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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Wybijanie dukatów zbójnickich na imprezach plenerowych
Zbójnickie Group poleca zarezerwowanie podczas imprez plenerowych (pikniki firmowe, dożynki, eventy
firmowe) stanowiska, które będzie stanowić nie lada atrakcję turystyczną, na którym każdy z Was
będzie mógł wybić swój zbójecki dukat – na szczęście!
Mam ci ja talary pod buczkami w lesie
przyjdzie bystra woda to mi je przyniesie.
Stanowisko, gdzie każdy z Was może wybić samodzielnie zbójecki dukat sprawdza się niemal na każdej regionalnej imprezie i
cieszy się zawsze sporą popularnością! Ponadto na naszym stanowisku będziecie mogli zakupić inne zbójeckie monety na pamiątkę
(Janosikowe dukaty ze Słowacji oraz funty zbójnickie).

Fot. Nasze stanowisko do bicia zbójeckich dukatów.
Między górskim ludem przechowuje się mnóstwo podań, legend i przeróżnych skazek o zbójeckich skarbach ukrytych
w dudławych bukach, pod kamieniami, w jaskiniach. Zbójeckiego skarbu chronią tajemne moce, strzygi, utopki, czarownice i inne
duchy. Nie ma świadectw, żeby ktoś natknął się kiedykolwiek na zbójnickie skarby - nie tylko dlatego, że strzegą ich diabły albo
pomniejsze ciemne siły. Po dziś dzień jednak wśród ludzi z bujną fantazją panuje autentyczne przekonanie o ich istnieniu.
„W pieniądzach zbójnickich leżała dziwna moc zemsty za złamanie wierności towarzyszom: - zawsze źle kończył ten, kto się na nie
złakomił. Oczywista rzecz, że nikt inny, tylko ci sami towarzysze byli mścicielami tajemniczymi. Lecz wyobraźnia ludu, który o tych
strasznych
skarbach
marzył,
otoczyła
je
urokiem
legendy,
postrachem
zemsty
sił
niewidzialnych.
Do dziś dnia juhasowie i gazdowie szukają zbójnickich skarbów, których strzegą duchy zbójników, pomęczonych na orawskich
szubienicach, w lochach kubińskiego zamku lub wiśnickiej turmy”.

Fot. Nasze stanowisko do bicia zbójeckich dukatów.

Zbójnickie skarby rozpalały wyobraźnię górali nie tylko w opowieściach, ale i w rzeczywistości drugiej połowy XIX stulecia;
stawały się też powodem tragedii. W otwieraniu się pieczar ze zbójnickimi skarbami istotny jest czas - czas sacrum (kwietna
niedziela i Wielki Piątek), gdy w kościołach śpiewane są pasje, a także noc świętojańska. Zdaje się, iż źródeł tej prawidłowości
występującej w wielu legendach upatrywać należy w tym, iż na przeklęty (czy zaklęty) skarb trzeba było dać odpowiedź wydobytą z
wiary. Tam, gdzie zaklęcie i przekleństwo zamykało pieczary, tam śpiewanie pasji otwierało je na powrót. Wszakże i dotarcie do
skarbu w tym czasie nie czyniło człowieka, który skarb odnalazł, bezpiecznym. W Karpatach przez wiele lat szukano zbójnickich
skarbów, może do tego czasu czekają na szczęśliwego znalazcę? Kto wie?

Fot. Funty zbójnickie.
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Akurat na Twojej imprezie nie musicie szukać skarbów bo zbójeckie dukaty będą powszechnie dostępne! Zarezerwuj
więc już teraz nasze stanowisko a rozstawimy go w dowolnym miejscu w Polsce i nie tylko! Właśnie na twojej imprezie!
Talary, talary, złocicie się szczerze.
Woda was przyniesie woda was zabierze.

