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Zapraszamy Państwa do spędzenia 
niepowtarzalnych chwil z kapelą góralską  

i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oferta inscenizacji wesela harnasia Janosika i frajerki Maryny. 

 
…Z dawien downa w góralskich dziedzinach tak było, że muzykanci zawdy odwiedzali wesela co się niedaleko 
albo we wsi odbywały. Stary baca mawiał: jak muzykanci na wesele przyjdą -  zawsze szczęście i 
bogactwo wróżą. Muzykantów trzeba do izby weselnej wpuścić i należycie ugościć. Wbrew pozorom 
ceremonia takich odwiedzin przebiegać powinna w ściśle ustalonym ceremoniale… 
 

Integracja na maXa! Zabawa! Humor! Wszystko ''na góralską i zbójecką nutę'' Hej! 
 

 
Czas trwania zbójeckiego weselicha: 2, 5 – 3 godzin.  
 
W SKŁAD ZESPOŁU KARPACKIE ZBÓJE WCHODZI: 
 
 Młoda Para w tradycyjnych strojach weselnych / zbójnickich (Janosik i Maryna); 
 Ilość osób: 4 – 8 os. drużbowie, druscki, starościny, pytace oraz prowadzący (wodzirej), który jest 
głównym prowodyrem zabawy zaraz po staroście; 
 Kapela góralska Karpackie Zbóje w składzie min: 4 muzykantów (dwoje skrzypiec akordeon i kontrabas)  
+ Baca Jonek,  
 DJ Janosik; 

 
Przewidujemy możliwość rozbudowania zespołu oraz formy zabawy dostosowując do indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań. Istnieje również możliwość dołączenia DJ-a Janosika, który zaopiekuje się grupą Gości w 
trakcie dalszej zabawy w klimacie folk – disco. 
 
Scenariusz imprezy:  
 
Bawią się i tańczą przy muzyce góralskiej oraz uczestniczą w góralskich obrzędach weselnych, jak np. 
cepowiny oraz śpasach weselnych. 
 
Goście (uczestnicy biesiady) po zaproszeniu przez brygadę Karpackie Zbóje przybywają do karczmy 
góralskiej na wesele harnasia Janosika i frajerki Maryny. To wręcz niepowtarzalna okazja, aby mogli oni 
zobaczyć tradycyjne góralskie wesele i związane z nim obrzędy a także uczestniczyć w: 

 
 cepowinach (podczas których biesiadnicy uczą się przyśpiewek góralskich); 
 weselnych śpasach, czyli weselnych konkurencjach, podczas których mają możliwość zdobycia 

podarunków z rąk Młodej Pary; 
 wyłonieniu Starosty i Starościny weselicha; 

 
Ponadto biesiadnicy zobaczą popisy par tanecznych i sami spróbują swoich sił w tańcu. Góralskie 
wesele to także doskonała okazja, aby nauczyć się pić po góralsku z Karpackimi Zbójami.  
 
Możliwe do przeprowadzenia konkurencje na wesoło: 
 

 Przywitanie zacnych Gości przez kapelę Karpackie Zbóje chlebem i solą przy dźwiękach karpackiej 
muzyki; 

 Wybór Pani Młodej i Pana Młodego. Ślubu udziela sam harnaś Janosik (zbójecka scenka 
rodzajowa) 

 Góralskie godki na temat tego czy dobrze robią popełniają małżeństwo, hej! 
 Gorzko, Gorzko czyli pocałunek iście po zbójecku + poczęstunek zbójecką okowitką; 
 Popisówki zbójnickich taneczników w rytm góralskiej muzyki; 

 Przerywnik taneczny (zawsze 3 kawałki góralskiej muzyki); 
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 Blok zabaw biesiadnych: 
 

a) Taniec na obrusach – w trakcie muzyki pary tańczą na dużych obrusach, które w trakcie zabawy są składane 
na coraz mniejsze części tak że w rezultacie aby nie przekroczyć obszaru obrusa partner musi wziąć partnerkę 
na ręce; 

b) Taniec z wałkiem – taniec tańczony po kole; podajemy wałek sąsiadowi bez użycia rak trzymając go pod 
brodą, potem pod pachą, potem miedzy udami itp.; 

c) Ciotka z Hameryki – podczas zabawy goście stoją w kółku i podają sobie nawzajem worek ze śmiesznymi 
ciuchami. Jak muzyka przestanie grać to ten co aktualnie trzyma worek, musi sięgnąć do niego i ubrać to co 
wylosuje (gatki, biustonosz, sweter po dziadku itp.); 

d) Nauka figur popisowych góralskich tańca hajduk, zbójnicki; 
e) Turniej cięcia  drzewa; 
f) Motanie wełny na czas dla kobiet; 
g) Wbijanie gwoździ na czas do pieńka;  
h) Quiz znajomości gwary góralskiej; 
i) Strzelanie z bata; 
j) Góralskie konkurencje Strong Man; 
k) Góralska „Chusteczka Haftowana”; 
l) Rusano cy nie rusano (dmuchanie w trombitę góralską ukaże czy z baby jest dziewica czy nie); 
m) Góralskie ubijanie piany na nową recepturę; 
n) Śpiewamy razem niezapomniane i dobrze wszystkim znane przeboje np. „Łozeń ze sie łozeń… kończąc na 

„Wszystkie rybki”……… 
o) Sto lat, Sto lat Młodej Parze; 
p) Pantomima – pt. „Noc poślubna” – scenka rodzajowa przy prawie zgaszonym świetle 
q) „Picie z cyca”; 
r) Zbójecko ruletka; 
s) Przebieranie na czas - Pan Młody i Pani Młoda z drużbami.  

 

    
Fot. Zbójnickie granie na weselu Janosika i Maryny.  

 
Cena - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 

 

 Terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 

 czasu trwania imprezy (1 – 3 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. 

 
 

 

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 inscenizacji wesela harnasia Janosika z Maryną 

 

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 
 

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

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

           Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
 

             Dołącz do Karpackich Zbójów!                 Zapraszamy do zabawy!  
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