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

 
 

Oferta integracyjna z profesjonalnym napadem zbójnickim 

 
Profesjonalny napad zbójnicki organizowany przez brygadę zbójnicką Karpackie Zbóje z Żywca, to połączenie 

oryginalnej inscenizacji z wystrzałami z pistolców zbójeckich, hukiem, dymem, dużym zastrzykiem eXtremalnej 
adrenaliny, krzykiem, wybuchami bomb hukowych. Po napadzie zbójeckiem organizowane są przez nas harnasiowe 

śpasy – gry, zabawy i konkursy integracyjne, tzw. teambuilding iście po zbójecku! Jesteśmy w stanie 

zorganizować event zbójnicki z profesjonalnym napadem zbójnickim nawet dla 2000 osób na raz!!! 

 

Dołem chłopcy dołem 

Z tym cyrwonym wołem 

Dolinom, dolinom 

Z cyrwionom kalinom! 

 

 

Na grupę niczego niespodziewających się Gości, turystów napada banda groźnych zbójników z kompanii zbójnickiej 

Karpackie Zbóje, którzy zaskakują grupę w najmniej oczekiwanym miejscu i momencie. Grupa może zostać 

napadnięta przez czających się zewsząd zbójów podczas biesiady w karczmie, podczas białego czy 

zielonego kuligu (bryczki, sanie) w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Zbójnicy wyskoczą na grupę  

z ukrycia, a towarzyszą temu iście zbójnickie odgłosy i akompaniament zbójeckiej melodii. Goście porwani przez 

zbójników zostają przyprowadzeni przed oblicze harnasia Janosika. Całe szczęście, że harnaś będzie w dobrym 
humorze i grupę nie podda zbójeckim torturom. 

 

Zbójnicy naprawdę was wystraszą, zbiorą myto, przytopią w wartkim górskim strumieniu, podsmażą przy ognisku, na 

koniach poharcują, wykrzesają zbójnickiego jakiego jeszcze świat nie widział i poopowiadają o góralskiej filozofii! 

Będziecie się temu wszystkiemu dziwować!  

 

Aby wkupić się w nasze łaski musicie wziąć udział w konkursach zbójeckich, próbach janosikowych, dać się 

zatrzasnąć w harnasiowe dyby i wykazać się sprytem, odwagą i kreatywnością. Karpackie Zbóje zobaczą na co Was 

stać! Hej! Podczas napadu zbójeckiego wybierzemy razem Cepra roku, a także nastąpi degustacja napoju 

harnasiowej mocy!  
 

Ciymno nocka była 

Kiy my na zbój pośli 

Pan Bóg scyńścia nie doł 

Nic my nie przynieśli! 

 

Wszystkie zbój - konkurencje mają konkretny cel i wydźwięk! A mianowicie mają w pełni zintegrować 

uczestników wyjazdu firmowego, pokazać jakie tak naprawdę relacje panują w Waszej grupie. Na naszych imprezach 

każdy dowie się o sobie prawdy!  
 

Program z Karpackimi Zbójami zawiera wiele gier, zabaw i konkursów zarówno dla pań jak i panów. Każdy będzie miał 

co robić! Celem głównym naszych zbójnickich imprez jest to, abyście pokazali się z jak najlepszej strony i abyście 

udowodnili swoim szefom, że jesteście silnym ogniwem w Waszej Firmie.  

 

Zbójnickie konkursy integracyjne, w których będziecie brali udział mają na celu wkupienie się w nasze łaski, abyście 

zostali zaprzysiężeni do naszej zbójnickiej kompanii. Na końcu zostaniecie pasowani ciupagą przez herszta zbójnickiego 

– kapitana naszej brygady na zbójnika i śwarną góraleczkę. Nasze zbójnickie eventy to gwarancja dobrej zabawy oraz 

oderwania się od rzeczywistości! 

