1|Strona

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką Karpackie Zbóje!
Oferta strzelania z bata! Oferta Bożonarodzeniowa / Noworoczna
Jeśli chcecie ubarwić swoją imprezę pokazem strzelania z bata to zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty! Przyjedziemy do Was w dowolne miejsce w Polsce i za granicą i zaprezentujemy
nasze tradycje świąteczne i noworoczne.

W zamierzchłych czasach, które pamiętają jeszcze nasi dziadowie i pradziadowie, wierzono w różnego rodzaju
przesądy. Strzelanie z bata zdaniem naszych przodków miało odpędzać złe duchy. Jednak to nie wszystko,
żeby bowiem zadanie zostało wykonane prawidłowo, istotna była także sama technika obrzędu. Strzelanie z bata, to
nie lada wyczyn, który należało opanować do perfekcji. Każdy góral, który podjął się tego wyzwania musiał wykazać
się niezwykłą precyzją i odpowiednią kondycją. Nieudolnie wykonany popis dyskwalifikował „zawodnika".
Niezadowolenie starych mieszkańców nie powinno dziwić, wszak źle wykonane zadanie mogło sprowadzić na wioskę
nieszczęście. Bat, którym odpędzano złe duchy, wykonany był z lnianego powrozu o długości około 3 metrów z
drewnianą rękojeścią. Obecnie sztuka trzaskania z bata prezentowana jest podczas konkursów na żywieckim Rynku i
w Milówce.
W konkursie tym można wyróżnić „dwie szkoły”: pierwszą, której atutem jest tężyzna fizyczna, prezentują
uczestnicy z gmin dorzecza Soły, druga zaś skupia się nad rytmem wyznaczanym przez dzwonki, umieszczone na
kostiumie kolędnika, stosują ją głównie Jukace z Zabłocia.
Konkursy strzelania z bata organizowane są podczas imprezy Żywieckie Gody. Żywieckie Gody to jedna
z najstarszych imprez folklorystycznych w Beskidach - co roku przybliża symbolikę obrzędów związanych z okresem
świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Podczas przeglądu grup i zespołów, które kultywują i popularyzują
ludowe zwyczaje dla potomności, można zobaczyć jeden z obrzędów jakim jest strzelanie z bata.
Cena imprezy - do uzgodnienia, jest ona zależna od:





terminu i miejsca imprezy;
ilości osób biorących udział w imprezie;
czasu trwania imprezy;
dodatkowych atrakcji;

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!

Rezerwacja pokazu strzelania z bata!
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
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