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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą Karpackie Zbóje podczas eventu firmowego – 

zbójnicki napad na polanie! 
 

 
              Hej Sablicek zbójnicek, 

hej siekiyrecka ostra - 
niejedna dusycka 

bez niom w niebo posła... 
Hej Sablik se zaśpiywał, 

ej Krzywań mu odpedział, 
bo o jego sprawie 

nik inny nie wiedział... 
 

SCENARIUSZ IMPREZY ZBÓJNICKIEJ 
 
NAPAD ZBÓJNICKI 
 

Na uczestników imprezy, którzy zaproszeni są na ognisko z pieczeniem kiełbasek, niespodziewanie  
i w bardzo realistyczny sposób napadają zbójnicy - banda rozwrzeszczanych, uzbrojonych w liny, pukawki, 
ciupagi górali. Biorą wszystkich uczestników w niewolę, a Ci aby się wyzwolić i wykupić muszą wziąć udział 
w szeregu zadań specjalnie przygotowanych na tą okazję... 
 
Miało być tak piknie, szliście se, bez spokojnóm doline, słónecko piyknie świyciło, ptoski śpiywały, strumycek zawodził 
słodkóm nute…. Jaz tu nagle z leśnej otchłani wylatujóm zbóje srodzy z ciupagami u boku. Strzelajóm az usy bolóm i całym 
lasym trzynsie jakoby jaki kóniec świata przyseł abo kie by się sóm deboł łobiesiył. Syćkie baby pod wóz się chowajóm, 
kieckami się przykrywajóm a zbóje ich ciongnóm w ciorny las. 
 
A i jesce jaki piekniyjsy kónsek mięsa zbieróm coby na śpasy przy muzyce w kolibie było co na diabelskim łogniu piyc.  
Co lepsze pozbiyrali i prędko odjechali. Kie chcecie swoich kamratów łod tortur zbójnickich ocalić musicie dokładnie 
instrukcyje czytać i wsyćko robić tak jak wóm to tu zbóje ciorno na biołym napisali. 
 
Na scyńście baca drogę do zbójnickiej jaskini zno i jak mu dobrze zapłacicie to wos tam całych zaprowadzi. A wy póki 
jeszcze mocie czas, to na to spotkani solidnie się przygotujcie bo łatwe óno nie będzie. Krwi wóm upuscóm do kotła, może 
jaki ucho obetnóm, abo w dyby zakujóm. Chyba ze uznajóm żeście tez zbójniki i za swoich kamratów was weznóm. 
 
Zbójnicy straszą, zbierają myto, mogą kogo w strumieniu przytopić, na łognisku podsmażyć, ale tys z dziewkami 
potańcować a jak im kto zagro, zbójnickiego wykrzesać. Łosobnym elementem zabawy moze być łognisko - grill z 
góralskom kapelom. Może tys być, kulig saniami, albo wozami, albo bryckami, to juz w zalezności. Może tys przyjść 
gawędziarz co gawędzi i plecie i bajo o tym i owym cyli o filozofii góralskiej. Mogymy tys dziewki porwać i nie oddawać albo 
oddać (co juz drozyj kostuje). No i ocywista zbójnickiego z akrobacyjami jakich świot ni widzioł zotańcyć. 
 
Jakbyście kcieli to mogymy pokozać jak to harnasiowe na koniach harcujom, a świot tego nie widzioł co łoni w galopie 
wyprawujom, na tyn pzykłod ciupazkom bez łeb murgrabiego, albo jak świca w siodle głowom w dół. Bez łogień jadom i 

nic im albo młyńce kryncom, albo jakiego hajduka za koniem powlekom.  
 

FAKTY HISTORYCZNE 
 
W czasie napadów dla zysku zbójnicy w XVII i XVIII wieku starali się unikać zabijania i podpalania, a w czasie napadów 
dokonywanych z zemsty palili domostwo, torturowali obecnych i zabijali winnego. W działalności zbójników zdecydowanie 
przeważały napady rabunkowe. Ich głównymi obiektami były bogate gospodarstwa, karczmy, podróżni, szałasy pasterskie, 
a sporadycznie mniejsze dwory i kościoły. Działalność zbójnickich towarzystw skierowaną była w przeważającej mierze na 
członków społeczności wiejskiej, a tylko sporadycznie na przedstawicieli innych warstw społecznych. Postać zbójnika 
napadającego wyłącznie na panów i bogaczy istnieje tylko w micie ludowym. Rabunek był podstawowym sposobem 
zaopatrywania się zbójników w potrzebne przedmioty. 

