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

 
 

Oferta spotkania z folklorem dla dzieci i młodzieży w szkołach / przedszkolach 
 

Ondrasz, miły Ondrasz, 
teraz sobie rozważ, 
którą to cesteczką, 

do domu spieszyć masz 
 
 
 

Program „Spotkanie z folklorem” organizowany przez Karpackie Zbóje  jest unikalnym edukacyjnym programem, który cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, albo też podczas białych i zielonych szkół w hotelach  i domach wczasowych. 
 
Podczas naszego programu żadne dziecko nie ma prawa się nudzić. Gwarantujemy że w przystępny i wesoły sposób przekażemy 
cenną wiedzę o szeroko pojętej góralszczyźnie i folklorze z regionu Beskidów, Pienin oraz Podhala.  

 
Goroliczek z Żywca 

downi chodził w kyrpcach, 
mioł zgrzebną koszule 
i kłobuczek z piórem. 

 
Spotkanie integracyjne zawiera m.in.: 
 

1. góralski humorystyczny występ gawędziarski podczas, którego dzieci wysłuchają ciekawych interaktywnych legend, zdawać będą zabawne 
„egzaminy” na zbójników, baców i juhasów 

2. warsztaty plastyczne takie jak np.: malowanie ptaszków beskidzkich, malowanie na szkle, wyrób kwiatków z bibuły 
3. nauczymy dzieci góralskiego śpiewu oraz obrzędów góralskich. Następnie zademonstrujemy kilka tańców góralskich i nauczymy dzieci 

podstawowych kroków.  
4. podczas spotkania z góralami i zbójnikami zaprezentujemy dzieciom również stroje ludowe z Beskidu Żywieckiego / Beskidu Śląskiego / Pienin / 

Podhala a ponadto pokażemy tradycyjne instrumenty góralskie. Dzieci nauczą się jak nazywają się poszczególne części stroju góralskiego oraz 
nauczą się gry na unikatowych instrumentach muzycznych takich jak: trombita, róg pasterski, okaryna, złóbcoki, piszczałki pasterskie, fujarki, 
dudy żywieckie itp.  

 
Tą ofertę kierujemy również do placówek turystycznych, które chcą zorganizować atrakcję dla wypoczywających u Nich rodzin z 
dziećmi. 
 
Spotkanie obejmuje: 
 

1. Nasz przyjazd do Państwa szkoły 
2. Interaktywny i bardzo humorystyczny występ folklorystyczny zawierający gawędy, legendy, muzykę 
3. interaktywne legendy - chętne dzieci uczestniczą w przedstawieniu, przebierane są w stroje góralskie i odgrywają łatwe role w gawędach  

i legendach 
4. nauka tańców zbójnickich i śpiewu góralskiego 
5. rekwizyty – elementy stroju góralskiego 
6. sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy 

Rozwinięte liście, 
Dla zbójników szczęście, 

Niech dobrze zbijają 
I chudobnym dają. 

 
Cel spotkania: nauka poprzez zabawę - poznanie legend, stroju góralskiego, muzyki karpackiego regionu. 
 

Skład zespołu: 
 
1. Harnaś – zbój nad zbóje; 
2. Zbójnicy (2 osoby) + gawędziarz 
3. Możliwe 2 pary taneczne (4 osoby). 
4. Kapela góralska (4/5 osób). 

 
             Czas trwania imprezy: 70 min.  

 
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 
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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 spotkania z folklorem dla dzieci i młodzieży 
 

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. 01.728.629 
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