3. Zbójnicka majówka za nami.

Wreszcie dopisała nam, zbójnikom z Ustronia, pogoda.
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Imprezę otworzył główny organizator Wielki zbójnik Jan Sztefek mówiąc o 1 Maja i zapomnianej tradycji czyli
o stawianiu moja.
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którego to przygotowanego moja
i tu zdjęcia z przygotowań: Adi i pracownik z Karczmy w akcji (zdjęcia Jan Sztefek)

Tu BoŜena Macura z panią z Warszawy, która przyszła z pomocą (zdjęcia Jan Sztefek i Henryk Brachaczek)
postawili juhasi pod wodzą Adiego Ossolińskiego Garncarza,
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(zdjęcia Henryk Brachaczek)
przy dźwiękach kapeli BACÓWKA i wiwatach z pistoletów zbójników ze Stowarzyszenia BESKIDNICY .

A przypieczętowano to wydarzenie wystrzałem z armaty Czesława Kanafka, którą odpaliła w piękny strój
cieszyński ubrana – Zbójnica Agata Czudek.
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Gość specjalny majówki, autor 35 ksiąŜek pisanych gwarą- Marek Szołtysek opowiadał to co wie o zwyczajach
związanych z majem, a takŜe o jagnięcinie,
a Ŝe wspomniał coś o ciupadze, natychmiast spotkał się z ripostą NajpotęŜniejszego zbójnika dr. Andrzeja
Wojcieszka, który kazał mu zapamiętać, ze tu ciupag nie było – były zawsze obuszki.
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Marek Szołtysek udzielał wywiadów, chętnie rozmawiał o swoich ksiąŜkach ale teŜ o polityce regionalnej. Jego
syn dzielnie pomagał mu w sprzedaŜy ksiąŜek.
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Odsłonięcia logo Gromady Górali przy wejściu do Karczmy dokonał Henryk Brachaczek.
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Na scenie trwał pokaz kulinarny w wykonaniu Głównego organizatora „Święta baraniny” Leszka Makulskiego z
synami Kamilem i Danielem. Ragout z jagnięciny było przepyszne i starczyło do wykarmienia tych, którzy pomagali w
imprezie a przede wszystkim strudzonym w pozowaniu i strzelaniu z pistoletów „Beskidnikom”.
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Na ścianie karczmy malarstwo prezentował Stanisław Sikora.
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Na scenie grały na przemian kapele „Bacówka” i i kapela „Beskidników”.
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Mało osób wierzyło, Ŝe wystąpi zapowiadana Kapela góralska TEKLA KLEBETNICA, tym bardziej, Ŝe przez
potęŜne korki w tym dniu, przyjechała z opóźnieniem. Na koncert TEKLI przyszło wielu spragnionych tego rodzaju
prezentowania muzyki łuku Karpat wielu fanów. Nie zawiedli się, gdy zobaczyli, usłyszeli i uspokoili się, ze kapela
rozwija się, tworzy nowe klimaty i z łatwością wykonuje wirtuozowskie wstawki. Mimo zmęczenia muzyków, bisów
było kilka.
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Bawiono się do późnych godz.

Wielką atrakcją było to, Ŝe nienaruszony, specjalnie przygotowany dla zdjęć Marka Szołtyska baran na roŜnie,
znalazł nabywcę – księcia stali.
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Organizatorzy III. Zbójnickiej majówki dziękują: Leszkowi, Kamilowi, Danielowi Makulskim za profesjonalny pokaz
kulinarny "Ragout z jagnięciny", Stowarzyszeniu Zbójników "Beskidnicy" z arcyciekawą kapelą, pracownikom karczmy,
Adiemu Garncarzowi i BoŜenie Macura za przygotowanie moja, Kapeli góralskiej "Tekla klebetnica" , Piotrowi
Zwiasowi, Grzegorzowi NieuŜyła, Adamowi Deda za akustykę, Stanisławowi Sikora za wystawę obrazów, Czesławowi
Kanafkowi i Michałowi Grzyb. Dziękuje teŜ członkom Gromady górali: Agacie Czudek, NajpotęŜniejszemu zbójnikowi
dr Andrzejowi Wojcieszkowi, Emilowi Rymorzowi i innym.