Zbójeckie dukaty dostępne do zakupienia na naszych imprezach:
TUZIN DUTKÓW ZAKOPIAŃSKICH - JANOSIK, GIEWONT

Opis: Na awersie monety znajduje się Giewont - masyw górski w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m i długości 2,7 km. Jest najwyższą górą w
Tatrach Zachodnich, która znajduje się w całości na terenie Polski. Giewont to góra-symbol, której zarys często kojarzony jest z sylwetką śpiącego
rycerza. Jedna z wersji legendy o rycerzach śpiących pod Tatrami, którzy obudzą się, gdy Polska znajdzie się w wielkim zagrożeniu, umiejscawia ich
właśnie pod Giewontem. Związane jest to z tym, że w ścianach Giewontu znajdują się liczne jaskinie, m.in. Jaskinia Juhaska, Kozia Grota, Dziura w
Szczerbie, Dziura nad Doliną Strążyską. Walery Eljasz-Radzikowski w 1880 r. pisał o Giewoncie: "Z każdej prawie chaty Giewonta widać, toteż
słusznie mu się należy tytuł króla zakopiańskiego".
Na rewersie znajduje się wizualizacja najsłynniejszego zbójnika karpackiego – Juraja Janosika z Terchowej na Słowacji.
Awers - Giewont - najbardziej rozpoznawalny szczyt w Polsce
Rewers - Janosik
Materiał: 100% mosiądz
Nakład: 5000 szt.
Wielkość: 32mm
Rozmiar 32 mm
Cena:

30 zł /1 szt.

TUZIN DUTKÓW SZCZAWNICKICH – JANOSIK, TRZY KORONY

Opis: Moneta pamiątkowa „Tuzin Dutków Szczawnickich” promuje Szlak Zbójników Karpackich www.zbojnickiszlak.pl
Awers - Trzy Korony - najbardziej rozpoznawalny szczyt w Pieninach;
Rewers – zbójnik Juraj Janosik z Terchowej;
Materiał: 100% mosiądz
Nakład: 10000 szt.
Wielkość: 32mm
Rozmiar 32 mm

Cena: 30zł/1szt.
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DUKAT ZBÓJNICKI

Opis: Dukat zbójnicki upamiętnia fakt, że przez prawie 400 lat w Beskidach grasowali zbójnicy. Na trasie Szlaku Zbójników Karpackich są również
karczmy góralskie. Jedną z nich jest Zbójnicka Karczma w Zawoi.
Awers: Karczma Zbójnicka w Zawoi;
Rewers: Tańczący zbójnik beskidzki.

Cena: 20zł/1szt.

DUKAT JANOSIKOWY ZE SŁOWACJI Z ORAWY

Opis: Stan menniczy, unikalny, METAL, 26 mm, wybijany i sprzedawany w karczmie na słowackiej Orawie, gdzie pojmano, zdradzonego za 30
podobnych dukatów - słowackiego zbójnika Juraja Janosika.

Cena: 20zł/1szt.

