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Ej cna panna Pana Przemiłego nam porodziła 
Owinąwszy do jasełek swego syna włożyła 
Z tej serdecznej radości, z tej Bożej miłości,  
Panu śpiewała, i dziękowała. 
 
Przetóż i my za to narodzenie, bądźmy wdzięcznymi,  
Nieśmy Panu chwałę dziękczynienie głosy ckliwymi. 
Ojcowi niebieskiemu, wielce łaskawemu za dar dziynkujmy, 
w nim się radujmy. 
 
On to nam w swej niezmiernej miłości wszystko darował 
Zesłał Syna z swojej wysokości, by nas zachował 
Wstrętne od narodzenia, znosił utrapienia, w niewygodzie żył 
by nam Zbawcą był. 
 
Mówmyż Ojcze-Tobie dziynkujemy, z serca szczerego 
Że cię w duchu, w prawdzie czcić możemy przez Syna Twego. 
Dla Jego narodzenia wybaw z potympienia grzesznych z miłości 
wiedź do radości. 
 
********************************************************** 
 

Dzisioj w betlyjce, 
Tam pod Betlejym, cuda są i dziwy, 
Bo prosto z nieba, 
Aby świat zbawić Gość wielgi tam przibył. 

Pónbóczek w stajni, idź go przygarnij, 
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli, 
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy 
I mu coś fajnego domy! 

Panna Maryjka,  
Piastuje w rynkach Pónbóczka małego 
I tak se myśli, 
Niych mu się przyśni coś fest pobożnego. 

1. Ej, cna Panna 

(pieśń religijna 

ewangelików 

cieszyńskich) 

2.Dziesioj w Betlyjce 

(tekst Irena Śliwko) 



Pónbóczek w stajni, idź go przygarnij, 
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli, 
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy 
I mu coś fajnego domy! 

Prziszli pastyrze, 
Łotwarli dźwiyrze, zagrali na lirze, 
Czamu na sianie,Leżysz nasz Panie,  
kaj zogówek z piyrzym? 

Pónbóczek w stajni, idź go przygarnij, 
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli, 
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy 
I mu coś fajnego domy! 

 
 
********************************************************** 
  
 
Hej byliśmy bracia pastuszkowie w Betlejem 
Widzieliśmy Dziecię Deum natum et Regem  
Jezusa z Maryją śliczną jak lilija/2x 
Ej kolęda kolęda/4x 
 
Gdy panna Maryja Jezusa porodziła  
Zaraz go powiwszy w żłóbku położyła 
Służy mu  tam spałem osiołek też z wołem / 2 x 
Ej kolęda kolęda/ 4x 
 
Witajże Paniczu narodzony nasz Boże 
Pójdziemy koleją w dzień i w nocy na stróże 
Szczypek narąbiemy, wody przyniesiemy/2x 
Ej kolęda, kolęda/4x 
 
 
 
 

3.Ej kolęda, kolęda 

(Hej byliśmy bracia 

pastuszkowie w 

Betlejem) 



Gdy Pon Jezu we dźwi puko, Oj lelu, lelu we dźwi puko. 
Matka Bosko mu odmyko, Oj lelu, lelu, mu odmyko. 
Idźże  Jezu w moje progi, Oj lelu, lelu w moje progi 
Chociaż dom mój jest ubogi, Oj lelu, lelu jest ubogi 
A na dachu gołąb grucho, Oj lelu, lelu gołąb grucho 
I wygruchoł bryłę złota, Oj lelu, lelu bryłę złota 
A chłop odniósł do złotnika, Oj lelu, lelu do złotnika 
Złotnik uloł dwa kielichy, Oj lelu, lelu dwa kielichy 
A któż z nich bydzie pijoł, Oj lelu, lelu będzie pijoł 
Sam Pón Jezus i Maryja, Oj lelu, lelu i Maryja.  
 
******************************************************** 
 

Z tomu: PASTORAŁKI i K O L Ę D Y Z MELODYJAMI CZYLI PIOSNKI WESOŁE LUDU W 
CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA PO DOMACH ŚPIEWANE a przez X. M. M. M. 
(Michał Marcin Mioduszewski) ZEBRANE. UWAGA. Piosnki te w kościele śpiewane 
być niepowinny.(wyd.1843) 
 

Kaczka pstra, dziatki ma: 
Siedzi sobie na kamieniu, 
Trzyma dudki na ramieniu, 
Kwa kwa kwa, pięknie gra. 
 
