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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą Karpackie Zbóje podczas różnorodnych warsztatów 

regionalnych w wiosce zbójnickiej.  
 

Chcesz zobaczyć zdjęcia z naszej wioski zbójeckiej? Kliknij tutaj! 

 

    
 
Moi kochani specjalnie dla Was stworzyliśmy niezwykłą ofertę postawienia w niecałe 2 godziny unikatowej wioski zbójnickiej  
w której urządzimy różnego rodzaju warsztaty regionalne. Oferta skierowana jest do Domów Kultury, firm eventowych, skansenów. 
Imprezy plenerowe od wielu lat cieszą się dużą popularnością. Wioskę tworzymy na terenie wyznaczonym przez organizatora, 
dysponujemy własnym nagłośnieniem i niezbędnym sprzętem. Uczestników dzielimy na oddziały, które konkurują ze sobą  
w konkurencjach zbójnickich. 
 
Na waszych oczach wzniesiemy prawdziwą wioskę zbójnicką przeniesioną z serca gór. W wiosce będą grasować prawdziwi zbójnicy  
z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Rumunii i Węgier. Będą napady i tańce, pojedynki zbójnickie  a także możliwość sprawdzenia swoich sił w licznych 
zbójnickich konkursach przy dźwiękach kapel góralskich i gawęd gawędziarzy. Wioska zbójecka będzie cieszyć oczy i duszę każdego uczestnika tego 
niezwykłego wydarzenia. Naszych najmłodszych Gości Karpackie Zbóje zaproszą na spotkania z bajkowymi postaciami, konkursy rysunkowe, zajęcia 
plastyczne z recyclingu oraz liczne warsztaty regionalne. Piękno ludowego stroju góralskiego poznać będzie można na stoisku Zbójnickie Group. Na 
imprezie królować będą Panie z Kół Gospodyń Wiejskich! Odbędą się konkursy na najlepsze zbójeckie danie, prezentacje kapel góralskich, zespołów 
śpiewaczych i rękodzieła. Specjalnie dla was rozstawimy namioty, ławki, stoły, scenę, kramy i stragany z regionalnymi pamiątkami i zbójeckimi 
smakołykami, łodzie flisackie, zagrodę z owcami, domki zbójeckie i szereg stanowisk z warsztatami regionalnymi. Przeniesiecie się w czasy największego 
nasilenia zbójnictwa karpackiego czyli w wiek XVIII. Ta unikalna oferta cieszy się od 2 sezonów wielką popularnością! Zapraszamy i was do skorzystania 
z naszej oferty!  
 

    
 

Warsztaty rzemieślnicze w wiosce zbójeckiej możliwe do zrealizowania: 
 
Oferta zajęć, pokazów, warsztatów, wyjazdowych - rękodzielników ludowych zatrudnionych przez firmę ZBÓJNICKIE GROUP. Pragniemy 
zaprezentować naszą ofertę która w niebanalny sposób wzbogaci oraz uatrakcyjni imprezy organizowane przez Państwa firmę (spotkania, pikniki 
plenerowe, eventy). Zajmujemy się w sposób profesjonalny prowadzeniem zajęć warsztatów rękodzielniczych odnoszących się do dawnych tradycji 
ludowych. W czasie zajęć zapraszamy zawsze zainteresowane osoby do uczestnictwa i spróbowania swoich sił w danym zawodzie zarówno tych 
najmłodszych jak i starszych. Jesteśmy przekonani, że nasza grupa rękodzielników stworzy niezapomniany klimat dawnych czasów, przedstawi kunszt i 
sztukę rękodzielniczą, o której odwiedzający nas uczestnicy długo będą pamiętać.  Przedstawiamy grupę najciekawszych zawodów rękodzielniczych 
które prezentują swój warsztat, jeśli będą Państwo zainteresowani innymi rękodzielnikami i ich rzemiosłem prosimy o kontakt. 
 
Na cenę danego rękodzielnika składają się: 
  
 koszt surowca potrzebnego do przeprowadzenia zajęć  
 ubezpieczenie ZUS  
 ubezpieczenie uczestników biorących udział w zajęciach (NW)  
 podatek 
 w przypadku kowala i ceramika koszt pomocnika  
 materiały na nagrody oraz konkursy 
 dojazd liczony 1 zł za kilometr ( tam i z powrotem ) 
 minimalny czas pracy do 100 km - 4 godzin, do 200 km – 6 godzin, powyżej 200 km -8 godzin.  
 rękodzielnik w ramach swojego warsztatu sprzedaje pamiątki związane z jego rzemiosłem.  

