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Kol!da jest pie"ni# emanuj#c# ciep$em, w której zawiera si! pe$nia 

Bo%ego Narodzenia. W tym szczególnym czasie równie% "piewem dzielimy si!  

z innymi nasz# rado"ci# i szcz!"ciem. 

  

Kol!dowanie jest pi!kn# polsk# tradycj#. Zjednoczeni wokó$ 

bo%onarodzeniowych symboli, pe$ni optymizmu i uniesienia obwieszczamy 

ca$emu "wiatu dobr# nowin!. &ycz! wszystkim krakowianom i go"ciom naszego 

miasta, aby tegoroczne Bo%e Narodzenie by$o, tak%e dzi!ki wspólnemu 

kol!dowaniu, czasem niezapomnianym, pe$nym dobrych i ciep$ych chwil.  

Z rado"ci# oddaj! zatem w Pa'stwa r!ce kolejn# edycj! "wi#tecznego  

"piewnika kol!d.  

 

 

 

 

Jacek Majchrowski 
 

Prezydent Miasta Krakowa 





Kraków, 20 grudnia 2009 r.!





SZANUJMY WSPOMNIENIA 

projekt Biblioteki Polskiej Piosenki 
realizowany wspólnie  

z Bibliotek! Jagiello"sk!  

oraz Instytutem Muzykologii UJ 

 

 

 

Naszym celem jest zebranie i opracowanie materia#ów muzycznych dotycz!cych dzia#alno$ci polskich 

twórców zwi!zanych z muzyk! rozrywkow!, popularn! i ludow!. Po$ród tych materia#ów znajd! si% 

r%kopisy muzyczne, dokumenty d&wi%kowe, dokumenty 'ycia spo#ecznego, a tak'e pami!tki po 

wybitnych artystach. Aktualnie 'adna instytucja nie zajmuje si% systematycznym ich gromadzeniem 

i zabezpieczeniem. A przecie' r%kopisy takich twórców jak Wasowski, Przybora, Grechuta, Osiecka, 

Wars, Petersburski, M#ynarski, Niemen, Turnau czy Satanowski to cenne $wiadectwo wspó#czesnej 

kultury muzycznej. Warto si% nad nimi pochyli( i ocali( od zapomnienia.  
 

W tej akcji zbieraczej b%dzie nas wspiera( Instytut Muzykologii UJ, g#ównie poprzez dzia#alno$( 

edukacyjn! i badawcz!. Natomiast Biblioteka Jagiello"ska przyjmie do swoich zbiorów najcenniejsze 

eksponaty, zapewniaj!c im odpowiednie warunki przechowania i profesjonalne opracowanie. 

 

Je'eli nie my, to kto? Je'eli nie teraz, to kiedy? 

 

Dbajmy o nasz! kultur% muzyczn! w ka'dym jej wymiarze. Szanujmy dokonania naszych artystów, 

tych wielkich i tych mniej znanych, a tak'e ca#kiem zapomnianych. Piel%gnujmy pami%( o nich. 

Po prostu – „Szanujmy Wspomnienia”. 

 

 Waldemar Doma!ski – dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki 

 prof. dr hab. Zdzis"aw Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiello"skiej 

 dr hab. Renata Suchowiejko – dyrektor Instytutu Muzykologii UJ 

 

     
 

Honorowy Patronat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

Je'eli posiadasz: r%kopisy, ksi!'ki, $piewniki, nuty, plakaty, pocztówki, zdj%cia itp. lub inne 

przedmioty o warto$ci muzealnej (np. adaptery, cenne pami!tki) zwi!zane z polsk! kultur! muzyczn!, 

zadzwo", napisz lub przyjd& do nas koniecznie. 

 

Biblioteka Polskiej Piosenki  

31-060 Kraków, ul. $w. Wawrzy"ca 15 

tel. 12 430 43 00  

e-mail: biblioteka@bibliotekapiosenki.pl #$dza pieni$dza:  

www.szanujmywspomnienia.pl 38 1540 1115 2065 6040 4493 0002  

 

Na darczy"ców czekamy od poniedzia#ku do pi!tku w godzinach 8.00 - 16.00. 

 

Do kapitu#y akcji zaprosili$my nast%puj!ce osoby: Danut% Grechut% (matka chrzestna akcji), Andrzeja 

Zieli"skiego, Jacka Zieli"skiego, Zygmunta Koniecznego, Grzegorza Turnaua, Andrzeja 

Sikorowskiego, Jerzego Satanowskiego, Kub% Sienkiewicza, Tomasza Lerskiego, Ryszarda 

Wola"skiego, Ew% Korneck!, Zbigniewa Wodeckiego, Jana Kondraka, Tadeusza Skoczka, Jana 

Popraw%, Jacka Kowalskiego, Zbigniewa Raja, Mari% Szab#owska… – lista jest nadal otwarta. 

Czekamy na Pa"stwa opinie i propozycje. 
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Kol!da Lochu Camelot 
WIELKA TAJEMNICA 

s"owa: Bronis"aw Maj      muzyka: Ewa Kornecka 
 

Ta wielka tajemnica 
trwa dwa tysi!ce lat. 
Tam jest pocz!tek "ycia, 
tam zszed# pomi$dzy nas. 
 Mi$dzy ludzi, zwierz$ta, 
 a nad Nim gwiazdy blask. 
 W stajence betlejemskiej 
 /to %wiat#o wiecznie trwa./ 2x 
Na nowo wci!" przychodzi, 
rodzi si$ jeszcze raz. 
Gdy pierwsza gwiazda wschodzi, 
radosny daje znak.  

    /Radujmy si$, %piewajmy, 
 znów mi$dzy nami jest. 
 Na stole obrus bia#y, 
 op#atek, wino, chleb./ 2x 
Jak obrus bia#y, czysty, 
otula ziemi$ %nieg. 
Pod %niegiem znik#o wszystko, 
co ciemne, smutne, z#e. 
 Wilk, cz#owiek i owieczka 
 znów maj! wspólny dom. 
 W z#!czonych ludzkich r$kach 
 trwa ciep#o Jego r!k. 
W z#!czonych ludzkich r$kach 
trwa ciep#o Jego r!k. 
I s#ycha& w naszych sercach 
cichutki Dziecka g#os. 
 
