
Góralskie Śpasy



Po nasemu śpasy, po wasemu zabawa. Dobrą zabawę 
zapewniają zbójnicy i góralki, którzy dostają się na zabawę

"Panów". W czasie tych posiadów kapela wita przybyłych 
gości iście po zbójecku, przy rytmach góralskiej melodii, 
a następnie wraz z góralami bawi grupę skocznymi melodiami 
spod samiuśkich tatr i nie tylko.
Gdy już zjecie góralską strawę nagle gaśnie światło, rozlegają 
się strzały i w rytm zbójeckiego marsza na sale wchodzi 
Harnaś ze swoimi Zbójami. Zbóje od razu porywają 
upatrzonego sobie chłopa aby zakuć go w dyby i poddać 
"Zbójnickiemu chrztu", czyli goleniu w dybach.



* Po przywitaniu gości proponujemy harnasiowe przypowieści
z casów downych, casem grzecne, casem mniej.

* Do podkręcenia atmosfery organizowane są liczne zbójeckie 
próby np.:

*zbójecko narta (próba grupowa przy użyciu jednej narty ale
wcale nie na śniegu), konkurencja grupowa z użyciem 
napoju Harnasiowej mocy.



Odbędzie się również  pokaz tańców góralskich, czyli solówecki nasych tanecników, a także 
poleczki, walczyki. 
Nie zabraknie również niezwykle widowiskowego tańca zbójnickiego...
Jednak to będzie dopiero początek. Jakby to być mogło gdybyście sami nie spróbowali swoich 
sił w tańcu, śpiewie i nie tylko…

Cobyście się nie zasiedzieli – nasz zespół prosi do tańca, czyli czas na hulanki i swawole.



Jak się już poruszacie i załapiecie 
rytmy czas na…
Wybór Ga ździnki Wiecoru (oceniany 
jest góralski dryk w tańcu oraz wdzięk 
gaździn)



* Próba na najsilniejszego StrongCepra, czyli 
dźwiganie wiadra z ...

* Oscypkowy test, czyli :             
rozpoznawanie serów góralskich 
po węchu



* a po tym… Wybór Zbójnika Wiecoru
wyłonionego podczas konkursu na taniec 
zbójnicki.
Dopełnieniem tego jest składanie 
uroczystej przysięgi zbójeckiej przed
Harnasiem i jego zbójnikami.



I JESCE, CHOĆ CO !!!

Za udział w zbójeckich próbach przewidziane są nagrody w postaci pamiątek regionalnych. Na 
specjalne życzenie możliwość zrobienia „glejtów pamiątkowych” dla uhonorowania 

najważniejszych postaci imprezy.
Niniejszy program może ulec rozbudowaniu lub modyfikacji w zależności od wcześniejszych 

ustaleń.

Przewidziany czas trwania zabawy to 3h
W zabawie biorą udział: Harnaś (prowadzący), muzyka oraz pary taneczne.

Z pozdrowieniami cysto po góralsku. Haj!!
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Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje pomysły i rozwiązania prezentuje na mocy ustawy o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych z dn.04.02. 1994 r. Ez. U. nr 24 poz. 83 własność autora. Projekt ani żadna jego część nie może być w 
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