Hymn Klubu
Wersja nowsza: Nasze barwy są brązowo-białe
Po to, żeby panny nas kochały.
Nic się nie martw, że forsy nie mamy.
Chłopcy z Ludwinowa lubią w piłkę grać.
Brąz to kolor siły i twardości,
A ten biały to symbol czystości.
Wszystkie kluby muszą nam zazdrościć,
Bo w Garbarni każdy, każdy jest jak brat.
Jesteśmy drużyną, co w piłkę dobrze gra.
My gramy ładnie, składnie.
Piłka chodzi jak po sznurku.
Musimy wygrać... wygramy ten mecz!
Dla nich zero bramek, dla nas dwie... trzy... sześć.
Garbarni cześć, cześć, cześć!.
Jesteśmy drużyną, co w piłkę dobrze gra.
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My gramy ładnie, składnie.
Piłka chodzi jak po sznurku.
Musimy wygrać... wygramy ten mecz!
Dla nich zero bramek, dla nas dwie... trzy... sześć.
Garbarni cześć, cześć, cześć!.

Wersja starsza: Jesteś druhem albo też kolegą -

Przystąp do nas, do koła sportowego.
U nas wszystko wesołe, morowe;
Każdy śpiewa na melodię tę:
Jesteśmy drużyną, co w piłkę dobrze gra.
My gramy ładnie, składnie, piłka chodzi jak po sznurku.
A więc na boisku i sportowi cześć, sportu cześć,
By przeciwnika swoją techniką zgnieść,
Refren: A ja ja jaj, w piłkę chcemy grać,
By swoją normę w porcji bramek dać,
Bo my, Garbarze, to drużyna ta, pierwsza A,
Bo nas, Garbarzy, cała Polska zna.
Nasze barwy są brązowo-białe,
Żeby wszystkie panny nas kochały,
A w mym ręku neseser mały
I tak sobie wyruszamy w świat.
Refren: ..........
To brązowe świadczy o miłości,
A to białe - o naszej czystości.
Każdy łajza nam tego zazdrości,
Bo w Garbarni każdy jest jak brat.

http://www.garbarnia.krakow.pl
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1 Moc Garbarni
Od Krakowa do Jastarni
Wszyscy znają moc Garbarni
Tu brygada jest wzorowa
Rządzą ziomy z Ludwinowa
Nasze barwy, brąz i biel
Zna je każdy, stąd po Hel
Nam dziś uśmiech, tobie łzy
Bo wygrają Młode Lwy

38 Jej oddałem serce swe <1x lider, powtarzają wszyscy>
Ona najpiękniejszym snem <1x lider, powtarzają wszyscy>
W brąz i biel przystraja się <1x lider, powtarzają wszyscy>
Kocham Ją a Ona mnie <1x lider, powtarzają wszyscy>
Nigdy ja nie zdradzę Jej <1x lider, powtarzają wszyscy>
To Garbarnia, RKS <1x lider, powtarzają wszyscy>
Cała Polska już Ją zna <1x lider, powtarzają wszyscy>
Moja miłość Garbarnia <1x lider, powtarzają wszyscy>

2 Gdy na Hawajach
Gdy na Hawajach
Zakwitną figi
Powróci nasza Garbarnia
W szeregi drugiej ligi

3 Garbarnia-R, Garbarnia-K, Garbarnia-S!

39 W pewnym mieście na Rydlówce

4

Gdzie Ludwinów dzielnia jest
Ukochana jest drużyna
Co się zowie RKS!!!
O Garbarnia, o Garbarnio!
Ty mistrzostwo jedno masz!
O Garbarnio, o Garbarnio!
Na następne przyszedł czas!

