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Catering góralski / zbójnicki  
 

Chcecie spróbować jak smakuje „Golcówka”??? 
 

ZBÓJNICKIE Group ma przyjemność zapoznać i zainteresować Państwa swoją ofertą w zakresie organizacji  
i obsługi gastronomiczno-technicznej zbójnickich eventów. Skorzystajcie z naszego bogatego doświadczenia! 
Posiadamy własne profesjonalne stoiska wykonane w stylu góralskim. Podczas imprez jesteśmy ubrani w stroje 
regionalne oraz oryginalne zbójnickie mundury. Często też towarzyszy nam nasza bursa zbójnicka - Karpackie 
Zbóje. 
 
Nasza Firma od 2007 roku zajmuje się kompleksową obsługą różnego rodzaju imprez: sportowo-rekreacyjnych, 
targowych, jarmarków, festynów, festiwali, lokalnych imprez dzielnicowo-osiedlowych, uroczystości dożynkowych, 
pikników, koncertów, biesiad piwnych i góralskich. 
 
Wyspecjalizowaliśmy się w zbójnickim i góralskim cateringu, organizacji i obsłudze konferencji, sympozjów, bankietów, biznesowych imprez promocyjnych 
oraz przyjęć okolicznościowych. 
 
Naszymi Klientami są różnego rodzaju organizacje i instytucje, przedsiębiorstwa oraz firmy państwowe i prywatne, usytuowane w wielu miejscowościach 
na terenie całej Polski i nie tylko. 
 
Dysponujemy fachową obsługą oraz wysokiej jakości sprzętem. W przypadku imprez odbywających się w plenerze nasza oferta obejmuje stoiska 
gastronomiczne organizowane w namiotach, zawierające: roll-bary do piwa, napoje chłodzące, popcorn, watę cukrową itp. 
 
Imprezy cateringowe, bankiety, przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane w pomieszczeniach wskazanych przez zainteresowanych. Zajmujemy 
się także organizacją zbójnickiego cateringu w różnych miastach w salach przez nas proponowanych oraz w naszych namiotach przy użyciu własnych 
stołów, krzeseł, ław, innych sprzętów i akcesoriów. 
 
Oferujemy także wysokiej klasy konferansjerów, gawędziarzy - multiinstrumentalistów oraz programy artystyczno-muzyczne dostosowane do rodzaju 
imprezy i zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. Zapewniamy estrady różnej wielkości, nagłośnienie, oświetlenie, hostessy, ochronę itd.  

 

Golcówka – lokalny przysmak z Milówki! 
 
Serdecznie polecamy zakup wybornego ciastka „Golcówka”. Jest 
to doskonały sernik z twarogu naturalnego.  Ciastka po 
zamówieniu i zapłaceniu można odebrać u nas w siedzibie na ul. 
Jana III Sobieskiego 7.  Wystawiamy faktury Vat. Jak sama 
nazwa mówi jest to ciastko związane z najsłynniejszymi 
muzykami z Żywiecczyzny, czyli z braćmi Golec.  Na górze ciastka 
z lukru umiejscowiona jest trąbka – symbol zespołu Golec 
uOrkiestra ”. Prosimy zamawiać minimum 3 dni wcześniej, 
żebyśmy mogli upiec dla was świeże ciasto.  
 
Cena jednej blaszki (60 kawałków ciasta 400 zł brutto). 
 
Zespół Golec uOrkiestra to wyjątkowe zjawisko na polskim rynku 
muzycznym. Powstał w 1999 roku, a jego liderami są Łukasz i Paweł 
Golcowie – „beskidzcy górale XXI wieku”, jak pisał o nich Janusz Stokłosa 
– jeden z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów. 
 
Zespół zawojował muzyczną scenę niezwykle przebojową płytą 
zatytułowaną „Golec uOrkiestra 1” (1999 r.), która w oryginalny sposób 
połączyła elementy góralskiego folku z charakterystycznymi cechami 
muzyki pop, rock’n’rolla i jazzu. Jej siłą napędową okazały się wyraziste, 
pełne zdystansowanego humoru piosenki, min Lornetka, UFO, czy 
niezwykle elektryzująca Crazy is my live, do dziś rozgrzewające rzesze 
fanów na każdym z koncertów zespołu. 
 
