Oferta zbójnickiego kuligu
pod zbójnickim masywem Babiej Góry – „Matki Niepogód”
Zbójnicki kulig odbywa się w okolicy najwyższego szczytu w Beskidach – Babiej Góry zwanej
„Matką Niepogód” lub „zbójnickim matecznikiem”. Proponujemy Państwu zbójnicki kulig Janosikowym
Wąwozem z napadem zbójnickim w otoczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego.
Zbójnicy wybrali Babią Górę nie przypadkowo. Dolinami bowiem wędrowały na bogatą Orawę wozy z
cennymi towarami, na które można było napaść i zrabować co się da. Było to zatem miejsce wprost idealne.
Babia Góra była siedliskiem zbójników węgierskich i polskich. Dawniej bowiem tereny dzisiejszej
Słowacji należały do Królestwa Węgierskiego. W leśnych ostępach, nieprzebranych borach ukrywali się
zbójnicy, czuli się tutaj bardzo bezpiecznie. W masywie Babiej Góry znajdywały się również zbójnickie gawry
– czyli zimowiska, gdzie zbójnicy spędzali krótkie, mroźne zimowe dni. Trzeba wiedzieć, że zbójnicy nie
zbójowali zimą. Zaczynali swoją działalność wczesną wiosną, kiedy tylko zazieleniły się listki u buków. Sezon
zbójnicki trwał aż do jesieni. Gdy spadł pierwszy śnieg zbójnicy udawali się na zimowe legowiska, czy to w
górach, czy też do chat swoich zbójnickich kochanek. Zimą było o wiele łatwiej wytropić zbójników. Las nie
dawał już tak bezpiecznego schronienia, bo wszystkie liście poopadały, wszędzie było pełno śniegu, na
którym mogły by zostać ich odciski kierpców, które zaprowadziły by harników wprost do ich kryjówki, a
poza tym wielka ilość śniegu bardzo utrudniała przemieszczanie się. Jednak podczas organizacji zbójeckich
kuligów pod Babią Górą zbójujemy i nie straszny jest nam śnieg!
Pod Babią Górą w I połowie XVIII wieku zbijał niejaki Ficek – łotr i rabuś rodem ze Skawicy. W XIX
wieku w regionie Babiej Góry działali zbójnik Matysek i Wojtek Góra. Najbardziej znanymi zbójnikami
grasującymi pod Babią Górą byli Bracia Giertugowie, Józef Baczyński zwany Skawickim oraz Jerzy Fiedor
zwany Proćpokiem. Prawdopodobnie to właśnie oni tak skutecznie zakopali swoje zbójnickie talary, że do
dzisiejszego dnia zalegają one w następujących miejscach: w północnych podnóżach Babiej Góry, w
Zbójnickim Wąwozie, w Izdebczyskach, w Trzech Studniach przy Czatożańskim Płaju.
W ostatnich latach ogromną popularność zdobywają integracyjne imprezy firmowe, do których
można zaliczyć również zbójnickie kuligi. Jest to efekt coraz większej świadomości pracodawców i
przekonania, że zgrany zespół to największy skarb każdego przedsiębiorstwa. Pracownik związany z firmą
mocną i stabilną więzią tworzy jej korpus, a zarazem odznacza się większą skutecznością pracy.
Współpracując i uzupełniając się nawzajem działamy efektywniej. Zgrany zespół to największy skarb
każdego przedsiębiorstwa. Współpracując i uzupełniając się nawzajem działamy efektywniej. Zbójnicki
kulig idealnie nadaje się, aby Wasi pracowni bardziej się zintegrowali i poznali!
Zarówno latem jak i zimą organizujemy zbójnickie kuligi, okraszone pięknymi widokami i
góralską muzyką graną przez kapelę góralską Karpackie Zbóje. Kulig to nie tylko przejażdżka, ale także
wspólne pieczenie kiełbasy przy ognisku w czasie przerwy czy kosztowanie zbójeckiej okowitki.
Dla osób pragnących większych emocji przygotowujemy jazdę wierzchem na koniu, zarówno w opcji
indywidualnej jak i grupowej. Pozwala ona na dotarcie w niedostępne dla samochodów tereny wokół
Babiej Góry. Z oferty może skorzystać każdy w zależności od posiadanych umiejętności. Organizujemy także
rekreacyjne przejażdżki bryczką, saniami lub wozem.
Babia Góra słynie z wspaniałych widoków, pięter roślinnych, wielu unikatowych gatunków
zwierząt i roślin chronionych przez Babiogórski Park Narodowy (BPN) oraz z wspaniałych wschodów i
zachodów słońca.
Podczas zbójnickiego kuligu po drodze mijamy wille, stare chaty, różne ośrodki wczasowe i wiele
prywatnych kwater wynajmowanych przez wczasowiczów. Blisko trasy kuligu płynie górski potok. Przy
dobrej pogodzie, doskonale widać ośnieżony szczyt Babiej Góry – Diablak.
Podczas kuligu płoną ogniska. Na jednym można upiec kiełbaski, a na drugim podgrzewa się
zbójecki grzaniec. W drodze powrotnej zbójnicki orszak z pochodniami rozświetla noc.
Leśne dukty, zbójeckie cesty, kapela góralska, beskidzka knieja i Wy bawiący się podczas zbójeckiego
kuligu!
W dawnych czasach zimowe kuligi pod Babią Górą były regionalną tradycją przekazywaną z ojca na syna.
Rodziny objeżdżały pobliskie domy we wsi, odwiedzając znajomych i najbliższą rodzinę. Urządzano wtedy
góralskie biesiady, a stoły uginały się pod ciężarem góralskiego jadła. Spotkania towarzyskie tego typu
cieszyły się niesłabnącą popularnością i zacieśniały więzy pomiędzy rodziną i przyjaciółmi. Długie rozmowy,
tańce, harce, swawole i śpiewy przenikały mroki długich zimowych wieczorów.
Poczujcie smak zbójeckiej biesiady, potańczcie przy dźwiękach kapeli góralskiej Karpackie
Zbóje, zjecie serwowane w tradycyjny sposób zbójeckie przysmaki! Rękawice, kalesony i czapki
wymagane – cobyście się nie przemrozili! Hej! Gwarantujemy trzeźwego woźnice, zadbane konie i
wygodne sanie lub wozy drabiniaste.
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Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!
Z Babiej Góry w pola,
Hej chłopcy spozirajom,
Jak sie popod regle,
Hej bucki łozwijajom.
Chybojcie ku nom i bydźcie s
nami, żywieckimi góralami.
Bedom tańce, swawole,
góralska muzyka, zbójecka
watra, radość, śleboda i
beskidzkie wierchy!

