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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą Karpackie Zbóje podczas autorskiego Festiwalu
„Zbójnickie Igrce”
Oferta skierowana jest dla domów kultury, skansenów, galerii handlowych
Rodzaj imprezy: zbójnicka impreza plenerowa pt. „Festiwal Zbójnickie Igrce”
Termin imprezy: do ustalenia
Start imprezy: godz. 12.00 – 17.00
Ilość widzów na imprezie: 1000/ 3000 os
Miejsce imprezy: dowolne miejsce w Polsce
Ilość zbójników i góralek: skład 15 / 20 osobowy + obsługa techniczna
OPIS FESTIWALU „ZBÓJNICKIE IGRCE”
Warto wykorzystać imprezę plenerową – w tym wypadku FESTIWAL „ZBÓJNICKIE IGRCE”, jako
element promujący tradycje kulturowe Karpat. Festiwal opracowany przez Leszka Młodzianowskiego –
twórcę Szlaku Zbójników Karpackich ma za zadanie promowanie wielokulturowości Beskidów, Śląska
Cieszyńskiego, Podhala, Orawy, Spisza, Gór Świętokrzyskich jak i całego masywu Karpat (6 krajów –
Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry przez które przebiega Szlak Zbójników Karpackich).
Jeśli łączy się imprezę, z odwiedzeniem danego – promowanego miejsca to przyciąga więcej turystów
i zainteresowanych Gości. „Zbójnicki Szlak” stara się przyciągnąć szerokie grono odbiorców zbój –
produktów, eksperymentuje z folklorem. Na Festiwalu Zbójnickie Igrce będą brały udział liczne zespoły
góralskie ale również zespoły muzyczne grające alternatywną muzykę, ale z ludowym brzmieniem.
Festiwalowa mapa imprez kulturalnych odbywających się co roku w Polsce imponuje liczbą wydarzeń i wielością
podejmowanych tematów. Każde większe miasto, a nawet mniejsze ośrodki aspirują do posiadania własnej
festiwalowej wizytówki. Miejmy nadzieję, że i twoje miasto / wieś zyska nową imprezę jaką będzie Festiwal
„Zbójnickie Igrce”. Impreza ta była by idealnym przykładem event marketingu. Skansen, tereny przy Gminnych
Ośrodkach Kultury, Miejskich Centrach Kultury lub w galeriach handlowych w centrum wielkiej aglomeracji idealnie
nadaje się do promowania tematyki zbójnictwa ludowego.
W Polsce mamy 250 cyklicznych imprez folklorystycznych, 140 muzeów ze stałymi wystawami o tematyce
etnograficznej, 2 tys. autentycznych zespołów ludowych, 19 szlaków tematycznych związanych z zasobami
kultury ludowej, w tym wliczony SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH. Warto wykorzystać ten potencjał.
Nośna impreza kulturalna może jak magnez przyciągnąć tłumy turystów. Uda się to jednak tylko wtedy, gdy
będzie oparta na przemyślanej strategii. Strategia eventowa Festiwalu jest nietypowa i oryginalna. Zakłada ona,
że Festiwal „Zbójnickie Igrce” będzie odbywał się w dowolnym miejscu w Polsce. Dysponujemy odpowiednią logistyką
i ilością osób, aby właśnie u Was zorganizować tego rodzaju ludową imprezę. W ten sposób promowana będzie
tematyka szeroko pojętej góralszczyzny i zbójnictwa karpackiego dowolnym miejscu.
Festiwal ma przybliżyć widzom dawne zapomniane historie związane z karpackimi zbójnikami. Podczas festiwalu
odbędą się liczne atrakcje przygotowane przez brygadę Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl m.in. profesjonalny
napad zbójnicki z góralskimi śpasami (grami i zabawami po zbójnicku), wystrzały ze zbójeckiej armaty, która brała
udział w kadrach filmowych filmu K.Adamik i A.Holland „Prawdziwa historia Janosika”, autorski Festiwal Sportów
Zbójnickich, dyskoteka z DJ Janosikiem, pokaz tańców orężnych, m.in. zbójnickiego i hajduka, występy dudziarzy,
heligonistów, gawędziarzy, inscenizacja powieszenia za pośrednie żebro słynnego zbójnika beskidzkiego Józefa
Baczyńskiego zwanego Skawickim spod Babiej Góry i wiele innych.
