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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z brygadą i kapelą góralską Karpackie Zbóje podczas
posiadów góralskich o tematyce związanej z Podhalem
i kulturą góralską w chacie Sabały w Zakopanem.
Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę firmową.
Witojcie Syćka Razym!

Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta,
śpiewanie i granie, i piękne dziewczęta!
Grupa folklorystyczna i brygada zbójnicka Karpackie Zbóje istnieje od 2007 roku. Od początku swej
działalności towarzyszy różnym imprezom w kraju i zagranicą, wykonując program oparty na muzyce górali
Beskidu Żywieckiego i regionów ościennych (Orawa, Podhale, Beskid Śląski ). W repertuarze zespołu znajdują się
także pieśni słowackie i węgierskie, jak również cała gama utworów popularnych i biesiadnych. Zasadniczą część
repertuaru stanowią utwory wokalno – instrumentalne. Cały program charakteryzuje duża dynamika
i różnorodność. Zależnie od okoliczności i potrzeb program urozmaicamy zabawami, nauką tańca góralskiego oraz
gawędą i humorem góralskim. Nasz zespół jest otwarty na propozycje organizatorów imprez co do rodzaju
repertuaru, składu muzycznego grupy, czasu trwania imprezy itp. Posiadamy własnego busa i profesjonalny sprzęt
estradowy i oświetleniowy. 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, barmani, kucharze, aktorzy) jak również muzykanci
i gawędziarze.

Posiady góralskie w Chacie Sabały w Zakopanem
Aby lepiej poznać region Podhala i Tatr, jego tradycje i zwyczaje proponujemy Państwu posiady w Chacie
Sabały. Będziecie Państwo mogli sami spróbować stworzyć dzieło ludowe podczas warsztatów regionalnych które
organizujemy. Na Państwa życzenie organizujemy prelekcje o sztuce i architekturze górali. Zapraszamy wszystkich
podróżujących SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH do miejsca, gdzie można wysłuchać opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach
pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju. Opowieści góralskie przeplatane są grą na różnych ludowych instrumentach, pokazem tańca i humorem
góralskim. Zakres tematyki i dowcip dostosowany jest do wieku słuchaczy, a ilustracją do opowieści są bogate zbiory strojów, instrumentów
pasterskich i gazdowskich. Dopełnieniem opowieści są przeźrocza, które ukazują świat barwnych postaci związanych z regionem, tradycyjne
budownictwo podhalańskie i styl zakopiański. Druga część slajdów to panoramy tatrzańskie i beskidzkie - krótka wycieczka po górach z zaznaczeniem
ciekawych miejsc i okazów flory i fauny. Cały spektakl trwa około 1, 5 godziny. Każdy z tematów można rozszerzyć an życzenie słuchaczy. W trakcie
prelekcji można dodatkowo zamówić poczęstunek.

Na bucku, na bucku listki cyrwieniejom,
ka sie nasi horni chłopcy popodziejom.
Zajęcia prowadzone są przez rdzennych górali. rdzennym góralem, którzy z dziada pradziada kultywują obyczaje, tradycje góralskiego życia i jego
zasad, pasterstwa i muzykowania. Na góralskim spotkaniu będzie można posłuchać legend starego bacy o zbójnikach. Jeśli nie wiesz, skąd się wzięły
parzenice na góralskich portkach, kim byli juhasi, skąd pochodził Janosik lub interesują Cię ukryte w Tatrach i Beskidach skarby, koniecznie skontaktuj
się z naszą firmą.

Panowie, panowie, będziecie panami,
ale nie będziecie rządzić góralami
Pośród ciekawych informacji, przeplatanych legendami i dowcipami na góralskich posiadach prezentowane są przyśpiewki góralskie. Prowadzący
zajęcia góral przygrywa m.in. na skrzypcach, gęślach, kozie, fujarce pasterskiej i końcówce. Dwugodzinny regionalny show, upływa szybko i po
obejrzeniu slajdów (ostatni punkt programu), chciałoby się jeszcze i jeszcze.

Utonie, utonie
Piórecko na wodzie,
Ale nie zaginie
Nuta o ślebodzie.
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Nieco historii…
Chałupa Sabały wzniesiona została na przełomie XVIII i XIX w. Jest przykładem najstarszego typu podhalańskich domów dwuizbowych (tzw. układ
śląsko-spiski — sień, izba czarna, izba białą). Według tradycji jest to miejsce urodzin legendarnego gawędziarza i muzykanta — Jana
Krzeptowskiego Sabały, który za młodych lat był zbójnikiem. W latach 1979–1984 mieściła się tu ekspozycja etnograficzna Muzeum
Tatrzańskiego. Obecnie obiekt należy do prywatnych właścicieli.

Zobacz wnętrze chaty Sabały
Znany jako Sabała tak naprawdę nazywał się Jan Krzeptowski. Urodził się 26 stycznia 1809 w Kościelisku a zmarł w wieku 85 lat w Zakopanem.
Młodość miał dość burzliwą, przez jakiś czas był kłusownikiem. Po upadku powstania chochołowskiego, krótki okres swojego życia spędził
w austriackim więzieniu. Porzuciwszy myślistwo, zajął się gawędziarstwem i muzykowaniem. Towarzyszył Tytusowi Chałubińskiemu
i Stanisławowi Witkiewiczowi w ich górskich wyprawach.