1 FUNT ZBÓJNICKI Z BESKIDÓW - SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy nad
akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę www.zbojnickiszlak.pl Funty
zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie Beskidów. Beskidy są regionem przez który przebiega „Szlak Zbójników Karpackich”.
Awers: Wizerunek Ondraszka - zbójnika nad zbójnikami, najbardziej znanego zbójnika grasującego w Beskidzie Śląsko – Morawskim na pograniczu
Polski i Czech.
Rewers: Teren Beskidów na którym działał, żył i zginął Ondraszek (Andrzej Fuciman).
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 35 zł/1 szt.
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1 FUNT ZBÓJNICKI Z BRENNEJ - SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie miejscowości Beskidzkiej 5 czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle. Na awersie
Zbójnickiego Funta z Brennej zobaczymy przydrożną kapliczkę, która jest symbolem spokoju ducha, kultury i sztuki ludowej. Brenna znajduje się
na „Szlaku Zbójników Karpackich”. Rewers monety ozdabia wizerunek hetmana zbójeckiego Sebastiana Burego. Pochodził z Rajczy, wsi
położonej niedaleko Żywca w Beskidzkie Żywieckim, który w owych czasach był istną wylęgarnią zbójników. Sebastian Bury był jednym z najbardziej
znanych na Podbeskidziu hetmanów zbójnickich XVII wieku przez długi okres czasu siał strach po całej okolicy. Wielu na sam dźwięk jego imienia
podało w popłoch. Przebiegły i bezwzględny zbój często zmieniał miejsce pobytu. Bury przewodził licznej grupie, która w 1622 roku zagroziła Żywcowi.
Miała też na swoim koncie napady na dwory w Wieprzcu, Węgierskiej Górce, Nowym Rychwałdku.
Pod kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu. Funty zbójnickie to
niecodzienna akcja promocyjna dla regionów górskich w Polsce. Niski nakład, jaki przewidziano: po 5000 sztuk w Wiśle, Ustroniu
i Szczyrku oraz po 3000 sztuk w Brennej i Istebnej, jest kierowany do mieszkańców, turystów i zbieraczy. Nie jest prawnym środkiem płatniczym. Funty
Zbójnickie z Beskidów są początkiem większej serii "Zbójów i Harnasi", w sumie około 20 monet, które wydane zostaną w ciągu najbliższych lat
promując również inne miasta i wsie znajdujące się u podnóży Tatr, Beskidów i Karpat. Motywami łączącymi zbójnicką kolekcję będą wizerunki
zbójników karpackich oraz charakterystycznych dla każdej gminy obiektów atrakcyjnych turystycznie.
Awers: Kapliczka w Brennej.
Rewers: Sebastian Bury
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20 zł/1szt.

1 FUNT ZBÓJNICKI Z ISTEBNEJ - SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie miejscowości Beskidzkiej 5 czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle. Na awersie
Zbójnickiego Funta z Istebnej zobaczymy kurną chatę Kawuloków. Jest to najbardziej popularna izba regionalna na Śląsku Cieszyńskim,
znajdująca się w chałupie góralskiej z XIX w. Chałupa była równocześnie warsztatem Jana Kawuloka (1899-1976) znakomitego gawędziarza, twórcy
instrumentów ludowych. Na uwagę zasługuje stary piec bez komina oraz zbiór instrumentów muzycznych. Obiekt znajduje się na szlaku architektury
drewnianej województwa śląskiego. Obiekt znajduje się na „Szlaku Zbójników Karpackich”.
Rewers monety ozdabia wizerunek hetmana Jerzego Fiedora zwanego Kroćpokiem z Kamesznicy. Proćpak vel Kroćpak był najsłynniejszym
zbójnickim hetmanem Ziemi Żywieckiej, znany też w Beskidzie Śląskim . Pochodził z niewielkiej wsi żywieckiej Kamesznicy, położonej u wschodnich
podnóży Baraniej Góry, w dolinie potoku Kamesznica, lewego dopływu Soły. Pod kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm
wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu.
Awers: Chata Kawuloka
Rewers: Proćpak (Kroćpok)
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20 zł /1 szt.
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1 FUNT ZBÓJNICKI ZE SZCZYRKU - SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie miejscowości Beskidzkiej 5 czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle. Awers monety
pokazuje trasę narciarską Bieńkulę w Szczyrku. Bieńkula to narciarska trasa zjazdowa w Szczyrku, o czarnym stopniu skali trudności, prowadząca
z Hali Skrzyczeńskiej na zboczach Małego Skrzycznego do Czyrnej, gdzie znajduje się m.in. stacja GOPR. Wzdłuż trasy ciągnie s ię podwójny wyciąg
orczykowy (nr II i X) o długości 1350 m i przewyższeniu 390 m (29%), należący do Gliwickiej Agencji Turystycznej (GAT). Trasa jest dośnieżana za
pomocą armatek śnieżnych. Trasa jest jedną z kilkunastu czarnych tras zjazdowych w Polsce. Posiada homologację FIS nr 7985/11 /05 dla slalomu
giganta (obu płci) ze startem na wysokości 1022 m n.p.m. i metą na wysokości 659 m n.p.m., ważną do 29 listopada 2015 r. Szczyrk znajduje się na
„Szlaku Zbójników Karpackich”. Rewers monety przedstawia braci Klimczaków - zbójników, siejących postrach na terenie Żywiecczyzny w
XVII wieku. Poczet zbójników żywieckich zawiera wiele innych bardzo ciekawych i niebanalnych postaci. Byli nimi hetmani zbójniccy - bracia
Klimczakowie: Jan, Wojciech i Mateusz. Wszyscy wyżej wymienieni zbójnicy grasowali w drugiej połowie XVII wieku na terenach Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego. Wielokrotnie napadali oni na państwo bielskie a nawet na sam Żywiec w 1695 roku. Prawdopodobnie byli ze sobą w jakiś sposób
spokrewnieni. Pod kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu.
Awers: Trasa narciarska Bieńkula
Rewers: Bracia Klimczakowie
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20 zł/1szt.

