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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z brygadą Karpackie Zbóje podczas eventu firmowego – 

zbójnicki geocoaching! NOWOŚĆ! 
 
Zbójnicki Geocaching 

 
 
„Między górskim ludem przechowuje się mnóstwo podań, legend i przeróżnych skazek; z wielu skałami, drzewami, grotami lub innemi 
miejscowościami łączą się zajmujące zdarzenia, a w każdém tkwi nauka moralna. Pod tym lub owym kamieniem, albo pod drzewem znaleziono 
zbójeckie pieniądze lub przed ludźmi ukrywa skarby jakaś moc lub zły duch tego strzeże. W piękném dziełku znanego poety Seweryna 
Goszczyńskiego pod tytułem: „Dziennik podróży do Tatrów“ r. 1832., mieści się wiele materyałów tej treści”. 
 
Nie ma świadectw, żeby ktoś natknął się kiedykolwiek na zbójnickie skarby - nie tylko dlatego, że strzegą ich diabły albo pomniejsze ciemne siły. Po 
dziś dzień jednak wśród ludzi z bujną fantazją panuje autentyczne przekonanie o ich istnieniu. 
 
„W pieniądzach zbójnickich leżała dziwna moc zemsty za złamanie wierności towarzyszom: - zawsze źle kończył ten, kto się na 
nie złakomił. Oczywista rzecz, że nikt inny, tylko ci sami towarzysze byli mścicielami tajemniczymi. Lecz wyobraźnia ludu, który o 
tych strasznych skarbach marzył, otoczyła je urokiem legendy, postrachem zemsty sił niewidzialnych. Do dziś dnia juhasowie i 
gazdowie szukają zbójnickich skarbów, których strzegą duchy zbójników, pomęczonych na orawskich szubienicach, w lochach 
kubińskiego zamku lub wiśnickiej turmy”. 
 
Zbójnickie skarby rozpalały wyobraźnię górali nie tylko w opowieściach, ale i w rzeczywistości drugiej połowy XIX stulecia; stawały się też powodem 
tragedii. Jednakże w turystyce XXI wieku w dobie rozwoju turystyki aktywnej ZBÓJNICKIE GROUP opracowało rewelacyjny produkt dla 
korporacji, firm, instytucji które chcą w oryginalny sposób zintegrować swój team. Gra terenowa opiera się na wielu założeniach 
geocoachingu, survivalu, biegów na azymut i harcerskich podchodów. Produkt ten idealnie nadaje się dla korporacji podczas 
imprez integracyjnych, szkoleń czy konferencji. Dukaty, na które dybali zbójnicy i które poukrywali w różnych zakamarkach 
pewnie do dzisiaj leżą zagrzebane w skalnych rumowiskach i czekają na szczęśliwego znalazcę! 
 

Partnerzy: 
 
 

         
 

Historia geocachingu trwale związana jest z odkodowaniem zakłócanego wcześniej sygnału wysyłanego przez satelity do 
odbiorników GPS. Miało to miejsce 3 maja 2000 r. Zaraz następnego dnia pasjonat sprzętu GPS, Amerykanin Dave Ulmer, ukrył w lesie wiadro i 
podał jego współrzędne na grupie dyskusyjnej użytkowników GPS. Pojemnik wypełnił różnego rodzaju przedmiotami mającymi zachęcić innych do 
poszukiwań. W ciągu następnych dni kolejni ludzie znajdowali pojemnik używając wskazań swoich odbiorników GPS i dzielili się 
swoimi przeżyciami na wspomnianej grupie dyskusyjnej. ZBÓJNICKIE GROUP proponuje grupom grę, która polega na znalezieniu 
harnasiowego skarbu (skrzyni ze zbójnickimi talarami, dukatami, świecidełkami i innymi cennymi gadżetami).  
 
