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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta warsztatów wigilijnych z kapelą góralską Karpackie Zbóje
Coby wesolutko było
Coby w sercach nam się ckniło
Góralskie granie na Święta!

Możliwe stanowiska / wyspy świąteczne

1.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z BIBUŁKARSTWA

Świąteczne ozdoby bibułkowe (ozdoby z opłatków świątecznych tzw. światy (kule z opłatków), bibułkowe kwiatuszki, ozdoby
bibułkowe na choinkę (aniołki, łańcuchy, koszyczki, pajączki).
Ilość os. na stanowisku: 2 góralski w strojach góralskich.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 ozdób świątecznych z kolorowej bibułki i 50 „światów”.

Fot. Światy – ozdoby z opłatka klejonego śliną, ozdoby świąteczne bibułkowe na choinkę.

Bibułkarstwo to nieodłączny element beskidzkiej tradycji. Już nasze babcie tworzyły kwiaty i inne ozdoby używając do tego
kolorowej bibuły. Karpackie Zbóje zorganizują specjalnie dla grup zorganizowanych warsztaty, podczas których dzieci
i młodzież będą mogli zgłębić tajniki tej niezwykłej sztuki. Oferujemy Państwu warsztaty stacjonarne w Beskidach
w zaprzyjaźnionych obiektach lub warsztaty wyjazdowe. Przyjedziemy do Was gdzie tylko chcecie! Zapewnimy Państwu
wszelkie materiały (tj. bibułę, drut, gąbkę, itp.) potrzebne do nauki.

Kwiaty z bibuły były na Żywiecczyźnie podstawową formą zdobnictwa wnętrz mieszkalnych. Ubarwiały i rozweselały słabo
oświetlone, niewielkie izby. Młodzi ludzie nie pamiętają już zawieszonych wysoko na ścianie obrazów świętych ozdabianych wokół
bibułowymi kwiatami wykonywanymi przez gospodynie. Kwiaty takie wykorzystywano również do dekorowania palm
wielkanocnych, strojenia dożynkowego wieńca czy wreszcie wplatanymi w jodłowe gałązki przystrajano groby na uroczystość
Wszystkich Świętych. Tradycja wykonywania bukietów imieninowych, wieńców, ozdabiania kapliczek przydrożnych
kabłąckami z bibuły krepiny jest na Żywiecczyźnie bogata. Niegdyś nawet pani młoda miała bukiet i wianek do ślubu
z bibuły, a pan młody woniackę, drużki miały różowe bukieciki do ręki i wianki na głowę. Konie wiozące wesele do kościoła miały
pachołki przy uździe, wianek na powiernik oraz wianek na ”siedzysko” bryczki. Wianek zawieszany był nad drzwiami domu pani
młodej, a w domu weselnym na ścianie nad parą młodych zawieszano wianek w kształcie serca z umieszczonym w środku
wizerunkiem Matki Boskiej. Dziś ta tradycja kultywowana jest przez najstarsze bibułkarki, których mistrzostwo wykonania wieńców
i bukietów z bibuły zachwyca wszystkich. Każda bibułkarka ma swój odrębny styl wykonywania kwiatów, doboru
kolorystyki i układania kompozycji.
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Celem warsztatów realizowanych przez Karpackie Zbóje jest:
 nabycie umiejętności wykonywania tradycyjnych ozdób z bibuły krepiny z zastosowaniem tradycyjnych materiałów, technik
i wzorów;
 przekazanie tradycji przez bibułkarki uczestnikom warsztatów i możliwość kontynuowania tradycyjnej dziedziny sztuki ludowej;
 wykorzystanie zrobionych ozdób, aby przystroić choinkę;
 odtworzenie i podtrzymywanie tradycyjnych form wyrobów bibułkowych o charakterze zwyczajowym, obrzędowym, dekoracyjnym;
Umiejętności zdobyte przez dzieci na naszych warsztatach na pewno zaowocują pięknymi bibułkowymi kompozycjami.
Przedmiotem warsztatów są tradycyjne i współczesne formy zdobnictwa bibułkowego. Nasze bibułkarki podczas warsztatów zawsze
zwracają uwagę na zgodność wyrobu z tradycyjnymi wzorami, kompozycję, wygląd estetyczny, staranność wykonania, nowatorskie
formy adaptowania wyrobów bibułkowych do potrzeb współczesnych.

Fot. Ozdoby bibułkowe.

Niezmiernie ważnym zjawiskiem jest wykonywanie tradycyjnych form zdobnictwa bibułkowego będący najbardziej naturalną formą
jego kultywowania. Cieszy równocześnie fakt podejmowania przez dzieci i młodzież autorskich adaptacji tradycji zdobnictwa
bibułkowego do dzisiejszych potrzeb i upodobań estetycznych. Na naszych warsztatach skupiamy się na tworzeniu kompozycji
kwiatowych w tradycyjnych formach oraz w nowych, preferujących kwiaty naturalistyczne w kształcie i kolorystyce.

