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

 
 
 

Oferta zbójeckich armat, zbójeckie salwy na imprezach plenerowych, towarzystwo 
zbójników i członków Bractwa Kurkowego, stanowisko pokazowe broni czarnoprochowej  

na imprezach plenerowych. 

 
Na każdą imprezę brygada Karpackie Zbóje może przyjechać ze zbójnicką armatą i wystrzelić z niej zbójeckie 
konfetti. Jest to idealna i bardzo oryginalna atrakcja podczas pikników firmowych, imprez plenerowych, dożynek. 

Nasza brygada Karpackie Zbóje uświetni Waszą uroczystość! Przyjedziemy gdzie tylko zechcecie!  

 

     
Fot. Zbójnicka armata. 

 
Podczas naszych zbójnickich imprez plenerowych armata cieszy się dużym powodzeniem! Zbójecka salwa wystrzeliwana jest na 
początek imprezy i na jej zakończenie. Dysponujemy trzema armatami (małą, średnią i dużą). Mała armata brała udział w scenach do 
najnowszego filmu A. Holland i K. Adamik pt. „Prawdziwa historia Janosika”.  Podczas imprezy plenerowej możemy również 
zbudować stanowisko, gdzie będzie prezentowana starodawna broń, jakiej używali w dawnych czasach słynni 
karpaccy zbójnicy. 
 

     
Fot. Salwy ze zbójeckiej armaty. 

 
Do obsługi zbójnickiej armaty zapewniamy fachową obsługę zbójników z Bractwa Kurkowego. Zapewniamy że zbójnickie salwy 
są bezpieczne i niezwykle urozmaicą każdą imprezę plenerową. 
 
Współpracujemy ze słynnym rusznikarzem, który znany jest z wyrobu replik historycznych armat i broni czarnoprochowej. Wykonuje je 
zgodnie z przekazami historycznymi. Swoją pasję rozwija od lat młodzieńczych, w czym pomocne jest mu zgłębianie fachowej 
literatury. Wiedza potrzebna do wykonywania broni, czy armat łączy w sobie wiele dziedzin takich, jak: stolarka, kołodziejstwo, 
kowalstwo, działolejstwo. Na końcowym etapie prac konieczna jest też współpraca z zakładami odlewniczymi, czy kuźniczymi (w tym 
przypadku w Ustroniu i Gliwicach). 

 
Co ciekawe zbójnickie armaty „zagrały” w „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana, „Panu Tadeuszu” Andrzeja Wajdy, „Janosiku. 
Prawdziwej historii.” Agnieszki Holland. Nasze armaty często są eksponowane na Polach Racławickich, na Jasnej Górze, w Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz za granicą. 
 

     
Fot. Zbójnicy w akcji. 

 
Na specjalne życzenie i zamówienie i Ty możesz stać się posiadaczem takiej zbójnickiej armaty lub dawnej broni czarnoprochowej. 
Aby powstała replika dawnej broni czarnoprochowej trzeba połączyć umiejętności rusznikarstwa ze snycerstwem i inkrustacją. 
 
W naszej zbójnickiej brygadzie Karpackie Zbóje na stałe zadomowili się już czescy, słowaccy i polscy harnasie z różnych regionów. Podczas naszych 
imprez nie obędzie się bez napadów, pojedynków, zbójnickich konkursów i wystrzałów z armat!  
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Nasza brygada zbójecka Karpackie Zbóje od 2007 roku odtwarza tradycje zbójnickie. Mamy coraz więcej zbójów, którzy zbójnikują po karpackich 
cestach! Gwarantujemy, że podczas naszych zbójnickich imprez nie zabraknie muzyki, kulinarnych niespodzianek i konkursów dla publiczności! Hej! 

 

     
Fot. Fotorelacja z naszych zbójeckich imprez. 

Ciekawostka:  
 
Miłośnicy historii w Bieszczadach, podczas zbierania materiałów do książki o karpackich zbójnikach natrafili na legendę o zbójnickiej armacie. Legendę 
opowiedział Stefan Holutiak, mieszkaniec wsi Pastwiska koło Odrzechowej. Według tej legendy w 1621 roku szlachta sanocka przywiozła z wyprawy pod 
Chocim zdobyczną armatę. Trafiła ona w ręce starosty, który niedługo jednak się nią cieszył. Pięć lat później, w 1626 roku podczas buntu chłopskiego  
i napadu tłuszczy na Sanok, armatę zrabowali zbójnicy z Odrzechowej. Kilka lat temu armatę znaleziono w sadzawce blisko wsi Odrzechowa. 
 
Działo, typu falkonet, datowane jest na XVI – XVII wiek. Nie można wykluczyć, że powstało na Bliskim Wschodzie. Ma 2,40 m długości, waży około  
250 kg. Jej kaliber wynosi 50 mm. Strzelano z niego stalowymi kulami odpalanymi za pomocą prochu. Nie zachowała się laweta, na której stało. Służyło 
do niszczenia murów i fortyfikacji. Armata jest kuta, a nie odlewana, co czyni z niej prawdziwy unikat. W skali Podkarpacia jest to jedyny taki 
egzemplarz, a i w skali kraju tego typu armaty stanowią rzadkość. 
 
Zbójnicy używali pistoletów skałkowych 
 
Każdy zbójnik mający pistolet skałkowy - nie kapiszonowy - bo zbójnicy po wsiach nie mieli dostępu do spłonek z piorunianem rtęci, musiał mieć rożek  
z prochem czarnym przy pasie lub w późniejszych czasach prochownicę butelkową oraz woreczek z kulkami ołowianymi, przybitką i zapasowym 
krzemieniem do zamka spustowego.  
 
Ważne, że kilku procentowe zawilgocenie prochu powodowało brak zapłonu, a krzemień w zderzeniu z metalem często się rozlatywał. Broń ładowano 
przed strzałem aby proch nie zawilgł. Nie mając prochownicy ani woreczka z kulkami i przybitką oraz flejtuchami - materiał do uszczelniania za małych 
kul w lufie - nie możecie wykonywać kolejnych strzałów. Pistolet skałkowy to nie bumerang. Ma swoje wymagania i dla zachowania ścisłości historycznej 
musi mieć na wyposażeniu prochownicę, woreczek z kulkami i akcesoriami. Zbójnicy posiadali pistolety skałkowe wyposażenia armii austriackiej. Nie 
były to ani włoskie, ani francuskie tak ogólnie dostępne teraz. Nie były to pistolety kapiszonowe. Większość tej broni pochodziła z kradzieży podczas 
dezercji z szeregów armii cesarskiej.  

 
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 
 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrodyw 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 zbójeckich armat 
 
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. 01.281.630 
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