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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta prelekcji "Zbójnictwo beskidzkie w XVI, XVII wieku - między mitem a prawdą"
Zapraszamy wszystkich pasjonatów zbójnictwa beskidzkiego na spotkania tematyczne z panem Stanisławem Noworytą,
współpracującym z naszą zbójnicką brygadą Karpackie Zbóje.
Prelekcję jesteśmy w stanie przeprowadzić w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą. Prelekcja trwa 2, 5 godziny z 15
minutową przerwą. Cena prelekcji zależy od ilości osób na widowni, od miejsca do którego musimy dojechać, od dodatkowych
życzeń zamawiającego.
Pan Stanisław Noworyta jest twórcą doskonałej zbójnickiej powieści, którą można kupić u nas za 35 zł / 1 szt. Beskidnicy.
Impulsem do napisania tej powieści było zetknięcie się pana Stanisława z siedemnastowiecznym rękopisem: Acta spraw Złoczyńców wszelakich, Dekreta
skazańców Exequciei ostateczney...
Znad kart tchnących grozą niepohamowanego okrucieństwa wyłaniają się obrazy zapełnione postaciami pasterzy, kramarzy, kupców, kapłanów,
zbójników, dworzan i mieszczan żywieckich, noszących współczesne nazwiska starych góralskich rodów, w ich ówczesnej obyczajowości i obrzędowości
(nie wyłączając rytualnego kanibalizmu), z reliktami starosłowiańskiej religii wobec zwycięskiego chrześcijaństwa.
I, jak to w życiu bywa, jest czas oraz miejsce na miłość, radość i rozpacz, na zabawę, pijatykę i kaźń, na dzielność, brawurę i na pospolite łotrostwo, na
bezprzykładną rozrzutność i na bezgraniczną chciwość, gotową na każdy rodzaj poświęcenia, w drodze po ukryte skarby.
Tacy bowiem byli, nieznani dotąd, bohaterowie tej ziemi - beskidnicy.

Zapraszamy do zakupienia Beskidników:

Cena prelekcji - do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Książka: Beskidnicy
Autor: Stanisław Noworyta
Liczba stron: 366
Wymiary: 130 x 210 mm
Cena: 35 zł / 1 szt.

terminu i miejsca imprezy;
ilości osób biorących udział w imprezie;
czasu trwania imprezy;
dodatkowych atrakcji;
Rezerwacja prelekcji o zbójnictwie beskidzkim

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. 01.728.629
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