IV Zbójnicka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami.

Plakaty i podziękowanie: Zbigniew Niemiec

RELACJA
Zdjęcia udostępnili: Joanna Kufel i Czesław Szwajkosz oraz z
http://www.ustron.pl/fotogaleria-889-xxiiifinalwielkiejorkiestryswiatecznejpomocy.htm

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim ze Stowarzyszeniem Beskidzkie Smaki, z pomocą
MDK “Prażakówka” i Urzędu Miasta, a także Stowarzyszeniem Zbójników „Beskidnicy”
zorganizowali po raz czwarty Zbójnicką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Karczmie góralskiej (w
ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).
Mimo niesprzyjającej pogody (wiał przenikliwy wiatr), która nie zachęcała do wyjścia z domu
(ustrońskie ulice były puste) było na Zbójnickiej Orkiestrze gorąco i ciekawie na scenie przy
karczmie. Paliło się pod potężnym kotłem z kwaśnicą zbójnicką m.in. na jagnięcinie, ogień był na
rożnach, ognisku, Była więc piękna sceneria dla tej imprezy.

Przygotowania do imprezy

Otwarcie Zbójnickiej Orkiestry

Przemieszczanie się w stronę armaty. Czesław Szwajkosz przymierza się do zakupu armaty?

Przygotowanie do wystrzału. Ostatnie ostrzeżenia dla widzów przed wystrzałem
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” z zabytkowych pistoletów.

Już po wielkim huku (udostępnił Czesław Szwajkosz)
Spodziewany najazd zbójników żywieckich, odbył się z wielkim hukiem, i zbójnicy śląscy (w
skromnej ilości) po raz kolejny byli zaskoczeni najazdem w wielkiej ilości przede wszystkim
Zbójników Beskidników z Prezesem Krzysztofem Kuflem na czele, ze Stowarzyszenia Zbójników
„Beskidnicy” i innymi zbójnikami nie wiadomo jednak czy są jak to zbójnicy aktualnie stowarzyszeni
z tą czy innym stowarzyszeniem (czyt. bandą ☺ . Niektórzy zbójnicy przyjechali z żonami i córkami a
może i frajerkami - w strojach żywieckich. Prawie każdy chciał mieć z nimi zdjęcie – była to duża
gratka dla mediów.

(Stowarzyszenie Zbójników „Beskidnicy” zabrało ze sobą Grupę Rekonstrukcyjną
(udostępniła Joanna Kufel)

Zbójniczka Beskidniczka z wylicytowanym trofeum (udostępniła Joanna Kufel)
Równie wielką atrakcją była grupa hobbitów Śróddziemia, którzy odwiedzili również Rynek
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Tegoroczne licytacje, mimo że ludzi było dużo niej niż w ubiegłym roku, zaskoczyły nas
skutecznością. Poprowadzili je fantastycznie i z humorem: Wiesław Wróblewski Prezes
Stowarzyszenia Beskidzkie i Jerzy Wilczek Wiceprezes Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki. Ten ostatni
czuwał też nad spisywaniem uzyskiwanych kwot i protokołem, a wspomagali ich Wielki zbójnik Jan
Sztefek i wielce popularny w tym dniu Zbójnik Czesław Szwajkosz.
Niektóre licytacje były bardzo zacięte. Tylko parę przedmiotów nie znalazło chętnych.
Zlicytowano prawie wszystko, prawie 80 atrakcji, na kwotę 2826 zł , a więc mniej niż w roku
ubiegłym (3681zł), ale widzowie wrzucali przy karczmie do puszek duże datki w szczególności za
wydawaną bezpłatnie wspaniałą kwaśnicę.

Licytacje

Poświęcenie dla idei WOŚP było też i innego rodzaju. Kucharze z Katowic, którym zepsuł się
samochód dojechali ze Skoczowa do Ustronia taxi. Grupa Beskidników, którym wysiadł bus na
obwodnicy Bielska Białej „doczołgali się” nim w końcu z godz. opóźnieniem i zastanawiali się, czy
busa od razu nie zlicytować by uniknąć kosztów złomowania ☺
Zagrały zapowiadane uznane kapele w tym góralskie, których występy rozpoczęła kapela
góralska BUKOŃ z Jabłonkowa (Czechy) w składzie: Otmar Kantor (gajdy, śpiew), Dorota Kurek
(skrzypce, śpiew) i Daniel Drong(skrzypce, śpiew). Wykonali podczas koncertu wiele kolęd.

