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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas napadu
zbójnickiego na uczestników szkolenia lub konferencji w hotelu.
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 ONDRASZKIEM – 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.
PROGRAM NAPADU ZBÓJNICKIEGO NA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI / SZKOLENIA
Proponujemy niespodziankę dla uczestników konferencji lub szkolenia. Impreza jest znakomitą ofertą dla grup zorganizowanych,
firmowych, szkoleń połączoną z góralskim humorem, skeczami, śpasami - czyli grami i konkursami. Całość imprezy może się
odbywać w dowolnym miejscu (może to być karczma góralska, pensjonat, hotel, plener), który Państwo sobie wybiorą. Pod koniec
konferencji lub szkolenia nagle wpadają zbójnicy i porywają wskazaną osobę, która wyznacza spośród uczestników około 10 osób.
Osoby te muszą wykupić porwaną osobę konkurencjami zbójnickimi. To nie żarty! Napad nie jest udawany- sznury są mocne, węzły
prawdziwe, kajdany oryginalne! Prawdziwi zbójnicy z górskich borów są nieprzebłagani. Aby wyjść cało z opresji będzie trzeba
wykazać się pomysłowością, odwagą, brawurą a przede wszystkim - wyśmienitym poczuciem humoru i chęcią do zabawy w rytm
zbójnickich przyśpiewek. Napad zbójecki to emocjonujące spotkanie z prawdziwymi zbójnikami w doskonałej atmosferze
góralskiego folkloru. Napad Zbójnicki to niewątpliwie nasza najciekawsza propozycja związana z regionalizmem, tradycjami
góralskimi i dobrą zabawą. Zapewniamy dużo pozytywnych emocji ze zbójnikami - konkurencje zbójnickie, górolskie jadło, górolską
muzykę!
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Zbójnicy straszą, zbierają myto, mogą kogo na ogniu podsmażyć, ale tys z dziewkami potańcować a jak im kto zagro, zbójnickiego wykrzesać. Może
tys przyjść gawędziarz co gawędzi i plecie i bajo o tym i owym cyli o filozofii góralskiej. Mogymy tys dziewki porwać i nie oddawać albo oddać (co juz
drozyj kostuje). No i ocywista zbójnickiego z akrobacyjami jakich świot ni widzioł zotańcyć. Jakbyście kcieli to mogymy pokozać jak to harnasiowe
harcujom, A świot tego nie widzioł co łoni w wyprawują. Ze zbójami możecie wina albo piwa zdobycnego popić, może kto wincy i sybci wypije nanizeli
sam harnaś. Będą tańce i śpiwy górolskie co sie wi i duzo insych psyjemności.
Impreza ma na celu przybliżenie Państwu tradycji regionalnych górali karpackich. Z nami będziecie mogli skosztować specjałów
kuchni regionalnej, górolskiej gorzołki, herbaty z zielin czy grzanego wina. Usłyszycie bajanie górolskiego gawędziarza i nutę kapeli
góralskiej, zagracie na trąbicie, obleczecie kierbce i uwidzicie prawdziwych zbójników.
Napadowi towarzyszą iście zbójnickie odgłosy, strzały, huki, w tle akompaniament zbójeckiej melodii. Goście porwani przez Zbójników zostają
przyprowadzeni przed oblicze Harnasia, który już czeka w tajemnym miejscu!
Dołem chłopcy dołem
Z tym cyrwonym wołem
Dolinom, dolinom
Z cyrwionom kalinom
Przed Harnasiem okazuje się, że grupa już się zna z Harnasiem więc nie będą poddawani zbójeckim torturom, tylko będą musieli uczestniczyć
w góralskich śpasach. Ci którym uda najlepiej wykonać sprawdziany i różne próby przygotowane przez Harnasia i jego kompanów, prócz zaszczytnego
tytułu otrzymają specjalne glejty i zbój – gadżety:



panowie - kapelusze góralskie, ciupagi, oraz zbyrcoki
panie - chustki góralskie, wołki na chłopów, oraz zbyrcoki

A do tego napój Harnasiowej mocy oraz certyfikat cepra roku!
Impreza przewidziana jest do 2,5 h w tym czasie goście będą mieli do dyspozycji lunch w postaci góralskiego jadła i popitki.
Przewidziany czas trwania zabawy - 3h.
W zabawie biorą udział: Harnaś (prowadzący), zbóje, zbóje, góralki, muzykanci, gawędziarz.