 
RAMOWY PROGRAM NAPADU ZBÓJNICKIEGO: 

 

I CZĘŚĆ 

 

NAPAD ZBÓJNICKI 

 

 Napad zbójnicki - bierze udział 5 - 50 zbójników i góralek (huki, strzały, zbójnicka zadymka) – porywamy 

przypadkowe osoby z publiczności i zapraszamy je na scenę. 

 specjalne przywitanie Gości ciupagą przez harnasia! 
 zaczyna się wspólne muzykowanie i śpiewy, 

 na początku z reguły zakuwamy daną osobę w dyby i następuje golenie w dybach, następuje chrzest zbójnicki, próba 

ognia, wody. Zakuta w dyby osoba musi sie napić zbójeckiej okowitki. Cały czas harnaś ją zagaduje, jest śmiesznie i 

wesoło. Golenie w dybach (inne dla kobiet i inne dla mężczyzn) 

 kawały, przypowiastki góralskie, rubaszny humor zbójnicki. 

 

Obuwiojcie chłopcy kierpce 

Którzy mocie śmiałe syrce 

A jo je jedyn mom 
Na zbój się pobiyrom 
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II CZĘŚĆ 

ZBÓJNICKIE ŚPASY – GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE 

Każda z drużyn dostanie kartę zbójeckich zadań do wykonania. Przy każdym zadaniu będzie znajdował się pomocnik 
harnasia Janosika, który objaśni szczegółowo konkurencje. Pomocnicy harnasia Janosika będą również oceniać grupy 

podczas konkurencji i przyznawać im specjalne punkty za ich wykonanie. Na koniec grupy będą musiały oddać 

harnasiowi karty z uzyskanymi wynikami. 

 nauka tańca zbójnickiego (hajduk, obyrtka, zbójnicki) – wspólna nauka poszczególnych figur tańców góralskich na 
wesoło; 

 zawody na zbójeckich nartach; 

 picie zbójnickiej okowitki na czas z drewnianej narty z narty; 

 wbijanie gwoździ do pieńka; 

 rozbijanie ciupagą orzecha włoskiego; 

 zbójecki pokaz siły – czyli przenoszenie na czas pni drewna (spacer drwala) 

 turniej cięcia drzewa na czas (piła twoja moja). 2 osoby z grupy mają za zadanie w jak najkrótszym czasie przeciąć 
drewniany klocek za pomocą specjalnej piły moja-twoja. 

 gazdowski test - próba na układanie kopy i robienie powrozu z siana; 

 rzut drwala – konkurencja dla najsilniejszego przedstawiciela z drużyny, polega na rzucaniu drewnianym drągiem na 
odległość.  

 góralski quiz wiedzy o gwarze. Przetestujemy waszą grupę ze znajomości gwary góralskiej. Będziecie musieli nam 
powiedzieć co to jest np. cucha, cerpok, wałaszka, smrek itp. 

 motanie wełny na czas; 

 obieranie ziemniaków na czas; 

 rzut podkową do celu; 

 góralska "Chusteczka Haftowana"; 

 skoki przez ogień; 

 picie zdobycznego wina lub zbójeckiej okowitki na czas; 

 bicie konia po zbójecku; 

 strzelanie z procy 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; 

 zbójecka narta. Grupa dzielona jest na 4 osobowe teamy. Drużyna zakłada specjalną jedną parę nart góralskich  
w których ma pokonać wyznaczony dystans; 

 rozpoznawanie serów bacowskich i herbaty góralskiej; 

 wybór zbójnika wieczoru; 

 zagrywki na trombicie; 

 rzuty toporkiem do celu; 

 duzo insych psyjemności; 

 możliwe do zrealizowania inne zbójnickie konkurencje w zależności od kondycji psycho-fizycznej grupy; 

 złożenie uroczystej przysięgi zbójnickiej (harnaś odczytuje przysięgę ze zbójeckiego glejtu); 

 pasowanie ciupagą lub palicą na zbójnika i frajerkę. 

Jesteśmy rzezimieszki, 

Znane są nasze grzeszki 

W ojczystym narodzie, 

Ojciec kołem łamany, 

Zaś brat torturowany 

W krakowskim był grodzie! 

III CZĘŚĆ 

ZBÓJNICKI WYSTĘP SCENICZNY 

 Muzyka karpacka (piosenki góralskie polskie i słowackie); 

 poszczególne utwory muzyczne przedzielone są harnasiowymi kawałami, zbójeckimi anegdotami i góralskimi 
dialogami. 