 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.828586590512364.1073741961.351369711567390&type=1
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UWAGI:  
 
Do cen zajęć trzeba doliczyć koszty dojazdu do danego miejsca. Wyceniane jest to zawsze indywidualnie. 1, 5 zł / km. 
 
Koszt noclegu pokrywa osoba zamawiająca warsztaty (jeżeli warsztaty są dwudniowe lub więcej)  
 
W ramach zajęć zainteresowane osoby będą mogły kupić drobne pamiątki wykonane przez rękodzielników.  
 
MODUŁ I 
 

Zajęcia pszczelarskie, wytwarzania miodu.  
 
Uczestnicy poznają całą sztukę powstawania miodu, budowę ula, oraz akcesoriów pszczelarskich, mają możliwość próbowania różnych miodów oraz 
wykonania drobnych rzeczy (figurek) z masy pszczelej. Spotkania organizowane przez nas mają na celu pokazanie w dużym skrócie jak wygląda praca 
pszczelarza. Jednocześnie osoby uczestniczące w zajęciach mogą się przekonać „na własnej skórze” czy nie boją się pszczół. Organizatorzy zapewniają 
sprzęt oraz odzież pasieczną jak: dłuto pasieczne, miotełkę pasieczną, podkurzacz, kombinezon pszczelarski, kapelusz pszczelarski, rękawice, osłony 
łączące nogawki z butami. Pamiętajmy, że wielkim przysmakiem zbójników był miód. Za kradzież miodu w dawnych czasach groziła kara śmierci. 
Niemniej jednak niejeden zbójnik odważył się na kradzież miodu z pasieki zamożnego pana… 
 

    
Fot. Warsztaty pszczelarskie.  

 
Celem naszej pracy to pokazanie jak wygląda każdy dzień pracy w pasiece w sezonie i poza nim. Nie agitujemy do zawodu osób bez przekonania bo to 
One same po wizycie u nas podejmują decyzję we własnym zakresie. Nasza praca nie polega na nakłanianiu do podjęcia zawodu pszczelarza a jedynie 
wskazuje drogę i udziela odpowiedzi: „Czy ja jestem w stanie pracować dla siebie prowadząc pasiekę pszczelą”. 
 

    
Fot. Warsztaty pszczelarskie.  

 
 

Cena: 250 zł brutto godzina 
 

MODUŁ II 
 

Zajęcia malowania na szkle (motywy ludowe, folkowe, góralskie, zbójnickie) 
 
Pod płytkę szklaną wcześniej przygotowaną kładzie się motyw wydrukowany na papierze (może być góralski, zbójnicki np. chaty góralskiej albo gór) i 
potem farbami maluje się po tej płytce szklanej farbami specjalnymi, tak że po namalowaniu powstaje piękny obrazek do zawieszenia. Malarstwo na 
szkle ma w Polsce długą tradycję i stanowi ewenement na  skalę światową. W  XIX w. malarstwo ludowe, w tym  malarstwo na szkle nie było 
postrzegane w kanonach piękna. Dopiero po 1946 r. technika ta przeżywa swój renesans.  

 

    
Fot. Warsztaty z malowania na szkle. 

 
Ważną rolę w powrocie malarstwa na szkle, miało zainteresowanie odbiorców w kraju i za granicą. Wskrzeszono nie tylko zainteresowanie, ale również 
powiększyło się grono adeptów tej pięknej sztuki. Do najbardziej znanych malarzy na szkle należą: Ewelina Pęksa, Zofia Gąsienica – Roj, Władysław 
Walczak – Baniecki, Barbara Baniecka – Dziadzio, Janina Walczak, Rozalia Szypuła, Maria Gatner – Guzy, Józef Hulka, Stanisław Wyrtel. 
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Technika malowania obrazów na szkle polega na malowaniu na wewnętrznej powierzchni szyby, stosując odwrócony cykl malowania.  Technika 
malowania nie uległa zmianie, wprowadzono jednak cieniowanie i łamanie barw oraz techniki transparentne. Rozszerzyła się również tematyka, obok 
postaci świętych pojawiły się sceny rodzajowe z życia wsi, ilustracje legend i zwyczajów a także abstrakcje. 
 