2. WYRÓB WITRAŻYKÓW, ZAWIESZEK, KOLCZYKÓW, OBRAZKÓW ŚWIĄTECZNYCH
Ilość os. na stanowisku: 2/3 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 witrażyków i innych ozdób.
Karpackie Zbóje polecają wykonanie ozdób świątecznych w postaci świątecznych witrażyków,
zawieszek, kolczyków i obrazków świątecznych. Piękno tworzenia w szkle ograniczone wyobraźnią.
Wyrób witraży to wspaniała praca dla wszystkich. Osoby zainteresowane tworzą swoją pracy przy użyciu
kawałków szkieł kolorowych. Utworzona kompozycja jest łączona specjalną techniką przy pomocy
rękodzielnika. Zainteresowanie tymi pracami jest tak duże iż jest to jeden z wiodących tematów w
naszej ofercie. Na zajęciach będzie można zdecydować samodzielnie jaki wykonamy projekt i go
zrealizować.

Zaczniemy od prostych rzeczy. Samodzielnie wykonany witrażyk lub wisiorek może stanowić oryginalny
prezent dla bliskiej osoby lub służyć jako ozdoba na choince. Warsztaty witrażowe zapewnią Wam pełny
relaks, rozbudzą wyobraźnię i dostarczą satysfakcję z twórczej pracy. Wszystko wykonywane jest ręcznie,
szkło cięte tradycyjnie (bez wyrzynarki), każdy szklany kawałek przechodzi przez nasze ręce
kilkakrotnie. Zrobienie nawet małej rzeczy zajmuje sporo czasu. Witraże metodą tradycyjną tworzy się
przez składanie odpowiednio dociętych (według wcześniejszego projektu) kawałków kolorowego szkła
w profile ołowiane, które w końcowej fazie lutuje się. Technika ta umożliwia tworzenie witraży oraz
trójwymiarowych produktów witrażowych (świeczniki, abażury i inne). Dzięki zastąpieniu profili
ołowianych taśmą miedzianą (każde szkiełko jest nią osobno obwijane) możliwe jest lutowanie
bardzo małych elementów pod różnymi kontami. Podstawowe materiały i narzędzia potrzebne do
tworzenia witraży: szkło (płaskie tafle), profile ołowiane lub folia miedziana, lutowie, lutownice, szlifierka
do szkła, nóż do szkła i jeszcze wiele innych.

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 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

3|Strona
3.

CZERPANIE PAPIERU I PISANIE ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH GĘSIM PIÓREM

Ilość os. na stanowisku: 2/3 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 szt. czerpanego papieru.
Organizowane przez nas warsztaty utrzymane są w duchu epoki poprzez wykorzystanie starych receptur, zabytkowych maszyn i
stroje dawne prowadzących pokaz. Zajęcia mają interaktywną formę pozwalającą uczestnikom nie tylko biernie
obserwować pokaz, ale również samodzielnie wyczerpać kartkę papieru, zadrukować ją, zapisać gęsim piórem życzenia
świąteczne do wyjątkowej osoby, czy przystawić lakową pieczęć. Ponadto uczestnicy warsztatów otrzymują własnoręcznie
wykonany certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności i zapoznanie się z tematyką z zakresu drukarstwa,
papiernictwa. Papier czerpiemy z dębowej kadzi papierniczej w strojach mnichów jak to dawniej czyniono.
Używamy także zabytkowej praski w której odciskamy wyczerpany papier. Nasze zajęcia mają na celu przybliżenie historii
papiernictwa w powiązaniu z dobrą zabawą.

Fot. Czerpanie papieru, lakowanie pieczęcią.

4. WYRÓB FIGUREK DREWNIANYCH / SNYCERSTWO / SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
Ilość os. na stanowisku: 2/3 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 szt. figurek drewnianych.
Zajęcia z wyrobu figurek drewnianych i snycerstwa są tak przygotowane aby osoba zainteresowana w krótkim czasie i przy użyciu
bardzo prostych narzędzi mogła wykonać figurkę z przygotowanych wcześniej elementów. Drewniane figurki górali, zbójników,
świątków można później zawiesić na choince. Zajęcia warsztatowe mają na celu przedstawienie uczestnikom sposobu
wykonywania różnych figurek drewnianych (światków, zbójników) odnoszących się do dawnych wierzeń ludowych. Figurki
wykonywane są z drewna oraz wszystkiego co możemy znaleźć w lesie podczas spaceru: czyli kory, paproci, gałązek, listków.
szyszek, żołędzi. W czasie zajęć uczestnicy mogą brać udział w wykonywaniu prostych figurek, dowiedzieć się jakie znaczenie
w dawnych czas dla ludzi miała dana figurka, poznać różne techniki łączenia drewna.

Fot. Stanowisko rzeźbiarza / snycerza.

