Oferta zbójnickiego kuligu
pod zbójnickim masywem Rysianki
Zbójnicki kulig organizowany jest pod masywem zbójeckiego szczytu Rysianki, blisko górskiego potoku
Bystra w granicach administracyjnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Rysianka (1322 m) to szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Grzbietem
południowo-wschodnim, poprzez nienazwaną przełęcz łączy się z Trzema Kopcami w Grupie Pilska, w
północnym kierunku poprzez Przełęcz Pawlusią odbiega od niej grzbiet Romanki, a w północnozachodnim biegnie grzbiet do Redykalnego Wierchu. Mająca trzy grzbiety Rysianka wznosi się więc nad
trzema dolinami; są to doliny potoków Żabniczanka, Bystra i Sopotnia Wielka. Rysianka jest niemal
całkowicie zalesiona, ale nieco pod jej wierzchołkiem, na północno-wschodnich stokach znajduje się
duża i widokowa Hala Rysianka, a na niej schronisko PTTK na Hali Rysiance.
Na północnych stokach przełęczy między Rysianką a Trzema Kopcami utworzono rezerwat przyrody
Pod Rysianką.
Trasa kuligu wiedzie obok przepięknej leśniczówki, którą wybudowali Habsburgowie, którzy urządzali
sobie w tej części Beskidu Żywieckiego polowania. Blisko trasy kuligu znajduje się również słynne
śmierdzące źródełko z wodą siarkową i ruiny huty szkła z 1819 roku. Na trasie kuligu znajduje się
również przepiękny wodospad, wiata góralska i miejsce na ognisko.
Ej, chłopcy od buka,
Zatońcmy hajduka,
Niek nom muzycka zagro,
Od ucha do ucha.
Pod halą Bieguńską, w bok od szlaku na Lipowską zbójnicy mieli swoją kryjówkę. Miejsce to od wielu
lat nazywane jest Zbójnicką Doliną. Rosły tam prastare drzewa, grube smreki, jodły, jawory i buki. Były
tam też trawiaste polanki, młaki i torfowiska. W tych leśnych zakamarkach zbójnicy postawili drewniana
chatę, w której ukrywali się po napadach na zamożnych kupców. Ludzie prawili, że tą chałupkę kazał
postawić sam hetman zbójnicki Sebastian Bury, który grasował po żywieckich dziedzinach. Była to
doskonała kryjówka w środku prastarej puszczy karpackiej, która niegdyś porastała Żywiecczyznę.
Ostre zbocza od Bieguńskiej Hali po Śmierdzący Potok były usiane kupami naniesionych drzew, które
poprzerastane były gęstymi krzakami. Nikt w takim miejscu zbójników nie szukał. Nikt też nie słyszał
zbójników jak po udanych wyprawach urządzali tam harce i swawole, grali, śpiewali, tańczyli, jedli i pili
węgierskie wino.

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!

Górole, górole zbiyrojcie się z nami,
Pódlmy zbójować miyndzy dolinami.
Znaczące miejsce w legendach o zbójnikach zajmują skarby, ukryte przez nich w niedostępnych górskich
schronach. Takim miejscem są Orawskie Bory blisko szczytu Rysianka. Ponoć właśnie w Orawskich
Borach zakopane są największe zbójnickie skarby, gdzie się z Polski ku Węgrom droga wije. Zakopana
jest tam skrzynia ze złotem, które zbójnicy ukradli ponoć z Orawskich Zamków. Zbójnicy zakopali ten
skarb pod grubą jodłą i wyryli na niej trzy krzyże. Na jedli wyrzezany był również inny znak: 5 palców od
prawej ręki. Pięć kroków dalej na prawo od tej jodły był zakopany skarb.
Skarb ten znaleźli dwaj bracia, ale jeden z nich nie chcąc dzielić się łupem zabił swego brata. Po tym
zdarzeniu rozpętała się wielka burza z piorunami, gradem, coś zaczęło jęczeć, lamentować, las był pełen
ognia, wicher zaczął potężnie wiać, że aż tarmosiło gałęzie drzew.
Nic mnie tak nie ciesy, jacy trzy talenta,
śpiewanie i granie, i piękne dziewcęta.
To miejsce, gdzie brat targnął się na życie swojego rodzonego brata i zabił go blisko Orawskich
Borów, gdzie zakopana była skrzynia ze zbójnickim złotem, ludzie do tego czasu nazywają Złotnice.
Polana zaś, na której to się stało nosi nazwę Złatno. To miejsce, gdzie burza połamała wiele drzew
nazwano Połomem. Te nazwy na wieczne czasy mają upamiętniać to, co się tu stało.
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Oferta zbójnickiego kuligu
pod zbójnickim masywem Rysianki
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.

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 40A
NIP: 553-230-63-40 REGON: 240 745 145

REZERWACJA
Zamówienia można składać
kontaktując się z nami
biuro@janosik.info
Tel/fax. +48 33 475 96 52
Tel. kom. +48 609 789 879
Tel. kom. +48 505 443 222
www.janosik.info
www.kuligi.beskidy.com.pl

Tel. / fax. +48 33 475 96 52 Tel. kom. +48 609 789 879
Tel. kom. +48 505 443 222 e-mail: biuro@janosik.info
www.janosik.info
www.kuligi.beskidy.com.pl

BIURO PODRÓŻY ZBÓJNICKI TRAVEL

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki I Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 00.816776

Konto bankowe złotówkowe ING BANK ŚLĄSKI 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688

Oferta zbójnickiego kuligu
pod zbójnickim masywem Rysianki
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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