Uczestnicząc w warsztatach będziecie mieli Państwo możliwość poznać historię malowania na szkle oraz stworzycie własnoręcznie dzieło , które ozdobi 
Waszą lub osoby obdarowanej ścianę.  
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ III  
 

Ceramika - zajęcia wyjazdowe  
 

      
Fot. Zajęcia ceramiczne.  

 
Już w najdawniejszych czasach pierwsi ludzie którzy wzięli glinę do reki próbowali stworzyć naczynia, na początku z wałeczków a potem przy pomocy 
kół garncarskich. Rękodzielnik ludowy zatrudniony przez naszą firmę ZBÓJNICKIE GROUP zajmujący się ceramiką zabierze wszystkich 
zainteresowanych w magiczny świat gliny, toczenia miseczek i wazonów przy kole o napędzie elektrycznym oraz tradycyjnym nożnym. Będziecie mogli 
wytwarzać naczynia, garnki ręczne różnymi metodami, poznacie tajniki gliny i jej właściwości zarówno te odmładzające jak i relaksujące. Warsztaty i 
techniki wytwarzania naczyń z gliny będą oceniać groźni zbójnicy, którym trzeba będzie podarować gliniany dzban na wino, żeby wkupić się w ich łaski! 
Hej! 
 
Charakterystyka zajęć (pokazu)  
 
Osoby zainteresowane toczą przy kołach garncarskich o napędzie elektrycznym lub przy kole o napędzie nożnym, tworząc wcześniej ustalone prace. 
Każda z osób swoją wykonaną pracę dostaje na własność. Do dyspozycji będzie również koło garncarskie przy którym dzieci mają możliwość 
samodzielnej zabawy, tworząc różne kształty. Osoby zainteresowane będą mogły lepić z gliny starodawne naczynia, figurki różnymi technikami.  
W czasie zajęć warsztatowych będą zalewane wraz z uczestnikami zajęć formy gipsowe gliną lejną, a wyroby, które uzyskamy z tej pracy będą 
rozdawane w formie nagród lub pamiątek. Każda z osób będzie miała możliwość umycia rąk po skończonej pracy, gotowe wyroby będą układane na 
tacki, uczestnik zajęć będzie mógł swoją wykonaną pracę zabrać na własność.  

 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ IV 

 

Wikliniarstwo – plecionkarstwo  
 

Czy marzyliście o tym aby wziąć kilka gałązek wikliny do ręki i spróbować upleść z nich koszyczek? Jeśli tylko sięgniemy pamięcią to pierwsi ludzie 
wyplatali różne rzeczy z trzciny, wikliny czy gałązek. Bardzo chętnie uchylimy rąbka rzemiosła i zainteresowanym osobom pomożemy w wykonaniu 
ładnego wyrobu, który będzie niebanalną pamiątką dla uczestników zajęć. 

 

    
Fot. Zajęcia wikliniarskie. 

 
Charakterystyka zajęć (pokazu)  
 
Osoby zainteresowane w czasie zajęć będą mogły zapoznać się z różnymi materiałami używanymi w rzemiośle wikliniarsko plecionkarskim. Każda z osób 
będzie miała okazje wykonania prostego wyrobu z wikliny lub trzciny np. wianka lub koszyczka. Wyroby wykonane przez uczestników zajęć przechodzą 
na ich własność. W czasie zajęć przeprowadzane będą konkursy z nagrodami. Przewidywana liczba uczestników zajęć w ciągu jednej godziny od 20 – 30 
osób. 
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
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MODUŁ V 
 

Kowalstwo artystyczne 
 
Nasz żywioł to ogień, każdy nawet najtwardszy metal w naszych rękach staje się łagodny na kształty które mu nadajemy. Zainteresowana osoba będzie 
mogła spróbować swoich sił, podnosząc młot i uderzając w gorący metal lub w wypadku dzieci napompować miech kowalski. Wykonane dzieło u kowala 
to wielkie przeżycie okupione potem i wysiłkiem fizycznym. Obok tak wykonanej samodzielnie pracy nigdy nie przejdziecie obojętnie. Bądźcie kowalami 
nie tylko własnego losu i skorzystajcie z naszych zajęć. 
  

