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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil z brygadą i kapelą
góralską Karpackie Zbóje podczas prelekcji o architekturze, sztuce górali,
prezentacja folkloru w pracowniach artystów ludowych
(miejscowości: Murzasihle, Koniaków, Istebna)
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) jak również muzykanci
i gawędziarze.

Obuwiojcie chłopcy kierpce
Którzy mocie śmiałe syrce
A jo je jedyn mom
Na zbój się pobiyrom

PRELEKCJE O ARCHITEKTURZE I SZTUCE GÓRALI, PREZENTACJA FOLKLORU W PRACOWNIACH ARTYSTÓW LUDOWYCH
Na Państwa życzenie organizujemy prelekcje o sztuce i architekturze górali. Aby lepiej poznać region karpackich gór, jego tradycje i zwyczaje
proponujemy Państwu prezentacje sztuki ludowej w pracowniach najlepszych karpackich artystów. Oferta możliwa jest do zrealizowania na Podhalu
(Murzasihle), w Beskidzie Śląskim (Koniaków, Istebna).
Chcesz zobaczyć zdjęcia z naszych prelekcji? Kliknij tutaj









zwyczaje, obyczaje, tradycje górali podhalańskich i beskidowych;
zbójnictwo karpackie;
strój ludowy;
rzeźba;
malarstwo;
garncarstwo;
muzyka;
i inne

MURZASIHLE – IZBA GÓRALSKA (PODHALE)
Serdecznie zapraszamy Państwa do Izby Góralskiej w Murzasichlu na Podhalu na prelekcje o tematyce tatrzańskiej, czyli spotkania w formie posiadów,
które pozwalają przez chwilę cofnąć się w czasie. W Izbie Góralskiej organizujemy również imprezy folklorystyczne przy muzyce góralskiej oraz kuchni
regionalnej, a także imprezy okolicznościowe: wesela, chrzciny, "urodziny Babci" oraz bal sylwestrowy. W menu oferujemy między innymi: kwaśnicę,
moskole, oscypki opiekane, bigos, pieczone prosię, baraninę.

Fot. Wnętrze Izby Góralskiej w Murzasichlu.
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PRELEKCJE O GÓRALSZCZYŹNIE NA WESOŁO
Prelekcje prowadzone są przez górala z dziada pradziada i odbywają się w tradycyjnej góralskiej chałupie, której wystrój stanowią autentyczne zbiory
sztuki podhalańskiej. Opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, legendach zbójnickich, muzyce i stroju przeplatane są prezentacją
instrumentów oraz humorem góralskim. Zakres tematyki oraz dowcip dostosowany jest do wieku słuchaczy. Ilustrację do opowieści stanowią bogate
zbiory rzemiosła artystycznego, pasterskich sprzętów użytkowych, strojów oraz instrumentów regionalnych.
Dopełnieniem opowieści jest prezentacja multimedialna, której pierwsza część zawiera stare fotografie, przedstawiające historię Zakopanego i okolic oraz
postaci związane z regionem. Druga z kolei prezentuje panoramy tatrzańskie i jest jakby krótką wycieczką po górach z zaznaczeniem ciekawych szlaków
oraz fauny i flory Tatr.

Prelekcja trwa około 1.5 godziny. Każdy z tematów po wcześniejszym uzgodnieniu można rozszerzyć na życzenie słuchaczy zgodnie z ich
zainteresowaniami. Dodatkowo istnieje również możliwość zamówienia poczęstunku w trakcie prelekcji.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną terminu prelekcji. Goście indywidualni mogą dołączyć się do umówionej grupy.
Wszystkie informacje dotyczące prelekcji w Izbie Góralskiej można uzyskać pod numerami tel. 609 789 879.