Zainspirowani pomysłem kolejni entuzjaści zaczęli umieszczać swoje skrytki i publikować do nich współrzędne. Tak narodziły się zalążki 
geocachingu. Wkrótce zaczęły powstawać specjalne serwisy poświęcone tylko i wyłącznie tej zabawie. Jako pierwszy powstał serwis 
Geocaching.com (2. Września 2000 r.), który posiada obecnie najliczniejszą bazę skrytek na całym świecie.  
 
Prócz niego powstały dwa inne globalne serwisy: Navicache i Terracache, jednak nie osiągnęły one dużej popularności. Szereg krajów posiadają 
własne, lokalne serwisy geocache. 
 
Po raz pierwszy nazwa "geocaching" pojawiła się 30 maja 2000 r. Słowo "cache" w języku angielskim to skrytka, kryjówka, 
schowek i nawiązuje do ukrywanych niegdyś skarbów przez piratów, złodziei, zbójników, uciekinierów Przedrostek "geo" (ziemia) 
oznacza po pierwsze globalny charakter tej zabawy jak również analogię do geografii, czyli nauki o rozmieszczeniu zjawisk na kuli 
ziemskiej. Zlokalizowanie pojemnika geocache jest możliwe dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych. Słowem "geocache" określa się 
ukryty pojemnik przeznaczony do szukania. Oprócz angielskiego słowa "geocache" w Polsce stosuje się wymiennie takie nazwy jak "skrzynka", 
"skrytka" albo "kesz". 

    
Fot. Zbójnicki geocoaching.  
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Od czasu powstania pierwszej skrytki geocache zabawa ta rozszerzyła się na cały świat i wyewoluowała. Umieszczanie skrytek dla jej samego 
znalezienia według współrzędnych na dłuższą metę staje się nudne, stąd ich autorzy starają się je urozmaicić i zachęcić poszukiwacza do 
odwiedzenia ich schowka. 
  
Najczęściej zakłada się skrytki w atrakcyjnych turystycznie miejscach (zabytki, przyroda, historia). Liczy się też pomysł na 
zamaskowanie skrytki. Skrytki mogą być różnej wielkości – od malutkich pojemniczków mniejszych od naparstka po olbrzymie 
skrzynie mogące z powodzeniem pomieścić człowieka. Im więcej pomysłowości tym skrytka lepiej oceniana przez innych. Czasami 
znalezienie końcowej skrzynki poprzedzone jest wykonaniem określonych zadań – np. zebranie informacji z innych miejsc lub rozwiązanie zadań 
logicznych. Niektóre mogą być prawdziwymi wyzwaniami i zabierać nawet kilka miesięcy zanim poszukiwacz odnajdzie końcową skrytkę. Zawsze 
jednak odnalezienie finałowego pojemnika odbywa się na podstawie współrzędnych geograficznych co wyróżnia geocaching od 
innych zabaw terenowych. 
 

   
Fot. Poszukiwania skrzyni Harnasia.  

 
Podstawowym wyposażeniem skrytki jest "logbook" czyli papierowy dziennik wpisów. Własnoręczne umieszczenie wpisu  
w logbooku jest podstawą do uznania skrytki jak znalezionej. Jest to jedna z elementarnych zasad geocachingu. Prócz logbooka 
umieszcza się w środku różnego rodzaju przedmioty mające służyć wymianie. Ich wartość zależy jedynie od środków jakimi dysponuje zakładający. 
Nie mogą to być jednak przedmioty, których rozprowadzanie jest nielegalne lub niebezpieczne oraz produkty łatwo psujące się. 
 
W pojemnikach umieszcza się także przedmioty podróżne tj. TravelBug oraz Geocoin, przenosi się je ze skrytki do skrytki a ich właściciel może 
śledzić trasę ich podróży. 
 