    
Fot. Zajęcia z kowalstwa artystycznego.  

 
Charakterystyka zajęć (pokazu)  
 
Podczas zajęć prezentowany jest warsztat kowala, osoby zainteresowane zapoznają się z historią kowalstwa, z metodami kucia, oraz uczestniczą  
w pokazie wykonywania różnych elementów wykuwanych w metalu. Osoby dorosłe mogą spróbować swoich sił wykonując proste elementy w postaci 
podkówki, gwoździa. Elementy wykute przez kowala jak i te wykonane przez uczestników przechodzą na własność osoby zainteresowanej. Dzieci 
podczas pracy kowala wykonują proste czynności pomocnicze, trzymają szczypce, uderzają młoteczkiem w chłodny materiał, pomagają wyginać 
elementy, pompują miech. 
 

     
Fot. Zajęcia z kowalstwa artystycznego.  

 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ VI 

 

Wyrób figurek drewnianych 

 
Zajęcia wyrobu figurek drewnianych są naszą nową propozycją. Osoba wykonująca zajęcia to już trzecie pokolenie rodziny rzeźbiarzy. Zajęcia są tak 
przygotowane aby osoba zainteresowana w krótkim czasie i przy użyciu bardzo prostych narzędzi mogła wykonać figurkę z przygotowanych wcześniej 
elementów. 

 

   
Fot. Wyrób figurek drewnianych. 

 
Charakterystyka zajęć (pokazu)  
 
Zajęcia warsztatowe mające na celu przedstawienie uczestnikom sposobu wykonywania różnych figurek drewnianych odnoszących się do dawnych 
wierzeń ludowych. Figurki wykonywane są z drewna oraz wszystkiego co możemy znaleźć w lesie podczas spaceru: czyli kory, paproci, gałązek, listków. 
szyszek, żołędzi.  

 
W czasie zajęć ( pokazu ) uczestnicy mogą brać udział w wykonywaniu prostych figurek zwierzątek, górali, zbójników, dowiedzieć się jakie znaczenie  
w dawnych czasach dla ludzi miała dana figurka, poznać różne techniki ich łączenia. 
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
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MODUŁ VI 
 

Wyrób witraży, zawieszek, kolczyków, obrazków 
 
Piękno tworzenia w szkle ograniczone wyobraźnią. Wyrób witraży to wspaniała praca dla wszystkich, tych malutkich jak i dorosłych.  
 
Charakterystyka zajęć (pokazu)  
 

    
Fot. Zajęcia wytwarzania witrażyków i zawieszek.  

 
Osoby zainteresowane tworzą swoją pracę przy użyciu kawałków szkieł kolorowych. Utworzona kompozycja jest łączona specjalną techniką przy 
pomocy rękodzielnika. Zainteresowanie tymi pracami jest tak duże iż jest to jeden z wiodących tematów w naszej ofercie. 
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ VII 
 

Tkactwo  
 
Tkactwo to kunszt, robótki ręczne to relaks, gobelin to sztuka. Osoba która je prezentuje to najlepszy rękodzielnik który w łatwy, prosty i ciekawy 
sposób potrafi przekazać swoje umiejętności innym, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Zajęcia są tak przygotowane aby w dość krótkim czasie osoba 
zainteresowana mogła wykonać lub poznać tajniki danej profesji. Nasze zajęcia to spokój dla ciała i duszy tak potrzebny dziś, kiedy jesteśmy pochłonięci 
pracą oraz obowiązkami dnia codziennego. 
  

    
Fot. Warsztaty tkackie. 

 
Charakterystyka zajęć (pokazu)  
 
W czasie zajęć  (pokazu) osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z pracą przy dużym krośnie tkackim, poznać różne techniki tkania w różnych 
splotach prostych i złożonych, haftu, robótek ręcznych, na szydełku oraz drutach. W czasie zajęć osoby będą mogły spróbować swoich sił przy 
maleńkich krosnach tkackich przy których w niedługim czasie wykonają pokrowiec na telefon lub opaskę na rękę. Dzieci mają możliwość wykonywania 
rysunków przy użyciu różnych ziaren, słonecznika, maku, zbóż.  
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ VIII 

 

Florystyka - artystyczne układanie kwiatów, wyrób kwiatów z bibuły 
 
Charakterystyka zajęć (pokazu):  
 

