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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas napadu
zbójnickiego na jadący kulig (biały lub zielony)
Oferta dla korporacji, firm, instytucji
Witojcie Syćka Razym!
Brygada Karpackie Zbóje to grupa pasjonatów góralszczyzny, dla których pielęgnowanie tradycji i obrzędów swoich przodków, przekazywanie
obyczajów młodszemu pokoleniu, gra na unikatowych instrumentach ludowych stały się sensem życia. W skład naszej Brygady wchodzą artyści ludowi
(muzycy, tancerze, aktorzy) jak również muzykanci i gawędziarze.

Zobacz nasze zdjęcia ze zbójnickich kuligach w Beskidach, Pieninach i na Podhalu!
Zbójnicki kulig podąża wyznaczona trasą (jedną z 40 przygotowanych przez nasza Firmę – szczegóły na stronie
www.kuligi.beskidy.com.pl). Na wozach jadą nasi zacni Goście popijając góralski napitek w postaci regionalnego
alkoholu np. Kurwica lub Miodonka Zbójnicka. Wozy jadą w odległości co ok. 20 metrów. Gdy wozy z grupami
dojeżdżają do miejsca, gdzie droga przechodzi wąwozem słychać strzał z armaty i wystrzały z pistolców zbójeckich. Ze
wszystkich stron wypadają zbójnicy z pistoletami strzelbami i ciupagami. Banda zbliża się do kuligu. Pojawia się
harnaś Janosik i jego adiutant, który odczytuje wezwanie do poddania się.

Fot. Zbójecki kulig.

Jesteście w zbójeckiej mocy…..
Po odczytaniu zbójeckiego komunikatu Goście dowiadują się o swoim marnym losie. Wtedy Kwicoł odczytuje nazwiska kilku ludzi z grupy a dwóch osiłków
wyprowadza wyczytanych z wozów, wiąże ich i ładuje na pusty wóz z dziewczynami (zbójnickimi frajerkami). Okazuje się, że ci winowajcy złamali
odwieczne prawo zbójeckie a zarzuty zostaną odczytane przy zbójeckim dworze w którym mieszka harnaś. Wszyscy ruszają w drogę do siedziby Janosika.
Reszta zbójników wsiada na wóz z zakładnikami i podążają w stronę ogniska. Pierwszy jedzie wóz z zakładnikami i zbójnikami. Za nim jadą pozostałe.
Po przyjeździe na miejsce, zostają odczytane pojmanym zarzuty i cała grupa zakładników zostaje pod strażą kilku zbójników. Okazuje się, że Harnaś
jest wspaniałomyślny i nie ukatrupi winowajców ale pójdzie na pewien układ. Ponieważ kilkuosobowa grupa winowajców dopuściła się czynów nie mile
widzianych w tych stronach, reszta grupy musi z pośród siebie wybrać kilku chłopów i kilka bab a zadaniem ich będzie wykupienie zakładników ale nie
pieniędzmi (dukatami) tylko udziałem w zbójeckich konkurach, tzw. zbójeckich spasach.

Fot. Biesiada zbójecka w bacówce
A oto one
•
•
•
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•
•
•

Targanie liny ze zbójnikami
Strzelanie baciskiem
Rzucanie belką
Taniec góralski
Wypicie góralskiej łokowitki
Rzut siekierą do celu
Zbójeckie przyśpiewki, tańce i inkse swawole.

Po zatwierdzeniu prawidłowości wykonania wszystkich konkurencji, jeńcy zostają rozwiązani ale każdy musi wypić puchar góralskiej
nalewki coby winy swe zmazać do końca! Hej!
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Po całym zdarzeniu następuje zbójecka biesiada w karczmie / hotelu ( zabawy, tańce i konkursy góralskie ) czas trwania programu napadu z biesiadą to 2,
5 - 3 godziny.
Skład drużyny Karpackie Zbóje:
•
•

4/5 osobowa kapela góralska Karpackie Zbóje
7/10 osobowa wataha zbójecka

Zapewniamy:
•
•
•

organizację kuligu wozami / saniami
jeden wóz z koniem do dyspozycji górali
gorzołeckę zbójecką na wozy dla Gości (co najmniej jedna butelka na wóz).

Hej Sablicek zbójnicek,
hej siekiyrecka ostra niejedna dusycka
bez niom w niebo posła...
Hej Sablik se zaśpiywał,
ej Krzywań mu odpedział,
bo o jego sprawie
nik inny nie wiedział...
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 napadu zbójnickiego na jadący kulig
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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