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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza – Finalisty Mam
Talent z TVN
Karpackie Zbóje i gawędziarz – multiinstrumentalista Jacenty Ignatowicz zapraszają do zorganizowania
razem z nami zbójeckiej imprezy integracyjnej w karczmie regionalnej lub w hotelu w dowolnym miejscu w Polsce i
za granicą.
Proponujemy zarezerwowanie gawędziarza, multiinstrumentalisty, który gra na kilkunastu unikatowych instrumentach ludowych.
W programie dla zacnych Gości: nauka gry na wesoło na unikatowych instrumentach ludowych takich jak: rogi pasterskie, trombity,
fujarki pasterskie, multanki, gęśle, dudy żywieckie (tzw. koza) i wielu innych. 60 minutowy program zawierać będzie również:
gry, zabawy góralskie, jajcarskie konkursy po zbóju, kawały góralskie, gawędy i bajania starego bacy, legendy o zbójnikach, naukę
gwary góralskiej. Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody. Warto posłuchać góralskich historii pełnych humoru
i mądrości. Więcej o Jacentym Ignatowicz na naszej stronie www.jacentyignatowicz.pl , www.gawedy.zbojnickie.pl

Informacje na temat Jacentego Ignatowicza
Jacenty Ignatowicz mieszka w Żywcu, gdzie wraz ze swoimi dziećmi popularyzuje rodzimy folklor beskidzki. Gra na
wszystkich instrumentach góralskich, a w czasie swoich występów widzów raczy także góralską gawędą. Aktualnie od 3
lat występuje w Polsce i za granicą wraz z kapelą góralską i brygadą zbójecką Karpackie Zbóje. Chyba jako pierwszy z
artystów góralskich powrócił do korzeni polskiej góralszczyzny i zaczął wykorzystywać multanki czyli naszą Polską
fletnię Pana obok piszczałek i okaryn.
Te moje owiecki
Samiuśkie bielicki,
Ponoć sie dorobiem,
Przy nik siubienicki.
Folklor żywiecki, jest niezwykle bogaty, zarówno jeżeli chodzi o ilość jak i o jakość zachowanych zwyczajów, obrzędów, gawęd, pieśni
i przyśpiewek góralskich. Znanymi piewcami tego folkloru jest ród Ignatowiczów z Żywca - Moszczanicy.
Publiczność telewizji TVN pokochała pana Jacentego Ignatowicza z Żywca, który ubrany w góralski strój zagrał muzykę
na tym, "czego nie stworzył człowiek", czyli na... roślinach! Jego wykonanie Chopina i Schuberta porwało zarówno jury
jak i publiczność, dzięki której 64-letni showman zapisze się w historii "Mam Talent" wykonaniem pierwszego
w programie bisu na życzenie publiczności.
Na Racy, na Racy
Uwarzyli bacowska w żyntycy
Kruciki krakali
By się ich nie bali
Baranki rzezali

Nestorem rodu jest Jacenty Ignatowicz. Od najwcześniejszych lat życia rozkochany był w muzyce. Jego przodkowie również byli
uzdolnieni muzycznie, ale prawdziwa eksplozja talentu, wypłynęła dopiero u niego. Pierwszym jego instrumentem były skrzypce, na
których zaczął grać pasąc w dzieciństwie krowy. Mimo tego, że był samoukiem, nie podzielił losu Janka muzykanta, gdyż po
skrzypcach nauczył się jeszcze grać na kontrabasie i saksofonie. Było to podczas studiów na wydziale Łąkarstwa w Wyższej
Akademii Rolniczej w Lublinie. Nabyte umiejętności muzyczne pozwoliły mu pomyślnie zdać egzamin weryfikacyjny w klasie
saksofonu i klarnetu. Egzamin składał przed dyrektorem Filharmonii Lubelskiej. Grał na zabawach i weselach.