Gęsiorek, Jędorek, 
Na bębenku wybijają, 
Pana wdzięcznie wychwalają: 
Gę gę gę, gęgają. 
 
Czyżyczek, Szczygliczek, 
Na gardłeczkach jak skrzypeczkach, 
Śpiewają Panu w jasłeczkach: 
Lir lir lir, w jasłeczkach. 
 
Słowiczek, muzyczek, 
Gdy się głosem popisuje, 
Wesele światu zwiastuje: 
Ciech ciech ciech, zwiastuje. 

 

4.Gdy pon Jezu 

 

5.Kaczka pstra 



 
Skowronek jak dzwonek, 
Gdy się do nieba podnosi, 
O kolędę pięknie prosi: 
Fir fir fir, tak prosi. 
 
Wróblowie, stróżowie, 
Gdy nad szopą świergotają, 
Paniąteczku spać nie dają, 
Dziw dziw dziw, nie dają. 

 
********************************************************** 
 

[18 wieczna kolęda ze zbioru Wesołowskiego) Quem pastores laudavere – to popularna  
w wielu rejonach Europy kolęda, której najstarszy zapis znajduje się w rękopisie pochodzącym 
z Opactwa Cystersów w Hohenfurth (łac.Altovadum, cz.Vyśśi Brod)w południowych Czechach. 
Rękopis datowany jest na rok 1410, przyjmuje się że kolęda powstała jeszcze w XIV wieku] 

 
Narodził się nam Zbawiciel 
Wszelkiej duszy pocieszyciel 
Śpiewajmy wszyscy z weselem 
Alleluja, Alleluja 
* 
Gdy Panna Syna powiła 
Światłość niebieska świeciła 
Ludziom pokój objawiła 
Alleluja, alleluja 
* 
Józefie bądź nam łaskawym 
Wpuść nas do Panny z śpiewaniem 
Ucieszy nas porodzeniem 
Alleluja, Alleluja 
* 
Chwała Bogu z wysokości 
Pokój ludzkiej pobożności 
Domieść nas wiecznej radości 
Alleluja, Alleluja 

 

6.Narodził się nam 

Zbawiciel 



* 
Jezu miły, Synu Boży 
Z Panny czystej narodzony 
Wejrzyj dziś na lud pokorny 
Alleluja, Alleluja 
* 
Maryjo Matko miłości 
Wejrzyj na nasze żałości 
Oddal od nas wszystkie złości. 
Alleluja Alleluja 
* 
Amen amen już śpiewajmy 
Bogu cześć, chwałę dawając 
Pannie czystej się kłaniając 
Alleluja Alleluja 
 
********************************************************** 
 
Oj wstaje rano, rano, raniutko, oj koleda , koleda 
Oj  i sianeczka, dwa sita żyta oj koleda, koleda 
Dwa sita żyta, trzeci pszenicy oj koleda, koleda 
Oj i wyszłam na wielki dworzec oj koleda, koleda 
Ni psy szczekaja, ni kury piejo oj koleda, koleda 
Oj i przybiega czarny kudłaty oj koleda, koleda 
Czarny kudłaty, krzywy i w łapciach oj koleda, koleda 
Oj i pochwycił za białe rączki oj koleda, koleda 
Oj i unosi do zielonego lasa oj koleda, koleda 
Oj i postawił pod jaworeczkiem oj koleda, koleda 
Oj obsypuje złotem i srebrem oj koleda, koleda 
 
 
 
 
 
 

7.Oj wstaje rano, 
raniutko 

(ze zbiorów Oskara 
Kolberga, z Litwy od 

Krakopola) 



 
  
Posłuchejcie pastyrze 
Łostawcie już swe lyże. 
I drapko stowejcie, się szykujcie 
I szczewiki łobujcie, 
Za gwiazdą wyndrujcie! 
 
To postyrze zrobili, 
Co anieli pedzieli. 
I roz, dwa, przi betlyjce już stoją, 
Ale się włazić boją 
I we dźwiyrza klupią! 
 
Szczynść Boże ci Pónbóczku, 
Narodzóny w żłóbeczku. 
A my się tego niy spodziywali, 
Co my to łogladali, 
My pasterze biydni. 
 