Festiwal został wymyślony, aby wskrzesić dawną tradycję i przybliżyć współczesnym zapomnianą już
trochę historię zbójnictwa karpackiego, w tym dawne historie karpackich zbójników.
Promocja kultury wielonarodowego tygla, jakim są Karpaty stała się znakomitym pomysłem na ożywienie turystyki tego
regionu. Wszelkie wydarzenia są okazją do stworzenia odpowiedniej legendy o danym miejscu, w tym wypadku
legendy o zbójnictwie. Projekt Festiwalu Zbójnickie Igrce jest pomysłem unikalnym. Czasem, żeby odnieść sukces,
wystarczyć może jeden chwytliwy produkt regionalny, w tym wypadku produkt zbójnicki.
Obecnie coraz częściej zdarza się, że miasta konkurują ze sobą o możliwość organizacji wydarzeń
kulturalnych. Wszystko dlatego, że wpływają one nie tylko na przyjazd tysięcy turystów, ale także na
coś znacznie ważniejszego i trudniejszego do osiągnięcia – pozytywny wizerunek miasta. Nasza Firma
jest w stanie wypromować właśnie twoje miejsce w polskich mediach! Mamy bowiem bardzo dobry
kontakt z prasą, telewizją, radiem, a nasz przyjazd i organizacja tego Festiwalu pomoże wzbogacić
waszą ofertę kulturalną!
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Inwestycje w sferze kultury są elementem korzystnym na wielu płaszczyznach. Po pierwsze miasto
zyskuje prestiż – dane miasto trafia na kulturalną mapę świata. Poza tym przyjeżdża wielu turystów
– co oznacza wielki potencjał dla turystyki, ogromny zysk dla podmiotów turystycznych i hoteli. Dodatkowym
atutem jest to, że często są to osoby bardzo opiniotwórcze – z dziedziny mediów, kultury, polityki, które mają
znaczny wpływ na kreowanie wizerunku miasta. Zyskają biura turystyczne, które zajmują się turystyką
kulturową, oferta związana z Festiwalem „Zbójnickie Igrce” musi cieszyć się ogromnym zainteresowaniem.
To taka inwestycja w przyszłość. Unikatowy program Festiwalu „Zbójnickie Igrce” jest bardzo
wyrazisty.
Miasta są coraz bardziej zainteresowane festiwalami, ponieważ dostrzegają, że to nie tylko wydarzenie
kulturalne rozumiane jako sprawa duchowa, ale także jako doskonała promocja. Oczywiście najpierw trzeba w
to sporo zainwestować, ale warto ryzykować, ponieważ taka inwestycja zawsze wraca do miasta ze zdwojoną
siłą. Poza tym dla ciekawych inicjatyw, a taką jest projektowany Festiwal „Zbójnickie Igrce”
zawsze można znaleźć sponsorów.
Duże miasta mają większe możliwości w zakresie zorganizowania renomowanego festiwalu na większą skalę,
jednak również i mniejsze miasta zaczynają dostrzegać potencjał tkwiący w organizacji imprez kulturalnych.
Małe miejscowości mają swój urok i pozwalają lepiej zjednoczyć uczestników festiwali.
Różnorodność propozycji imprez kulturalnych implikuje powstanie nowych form turystyki. Festiwal „Zbójnickie
Igrce” może napędzić chociażby turystykę kulinarną, bo będą tam serwowane zbójnickie przysmaki.
Zorganizowany zostanie zbójnicki jarmark. Smakosze i wielbiciele trunków są w stanie przemierzyć setki
kilometrów, by zaspokoić głód i pragnienie. Powołanie do życia nowego tworu kulturalnego musi iść w parze
z kompleksowym planowaniem od strony marketingowej. Informacja o imprezie powinna intrygować, budzić
ciekawość, aż w końcu doprowadzić do sytuacji, w której bez danego festiwalu po prostu nie można się
obejść. Odpowiednia oprawa, popularyzacja są kluczem do sukcesu.