Ważne jest, aby sam pojemnik był trwały i szczelny gdyż jest narażony na działanie warunków atmosferycznych i zwierząt. 
Pojemnik powinien zawierać informację o swoim przeznaczeniu i nie powinien swoim wyglądem przypominać przedmiotów stwarzających zagrożenie 
ani być umieszczany w miejscu mogącym wzbudzić podejrzenie zamachu terrorystycznego. Autor skrytki zobowiązany jest do serwisowania skrytki 
w przypadku jej zaginięcia, uszkodzenia lub zapełnienia się logbooka. 
 
Nie umieszcza się skrytek geocache na terenach z zakazem wstępu i prywatnych bez indywidualnego zezwolenia. Wszelkie zagrożenia powinny być 
szczegółowo opisane aby poszukiwacz był do nich przygotowany. 
 

         
 
Ze względu na ochronę środowiska skrytki rejestrowane na geocaching.com nie mogą być zakopywane. Nie mogą być także umieszczane  
w terenach szczególnie chronionych przyrodniczo poza wyznaczonymi szlakami (parki narodowe i rezerwaty). Sposób ukrycia pojemnika powinien 
jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Podobnie ma to miejsce w przypadku obiektów zabytkowych. 
 
Każda skrytka posiada swój opis w serwisie geocachingowym. Oprócz współrzędnych podaje się tam informacje o stopniu trudności, zagrożeniach  
i wymaganiach, które pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań. Cenione jest, jeśli opis zawiera informacje dotyczące danego 
miejsca, historię ciekawostki. Im więcej mało znanych informacji tym opis jest ciekawszy. Warto zamieścić także zdjęcia 
ilustrujące obiekt którego dotyczy tematyka skrytki. 
 

Talary, talary, złocicie się szczerze. 
Woda was przyniesie woda was zabierze. 

 
Oprócz skrytek będącymi pojemnikami z logbookiem istnieje także szereg różnego typu skrytek wirtualnych, które nie posiadają pojemnika ani 
logbooka a ich znalezienie polega jedynie na dotarciu do określonego miejsca i zebranie stamtąd określonych informacji. 
 
Osobnym typem są skrytki związane z jakimś wydarzeniem (tzw "event"), gdzie geocacherzy spotykają się w określonym miejscu 
o określonych czasie wymieniając się swoimi doświadczeniami i poznając osobiście. 
 
Co jakiś czas powstają nowe wariacje geocachingu poprzez połączenie z innymi formami aktywności – przykładem takim jest Wherigo, czyli forma 
gry przygodowej oparta o odwiedzanie w terenie miejsc o określonych współrzędnych geograficznych. Z pewnością lista pomysłów jest tu jeszcze 
otwarta, cały czas jednak głównym trzonem zabawy jest zlokalizowanie miejsca za pomocą nawigacji satelitarnej. 
 



3 | S t r o n a  

 

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII            NNAASSZZEE  MMAARRKKII 

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieekkssiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 

Na podstawie geocoachingu stworzyliśmy grę terenową, w której głównym celem jest odnalezienie skrzyni, którą w dawnych czasach zbójnicy 
zakopali w tajemniczym miejscu.   

 
Mówcie co chcecie, ni ma na świecie, 

Jak nase góry ukochane, 
Te miłe braty, dobre kamraty, 
Hej, rozśpiywone, rozhulone. 

 
 

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. 
 
Szukanie ukrytego skarbu zbójników 
 
DOŁĄCZ DO KARPACKICH ZBÓJÓW! ZAPRASZAMY DO ZABAWY! 
 
Poszukiwania zaginionej zbójeckicj skrzyni ze skarbami to super gra terenowa w gęstym karpackim lesie, 
mnóstwo wrażeń, pozytywnych emocji, adrenaliny i zaskakujący finał. Grupa Klientów podzielona zostaje 
na dwie kompanie zbójeckie mające za zadanie odnaleźć skarb ukryty przez nieżyjącego i przebiegłego 
Harnasia Janosika. Harnaś jak to na zbójnika przystało został w końcu schwytany za swe niecne rabunki i 
powieszony na pośrednie żebro na haku. Przeczuwając swój koniec w lochach zamkowych, gdzie był 
więziony długie dni, napisał list dla swoich kompanów. List odnaleziony przez strażnika zamkowego trafił 
do zbójników. Zbójnicy dowiedziawszy się jak drogocenny skarb ma być podzielony utworzyli dwie 
rywalizujące ze sobą grupy... 
 