Fot. Prelekcje o góralszczyźnie w Murzasichlu.
KONIAKÓW – IZBA GÓRALSKA (BESKID ŚLĄSKI)
Izba Góralska w Koniakowie została założona w 1990 roku. Prezentuje szeroki przekrój twórców Trójwsi Beskidzkiej w zakresie rzeźby, malarstwa,
grafiki, malarstwa na szkle, stolarstwa artystycznego oraz koronek koniakowskich, wzbogacone opowieściami oraz grą na instrumentach
ludowych. Znajduje się tutaj także stoisko pracowni ceramicznej 'prowadzonej przez córkę twórcy. O popularności Galerii świadczy fakt, iż w ciągu trzech
lat odwiedziło ją ponad 2 mln osób i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród zwiedzających z całego świata. Można zobaczyć tutaj i kupić
koronkowe serwety, obrusy a nawet elementy bielizny damskiej. W swojej ekspozycji właściciel Izby posiada także koronkę (czepiec), która wygrała
Konkurs na najstarszą koronkę, przy okazji obchodów 100-lecia koronki koniakowskiej. Liczy ona w przybliżeniu około... 140 lat. To właśnie w tej izbie
znajduje się najdłuższa trombita na świecie, która ma aż 11 metrów długości.

Fot. Prelekcje o góralszczyźnie na wesoło.
Ta osobliwa Galeria będąca świadectwem potrzeby dostarczania ludziom wrażeń artystycznych, ale tych osadzonych w danym regionie i nie tworzonych
przez twórców profesjonalnych, jest pewnym zaczynem na drodze do pobudzenia tego regionu w zakresie działań mających na celu przyciągnięcie tu
rzeszy turystów, pragnących nie tylko aktywnego, ale i duchowego wypoczynku w tym rejonie Beskidu Śląskiego.
Koniaków to wioska słynna na całym świecie ze swych niepowtarzalnych koronek. W Galerii Sztuki Regionalnej można zobaczyć i kupić koronkowe
serwety, obrusy a nawet elementy bielizny damskiej. Przyjmujemy zamówienia na obrusy i komplety serwetek na wymiar, bluzki, suknie, etc.
Na szczególną uwagę zasługują instrumenty pasterskie, których gry można nie tylko posłuchać, ale i też samemu zagrać. W Chacie na Szańcach w stałej
ekspozycji zobaczyć można przegląd dzieł znanych twórców beskidzkich m.in.: Eugeniusza Białasa, Jana Krężeloka, Dariusza Klimka, Adama Lipowczana,
Józefa Zowady, Jana Żyrka. Oczywiście duży wkład malarski w zbiory Galerii wniósł jej twórca - Tadeusz Rucki.
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PRELEKCJE O GÓRALSZCZYŹNIE NA WESOŁO
Podczas prelekcji o góralszczyźnie dowiecie się m.in. że telefon komórkowy ma swój pierwowzór w Beskidzie Śląskim - to trombita. Tańsza w obsłudze, bo
nie trzeba aktywacji oraz karty SIM. Ci, którzy Koniaków odwiedzą o godz. 20.00 mają szczęście, bo właśnie o tej porze słynny góral rozpoczyna 15minutowy koncert. Baca wydoił owce i musiał jakoś przekazać wiadomość sąsiadowi. SMS-a mu nie mógł puścić, więc dawał znać na instrumencie. Wtedy
sąsiad brał coś w zamian i jechał po mleko i ser. Małgorzata Kiereś, etnografka, dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, podczas prelekcji w szkołach
także mówi, że trombita to taka beskidzka „komórka”. Trombity na początku używano do przekazania sygnału, konkretnej wiadomości. Z czasem zaczęto
wygrywać na niej proste dźwięki, a nawet melodie. Pojawiły się na naszych ziemiach wraz z Wołochami. Po raz pierwszy pojawiają się w dokumentach w
XVIII wieku. Na przykład z przekazów piśmiennych wiadomo, że podczas otwarcia kościoła ewangelickiego w Wiśle zagrało aż 12 trombit. W Beskidzie
Śląskim osiągają długość do 3,5 metra.

