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

integracyjnej dla dzieci i młodzieży na zielonych szkołach  
i koloniach. 

 
Oferta dla biur podróży, szkół podstawowych i gimnazjów 

 
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. 

 
 

 
JANOSIKOWY TURNIEJ 

 
1. Przybliżenie legendy Janosika: 
 
Zwrócenie uwagi na fakt, że pewne cechy Janosika były i są niezwykle cenne: 
 
 Odwaga 
 Sprawność 
 Sprawiedliwość 
 bronił słabszych i pokrzywdzonych 
 pomagał tym, którzy potrzebowali pomocy 
 znał las i jego obyczaje 
 wiedział jak przygotować ognisko i jak postępować, by ognisko było bezpieczne dla niego i otoczenia. 
 

 
 
2. Próba zwinności: 
 
Janosik był bardzo zwinny i czasami, aby dostać się do celu musiał wspinać się po linie lub po niej przechodzić.  Zajęcia integracyjne. 
 

 
 
3. Próba skoczności: 

 
 Na drzewie, na wysokości piersi zbójnika zawieszamy piłkę, którą ten z rozbiegu musi kopnąć najpierw prawą, a potem lewą nogą. 
 Janosik przeskakiwał całe góry. My proponujemy inny sposób: Zbójnicy kolejno pokonują „szczyty gór”, którymi będą koła o średnicy ok. 50cm. 

rozmieszczone zygzakowato co 50 – 60cm. jedno od drugiego. Zbójnik musi skakać szybko lecz ostrożnie i celnie, jeśli „spadnie z góry” (wyskoczy 
poza linię koła) zaczyna skakanie od początku. 
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4. Próba znajomości lasu: 

 
Czasami Janosik musiał poruszać się po lesie nocą. My proponujemy: Zbójnik musi przejść przez las „w ciemnościach”  
(z zawiązanymi oczami). Musi uważać, bo na każdym kroku czekają na niego różne, groźne niespodzianki. „Las” to prostokąt 
o wymiarach 2.50 x 1.20. W prostokącie rozstawionych jest nieregularnie 10 –12 klocków. Przez ten las zbójnik musi tak 
przejść, aby nie przewrócić żadnego klocka. Zbójnik może jedynie dotknąć nogą klocka, aby „wyczuć” odpowiednią drogę. 
 

                 
 
5. Próba celności: 
 
Zbójnik dostaje „łuk i strzały” (strzałki wykonane z grubej tektury). Cel to kopa chrustu. Trzeba w to trafić trzema strzałami z 
odległości co najmniej 5 kroków. Zbójnik, który nie trafi którąś strzałą w cel oddaje ponownie strzał tą samą strzałą. 
 

                
 
6. Próba gibkości: 
 
Zbójnicy udają się do „jaskini”. Wejście jest niskie więc trzeba będzie się pogimnastykować. Wejście to trzy bramki o 
wysokości 50cm. i szerokości 1.50m. Poprzeczka jest tak położona, że przy byle dotknięciu można ją strącić. Zadanie jest o 
tyle trudne, że pod pierwszą bramką należy przepełznąć na czworakach tak, by nie dotknąć brzuchem ziemi, drugą trzeba 
przeskoczyć, trzecią pokonać w dowolny sposób. W przypadku strącenia którejś poprzeczki trzeba zacząć wszystko od 
początku. 
 

                                                          
 
7. Próba dzielności: 
 
Zbójnicy muszą dostać się do zamku, gdzie są uwięzieni ich koledzy. W tym celu zbójnik musi pokonać wysoki mur przy pomocy liny. Trzeba tę linę 
zarzucić na gałąź drzewa i lekko się na niej podciągnąć.  
  

                                                           
 
W Janosikowym turnieju nie ma wygranych ani przegranych. Wszyscy zbójnicy mogą zostać Janosikami. W nagrodę za „Janosikową” postawę 
otrzymują kiełbaski i wspólnie smażą je przy ognisku. Tu muszą się wykazać jeszcze jedna cechą Janosika – muszą pamiętać o bezpiecznym 
zachowaniu przy ognisku. Celowym jest wręczanie w pierwszej kolejności kiełbasek tym zbójnikom, którzy podczas turnieju wspomagali słabszychi 
udzielali im ewentualnej pomocy. 
 
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. 
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Rezerwacja Janosikowego turnieju dla dzieci i młodzieży 

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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