Ta wielka tajemnica 
trwa dwa tysi!ce lat. 
Tam jest pocz!tek "ycia, 
tam zszed# pomi$dzy nas. 
 /S#owo Cia#em si$ sta#o 
 i znowu staje si$. 
 Na stole obrus bia#y, 
 op#atek, wino, chleb./ 2x 
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SZCZODRY WIECZÓR 
s"owa: anonim (XVI w.)  muzyka: anonim (XVI w.) 

 
Szczodry wieczór, szczodry wieczór 

Królu niebieski, 
daj#e nam dzisiaj szczodry wieczór. 

 
Bo#e Ojcze, prosim Ciebie, 

Królu niebieski, 
racz nam u#yczy$ %wi!tej "aski.  

 
Wieczny Panie, prosim ninie 

wszyscy pokornie, 
nie racz opuszcza$ swe stworzenie. 

 
Wej&rzy na nas, a oczy%$ nas 
z naszych wszystkich zmaz 

przez Twego Syna narodzenie. 
 

Duchu 'wi!ty, szczodrobliwy, 
b(d& nam dzi% szczodry, 

Bo% zawsze jest Pan barzo dobry. 
 

Racz wla$ w serca krze%cija)skie 
dary swe %wi!te, 

by jemi by"y o%wiecone. 
 

Synu Bo#y, narodzony 
z Panny Maryjej, 

racz by$ przyczy)c( z naszej strony. 
 

Bysmy grzechów pró#ni byli, 
ich poniechali, 

wiernie za nie pokutowali. 
 

Bysmy Ciebie z Synem Twoim 
i z Duchem 'wi!tym 

 na wieki z anio"y chwalili. 
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DNIA JEDNEGO O PÓ'NOCY 
 
 

Dnia jednego o pó#nocy, gdym zasn!# w ci$"kiej niemocy; 
Nie wiem czy na jawie, czy mi si$ %ni#o? 
(e wedle mej budy s#o)ce %wieci#o. 

 

Sam si$ czempr$dzej porwa#em, i na drugich zawo#a#em: 
Na Kub$, na Ma&ka i na Ka*mierza, 

By wstali czempr$dzej mówi& pacierza. 
 

Nie zaraz si$ pod*wign$li, bo byli bardzo zasn$li: 
Alem ich po trochu wzi!# za czupryn$, 

By wstali przywita& Boga dziecin$. 
 

Ka*mierz bowiem wszystko s#ysza#, bo na s#omie w budzie dysza#. 
Ale nam od strachu nie chcia# powiedzie&, 

Na Ma&ka skazowa#, ten musi wiedzie&. 
 

Nu Macieju ty nam powiesz, poniewa" ty sam wszystko wiesz. 
Widzia#em, widzia#em dziwne widzenie, 
S#ysza#em, s#ysza#em Anielskie pienie. 

 

Bo mi sam Anio# powiedzia#, gdym na s#omie w budzie siedzia#. 
Nie bój si$, nie bój si$ Ma&ku pastuszka, 

I ja& to, i ja& to jest boski s#u"ka. 
 

Zwiastuj$& weso#e lata, "e si$ wam Zbawiciel %wiata, 
W Betleem narodzi#, tak s#awnem mie%cie, 
Wi$c jego czempr$dzej przywita& bie"cie. 

 

Niech we*mie Stasiek fujar$, a Szymek go#!bków par$: 
A Maciek b$dzie sta# u drzwi z obuchem, 

Bo si$ tam nie zmie%ci z swym wielkim brzuchem. 
 

Porwawszy si$ biegli drog!, gdzie widzieli jasno%& srog!: 
W Betleem miasteczku gdzie dzieci$ by#o, 
Które si$ dla wszystkich z nieba zjawi#o. 

 

Wbiegli%my zaraz do szopy, u%ciskali%my mu stopy. 
Jam doby# fujary, a Kuba rogu, 

Grali%my co "ywo na chwa#$ Bogu. 
 

Pójd*my" i my tam ostatni, czeka nas tam bal dostatni. 
Pastuszków ochota, królewskie dary, 
Które z r!k Jezusa b$dziemy brali. 
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PÓ'NOC JU( BY'A 
 
 

Pó"noc ju# by"a, gdy si! zjawi"a, 
Nad blisk( dolin( jasna "ona; 

Któr( zoczywszy i zobaczywszy, 
Krzykn(" mocno Wojtek na Szymona: 

Szymonie kochany, znak to niewidziany, 
*e ca"e niebo czerwone. 

Na braci zawo"aj niechaj wstawaj(, 
Kuba i Miko"aj niech wyp!dzaj(, 
Barany i capy, owce, koz"y, skopy 

Zamknione. 
 

Na te wo"ania z smacznego spania, 
Porwa" si! Stach z Grze%kiem i spad" z broga: 

Maciek truchleje, od strachu mdleje, 
Wo"a, uciekajcie ach dla Boga! 

Grze%ko #ebro z"oma", Stach na nog! chroma", 
Bo j( w kolanie wywin(". 

Oj oj oj, dla Boga! Pawe"ek wo"a: 
Uciekajcie pr!dko, gore stodo"a, 

Pogorza"y szopy i pszeniczne snopy, 
Jam zgin(". 

 
Le#(c w stodole, patrz(c na pole, 

Ujrza" Bartos stary Anio"y; 
Którzy wdzi!cznemi g"osami swemi, 

Okrzykn!li ziemskie pado"y: 
Na niebie niech chwa"a Bogu b!dzie trwa"a, 

A ludziom pokój na ziemi. 
Pasterze wstawajcie, witajcie Pana, 

Pok"on mu oddajcie, wzi(wszy barana; 
Skoczno mu zagrajcie, g"osy za%piewajcie 

Zgodnemi.
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BRACIA PATRZCIE JENO 
s"owa i muzyka: autor nieznany 

Bracia patrzcie jeno jak niebo goreje! 
Zna& "e co% dziwnego w Betlejem si$ dzieje. 

Rzu&my budy, warty, stada, 
Niechaj niemi Pan Bóg w#ada, 

A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem! 
 

Patrzcie jak tam gwiazda %wiat#em swojem miga, 
Pewnie do uczczenia Pana swego %ciga. 

