
Informacje o Rodzinnej Kapeli Bugajskich 

 

Zbigniew Bugajski (akordeon, śpiew) 
Katarzyna Bugajska (flet poprzeczny, piszczałki, śpiew) 
Wojciech Bugajski (wiolonczela, kontrabas, śpiew) 
Anna Bugajska (skrzypce, altówka, śpiew) 
Małgorzata Bugajska (altówka, skrzypce, śpiew) 
 

Rodzinna Kapela Bugajskich, to ojciec i czworo rodzeństwa. Czwarte pokolenie 

kontynuujące tradycje muzyczne. Muzycy, absolwenci akademii muzycznych i szkół  

o profilu muzycznym. Od 1996 roku zapewniają oprawę muzyczną licznych uroczystości 

publicznych, prywatnych, firmowych, wojskowych i kościelnych. 

Wspólne muzykowanie to ich wielka pasja, którą pielęgnują od lat. Z wielką radością 

dzielą się nią ze słuchaczami. Odbyli wiele koncertów w kraju i za granicą (Włochy, Francja, 

Niemcy, Belgia, Litwa).  

Ich repertuar, to przede wszystkim muzyka góralska, głównie z Beskidów,  

w szczególności z regionu babiogórskiego. Sięgają również do repertuarów innych regionów 

południowej Polski i sąsiednich krajów. Bardzo ważne miejsce w repertuarze Rodzinnej 

Kapeli Bugajskich zajmują pieśni religijne (pieśni maryjne), oraz kolędy  

i pastorałki, często unikalne i zapomniane, za wykonanie których otrzymali nagrodę Grand 

Prix w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie  

(w którym brało udział ok. 1100 zespołów). 

Rodzinna Kapela Bugajskich samodzielnie nagrała trzy płyty („Babiogórskie Nuty”, 

„Gore gwiazda Jezusowi”, „Do gór..”). Z udziałem kapeli nagrano kilka programów 

telewizyjnych i radiowych.  

 

Ważniejsze osiągnięcia Rodzinnej Kapeli Bugajskich to: 

Ogólnopolskie, międzynarodowe konkursy i festiwale: 

� 2009 r. IV Międzynarodowy Festiwal Rodzin Muzykujących  
w Leśniowie: 

• II nagroda za piosenkę autorską 

• nagroda publiczności  
• nagroda dla przyjaciół klasztoru  
 
 



� 2008 r. III miejsce w III Festiwalu Rodzin Muzykujących  
w Leśniowie (pieśni religijne), 

� 2008 r. Grand Prix  w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, 

� 2007 r. Grand Prix  w X Międzynarodowym Festiwalu Rodzin Muzykujących 
„Familia Tczew 2007”, 

� 2005 r. Grand Prix  w VIII Mi ędzynarodowym Festiwalu Rodzin Muzykujących 
„Familia Tczew 2005”,  

� 2004 r. główna nagroda im. Stanisława Steczkowskiego  
w XIII Mi ędzynarodowym Spotkaniu Rodzin Muzykujących  
w Dobrym Mieście, 

� 2003 r. I miejsce w kategorii zespoły regionalne w „IX Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika” w Będzinie, 

� 2002 r. I miejsce w „II Powiatowym Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych 
Powiatu Oświęcimskiego”,  

� 1998 r. I miejsce w przeglądzie Tradycyjnych Kapel Weselnych  
w Skawicy,  

 

Ważniejsze wydarzenia: 
 

• 2011 r. Bruksela, koncerty na zakończenie polskiej prezydencji  
w Unii Europejskiej na zaproszenie Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego 
Przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej 

• 2009 r. oprawa muzyczna spotkania opłatkowego i wspólne kolędowanie  
z dowódcami w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli  

• 2010 r. świąteczny koncert muzyki góralskiej Wola boska i skrzypce z cyklu 
koncertów Przed Wieniawskim, organizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. 
Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 

• 1999 r. Oprawa muzyczna premiery filmu Ogniem i mieczem reż. J. Hoffmana  
z udziałem ekipy filmowej, Kraków Wierzynek  

• 1998 r. oprawa muzyczna promocji albumu pt. Gazda Świata, poświęconemu Janowi 
Pawłowi II  autorstwa Adama Bujaka 

• 1998 r. Teatr Polski w Bielsku-Białej, koncert Sylwestrowy na zaproszenie 
ówczesnego dyrektora i aktora p. Henryka Talara 

• 1996 r. koncert dla Marszałka Sejmu RP Józefa Zycha, ministrów, posłów, władz 
wojewódzkich, biskupów: rzymsko-katolickich i ewangelickich w Bielsku-Białej 

 