Ciekawe komu pierwszemu uda się odnaleźć ukryty zbójnicki skarb... 
 
Kozdy z Wos jak zbójnik będzie sie musioł wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze 
swoim łupem, plecokiem pełnym wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie! Hej! 
 
Specjalnie na potrzeby naszej terenowej gry stworzony został poradnik poszukiwacza zbójeckich skarbów. Za pomocą 
współrzędnych GPS rywalizujące ze sobą drużyny musza odnaleźć skrzynie Harnasia w której ukryte są legendarne skarby. 
 
PORADNIK POSZUKIWACZA  ZBÓJNICKICH SKARBÓW NA SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH  

 
Wiele miejscowości rozrzuconych po Karpatach, mają swoje własne opowieści, bajki i legendy  o zbójnikach. Poszukiwacz 
zbójnickich skarbów powinien koniecznie zaopatrzyć się w odpowiednie zbójnickie zioła. Jest tych magicznych ziół kilka 
gatunków. Każde z wymienionych niżej ziół ma swoje specjalne właściwości. 
 
DYPTANT – nie wolno go wykopywać za pomocą żelaza, a tylko laski wykonanej z drzewa jasionowego. Korzeń tej rośliny 
ma moc odganiania węży. Od dotknięcia nim taka „gadzina” natychmiast zdycha. Strzały, kule i inne ostre narzędzia w ciele 
bez boleści wyciąga i doskonale goi. Zamknięte zamki bez klucza otwiera. Poszukiwacz musi jednak bardzo uważać, bo jest 
to kapryśna roślina. Aby zachowała moc należy schować ją do ołowianej  lub cynowej szkatułki, bardzo szczelnej. Aby 
dyptant znaleźć, trzeba posiać róg jeleni, zawieszony na sznurku, gdyż przyciąga on to ziele jak magnez. 
 

Mam ci ja talary pod buczkami w lesie 
przyjdzie bystra woda to mi je przyniesie. 

 
LUNARIA – ziele to pojawia się na łąkach koło strumieni, rośnie nisko, najczęściej z jednego grubego korzenia wyrasta 25 mniejszych odnóg. 
Lunarię należy kopać tylko 30 września. Są też tacy, co twierdzą, że roślina jest widoczna tylko nocą. Ziele to ma szereg właściwości: kiedy 
szukający skarbów umieści je na gołym ciele, pod ubraniem, nie zaszkodzą mu złe duchy; nosząc je przy sobie skarb znajdzie. Roślina ta pomaga 
też uwięzionym wyjść z więzienia, otwiera wszystkie zamki, kłódki, łańcuchy, dyby, okucia, rozwiązuje sznury i powrozy. 

 
OPRÓCZ TEGO: 
 
 zamienia każdy metal w drogocenne złoto. 
 bezboleśnie usuwa ząb, 
 chroni przed postrzałem z broni palnej, 
 jego kwiat włożony do ust powoduje, że przychodzą na myśli wszystkie skarby i odsłaniają swoje 

tajemnice, 
 jeżeli użyjesz listka ziela jako kadzidełka i okadzać nim będziesz przed wschodem słońca, to przyjdą do 

ciebie dobre duchy i będziesz mógł z nimi rozmawiać, 
 miazga rośliny włożona do źródlanej wody daje ludziom miłość, 
 liść włożony do buta lub położony na głowie, powoduje wygranie spraw sądowych. 

