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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta Karpackie Zbóje na ZABAWIE ANDRZEJKOWEJ
Ej Śrubita, Śrubita
Talarami bita
Od spodku drobnymi
Od wierchu grubymi.
SCENARIUSZ ANDRZEJKOWEJ IMPREZY PO ZBÓJU


Czas trwania imprezy:2,5 godz.



Skład: góral z góralką oraz kapelą góralską, gawędziarz – multiinstrumentalista, DJ Janosik;

Program składa się z trzech góralskich bloków przedzielonych przerwami. Każdy blok
rozpoczyna się od muzyki góralskiej a w dalszej kolejności uczestnicy zapraszani są do udziału we
wróżeniu. Występ prowadzony przez Zbójnika Ondraszka i zbójecką frajerkę – znachorkę i zielarkę w
jednym  Zabawa odbywa się w atmosferze dawnych obrzędów odprawianych w góralskiej chacie
przez panny chcące dowiedzieć się przyszłości o swoim zamążpójściu.

Z Orawskiego Zamku
Hlopcy poziyrajom
Cy sie popod regle
Bucki osfijajom.
Przed każdym seansem będzie krótka opowiastka zbójnika Ondraszka o tradycji wróżenia
wśród górali Beskidzkich i Podhalańskich. Gawędziarz – multiinstrumentalista – Finalista
Programu Mam Talent z TVN – Jacenty Ignatowicz opowie Państwu ciekawostki związane z dawnymi
wierzeniami górali karpackich i zdradzi wam tajniki ziołolecznictwa. Przygra Wam na dudach żywieckich
(kozie), pile, liściu, złóbcokach, fujarkach pasterskich czy na trombicie. Będzie wesoło że hej! DJ
Janosik będzie robił podkład góralski, folkowy, zbójecki do wszystkich konkurencji, a po wszystkich
zabawach andrzejkowych możliwe jest przeprowadzenie dyskoteki po zbóju z góralskim karaoke.
1.

Wprowadzenie muzyka góralską

2.

Pierwsze wejście z wróżbami
Lanie wosku;

3.

Drugie wejście z wróżbami
wróżenie z obierki;
wróżenie ze spodków;

4.

Trzecie wejście wróżbami
wróżenie z butów;
wróżenie ze szpilek;
wróżenie z ognia;

WRÓŻBY KTÓRE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE PODCZAS IMPREZY
Lanie Wosku po zbóju
Jednym z najpopularniejszych zwyczajów nieustannie kojarzącym się z wieczorem andrzejkowym jest lanie wosku. Roztopimy wosk
w drewnianej, rzeźbionej misie i będziemy lali wosk na wodę przez ucho od klucza do zbójeckiego skarbu. Według dawnych wierzeń
klucz ułatwia bowiem nawiązywanie kontaktu z zaświatami, a tylko dobre duchy naszych przodków mogą odsłonić przyszłość. Kształt
woskowej figurki może wydawać się nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cień na ścianie, łatwiej dopatrzysz się zarysu. Gdy puścisz
wodze fantazji, dowiesz się co czeka Cię w nadchodzącym roku. Zbójnicy lejąc wosk będą opowiadać różne kawały i zagadywać
widzów jak to drzewiej w Beskidach bywało.
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Obierka po zbójecku
Chcesz dowiedzieć się, na jaką literę zaczyna się imię ukochanego przeznaczonego Ci przez los? Do tej wróżby musisz użyć jabłka
a dokładniej jego skórki. Ale uwaga! Musisz to zrobić w ten sposób, żeby powstała jedna obierka. Rzuć nią za siebie przez lewe ramię
i odczytaj literę utworzoną przez leżąca na podłodze obierzynę. Zbójnicy do tego zadania udostępnia swoje noże zbójnickie na
cisowych rękojeściach. Hej!
Pójdźmy chłopcy kraść i zbijać
Pójdźmy chłopcy kraść i zbijać
Bo ni momy za co pijać
Ej, bo sie zapocyno
Ej, bo sie zapocyno
Bucyna ozwijać
Magiczna zbójecka watra
Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się “ku sobie”, życzenie
się spełni w ciągu roku, a jeśli nie – będziesz musiał / a dłużej poczekać na jego realizację.
Z Orawskiego zamku chłopcy pozierają,
Czy się popod Tatry buczki ozwijają!