1 FUNT ZBÓJNICKI Z USTRONIA - SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie miejscowości Beskidzkiej 5 czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle. Na awersie Funta
Zbójnickiego z Ustronia pokazane jest uzdrowisko w Ustroniu. Tradycje uzdrowiskowe Ustronia sięgają końca XVIII w. Dzięki doskonałym
uwarunkowaniom klimatycznym i miejscowym zasobom tworzyw leczniczych, głównym kierunkiem leczenia były choroby układu oddechowego, choroby
reumatyczne i choroby stawowo-mięśniowe, stany wyczerpania, rekonwalescencja po przebytych chorobach i urazach. Gdy wjeżdża się do Ustronia
już z daleka widać nietypową zabudowę dzielnicy uzdrowiskowej. Nosi ona nazwę Zawodzie, bo znajduje się na przeciwległym, niż centrum
miasta, brzegu Wisły. Większość zbudowanych na stokach Równicy, hoteli i sanatoriów, ma bardzo charakterystyczny kształt piramid. Od
połowy XIX wieku jest Ustroń znaną stacją klimatyczno-uzdrowiskowa. Lokalną specjalnością były kąpiele „gierzynowe” sporządzane z wody z
dodatkiem żużlu z wielkiego pieca hutniczego. Zawarte w nim związki siarki leczyły schorzenia reumatyczne. Za najlepsze lekar stwo na anemię i
dolegliwości przewodu pokarmowego uważano kuracje serwatkowe z koziego i owczego mleka. Ustroń znajduje się na „Szlaku Zbójników
Karpackich”. Rewers Funta Zbójnickiego ozdabia postać zbójnika Janka Kulika z Ustronia. Zbójnik Janek Kulik był jednym ze zbójników
w kompanii Jerzego Fiedora zwanego Proćpokiem. Pod kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm wykonany z dwukolorowego
bimetalu - alpaka i mosiądzu.
Funty zbójnickie to niecodzienna akcja promocyjna dla regionów górskich w Polsce. Niski nakład, jaki przewidziano: po 5000 sztuk w Wiśle, Ustroniu
i Szczyrku oraz po 3000 sztuk w Brennej i Istebnej, jest kierowany do mieszkańców, turystów i zbieraczy. Nie jest prawnym środkiem płatniczym. Funty
Zbójnickie z Beskidów są początkiem większej serii "Zbójów i Harnasi", w sumie około 20 monet, które wydane zostaną w ciągu najbliższych lat
promując również inne miasta i wsie znajdujące się u podnóży Tatr, Beskidów i Karpat.
Awers: Uzdrowisko Ustroń
Rewers: Janek Kulik
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20zł/1szt.
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1 FUNT ZBÓJNICKI Z WISŁY – SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Awers: wodospad Wisełka Mała,
Rewers: Maciej Hajdys i Janek Gonioł
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20zł /1szt.
Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie miejscowości Beskidzkiej 5 czyli Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle. Na awersie