Podczas imprezy powstanie duża wioska zbójnicka w której będą się odbywać się warsztaty rzemiosła
i rękodzieła ludowego. Każdy będzie mógł uczestniczyć w różnych zbój konkurencjach na wesoło i dostać
cenne folkowe i góralskie nagrody. Podczas imprezy planowane są zabawy i niespodzianki dla najmłodszych,
prezentacje atrakcji turystycznych regionu Karpat, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Planowane jest
utworzenie strefy folkdizajnu, gdzie można będzie zakupić folkowe ubrania i stroje góralskie z Beskidu
Żywieckiego i Śląskiego, Podhala i Pienin. Przez cały czas festiwalu będzie odbywał się kiermasz rękodzieła
artystycznego i będzie można zjeść doskonałe zbójeckie przysmaki.
FESTIWAL „ZBÓJNICKIE IGRCE” ma na celu krzewienie i popularyzowanie kultury, folkloru, regionalizmu,
zbójnickiej kuchni, muzyki i tańca zbójnickiego. Na festiwalu znajdzie się wielu miłośników zbójnickiej tradycji
Karpat. Temat zbójnictwa ma integrować ludzi. Zbójnictwo jest tematem, który warto promować.
Zbójnictwo jest dziedzictwem kulturowym Karpat, kojarzy się z umiłowaniem wolności, góralskiej ślebody.
Na Festiwalu „Zbójnickie Igrce” znajdzie się wielu artystów, którzy będą promować zbójnicką spuściznę
kulturową. To wielkie zbójnickie święto folkloru góralskiego, gwary, śpiewu, tańca zbójnickiego i sztuki ludowej
ma na celu generowanie ruchu turystycznego oraz pochwalenie się zbójnickimi tradycjami karpackiej ziemi.
Cały mityczny łuk Karpat w tym pasmo Beskidów może poszczycić się tradycją wołoską, pasterską, zbójnicką,
hajdamacką czy opryszkowską. To zbójnickie święto ma uświadomić wszystkim mieszkańcom Karpat, gdzie są
ich korzenie, skąd wywodzi się karpackie plemię. Święto to ma uzmysłowić mieszkańcom Polski, że trzeba
bardzo miłować tradycję naszej karpackiej ojczyzny i ojcowizny.
Festiwal „ZBÓJNICKIE IGRCE” ma pokazać wielką żywotność, unikatowość zbójnickiej tradycji w Karpatach
(Żywiecczyzna stolicą zbójnictwa karpackiego). Zainteresowanie tematyką zbójnicką i zbójnickim mitem
świadczy o rozwoju kultury ludowej. Świadczy to także o potrzebie organizowania takich imprez. Atmosfera
tego kolorowego, wesołego, bliskiego sercu zbójnickiego święta ma spowodować abyśmy my wszyscy nie
zapominali o zamierzchłych zbójnickich czasach.
Od zarania dziejów śpiew i muzyka towarzyszyły góralom w Karpatach i umilały niełatwe życie, sprawiały,
że czas szybciej mijał. Dawni górale spotykali się wieczorami na posiadach. Kobiety przędły wełnę, darły pierze
lub tarły len, a mężczyźni naprawiali uprząż, wykonywali drobne sprzęty i narzędzia gospodarskie. Snuły się
opowieści o duchach i strachach, boginkach dziwożonach, czarownicach, utopiach, płanetnikach i zbójnikach.
Muzykanci stroili gęśliki i posiady kończyły się śpiewem, tańcem i góralską muzyką.
Na tej podstawie zrodziła się także idea wskrzeszenia tradycji zbójnickiej w jej najszczytniejszej postaci.
Na tej zbójeckiej imprezie zwiększy się grono zbójników - mężczyzn godnych tego zaszczytu, którzy światłością
inicjatyw, talentem twórczym, przywiązaniem do ziemi rodzinnej uporem w realizacji zamierzeń i wytrwałością
wpisują się w kontynuowanie tradycji i rozwój kultury Karpat.