Wróżba z butów

Dzięki niej możemy dowiedzieć się, która z panien wyjdzie pierwsza za mąż (lub po zbójecku, która zostanie zbójecką
frajerecką – czyli kochanicą zbójnika, hej!). Każda z dziewczyn zdejmuje but z lewej nogi i ustawia w rządku, zaczynając od
najdalej wysuniętego rogu pokoju, a kończąc na drzwiach wejściowych. Właścicielka buta który jako pierwszy przekroczy próg, może
być pewna że pierwsza zmieni stan cywilny. Jeżeli but do wróżby był drogi i elegancki - może liczyć na bogatego męża, jeśli już
trochę zniszczony i wcześniej reperowany - spotka mężczyznę po przejściach. Innym sposobem odgadnięcia swej przyszłości za
pomocą butów, było rzucanie butem przez lewe ramię, stojąc tyłem do drzwi wejściowych. But który upadł najbliżej wyjścia
i w dodatku był zwrócony czubkiem w kierunku progu - wróżył właścicielce ślub w najbliższym roku.

Spodki

Ozwija się buczek, jawor się ozwija,
A chłopcom w ciemnicy biały dzionek mija!

Do tej wróżby potrzebne są nam przynajmniej cztery spodeczki, pod którymi może zmieścić się drobny przedmiot. Potrzebna nam
będzie obrączka, dukat zbójecki i listek. Pod spodeczki wkładamy wyżej wymienione przedmioty, czwarty pozostaje pusty.
Następnie należy spodeczki zamienić miejscami, musi to zrobić osoba, która nie bierze udziału we wróżbie. Osoba, która chce poznać
swoją przyszłość wybiera jeden spodeczek. Jeśli pod spodkiem znajdzie obrączkę wróży jej to szybkie małżeństwo, jeśli listek - ślub,
dukat zbójecki - bogactwo. Jeśli zaś trafi na pusty spodeczek - w tym roku nic istotnego nie wydarzy się w jej sprawach
uczuciowych.
Od bucka do bucka, jaze do jawora,
Tam nase piyniązki, tam nasa komora!

Szpilki

Do tej wróżby potrzebna jest nieparzysta ilość szpilek, najlepiej byłoby, aby było ich dwadzieścia jeden. Szpilki wkładamy do
uprzednio przygotowanego „magicznego” zbójeckiego kubka. Następnie lewą ręką zakrywając wierzch kubka potrząsamy nim,
prosząc świętego Andrzeja o wskazówkę co nas czeka w najbliższym czasie. Szpilki rozsypujemy na czerwony harfowany obrus
i uruchamiamy naszą wyobraźnię. Wpatrując się w rozsypane na stół szpilki, staramy się odczytać jakie literki zostały utworzone
przez rozsypane szpilki. Powstała litera lub litery mogą oznaczać imię przyszłego chłopaka lub męża. Szpileczki można rozsypywać
do trzech razy, jeśli za każdym razem nie zostanie utworzona żadna litera - nie jest to jeszcze dobry czas na ułożenie sobie życia
uczuciowego.
Uwaga: Możliwość rozbudowania zespołu oraz rozmachu imprezy w przypadku większej grupy, oraz jej zapotrzebowania - wtedy
zwiększa się ilość osób w zespole, w kapeli, ilość nagród, ilość gorzałki do poczęstunku itd.

Fot. Degustacje alkoholi podczas zbójnickich Andrzejek.
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Trochę historii…
Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona
Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego.

Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami.
Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych
zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W Szkocji, jako święto bankowe, hucznie obchodzony jest dzień świętego Andrzeja, tj. 30 listopada,
tam czci się go hucznie jedząc i pijąc.

Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami.
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem
andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach
późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się
w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.

Fot. Wróżby andrzejkowe.
Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając
podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu
starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.
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!

Fot. Zbójecka zabawa andrzejkowa z Karpackimi Zbójami.
Rezerwacja zabawy andrzejkowej z Karpackimi Zbójami
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
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!
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