    
Fot. Zajęcia florystyczne.  
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Celem zajęć (pokazu) jest przedstawienie osobom zainteresowanym sztuki tworzenia bukietów, stroików wykorzystując w tym celu różne rodzaje 
gałązek, kwiatów, traw, trzcin. W czasie zajęć osoby zainteresowane poznają różne tajniki związane z florystyką będą mogły spróbować swoich sił przy 
wykonaniu prostych stroików lub kompozycji kwiatowych. Wykonane prace prze osoby zainteresowane przechodzą na ich własność.  
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ IX 
 

Czerpanie papieru i pisanie gęsim piórem 
 
Organizowane przez nas warsztaty utrzymane są w duchu epoki poprzez wykorzystanie starych receptur, zabytkowych maszyn i dawnych strojów 
prowadzących pokaz. Zajęcia mają interaktywną formę pozwalającą uczestnikom nie tylko biernie obserwować pokaz, ale również samodzielnie 
wyczerpać kartkę papieru, zadrukować ją, zapisać gęsim piórem, czy przystawić lakową pieczęć. Ponadto uczestnicy warsztatów otrzymują 
własnoręcznie wykonany certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności i zapoznanie się z tematyką z zakresu drukarstwa, papiernictwa.  
 

    
Fot. Czerpanie papieru. 

 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ XI 
 

Zdobienie porcelany 
 

   
Fot. Zdobienie porcelany. 

 
Istnieje możliwość wykonania dla Państwa wyrobów reklamowych związanych ze zdobieniem ceramiki, np. filiżanki z logo firmy, kubki, talerzyki.  
Od niedawna wprowadziliśmy do swojej oferty zajęcia zdobienia wyrobów ceramicznych, które się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Osoba 
dostaje czysty kubeczek lub filiżankę z talerzykiem i przy pomocy pędzla i odpowiedniej farby nanosi swój wzór lub motyw, taki wymalowany wyrób 
trafia na 1 godzinę do pieca po czym jest gotowy do codziennego użycia. Stanowi wspaniała pamiątkę dla osoby wykonującej.  
 
Charakterystyka zajęć (pokazu):  
 
Celem zajęć (pokazu) jest przedstawienie zainteresowanym osobom sposobu zdobienia wyrobów ceramicznych za pomocą farby wodnej (nie 
zawierającej szkodliwych związków chemicznych). Podczas zajęć przedstawiona zostanie historia zdobienia naczyń ceramicznych różnymi technikami.  
Osoby zainteresowane będą mogły przyozdobić wyrób ceramiczny (filiżanka z talerzykiem, kubeczek) różnymi wzorami ludowymi lub według własnego 
projektu. Wyrób następnie trafi do pieca i po ok. godzinie będzie gotowy do odebrania. Wyrób już gotowy może służyć do codziennego użytku, bodąc 
wspaniała pamiątką. Wykonane prace prze osoby zainteresowane przechodzą na ich własność.  
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
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MODUŁ XII 
 

Snycerstwo 

 

     
Fot. Snycerstwo. 

 
Zajęcia mają na celu ukazanie dawnej sztuki rzeźbienia w drewnie za pomocą specjalnych dłut pobijanych kryplem. Osoba zainteresowana będzie mogła 
spróbować swoich sił przy wykonaniu prostych elementów. Podczas zajęć osoba prowadząca przedstawi historię snycerstwa, opowie o narzędziach, 
technice posługiwania się nimi. Wykonane prace prze osoby zainteresowane przechodzą na ich własność.  
 
Cena: 250 zł brutto godzina 
 
MODUŁ XIII 

 

Tworzenie ziołowych mydełek ekologicznych 
 

Wymieszaj różne surowce, dodaj szczyptę ziół do tego jeszcze kilka kropel twojego ulubionego koloru – poczuj się jak czarownik lub księżniczka – 
wyczarujesz swoje mydełko które może być wspaniałym prezentem dla bliskiej Ci osoby.  
 

    
Fot. Mydełka ziołowe.  

 
Charakterystyka zajęć (pokazu): 
  
Zajęcia: proste ziołowe kosmetyki: mydełka i musujące kulki do kąpieli. 
Wstęp: pogadanka o ziołach, rozpoznawanie, wąchanie i próbowanie ziołowych herbatek. 
Tworzenie mydełek z dodatkiem naturalnych składników. 
Wyrabianie kulek musujących do kąpieli. 
 