Co roku brać zbójecka będzie się rozrastać. Zadaniem współczesnych zbójników ma być dbałość o zachowanie
tradycji i aktywna działalność na rzecz rozwoju kultury ludowej i promocji regionu karpackiego.
Festiwal można wzbogacić w dodatkowe atrakcje. Można by było przyjrzeć się pracy prząsniczki, garncarza,
zobaczyć jak powstają ręcznie kute dzwonki pasterskie, owcze sery, jak zdobi się pierniki żywieckie, można by
też było posłuchać dźwięków góralskiej trombity i zbójnickich gęśli.
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Podczas Festiwalu „Zbójnickie Igrce” prezentowane będą i sprzedawane wyroby rękodzielnicze,
zbójnickie gadżety oraz specjały góralskiej kuchni.
Podczas festiwalu można będzie kupić pasy bacowskie i zbójnickie, prawdziwe noże zbójnickie, prawdziwe oryginalne
stroje góralskie i zbójnickie, spinki góralskie, kożuchy, kierpce, góralskie kapelusze, oryginalne i unikatowe dzieła,
takie jak rękodzieło artystyczne regionu Beskidów, zbójnickie malunki na szkle, rzeźby przedstawiające zbójników
karpackich, ceramikę artystyczną, wyroby z wikliny, góralską biżuterię, galanterię skórzaną, regionalne tkaniny,
koniakowskie koronki, ozdoby ludowe, góralskie pamiątki ze SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH, przewodniki
turystyczne i mapy, zbójnickie figurki oraz inne zbójnickie gadżety (długopisy, zbój - smycze, zbójnickie puzzle,
zbójnickie ręczniki, parasolki, lniane zbójeckie torby, otwieracze, zbójnickie, portfele, pamięci USB (pendrive), zbój podkładki pod myszki, zbójeckie zapalniczki, zbójnickie oryginalne noże, harnasiowe kubki, janosikowe kufle,
proćpokowe skarbonki, zbójnickie koszulki, bluzy, koszule, czapki, spodnie, kurtki, polary, zbójnickie pocztówki retro,
obrazki retro, zbójnicką papeterię). Oprócz wyżej wymienionych produktów będzie można zakupić góralskie serwety,
serwety szydełkowe, serwety haftowane, wyroby zdobione haftem, góralskie lniane koszule, narzuty wełniane,
zbójnickie kilimy. Godne zakupienia będą również wyroby garncarskie, wyroby ze słomy, wyroby z drewna, wyroby
szydełkowe, plastyka obrzędowa, pisanki, a także cała gama góralskich instrumentów muzycznych typu piszczałki
góralskie, fłojery, zbójnickie złubcoki, czy gęśle, rogi pasterskie, trombity, dudy, dzwonki pasterskie, multanki itp.
Unikatem będą zbójnickie ciupagi oraz tzw. góralskie palice służące niegdyś góralom do obrony, płyty CD i DVD z
góralską i zbójnicką muzyką, filmy np. Janosik itp.
Swój kunszt mogą pokazać kowale, „dzwonkarze", garncarze i druciarze ze Śląska i Beskidów. Druciarze zaprezentują
klasyczne i ozdobne drutowanie naczyń, wyrób drucianej biżuterii oraz różne techniki splatania drutu.
Zwiedzający będą mogli podziwiać umiejętności mistrzów rzemiosła ciesielskiego. Zapomniane już rzemiosła w
naszym programie przypomni bednarz, kołodziej i wytwórca naczyń dłubanych (koryta, „troki”, niecki). Miłośnicy
starych rzemiosł będą mogli podziwiać zręczność plecionkarza i powroźnika.
Podziwiać będzie można wyrób tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych, na przykład piszczałek, gajdów
„tromb i rogów łowczorskich".
Uwagę zwrócą rękodzielnicy wykonujący stroje z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, Podhala, Pienin oraz ich dodatki.
Wyrób biżuterii do strojów góralskich pokaże mistrz złotnik.
