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

zbójnickich kuligów w Beskidach, Pieninach i na Podhalu  
z wieloma góralskimi atrakcjami!  

 
Oferta dla korporacji, instytucji – idealny pomysł na zimową imprezę firmową. 

 
Witojcie Syćka Razym! 

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

 
 

Grupa folklorystyczna i brygada zbójnicka Karpackie Zbóje istnieje od 2007 roku. Od początku swej 
działalności towarzyszy różnym imprezom w kraju i zagranicą, wykonując program oparty na muzyce górali 

Beskidu Żywieckiego i regionów ościennych (Orawa, Podhale, Beskid Śląski ). W repertuarze zespołu znajdują się 
także pieśni słowackie i węgierskie, jak również cała gama utworów popularnych i biesiadnych. Zasadniczą część 
repertuaru stanowią utwory wokalno – instrumentalne. Cały program charakteryzuje duża dynamika  

i różnorodność. Zależnie od okoliczności i potrzeb program urozmaicamy zabawami, nauką tańca góralskiego oraz 
gawędą i humorem góralskim. Nasz zespół jest otwarty na propozycje organizatorów imprez co do rodzaju 

repertuaru, składu muzycznego grupy, czasu trwania imprezy itp. Posiadamy własnego busa i profesjonalny sprzęt 
estradowy i oświetleniowy. Brygada Karpackie Zbóje to grupa pasjonatów góralszczyzny, dla których 

pielęgnowanie tradycji i obrzędów swoich przodków, przekazywanie obyczajów młodszemu pokoleniu, gra na 
unikatowych instrumentach ludowych stały się sensem życia. W skład naszej Brygady wchodzą artyści 
ludowi (muzycy, tancerze, aktorzy, barmani, kucharze, aktorzy) jak również muzykanci  

i gawędziarze. 

 
 

Rozwinięte liście, 
Dla zbójników szczęście, 

Niech dobrze zbijają 
I chudobnym dają. 

 
 

Karpackie Zbóje i firma Kuligi w Beskidach www.kuligi.beskidy.com.pl przygotowała 40 tras kuligowych w Beskidach, Pieninach  
i na Podhalu z wieloma atrakcjami.  

 
KULIGI ZBÓJECKIE to pełna uroku przejażdżka saniami lub wozami po karpackich bezdrożach – janosikowymi wąwozami. Uczestnikom 
towarzyszy kapela góralska karpackie Zbóje. Na mecie kuligu ognisko, poczęstunek i coś na pokrzepienie. Dla żądnych przygód zorganizujemy 
hiperniespodziankę - napad zbójecki na kulig. 
 
 

    
Fot. Zbójnickie kuligi. 

 
PROGRAM ZBÓJNICKIEGO KULIGU 

"Piyknie śniegu zatrzepało, poturlać sie czas" - wariant śnieżny! Cyk! 

Godzina 15.00: Przejażdżka bryczkami / saniami: pensjonat / hotel - górska polana - ok. 40 min. Do bryczek / sań poczęstunek: oscypki, wiejska 
kiełbasa, gorzałka zbójecka (w razie niepogody impreza zostanie przeniesiona do karczmy - możliwość innej formy transportu) 
 
Godzina 16.00: Zbójecka witacka!!! Za pomocą zbójeckich metod i z góralską serdecznością! 
 
Karpackie Zbóje przyłożą diabelskie włosie do złóbcoków i będą rżnąć zbójnicką nutę! 
 
Tak samo jak pogoda w górach ulega zmianom, tak samiućko jest z nastrojami górali. Wzieni Gości na przejażdżkę, ale w połowie drogi się 
rozmyśleli i gości wytrzepali w lesie. Chwała Bogu, ze mają ze sobą góralską babę, to ich moze niedźwiedzie nie zezrą. Baba twierdzi, że drogę do 
watry zno. Syćka kupą idą za nią. A co się w lesie stanie, tego wiedzieć nikt prawa ni mo! 

http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
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W lesie z ciemnej otchłani zbóje na nich skocą, strzelą z pistoletów, krewki im utocą, może ich dobiją, może ich dokrzesą linami związają, dutków 
zażądają. A jak będą płakać i o litość prosić zawleką ich zbóje przed Harnasia kufe! On ich sądzić będzie, on im wyrok wydo, co by wrócić mogli 
zadania im nado. A jak te zadania syćkie wykonajom, wypiją gorzołkę to i jeść dostają a nie byle co, ba Pieczeń Kwicoła, obyście żołądki wypchali 
od doła. 
 