Kozdy z Wos jak zbójnik
będzie sie musioł wykozać
sprytem, inteligencjom,
sprawnościom fizycnom i
łodwagom. Tak zeby ze swoim
łupem, plecokiem pełnym
wrażeń, wrócił scośliwy ku
chałupie! Hej!

REZERWACJA

Zamówienia można składać
kontaktując się z nami
biuro@janosik.info
Tel/fax. +48 33 475 96 52
Tel. kom. +48 609 789 879
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Oferta zbójnickiego kuligu
pod zbójnickim masywem Babiej Góry – „Matki Niepogód”
Impreza trwa ok. 2 - 3 godz. Każdy z uczestników podczas imprezy musi złożyć przysięgę zbójnicką za
którą dostanie pamiątkowy imienny zbójnicki certyfikat – tzw. glejt bezpieczeństwa na papierze retro
(dodatkowo płatny 6 PLN / 1 szt).

Przykładowy program kuligu

kulig biały (zimowy), zielony (letni, jesienny) dla grup od co najmniej 10 osób;
1) przejazd zorganizowanej grupy na miejsce, gdzie rozpoczyna się kulig (transfer grupy minibusami,
autokarem. Nowość – w autobusie może zagrać dla Was kapela góralska Karpackie Zbóje);
2) Karpackie Zbóje zaproszą Gości na sanie. Często zaopatrujemy uczestników zbójnickiego kuligu w
góralską okowitkę oraz poczęstunek, po czym wyruszamy na harnasiową przejażdżkę;
3) przejazd góralskimi saniami, saneczkami lub wozami drabiniastymi (z pochodniami lub bez
pochodni);

4) po dojeździe na miejsce zbójnickiej biesiady na kuligowiczów będą czekali zbójnicy z kapeli góralskiej
Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl, witając zacnych Gości iście po zbójecku!
5) Zbójnicy zaproszą wszystkich do rozpalonej watry, gdzie przy rytmach góralskiej muzyki w asyście
zbójników urządzimy Wam zbójecką imprezę, podczas której przygramy Wam do zabawy i wspólnego
tańcowania. Uczestnicy będą zabawiani żartami i historiami o góralach, zbójnikach i Beskidach.
6) zbójecka watra i góralska lub zbójecka biesiada (menu ustalane jest zawsze indywidualnie: kuchnia
góralska, staropolska, zbójecka, polowa, kuchnia mnichów). W programie m.in: witacka Gości, pokazy
tańców góralskich, m.in. zbójnickiego, góralskie przypowieści hrubego gazdy, nauka picia okowitki po
zbójecku, poczęstunek zbójecką palinką, wspólne śpiewanie przy ognisku, tańce, harce i swawole.
Podczas kuligu biesiadnikom serwujemy specjały kuchni góralskiej.
7) przejazd powrotny minibusami lub autokarem do miejsca zakwaterowania (hotel, pensjonat,
gospodarstwo agroturystyczne);
8) profesjonalna obsługa licencjonowanego pilota wycieczek lub przewodnika beskidzkiego.