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Sienkiewicza 40A, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

NASZE MARKI

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl

2|Strona
Jego góralskie muzykowanie rozpoczęło się od współpracy z zespołem ,,Pilsko”. Jacenty Ignatowicz rozpoczął również owocną
współpracę z zespołami ,,Ziemia Żywiecka" i ,,Gronie". Wraz z tymi zespołami zwiedził dosłownie pół świata. Koncertował na
estradach Francji, Włoch, Niemiec, Turcji i ówczesnej Czechosłowacji. Podczas swej współpracy z żywieckimi zespołami regionalnymi,
nauczył się gry na unikatowych góralskich instrumentach. Był uczniem wyjątkowo pojętnym ponieważ dziś uchodzi za jednego
z najwybitniejszych wśród instrumentalistów folklorystycznych. Nabyte umiejętności pozwoliły mu rozpocząć karierę solową.
Występował na estradach całej Polski, a także we Francji, Włoszech, Słowacji, Niemczech, Bułgarii, Czechach, Turcji, Szwecji a także
w USA. Zdarzyło mu się w swej karierze występować na pokładach statku i samolotu. Wszędzie gdzie występuje, stara się
zaprezentować piękno beskidzkiego folkloru.
Bucyna, bucyna
Potraciła listki
Hore ku dolinom
Dobrzi chłopcy przęśli.

Charakterystyczną cechą Jacentego Ignatowicza jest pasja zbierania różnych rzeczy związanych z beskidzkim folklorem.
Te rzeczy wśród których są:
unikatowe instrumenty góralskie;
przedmioty gospodarstwa domowego;
produkty garncarskie;
dawne narzędzia rolnicze i stolarskie;
przyrządy do obróbki wełny i lnu;
stroje górali żywieckich;
rzeźby twórców ludowych;
zabawki ludowe;
zabytki sztuki obrzędowej;
obrazy na szkle i dziesiątki spisanych nut góralskich.
Jacenty Ignatowicz zbierał wędrując po beskidzkich wioskach. Dziennikarze przez to nazwali
go ,,Żywieckim Kolbergiem". Wszystkie zebrane rzeczy są aktualnie w posiadaniu Karpackich
Zbójów.
Jednym z głównych celów działalności Jacentego Ignatowicza jest przekazywanie tradycji
i zwyczajów folklorystycznych młodemu pokoleniu. Swe zamiłowanie do folkloru przekazuje również swym dzieciom.
Urodzony w 1980 r. Paweł potrafi podobnie jak jego tato grać na wszystkich instrumentach, szczególnie zaś na klarnecie, flecie,
harmonijce ustnej a także na gitarze i prawie wszystkich instrumentach góralskich. Z kolei urodzona w 1984 r. Marta świetnie radzi
sobie z fletem a także innym instrumentami góralskimi. Najmłodszy w rodzinie, urodzony w 1988 r. Wojtek wykazuje duże
zainteresowanie okaryną. Wszystkie dzieci Ignatowiczów uczęszczają lub uczęszczały (Paweł) do szkoły muzycznej w Żywcu. Jacenty
Ignatowicz wielokrotnie przedstawiany był przez środki przekazu. ,,Żywiecki Kolberg" często proszony jest
o konsultację na tematy folklorystyczne. Trudno się temu dziwić skoro artysta występujący obecnie ze swymi dziećmi,
otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
Listecki, listecki
Na buckak bieleją
Ka sie dobrzi chłopcy
Na zimę podziejom?
W 1989 r. otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury przyznaną mu przez Ministra Kultury i Sztuki. W 1995 r. na FFGP w Żywcu za nauczanie
dzieci gry na góralskich instrumentach otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej ,,Mistrz i Uczeń". Nagród tych jest bardzo wie le, i nie sposób je wszystkie
wyliczyć. W archiwach Jacentego Ignatowicza są podziękowania za występy przysyłane z całego świata. Świadczy to o tym, że istnieje potrzeba na to
by żywiecki folklor trwał. Dlatego Jacenty Ignatowicz swą szlachetną pracą zasługuje na najwyższy szacunek. Oby było więcej takich jak on.

Cena występu - do uzgodnienia, jest ona zależna od:
 terminu i miejsca imprezy;
 ilości osób biorących udział w imprezie;
 czasu trwania imprezy (1 – 2 h);
 dodatkowych atrakcji;
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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 występu gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza
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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