Krokiem %mia#ym i weso#ym 
+pieszmy i uderzmy czo#em 

Przed Panem w Betlejem, przed panem w Betlejem, w Betlejem! 
 

Wszak"e powiedzia#em, "e cuda ujrzymy, 
Dzieci$, Boga %wiata, w "#obie zobaczymy. 

Patrzcie, jak biednie okryte 
w "#óbku Pani$ znakomite 

                W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem! 
 

Jak prorok powiedzia#: Panna zrodzi syna, 
Dla ludu ca#ego szcz$%liwa nowina. 

Nam za% rado%& tu w tej chwili, 
gdy%my Pana zobaczyli 

               W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem! 
 

Betlejem miasteczko w Juda s#awnem b$dzie, 
Pami$tnem si$ stanie w tym kraju i wsz$dzie. 

Ucieszmy si$ wi$c, ziomkowie 
Pana tego ju" uczniowie 

               W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem! 
 

Obchodz!c pami!tk$ odwiedzin pasterzy, 
Ka"dy czciciel Boga co w Chrystusa wierzy 

Niech si$ cieszy i raduje, 
(e Zbawc$ swego znajduje 

               W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem! 
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GDY SI, CHRYSTUS RODZI 

Gdy si! Chrystus rodzi i na %wiat przychodzi 
Ciemna noc w jasno%ci promienistej brodzi. 

Anio"owie si! raduj(, pod niebiosy wy%piewuj(: 
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo 

 

Mówi( do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betlejem czem pr!dzej pobiegli. 

Bo si! narodzi" Zbawiciel, wszego %wiata Odkupiciel, 
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo 

 

O niebieskie duchy i pos"owie nieba, 
Powiedzcie# wyra&niej co nam czyni$ trzeba. 

Bo my nic nie pojmujemy, ledwie od strachu #yjemy. 
Gloria… 

 

Id&cie do Betlejem, gdzie Dzieci! zrodzone, 
W pieluszki powite, w stajni po"o#one. 

Oddajcie Mu pok"on Boski, On os"odzi wasze troski. 
Gloria… 

 

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 
Zaraz do Betlejem %piesznie pobie#eli. 

I tak zupe"nie zastali, jak im Anieli zeznali. 
Gloria… 

 

Stan(wszy na miejscu pe"ni zadumienia, 
I# si! Bóg tak zni#y" do Swego stworzenia. 

Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana. 
Gloria… 

 

Na koniec, gdy pok"on Panu ju# oddali, 
Z wielk( weso"o%ci( do swych trzód wracali. 

*e si! stali by$ godnemi Boga widzie$ na tej ziemi. 
Gloria… 
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GORE GWIAZDA JEZUSOWI 
s"owa i muzyka: autor nieznany 

(wg %piewnika z 1843 r.) 
 

Gore gwiazda Jezusowi w ob"oku, w ob"oku, 
Józef z Pann( asystuj( przy boku, przy boku. 

 
/Hojze ino, dyna dyna, 

narodzi" si! Bóg-Dziecina 
w Betlejem, w Betlejem./ 2x 

 
Wó" i osio" w parze s"u#( przy #"obie, przy #"obie, 

hucz(, bucz( delikatnej osobie, osobie. 
Hojze ino, dyna dyna… 2x 

 
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli, 

wko"o szop! o pó"nocy oblegli, oblegli. 
Hojze ino, dyna dyna… 2x 

 
Anio" Pa)ski sam og"osi" te dziwy, te dziwy, 
których oni nie s"ychali jak #ywi, jak #ywi. 

Hojze ino, dyna dyna… 2x 
 

Anio" Pa)ski kuranciki wycina, wycina, 
sk(d pociecha dla cz"owieka jedyna, jedyna. 

Hojze ino, dyna dyna… 2x 
 

Ju# Maryja Jezule)ka powi"a, powi"a, 
nam wesele i pociecha st(d mi"a, st(d mi"a. 

Hojze ino, dyna dyna… 2x 
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Kol!da Lochu Camelot 
JEST STÓ' NAKRYTY 

s"owa: El#bieta Zechenter-Sp"awi)ska muzyka: Ewa Kornecka 

Jest stó" nakryty, bia"y obrus, 
*ywiczna ga"(& i jemio"a. 

Przed pustym krzes"em pusty talerz 
Dla tego, kogo pró#no wo"a$. 

Znowu "amiemy si! op"atkiem. 
Czy to op"atek, czy przysi!ga? 

I mówi( do nas ludzkim g"osem 
Nasi pasterze i zwierz!ta. 

Lecz Bóg, co noc( si! narodzi, 
Aby t! Mi"( b"ogos"awi$, 

Czy j( odnajdzie w s"ów powodzi, 
Co s( jak pio"un i dynamit? 

Jest stó" nakryty, obrus bia"y 
I scherzo h-moll – to z kol!d(. 

I tylko m!drców w%ród nas nie ma, 
Ale wierzymy, #e przyb!d(... 
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DZISIAJ W BETLEJEM 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, 
Weso"a nowina, 

*e Panna czysta, #e Panna czysta, 
Porodzi"a Syna. 

Ref.  Chrystus si! rodzi, nas oswobodzi, 
Anieli graj(, króle witaj(, 

Pasterze %piewaj(, bydl!ta kl!kaj(, 
Cuda, cuda – og"aszaj(. 

 
Maryja Panna Dzieci(tko piastuje 

I Józef stary, on Je piel!gnuje, 
Chrystus si! rodzi… 

 
Cho$ w stajeneczce panna syna rodzi, 
Przecie# On wkrótce ludzi oswobodzi. 

Chrystus si! rodzi… 
 

I trzej królowie od wschodu przybyli 
I dary Panu kosztowne z"o#yli. 

Chrystus si! rodzi… 
 

B(d&#e pochwalon dzi%, nasz wieczny Panie, 
Który% z"o#ony na zielonym sianie. 

Chrystus si! rodzi… 
 

Pójd&my te# i my przywita$ Jezusa, 
Króla nad królmi, uwielbi$ Chrystusa. 

Chrystus si! rodzi… 
 

B(d& pozdrowiony, Bo#e niesko)czony, 
S"awimy Ciebie, Bo#e niezmierzony. 

Chrystus si! rodzi…
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JEZUS MALUSIE-KI 
(wg %piewnika z 1843 r.) 