 
INFORMACJE TECHNICZNE: 
 
Nasze imprezy mają za zadanie w zabawny sposób pokazać uczestnikom, niektóre elementy i zwyczaje folkloru góralskiego. 
Impreza prowadzona jest przez profesjonalnego wodzireja górala, który wraz z kapelą góralską Karpackie Zbóje wciąga 
uczestników do zabawy. Na początek grupę podzielimy na mniejsze drużyny, które będą rywalizować pomiędzy sobą. Każda 
z drużyn dostanie kartę zadań do wykonania. Przy każdym zadaniu będzie znajdował się pomocnik Harnasia, który 
szczegółowo objaśni konkurencje. Pomocnicy Harnasia będą również oceniać grupy podczas konkurencji i przyznawać im 
punkty za ich wykonanie. Na koniec grupy będą musiały oddać Harnasiowi karty z uzyskanymi wynikami.  
 
Harnasiowe próby – konkurencje punktowane przez zbójników:  
 

 Skrzynecki czyli która drużyna wyżej wyjdzie po skrzynkach (zabawa z asekuracją linową); 
 Gazdowski test - czyli próba na układanie kopy i robienie powrozu z siana; 
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 Moja-Twoja, czyli każdy ciągnie w swoją stronę. 2 osoby z grupy mają za zadanie w jak najkrótszym czasie 
przeciąć drewniany klocek za pomocą specjalnej piły moja-twoja; 

 Rzut Drwala - konkurencja dla najsilniejszego przedstawiciela z drużyny, polega na rzucaniu drewnianym 
drągiem na odległość; 

 Góralski Quiz – czyli jak se grupa radzi z rozumieniem górali, trzeba będzie przetłumaczyć kilka zwrotów 
góralskich takich jak np: cucha, smrek, cerpok, cetyna, cepr; 

 Furman – drużyna ma za zadanie załadować powóz kamieniami a następnie przejechać tor przeszkód tak żeby 
żaden z kamieni nie wypadł. Konkurencja jest uznana za zakończoną jak drużyna dojedzie do mety ze wszystkimi 
kamieniami a następnie je rozładuje.  

 Strzelanie z procy / kusy / łuku do celu – każdy zawodnik z drużyny ma do dyspozycji dwa strzały do celu,  
w postaci balonów. Za każdy udany strzał przyznawane są punkty dla drużyny; 

 Flisak – grupa ma za zadanie zbudowanie Tratwy Flisackiej z przygotowanych elementów, a następnie cała 
drużyna musi pokonać wyznaczony odcinek na zbudowanej przez siebie tratwie;  

 Zbójecki Dart – czyli ciepnięcie ciupazkom i toporem do pieńka. Grupa wybiera przedstawiciela drużyny, który 
będzie miał za zadanie trafić siekierką w wyznaczony cel; 

 Skakanie przez ogień w rytm muzyki góralskiej; 
 Mocowanie się z harnasiem – zapasów górolskich oni wos naucom oj naucom; 
 Wina albo piwa zdobycnego popić na cas, może kto wincy i sybci wypije. Picie gorzałki ze zbójeckiej narty. 

Dwie drużyny po 4 osoby rywalizować będą w piciu gorzałki; 
 Tańce i śpiwy górolskie to się wi i duzo insych psyjemności; 
 Małysz - drużyna ma zakładaną specjalne zbójeckie narty w których ma pokonać tor przeszkód; 
 Rozpoznawanie serów góralskich i herbaty góralskiej; 
 Wybór Zbójnika Wiecoru (wyłonionego podczas konkursu na taniec zbójnicki).; 
 Dopełnieniem zabawy jest składanie przysięgi zbójeckiej przed Harnasiem i jego zbójnikami.  
 

W razie remisu wśród drużyn konkurencja na dogrywkę przeciąganie liny. 
 

Impreza przewidziana jest na ok. 3 h. W tym czasie Goście będą mieli do dyspozycji lunch w postaci góralskiego jadła i 
popitki www.goralskicatering.pl  

 
W zabawie biorą udział: Harnaś (wodzirej), zbóje, zbóje jadący na koniach, górale i góralki, tanecznicy z kapeli Karpackie 
Zbóje.  
 
Dla najlepszej drużyny przewidziane są nagrody w postaci: 
 

 panowie - kapelusze góralskie, ciupagi oraz zbyrcoki; 
 panie - chustki góralskie, wołki na chłopów oraz korale; 
 

A do tego napój Janosikowej mocy oraz certyfikat Cepra Roku! 
 
W czasie zbójnickiej zabawy integracyjnej będzie przygrywała góralska kapela Karpackie Zbóje.  
 
Cena: do uzgodnienia. 
 

Rezerwacja napadu zbójnickiego na polanie (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 

http://www.goralskicatering.pl/
mailto:marketing@zbojnickie.pl