Nasza, nasza wiara niezachwiana
Bo jest w Tobie zakochana
Więc wygraj dziś ten mecz

40 Zagraj mistrzu jak za dawnych lat,

Garbarnia Kraków-RKS!!!
Sialalala lalalala, Garbarnia Kraków RKS!!!
Wczoraj obiecałaś mi na pewno
Że trzy punkty dzisiaj będą
Więc wygraj dziś ten mecz

Hej, hej Garbarnio,
Ukochana ma drużyno,
Wygrałabyś ten mecz,
ten ważny mecz
2

jak za dawnych lat, jak za dawnych lat
Strzelaj bramki jak za dawnych lat,
jak za dawnych lat, jak za dawnych lat
Zbieraj punkty jak za dawnych lat,
jak za dawnych lat, jak za dawnych lat
Wygraj ligę jak za dawnych lat,
jak za dawnych lat, jak za dawnych
lat

15

34

5

35

Jesteśmy z Wami, Garbarnia jesteśmy z Wami!
Jesteśmy z Wami, Garbarnia jesteśmy z Wami!

Do boju Garbarnia, do boju Garbarnia
Marsz, marsz, marsz, do boju marsz,
Zwycięstwo czeka nas!!!
Kto wygra mecz?
Kto wygra mecz?
Oczywiście że RKS!!!

2x

36 Dzisiaj mecz na Ludwinowie;
Znów Garbarnia gra.
Przyszło nas, kibiców, mrowie;
Serce nas tu gna.
Nasi chłopcy walczą pięknie
Niczym lwy.
Przeciwnikom ruła mięknie
Raz, dwa, trzy.
Garbarnia, Garbarnia
Najukochańszy w całym świecie klub.
Garbarnia, Garbarnia
Kochać cię będziemy aż po grób.

37 Już czas, Garbarnio ma!
Tułaczki nadszedł kres!
Już czas, Garbarnio ma!
Twe miejsce w drugiej lidze jest!
Nie nam porażki smak!
Nie dla nas słone łzy!
Nie nam porażki smak!
To my Garbarnia, Młode Lwy!
14

GUANTANAMERA

Naprzód Garbarnia, kochana nasza Garbarnia!
Naprzód Garbarnia, kochana nasza Garbarnia!

Lwy z Ludwinowa- duma i chluba Krakowa!
Lwy z Ludwinowa- duma i chluba Krakowa!
Gramy do końca, Garbarnia gramy do końca!
Gramy do końca, Garbarnia gramy do końca!
Chcemy zwycięstwa, Garbarnia chcemy zwycięstwa!
Chcemy zwycięstwa, Garbarnia chcemy zwycięstwa!

6

Wygramy, wygramy, wygramy!!! <lider>

Wygramy, wygramy, wygramy!!! <wszyscy>
(.......) pokonamy!!! <lider>
(......) pokonamy!!! <wszyscy>
I trzy punkty mamy!!! <lider>
I trzy punkty mamy!!! <wszyscy>
O Garbarnio Klubie Ty nasz!!! <lider>
O Garbarnio Klubie Ty nasz!!! <wszyscy>
Do boju, do boju, do boju Garbarnia!!! /3x<wszyscy>

7 W górę serca:
Garbarnia wygra mecz /3x
W górę serca:
Garbarnia wygra mecz /3x

3

8

Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem,

Wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem
Żeby Ciebie wspierać Klubie ukochany
Żeby Ci zaśpiewać:hej Garbarnia Pany!!!

9

(mel. Niech żyje wolność)

Na zawsze wierni, wierni i oddani
Krakowskiej Garbarni z Ludwinowa fani

10

Najwspanialszy Klub na świecie

Co kibiców mnóstwo ma
Każdy kibic wie że przecież
To jest nasza Garbarnia
Strzelaj bramki by mecz wygrać
Aby punkty zdobywać
Abyś Mistrzem Polski była
Właśnie nasza Garbarnia
My kibice Ją kochamy
Choć Jej w oczy wieje wiatr
Właśnie o Niej dziś śpiewamy
To jest nasza Garbarnia.

29 (mel. 10 w skali Beauforta)
Od wielu, bardzo wielu lat
Garbarni los nie sprzyja.
Przeciwko Niej się sprzysiągł świat
I szczęście ją omija
Choć życie ciężkie, czasy złe,
Lecz radość nas ogarnia,
Bo my kibice wiemy że:
Mistrzem będzie Garbarnia!!!