Zajęcia maja również na celu ukazanie dawnej sztuki rzeźbienia w drewnie za pomocą specjalnych dłut
pobijanych kryplem. Osoba zainteresowana będzie mogła spróbować swoich sił przy wykonaniu prostych elementów.
Podczas zajęć osoba prowadząca przedstawi historię snycerstwa, opowie o narzędziach, technice posługiwania się nimi.
Wykonane prace prze osoby zainteresowane przechodzą na ich własność lub mogą stanowić piękną
ozdobę wspólnie ubieranej choinki.

Fot. Stanowisko rzeźbiarza / snycerza.
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5. WYRÓB ŚWIĄTECZNYCH SŁOMIAKÓW Z EKOLOGICZNEGO SIANA
Ilość os. na stanowisku: 2/3 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 szt. słomiaków.
Uczestnicy zajęć będą mogli pod okiem twórców ludowych tworzyć piękne ozdoby świąteczne z ekologicznego sianka.
W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli się przekonać, że przy odrobinie chęci i fantazji zabawki można wykonać używając wyłącznie
naturalnych materiałów. Te piękne zabawki i ozdoby świąteczne z ekologicznego sianka będzie można później powiesić
na choince.

Fot. Słomiaki.

Ich naturalny zapach będzie tworzył świąteczną atmosferę. Dla zdrowia warto otaczać się naturą, a nie sztucznymi tworzywami.
Uczestnicy mogą tworzyć elementy figurek, które łączone będą w całość. Powstaną tym sposobem piękne bałwanki, reniferki,
rybki, owieczki i inne. Zajęcia sprawią uczestnikom warsztatów dużo śmiechu i radości.

Fot. Słomiaki.

6. WYRÓB ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW BOŻONARODZENIOWYCH
Ilość os. na stanowisku: 2/3 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 szt. pierników.
Jednym z największych wyróżników Ziemi Żywieckiej na tle innych regionów w Polsce są beskidzkie
pierniki. Od pokoleń na Żywiecczyźnie rodziny kontynuują tradycje piernikarskie. Materiały źródłowe
oraz drewniane snycerskie formy piernikarskie znajdujące się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żywcu
sugerują, że żywieckie piernikarstwo sięga korzeniami co najmniej XIX wieku. Związane było z
działalnością cechową, prawdopodobnie z wyrobem pierników historycznych (wytłoczonych z form
snycerskich), z których wywodzą się popularne do dzisiaj ludowe pierniki odpustowe i jarmarczne.
Na pocz. XX wieku piernikarstwo rozwinięte było szczególnie w Małopolsce. Żywiec wymieniany był wśród
znaczących ośrodków Polski południowej, takich jak Kraków, Wadowice, Kęty, Tarnów, Stary Sącz,
Jarosław, Zakliczyn, Rzeszów. Większość ośrodków piernikarstwa straganowego, w tym Żywiecki
powiązana była tradycjami zawodowymi z pracowniami Krakowa, Wadowic, Czech i Austrii. W dawnych
czasach w Żywcu można było nabyć ludowe pierniki odpustowe i jarmarczne. Obecnie pierniki
sprzedawane są na różnorodnych kiermaszach i targach sztuki ludowej w Polsce i za granicą.
Podczas warsztatów na gotowych piernikach każdy będzie mógł wraz z cukiernikiem wykonać dowolną ozdobę
piernika, dowolny napis, umieścić logo Firmy. Na ta okazję przygotowaliśmy całą gamę pierników Bożonarodzeniowych.

Fot. Beskidzkie pierniki Bożonarodzeniowe.

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 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

5|Strona
7. WYRÓB ŚWIATECZNEGO OSCYPKA / REDYKOŁKI
Ilość os. na stanowisku: 2 os.
Na stanowisku będzie zabezpieczony materiał na zrobienie 50 szt. oscypka.
Czy miałeś kiedykolwiek własnoręcznie okazję zrobić sobie oscypka? Jeśli nie, to Karpackie Zbóje zapraszają na zorganizowanie
zbójnickich warsztatów, podczas których poznacie sekrety produkcji tego pysznego serka góralskiego! W naszej zbójnickiej
brygadzie mamy speców od robienia najpyszniejszych i oryginalnych oscypków. Korzystając z pomocy prawdziwego bacy uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję samemu zrobić ten niezwykły ser. To nie lada atrakcja! Dodatkowo uczestnicy mogą
posmakować innych góralskich specjałów, takich jak np. redykołki, korbacze, bryndza czy żentyca. Specjalnie dla Was
zorganizujemy podczas imprezy bardzo śmieszny ale i pouczający konkurs na zrobienie zbójnickiego oscypka. Nasi bacowie
i zbójnicy opowiedzą Wam również krótką historie dotyczącą tradycji regionu karpackiego oraz naszego głównego bohatera:
oscypka. Pamiętajmy, że właśnie ten ser był ulubionym przysmakiem zbójników.

Fot. Serki góralskie.

Uwaga! Każdy zacny uczestnik oscypkowego kursu otrzyma od Karpackich Zbójów oryginalny i atrakcyjny zbójnicki
upominek oraz unikatowy jajcarski Dyplom Bacy. Twoje CV wzbogaci się o dodatkowe umiejętności! Hej!
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 warsztatów świątecznych
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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