 

Opisany wyżej program może się nieznacznie różnić w zależności od predyspozycji grupy. 
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Program poprzeplatany jest kilkoma setami z muzyką góralską, folkową, przyśpiewkami góralskimi i śmiesznymi kawałami.  

Przywozimy ze sobą następujące ludowe instrumenty: (skrzypce, altówka, akordeon / heligonka, kontrabas, dudy żywieckie, 

okaryna, fujarki pasterskie, róg myśliwski, trombita, dyby, narty – 2 rodzaje, pieniek, karkoska, ziemniaki, kłębki z wełny, piła, ciupagi, 
palice, drewniane pniaki z uchwytami, glejt bezpieczeństwa – dyplomy zbójnickie, okowitke zbójecką, kilka gadżetów zbójnickich). 

Zbójnicy ubrani są w odpowiednie i oryginalne stroje zbójnickie i góralskie i posiadają "zbójeckie sprzęty", pistolce, ciupagi i palice tworząc 

realne wyobrażenie sytuacji i odpowiednią atmosferę. Całej zabawie towarzyszy muzyka góralska, oraz degustacja „ognistego trunku”. 
Prowadzący mówi gwarą, jest dowcipny, opowiada zbójnickie kawały i nieszablonowo prowadzi imprezę. Konferansjer jest jednocześnie 

wodzirejem, gawędziarzem, a dodatkowo ma na sobie oryginalny strój góralski lub zbójnicki mundur. 

Podczas napadu zbójnickiego dodatkowo proponujemy wykupienie: 

 Zbójnickie glejty bezpieczeństwa (zbójnickie dyplomy na czerpanym papierze typu retro – 7 PLN brutto / szt. Takie dyplomy, 
certyfikaty zbójnickie wręczane są podczas pasowania biesiadników na zbójników i zbójnickie lubaski (przyjęcie do naszej Zbójnickiej 

Braci). Mamy gotowe szablony. Trzeba tylko podać imiona uczestników. Wtedy każdy z Gości będzie miał na pamiątkę imienny zbójnicki 

glejt bezpieczeństwa. Na każdym dyplomie umieszczamy logo Karpackich Zbójów oraz logo Państwa firmy. (Prosimy o przysłanie logotypu, 

jak sie Państwo zdecydują). 

 
Zbójnickie gadżety - nagrody w góralskich śpasach z kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas imprezy (dodatkowo płatne). Mogą to być 

dla panów - kapelusze góralskie, ciupagi, zbyrcoki, a dla pań chustki góralskie, wołki na chłopów, koniakowskie stringi itp. Poniżej znajduje 

się link do Zbójnickiego Sklepu Internetowego. W naszym sklepie internetowym na Allegro znajdziecie Państwo około 600 zbójnickich i 

góralskich gadżetów, które idealnie będą pasować do Waszej imprezy, aby uhonorować ważne osobistości lub też samych biesiadników. 

Zapraszamy do naszego zbójnickiego sklepu internetowego na Allegro www.zbojnickisklep.na.allegro.pl 

 

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... 

 
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich napadów i innych imprez 

 

Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich kuligów 

 
Zobacz nasze filmy na YouTube 

 
INFORMACJE TECHNICZNE:  

 
Impreza przewidziana jest do 3 h. Podczas napadu zbójeckiego możemy specjalnie dla Was zorganizować zbójecki catering (np. lunch w 

postaci góralskiego jadła i popitki). W zabawie biorą udział: Harnaś (prowadzący), zbóje, zbóje jadący na koniach, góralki, pary 

taneczne, gawędziarz. W czasie zbójnickiej zabawy integracyjnej będzie przygrywała góralska kapela. W czasie zbójeckich śpasów Goście 

mogą również podziwiać popisy par tanecznych, a także sami spróbować tańców i śpiewów z góralami. 

 
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.  
 

CENA: 

 

Cena: zawsze do indywidualnego uzgodnienia, ale nie mniej niż 1500 zł brutto (do ceny doliczamy obowiązkowo ubezpieczenie dla 

grupy w Axa Polska). 
 

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 napadu zbójnickiego 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! 

http://www.zbojnickisklep.na.allegro.pl/
https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream
https://www.facebook.com/KuligiWBeskidach/photos_stream
http://www.youtube.com/zbojnickiszlak
mailto:marketing@zbojnickie.pl