Cena: 250 zł brutto godzina 

 
MODUŁ XIV 

 

Zajęcia – zabawy z Klaunem 2 - 3 osoby 
 

    
Fot. Zabawy z klaunem.  

 
Każdy kto organizuje biesiadę, zagrodę, gród rycerski, oblężenie, jarmark, kiermasz i interesują Go gry błazeńskie dla dzieci koniecznie musi zaprosić 
błazna do współpracy! Potrafimy się również świetnie naśmiewać z czeladników, rękodzielników i zbójników :)  
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Dopasowujemy się do każdej scenerii/tła organizatora. Błazen prowadzi zabawy błazeńskie dla dzieci m.in. spacer na błazeńskich nartach, rzut złotymi 
podkowami szczęścia, kolorowe baloniki, wory strachu. Ponadto wprowadza miłą i zabawną atmosferę na imprezie.  
 
1.Każde dziecko otrzymuje kolorowego balonika zaczarowanego w zwierzaka/ kwiatka/ przedmiot - (pszczółkę, szable, miecze, kosmiczny laserowy 
pistolet, biedronkę, motylki, pieski, kotki, łabędzie, suszarki ... duży wachlarz możliwości! :))  
 
2. Gry i zabawy o charakterze integracyjno – rekreacyjnym z wykorzystaniem m.in. sprzętu sportowego i chusty animacyjnej, zapewniają dzieciom ruch, 
elementy rywalizacji, a przede wszystkim wzbudzają w nich wiele emocji.  
 
3. Animator wręcza każdemu uczestnikowi małą buteleczkę z bańkami do zabawy, po czym wraz z dziećmi puszcza małe i duże baniole. Dodatkowo 
uruchamiana jest bańkowa maszyna, z której wylatują duże ilości mydlanych bąbelków. Bańkową kąpiel urozmaicają 3– 4 konkursy na wesoło. Wariant 
możliwy jedynie na świeżym powietrzu. Niezbędny dostęp do prądu (220V). 4 Każdy z nas wiele razy marzył by choć przez chwilę być kimś zupełnie 
innym. Czasami niewiele potrzeba by spełnić te marzenia. Dzieciaki jak i wszyscy zainteresowani dzięki poddaniu się krótkiemu, bezbolesnemu 
zabiegowi malowania twarzy mogą zmienić się w księżniczkę, kolorowego motylka, spidermana, groźnego pirata, odważnego żołnierza, tygryska, kotka, 
pieska czy też w strasznego potwora … w co tylko sobie wymarzą! 
 
Nasz klaun od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, również tą, która wymaga szczególnego zainteresowania ze względu na problemy, które napotyka 
w swym życiu. W pracy tej pomaga mu jego wykształcenie, liczne kursy i szkolenia oraz doświadczenie, które posiada. Poza tym jest on osobą 
energiczną, kreatywną i otwartą na potrzeby dzieci. 

 
Cena: 250 zł brutto godzina 

 
MODUŁ XV 
 

Zajęcia z recyklingu, tworzenie różnych rzeczy z „niczego” 
 
Jak w twórczy sposób nadać drugie życie przedmiotom, które mamy na co dzień w domu, a które normalnie trafiłyby do kosza. Przy pomocy odrobiny 
wyobraźni pokażemy, na ile sposobów można wykorzystać zużyte plastikowe butelki, kubeczki po jogurtach, tekturowe pudełka czy stare gazety.  
W trendach wzorniczych powstał jakiś czas temu nowy nurt. Upcycling, bo o nim mowa, powoli stał się bardzo modnym elementem zarówno we 
wnętrzarstwie, meblarstwie, projektowaniu akcesoriów a nawet w modzie. Upcycling czyli wrzucenie do wyższego obiegu, jest wykorzystaniem starych, 
niepotrzebnych przedmiotów i nadaniem im nowego życia, zmiana ich funkcji, czasem formy. Znamienne jest także to, że upcyckling, póki co, jest 
rodzajem „zrób to sam”, co z kolei pozwala na rozwijanie kreatywności w każdym użytkowniku, bez ograniczeń. 
 

    
Fot. Zajęcia z recyclingu.  

