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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
podczas kabaretu góralskiego  

 
Oferta dla korporacji, firm, instytucji, domów kultury, podczas 

festynów, dożynek, parafiad. 
 
Witojcie Syćka Razym! 

                                                                    
KABARET GÓRALSKI - KUPA ŚMIECHU I DUŻA PORCJA MUZYKI 
 
IDEALNY POMYSŁ NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ INNĄ NIŻ DO TEJ PORY 
 
Program Estradowy muzyczno - gawędziarski w kabaretowym klimacie. Skład: 4 
muzykantów i gawędziarz Harnaś zabawią Państwa powalającym góralskim humorem. Dialogi, 
piosenki,  dowcipy góralskie oraz wszechobecny humor to idealna i sprawdzona „metoda” na  udane 
imprezy integracyjne, dożynki, dni miejscowości, festyny i parafiady. Czas trwania 70 /90 min. 
 

Juhasi, juhasi 
Bo zbójcy w sałasi. 

             Talorecki zabroli, 
        Bace na śmierzć skazoli. 

 Będą go w zyntycy 
                                                                          Na kotle ważyli, 

                                                                         Ba, w smole skwarzyli! 
 
WSPANIAŁY GÓRALSKI HUMOR (DOWCIPY, GAWĘDY STAREGO BACY, PRZYŚPIEWKI ZBÓJNICKIE  
I PASTERSKIE, KONKURSY I INNE GRY, ZABAWY I KONKURENCJE) 
 
Ogólnogóralskie lekkie szajbusy. "Zaśpiywać, zatońcyć to ta jesce, jesce, ale do roboty to sie cołkiem nie chce", choć 
każdy gdzieś pracuje jako może. Wszystkie członki mają sprawne i prężne, a członkostwo w małęj grupie 
rozśmieszaczy wiejskich bardzo ich raduje. I lud wiejski też. Jako też i inne klasy społeczne w kraju i za granicą. 
 
Wszyscy razem muszą się uczyć tekstów, które w straszliwej męce wyklepkuje im na komputrze babka Krzysia. Na 
próbach dosypują jej do soczków proszków wspomagających bo już cienko przędzie. Wiek poborowy, niestety. 
Próbowali jej jakoś pomóc w serwisie samochodowym, ale brak części zamiennych dla tego typu babek. Szczególnie 
brak piątych klepek. 
 
Kozdy jeden z tych trutni, to cłek z dusom. Taki co zno i figiel i rzec. A jak ksiądz Tischner godoł: "Kie do karcmy 
wlezie cłek z dusom i pomiędzy pijokami stanie, to takie cłeka nawet w karcmie znać "! I to włośnie. Trutnie niesom 
wesołość kozdemu po krapce. I tym w karcmie i tym w Marriocie. Ho ho. Hej. 

 
Kabaret góralski zapewni widzom dużą dawkę śmiechu i ukaże główne przywary górali. Niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, 
góralski kabaret rozbawi Gości podczas imprezy integracyjnej. Kabaret czerpie natchnienie i pomysły z przebogatej skarbnicy ludowego folkloru. 
Trudno byłoby zliczyć ile występów i gdzie koncertował góralski kabaret. Na pewno nie mniej jak 100 razy w roku, ale były lata, że dochodziło do 200.  
A gdzie… Lepiej zapytać gdzie w Polsce o nim nie słyszano. Nie brakuje mu także zagranicznych wojaży.  
 

    
Fot. Kabaret góralski w akcji. 

 
Z występami kabaretu góralskiego w karczmach wiążą się dwa ciekawe wydarzenia. Kabaret dawał występ na spotkaniu kilkudziesięciu ambasadorów 
akredytowanych w Polsce. Po występie ambasador Japonii podszedł do górali mówiąc z uznaniem, że oni w trójkę dali tak wspaniały popis polskiego 
folkloru, że aby go mogli podziwiać Japończycy to trzeba by do nich zaprosić całe Mazowsze. Innym razem również w karczmie górale występowali dla 
licznej, oficjalnej delegacji z Chin. Występ tak ujął Chińczyków, że w rewanżu wykonali w bardzo podniosły sposób jakąś ich śpiewaną poezję. Było to 
bardzo piękne wykonanie, ale w górach  długo krążyła plotka, jak to góralski kabaret tęgo popił, że aż po chińsku śpiewał. 
 

Orawa, Orawa, 
Na Orawie ława, 
Tędy prowadzili, 
Tędy prowadzili 

Zbójników do prawa. 
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Bardzo często kabaret góralski gości na Śląsku. Ślązacy, chyba rozmiłowani w swojej gwarze, najlepiej potrafią odczuć piękno i aluzyjne – filozoficzne 
zwroty góralskiej gwary, chociaż, jak zgodnie twierdzą członkowie Kabaretu, gwara góralska w całej Polsce jest bardzo popularna i lubiana. 
 
Prawdopodobnie cięty góralski język, satyryczne i zalotne przyśpiewki tak mocno zaimponowały "śląskim pieronom", że zdecydowali się na złamanie 
kanonu zabraniającego "babom" udziału w takich wyjątkowo męskich imprezach, jak "Karczma Piwna" i kilkakrotnie zaprosili Kabaret góralski nie tylko z 
występami, ale także na prowadzenie imprezy. Udział kobiety w imprezie, nie tylko wspaniale ją urozmaicił, ale nawet opowiadane przy piwie "pieprzne" 
śląskie kawały miały swój "smaczek" i jakieś łagodniejsze brzmienie. 
 

Kiej Janosik gwizdnon z grani, 
Syćka swoje pośli za nim, 

Śmiało na zbój do Luptowa, 
W luptowskie komnaty, po dukaty. 

 
Kabaret nie tylko występuje z własnym programem, ale ma na swoim koncie także występy ze znanymi aktorami i wejścia w telewizji. Członkowie 
Kabaretu z dużą lekkością i humorem prowadzą także imprezy folklorystyczne. Kiedy zapytamy - jak to się dzieje, że kilku wykonawców potrafi swoją 
muzyką, śpiewem i humorem bawić, czasami nawet bardzo liczną, wymagającą publiczność, i to przez kilka godzin, odpowiadają z uśmiechem, że w wielu 
wypadkach scenariusze pisze za nich samo życie. Trzeba go tylko umieć podglądać i brać na wesoło.  

 
Ciymno nocka była 
Kiy my na zbój pośli 

Pan Bóg scyńścia nie doł 
Nic my nie przynieśli 

 
Kabaret góralski daje ponad godzinę znakomitej zabawy w stylu podhalańskiego mixu, gdzie to co góralskie miesza się  
z meksykańskimi poleczkami. No i z ciętą satyrą – obyczajową i polityczną. Przez lata działalności kabaret objechał po kilkakroć całą Polskę od 
Kamienia Pomorskiego po Karpacz, zahaczając po drodze o Kalisz. Kilkakrotnie uznawany był za najlepszy kabaret wiejski w kraju, a na Słowacji 
koncertował jeszcze przed przyjęciem tego państwa do strefy Schengen. 
 
 

 
CENA: 
  
Do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca imprezy 
 ilości osób biorących udział w imprezie 
 czasu trwania imprezy (1 – 3 h), 
 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. 

 

Rezerwacja góralskiego kabaretu 

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 zabawy! 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 
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