Fot. Sabała.
Nazwisko Krzeptowski jest przybranym nazwiskiem, pierwotnie Sabała nosił nazwisko Gąsienica. Był honorowym przewodnikiem
tatrzańskim. Przez miejscowych górali uważany był za dziwaka lub dziada, lecz dla goszczących w Zakopanem turystów stał się
symbolem góralszczyzny.
Wybudowana pod koniec XVIII wieku reprezentuje najstarszy typ budownictwa góralskiego. Chałupa zbudowana jest z drewna w konstrukcji
zrębowej. Dach półszczytowy pokrytym jest gontami i z dwoma dymnikami w połaci wzdłużnej, strop belkowy. Wzniesiona na planie prostokąta
o układzie sień – izba – komora, z dobudowanymi wtórnie dwoma komórkami pod koniec XIX wieku.
Po remoncie w 1979 roku w chałupie otwarto wystawę etnograficzna Muzeum Tatrzańskiego, którą jednak zamknięto w 1984 roku. Obecni właściciele
zorganizowali w nim prywatną ekspozycję muzealną.
Możemy w nim zobaczyć zachowane sprzęt, których używała rodzina Sabały oraz oryginalne skrzypce, na których grywał. W chacie stało jedno łoże,
na którym spali rodzice. Dzieci zaś spały w kuchni za kominem, gdyż było tam najcieplej, co biorąc pod uwagę zimy jakie są w górach było najlepszym
miejscem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o jakie Krzeptowskim Sabale? Kliknij TU!

Chata Sabały jest częścią szlaku architektury drewnianej, który ma na celu zachowanie przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi.
Obiekty te są wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO.
W tak wspaniałym otoczeniu warto zorganizować posiady (prelekcje o tematyce góralskiej), przy kominku i góralskich specjałach
kuchni regionalnej. Karpackie Zbóje zapraszają do zorganizowania imprezy właśnie w starodawnej chacie Sabały! Dla każdego
uczestnika prelekcji możemy zaproponować cenną książkę - zbiór opowiadań tatrzańskiego Homera - Jana Krzeptowskiego Sabały
„Sabałowe opowieści. Jako w Tatrach drzewiej bywało."
Wydawnictwo chce przypomnieć czytelnikom twórczość ulubieńca zakopiańskiej bohemy z końca XIX wieku.
Kiedyś gawędy Sabały zafascynowały Tytusa Chałubińskiego, Witkiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza,
Modrzejewską, Konopnicką, kiedy to jako staruszek odwiedzał domy artystów i opowiadał im swoje historie. Sam
nigdy nie uwiecznił żadnej z nich na papierze, bo nie umiał pisać. Nie przeczytał nawet ani jednej książki, potrafił
się jedynie podpisać.
Teraz to Maciej Kowalczyk opracował spisane przez Andrzeja Stopkę Nazimka i Bronisława Dembowskiego,
a także Witkiewicza, Tetmajera i Orkana gawędy autorstwa legendarnego górala. „Sabałowe opowieści" zawierają
także zbiór wszystkich historii, które zostały spisane i wydane jak dotąd drukiem.
Te ekscytujące opowiadania redaktorzy zbioru pogrupowali w 4 cykle, przydzielając do każdego z nich utwory
o podobnej tematyce, np.: historie zbójeckie „Hej, na zbój, chłopcy, na zbój", myśliwskie „Jak my polowali", czy
też bajkowe „Sabałowe bajania".
Pomimo iż opowiadania gawędziarza Sabały spisane są gwarą i czytającym może sprawić to trudność,
to naprawdę warto skusić się do lektury, gdyż jest to wspaniała okazja odbyć niesamowitą podróż w świat
zbójników, duchów, diabłów i świętych, chętnie goszczących na Podhalu.
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Cena książki: 35 zł brutto / 1 szt.
Na uwagę zasługuje również inna pozycja - „Sabała - Tatry. Sprawy i ludzie”.
Książka podzielona jest na cztery części: pierwsza biograficzna (Żywot i sprawa Jana Gąsienicy Krzeptowskiego zwanego
Sabałą), część druga: (Dzieje recepcji i kultu Sabały) opowiada o postaci Sabały w twórczości zarówno w literaturze jak i
sztuce. Część trzecia - Kalendarium życia Jana Krzeptowskiego Sabały, gdzie zawarto najważniejsze informacje z życia
największego "zakopiańskiego celebryty" i część ostatnia Bibliographia sabaliana (Materiały). Poza treścią w książce
zawarte zostały materiały fotograficzne.
Cena książki: 85 zł brutto / 1 szt.
CENA POSIADÓW:
Do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Terminu i miejsca imprezy
ilości osób biorących udział w imprezie
czasu trwania imprezy (1 – 3 h),
dodatkowych atrakcji i wybranego menu regionalnego.

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.

Rezerwacja posiadów w chałupie Sabały w Zakopanem
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
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