III Zbójnicka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami.
Ta sama relacja ze zdjęciami jest na:
http://www.papaja.pl/?section=info&subsection=wydarzylo_sie&id=6225

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim ze Stowarzyszeniem Beskidzkie
Smaki, z pomocą Urzędu Miasta i MDK “Prażakówka” a także
Stowarzyszeniem Zbójników „Beskidnicy” zorganizowała po raz trzeci
Zbójnicką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Karczmie góralskiej w ramach XXII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. .
Mimo niesprzyjającej pogody, która nie zachęcała do wyjścia z domu
(Ustrońskie ulice były puste) było gorąco i ciekawie na scenie przy karczmie,
paliło się pod potężnym kotłem z kwaśnicą zbójnicką, ogień był na rożnach,
ognisku, Była więc piękna sceneria dla tej imprezy.
Tegoroczne licytacje, mimo że ludzi było dużo niej niż w ubiegłym roku,
zaskoczyły nas skutecznością. Poprowadzili je fantastycznie i z humorem:
Najpotężniejszy zbójnik dr Andrzej Wojcieszek, Honorowy zbójnik i Prezes
Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki Wiesław Wróblewski i Agnieszka Michalska
Sekretarz Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki, która też czuwała nad
spisywaniem uzyskiwanych kwot i protokołem, a wspomagali ich Wielki zbójnik
Jan Sztefek i Jerzy Wilczek Wiceprezes Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki.
Zlicytowano prawie wszystko, na kwotę 3681,00 ( w roku ubiegłym była
to kwota 2350 zł a na pierwszej Zbójnickiej Orkiestrze 1410 zł). Niektóre
licytacje były bardzo zacięte. Duża część licytowanych atrakcji znajduje się na
http://www.gorale.ustron.pl/wosp2014/licytacja.pdf

Zbójnik honorowy Czesław Kanafek z bractwem kurkowym i w tym roku
nie zawiódł. Był strzał armatni na początku imprezy a z pistoletów strzelali w
największej liczbie zbójnicy ze Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy”, którzy
dali możliwość licytacji strzałów ze swoich replik zabytkowych pistoletów.
Zachwyt wzbudził piękny wyrób Czesława Kanafka broni palnej, która z jednej
strony spełniała funkcje strzelby z drugiej topora, której właścicielem stał się w
tym dniu właściciel Karczmy Tomasz Brachaczek.
Rada zbójnicka wykorzystała Zbójnicka orkiestrę do nadania tytułów
Zbójnika honorowego, które nadano Rafałowi Bakalarskiemu (Hotele Diament)
i Jackowi Grelowskiemu (GK FORGE) Obuszki z dyplomami wręczyli Wielki
zbójnik Jan Sztefek i Najpotężniejszy zbójnik Andrzej Wojcieszek.
Zagrały zapowiadane uznane i nieznane kapele w tym góralskie ale też był
solowy występ Grzegorza Buchty z Bażanowic, zespół BOKONON LTD

(zbójnicy miejscy), oczywiście Kapela góralska Kaza Nędzy Urbasia i Kapela
góralska BACÓWKA. Śpiew i muzyka ściągała ludzi z ulic.
Tym razem to Karczma Góralska przygotowała Zbójnicką kwaśnicę, która
rozgrzewała zmarzniętych wolontariuszy, i uczestników imprezy.. Karczma
góralska z właścicielem Tomaszem Brachaczkiem przygotowała na tą okazję
wiele smakołyków..
W najgorszej sytuacji byli prowadzący bardzo profesjonalne nagłośnienie,
zamarzający panowie Firmy PROMEDIA Krzysztofa Turka,
Spodziewany najazd zbójników żywieckich, odbył się, ale zbójnicy śląscy
byli zaskoczeni najazdem przed czasem i to w wielkiej ilości z Krzysztofem
Kuflem, Romanem Kokocińskim ze Stowarzyszenia Zbójników „Beskidnicy” .
Przyjechali niektórzy z żonami i córkami w strojach żywieckich. Prawie każdy
chciał mieć z nimi zdjęcie.
Równie wielką atrakcją była grupa hobbitów Śródziemia.
Bezpośrednia relacja ze Zbójnickiej Orkiestry była na antenie Radia
BIELSKO, które uruchomiło w Karczmie studio polowe z redaktorem
Mirosławem Mrzygłodem.
A więc reklama Ustronia i imprezy na bieżąco szła w świat i wyciągnęło z
domów sporo ludzi. Impreza była reklamowana przez Kurier i Radio Bielsko,
Radio Ostrava, portale: http://www.gorale.ustron.pl/, http://www.ox.pl/
http://www.nasz-ustron.pl/, http://halocieszyn.pl/ , http://www.ustron.pl/ ,
http://www.radiobielsko.pl/kalendarz/szczegoly.php?id=3039

i inne lokalne, ale też ogólnopolskie jak jak np. http://www.papaja.pl/, oraz
Gazetę Ustrońską. Jeśli kogoś pominęliśmy – bardzo przepraszamy.
Wolontariusze Ani Darmstaedter z MDK „Prażakówka” , a było ich sporo,
napełniali puszki pieniędzmi od zadowolonych widzów i licytujących. Po godz.
19 rozpoczęła się część nieoficjalna, już w karczmie, której opisywać nie
będziemy, Tym którzy nas nie zawiedli – PRZEPIEKNIE DZIĘKUJEMY.
Podziękowanie umieścimy na portalu Gromady Górali na Śląsku cieszyńskim
http://www.gorale.ustron.pl/ w najbliższym czasie.
Piękne zdjęcia z imprezy jak i inne informacje pojawiać się będą przede
wszystkim na www.gorale.ustron.pl
Relacja: Jan Sztefek Wielki zbójnik
Podajemy adresy na pierwsze relacje i fotorelacje na portalach:
http://www.papaja.pl/?section=info&subsection=wydarzylo_sie&id=6225
https://plus.google.com/u/0/photos/106203764159375453220/albums/5968017166288662577

http://ustron.pl/fotogaleria-777xxiifinalwielkiejorkiestryswiatecznejpomocy3Azbiorkanazakupspecjalistycznegosprzetudladz
ieciecejmedycynyratunkowejigodnejopiekimedycznejseniorow.htm

http://kontakt24.ox.pl/kontakt24,1274,wosp-w-ustroniu.html
http://www.nasz-ustron.pl/portal,aktualnosci,id=1805,wosp_w_ustroniu_rekord_pobity_.html

a tutaj wideo:
Fragmenty Koncertu Grzegorza Buchty (z Bażanowic k/Cieszyna), sfilmowane
przez Mariusza Jaszczurowskiego z Cieszyna "Studio-Video "VideoPasja""

Specjalnie dla WOŚP i ZOŚP – wspaniały muzyczny akcent
Grzegorza Buchty
https://www.youtube.com/watch?v=Ei6gkJYJgUE
oraz :
http://www.youtube.com/watch?v=wK9LJrULi2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A_1G667vekU&feature=youtu.be

Podajemy tel do wykonawcy: Grzegorz Buchta 510619 636
hagiem@hotmail.co.uk