Zbójnickiego Funta z Wisły zobaczymy „Kaskady Rodła" na Wisełce Białej, będącej jedną z dwóch rzek, które tworzą w późniejszym biegu Wisłę. Biała
Wisełka to potok w Beskidzie Śląskim, na terenie miasta Wisła, jeden ze źródłowych potoków Wisły. Biała Wisełka powstaje z połączenia kilku
drobniejszych cieków, m.in. potoków: Wątrobnego, Roztocznego i Głębczańskiego. Za właściwe źródła Białej Wisełki uznaje się źródła potoku
Wątrobnego na stromym, północno-zachodnim stoku Baraniej Góry, w skalnym zagłębieniu na wysokości ok. 1120 m n.p.m. Potok spływa wąską
doliną pomiędzy grzbietem Cienkowa na północy a grzbietem Przysłopu na południu. Uchodzi do Jeziora Czerniańskiego w Czarnem. Wąska dolina Białej
Wisełki wycięta jest niemal równoleżnikowo, tak głęboko, że potok odsłania na znacznym odcinku skały górnych warstw godulskich znajdujące się pod
budującymi masyw Baraniej Góry warstwami istebniańskimi. W środkowym odcinku tworzy szereg wodospadów i progów skalnych, nazwanych
"Kaskadami Rodła". Nazwa Białej Wisełki pochodzi prawdopodobnie od jej "białej wody" o wartkim nurcie, silnie spienionej na licznych progach. Inną
wersję powstania tej nazwy podał w opisie swej wycieczki na Baranią Górę w 1834 r. Apoloniusz Tomkowicz: Nazwa jej pochodzi od mętnej barwy,
którą w czasie słoty przybiera, kiedy Czarna zawsze czyste wody toczy. Jeszcze za czasów Habsburgów poprowadzono doliną Białej Wisełki wygodną
drogę jezdną aż do tzw. Barańskiego Mostu u zbiegu potoków Roztocznego i Głębczańskiego. Po wielkich powodziach, które wystąpiły z końcem lat 50.
XX w., cały tok Białki od połączenia Wątrobnego i Roztocznego aż do Czarnego uregulowano, budując w korycie liczne sztuczne progi i obmurowując
prawy brzeg, którym wiedzie droga. Dolinę Białej Wisełki obejmuje rezerwat przyrody Wisła, powołany m.in. do ochrony lokalnej populacji pstrąga
potokowego. Wisła znajduje się na „Szlaku Zbójników Karpackich”. Na rewersie Funta Zbójnickiego znajdują się wizualizacje dwóch
zbójników z kompanii Jerzego Fiedora zwanego Proćpokiem z Kamesznicy - Macieja Hajdysa i Janka Gonioła. Pod kątem technicznym Funt
Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu. Funty zbójnickie to niecodzienna akcja promocyjna dla
regionów górskich w Polsce. Niski nakład, jaki przewidziano: po 5000 sztuk w Wiśle, Ustroniu i Szczyrku oraz po 3000 sztuk w Brennej i Istebnej, jest
kierowany do mieszkańców, turystów i zbieraczy. Nie jest prawnym środkiem płatniczym. Funty Zbójnickie z Beskidów są początkiem większej serii
"Zbójów i Harnasi", w sumie około 20 monet, które wydane zostaną w ciągu najbliższych lat promując również inne miasta u podnóży Tatr, Beskidów.

