Oferta zbójnickiego kuligu
u podnóża góry Żar w Beskidzie Małym
Zapraszamy Państwa do organizacji zbójeckiego kuligu u podnóża góry Żar! Żar (761 m n.p.m.) to szczyt w Beskidzie
Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego), znajdujący się nad Jeziorem Międzybrodzkim.
W roku 1936 z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej u podnóża góry powstało szybowcowe lotnisko Żar.
Działa tam Górska Szkoła Szybowcowa "Żar" i uprawiane jest paralotniarstwo. Na szczycie góry znajduje się zbiornik
wodny elektrowni szczytowo-pompowej (Elektrownia Porąbka-Żar) w kształcie deltoidu, oddany do użytku w 1979
roku, który całkowicie zmienił jej wygląd. Ma on 650 m długości oraz 250 m szerokości w najszerszym miejscu i mieści 2
310 000 m³ wody, której maksymalna głębokość wynosi 28 m. Zbiornik jest uszczelniony kilkoma warstwami asfaltu,
przełożonymi żelbetem. Obwałowania mają ponad 30 m wysokości. Od 1979 roku na górę można wjechać drogą
asfaltową. Wjazd na szczyt możliwy jest też uruchomioną 30 grudnia 2003 roku koleją linowo-terenową z
Międzybrodzia Żywieckiego. Zimą działa tu ośrodek narciarski Kolej Linowo-Terenowa Żar (kolej linowo-terenowa, dwa
wyciągi i trasy narciarskie wzdłuż nich). Ze szczytu góry rozciąga się panorama na Jezioro Żywieckie, pasmo Magurki
Wilkowickiej i Hrobaczą Łąkę.

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Dodatkowo podczas kuligu jest możliwość zwiedzania hangarów szybowcowych GSS AP „Żar”, jak również wjazd na
górę Żar kolejką linowo – terenową. Dużą atrakcją podczas kuligu jest możliwość zwiedzenia wnętrza elektrowni
szczytowo – pompowej – to niewiarygodna atrakcja!
Od drugiej połowy XVI wieku wprowadza się w Beskidzie Małym masowo gospodarkę folwarczną, której rozwój
pociągnął za sobą znaczne pogorszenie sytuacji chłopów. Coraz okrutniejsza pańszczyzna powoduje zbiegostwo
chłopów na Orawę, rozwój działalności zbójnickiej oraz bunty chłopskie. Największy ciemiężca tych ziem Mikołaj
Komorowski, starosta nowotarski i barwałdzki, wprowadził w 1638r. system „najmu pańszczyzny", który polegał na
zmuszaniu chłopów, aby za niewykonane prace pańszczyźniane płacili czynsz. Słynni zbójnikami w Beskidzie Małym byli
m.in.: znany w całych Beskidach Zachodnich: Józef Baczyński, Błażej Ficek z Jaszczurowej, Wawrzyniec Wcisło z
Choczni, Kasper Kulczak z Tarnawy, Rogacz z Wilkowic oraz Byrski z Kaczyny grasujący w Wadowickim, który był jednym
z ostatnich zbójników w Beskidach po egzekucji Proćpaka z Kamesznicy. Zbójnicy nie zawsze byli sądzeni na śmierć.
Łatwym łupem dla zbójnickich burs byli zwłaszcza kupcy, wędrujący ze swoimi towarami poprzez niezamieszkałe
okolice. Przemieszczanie się gościńcami zawsze wiązało się ze sporym ryzykiem utraty nie tylko dóbr materialnych, ale i
życia. Nie inaczej było też i na pogranicznych terenach Beskidu Małego. W średniowieczu nawet sami rycerze,
zamieszkujący zamki w rejonie Beskidu Małego trudnili się niecnym procederem zawłaszczania cudzych majętności, jak
to dobitnie widać było na przykładzie rodu Skrzyńskich.

Przykładowy program kuligu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kulig biały (zimowy), zielony (letni, jesienny) dla grup od co najmniej 6 osób;

