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

 
 

Oferta prelekcji o zbójnictwie karpackim 
 

Zbójnicko – góralskie prelekcje są spotkaniami dla dzieci i młodzieży ale równie w formie posiadów góralskich, 
gdzie w placówce edukacyjnej lub w tradycyjnej chałupie góralskiej, albo też izbie pracy twórczej, której wystrój 
stanowiły by autentyczne zbiory sztuki karpackiej można przez chwilę cofnąć się w czasie – do epoki 
staropolskiej, w której odnotowano największe nasilenie zbójnictwa ludowego w Karpatach. W ten sposób dzieci 
i młodzież obcując z żywą tradycją górali karpackich poznają lepiej region Karpat, jego historię, tradycje 
zwyczaje karpackich górali. Jest to niesamowicie ciekawa i pouczająca lekcja, która trwa 90 min  
(2 x 45 min) z krótką przerwą pomiędzy dwoma blokami. Uwaga: Istnieje też możliwość 

zamówienia u nas lekcji wyjazdowych. Przyjedziemy do Państwa w dowolne miejsce w Polsce.  
 
 
  Możliwe jest zorganizowanie prelekcji z tematyki zbójnictwa karpackiego (do wyboru): 
 
•    czym było zbójnictwo 

•    źródła zbójnictwa ludowego i jego początki (raubritterstwo) 

•    przyczyny powstania zbójnictwa ludowego 

•    cechy zbójnictwa i jego organizacja 

•    kim był hetman zbójnicki, wybór i rola przywódcy zbójnickiego czyli harnasia, rota zbójnickiej przysięgi / zbójnickie 

zaprzysiężenie 

•    hetmani zbójniccy (beskidzcy, podhalańscy, wschodniokarpaccy) 

•    kobiety rozbójnice 

•    liczebność kompanii zbójnickich 

•    miejsca schronienia i obozowania zbójników 

•    cykliczność działalności kompanii zbójnickich 
•    napady zbójników, podział i ukrywanie łupów zbójnickich •   

 opieka nad chorymi i rannymi, grzebanie zmarłych zbójników •   

 organizacja wewnętrzna grupy / normy współżycia i współdziałania w kompanii zbójnickiej 

•    postawy mieszkańców wsi podkarpackich wobec zbójników 

•    stosunek ludności góralskiej do zbójników 

•    przyjmowanie nowych członków do kompanii zbójnickiej 

•    sposoby organizowania się kompanii zbójnickiej 

•    struktura społeczna kompanii zbójnickiej 

•    styl życia zbójników 
•    zbójnickie rodziny / relacje rodzinne zbójników / zbójnickie frajerki 

•    wielkopańscy bandyci / przykład idzie z góry / czym różnili się możnowładcy od zbójników 

•    zabawy zbójnickie 

•    zaopatrywanie się w żywność, broń i odzież 

•    funkcje stroju zbójników, jak wyglądał zbójnicki strój / kołtun jako zbójnicki talizman •   

 rodzaje zbójnickich tortur / kim byli harnicy, okrutne czasy XVI, XVII I XVIII wieku, zbójnickie więzienia, tortury, kaźń 

•    zbójnicka magia 

•    zbójnicka mowa 

•    zbójnicka religia 

•    zbójnickie imiona 
•    relacje karczmarzy i zbójników 

•    relacje pomiędzy myśliwymi i zbójnikami 

•    gdzie zakopane są zbójnickie skarby 

•    co zbójnik wkładał do pyska – czyli o zbójnickich przysmakach 

•    relacje zbójników i pasterzy 

•    zwalczanie zbójnictwa góralskiego / powstania chłopskie 

•    kres zbójnictwa – era austriackiego standrechtu 

•    zbójnictwo karpackie w literaturze polskiej 

•    apoteoza zbójnictwa w ludowych legendach 
•    słynni artyści, poeci, malarze, muzycy o zbójnikach 

•    muzycy i zbójnicy, obraz zbójników w pieśniach ludowych 

•    podhalańskie pieśni o Janosiku i zbójnikach 

•    taniec zbójnicki na Podhalu i na Żywiecczyźnie 

•    karpackie melodie o zbójnikach, zbójnickie instrumenty muzyczne, zbójnickie nuty, pieśni i wiersze 

•    zbójnicki mit. 

 

     
Fot. Zbójnicy karpaccy. 

 



2 | S t r o n a  

 

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII            NNAASSZZEE  MMAARRKKII 

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 

Zbójnickie legendy, opowieści o pierwszych osadnikach, plemionach wołoskich, zwyczajach pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju 
góralskim, przeplatane są grą na różnych instrumentach ludowych, pokazem tańca góralskiego i humorem góralskim. Zakres 
tematyki i dowcip dostosowany jest do wieku słuchaczy, a ilustracją do góralskich opowieści są bogate zbiory oryginalnych strojów 
górali, instrumentów muzycznych, sprzętów pasterskich i gazdowskich. 
 

 
Ciymnom nockom se chodzali, 

Chłopcy w duzyk Tatrak zbójowali, 
W turniak dokoła przy watrze, 
W skolistej jaskini siodowali. 

 
 
Dopełnieniem zbójnicko – góralskiej opowieści są bardzo ciekawe przeźrocza, które ukazują świat barwnych  
i hyrnych zbójników, postaci związanych z regionem karpackim, tradycyjne budownictwo górali karpackich. Drugą część 
slajdów stanowią panoramy karpackie - krótka wycieczka z zaznaczeniem ciekawych miejsc związanych ze zbójnikami i okazów 
flory i fauny na „Szlaku Zbójników Karpackich”. 
 
Wiedza na temat zbójnictwa karpackiego w dalszym ciągu jest niewielka. Tematyka zbójnictwa karpackiego jest zapomniana, 
przemilczana i do dnia dzisiejszego jest tematem tabu, dlatego warto w tym zakresie edukować dzieci i młodzież, aby ich wiedza 
na temat Karpat i ciekawych historii, które się wydarzyły w tym regionie była zdecydowanie większa. 
 
Cała lekcja góralska trwa około 2, 5 godziny z jedną przerwą. Każdy z tematów można rozszerzyć na życzenie słuchaczy. 
Zajęcia prowadzone są przez rdzennych górali, którzy z dziada pradziada kultywują obyczaje, tradycje góralskiego życia i jego 
zasad, pasterstwa i muzykowania. Dwu i pół godzinny regionalny show dla dzieci i młodzieży, upłynie szybko i z wielką korzyścią 
dla poszerzenia horyzontów wiedzy na temat regionu karpackiego.  
 
Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 
  
 Cena prelekcji - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 

 
                                                     

Rezerwacja prelekcji o zbójnickie karpackim 
 
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! 
 

Dołącz do Karpackich Zbójów! 
 

    Zapraszamy do zabawy! 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629 
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