1 FUNT ZBÓJNICKI Z KRYNICY ZDRÓJ – ZBÓJNIK MACIEJ WKOCZKA – SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie Beskidu Sądeckiego. Na awersie Zbójnickiego Funta z Krynicy Zdroju znajduje się
wizualizacja sławnego beskidnika z Beskidu Sądeckiego – Macieja Kwoczki. W miejscach gdzie rozciągały się nieprzebyte lasy, bezludzia,
pustkowia, gdzie ciągnęły się szlaki handlowe, tam nie brakowało zbójników. Wychodzili jak niedźwiedzie ze swych kryjówek na wiosnę, aby śnieg nie
zaznaczył ich śladów. Sądecczyzna leżąca na pograniczu państwa polskiego i węgierskiego posiadające górskie i lesiste okolice trudnodostępne,
stanowiła dogodny teren, zwłaszcza w południowej części, dla szerzenia się zbójnictwa. Zbójnictwo było zjawiskiem społecznym, wywołanym
uciskiem protest przeciw nadmiernym ciężarom pańszczyźnianym. Zbójnicy, zwani także w tych stronach beskidnikami, posiadali swoje
kryjówki w jaskiniach koło wsi Maciejowej na drodze do Nowego Sącza od Tylicza. Okolice Krynicy obfitują w podania i legendy o zbójnikach, co
przemawiałoby za tym, że w Beskidzie Krynickim było duże nasilenie zbójnictwa. Gniazdo zbójnickie znajdowało się w karczmie na Huciskach koło
Krynicy i na Krzyżówce, skąd robiono wypady na dwory szlacheckie i na plebanie. Zbójnictwo zaczęło się szerzyć jeszcze w XV w ieku i dopiero zanikło w
początkach XIX wieku. Na rewersie monety znajduje się wizualizacja Muzeum Nikifora-malarza amatora, którego prace rozsławiły Krynicę
na cały świat. Krynica – Zdrój znajduje się na „Szlaku Zbójników Karpackich”. Pod kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm
wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu. Funty zbójnickie to niecodzienna akcja promocyjna dla regionów górskich w Polsce. Funty
zbójnickie kierowane są do mieszkańców, turystów i zbieraczy. Nie są prawnym środkiem płatniczym. Funty Zbójnickie z Beskidów są początkiem
większej serii "Zbójów i Harnasi", w sumie około 20 monet, które wydane zostaną w ciągu najbliższych lat promując również inne miasta i wsie
znajdujące się u podnóży Tatr, Beskidów i Karpat. Motywami łączącymi zbójnicką kolekcję będą wizerunki zbójników karpackich.
Awers: Maciej Kwoczka-rozsławił zajazd na Krzyżówce, obecnie na terenie miasta Krynica Zdrój, gdzie miały swoje miejsce spotkań bandy zbójeckie.
Rewers: Muzeum Nikifora-malarza amatora, którego prace rozsławiły Krynicę na cały świat.
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20zł /1szt.