********************************************************** 
 

Piykno Paniynka synka piastowała, 
Jak fest mu pszała, tak piyknie śpiywała: 
Lili, lililaj, mój mały syneczku, 
Uśnij drapko już, na tym zogóweczku. 
 
Zawrzyj już łoczka, śpij i mie usuchnij, 
Bo jom móm tela do zrobiynio w kuchni: 
Lili, lililaj, mój mały syneczku, 
Uśnij drapko już, na tym zogóweczku. 
 
Wół i łosiołek, twe graczki pluszowe, 
Niych Ci się prziśniom, jak sny kolorowe. 
Lili, lililaj, mój mały syneczku, 
Uśnij drapko już, na tym zogóweczku. 

8.Posłuchejcie 

pastyrze 

(mel. Anioł 

pasterzom mówił) 

(pieśń religijna 

ewangelików 

cieszyńskich) 

9.Piykno Paninka 

(mel. Gdy śliczna 

Panna)  

 



 
Czy coś Cie boli, pieluchy mosz zlóne? 
Abo mosz w brzuszku coś nałónaczóne? 
Lili, lililaj, mój mały syneczku, 
Uśnij drapko już, na tym zogóweczku. 
 
********************************************************** 
 

Jezusik maluśki , Jezusik nieduzy hej o hej! 
Na przypiecku siedział, fajecke se kurził, o hej! 
Fajecke se kurził, na przypiecku kucoł, hej, o hej! 
Portki mu opedli, pies na niego mrucoł o hej! 
Janiołowie grajom, Matka Boska śpiwo, hej, o hej! 
Syćka świnci tańcom, a Duch Świnty ziwo, o hej ! 
 
 

********************************************************** 

Piosenka żartobliwa śpiewana przez dziewczęta chodzące po kolędzie w 
Wólce Pełkińskiej, w okresie powojennym. 
 

Posłuchajcie historyi  
Jak to dawniej na Wigilii  
Dziadek z babką mądrzy byli  
Samogony narobili -  
Na Wigilię!  
 
Ziemniaków nagotowali  
Wody z mąką namieszali  
I do tego jeszcze drożdży  
Żeby był wesoły każdy -  
na Wigilii!  
 
Beczkę w stajni postawili  
i samogonę nakryli  
cielę w nocy się urwało  
i samogonę wychlało -  
na Wigilię!  

 

10.Jezusik maluśki 

11.Posłuchajcie 
historyi 
 

(mel. W dzień 
Bożego narodzenia 
radość wszelkiego 
stworzenia)  



 
Dziadek z babką zaraz z rana  
Patrzą jak tam samogona  
Patrzo, a tu beczka pusta,  
Tylko cielę w stajni husa -  
Na Wigilię!  
 
Ciele w stajni odurzone  
Miało we łbie samogonę  
Chociaż miało krótkie rogi,  
Połamało im pierogi -  
Na Wigilię!  
 
Dziadek z babką mądrzy byli  
Zaraz cielaka sprzedali,  
Tak się za niego upili  
Tydzień spali po Wigilii -  
Mieli spokój!  
 

 
W dzień Bożego Narodzenia 
radość wszystkiego stworzenia: 
ptaszki do szopy zlatują, 
Jezusowi przyśpiewują. przyśpiewują 
 
Kurczęta w piszczałki grały, 
Uczone kosy śpiewały, 
Niedźwiedź pacierz mówił 
Koń zębami dzwonił nad żłobem.  
 
Zając siedząc z królikami, 
Bębnił swojemi nóżkami, 
Wróble coś gwarzyły 
Gdy sobie podpiły z dzierlatką, z czeczotką. 
 

12.W dzień Bożego 

Narodzenia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrealizowano w ramach stypendium  

z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 

 
Kolędy 1 - 10 udostępnione grzecznościowo przez Beatę Pajest – 

Lewandowską, śpiewane przez grupę śpiewu archaicznego ARCHAIKA 
w Centrum Kultury w Katowicach  

 
Piosenka 11 ze zbioru Bartosza Gałązki  Kolędy Podkarpacia, t. 3: 

Pogranicze polsko-ruskie, cz. 1  

 

 

Irena Śliwko 
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stypendium
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