Tu zapowiedź występu kapeli BukońGra Kapela BUKOŃ z Jabłonkowa
Był potem solowy (po raz drugi na Zbójnickiej Orkiestrze) występ Grzegorza Buchty z
Bażanowic i też po raz drugi: zespół BOKONON LTD (zbójnicy miejscy), którzy swoją muzyką
rozgrzewali zmarzniętych widzów.
Grała też Kapela góralska BACÓWKA, która grała od godz. 14 do 22 w Karczmie.
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Śpiew i muzyka ściągała ludzi z ulic.
Największą, nieplanowaną atrakcją był spontaniczny występ przy boku Grzegorza Buchty
Najpotężniejszego zbójnika dr Andrzeja Wojcieszka, Czesława Szwajkosza, Wiesława
Wróblewskiego. Najpotężniejszy zbójnik porwał swojemu synowi Piotrowi Wojcieszkowi liderowi z
zespołu BOKONONLTD gitarę i dał popis umiejętności aktorskich. Widać że ma słuch absolutny a i

pamięć muzyczną, gdyż widzowie byli przekonani, że gra autentycznie i „bezprzewodowo” łączy się
z nagłośnieniem. Pozostali również imitowali grę na swoich obuszkach.
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Częstowano się Zbójnicką kwaśnicą, która rozgrzewała zmarzniętych wolontariuszy, i uczestników
imprezy, którą pod okiem Prezesa Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki Wiesława Wróblewskiego a w
szczególności Witolda Abratańskiego ugotowali i podawali: Kamil Zacharek, Tomek Śmigalski, Ewa
i Krzysztof Staniek, a kręcili się też pomocni w sprawach mniejszej wagi Jacek Wróblewski, Błażej
Burawa i Jasiek Urbaś.

Tu wypełnianie termosu (ok. 70 porcji) dla artystów występujących na Rynku

Dozór ze strony publiczności

Kwaśnica gotowa, jest więc okazja do pamiątkowego zdjęcia. Czy wszyscy z nich gotowali?

Jasiek Urbaś (syn słynnego muzyka Kaza „Nędzy” Urbasia)i Jacek Wróblewski (syn Wiesława).
Rosną nam w szybkim tempie następcy zbójników.
Karczma góralska z właścicielem Tomaszem Brachaczkiem przygotowała na tą okazję wiele innych
smakołyków w tym bardzo popularne w tym dniu gorące napoje rozgrzewające.
W najgorszej sytuacji byli prowadzący bardzo profesjonalne nagłośnienie, zamarzający
panowie Firmy PROMEDIA Krzysztofa Turka, ale dali radę.
Bezpośrednie informacje i relacje ze Zbójnickiej Orkiestry były na antenie Radia BIELSKO,
była też relacja na TV Katowice. Nie wiemy jeszcze na ilu portalach pojawiły się informacje
reklamujące imprezę a potem relacje i fotorelacje.
A więc idea WOŚPu, reklama Ustronia i imprezy poszła w świat i wyciągnęła z domów
sporo ludzi. Mamy nadzieję, że zebrane datki wspomogą zakupy nowoczesnych urządzeń
medycznych dla dzieci i starszych osób. Zbójnicy deklarowali, że nie będą z nich korzystać, gdyż
zbójnicy marzą o śmierci gwałtownej.
Wolontariusze pod wodzą Ani Darmstaedter z MDK „Prażakówka” , a było ich sporo, napełniali
puszki pieniędzmi od zadowolonych widzów i licytujących.
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Równolegle na Rynku od godz. 14 odbywały się również koncerty, które prowadził Jan Zachar.
Wystąpili: Purple Sky, Buenos Agres, Klaudia Fober, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca
„Goleszów”, Gama 2.
Po godz. 19 rozpoczęła się część nieoficjalna, już w karczmie, do której przyszli również
organizatorzy imprezy na Rynku. której opisywać nie będziemy,
Tym którzy nas nie zawiedli – PRZEPIEKNIE DZIĘKUJEMY.
Relacja: Jan Sztefek Wielki zbójnik Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim.
Podajemy adresy na pierwsze relacje i fotorelacje:
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,29002,orkiestrowi-zboje-w-ustroniu.html
http://www.radiobielsko.pl/galeria/1779-Zbojnicy-rzadzili-dla-WOsP.html
http://www.radiobielsko.pl/news/23796-Zbojnicy-w-Ustroniu-na-rzecz-WOsP.html
http://www.radiobielsko.pl/news/23819-Zbojnicy-rzadzili-dla-WOsP.html
http://www.ustron.pl/fotogaleria-889-xxiiifinalwielkiejorkiestryswiatecznejpomocy.htm

a tutaj wideo:
Fragmenty Koncertu Grzegorza Buchty (z Bażanowic k/Cieszyna), sfilmowane rok temu 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

,
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