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
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1 FUNT ZBÓJNICKI Z KRYNICY ZDRÓJ – ZBÓJNIK PROKOP KAPKA– SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie Beskidu Sądeckiego. Na awersie Zbójnickiego Funta z Krynicy Zdroju znajduje się
wizualizacja sławnego beskidnika z Beskidu Sądeckiego – Prokopa Kapki. W miejscach gdzie rozciągały się nieprzebyte lasy, bezludzia,
pustkowia, gdzie ciągnęły się szlaki handlowe, tam nie brakowało zbójników. Wychodzili jak niedźwiedzie ze swych kryjówek na
wiosnę, aby śnieg nie zaznaczył ich śladów. Sądecczyzna leżąca na pograniczu państwa polskiego i węgierskiego posiadające górskie i
lesiste okolice trudnodostępne, stanowiła dogodny teren, zwłaszcza w południowej części, dla szerzenia się zbójnictwa. Zbójnictwo było
zjawiskiem społecznym, wywołanym uciskiem protest przeciw nadmiernym ciężarom pańszczyźnianym. Zbójnicy, zwani także w tych stronach
beskidnikami, posiadali swoje kryjówki w jaskiniach koło wsi Maciejowej na drodze do Nowego Sącza od Tylicza. Okolice Krynicy
obfitują w podania i legendy o zbójnikach, co przemawiałoby za tym, że w Beskidzie Krynickim było duże nasilenie zbójnictwa. Gniazdo
zbójnickie znajdowało się w karczmie na Huciskach koło Krynicy i na Krzyżówce, skąd robiono wypady na dwory szlacheckie i na
plebanie. Zbójnictwo zaczęło się szerzyć jeszcze w XV wieku i dopiero zanikło w początkach XIX wieku. Na rewersie monety znajduje się wizualizacja
Domu Zdrojowego - Ośrodka lecznictwa uzdrowiskowego w Krynicy Zdroju. Krynica – Zdrój znajduje się na „Szlaku Zbójników Karpackich”. Pod
kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton o średnicy 27 mm wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu. Funty zbójnickie
to niecodzienna akcja promocyjna dla regionów górskich w Polsce. Funty zbójnickie kierowane są do mieszkańców, turystów i zbieraczy. Nie są
prawnym środkiem płatniczym. Funty Zbójnickie z Beskidów są początkiem większej serii "Zbójów i Harnasi", w sumie około 20 monet, które wydane
zostaną w ciągu najbliższych lat promując również inne miasta i wsie znajdujące się u podnóży Tatr, Beskidów i Karpat. Motywa mi łączącymi zbójnicką
kolekcję będą wizerunki zbójników karpackich oraz charakterystycznych dla każdej gminy obiektów atrakcyjnych turystycznie.
Awers: Prokop Kapka – zbójnik z kompanii Macieja Kwoczki.
Rewers: Dom Zdrojowy - Ośrodek lecznictwa uzdrowiskowego w Krynicy Zdroju.
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20zł /1szt.
1 FUNT ZBÓJNICKI Z MUSZYNY– ZBÓJNIK SAWKA– SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie Beskidu Sądeckiego. Na awersie Zbójnickiego Funta z Muszyny znajduje się
wizualizacja sławnego beskidnika z Beskidu Sądeckiego – Sawki. Do najwybitniejszych zbójników grasujących w Polsce na
Łemkowszczyźnie w XVII wieku należeli: niejaki Sawka i Czepiec, syn organisty z Grybowa oraz Hryć Jachna. Zbójnik Andrzej Sawka
wywodził się z Ochotnicy. Kompania ich napadła między innymi w 1649 roku na Glinik, Rogi, Ropę, rabując tamtejsze dwory. Około
stuosobowa kompania Sawki i Czepca dokonała między innymi napadu na stadninę w Zyndranowej, skąd zrabowano 77 klaczy.
Prowadzili oni rozbój zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej. Zbójnik Sawka (chodzi o głośnego Sawkę, uwolnionego w Nowym Targu
od egzekucji przez Kostkę Napierskiego w r. 1651) namawiał drugich „i groził się Muszynę zapalić, a to dlatego, iż tak rok wsadzili byli
Popowica i Wasiela Roztockich" – kompanów zbójnickich z bursy zbójnickiej Sawki. Ciekawą informacją o zbójniku Sawce jest fakt, iż
pomagał on swoim rannym w bijatykach zbójnickim kompanom. Sawka zatroszczył się o rannego towarzysza Fedora Sieńczaka, który został
postrzelony w czasie jednego z napadów za Krasnym Brodem w roku 1654. Na rewersie monety znajduje się wizualizacja cerkwi w Szczawniku z
terenu dawnego Państwa Muszyńskiego. Muszyna znajduje się na „Szlaku Zbójników Karpackich”. Pod kątem technicznym Funt Zbójecki to żeton
o średnicy 27 mm wykonany z dwukolorowego bimetalu - alpaka i mosiądzu. Funty zbójnickie to niecodzienna akcja promocyjna dla regionów górskich
w Polsce. Funty zbójnickie kierowane są do mieszkańców, turystów i zbieraczy. Nie są prawnym środkiem płatniczym. Funty Zbójnickie z Beskidów są
początkiem większej serii "Zbójów i Harnasi", w sumie około 20 monet, które wydane zostaną w ciągu najbliższych lat promując również inne miasta i
wsie znajdujące się u podnóży Tatr, Beskidów i Karpat. Motywami łączącymi zbójnicką kolekcję będą wizerunki zbójników karpackich oraz
charakterystycznych dla każdej gminy obiektów atrakcyjnych turystycznie.
Awers: Najbardziej znany na tym terenie Sawko alias Chanczowski, bywał hersztem bandy, wielokrotnie groził „Muszynę zapalić”.
Rewers: Cerkiew w Szczawniku z terenu dawnego Państwa Muszyńskiego.
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20zł /1szt.