 
Charakterystyka zajęć: 
 
Wstęp: pogadanka na temat śmieci i sposobów walki z ich nadmiarem.  
Twórczy recycling albo modniej "upcycling" to robienie kwiatków z plastikowych butelek. Polega to na wycinaniu i zaginaniu plastiku nad tealight'am. 
Wykorzystywanie różnych niepotrzebnych rzeczy do tworzenia fajnych i ciekawych przedmiotów.  
 
Cena: 250 zł brutto godzina 

 
MODUŁ XVI 
 

Zajęcia Rycerskie, Wikingów, lekcje historyczne 
 

Cena za zajęcia uzależniona jest od wielkości (rozmiaru) prezentowanej wioski, oraz od ilości zaangażowanych osób oraz rekwizytów. 
 

     
Fot. Zajęcia historyczne. 
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Posiadamy 2 duże zespoły odnoszące się do tematyki średniowiecznej. Są to zespoły rekonstrukcyjne, które mogą zaprezentować różne epoki. 
 
Nikt nie przejdzie obojętnie obok rycerza który zawsze wzbudzał podziw i zachwyt. Zdradzimy Ci tajemnice tak mroczne a zarazem tak ciekawe że 
będziesz je pamiętać bardzo długo. Przymierzysz strój giermka oraz będziesz miał możliwość wypróbowania swoich sił w różnych zabawach taktycznych. 
Najbardziej waleczni będą nagrodzeni i pasowani na giermka. Zapraszamy chłopców i dziewczyny aby spróbowały swoich sił w zajęciach jakie dla was 
zorganizowaliśmy.  
  
Charakterystyka zajęć 
 
- budowanie szałasu; 
- musztra średniowieczna z pikami; 
- nauka splatania sznurów; 
- podstawy fechtunku na kije, proste zasłony i cięcia; 
- nauka szyfrowania wiadomości; 
- szukanie skarbu; 
- ubieranie rycerza w zbroję, ciekawostki na temat uzbrojenia średniowiecznego. 
 
Cena: 400 zł brutto godzina. 
 
Koszty dodatkowe: 
 
Przywiezienie namiotu (6 m x 8 m ) wówczas wszyscy rękodzielnicy prowadzą zajęcia w namiocie – 700 zł brutto 
Rozstawienie namiotów (6 szt.) rycerskich , zbójnickich - 1400 zł 
 
MODUŁ XVII 

 

Warsztaty folklorystyczne – nauka gry na tradycyjnych instrumentach góralskich    
 
W warsztatach mogą wziąć udział dzieci i młodzież. Prowadzącym zajęcia jest m.in. słynny gawędziarz – multiinstrumentalista – Jacenty Ignatowicz, 
który dodatkowo jest pedagogiem. Podczas spotkania dzieci i młodzież, ale również i dorośli będą mogli nauczyć się gry na tradycyjnych instrumentach 
góralskich - dudach, skrzypcach, heligonce. Instruktorami  są autentyczni muzycy ludowi, występujący w autentycznych kapelach góralskich.  
 

Tońcyli zbójnicy na polanie 
Dosłyseli od gór zawołanie 

Pozierali, uwidzieli 
Ze się im bucyna już zieleni 

 

     
Fot. Warsztaty z Jacentym Ignatowiczem.  

 
Program warsztatów obejmuje naukę autentycznych melodii góralskich. W obecnych czasach jest duże zapotrzebowanie na naukę gry na tradycyjnych 
instrumentach góralskich. Jest nadzieja, że nie zaginą dawne góralskie melodie i wychowamy nowe pokolenie muzyków ludowych. 
 
Cena: 250 zł brutto godzina 

 
MODUŁ XVIII 
 
MOŻLIWE STANOWISKA GÓRALSKIE I ZBÓJNICKIE PODCZAS IMPREZY: WIOSKA ZBÓJNICKA 
 
STANOWISKO Z OSCYPKAMI – wg oferty: http://www.karpackiezboje.pl/?id=207 
 
Podczas imprez plenerowych, pikników firmowych posiadamy 2 budki góralskie z oscypkami, bryndzą podhalańską / wołoską, redykołkami, bundzem 
owczym, serkami pasterskimi, gałkami owczymi, korbaczami wędzonymi, serkami z mleka krowiego.  
 