W 2000 roku zespół potwierdził swój sukces kolejną, jeszcze bardziej 
przebojową płytą, noszącą tytuł „Golec uOrkiestra 2”. Osiągnęła ona 
status poczwórnej platyny, a jej sztandarowe Ściernisco przez wielu 
okrzyknięte zostało hymnem pokolenia nowej, odradzającej się po 1989 
roku Polski. Żartobliwy, pełen wiary i optymizmu tekst refrenu cytował 
nawet prezydent USA George W. Bush w swoim przemówieniu podczas 
oficjalnej wizyty w Polsce w 2002 roku. Z „Dwójki” pochodzą również 
żartobliwe Słodycze oraz zagrzewająca do walki i dedykowana Adamowi 
Małyszowi, piosenka Zwycięstwo. 
 
W 2002 przyszła kolej na „Trójkę”, z której pochodzą ogniste Pędzą konie, 
oraz pełne życiowej mądrości Kto się ceni, za którą zespół otrzymał 
nagrodę Dragona przyznawaną przez radio RMF FM.  
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Również „Golec uOrkiestra 4” (2004) i „Golec uOrkiestra 5” (2009) udowodniły, że braciom Golec pisanie przebojów przychodzi niezwykle łatwo.  
To z tych albumów pochodzą takie utwory, jak Nie ma nic, Góralskie tango, Wujek Louis song czy Życie jest muzyką. 
 
Do najważniejszych osiągnięć zespołu, oprócz sprzedania kilku milionów płyt, należą: otrzymanie w 2000 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
„Superjedynki” w kategorii „Zespół Roku”, zdobycie dwóch „Fryderyków” w kategoriach „Debiut Roku” oraz „Muzyka Tradycji i Źródeł”, zdobycie 
nagrody TVP i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Genius Loci – Poloniae” za popularyzowanie kultury polskiej w Polsce i za granicą, 
zdobycie dwóch telewizyjnych „Wiktorów” w kategoriach „Odkrycie Roku, oraz „Najpopularniejszy Artysta”. Zespół otrzymał również „Asa Empiku” za 
najlepszą sprzedaż płyt, statuetkę „Najpopularniejszy Artysta Roku” wręczoną na festiwalu Top Trendy, Nagrodę Polskiej Estrady „Prometeusz”, 
nagrodę „Ikar” za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz „Ikonę Śląską” będącą ukoronowaniem ogromnej pracy włożonej w promocję własnego 
regionu. 
 
W  2012 roku bracia otrzymali Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „za propagowanie i działanie na rzecz rozwoju rodzimej kultury”. 
Tym samym doceniona i  uhonorowana została utworzona przez braci w 2003 roku Fundacja Braci Golec zajmująca się min. kultywowaniem muzyki 
łuku Karpat poprzez tworzenie na Żywiecczyźnie dziecięcych ognisk twórczości artystycznej (patrz: www.fundacjabracigolec.pl). 
 
Ogromnym sukcesem zakończył się także jubileuszowy 50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 2013 roku. W konkursie Super Premier za 
piosenkę „Młody maj” zespół otrzymał wszystkie najważniejsze nagrody tego konkursu, w tym nagrodę główną – Super Premierę im. H. Musioła, 
udowadniając tym samym, że niezmienna od lat wysoka forma artystyczna nie odstępuje zespołu ani o krok. 
 
Obecnie zespół świętuje swoje 15-te urodziny. Z tej okazji wydał nowy, dwupłytowy album zatytułowany „The best of Golec uOrkiestra”, będący 
podsumowaniem dotychczasowego dorobku oraz „Koncert kolęd i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej” (CD + DVD), będący rejestracją 
wyprodukowanego z dużym rozmachem i emitowanego przez Telewizję Polsat, bożonarodzeniowego koncertu zespołu na Jasnej Górze. Obydwa 
albumy w błyskawicznym tempie osiągnęły status złotej płyty, co pokazuje, że artystyczne poczynania zespołu cieszą się wciąż niegasnącym 
zainteresowaniem. 
 
Wierność własnym korzeniom, oryginalność w podejściu do  oraz bezkompromisowość w tekstach i muzyce sprawiają, że Golec uOrkiestra jest wciąż 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zespołów w Polsce. 
 

Zamówienie „Golcówek” 

Prosimy zamawiać „Golcówki” co najmniej na 3 dni wcześniej przed odebranie. Wystawiamy faktury Vat. Odbiór „Golcówek”  
w siedzibie naszej firmy przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec. Szczegóły 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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