Fot. Trąbity w Koniakowie.
Właściciel Izby zachęcił kobiety z Koniakowa, które przygotowywały tradycyjnie koniakowskie koronki, żeby zajęły się dodatkowo heklowaniem stringów.
Mieszkanki ochoczo zabrały się do pracy, czym podpały starszym koronczarkom. O stringach usłyszała cała Polska, a nawet pół Europy, bo pod jego chatą
zaczęły parkować zachodnie telewizje. Koniaków zyskał jeszcze większą popularność. Dziś mało kto o tych wydarzeniach pamięta, majtki wykonane
z koronki cieszą się dużym wzięciem, a dla górala priorytetem okazały się instrumenty muzyczne. Trombitami czy rogami pasterskimi, wykonanymi przez
słynnego górala, zachwycają się nawet zawodowi muzycy.
Między trąbką, a trombitą czy rogiem pasterskim jest zasadnicza różnica. Trąbka to instrument, który powstaje przy pomocy komputera, nad jego
unowocześnieniem pracuje cały sztab ludzi. Z kolei trombita to dzieło jednego człowieka – mówi muzyk.
W internecie jest niewiele wiadomości na temat trombity. Wikipedia podaje jedynie, że jest to „huculski, ludowy instrument dęty w kształcie prostej rury,
sięgającej do czterech metrów długości, używany jako pasterska trąba, wydający głęboki, niski dźwięk. Nazwa została zaczerpnięta prawdopodobnie
z języka rumuńskiego. W Polsce odmiany trombit można spotkać do dziś w Beskidach i na Podhalu. Zwane są one po góralsku fajerami. Eugeniusz Janota
około 1860 roku skomponował dwie melodie, grywane później na podhalańskich trombitach. Największą trombitę na świecie o długości 8,35 metra
stworzył Józef Chmiel z Darkowa na Zaolziu”. Z tym ostatnim nie zgadza się słynny góral z Koniakowa, który twierdzi, że jego trombita, wisząca u sufitu
w Chacie ma 11 metrów i 20 centymetrów.

Fot. Prelekcje w Koniakowie.
Chcąc wykonać porządną trombitę trzeba iść głęboko w las. Zawsze wybierać trzeba wysokie i proste drzewo. Małgorzata Kiereś zwraca także uwagę,
że powinno rosnąć w cieniu, bo wtedy ma najbardziej rozwinięte słoje, co ma wpływ na jakość instrumentu. Starzy ludzie powiadali także, że drzewo nie
powinno rosnąc w pobliżu potoku, bo wtedy trombita nie będzie grała, tylko szumiała.
Choć trombita to prymitywny instrument, od ścięcia drzewa do pierwszych dźwięków, upływa kilkanaście miesięcy. Samo suszenie trwa rok. – Drzewo
trzeba podzielić na dwie części, następnie wydrążyć z niego to, co w środku. Ostatnim etapem jest sklejenie obu części żywicą, a następnie owinięcie
korzeniami z drzew.
Wreszcie na koniec, równie ważny od samego instrumentu, jest ustnik. Powinien zostać wykonany z innego drzewa, niż sama trombita, na przykład
z klonu albo jawora. Ustnik to dusza instrumentu. Jak nie będzie miał duszy, to trombita nie będzie ładnie grała.
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ISTEBNA – IZBA GÓRALSKA (BESKID ŚLĄSKI)
Karpackie Zbóje zapraszają do Istebnej do Chaty Góralskiej, która można zwiedzić i posłuchać prelekcji o góralszczyźnie na wesoło.
Karpackie Zbóje zapraszają do odwiedzenia Chaty Jana Kawuloka w Istebnej, która jest jednym z autentycznych obiektów architektury drewnianej
i muzeów udostępnionych do zwiedzania. Na trasie całej pętli beskidzkiej jest jedyną całoroczną izbą regionalną, w której wizyta polega na słuchaniu
gawędy w otoczeniu oryginalnych przedmiotów. Jak mówią właściciele Chaty, jej autentyczny i niepowtarzalny w swoim rodzaju obiekt, jest dowodem
„Siły Tradycji”, która przetrwała do dziś i jest pielęgnowana poprzez zachowane tradycyjne, obyczaje, archaiczne sprzęty domu mieszkalnego oraz
unikatowe pasterskie instrumenty, na których prezentowane unikatowe melodie pozwalają zwiedzającym na wędrówkę muzyczną w dawno minione czasy.
Barwne opowieści wraz z oprawą muzyczną w starej chacie są doskonałym punktem programowym każdej wycieczki w Beskidy.