STANOWISKO ZE ZBÓJ GADŻETAMI – wg oferty http://www.karpackiezboje.pl/?id=211  
 
Nasza Firma od 2007 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją pamiątek regionalnych i zbójnickich w kraju i za granicą. Dysponujemy kilkunastoma 
zbójnickimi i góralskimi straganami, które jesteśmy w stanie przywieźć i rozłożyć na dowolnej imprezie plenerowej. Nasze zbójnickie stragany cieszą się 
dużą popularnością.  
 
STANOWISKO ZE STROJAMI GÓRALSKIMI, ZBÓJNICKIMI, FOLKOWYMI  
 
wg oferty: 
 
http://www.karpackiezboje.pl/?id=205  
 
http://www.karpackiezboje.pl/?id=208 

http://www.karpackiezboje.pl/?id=207
http://www.karpackiezboje.pl/?id=211
http://www.karpackiezboje.pl/?id=205
http://www.karpackiezboje.pl/?id=208
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ZBÓJECKI CATERING – wg oferty www.goralskicatering.pl  
 
Propozycje smakowitych i swojskich dań regionalnych, które mogą być serwowane podczas imprezy: 
 
 Kwaśnica góralska 
 Żurek zbójnicki  
 Zupa grzybowa z prawdziwków z ziemniakami  
 Kiełbasa swojska +dodatki (swojski chleb, keczup, musztarda, chrzan, sos barbecue)  
 Ziemniaki pieczone w ogniu z bryndzą  
 Żeberka na mioduli  
 Pierogi zbójnickie 
 Świńska kita z kaszą i kapustą zasmażaną  
 Wędzony pstrąg potokowy, podawany z ziemniakami pieczonymi w ognisku  
 Krupniok (kaszanka) biały, czarny z chlebem  
 Chleb ze smalcem (ze szpyrkami) + ogórek kiszony z dębowej beczki  
 Łoscypek z żurawiną  
 Oscypek grillowany w boczku z sosem czosnkowym, śmietanowym, koperkowym  
 Karczek z grilla z podpiekaną cebulką  
 Bigos harnasia Janosika z chlebem  
 Golonko zbójnika Proćpoka z kapustą  
 Gulasz zbójnicki a ‘ la Janosik– gulasz po węgiersku z harnasiowego kociołka  
 Duszonki zbójeckie  
 Surówki 
 Ciasto (kołacz zbójnicki z serem lub jabłkami)  

 
Napoje możliwe do zakupu podczas imprezy: 
 
 Wino grzane / kubki + butelka  
 Grzane piwo z przyprawami / piwo (butelka) 
 Herbatka z prądem 
 Soki i napoje gazowane i niegazowane 
 Wódki regionalne (degustacje alkoholi regionalnych) 
 Miodonka beskidzka 
 Herbata z cytryną 
 Herbata ziołowa (herbata ze zielin)  
 Kawa 
 
STANOWISKO WINA ZBÓJNICKIE GRZANE  
 
 Zbójeckie Grzane Korzenne  
 Zbójeckie Grzane Rumowe  
 Zbójeckie Grzane Malinowe  
 Zbójeckie Grzane Korzenne  
 
STANOWISKO GDZIE BĘDĄ PRZEPROWADZANE DEGUSTACJE REGIONALNYCH ALKOHOLI 
 
Tradycja produkcji wódek regionalnych w Beskidach sięga XIX wieku, najbardziej znanymi trunkami z tamtego okresu jest warzonka i miodonka.  
Dla podtrzymania i krzewienia tych regionalnych powstało szereg regionalnych wódek, które mogą Państwo degustować podczas biesiady zbójnickiej  
w Chorzowie. Podczas imprezy będzie można degustować. Pokaz prowadzony przez Mistrza sztuki barmańskiej. 
 
 Warzonka zbójnicka 38 % - podawana na ciepło 
 Miodonka zbójnicka 35% - podawana na ciepło 
 Macidula 40% 
 Kurwica drink „ BIAŁA ZADYMA” 40% klasy Premium 
 Góralska kawa /Stara kurwica 16 lat leżakowana w dębowych beczkach 
 Zbójnicka herbata/ Przekurwica o mocy 50 % 
 Wódka Szwagrów, 
 Warzonka Złota Prezydencka 
 Starka Prezydencka. 

 
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! 

 
 

http://www.goralskicatering.pl/
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Rezerwacja wioski zbójnickiej w dowolnym miejscu w Polsce 
 

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 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