30 (mel. Przepijemy naszej babci domek mały)
Zawołamy, zaśpiewamy na głos cały,
Na kraj cały,
Na świat cały;
Że chłopaki z Ludwinowa mecz wygrały,
Ważny mecz,
Ważny mecz,
Ważny mecz.
2x

31 w Krakowie, na Ludwinowie, gdzie piękna Lola słynna jest!
Ukochana jest drużyna, co się Garbarnia Kraków zwie!
O Garbarnio, o Garbarnio, Ty strzeliłaś bramek tysiąc sto,
O Garbarnio, o Garbarnio, jeszcze tylko jeden gol!
Mamy atak i obronę, druga linia świetnie gra,
A na bramce stoi (.......), dzisiaj radę sobie da!

32 Kraków czeka, my czekamy
na zdobycie....(1,2,3 itd.) bramy

33

Śpiewajmy: hej sialala! Garbarnia trzy punkty ma!
Brązowych wspaniała gra! Śpiewajmy hej sialala! 3x
4

13

26 Szły mróweczki sobie raz przez las
I śpiewały cichuteńko tak:
Do boju, do boju, do boju Garbarnia!!!/3x

27

GARBARNIA- MŁODE LWY

Oto na zielonej murawie boiska
Występuje zespół wielkich gwiazd
Nasza to drużyna, sercom naszym bliska
Zaśpiewamy zatem wszyscy wraz:
Gar- bar- nia-- młode lwy;
Gar- bar- nia-- z nimi my;
Gar- bar- nia-- niech rywal drży;
Gar- bar- niaaa!
Wersja zwycięska :
Wiwatujmy hucznie, bo Brązowo- Biali
Pokazali światu jak się gra
Świetnie „garbowali”, znowu mecz wygrali
Niech więc dla nich zabrzmi piosnka ta:
Gar- bar- nia-- młode lwy;
Gar- bar- nia-- koncert gry;
Gar- bar- nia-- znów punkty trzy;
Gar- bar- niaaa!
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JAMBALAYA

Dżambala, dżambala, dżambalajo,
Nasi chłopcy przepięknie dziś grają!
Pięknie grają, kiwają, strzelają,
A kibice im za to śpiewają
2x
Jeden gol, drugi gol, trzeci leci
Na tablicy trzy zero się świeci
Co za szał, co za szał, co za radość
Ta drużyna .......(np. Granata) to słabość
2x

12

(mel. Pieśń o małym Rycerzu)

Na mym stadionie
Gdzie często chodzę
Tam gra Garbarnia kochana
Gra by wygrywać
Bramki zdobywać
Garbarnia niepokonana
Brązowo- Biali
to Lwy ze stali
Serca kibiców radują
A wszyscy patrzą
Jak oni walczą
Jak skórę wszystkim garbują

28 Pokonamy ...... , wygramy mecz
I zwycięstwo będziemy mieć!!

12

5

13 (mel. ''Montana'')
Dzisiaj mecz na Ludwinowie;
Znów Garbarnia gra.
Przyszło nas, kibiców, mrowie;
Serce nas tu gna.
Nasi chłopcy walczą pięknie
Niczym lwy.
Przeciwnikom ruła mięknie
Raz, dwa, trzy.
Garbarnia, Garbarnia –
Najukochańszy w całym świecie klub.
Garbarnia, Garbarnia –
Kochać cię będziemy aż po grób.

25

(mel. kolędy “Do szopy hej pasterze”):

Do Szopy, hej piłkarze,
Do Szopy, biegiem marsz,
Do Loży, hej Garbarze,
Ten sezon będzie nasz!!!
Śpiewajcie im kibice,
By grali tak jak z nut,
By w nadchodzącym Roku,
Nad Wilgą stał się cud!!!
Spotkanie opłatkowe Klubu Kibica z udziałem zawodników - grudzień 2008

14 Na melodię “Rigoletto”:
"Garbarnio wygrać mecz
Dla ciebie prosta rzecz
dla Ludwinowa graj
Niech w sercach będzie maj
Gdy będziesz mistrzem już
królewski płaszcz też włóż
kto cię pokona - kto?
a ty odpowiesz bo:
Garbarnio wygraj mecz
To dla cię prosta rzecz
dla Ludwinowa graj
Niech w sercach będzie maj
La lal la lala la...."
6

