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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Nowość! Oferta zbójnickiego spektaklu
Sztuka o najsłynniejszym polskim zbójniku spod Babiej Góry - Józefie Baczyńskim zwanym Skawickim!
Słowacy mają Janosika a my mamy słynnego zbójnika Baczyńskiego!
Zapraszamy wszystkie domy kultury, szkoły i inne instytucje kulturalne do wystawienia z nami zbójnickiej sztuki
o historii najsłynniejszego polskiego zbójnika Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim ze Skawicy pod Babią
Górą autorstwa ludowego poety i pisarza Michała Słowika-Dzwona. Sztukę w reżyserii Marka Ciesielki promuje na arenie
międzynarodowej Firma Zbójnicki. Zbójnicka sztuka trwa około 2 godzin.
Sztuka została napisana w 1952 roku, opowiada o życiu pienińskich górali, kiedy powstawało szczawnickie
uzdrowisko i niemały wpływ na ich los mieli hrabiowie. Sam tytuł nawiązuje do starodawnej tradycji,
która nie zawsze była akceptowana przez górali, choć byli i nadal są tacy, co się z tego "prawa
hrabiowskiego" bardzo szczycili, bo w ich żyłach płynie "błękitna" krew”.
Zobacz więcej zdjęć z naszego zbójnickiego przedstawienia!
Karpackie Zbóje i wszyscy artyści wystawiający tą unikatową zbójecką sztukę zapraszają na
niepowtarzalne wydarzenie kulturalne! Przyjedziemy do Was, gdzie tylko chcecie!
Sztukę wystawia 40 rdzennych górali i góralek ze Spisza i z Pienin, regionu przez który biegnie Szlak
Zbójników Karpackich! Przyjedziemy do Was autokarem oraz samochodem ciężarowym, na który
załadujemy całą zbójnicką ekspozycję, potrzebna do wystawienia tej sztuki.
Chcesz poznać więcej szczegółów o zbójniku Józefie Baczyńskim i jego związkach z Pieninami.
Kliknij tutaj!
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od:
 terminu i miejsca imprezy;
 ilości osób biorących udział w imprezie;
 czasu trwania imprezy;
 dodatkowych atrakcji;
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrodyw 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 zbójnickiego spektaklu
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!
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