Ciymno nocka była
Kiy my na zbój pośli
Pan Bóg scyńścia nie doł
Nic my nie przynieśli
Każda z drużyn dostanie kartę zadań do wykonania. Przy każdym zadaniu będzie znajdował się pomocnik Harnasia, który objaśni konkurencje.
Pomocnicy Harnasia będą również oceniać grupy podczas konkurencji i przyznawać im punkty za ich wykonanie. Na koniec grupy będą musiały oddać
Harnasiowi karty z uzyskanymi wynikami. Na samym początku jednak uczestnicy otrzymają góralskie śpiewniki w których znajdą słowa piosenek
takich jak:"Hej bystro woda" , "Orawa, orawa", "Hej tam z pod Tater", "Góralu czy ci nie żal". Aby wkupić się w łaski harnasia trzeba mu te piosenki
zaśpiewać. Po zaśpiewaniu piosenek nastapią harnasiowe próby.
Harnasiowe próby - konkurencje:
















Gazdowski test-czyli próba na układanie kopy i robienie powrozu z siana;
Moja -Twoja, czyli każdy ciągnie w swoją stronę. 2 osoby z grupy mają za zadanie w jak najkrótszym czasie przeciąć drewniany klocek za
pomocą specjalnej piły moja-twoja;
Rzut Drwala – Konkurencja dla najsilniejszego przedstawiciela z drużyny, polega na rzucaniu drewnianym drągiem na odległość;
Góralski Quiz – czyli jak se grupa radzi z rozumieniem górali, trzeba będzie przetłumaczyć kilka zwrotów góralskich takich jak np: cucha,
cerpok, cetyna, cepr;
Strzelanie z procy / łuku do celu – każdy zawodnik z drużyny ma do dyspozycji dwa strzały do celu, w postaci balonów. Za każdy udany
strzał przyznawane są punkty dla drużyny;
Rzuty włócznią / siekierami / podkowami
Ścinanie głowy tatarzyna (nie prawdziwego na szczęście)
Przenoszenie kul armatnich
Wbijanie gwoździa w pień
Małysz - drużyna 3 osób ma zakładane specjalną jedną parę nart w których ma pokonać - zbójecko narta (próba grupowa przy użyciu
jednej narty a wcale nie na śniegu), konkurencja grupowa z użyciem napoju Harnasiowej mocy. Dwie drużyny po 3 osoby rywalizować będą
w piciu gorzołki. Wyznaczony dystans na czas.
Siła węchu - przekonamy się kto ma najlepszy zmysł jakim jest powonienie.
Taniec z balonikami uwiązanymi u kostki - pokażemy i nauczymy jak należy posługiwać się z balonikiem i nim tańczyć.
Taniec góralski damski - na koniec sprawdzimy jak sobie poradzą Panie w tańcu Góralskim.
Taniec zbójnicki - na koniec zatańczymy z wszystkimi mężczyznami taniec zbójnicki i przekonamy się który z nich w tym tańcu sobie
najlepiej poradził.
Picie Synchroniczne z narty;
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Wbijaniy gwoździ dziurawym młotkiem - przekonamy się czy potrafią państwo naprawdę wbijać gwoździe.
Strong men - użyjemy też troszkę siły mięśni.
Doskonałe spaśy zapewnią Gościom zbójnicy i góralki, którzy organizują śmieszne konkurencje: rozpoznawanie serów i herbaty góralskiej,
próbę na najsilniejszego StrongCepra, wybór Zbójnika Wiecoru (wyłonionego podczas konkursu na taniec zbójnicki). Dopełnieniem zabawy
jest składanie przysięgi zbójeckiej przed Harnasiem i jego zbójnikami. W czasie Zbójeckich śpasów Goście mogą również podziwiać popisy
par tanecznych, a także spróbować tańców i śpiewów z góralami.

Obuwiojcie chłopcy kierpce
Którzy mocie śmiałe syrce
A jo je jedyn mom
Na zbój się pobiyrom
W czasie zbójnickiej zabawy integracyjnej będzie przygrywała góralska kapela Karpackie Zbóje. W razie remisu wśród drużyn konkurencja na
dogrywkę przeciąganie liny.

Co nieco o historii napadów zbójnickich…
W czasie napadów dla zysku zbójnicy w XVII i XVIII wieku starali się unikać zabijania i podpalania, a w czasie napadów dokonywanych z zemsty palili
domostwo, torturowali obecnych i zabijali winnego. W działalności zbójników zdecydowanie przeważały napady rabunkowe. Ich głównymi obiektami
były bogate gospodarstwa, karczmy, podróżni, szałasy pasterskie, a sporadycznie mniejsze dwory i kościoły.

Nie zabijoj nigda bez potrzeby!
I nie nastaj po próżnicy na bliźniego kości,
A niek se beskurcyjo zdycho ze starości.
Cheba ze juz jynteres, to wte nie znos łaski,
Uzywajęcy pistolca, noza cy ciupaski.
Działalność zbójnickich towarzystw skierowaną była w przeważającej mierze na członków społeczności wiejskiej, a tylko sporadycznie na
przedstawicieli innych warstw społecznych. Postać zbójnika napadającego wyłącznie na panów i bogaczy istnieje tylko w micie ludowym. Rabunek był
podstawowym sposobem zaopatrywania się zbójników w potrzebne przedmioty.
CENA:
Do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Terminu i miejsca imprezy
ilości osób biorących udział w imprezie
czasu trwania imprezy (2 - 4 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 napadu zbójnickiego na uczestników szkolenia / konferencji
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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