po linie  

i odwiązać kolorową tasiemkę; 

3. Zostać kłusownikiem jak Sabała – każdy zbójnik musi mieć bystre oko. Zbójnickie Adventure Team 

specjalnie dla Was ustawi stanowisko do sprawdzenia waszej celności: w naszym programie m.in.: rzut 

zbójeckim toporem, strzał z łuku oraz strzał z góralskiej procy; 

4. Pole, pole łyse pole – konkurencja odbywa się na świeżym powietrzu, na zbójeckiej polanie. Grupa ma za 

zadanie zebrać siano z kopy i nałożyć je do brzemion. Trzeba zrobić z brzemieniem jedną zbój – rundkę 

dookoła orstwi i z powrotem nałożyć siano na orstewt! Hej!  

5. Piłowanie aż wióry lecą – specjalne stanowisko, gdzie wykonywane są zawody m.in. cięcia drewnianego 

bala, rąbani drzewa do kominka na czas;  
6. Mecz po zbóju -  macz w którym zawodnicy zamiast normalnej piłki kopią na boisku worek z wełną; 

7. Zbójecko siła   - specjalne stanowisko gdzie trzeba wykazać się nie lada siłą iście po zbóju! Aby wkupić się w 

łaski naszej zbójeckiej brygady trzeba przejść różne harnasiowe próby takie jak m.in. podnoszenie worka 

ziemniaków / kegi piwa, rzut pniockiem, zgniatanie orzechów, spacer drwala itp.) 

8. Zbójecka jaskinia – pomiędzy drzewami w karpackiej puszczy, zostaje rozpleciona specjalna lina w kształcie 

labiryntu. Grupa mając zawiązane oczy musi przejść wytyczoną przez linę trasę, kierując się jedynie zmysłem 

dotyku i równowagi.  

9. Zbójecki Skok – na wysokości 2 metrów rozciągnięta jest pomiędzy drzewami lina. Grupa ma do dyspozycji 

drabinę i musi przejść na drugą stronę liny bez jej dotknięcia. 
10. Zbójecki sprint – przedstawiciele grupy mają za zadanie przebiegnięcie 300- stu metrowej trasy biegowej  

z dziesięcioma zbój - punktami do kontroli sprawności góralskiej. 

11. Jajo zbója – konkurencja która polega na rzucaniu jajkiem od jednego zawodnika do drugiego zwiększając  

z każdym rzutem odległość między nimi; 

12. Jazda na zbójeckich nartach – jajcarski slalom na drewnianych wieloosobowych nartach; 

13. Mistrzostwa w jedzeniu oscypka na czas – konkurencja dla łasuchów. Odgadywanie różnych gatunków 

serków góralskich, 

14. Rzut  kapeluszem góralskim/ kłobukiem zbójeckim/podkową do celu – drużyna musi na czas rzucić 

kapeluszem lub podkową do koszyka umiejscowionego w odpowiednim miejscu. Liczy się odpowiednia technika 

rzucania, celność i ilość trafień. 
15. inksze dziwy nad dziwami! Hej!  

 

 
Pytomy Wos piyknie na zbójecki team building! Hej! 
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Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich napadów i innych imprez 
 

Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich kuligów 

 

Zobacz nasze filmy na YouTube 
 

 

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 Janosikowych Mocowań 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! 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream
https://www.facebook.com/KuligiWBeskidach/photos_stream
http://www.youtube.com/zbojnickiszlak
mailto:marketing@zbojnickie.pl

