Oferta kuligu blisko Szczawnicy
w rezerwacie Biała Woda w Pieninach
Zapraszamy na niezapomniane kuligi po pienińskich bezdrożach w bajkowej i tajemniczej scenerii przez krainę
zamieszkałą niegdyś przez Rusinów Szlachtowskich. Serdecznie polecamy malowniczą trasę zbójnickiego kuligu 6
km od Szczawnicy w Jaworkach. Podczas śnieżnych przejażdżek w góralskich saniach nasi zacni Goście mają do
dyspozycji ogrzewające, nawet w najmroźniejsze dni, baranice. Każdy kulig zakończony jest poczęstunkiem w
drewnianej, góralskiej wiacie. Po zmroku kuligi odbywają się w świetle pochodni. U styku Małych Pienin i Beskidu
Sądeckiego - tam, gdzie Biała Woda łączy się z Czarną - przy dźwiękach góralskiej muzyki, poznacie historię,
tradycję, kulturę, budownictwo i religię jednej z najciekawszych grup etnicznych południowej Polski.
Proponujemy przejażdżkę kuligiem przez rezerwat Biała Woda - niegdyś tętniącej życiem wioski Rusińskiej, do
cerkwi grekokatolickiej oraz na Czarną Wodę, gdzie będziemy podziwiać zabytki architektury łemkowskiej. Czas
umilą opowieści o byłych mieszkańcach, przeplatane przyśpiewkami i muzyką góralską. Zakończeniem przejażdżki
będzie wspólne grillowanie lub pieczenie barana pod wiatą.

Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Rezerwat Biała Woda znajduje się kilka kilometrów od Szczawnicy – zimowego kurortu - uzdrowiska w Pieninach.
Podczas kuligu będzie można podziwiać Pasmo Radziejowej i Małych Pienin. Z dawną wsią Biała Woda związane
są liczne legendy o zbójnickich skarbach zakopanych przez najsłynniejszego polskiego zbójnika Józefa
Baczyńskiego zwanego Skawickim, który urodził się w Skawicy pod Babią Górą. Biała Woda (w języku łemkowskim
Biła Woda) położona była w dolinie potoku Biała Woda. Od drugiej połowy XIV wieku okoliczne tereny były
wypasane przez pasterski lud Wołochów, którzy przynieśli z sobą kulturę pasterstwa. Obecnie tereny dawnej wsi
Biała Woda należą administracyjnie do wsi Jaworki. Na terenie dawnej wsi Biała Woda w dolinie potoku
utworzono w 1963 r. rezerwat przyrody Biała Woda, jeden z najładniejszych rezerwatów Pienin, licznie
odwiedzany przez turystów i kuligowiczów. Odkąd tylko istniała wieś Biała Woda, opowiadali ludzie, że za skałką
zwaną Czubata, nieopodal osady, w rumowiskach i skałach jest jaskinia, a w niej leżą ukryte nieprzebrane
zbójnickie skarby, które ponoć ukrył tu sam herszt zbójnicki Józef Baczyński. Wiadomo, że pilnują ich złe duchy,
czarty i inne plugastwo i bronią dostępu do bogactwa. Raz w roku, w Palmową Niedzielę, skarby pozostają bez
dozoru i każdy, kto na nie trafi, może zabrać tyle dobra, ile zdoła unieść. Trwa to niedługo, tyle tylko ile czasu
zajmuje czytanie Ewangelii o Męce Pańskiej w kościele, jej to bowiem owi strażnicy bogactwa i inne czarcie
nasienie musi w tym dniu z Boskiego rozkazu wysłuchać.

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

kulig biały (zimowy), zielony (letni, jesienny) dla grup od co najmniej 12 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 przez rezerwat Biała Woda.
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: pieczenie swojskiej kiełbaski + dodatki (chleb swojski, ketchup, musztarda,
herbata z cytryną lub grzaniec góralski, żurek zbójnicki lub kwaśnica Janosika, zabranie własnego alkoholu (w
rozsądnych ilościach)
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);

Chybojcie ku nom i bydźcie s nami,
beskidzkimi góralami. Bedom tańce,
swawole, góralska muzyka, zbójecka
watra, radość, śleboda i beskidzkie
wierchy!

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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Oferta kuligu blisko Szczawnicy
w rezerwacie Biała Woda w Pieninach
Trasa zbójnickiego kuligu prowadzi z zaprzyjaźnionego ośrodka na rozległą górską halę, następnie schodzi w Dolinę
Białej Wody, gdzie oprócz walorów krajobrazowych można podziwiać pozostałości po gospodarstwach Rusinów
Szlachtowskich i usłyszeć wiele ciekawych informacji o tej grupie etnicznej, która do 1948 roku zamieszkiwała te
tereny.

ZBÓJ – PROPOZYCJA NR 1

Kulig do Rezerwatu Biała Woda z poczęstunkiem.
Czas trwania ok. 1 godziny
Poczęstunek: kiełbaska, kaszanka lub oscypek z żurawiną, pieczywo, ketchup, musztarda, ogórek kiszony,
herbata z cytryną

Cena od osoby : 85 zł
ZBÓJ – PROPOZYCJA NR 2
Kulig do Rezerwatu Biała Woda z ucztą
Czas trwania ok 1 godziny
Poczęstunek: kiełbaska, kaszanka lub oscypek z żurawiną, pieczywo, smalec ze skwarkami, bigos, herbata z cytryną

Cena od osoby : 95 zł

MENU może być dopasowane do preferencji grupy, wzbogacone o:
kwaśnica z ziemniakami i żeberkiem, pstrąg z grilla, karkówka, skrzydełka panierowane, sałatka ze świeżych
warzyw, ziemniaki pieczone w folii
Sanie wyposażone w baranice mieszczą 4 osoby dorosłe.
Kulig zakończony jest poczęstunkiem w drewnianej wiacie w niezaprzyjaźnionym ośrodku.
Całości umila muzyka góralska z odtwarzacza lub NA ŻYWO.
Gwarantujemy dobrą zabawę, skoczną muzykę, która wszystkich poruszy oraz ukaże niezwykłą atmosferę
pienińskiego folkloru.
Dodatkowo proponujemy:
•
towarzystwo kapeli góralskiej Karpackie Zbóje podczas biesiady w trakcie kuligu 999 PLN (1,5 h)
•
towarzystwo gawędziarza – multiinstrumentalisty Jacentego Ignatowicza – Finalisty programu Mam
Talent z TVN – 800 PLN (1,5 h). 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
•
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.
•
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

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).

Wszystkie ceny są cenami brutto.
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