Nie zabraknie przedstawicieli rzemiosła piernikarskiego. Będzie można prześledzić bardzo mozolny i skomplikowany
proces pozyskiwania włókna lnianego i jego dalszej obróbki czyli: obrywanie główek nasiennych za pomocą żelaznych
grzebieni („dziyrgani na dziyrgcach"), łamanie lnu na cierlicy, czesanie na szczotce zębatej („szczeczi") i przędzenie na
kołowrotku. Nie zabraknie również pokazu tkania na krosnach i „krymplowanio"' (czesania) wełny.
Zobaczymy baczującego gazdę podczas wyrobu sera. Podczas imprezy odbędzie się pokazowe miyszanie owiec w
koszar zyskach. Będzie można usłyszeć gawędziarzy ludowych, instrumentalistów i śpiewaków ludowych. Jacenty
Ignatowicz będzie przygrywał na pile oraz na listkach zbójnickie nuty. Turysta mógłby spróbować przy
pomocy multiinstrumentalisty gry na unikatowych instrumentach muzycznych takich jak: piszczała pasterska, okaryna,
trąbita, gęśliki, złóbcoki.
Podczas imprezy będzie można będzie zakupić zbójnickie dania ze specjalnego zbójnickiego menu, sygnowanego logo
ZBÓJNICKI SZLAK. Główną potrawą, którą uwielbiali zbójnicy była baranina gotowana na mleku z masłem, śmietaną i
szafranem i korzeniami. Podczas Festiwalu „ZBÓJNICKIE IGRCE” będzie można zajadać się tymi specjałami.
Z okazji Festiwalu „Zbójnickie Igrce” otwarta będzie wystawa „Scenki z życia beskidzkich zbójników”. Głównej
imprezie będą towarzyszyły konkursy wiedzy o zbójnictwie karpackim z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas festiwalu
odbędą się zbójnickie gry i zabawy integracyjne – konkursy sponsorskie z atrakcyjnymi zbój – nagrodami. Odbędzie
się kiermasz zbójnickiej książki, promowana będzie m.in. książka
JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA
KARPACKIEGO ZBÓJA, której autorem jest Stanisław A. Sroka.
Twórcy ludowi prezentować będą swoje wyroby oraz tradycyjne techniki ich wykonania. Można będzie przypatrzyć się
pracy rzeźbiarzy, malarzy, którzy będą malować zbójników na szkle, hafciarki, baców robiących oscypki oraz wielu
innych twórców ludowych. Można też będzie, pod ich czujnym okiem, samemu spróbować wykonać własne „dzieła”.
Kiermasz ludowy da także możliwość zakupu unikalnych wyrobów sztuki ludowej i zbójnickich gadżetów.
Podczas imprezy turyści mogli by posłuchać góralskiego humoru (dowcipów, gawęd i legend o karpackich harnasiach,
przyśpiewek góralskich i zbójnickich, uczestniczyli by w konkursach wiedzy o Śląsku i Beskidach oraz o zbójnictwie
karpackim z atrakcyjnymi gadżetami góralskimi, dyplomami zbójeckimi, certyfikatami górala i cepra.
Już teraz Karpackie Zbóje zapraszają na Festiwal „Zbójnickie Igrce” w dowolnym miejscu i w dowolnym
terminie – jaki tylko zechcecie!

Pytomy Wos piyknie na nasze zbójeckie święto!
Hej!