Nasza dodatkowa oferta
✗

zbójnicki kulig z napadem zbójnickim kapeli Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl
✗ góralskie śpasy (zbójnickie i góralskie konkurencje z atrakcyjnymi nagrodami, mające na celu
zintegrowanie grupy turystów albo grupy pracowników danej firmy czy instytucji);
✗ obecność gawędziarza – multiinstrumentalisty, Józka – Kosmicznego Górala bioenergoterapeuty,
obecność zielarza, góralskiego przepowiadacza pogody, Dziadów Żywieckich – tzw. Jukacy
(przebierańcy w kolorowych maskach zwiastujący szczęście i pomyślność na Nowy Roku);

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Góralskie menu!
✔ Pieczony prosiak z kaszą i kapustą,
✔ Wędzony pstrąg potokowy, podawany z
ziemniakami pieczonymi w ognisku,
✔ Żurek z chlebem,
✔ Żurek staropolski z jajkiem,
✔ Zupa grzybowa z ziemniakami,
✔ Kwaśnica na świńskim ryju,
✔ Bigos zbójnicki,
✔ Gulasz zbójnicki,
✔ Bogracz,
✔ Krupniok z grilla,
✔ Karczek z rusztu z podpiekaną cebulką,
✔ Świńska kita (szynka) z kapustą i zasmażanymi
ziemniaczkami,
✔ Kiełbasa do samodzielnego smażenia +
dodatki (ketchup, musztarda, sosy, chleb),
✔ Stek z grilla,
✔ Golonko z kapustą,
✔ Chleb ze smalcem i ogórkiem (pajda chleba ze
smalcem, ogórek kiszony podawany z beczki),
✔ Chleb z bryndzą,
✔ Serek bacy z żurawiną,
✔ Pieczok z bryndzą,
✔ Sałatki
✔ Góralskie słodkości: kołocz wiślański z serem
lub jabłkami,
✔ Chleb ze smalcem (ze szpyrkami) i ogórkiem,
✔ Łoscypek z żurawinką,
✔ Regionalna decha przysmaków (sery, wędliny,
boczek, serki wędzone).
✔ wino grzane (Zbójeckie Grzane),
✔ piwo grzane (Harnaś),
✔ herbata ziołowa (herbata ze zielin),
✔ herbatka z prądem,
✔ kawa, herbata,
✔ soki i napoje gazowane,
✔ wódki regionalne (degustacje alkoholi
regionalnych).

możliwość przeprowadzenia degustacji regionalnych alkoholi i innych atrakcji do uzgodnienia
(patrz: oferta tradycyjna i oferta extremalna www.janosik.info);
możliwość zamówienia profesjonalnej dokumentacji Foto/Video ze zbójnickiego kuligu;
zakup zbójnickich gadżetów w Zbójnickim Sklepie Internetowym lub góralskich pierników w
kształcie serca i zbójnickich koszów upominkowych dla VIP-ów;
możliwość noclegu w góralskim pensjonacie o wysokim standardzie;
rajdy konne;
naukę doskonalenia jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanego instruktora z racji bliskości
wyciągów narciarskich i tras biegowych;
możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego oraz kijków do nordic-walking;
skiling;
snowTubing (zjazd w pontonach);
wycieczki konne w teren, przejażdżek bryczką lub saniami.
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Oferta zbójnickiego kuligu
pod zbójnickim masywem Babiej Góry – „Matki Niepogód”
Aby uatrakcyjnić Państwa pobyt w górach powstało biuro podróży ZBÓJNICKI TRAVEL www.zbojnickitravel.pl w obrębie której
stworzono markę „Kuligi w Beskidach” oraz kapelę góralską KARPACKIE ZBÓJE www.karpackiezboje.pl - złożoną z grupy młodych
utalentowanych rdzennych górali z dziada pradziada. Grupa ta została stworzona, aby bliżej przedstawić Państwu tradycje,
obyczaje, kulturę górali karpackich oraz tematykę zbójnictwa karpackiego.
Ceny zbójnickich kuligów i imprez integracyjnych zawsze ustalane są indywidualnie. Niniejszy program może ulec modyfikacji
w zależności od oczekiwań.

Cena do uzgodnienia, zależna od:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

terminu i miejsca imprezy (Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Żywiecki);
ilości sań lub wozów;
trasy kuligu (dłuższe, krótsze);
menu wybranego przez grupę;
ilości osób biorących udział w kuligu i innych śnieżnych, integracyjnych zajęciach;
ilości ludzi obsługujących dana imprezę;
atrakcji wybranych przez grupę (catering, napad zbójnicki, gawędziarz, kapela
góralska, zbójnickie gadżety, zbójnickie dyplomy, pochodnie itp.);

Dodatkowe informacje:
✔ Wszystkie zbójnickie kuligi dodatkowo ubezpieczamy w Towarzystwie Ubezpieczeń
i Reasekuracji AXA (ubezpieczenie od sportów eXtremalnych - 4 PLN / os)

REZERWACJA
Jesteśmy otwarci na każde zmiany według Państwa życzeń.
Wierzymy, że propozycja zbójnickiego kuligu i spotkania
integracyjnego zaspokoi każdy apetyt, a w połączeniu z ciepłą
atmosferą zbójnickiej bacówki i karczmiska spędzą Państwo
niezapomniane chwile na Szlaku Zbójników Karpackich!
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Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” firmy Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski, a w szczególności prezentowane
koncepcje, pomysły, scenariusze zbójnickich imprez integracyjnych i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH ® ani
żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.

Zapraszamy na Zbójnickie Kuligi w Beskidach!
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