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
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1 FUNT ZBÓJNICKI Z PIWNICZNEJ – ANDRZEJ KOCZKA– SERIA ZBÓJNICY I HARNASIE

Opis: Seria "Zbójnicy i Harnasie", to seria monet promujących miasta i wsie znajdujące się u podnóży Beskidów, Tatr i Karpat. Patronat honorowy
nad akcją promocyjną „Funty Zbójnickie” sprawuje Firma Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski. Zapraszamy na stronę
www.zbojnickiszlak.pl
Funty zbójnickie to nowe pieniądze lokalne na terenie Beskidu Sądeckiego. Na awersie Zbójnickiego Funta z Piwnicznej znajduje się
wizualizacja sławnego beskidnika z Beskidu Sądeckiego - Andrzeja Koczki. Beskidnicy to zbójnicy karpaccy łupiący głównie karawany
kupieckie przemierzające szlaki handlowe od Baligrodu przez Przełęcz Użocką oraz Przełęcz Łupkowską w okresie od XVI do poł. XVIII wieku. Celem ich
napadów były również wsie, dwory, cerkwie i kościoły. Składali się z biednego chłopstwa i uciekinierów głównie wołoskiego, rusińskiego,
węgierskiego i polskiego pochodzenia. Zorganizowane zbójeckie zastępy podzielone były na roty z własną chorągwią, kapelą zaopatrzoną w bębny i
kotły; jako uzbrojenie służyły im muszkiety, łuki, spisy i wekiery. Proceder zbójecki, jaki prowadzili, wspierali co niektórzy lokalni możnowładcy, z
którymi tołhaje dzielili się swoimi łupami, w zamian otrzymując pomoc w przypadku kłopotów. Wśród możnych protektorów tego procederu
najliczniejszą była szlachta węgierska m.in. rody Drugethów, Aspermontów, Nagytuczych, Peteylich, Rakoczych, Wesselenych i
Rekelych, mająca swoje dobra w Użhorodzie, Munkaczu, Trenczynie i Chyrowie. Wśród polskiej szlachty taką samą rolę odegrał Wojciech Pamiętowski,
który w swoim dworze organizował napady na ziemi halickiej. Do znanych schronień bieszczadzkiego zbójnictwa należało Wołosate. Do obrony przed
atakami tołhajów szlachta sanocka powołała straż zbrojną tzw. smolaków. Pierwszym, który podjął skuteczną walkę ze zbójnictwem w Bieszczadach
był Piotr Bal. Na rewersie monety znajduje się tzw. „Kopułka” - odwiert nr 7 wody mineralnej Piwniczanka przekazany do użytku 29.06.2002.
Awers: Andrzej Koczka - zbójnik z terenów Koło Piwnicznej z groźnej bandy zwanej „Beskidnikami”
Rewers: „Kopułka” - odwiert nr 7 wody mineralnej Piwniczanka przekazany do użytku 29.06.2002.
Bimetal: mosiądz/alpaka 27mm.
Do każdej monety folder emisyjny.

Cena: 20zł/1szt.
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 zeb y
ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej!
Rezerwacja stanowiska do wybijania zbójeckich dukatów
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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