 

Jezus malusie)ki le#y nagusie)ki, 
P"acze z zimna, nie da"a mu matusia sukienki. – bis 

 

Bo uboga by"a, r(bek z g"owy zdj!"a, 
W który dzieci! uwin(wszy, siankiem go okry"a. – bis 

 

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 
We #"obie mu po"o#y"a siana pod g"óweczki. – bis 

 

Dziecina si! kwili, Matusie)ka lili,  
W nó#ki zimno, #"óbek twardy, stajenka si! chyli. – bis 

 

Matusia truchleje, serdeczne "zy leje, 
O mój Synu! Wola twoja, nie moja si! dzieje. – bis 

 

Przesta) p"aka$ prosz!, bo #alu nie znios!, 
Dosy$ go mam z m!ki Twojej, która w sercu nosz!. – bis 

 

Józefie starejki, daj z ogniem fajerki, 
Grza$ dziecin!, sam co pr!dzej podpieraj stajenki. 

 

Pok"on oddawajmy, Bogiem go wyznajmy, 
To dzieci(tko ubo#uchne ludziom og"aszajmy. 

 

Niech go wszyscy znaj(, serdecznie kochaj( 
Za tak wielkie poni#enie, chwa"! mu oddaj(. 

 

O najwy#szy Panie! Waleczny Hetmanie! 
Zwyci!#ony%, maj(c r(czki mi"o%ci( zwi(zane. 

 

Le#ysz na tym sienie, Królu nieba, ziemie, 
Jak baranek na zabicie za moje zbawienie 

 

Pójd& do serca mego, Tobie otwartego, 
Przysposób je do mieszkania i wczasu swojego. 

 
Albo mi daj swoje, wyrzuciwszy moje, 

Tak b!dziesz mia" godny pa"ac na mieszkanie twoje. 
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P'ACZE JEZUS MA'Y 

P"acze Jezus ma"y, rzewnie p"acze, kwili. 
On przychodzi na %wiat w takiej mro&nej chwili. 

Wi!cej Jemu o to chodzi 
Jak grzeszników oswobodzi. 

Nie p"acz, Jezuniu! 
 

Wi!c có# z t( Dziecin( zes"an( tu z nieba 
Czyni$ nam wypadnie, jak J( koi$ trzeba? 

Najpierw pok"on, cze%$ oddajmy, 
Potem wdzi!cznie za%piewajmy. 

Nie p"acz, Jezuniu! 
 

My Ci przyrzekamy, #e si! poprawimy. 
*e do Ciebie dusz(, sercem powrócimy. 

Grzechu z"ego si! zrzekamy, 
Ciebie tylko ukochamy. 

Nie p"acz, Jezuniu! 
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GDY +LICZNA PANNA 
 

 
Gdy %liczna Panna Syna ko"ysa"a, 

Z wielkim weselem tak jemu %piewa"a: 
Li li li li laj, moje dzieci(teczko, 
Li li li li laj, %liczne pani(teczko. 

 
 

Wszystko stworzenie %piewaj panu swemu, 
Pomó# rado%ci wielkiej sercu memu. 

Li li li li laj, wielki królewicu, 
Li li li li laj, niebieski dziedzicu. 

 
 

Sypcie si! z nieba liczni Anio"owie, 
'piewajcie Panu niebiescy duchowie. 

Li li li li laj, mój wonny kwiateczku, 
Li li li li laj, w ubogim #"obeczku. 

 
 

Cicho wietrzyku, cicho po"udniowy, 
Cicho powiewaj, niech %pi panicz nowy. 

Li li li li laj, mój wdzi!czny synaczku, 
Li li li li laj, miluchny robaczku. 
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TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO 

Tryumfy Króla Niebieskiego 
Zst(pi"y z nieba wysokiego. 

Pobudzi"y pasterzów, dobytku swego stró#ów 
'piewaniem. 

Chwa"a b(d& Bogu w wysoko%ci, 
A ludziom pokój na nizko%ci. 

Narodzi" si! Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel 
Na ziemi. 

Zrodzi"a Maryja Dziewica 
Wiecznego Boga bez rodzica, 

By nas z piek"a wybawi", a w niebieskich postawi" 
Pa"acach. 

Pasterze w podziwieniu staj(, 
Triumfu przyczyn! badaj(. 

Co si! nowego dzieje, #e tak %wiat"o%$ ja%nieje 
Nie wiedz(c. 

*e to Bóg, gdy si! dowiedzieli, 
Swej trzody w polu odbierzeli, 

'piesz(c na powitanie, do Betlejemskiej stajnie 
Dzieci(tka. 

Niebieskim %wiat"em o%wieceni, 
Pokornie przed nim uni#eni, 

Bogiem Je by$ prawdziwym, z serca afektem #ywym 
Wyznaj(. 

I które mieli z sob( dary, 
Dzieci(tku daj( na ofiary: 

„Przyjmij, o Narodzony, nas i dar przyniesiony 
Z ochot(.”
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CIESZMY SI, I POD NIEBIOSY 

Cieszmy si$ i pod niebiosy 
wzno%my razem mi#e g#osy, 

Bo weso#a dzi% nowina: 
Czysta Panna rodzi Syna. 

Bijcie w kot#y, w tr!by grajcie, 
A Jezusa przywitajcie 

Na %wiat narodzonego! 
 

Z#o"y#a Go na sianeczku, 
Mi$dzy bydl$ty, w "#óbeczku. 

Anio#owie Go witaj!, 
Chwa#$ z wysoka %piewaj!. 

Bijcie w kot#y… 
 

Pastuszkowie na znak dany 
Znalaz#szy Pana nad pany 
Z pociech! serca witaj!, 

Bogiem Go swoim wyznaj!. 
Bijcie w kot#y… 

 

Trzej królowie ode wschodu 
Z darami swego narodu 
Do Betlejem po%pieszaj!, 
Pok#on i dary Mu daj!. 

Bijcie w kot#y… 
 

I my te" Go przywitajmy 
I weso#o za%piewajmy: 

Witaj %liczne Niewini!tko 
Zes#ane z Nieba Dzieci!tko. 

Bijcie w kot#y… 
 

Ty% jest Synem Najwy"szego, 
Ty% Panem %wiata ca#ego. 