przejazd zorganizowanej grupy na miejsce, gdzie rozpoczyna się kulig (transfer grupy minibusami,
autokarem. Nowość – w autobusie może zagrać dla Was kapela góralska Karpackie Zbóje);
Karpackie Zbóje zaproszą Gości na sanie i rozdadzą pochodnie. Często zaopatrujemy uczestników
zbójnickiego kuligu w góralską okowitkę oraz poczęstunek, po czym wyruszamy na harnasiową przejażdżkę;
przejazd góralskimi saniami lub wozami drabiniastymi malowniczą dolinką wzdłuż górskiego potoku u
podnóża góry Żar.
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!
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.
zbójecka watra i góralska biesiada z Karpackimi Zbójami
W programie kuligu możliwe przeprowadzenie napadu zbójnickiego, góralskich śpasów, witacki 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.
przejazd powrotny minibusami lub autokarem do miejsca zakwaterowania (hotel, pensjonat, gospodarstwo
agroturystyczne);
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Chybojcie ku nom i bydźcie s nami,
beskidzkimi góralami. Bedom tańce,
swawole, góralska muzyka, zbójecka
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Oferta zbójnickiego kuligu
u podnóża góry Żar w Beskidzie Małym
Oferta kuligu:
Trasa kuligu prowadzi z parkingu w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie zaparkują Państwo autokar
wąsko wciętą doliną u podnóża góry Żar wzdłuż potoku górskiego. Trasa jest niesamowicie
malownicza i liczy sobie około 7 km.
Sama trasa kuligu trwa około 70 minut (po 35 min w jedną stronę). W połowie trasy rozpalamy
ognisko na polance obok lasu (45 – 60 min). Nie dysponujemy tutaj szałasem czy bacówką.
Wszystko odbywa się na świeżym powietrzu. Czasami rozstawiamy duże parasole jak mocno
sypie śnieg.
W saniach zmieści się od 6 – 10 osób. Jesteśmy w stanie przewieźć naraz 50 – 60 osób.

Cena kuligu: 72 PLN brutto / os
W cenie:
• Przejazd kuligiem
• Pieczenie swojskiej kiełbaski z dodatkami (chlebek swojski, ketchup, musztarda,
tacki, sztućce, kubeczki)
• Grzaniec zbójnicki

Dodatkowo proponujemy:
towarzystwo kapeli góralskiej Karpackie Zbóje podczas biesiady w trakcie kuligu: 700 PLN (1 h)
towarzystwo gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza – Finalisty programu Mam
Talent z TVN – 600 PLN (1h). W programie nauka gry na unikatowych instrumentach ludowych (fujarki
pasterskie, złóbcoki, okaryna, trombita, piła, liść, dudy żywieckie), opowieści starego bacy o góralach i
zbójnikach, kawały o góralach, konkursy wiedzy o góralszczyźnie z ciekawymi nagrodami
•
towarzystwo dudziarza na dudach żywieckich – 350 PLN
•
napad zbójnicki przez brygadę Karpackie Zbóje na kuligowiczów – cena od 1500 PLN (1 h – 1, 5h). W
cenie programu: m.in. profesjonalny napad zbójnicki na jadący kulig lub na biesiadników w góralskiej
kolibie, zakucie w dyby, golenie w dybach, góralskie śpasy (gry i zabawy integracyjne po góralsku i po
zbójnicku na wesoło), próba łodwagi i próba ognia, pasowanie na zbójnika lub na góralską frajereckę.
•
Zbójnickie glejty bezpieczeństwa (imienne dyplomy pamiątkowe wręczane podczas pasowania na
zbójnika lub na frajereckę) – 7 PLN / 1 szt.
•
pochodnie góralskie (zbójeckie fakły) – 6 PLN / 1 szt.
•
Góralski gadżet – niespodzianka dla każdego z kuligowiczów – 10 PLN / os
•
Zamiast kapeli góralskiej na żywo proponujemy zabawę przy muzyce góralskiej lub współczesnej
(profesjonalny sprzęt muzyczny) – 350 PLN
•
możliwość przeprowadzenia degustacji regionalnych alkoholi 55 PLN / os. W cenie : Warzonka x 4 /
kieliszki 38 % - podawana na ciepło, Miodonka x 2 / kieliszki 35% - podawana na ciepło, Macidula x 1
/kieliszek 40%, Kurwica drink „ BIAŁA ZADYMA” 40% klasy Premium, Góralska kawa /Stara kurwica 16 lat
leżakowana w dębowych beczkach, Zbójnicka herbata/ Przekurwica o mocy 50 %.
•
możliwość zorganizowania profesjonalnego szkolenia lawinowego z instruktorem 40 PLN / os
•
możliwość zamówienia innych atrakcji do uzgodnienia (patrz: oferta tradycyjna i oferta extremalna
www.janosik.info
•
możliwość zamówienia profesjonalnej dokumentacji Foto/Video ze zbójnickiego kuligu 600 PLN
Wszystkie ceny są cenami brutto.
•
•

Proponujemy również!
✔ 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).

Po kuligu możliwość przedłużenia imprezy w zaprzyjaźnionej karczmie lub hotelu, pensjonacie, gospodarstwie
agroturystycznym z bogatym regionalnym menu (do ustalenia) przy muzyce z DJ Janosikiem, z karaoke po
góralsku.
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