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

 
 

Oferta pokazu strzyżenia owcy 
 
Specjalnie dla Państwa Karpackie Zbóje zorganizują pokaz strzyżenia owiec. Gwarantujemy, że 
owieczki nie ucierpią w tym pokazie, a wszystko odbędzie się tak, jako bywało dawnymi czasy u nas w 
górach. Tradycyjnego strzyżenia owiec nauczyli nas nasi dziadowie i pradziadowie.   
 
Dzieci i młodzież, ale również i dorośli będą mogli na żywo zobaczyć jak się strzyże owcę. Na pamiątkę 
po pokazie weźmiecie sobie próbkę wełny z ogolonej owieczki. 
 
Zobaczycie jak sprawnie idzie naszemu bacy i juhasowi strzyżenie owieczki. Owce i barany 
strzyże się tylko raz w roku. Także jest to nie lada gratka! Nie będziecie żałować! Pokażemy Wam jak to 
górale bardzo sprawnie i bez stresu dla owieczki w kilka minut potrafią zrobić jej „odnowę biologiczną 
po góralsku”. 
 
Tak robi się w górach od setek lat. Człowiek z wełny ma pożytek, a owieczki są z tej „odnowy biologicznej” 

wyjątkowo zadowolone, bo nie jest im tak ciepło latem, jak słonko skwarzy. Hej!  
 
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! 
 
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. 

 

 

                                        Rezerwacja  
 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji 
wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. 
Sienkiewicza 40A, 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. Sienkiewicza 40A 
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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