Przez twe %wi$te narodzenie 
Odpu%& grzechy, daj zbawienie. 

Bijcie w kot#y…
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Z NARODZENIA PANA 
 
 

Z narodzenia Pana dzie) dzi% weso"y, 
Wy%piewuj( chwa"! Bogu #ywio"y. 

Rado%$ ludzi wsz!dzie s"ynie,  
Anio" budzi przy dolinie 

Pasterzów, co pa%li pod borem wo"y. 
 

Wypada w%ród nocy ogie) z ob"oku. 
Dumaj( pasterze w takim widoku. 

Ka#dy pyta: „Co si! dzieje? 
Czy nie %wita? Czy nie dnieje? 
Sk(d ta "una bije tak mi"a oku?” 

 
Ale gdy Anielskie g"osy s"yszeli, 
Zaraz do Betlejem prosto bie#eli. 

Tam witali w #"obie Pana, 
Pokl!kali na kolana, 

I oddali dary co z sob( wzi!li. 
 

Odchodz( z Betlejem pe"ni wesela, 
*e ju# Bóg wys"ucha" pró%b Izraela. 

Gdy tej nocy to widzieli 
Co Prorocy widzie$ chcieli 

W ciele ludzkim - Boga i Zbawiciela. 
 

I my z pastuszkami dzi% si! radujmy, 
Chwa"! z Anio"ami wraz wy%piewujmy. 

Bo ten Jezus z nieba dany, 
We&mie nas mi!dzy niebiany, 

Tylko go z ca"ego serca mi"ujmy. 
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WIGILIA NA SYBERII 
Jacek Kaczmarski 1980 (wg obrazu J. Malczewskiego) 

 
Zasycza" w zimnej ciszy samowar, ukrop nalewam w szklanki, 

Przy wigilijnym stole bez s"owa %wi!tuj( polscy zes"a)cy. 
Na %cianach mro&ny osad wilgoci, obrus podszyty s"om(, 

P"omieniem ciemnym %wieca si! kopci, s"owem - wszystko jak w domu. 
"S"ysz! z nieba muzyk! i anielskie pie%ni 

S"awi( Boga #e nam si! do stajenki mie%ci 
Nie chce rozum poj($ tego chyba okiem dojrzy czego 

Czy si! mu to nie %ni"... 
Nie b!dzie tylko gwiazdy na niebie, grzybów w %wi(tecznym barszczu, 

Jest nó# z #elaza przy czarnym chlebie, cukier dzielony na kartce. 
Talerz podstawiam by nie uroni$ tego czym #ycie si! s"odzi, 

Inny w talerzu pustym twarz schroni", Bóg si! nam jutro urodzi. 
"Król wiecznej chwa"y ju# si! nam narodzi" 

Z kajdan niewoli lud swój wyswobodzi" 
Brzmij weso"o %wiecie ca"y, oddaj uk"on Panu chwa"y 
Bo to si! spe"ni"o co nas nabawi"o serca rado%ci("... 

Nie, nie jeste%my biedni i smutni, chustka przy twarzy to katar, 
Nie b!dzie klusek z makiem i kutii, b!dzie chleb i herbata. 

Siedz! i sam si! w sobie nie mieszcz! patrz(c na swoje #ycie, 
Jeste%my razem - czegó# chcie$ jeszcze, jutro przyjdzie Zbawiciel. 

"Lulaj#e Jezuniu moja pere"ko 
Lulaj ulubione me pie%cide"ko 
Lulaj#e Jezuniu lulaj#e lulaj 

A ty go Matulu w p"aczu utulaj"... 
Byleby %wiecy starczy"o na noc, d"ugo si! czeka na niego, 

By jak co roku sobie nad ranem #yczy$ tego samego. 
Znów si! urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali si! %wieca, 
Po ciemku wolno%$ w Jego imieniu jeden drugiemu obieca... 
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W ('OBIE LE(Y 
 

W "#obie le"y! Któ" pobie"y kol$dowa& ma#emu 
Jezusowi Chrystusowi, dzi% nam narodzonemu ? 

Pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzi$cznie przygrywajcie, 
Jako Panu naszemu. 

 

My za% sami z piosneczkami za wami po%pieszymy, 
A tak Tego Male)kiego niech wszyscy zobaczymy: 

Jak ubogo narodzony p#acze w stajni po#o"ony, 
Wi$c Go dzi% ucieszymy. 

 

Najprzód tedy niechaj wsz$dy zabrzmi %wiat z weso#o%ci, 
(e pos#any nam jest dany Emanuel z nisko%ci; 

Jego tedy powitajmy, z Anio#ami za%piewajmy: 
„Chwa#a na wysoko%ci!” 

 

Witaj Panie, có" si$ stanie, "e rozkoszy niebieskie 
Opu%ci#e%, a zast!pi#e% na te nisko%ci ziemskie? 
Mi#o%& Twoja to sprawi#a, by cz#owieka wywy"szy#a, 

Pod nieba Empirejskie. 
 

Przecz w "#óbeczku nie w #ó"eczku na sianku% po#o"ony? 
Wraz z bydl$ty, nie z pani$ty, w stajni jeste% z#o"ony? 
By cz#ek sianu porównany, grzesznik bydl$ciem nazwany 

Przez mnie by# wybawiony. 
 

Twoje pa)stwo i podda)stwo jest %wiat ca#y, o Bo"e! 
Ty% polny kwiat, czemu" Ci$ %wiat przyj!& nie chce, cho& mo"e? 

Bo %wiat doczesny wolno%ci zwyk# kocha&, mnie za% w swej z#o%ci 
Krzy"owe %ciele #o"e. 

 

W Ramie g#osy pod niebiosy wzbijaj! si$ Racheli, 
Gdy swe syny bez przyczyny w krwawej widzi k!pieli! 
Wi$ksze mnie, ni" ich, k!panie w krwawym czeka oceanie, 

Sk!d b$d! niebo mieli. 
 

Trzej królowie monarchowie wschodni kraj opuszczaj!, 
Serc ofiary z trzema dary, Tobie Panu oddaj!: 
Darami si$ kontentujesz, bardziej serca ich szacujesz, 

Za co te" niebo maj!. 
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JAM JEST DUDKA 
 
 

Jam jest dudka Jezusa mojego, 
B!d! mu gra" z serca uprzejmego. 

