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ll2itai $wiazdko złota
ląolęda

Slowa : Stanisław ftzętkowski

Moderato

na niebios przestwo
we.so.łe.mi to

-

,/a

Witaj nam ra . doŚ
na koŚciÓł . ku Two

Muzyka : Zygmunt Noshowshi

dzieciateczko
uderzy - my
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Bo
w dzwo

zaśpiewa . my To bie, po calut - kiej zie
da ! Hej ! Kolę . dao kolęHei ! Kolędao ko .lę

że!
- ny!

Wznieś łask pełne dło
I tak dźwięczyć bę

nie, nad głowy na.sze
dzie pieśri ra . dosna wszę

mi,
dzie

mi!
da!

Swie
Pas

ritardando

ci gwiazdka w g6tze, cudnym blaskiem wieści.
tusz kowie mi . lio p6jd'żcie do sta . jen - ki.



Wu
Je

bo . żluchnej szopce Matka Syna pieś . ci.
mu się pokłoricieo poproście Pa . nienki.

Jezus dłonie wzno . Si,
Kto ma w sercu bÓ . le.

ra.doś.ne . mi sło . wy !

łas . ką go ob . da . tzy.
nad prostacze gło . WYo błogoslawio cieszy,
kto ma ł,zy na twa . tZY, tego on po . cieszy,

śpiew . ną li.rę stro i, niechże za.gta na niej



pastuszkowie mo

go

Wszak się Chrystus ro dzi, śpiewać nam się

ritenuto rallentando

Hej ! Kolęda, ko .lę . da. Hej ! Kolę.da, ko.lę . da !



słall ltomangwshi

+ 24.1V. 1863 - Jozefow

Poeta, prawnik i krytyk

|iteracki, tęskniący za
wo|nością patriota, Żoł.

n ierz-powstani ec, adiutant

generała Marcina

Borelovrrski

Pierwotna nazwa i tekst kolędy, w latach 1863.65 oraz jej tworcy

ZyŚmunt Noshoilghi
r 

02. V.1846 - Warszawa
+ 23.V11.1909- W arsawa.

Kompozytor i nauczyciel

r,rrybitnych tworcow

,,Młodej Po|ski''

( Roiycki , Ka rłowicz,

Szymanowski, Fitelberg,

Lachman, Szeluta)

Kolęda żolniensląa
roh 1863

|dzie wiarus stary do ludzi w ko!ędzie,
Witać nowe latko i śpiewaÓ wam będzie.
SłuchajcieŻ ludkowie, co Wam wiarus powie,
Hej, ko!ęda, ko!ęda !

Małe dziedę Jezus W stajence się rodzi,
Wszystkich oswobodził, PoIs kę oswobodzi.
Tylko z nim trzyrnajmy, Jemu chwałę dajmy,
Hej, ko!ęda, ko!ęda !

Ślicznie słonko świeci, h3 niebie wysokim,
Lśni się śnieŻek biaty na polu szerokim.
BądŹ jak śnieŻek biały polski ludu cały!
Hej, ko!ęda, ko!ęda !

Ojcze, idi do pracy, domu pilnuj matko,
Dzieci, Wy do szkoły , przyjdzie nowe latko
WoIności, swobody, jedności i zgody,
Hej, ko!ęda, ko!ęda!
A gdy przyjdzie do nas Niebieska Dzieciho,
Zyska wolnośc Polska, Litwa, Ukraina.
Woła narod cały . Przybądi Jezu mały !
Hej, ko!ęda, ko!ęda !

Wtedy to dopiero przyjdzie wiarus stary
Powinszowac !udziom Wolności i wiary.
Wtedy krzykniem razerT| gardłem i Że|azern :

Hej, ko!ęda, ko!ęda!

Tekst ten eaenzurowano. W nowej Wersji Stanisława Rzętkowskiego
utwÓr wydał w roku 1865 Stanisław Moniuszko, w..Tygodniku ||ustrowanym''


