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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

   Kolędowanie z kapelą góralską Karpackie Zbóje 
 

 
Coby wesolutko było 

Coby w sercach nam się ckniło 
Góralskie granie na Święta! 

 
 
Kolędowanie z kapelą góralską Karpackie Zbóje 
 
Wariant 1 czas trwania 1,5 h w strojach góralskich bez przebierańców 
 
1. Wejście kolędników z muzyką; 
2. Śpiew góralskich kolęd przeplatany opowieściami o góralskich zwyczajach kolędowych i poezją ludową; 
3. Nauka góralskiej kolędy dla gości; 
4. Wspólna kolęda górali i gości ; 
5. Na zakończenie góralskie powinszowania; 
 
Skład osobowy:  
 
4 muzykantów + gwiazdor wodzirej (dwoje skrzypiec, kontrabas, akordeon) 
 
Wariant 2 czas trwania 1,5 h w strojach góralskich w asyście przebierańców 
 
1. Wejście kolędników z muzyką w asyście 4 przebierańców (Diabeł,  Śmierć, Herod, i Żyd)  
2. Przebierańcy wskakują na sale i tradycyjnie „w humorystyczny sposób zaczepiają słuchaczy”; 
3. Śpiew góralskich kolęd przeplatany opowieściami o góralskich zwyczajach kolędowych i poezją ludową; 
4. Pokaz strzelania biczem (stary zwyczaj kolędniczy); 
5. Nauka góralskiej kolędy dla gości; 
6. Wspólna kolęda górali i gości; 
7. Na zakończenie góralskie powinszowania. 
 
Skład osobowy:  
 
4 muzykantów + gwiazdor wodzirej (dwoje skrzypiec, kontrabas, akordeon) oraz 4 przebierańców. 
 

Póki co chcemy złożyć Państwu tradycyjne życzenia Bożonarodzeniowe: 

 
Na scynście! Na zdrowie! Na to Boże Narodzenie! 

Żeby sie wom darzyło, mnozyło, 

W polu, sopie, na sałasie i oborze, 

Żeby się wom rodziła psynicka i groch.  
Owiesek zeby był wąsaty, a gospodarz bogaty, 

Zeby się dobrze gospodarzyło 

A dobytku sporo przybyło 

Coby się urodziły ziymniocki i zytko 

No i zeby urosła wielko świnia na korytko 
Cobyście mieli pełne piwnice i pełne pudła 

Gospodyni zeby wom u pieca nie schudła 

Zeby dobrze gotowała 

A do kapusty omasty nie załowała 

Niech w tej chałupie zgoda gości 
A niech sąsiad nie zazdrości 

Niech wos sądy omijajo, 

A kłopoty się nie trzymajo 

Zebyście dostali ziocia z gór 
Co by wom przyniósł pieniędzy wór 

Córki zeby sie wom dobrze powydawały 

A dużo z chałupy nie zabrały 

Dzieci by się wom dobrze chowały 
A stropiynio nie przyniosły 

Zeby na ludzi wyrosły 

A na drugi rocek po kolędzie posły. 

Tak to Boze dej! 

 
 

Co roku spotykamy się przy Wigilijnym Stole. Przygotowujemy to spotkanie długo, pieczołowicie dbając o każdy szczegół, o 
zachowanie najpiękniejszych polskich zwyczajów przekazanych nam przez rodziców, dziadków... Siadamy do Wieczerzy; śpiewamy 
kolędy. Zaczynamy od swojskiej, góralskiej - "Hej Malućki, Malućki", by przypomnieć sobie, że "Dnia jednego o północy" na świat 
przyszła Radość. Gdy śpiewamy "Przybieżeli do Betlejem pasterze" to myślimy o naszych juhasach, z naszych Tatr. Czujemy wtedy, 
że aniołowie przybyli z "betlejemskiej krainy" znaleźli w Naszym Domu miejsce dla Malućkiej Dzieciny i razem ze starym bacą i 

juhasami oddalibyśmy Mu z wdzięczności wszystko co mamy najcenniejsze. W końcu odkrywamy, że Jezus zrodził się nie w dalekim 
Betlejem ale pod Babią Górą. Wtedy odwiedzają nas kolędnicy góralscy, bo taki "Zwycoj z downa bywo wsyndyj". Śpiewają nam 
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najprawdziwszą góralską kolędę "Jezusicek Malusieńki". Nawet "Stary Dziad" przyszedł pokłonić się Dziecięciu. Mamy przed oczami 
"Kondracką halę", gdzie "w bacowskim sałasie" przyszedł na świat w biedzie Jezus. Jeszcze tylko tradycyjne góralskie życzenia i 
obdarowani kołocem, moskolickiem i bryndzoską kolędnicy żegnają się z nami bo przecież trzeba dziś odwiedzić każdy Dobry Dom. 
Góralska gwiazda, która dla nich zaświeciła kiedyś niech nie zgaśnie w naszych domach, niech gra w nich ciągle nową muzykę 
Góralską, Polską, Naszą. 
 

    
Fot. Kolędowanie z Karpackimi Zbójami.  

 

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 

regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych 

postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 
 

Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby 

ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej! 

 
 

Cena występu - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 
 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 

 

 
 

 
Rezerwacja kolędowania z kapelą góralską Karpackie Zbóje 

 
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której 

można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 

lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  

 
Dane do przelewu: 

 

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 

Ul. Jana III Sobieskiego 7 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 

 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 

 

 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944  

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
 

Dołącz do Karpackich Zbójów! 
 

Zapraszamy do zabawy! 
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