Graj dudka graj, graj Panu graj. 
 

Zagram ci mu najpierwej w dudeczki, 
Dla Jezusa i dla Panieneczki. 

Graj dudka graj, graj Panu graj. 
 

Na piszcza"ce i na multaneczkach, 
Na bandurce, oraz na skrzypeczkach. 

Graj dudka graj, graj Panu graj. 
 

Na fujarze, arfie i cymbale, 
Na organach i wdzi!cznym regale. 

Graj dudka graj, graj Panu graj. 
 

W sza"amaje i w klawicymba"y, 
A# dzieci(tku nó#ki b!d( drga"y. 

Graj dudka graj, graj Panu graj. 
 

Na puzonie, cytrze i na wioli, 
Niech si! dzieci! nacieszy do woli. 

Graj dudka graj, graj Panu graj. 
 

Póki tylko w ciele moim si"y, 
Póty-$ b!d! gra$, mój Jezu mi"y.  

Graj dudka graj, graj Panu graj.
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W DZIE- BO(EGO NARODZENIA 
 
 

W dzie) Bo#ego Narodzenia, 
Rado%$ wszystkiego stworzenia: 
         Ptaszki do szopy zlatuj(, 
         Jezusowi przy%piewuj(. 
 
S"owik zaczyna dyszkantem, 
Szczygie" mu dobiera altem, 
         Szpak tenorem krzyknie czasem, 
         A go"(bek gruchnie basem. 
 
Wróbel ptaszek nieboraczek, 
Uzi(b"szy %piewa jak #aczek: 
         Dziw dziw dziw dziw, dziw nad dziwy, 
         Narodzi" si! Bóg prawdziwy. 
 
A mazurek z swoim synem, 
Tak %wiergocze za kominem: 
         Cierp cierp cierp cierp, mi"y Panie, 
         Póki ten mróz nie ustanie. 
 
Sroka wlaz"szy na jedlin! 
Odar"a sobie "ysin! 
         I cho$ go"e %wieci czo"o 
         Dzieci(tku %piewa weso"o. 
 
Kur na grz!dzie krzyczy wsz!dzie: 
Wsta)cie ludzie, bo dzie) b!dzie, 
         Do Betlejem pospieszajcie, 
         Boga w ciele przywitajcie.
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WIWAT, WIWAT 
 
 

Wiwat dzisiaj Boskiej Istno%ci, gdy zst!puje z niebios w nizko%ci! 
Ju# si! ono spe"ni"o, co pod figur( by"o. 
Wesele na ziemi, gdy Boga widzimy. 
Krzyknij %wiecie, z wielkiej rado%ci! 

 
Ju# proroków pismo spe"nione, gdy widzimy S"owo wcielone; 

Symeon si! weseli, gdy s"yszy, #e Anieli 
Bogu wy%piewuj(, pokój oznajmuj(. 

Serce ca"e rado%$ przenika. 
 

Ju# Ojcowie to uprosili, czego wszyscy sobie #yczyli, 
P"acz(c, j!cz(c wzdychali, rosy z nieba wo"ali: 
„Spu%$cie nam ob"oki, wydajcie nam w skoki, 

#eby%my tu d"u#ej nie byli”. 
 

S"odki Jezu, jak Ci dzi!kowa$, gdy #e% zst(pi" Ojców ratowa$. 
Gdy Ojcowie ju# w niebie, przyjmij dzieci do Siebie; 

Przyjmij Ojców syny i matek dzieciny. 
Niechaj 'wi!ci i nas ratuj(. 

 
Wiwat, wiwat! Wielka ochota, gdy Bóg nieba otworzy" wrota; 

Niesko)czone rado%ci, gdy Bóg w Swojej mi"o%ci 
Piek"o zawojowa" i czarta przykowa". 

O szcz!%liwa niebios roboto! 
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PRZYST.PMY DO SZOPY 
 
 

Przyst(pmy do szopy, 
u%ciskajmy stopy 

Jezusa male)kiego, 
Który Swoje Bóstwo 
przyodzia" w ubóstwo 
dla zbawienia naszego. 

Zawitaj Zbawco narodzony 
Z Przeczystej Panienki! 

Gdzie ber"o, gdzie Twoje korony, 
Gdzie ber"o, gdzie Twoje korony, 

Królu w%ród stajenki? 
 
 

W stajni s"aby le#y, 
W rozkaz jego bie#y 

Do celu wszech%wiat ca"y; 
On S"owo wcielone 
Na sianie z"o#one, 

A przecie jest Pan chwa"y! 
O Bo#e, b(d&#e pozdrowiony 

Nasze pocieszenie, 
Ach ocal ludzki ród zgubiony, 
Ach ocal ludzki ród zgubiony 

I przychyl zbawienie. 
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PASTERZE MILI, CO+CIE WIDZIELI? 

Pasterze mili, co%cie widzieli? 
Widzieli%my male)kiego Jezusa Narodzonego, 

Syna Bo"ego. 

Co za pa#ac mia#, gdzie gospod! sta#? 
Szopa byd#u przyzwoita i to jeszcze *le pokryta 

Pa#acem by#a. 

Jakie #ó"eczko mia# Pani!teczko ? 
Marmur twardy, "#ób kamienny, na tem Depozyt zbawienny 

Spoczywa# #o"u. 

Co za obicie mia#o to Dzieci$? 
Wisz!c spod strzech paj$czyna Boga i Maryi syna 

Obiciem by#a. 

W jakiej odzie"y Pan nieba le"y? 
Za purpur$, per#y drogie, ustroi#a Go w ubogie 

Pieluszki n$dza. 

Czyli w wygodach, czy spa# w swobodach? 
Na bar#ogu, ostrem sianie, delikatne spa#o Pani$, 

A nie w #ab$dziach. 

Kto asystowa#, kto Go pilnowa#? 
Wó# i osio# przykl$kali, par! Go sw! zagrzewali 

Dworzanie Jego. 

Jakie kapele nuci#y trele? 
Anio#owie mu %piewali, my na dudkach przygrywali 

Skoczno, weso#o. 

Kto wi$cej %pieszy#, by Dzieci$ cieszy#? 
Józef stary z Panieneczk! za melodyjn! piosneczk! 