                                                         
EVENT NA MIARĘ TWOICH POTRZEB – WWW.ZBOJNICKIE.PL 

http://www.zbojnickie.pl/
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Kiedy już znalazłeś czarodziejskie ziele, spojrzyj uważnie na kalendarz i wybierz dni, w których rozpoczniesz poszukiwanie 
skarbów. Wykorzystuj dni, kiedy złe duchy od skarbów odstępują. 
 
A oto te dni: 
 
 Trzech Króli, od północy do północy, 
 Wielki Piątek, cały, 
 Wielki Tydzień, cały, 
 Dzień św. Trójcy, cały, 
 Dzień św. Krzysztofa i Jakuba, cały, 
 Dzień Wszystkich Świętych, cały, 
 Wigilia Narodzenia Pana Jezusa, cały. 

 
Są także dni wybrane, w które się „skarby szukać i kopać dadzą”: 
 
 w styczniu : 1- 5, 15, 16, 
 w lutym : 1, 2, 3 
 w marcu : 1, 2, 3 
 w maju : 15, 17 
 w październiku : 4, 15, 16, 22. 
 
Przed nami jeszcze szereg zabiegów przygotowawczych. Jeżeli bardzo chcemy znaleźć skarb, musimy przygotować miksturę, dodając: olejku z 
białego maku, saletry, soli białej, sadła wężowego, skóry z wylenionego węża. Porządnie wymieszać, maść zrobić i nią dłonie posmarować. Kiedy już 
jesteśmy zaopatrzeni w cudowne zabezpieczenia, badamy skrupulatnie obszar, na którym mamy przeprowadzić poszukiwania. W tym celu czytamy 
stare dokumenty, księgi, legendy, przeglądamy mapy, a przede wszystkim szukamy znaków, które wskażą nam ukryte skarby. 

 

 
 

ZNAKI  PROWADZĄCE  DO  MIEJSCA  UKRYCIA  ZBÓJNICKIEGO  SKARBU: 
 

 
 
Znak taki może oznaczać, iż niedaleko znajduje się tajemne przejście, mostek skalny. 
 

 
 
Takim znakiem oznacza się przejścia, górę lub otwór skalny.  
 

 
 
Znak ten może oznaczać strome wejście lub zastępuje strzałkę kierunkową. 
 

 
 
Ten znak umieszczany jest bardzo nisko, tuż nad ziemią. Poszukiwacz musi tak długo kruszyć skałę, aż otworzy się głęboka dziura w ziemi. 
 

 
 
Poszukujący musi znaleźć i przejść co najmniej dwie dziury. 
 

 
 
Wskazuje skałę lub inne zamknięcie, które poszukujący musi otworzyć lub odwalić. 
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Po wykonaniu zapisanych czynności, dzięki temu znakowi otworzy się tajemne okno. 
 

 
 
Krata oznacza miejsce, gdzie ukryta jest dalsza, kolejna wskazówka. 
 

 
 
Znak najczęściej wskazujący kierunek poszukiwań. 
 

 
 
Określa najczęściej miejsca głębokiego wodospadu, niebezpiecznego przejścia, głębokiej przepaści, rozpadliny. 
 
Poszukujący musi koniecznie zaopatrzyć się w różne niezbędne przedmioty: świecę, palmę wielkanocną, poświęcone węgle do zapalenia światła, 
dzwonek, wodę i kredę, ziółka do kadzenia, magnez, wężowe sadło, szpilki, młotek, kamyczek (sprawi, że gdy weźmiesz go do ust stajesz się 
niewidzialnym), lornetkę. Zaopatrzony we wszystkie akcesoria, wyuczony zbójeckich nakazów i zakazów, trzymając w ręku mapę i sporządzony opis 
miejsca, wyruszasz na poszukiwania. 
 

POWODZENIA W POSZUKIWANIU ZBÓJECKIEGO SKARBU ŻYCZY ZESPÓŁ ZBÓJNICKIEGO SZLAKU! 
 

Rezerwacja zbójnickiego geocoachingu 
 

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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