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RAMOWY PROGRAM IMPREZY ZBÓJNICKIEJ:
I CZĘŚĆ
WYSTRZAŁY ZE ZBÓJECKIEJ ARMATY + WYBUCHY PIROTECHNICZNE
II CZĘŚĆ
INSCENIZOWANY PROFESJONALNY NAPAD ZBÓJNICKI + GÓRALSKIE ŚPASY
III CZĘŚĆ
FESTIWAL SPORTÓW ZBÓJNICKICH
IV CZĘŚĆ
WYSTĘP DUDZIARZA NA DUDACH ŻYWIECKICH
V CZĘŚĆ
WYSTĘP JACENTEGO IGNATOWICZA – GAWĘDZIARZA – MULTIINSTRUMENTALISTY
VI CZĘŚĆ
WYSTĘP PAR TANECZNYCH
VII CZĘŚĆ
STRZYŻENIE OWCY + ZAGRODA Z OWCAMI + POKAZ WYROBU OSCYPKA
VIII CZĘŚĆ
POKAZ TAŃCA ZBÓJNICKIEGO
IX CZĘŚĆ
INSCENIZACJA POWIESZENIA NA SZUBIENICY JURAJA JANOSIKA
X CZĘŚĆ
DJ JANOSIK I ZAKOŃCZENIE IMPREZY
Uwaga: Podczas imprezy możliwy koncert naszego nowego zespołu FOLK&ROLL. Hitami na każdej
imprezie są najbardziej znane góralskie piosenki w rockowym brzmieniu takie jak: „Sarna”, „Hej Bystra Woda”,
„Nad Tatrami”, „Tańcuj tancuj”, „Wysoka górka”, „Szumi jawor szumi”, „ Za górami za lasami”, „Karczmareczka”.
W muzyce granej przez zespół panuje idealna harmonia pomiędzy oryginalnym góralskim i folkowym brzmieniem,
a kultem rock’n rolla płynącego prosto z serca.
Podczas Festiwalu Zbójnickie Igrce jest możliwość zorganizowania profesjonalnego pleneru
rzeźbiarskiego, gdzie rzeźbione będą wielkie rzeźby zbójników i górali
Informacje techniczne imprezy:
 Opisany wyżej program może się nieznacznie różnić w zależności od predyspozycji grupy.
 Imprezę komentował będzie gwarą nasz zbójnicki konferansjer.
 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 imprezy będą sprzedawane nasze autorskie książeczki o zjawisku zbójnictwa
w Karpatach.
 Podczas imprezy będą podawane informacje i ulotki na temat śląskich zbójników: Karolu Pistulce,
Karolu Sobczaku, Krzysztofie Czarnym, zbójniku Szydle, Walerym Dyngasie, Wincentym Eliaszu,
Złym Jastrzębiu – wg załączników.
 Rozpiska minutowa imprezy zostanie ustalona na miesiąc przed imprezą (logotyp Festiwalu
Zbójnickie Igrce w załączniku + informacja o festiwalu dla mediów)
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Podczas imprezy przy pasowaniu uczestników imprezy na zbójników i góralki wręczamy:



Zbójnickie glejty bezpieczeństwa (zbójnickie dyplomy na czerpanym papierze typu retro. Takie dyplomy, certyfikaty zbójnickie wręczane
są podczas pasowania biesiadników na zbójników i zbójnickie lubaski (przyjęcie do naszej Zbójnickiej Braci). Mamy gotowe szablony. Każdy
z uczestników zabawy będzie miał na pamiątkę imienny zbójnicki glejt bezpieczeństwa. Na każdym dyplomie umieszczamy logo Karpackich Zbójów oraz
nazwę imprezy, datę imprezy oraz miejsce imprezy.

Zbójnickie gadżety - nagrody w góralskich śpasach oraz podczas Festiwalu Sportów Zbójnickich z kapelą góralską Karpackie Zbóje
podczas imprezy. Poniżej znajduje się link do Zbójnickiego Sklepu Internetowego. W naszym sklepie internetowym na Allegro znajdziecie Państwo około
1500 zbójnickich i góralskich gadżetów, które idealnie będą pasować zbójnickiej imprezy www.zbojnickisklep.na.allegro.pl
MOŻLIWE STANOWISKA PODCZAS ZBÓJNICKIEJ IMPREZY
STANOWISKO Z OSCYPKAMI
Podczas imprez plenerowych, pikników firmowych posiadamy 2 budki góralskie z oscypkami, bryndzą podhalańską / wołoską,
redykołkami, bundzem owczym, serkami pasterskimi, gałkami owczymi, korbaczami wędzonymi, serkami z mleka krowiego.
