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

 
 

Oferta Zbójnicy przy ognisku 
 
 

Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta, 
śpiewanie i granie, i piękne dziewcęta! 

 
Zbójnickie Group organizuje ogniska z kapelą góralską Karpackie Zbóje i ze zbójeckim 
cateringiem (ciepłym poczęstunkiem przy ognisku). Ogniska jesteśmy w stanie zrobić na śródgórskich 

polanach w Beskidach, Gorcach, Pieninach, Tatrach. Tak nasza zbójnicka ekipa przygotuje ognisko, 
drewno, catering, stoły, itd. Specjalnie dla Państwa możemy zorganizować ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, albo też z pieczonym prosiakiem lub dzikiem, z winem grzanym czy degustacją 
regionalnych alkoholi itd. Dopełnieniem wieczoru jest kapela góralska Karpackie Zbóje, która 
zachęci Was do śpiewu, tańca i zabawy w iście zbójeckich klimatach! Hej!  

 
Piło się wino 

Z wengierskiej piwnicy 
W piyknie narzyzanej 
Hrabiowskiej śklanicy! 

 

Życie zbójnika pełne jest niebezpieczeństw, ale i uroków. Temperament góralski, umiłowanie 
wolności i swobody, niechęć do podporządkowania się normom społecznym oraz skłonność do licznych 
wędrówek przyczyniły się do tego, że wielu mieszkańców karpackich wiosek wybrało taki sposób na życie. 
Zbójnicy cieszący się uznaniem ludu góralskiego uosabiają: siłę, zręczność, przebiegłość, spryt, 
wykształcenie, mądrość, strojność, urodziwość, wspaniałomyślność oraz pobożność. 
 
Zbójnicy zabierają bogatym a dają ubogim, wstawiają się za ludźmi pokrzywdzonymi i rekompensują 
im wyrządzone zło, poskramiają gnębicieli ludzi biednych i słabych. Kto chce otrzymać miejsce w 
zbójnickiej kompanii musi odznaczać się wyjątkową odwagą, sprawnością fizyczną i wiedzą. Musi także 
dotrzymywać danego słowa i zgodnie działać w grupie – od tego zależało powodzenie akcji i 
bezpieczeństwo całej zbójnickiej bandy. 
 

Tańcowołbyk kiebyk móg 
kiebyk ni mioł krzywych nóg 

Ale krzywe nozki mom 
co podskoce to się gnom! 

 
 
Znakomita muzyka góralska i żywiołowe tańce śwarnych i piyknych góralskich tancerek przy 

ognisku wprawią Was w magiczny góralski klimat! Dodatkowo możemy specjalnie dla Państwa 
znacznie rozbudować program o różne atrakcje takie jak:  
 

 Unikatowe przywitanie Gości ciupagą przez zbójnika Janosika; 

 Nauka tańców góralskich;  

 Góralskie przypowieści, rubaszne gadki i zagadki; 

 Konkursy tematyczne na spryt, refleks i siłę: Góralskie narty, Strong Man, Łowijka włócki na cas; 

 Nauka picia po góralsku - poczęstunek gorzałką zbójecką; 

 Wspólne śpiewanie i gibanie się przy góralskich rytmach; 

 Tańce, hulanki i swawole a casami nawet i na stole, hej! 

 Nagrody dla najlepszych z naszego zbójnickiego sklepu internetowego. 

 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
 
Czas trwania: 1,5 / 2 h lub dłużej (do ustalenia) 
Skład: Zbójnik prowadzący całość imprezy, pary taneczne, kapela góralska karpackie Zbóje, nagłośnienie 
imprezy w planerze 
 
Uwaga: Możliwość rozbudowania zespołu oraz rozmachu imprezy w przypadku większej grupy, oraz jej 
zapotrzebowania - wtedy zwiększa się ilość osób w zespole, w kapeli, ilość nagród, ilość gorzałki do 
poczęstunku itd. 
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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 ogniska z Karpackimi Zbójami 
 

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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