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

kolędowania z tradycyjną Bożonarodzeniową Szopką 
Betlejemską. 

 
Oferta dla szkół, przedszkoli i domów kultury 

 
Witojcie Syćka Razym! 
 
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) jak również muzykanci i  gawędziarze. 
 

    
Fot. Przedstawienie świąteczne z tradycyjną szopką. 

 
Zespół artystyczny Karpackie Zbóje z Żywca rozpoczął swą działalność w 2007 roku występując w szkołach podstawowych i przedszkolach w 
powiecie żywieckim i bielskim. Jednak początki zespołu należy upatrywać już na początku lat 80 - tych, kiedy jego członkowie, jeszcze jako dziecięcy 
zespół kolędniczy, pod ta samą nazwą występował w wojewódzkich przeglądach kolędniczych i obrzędowych ("Żywieckie Gody") i ogólnopolskich 
festiwalach góralskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za wierne przedstawienie tradycji kolędniczych. Początkowo 
pokazywał on tradycyjne chodzenie z gwiazdą i kozą, Heroda, Trzech Króli, ale dominującym przedstawieniem okazała się ruchoma szopka 
kukiełkowa. Swą premierę miała na "Żywieckich Godach" w 1991 roku wzbudzając od razu zainteresowanie widzów i uznanie jury. Od tego czasu 
zespół co roku zdobywa czołowe miejsca w różnych przeglądach jako zanikła już forma kolędowania. 
 

    
Fot. Karpackie Zbóje kolędują w przedszkolu.  

 
Do 2009 roku zespół występował jeszcze z zabytkową szopką pochodzącą z lat 60-tych. Umiejętności artystyczne i rzeźbiarskie członków zespołu sprawiły, 
że zbudowali oni w 2010 roku większą i piękniejszą szopkę, wprowadzając w niej nowatorskie rozwiązania takie jak: dwupoziomowość scen i obracaną 
scenkę, a przede wszystkim tworząc szopkę na swój styl (dawnej wioski, nad którą góruje betlejemska szopka). Szopka, jej dialogi, przyśpiewki i kolędy w 
niej śpiewane opisane były wielokrotnie w artykułach, książkach i filmie dokumentalnym. Przez swoją żywiołowość i barwną tematykę stała się 
niespotykaną formą przedstawienia związanego głównie z tym pięknym okresem jakim są Święta Bożego Narodzenia. 
 

     
Fot. Szopka Bożonarodzeniowa – detale. 

 
Bożonarodzeniowa Szopka Betlejemska zbudowana jest przez rdzennych górali z Beskidu Małego koło Żywca. Przedstawienie świąteczne jest unikalne. Są 
kolędy, opowieści o zwyczajach i obyczajach Bożonarodzeniowych w Beskidach. Górale z kapeli Karpackie Zbóje śpiewem zapoznają dzieci z historią 
Bożego Narodzenia. Po wysłuchaniu historii, wspólnie zaczniemy śpiewać znane dzieciom kolędy i pastorałki. Przy akompaniamencie akordeonu oraz 
wakatu ( tradycyjny drewniany instrument górali żywieckich). Chętne dzieci oprócz śpiewu mogą spróbować gry na wakacie co sprawi im największą 
radość. 
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Fot. Szopka Bożonarodzeniowa – detale. 

 
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 kolędowania z tradycyjną Bożonarodzeniową Szopką Betlejemską 
 

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. 01.281.630 
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