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

 
 

Oferta występu heligonistów z Beskidu Żywieckiego / heligonistek ze Słowacji 
 
Brygada zbójnicka Karpackie Zbóje i heligoniści / heligonistki zapraszają do zapoznania się z tradycją muzykowania na 
heligonkach! To unikatowa okazja do zapoznania się z folklorem żywieckim w Polsce i Kisuckim na Słowacji. 
 
Heligonka to jeden z najtrudniejszych i najstarszych typów akordeonów. Jest to instrument muzyczny z grupy 
idiofonów - instrumentów perkusyjnych. Sercem heligonki są stroiki przelotowe, czyli cienkie, podłużne, sprężyste blaszki, na 
jednym swym końcu umocowane, zaś pozostała część stroika wibruje pod naporem powietrza tłoczonego ręcznym miechem 
(źródłem dźwięku jest, zatem drgająca blaszka, a nie słup powietrza - dlatego instrument perkusyjny, nie aerofon). Swoisty 

rodzaj harmonii, oparty na stroikach przelotowych. Początkowo działał przy użyciu miechów nożnych, które z czasem zostały zastąpione przez miech 
ręczny. 
 
Zalicza się ją do kategorii instrumentów ludowych. Pierwsze wzmianki o jednorzędowej heligonce pochodzą z czasów słynnego słowackiego zbójnika 
Janosika. Za wynalazcę uznaje się mistrza organowego i fortepianowego Cyrila Demaina, który w Wiedniu 23 maja 1829 roku otrzymał patent na 
wyrób Heligonki. 
 
Heligonka szybko zdobyła popularność i uznanie wśród środowiska muzycznego. Zaraz po jej pojawieniu się w Austrii i Niemczech zaczęła się 
fabryczna produkcja tego instrumentu. W Czechach seryjna produkcja heligonek ruszyła w drugiej połowie XIX wieku.  
 
HELIGONKA składa się zewnętrznie z trzech głównych części: 
 
1. Część melodyczna lub dyszkantowa (prawa ręka - strona melodyczna); 
2. Miech; 
3. Część basowa (lewa ręka - strona basowa) Podobną zasadę konstrukcyjną wykorzystuje stary chiński 
instrument "szeng"; 
 
 Heligonka miała dwa rzędy po prawej ręce z dwudziestu jeden guzikami (11 guzików rząd pierwszy i 10 guzików 
rząd drugi) i osiem basów po lewej ręce (cztery basy, cztery sekundy). W takiej postaci jest wyrabiana do dnia 
dzisiejszego. Od początku XX wieku zaczęto wyrabiać trójrzędową heligonkę. Współcześnie produkuje się 
dwurzędową, trójrzędową i pięciorzędową heligonkę. 
 
Heligonka działa podobnie jak harmonijka ustna. Jeżeli naciskamy guzik i wciskamy miech do środka, wychodzi inny dźwięk niż gdy go rozciągamy. 
Np. przy wciśnięciu klawisza C i ściskaniu mamy C, a przy rozciąganiu D. 
 
Na początku XIX wieku heligonka pojawiła się na Węgrzech a także w Polsce. Dowody o tym świadczące, to do dzisiaj zachowane w dużych ilościach, 
nadal działające Hlavaczkove, Kebrdlove, ale również Stibitzove heligonki, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Na Słowacji pod koniec  
I wojny światowej nastał renesans heligonki. 
 

    
Fot. Nasze zbójnickie imprezy na targach turystycznych i w skansenie w Chorzowie.  

 
Heligonka na południu Polski w okresie przedwojennym w pewnym sensie wyparła dudy czy gajdy, bowiem zastepowała niemal całą orkiestrę. 
Największą popularność zdobyła na Żywiecczyźnie, gdzie zrodził się nawet charakterystyczny styl grania na tym instrumencie. Na heligonkach głównie 
grano baciarki, przyśpiewki góralskie, weselne polki, walce, obyrtki, hajduki czy też siustane. Heligoniści z Żabnicy, Kamesznicy, Milówki, Prusowa czy 
Cięciny towarzyszyli grupom kolędniczym tak zwanym "przebierańcom lub dziadom" w Sylwestra i Nowy Rok przygrywając im różne góralskie 
pastorałki. Tutaj właśnie owa tradycja przekazywana z ojca na syna, trwa do dzisiaj.  
 
Zarówno w zamierzchłych czasach jak i obecnie, heligonka umila rodzinne uroczystości, spotkania z przyjaciółmi, wspólne kolędowania  
i biesiadowania. Heligonka ożywia atmosferę tych imprez poprzez swoje piękne archaiczne brzmienie i wyjątkowe walory estetyczne, surowe, 
nieskalane "komercją" specyficzne i charakterystyczne dla Beskidu Żywieckiego. 
 

    
Fot. Heligonistki ze Słowacji. 
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Heligoniści / heligonistki uświetnią Waszą imprezę (urodziny, imieniny, rodzinne uroczystości, wesele, ślub, festyn, dożynki, koncert, 
imprezę firmową, imprezy świąteczne). Przyjedziemy do Was gdzie tylko chcecie! Gwarantujemy, że Wasza impreza będzie bardzo 
oryginalna! Heligonki bardzo ożywią Wasze biznesowe spotkania, imprezy integracyjne, wycieczki, biesiadowanie w karczmie!       

 
Podczas naszego koncertu zapoznacie się Państwo z unikatowym brzmieniem tego instrumentu, poznacie nasz folklor, tradycje  
i kulturę naszej beskidzkiej i kisuckiej ziemi. Warto promować tą archaiczną muzykę, zachować ją dla przyszłych pokoleń!  
Polecamy zamówienie naszych najwybitniejszych heligonistek, które potrafią jak nikt inny w damskim składzie 
zagrać najtrudniejsze partie góralskiej muzyki na heligonce. Dziewczyny czują folklor i beskidzką muzykę ludową. 
Ubrane są w oryginalne stroje ludowe, co wzbudza zawsze wielkie zainteresowanie publiczności.      
 
Dziewczyny potrafią profesjonalnie zagrać, zaśpiewać i zatańczyć, co wyjątkowo może wzbogacić ofertę Waszej 
imprezy! Dziewczyny często zapraszane są na targi turystyczne, imprezy folklorystyczne, festiwale oraz na prywatne 
imprezy firmowe w Polsce jak i całej Europie. 
  
W muzyce dziewczyn poczuć można ogromną energię i charyzmę oraz brzmienie z dawnych epok w nowoczesnej aranżacji. 
Heligonistki potrafią przywołać ducha dawnej epoki, wspomnienia z dzieciństwa i młodości naszych pradziadów. Karpackie Zbóje  
i heligoniści / heligonistki zapraszają na niepowtarzalną imprezę, zagraną na heligonkach w unikatowej aranżacji! 
 

    
Fot. Heligonistki ze Słowacji. 

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

 
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! 

 
Rezerwacja występu heligonistów z Beskidu Żywieckiego / heligonistek ze Słowacji 

 
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 

 
    Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 

                       Dołącz do Karpackich Zbójów! 

 

                 Zapraszamy do zabawy! 
 

 

 

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

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629 
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