DOŁĄCZ DO NAS!!!
Zapraszamy do przyłączenia się do Klubu Kibica.
Kontakt: prezes68a@gmail.com
Strony internetowe:

http://www.garbarnia.krakow.pl/
http://www.garbarnia.fora.pl/
http://www.skgk.rksgarbarniakrakow.pl/
Blog: http://rks-garbarnia.blog.onet.pl/
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24 Na melodię “Marsz Kadrowej” Legionów Piłsudskiego:
Raduje się serce, raduje się dusza
gdy nasza Garbarnia po zwycięstwo rusza
refren: bęben i rytmiczne klaskanie i śpiew La,

la, la la la la la....

Krakowska Garbarnio, Klubie ukochany,
Pokonaj ................., raz dwa trzy!
refren: bęben i rytmiczne klaskanie i śpiew La,

la, la la la la la....

Choć do Ekstraklasy długą mamy drogę,
Ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę.
refren: bęben i rytmiczne klaskanie i śpiew La,

15

(mel.ę “Torreador”)

Brązowo białe nasze barwy są
One zwyciężać w każdym meczu chcą
Siłę Wam damy
Każdy tego chce
I strzelcie gola
To nie będzie źle
La lal la lala la.... (2 razy)

la, la la la la la....

Z tobą zwyciężymy bo ciebie kochamy
damy wszystko z siebie bo wierzymy w Ciebie
refren: bęben i rytmiczne klaskanie i śpiew La,

la, la la la la la....

Garbarnio kochana będziesz nam panować
a wierni kibice głośno dopingować
refren: bęben i rytmiczne klaskanie i śpiew La,

la, la la la la la....

Więc my kibicujmy i radochę czujmy
a ty nam dasz za to najpiękniesze lato
refren: bęben i rytmiczne klaskanie i śpiew La,

la, la la la la la....

Spotkanie Klubu Kibica - marzec 2009.

!
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16

Trzy litery, proste słowa!!! <lider>

21 GARBARSKIE LUDWINOWSKIE TANGO

RKS!!! <wszyscy>
To jest duma Ludwinowa!!! <lider>
Garbarnia!!! <wszyscy>
3x

Gdy drużyna nasza bramki strzela,
W pięknym stylu znów wygrywa mecz,
Sympatyków swoich rozwesela
I zmartwienia idą precz.

17

Mecz zwycięski końca już dobiega, [hurra!]
Każdy kibic dobry humor ma, [humorek ma]
Ludwinowskie tango się rozlega,
Bo Garbarnia jak z nut gra.

Czy wygrywasz, czy nie, ja i tak kocham Cię

W sercu moim Garca, i na dobre i na złe!!!

18

Czy wszyscy są szczęśliwi—yes!!!

Gdy nam Garbarnia gra—yes!!!
Bo dziś nasza Garbarnia—yes!!!
Zwycięstwo pewne ma—yes!!!
2x (pierwszy raz z podziałem lider- wszyscy, drugi raz wszyscy)

19

Już za chwilę, już za chwileczkę

Garbarnia strzeli ...(1,2,3 itd.) brameczkę!!!

20

BRĄZOWA ARMIA

Naszym klubem RKS!!!
Cała Polska o tym wie!!!
Że Brązowa Armia ta!!!
To krakowska Garbarnia!!!
Lalalalalalala!!! Lalalalalalala!!!
Lalalalalalala!!! Lalalalalalala!!!

8

To garbarskie ludwinowskie tango
znamy wszyscy już od lat.
Tryumfalne ludwinowskie tango
Pozna wkrótce cały wielki świat.
Zaśpiewamy wszyscy wraz,
Ja i ty, i każdy z nas,
Ludwinowskie tango jeszcze raz [raz jeszcze]
I w podzięce unosimy ręce,
Że nastaje znów Garbarni czas.

22 WALCZYK LABADO
Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado- małego walczyka, hej!!!
Tańczą go kibice, kibice, kibice
Tańczą go kibice krakowskiej Garbarni, hej!!! 2x

23
Jesteśmy zwsze tam,
gdzie nasza Garca gra
Aejao, Garbarnia gol !
9