STANOWISKO ZE ZBÓJ GADŻETAMI
Nasza Firma od 2007 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją pamiątek regionalnych i zbójnickich w kraju i za granicą. Dysponujemy kilkunastoma
zbójnickimi i góralskimi straganami, które jesteśmy w stanie przywieźć i rozłożyć na dowolnej imprezie plenerowej. Nasze zbójnickie stragany cieszą się
dużą popularnością.
STANOWISKO ZE STROJAMI GÓRALSKIMI, ZBÓJNICKIMI, FOLKOWYMI
Podczas naszej imprezy polecamy zakup oryginalnych strojów góralskich z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego
i z Podhala.

z Pienin

ZBÓJECKI CATERING
Na naszej imprezie nie może zabraknąć wspaniałych zbójeckich i góralskich smakołyków. Trzeba pamiętać, że turyści i zacni
Goście przyjadą na nasza imprezę też w celach degustacyjnych.
Propozycje smakowitych i swojskich dań regionalnych, które mogą być serwowane podczas imprezy:
 Kwaśnica góralska
 Żurek zbójnicki
 Zupa grzybowa z prawdziwków z ziemniakami
 Kiełbasa swojska +dodatki (swojski chleb, keczup, musztarda, chrzan, sos barbecue)
 Ziemniaki pieczone w ogniu z bryndzą
 Żeberka na mioduli
 Pierogi zbójnickie
 Świńska kita z kaszą i kapustą zasmażaną
 Wędzony pstrąg potokowy, podawany z ziemniakami pieczonymi w ognisku
 Krupniok (kaszanka) biały, czarny z chlebem
 Chleb ze smalcem (ze szpyrkami) + ogórek kiszony z dębowej beczki
 Łoscypek z żurawiną
 Oscypek grillowany w boczku z sosem czosnkowym, śmietanowym, koperkowym
 Karczek z grilla z podpiekaną cebulką
 Bigos harnasia Janosika z chlebem
 Golonko zbójnika Proćpoka z kapustą
 Gulasz zbójnicki a ‘ la Janosik– gulasz po węgiersku z harnasiowego kociołka
 Duszonki zbójeckie
 Surówki
 Ciasto (kołacz zbójnicki z serem lub jabłkami)
Napoje możliwe do zakupu podczas imprezy:
 Wino grzane / kubki + butelka
 Grzane piwo z przyprawami / piwo (butelka)
 Herbatka z prądem
 Soki i napoje gazowane i niegazowane
 Wódki regionalne (degustacje alkoholi regionalnych)
 Miodonka beskidzka
 Herbata z cytryną
 Herbata ziołowa (herbata ze zielin)
 Kawa

STANOWISKO WINA ZBÓJNICKIE GRZANE





Zbójeckie
Zbójeckie
Zbójeckie
Zbójeckie

Grzane
Grzane
Grzane
Grzane

Korzenne
Rumowe
Malinowe
Korzenne
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STANOWISKO GDZIE BĘDĄ PRZEPROWADZANE DEGUSTACJE REGIONALNYCH ALKOHOLI
Tradycja produkcji wódek regionalnych w Beskidach sięga XIX wieku, najbardziej znanymi trunkami z tamtego okresu jest warzonka i miodonka.
Dla podtrzymania i krzewienia tych regionalnych powstało szereg regionalnych wódek, które mogą Państwo degustować podczas biesiady zbójnickiej
w Chorzowie. Podczas imprezy będzie można degustować i zakupić sobie akcesoria do regionalnych wódek. Pokaz prowadzony przez Mistrza sztuki
barmańskiej.










Warzonka zbójnicka 38 % - podawana na ciepło
Miodonka zbójnicka 35% - podawana na ciepło
Macidula 40%
Kurwica drink „ BIAŁA ZADYMA” 40% klasy Premium
Góralska kawa /Stara kurwica 16 lat leżakowana w dębowych beczkach
Zbójnicka herbata/ Przekurwica o mocy 50 %
Wódka Szwagrów,
Warzonka Złota Prezydencka
Starka Prezydencka.

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!
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i
rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt
ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.

Rezerwacja Festiwalu „Zbójnickie Igrce”
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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