Dzieci$ cieszyli. 

Jakie%cie dary dali, ofiary? 
Serca%my w#asne oddali, a odchodz!c pokl$kali, 

Czo#em mu bili. 
 

To" i my %pieszmy, dary mu nie%my, 
Przyjmie nas Jezus kochany, Zbawca nasz i Pan nad pany 

Pob#ogos#awi.



23 
 

WITAJ, GWIAZDKO Z'OTA 
 
 

Witaj gwiazdko z"ota, na niebios przestworze. 
Witaj nam rado%nie, Dzieci(teczko Bo#e! 

Wznie% "ask pe"ne d"onie nad g"owy naszemi, 
My Ci za%piewamy po calutkiej ziemi. 

 
My Ci za%piewamy weso"emi tony, 

Na ko%ció"ku Twoim uderzymy w dzwony. 
I tak d&wi!cze$ b!dzie pie%) radosna wsz!dzie: 

Hej kol!da, kol!da, hej kol!da, kol!da. 
 

'wieci gwiazdka w górze, cudnym blaskiem wie%ci: 
W  ubo#uchnej szopce Matka Syna pie%ci, 
Jezus d"onie wznosi nad naszemi g"owy, 

B"ogos"awi, cieszy radosnemi s"owy. 
 

Pastuszkowie mili, pójd&cie do stajenki, 
Jemu si! pok"o)cie, popro%cie Panienki. 

Kto ma w sercu bóle, kto ma "zy na twarzy, 
Tego On pocieszy, "ask( sw( obdarzy. 

 
Oto lirnik stary %piewn( lir! stroi. 

Niech#e zagra na niej, pastuszkowie moi! 
Wszak Chrystus si! rodzi, %piewa$ nam si! godzi: 

Hej kol!da, kol!da, hej kol!da, kol!da. 
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+LICZNA GWIAZDO 
s"owa: Jerzy Masior        muzyka: Aleksander Porzucek 

 
'liczna Gwiazdo, Gwiazdo moja 
        pulsuj(ca niepokojem 
'liczna Gwiazdo, Gwiazdo srebrna, 
        b(d& nad nami, Ty% potrzebna. 
        'liczna Gwiazdo, Gwiazdo Wschodnia, 
        Ty% nad nami jak pochodnia. 
'liczna Gwiazdo znad Ko"ymy, 
        tam milczenie, my s"yszymy. 
 
'liczna gwiazdo nad Katyniem, 
        ból twych mogi" nie przeminie. 
'liczna Gwiazdo Starobielska 
        Ty% #o"nierska, czy anielska? 
        'liczna Gwiazdo Kazachstanu, 
        tam Twe %wiat"o te# widziano. 
'liczna Gwiazdo nad cedrami, 
        tam w%ród tajgi by"a% z nami. 
 
'liczna Gwiazdo ty% latarnia, 
        czy os"onisz, czy przygarniesz? 
'liczna gwiazdo, ty u"a)ska, 
        jaz"owiecka i hetma)ska. 
        'liczna Gwiazdo Czeremoszu, 
        ból i szumy Tobie znosz(. 
'liczna Gwiazdo +yczakowa, 
        dla nas jedna "z! zachowaj. 
 
'liczna Gwiazdo niebosk"onu 
        Ty nam jeste% przyrzeczona. 
'liczna gwiazdo czas odmierzasz, 
        My twe dzieci, czy #o"nierze? 
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NOJPIEKNIEJSO NOCKA 
 

Nojpiekniejso nocka w ca"ym roku 
Telo mo rado%ci i uroku 

+od wieków cekany, nas umi"owany 
Narodzie" si!. 

 
Pod reglami %niezek bio"y lezy 

Kozdy na pasterke wartko biezy 
W ko%ció"ku drewnianem, fce si! spotka$ z Panem 

 Jezusickiem. 
 

Choinecka stoi juz ubrano 
A pod niom prezenty som dlo Pana. 

Scyre i serdecne, coby scyn%cie wiecne  
Panowa"o. 

 
Dobze ze% sie Jezu dzi% nom zrodzi", 

Bedzies w bio"ych portkach sobie chodzi". 
I mio" na mój dusik z piórkiem kapelusik 

Na g"ówecce. 
 

W stajenecce Twoji Jezusicku, 
Skrzypce swoje stroim psy z"óbecku. 

Co "od noskich Tater niesie holny wiater  
Piosenecki. 

 
A kie Ci zimniutko bedzie w z"óbku, 

My Cie we&miem do nos i w serdusku 
Wartko Cie "ogzejem, lepiej kie w Betlejem  

Mi"owaniem. 
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Kol!da Lochu Camelot 
GWIAZDA NAD NASZYM DOMEM 
      s"owa: Bronis"aw Maj      muzyka: Ewa Kornecka 

 

Gwiazda nad naszym domem, 
Nad naszym sto"em %wiat"o. 
Przyjd& go%ciu nieznajomy, 
Czas do wigilii zasi(%$. 
 

Za sto"em wolne miejsce 
Dla ciebie i nakrycie 
I miejsce w naszych sercach. 
Czas ju#, by% do nas przyszed". 
Czekamy, wygl(damy, 
Otwarte drzwi na o%cie#. 
Bez ciebie nie zaczniemy, 
Spiesz si!, serdeczny go%ciu. 
                Kimkolwiek jeste%, w"a%nie 
                Na ciebie tak czekamy, 
                Nad naszym domem jasno%$ 
                Otwiera serca bramy. 
                Id& za ognikiem gwiazdy 
                Wysokiej tam, na niebie, 
                Ona ci! doprowadzi 
                Tu, gdzie czekamy ciebie. 
Nie zamknie si! bez ciebie 
+a)cuch z"(czonych d"oni, 
Bez ciebie nie przebiegnie 
Mi"o%$ jak iskra po nim, 
Bez ciebie gorzki b!dzie 
Makowiec, kompot, kutia, 
Bez ciebie si! w kol!dzie 
Pogubi( wszystkie nuty. 
                Kimkolwiek jeste%, w"a%nie 
                Na ciebie tak czekamy, 
                Nad naszym domem jasno%$ 
                Otwiera serca bramy. 
                Tej nocy #aden cz"owiek 
                Nie mo#e by$ samotny, 
                Chod& pr!dzej tu, gdzie p"onie 
                'wiate"ko w naszym oknie. 
Za sto"em wolne miejsce.... 
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Kol!da Lochu Camelot 
TAKI DZIE-, TAKA NOC  

s"owa: Micha" Chudzi)ski       muzyka: Ewa Kornecka 

Tak dzi% ciep"o, cho$ zima za progiem. 
W kuchni pachnie karpikiem, pierogiem. Taki dzie), taka noc. 