Fot. Wnętrze Chaty Kawuloka.
Chata jest przykładem tradycyjnego XIX-wiecznego budownictwa drewnianego w Beskidzie Śląskiem. W 1863 roku wybudowali ją dziadkowie dzisiejszej
właścicielki, Pani Zuzanny Kawulok. Wnętrze domu to tradycyjny istebniański układ z czarną izbą, sienią i białą izbą. Co charakterystyczne dla rejonu
Trójwsi Beskidzkiej, domy posiadały w piwnicach studzienki, tak też jest i w Chacie Jana Kawuloka, gdyż z sieni prowadzą schody do kamiennej piwnicy ze
studzienką. Czarna izba była pomieszczeniem, w którym toczyło się codzienne życie, a centrum stanowił piec z otwartym paleniskiem tzw. kurlawy piec,
który stoi w izbie od samego początku istnienia chaty. Dzisiaj także czarna izba stanowi centrum domu, bowiem to w niej odbywają się spotkania z
turystami oraz gawędy.
Jan Kawulok (1899-1976) był twórcą instrumentów ludowych i gawędziarzem. Miejscowa ludność zapamiętała go także z innej zdolności, ponieważ
doskonale składał złamane kości. Całe życie spędził w starej kurnej chałupie, tworzył w niej, mieszkał i pracował. Chałupa została udostępniona Turystom
w takim stanie, w jakim opuścił ją Jan Kawulok. Wnętrze czarnej izby stanowi m.in. kolekcja instrumentów ludowych wykonanych przez Jana Kawuloka,
m.in. gajdy śląskie, piszczałki, fujarki pasterskie, trombity, rogi pasterskie. Jan Kawulok jako muzyk i gawędziarz uwielbiał Turystów i to z jego inicjatywy
chałupa został przekształcona w izbę regionalną, a w XXI wieku w pełnoprawne muzeum. Początki Chaty oraz jej założenia doskonale opisano na szlaku
rzemiosła tradycjnego Euroregionu Śląsk Cieszyński („Tradycyjnie Pięknie”).

Fot. Prelekcje o instrumentach pasterskich w Koniakowie.
W pierwszych latach powojennych zdał sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca, już wówczas niewiele było tego typu wnętrz mieszkalnych z oryginalnie
urządzonym wnętrzem – w tym momencie zrodziła się idea zachowania budynku dla pokoleń. We wnętrzu białej izby znajdują się stare krosna
pochodzące z 1837 roku, działające do dnia dzisiejszego. Jan Kawulok był zakochany w folklorze, oprócz robienia instrumentów, sam stworzył niektóre
meble znajdujące się do dzisiaj w chacie. Pierwszym przewodnikiem w chacie był Henryk Hombek z Wisły. W 1962 zaczęły przychodzić pierwsze
wycieczki. Oprócz wycieczek z Polski, chatę odwiedzali i odwiedzają ludzie z całego świata. Obecnie opiekunką Izby Regionalnej jest Zuzanna Kawulok,
córka Jana Kawuloka, która jeszcze swoje dzieciństwo spędziła w chacie. Kustoszem Muzeum Chata Kawuloka jest Janusz Macoszek.
W chacie można zobaczyć trąbity, rogi pasterskie, okaryny i gajdy. Pasterze w Istebnej używali trombity jak telefonu komórkowego – dzięki niemu mogli
informować się np. o niebezpieczeństwie. Róg pasterski może wydać z siebie piękne dźwięki, ale jeśli trzeba bronić dobytku, kilka brzmiących jednocześnie
rogów przegoni nawet najgłodniejsze wilki! Ten uroczy instrument muzyczny z dziesięcioma dziurkami jest wykonany z gliny. Każdy, kto zajmował się
wypasem koni, umilał sobie czas grą na okarynie. Instrument składający się z dwóch piszczałek: „gajdiczki” do grania melodii i „huka” wydającego jeden
niski dźwięk. Walorem beskidzkich gajd jest „dymlko”, które utrzymywało odpowiednie ciśnienie powietrza w worku ze skóry koziej, dzięki czemu grajek
nie nadwyrężał swoich płuc, a zabawa taneczna mogła trwać o wiele dłużej!
Polecamy zwiedzanie chaty:








z prelekcją
z prelekcją i oprawą muzyczną
lekcje umuzykalniające wraz z prezentacją pasterskich instrumentów
konferencje (z konferansjerką na życzenie)
happeningi podczas których prezentuje się autentyczną twórczość ludową, koronki koniakowskie, rzeźby, malarstwo.
spotkania Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
biesiady z poczęstunkami kuchni regionalnej
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CENA:
Do uzgodnienia, jest ona zależna od:





Terminu i miejsca imprezy
ilości osób biorących udział w imprezie
czasu trwania wieczoru (1 - 2 h),
dodatkowych atrakcji

Rezerwacja prelekcji o góralszczyźnie na wesoło
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!

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630

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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