              Zbójcy skaczą, tańczą kołem, 
Z butną miną, z hardym czołem. 

Za ramiona się chwytają, 
Toporkami wywijają 

To na ziemię je rzucają, 
I do ziemi przysiadają 

Ech, zbójnicki, ach, zbójnicki 
Taniec górski, sercu bliski! 

 
 
Na przepięknej górskiej polanie będziemy musieli mili moi Was kapeckę pomęcyć. Przygotujemy dla Was specjalne zbójeckie zadania, w których to 
nasi Zbójnicy i ich baby będą was przez godzinę trenować (albo i dłużej). 
 
Zbójeckie zadania: 
 
1. Strzelanie z procy do góralskich jajek 
2. Rżnięcie z góralską babą - drzewa. 
3. Wbijanie pięcioka 
4. Zbójecki dart 
5. Nauka tańca zbójnickiego przy watrze 
6. Rach pach ciach 
7. Konkurs strzelecki (wiatrówka) 
8. Strzelanie z łuku 
9. Nauka śpiewu po góralsku 
10. Zabawa Janosika 
11. Wyścig na 14-ście fajerek 

Tajcuj ze se tajcuj 
Tajcuj ze se tajcuj 
Kacmarecko tłusto 

a bydzie za niedługo 
stajenecka pusto 

 
Po tych żmudnych i wyczerpujących treningach wyłonimy zwycięską drużynę oraz najlepszych w poszczególnych konkurencjach. 
 
UWAGA! Nagroda główna dla zwycięskiej drużyny - Baniok Gorzałki Zbójeckiej! 

 
                        Doliną, doliną 

                     za cerwonom kalinom 
                     pochyl ze kłobuka 
                      zachyl sie za buka 

 
Przez cały czas trwania zbójeckiego kuligu i imprezy integracyjnej na śniegu możliwość poczęstunku: zbójeckie kiełbaski, kaszanki, 
szaszłyki, chleb ze smalcem, ogórek kiszony, herbata i na przepitkę gorzołecka. 
 
Ok. godz. 17.30: Specjalne góralskie rarytasy: Pieczeń Kwicoła + grule zapiekane + 2 rodzaje sosów + 2 rodzaje sałatek + pucel (chleb  
o średnicy 1 metra) i to wszystko w góralskiej oprawie i atmosferze - catering tylko sugerowany. Zapraszamy na naszą stronę: 
www.goralskicatering.pl  
 
Do poczęstunku przy wspólnym ognisku zagra Wam kapela góralska „KARPACKIE ZBÓJE”. A jak muzyka gro, to i nogi do tańca się rwą, a jak  
w głowie hucy, to i wce się buceć (tzn. śpiewać po góralsku). Jednym słowem zabawimy się razem, cepry i górale. 
 

                  Ej, schylojze se, Józek, 
                      Bo ci kłabuk widno; 
                  Ej, jak kacmorz uwidzi, 
                   Będzie s nomi biydno. 

 
Na podkręcenie atmosfery: 
 

 konkurs taneczny pt. "Mix góralsko ceperski"; 
 Na koniec syćka przy ognisku w kręgu wspólnych przyjaciół Cepry i górale kapke pośpiewony, spróbujemy Zbója zatańcować. Rozdanie 

Glejtów Pamiątkowych dla wszystkich uczestników zabawy, oraz Glejtu Honorowego dla najważniejszej postaci imprezy. Skandowanie 
wygranej przez zwycięską drużynę a to wszystko przy dźwiękach kapeli góralskiej; 

 a potem tańce, hulanki i swawole;  
 
Ok. godz. 20.00: może i później bus rotacyjny odwiezie Państwa na upragniony i zasłużony w końcu odpoczynek! 
 

I jeszcze choć co się udo! 
 

http://www.goralskicatering.pl/
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CENA: 
 
Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 

 
 Terminu i miejsca imprezy 
 ilości osób biorących udział w imprezie 
 czasu trwania imprezy (2 - 5 h), 
 dodatkowych atrakcji. 

 
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 zbójnickiego kuligu z atrakcjami 

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! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 
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