Nawet zegar inaczej dzi% chodzi, 
Tyka cicho, #e Bóg si! rodzi. Taki dzie), taka noc. 

Troski, smutki zgin!"y gdzie% w dali, 
'wieca w oknie twe serce rozpali.  

Taki dzie), taka noc. Taka noc. 
 

Ref.: Nowy czas si! zacznie, b!dzie pi!kniej, ja%niej. 
Bo ta ma"a p"acz(ca dziecina 

Od pocz(tku dzi% wszystko zaczyna. Taki dzie), taka noc. 
 

Teraz #ona ci wszystko wybaczy, 
Nawet to, #e wci(# szukasz pracy. Taki dzie), taka noc. 

Ty j( mocniej ni# zwykle przytulisz 
I serduszko jej ciep"em rozczulisz. Taki dzie), taka noc. 

Oczy zal%ni( wam gwiazdy blaskiem, 
Wyszeptane #yczenia z op"atkiem.  

Taki dzie), taka noc. Taka noc, taka noc. 
 

I kol!d! zamruczy pies z kotem, 
'wierszcz i myszka nabior( ochoty. Taki dzie), taka noc. 

Nawet zawsze powa#ny polityk 
Ludzkim g"osem dzisiaj zaryczy. Taki dzie), taka noc. 

Naród te# jakby bardziej weso"y, 
Cho$ przed skromne zasi(dzie sto"y.  

Taki dzie), taka noc. Taka noc. 
 

Ref: Nowy czas si! zacznie [...] 
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W+RÓD NOCNEJ CISZY 
 
 

W%ród nocnej ciszy g"os si! rozchodzi: 
Wsta)cie pasterze, Bóg si! wam rodzi! 

Czem pr!dzej si! wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie, 

Przywita$ Pana. 
 

Poszli znale&li dzieci(tko w #"obie, 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 

Jako Bogu cze%$ Mu dali, 
A witaj(c za%piewali 
Z wielkiej rado%ci: 

 
„Ach witaj Zbawco z dawna #(dany, 

Cztery tysi(ce lat wygl(dany! 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Ty% tej nocy 

Nam si! objawi"”. 
 

I my czekamy na Ciebie Pana, 
A skoro przyjdziesz na g"os kap"ana,  

Padniemy na twarz przed Tob(, 
Wierz(c #e% jest pod os"on( 

Chleba i wina. 
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BÓG SI, RODZI 
 

Bóg si$ rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obna"ony; 

ogie) krzepnie, blask ciemnieje, 
ma granice Niesko)czony. 

Wzgardzony – okryty chwa#!, 
%miertelny – Król nad wiekami; 
 a S#owo Cia#em si$ sta#o 

 i mieszka#o mi$dzy nami. 
 

Có", masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzuci# szcz$%cie twoje, 
szed# mi$dzy lud ukochany, 
Dziel!c z nim trudy i znoje: 
niema#o cierpia#, niema#o, 
"e%my byli winni sami; 

 a S#owo…  
 

W n$dznej szopie urodzony, 
"#ób Mu za kolebk$ dano; 

có" jest, czym by# otoczony? 
Byd#o, pasterze i siano. 

Ubodzy, was to spotka#o 
wita& Go przed bogaczami; 

 a S#owo…  
 

Potem i króle widziani, 
cisn! si$ mi$dzy prostot!, 
nios!c dary Panu w dani: 

mirr$, kadzid#o i z#oto. 
Bóstwo to razem zmiesza#o 
z wie%niaczymi ofiarami; 

 a S#owo…  
 

Podnie% r$k$, Bo"e Dzieci$, 
b#ogos#aw ojczyzn$ mi#!, 

w dobrych radach, w dobrym bycie 
wspieraj jej si#$ sw! si#!, 

dom nasz i maj$tno%& ca#!, 
i Twoje wioski z miastami; 

 a S#owo… 



 
 

SPIS TRE+CI 
 

1. WIELKA TAJEMNICA 

2. SZCZODRY WIECZÓR 

3. DNIA JEDNEGO O PÓ+NOCY 

4. PÓ+NOC JU* BY+A 

5. BRACIA PATRZCIE JENO 

6. GDY SI, CHRYSTUS RODZI 

7. GORE GWIAZDA JEZUSOWI 

8. JEST STÓ+ NAKRYTY 

9. DZISIAJ W BETLEJEM 

10. JEZUS MALUSIE-KI 

11. P+ACZE JEZUS MA+Y 

12. GDY 'LICZNA PANNA 

13. TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO 

14. CIESZMY SI, I POD NIEBIOSY 

15. Z NARODZENIA PANA 

16. WIGILIA NA SYBERII 

17. W *+OBIE LE*Y 

18. JAM JEST DUDKA 

19. W DZIE- BO*EGO NARODZENIA 

20. WIWAT, WIWAT 

21. PRZYST.PMY DO SZOPY 

22. PASTERZE MILI, CO'CIE WIDZIELI 

23. WITAJ, GWIAZDKO Z+OTA 

24. 'LICZNA GWIAZDO 

25. NOJPIEKNIEJSO NOCKA 

26. GWIAZDA NAD NASZYM DOMEM 

27. TAKI DZIE-, TAKA NOC 

28. W'RÓD NOCNEJ CISZY 

29. BÓG SI, RODZI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZI!KOWANIA 
 

Za pomoc w realizacji 36. Lekcji "piewania sk#adamy serdeczne podzi$kowania 

 

 

Przyjacio#om i wszystkim artystom Lochu Camelot 

ofiarnie zaanga%owanym w przygotowanie 36. Lekcji 

 

oraz pracownikom Biblioteki Polskiej Piosenki 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI 
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Pomys#odawca krakowskich Lekcji "piewania  
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Scenariusz 
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