
 

 

 
Oferuje instrumentalne podkłady CD-audio i mp3 60 kolęd i pastorałek z linią 

melodyczną i bez linii melodycznej na 4 płytach, zapakowane w pudełko dvd box 

4 (moje autorskie nuty 60 kolęd i pastorałek także są do kupienia). 
  

 

3 płyty CD-audio (w każdej po 20 podkładów) zawierają podkłady z linią melodyczną z 

obniżonymi tonacjami, które można odtwarzać na dowolnym CD-playerze.  

 

 4 płyta zawiera zbiór podkładów kolęd i pastorałek mp3:  

- 60 podkładów mp3 z linią melodyczną w oryginalnych tonacjach ze zbioru kolęd 

- 60 podkładów mp3 bez linii melodycznej w oryginalnych tonacjach ze zbioru kolęd 

- 60 podkładów mp3 z linią melodyczną w obniżonych tonacjach ze zbioru kolęd 

- 60 podkładów mp3 bez linii melodycznej w obniżonych tonacjach ze zbioru kolęd. 

(łącznie na 4 płytach jest 240 podkładów kolęd i pastorałek) Do płyty dołączam również 

śpiewniczek - teksty wszystkich kolęd, można je sobie także wydrukować. 

Płyty dostępne od ręki -> koszt za 4 płyty podkładów kolęd w promocyjnej 
cenie 60 zł. Płyty idealne do wspólnego kolędowania szkole, w domu, w 
rodzinie, także jako pomoc duszpasterska dla katechetów i księży. 
Śpiewajmy więc! Na uroczystej liturgii, w domowym zaciszu, w gronie 
bliskich i przyjaciół, przy wigilijnym stole i w czasie świątecznych spotkań. 
Śpiewajmy z radością!  

 



 

 

PODKŁADY MUZYCZNE (tonacje) 
(w nawiasie podane są oryginalne tonacje ze śpiewnika nutowego kolęd oraz obniżone tonacje do śpiewania) 

część I  
 

1. A wczora z wieczora (10 zwrotek D -> obniżona o -2 półtony do C)  

2. Ach ubogi żłobie (5 zwrotek F -> obniżona o -3 do tonacji D) 
3. Anieli w niebie (4 zwrotki D -> obniżona o -2 do C) 

4. Anioł pasterzom mówił (7 zwrotek F -> obniżona o -3 do D) 

5. Bosy pastuszek (2 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 
6. Bóg się rodzi (4 zwrotki C -> obniżona o -1 do H) 

7. Bóg się z Panny narodził (7 zwrotek C -> obniżona o -1 do H) 

8. Bracia patrzcie jeno (3 zwrotki G -> oryginalna G) 
9. Cicha noc (3 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 

10. Cieszmy się i pod niebiosy (4 zwrotki D -> obniżona o -2 do C) 

11. Dlaczego dzisiaj (4 zwrotki C-> obniżona o -1 do H) 
12. Do szopy, hej pasterze (4 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 

13. Dzisiaj w Betlejem (7 zwrotek F -> obniżona o -3 do D) 
14. Dziś w stajence (3 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 

15. Gdy się Chrystus rodzi (6 zwrotek C -> obniżona o -1 do H) 

16. Gdy śliczna Panna (4 zwrotki G -> obniżona o -3 do E) 
17. Gore gwiazda Jezusowi (5 zwrotek d -> oryginalna d) 

18. Hej w dzień narodzenia (3 zwrotki D -> obniżona o -2 do C) 

19. Jakieś światło nad Betlejem (3 zwrotki D -> obniżona o -2 do C) 
20. Jasna kolęda (2 zwrotki G -> obniżona o -2 do F) 
 

część II 
 

 

1. Jest taki dzień (2 zwrotki D -> oryginalna D) 
2. Jezus malusieńki (12 zwrotek a -> obniżona o -2 do g) 

3. Jezusa narodzonego (5 zwrotek D -> obniżona o -2 do C) 

4. Jingle Bells (2 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 
5. Kolęda dla nieobecnych (2 zwrotki C -> oryginalna C) 

6. Lulajże Jezuniu (6 zwrotek C -> obniżona o -3 do A) 

7. Maleńka miłość (2 zwrotki C -> obniżona o -1 do H) 
8. Mędrcy świata (4 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 

9. Mizerna cicha (6 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 

10. Narodził się Jezus Chrystus (5 zwrotek C -> obniżona o -1 do H) 
11. Nie było miejsca (3 zwrotki e -> obniżona o -2 do d) 

12. O gwiazdo Betlejemska (3 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 

13. Oj, maluśki, maluśki (8 zwrotek D -> oryginalna D) 
14. Pan z nieba (4 zwrotki C -> obniżona o -1 do H) 

15. Pasterze mili (6 zwrotek F -> obniżona o -3 do D) 

16. Pastorałko nieś się biała (2 zwrotki D -> oryginalna D) 
17. Pośpieszcie już wszyscy (4 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 

18. Pójdźmy wszyscy (10 zwrotek G -> obniżona o -3 do E) 

19. Przybieżeli do Betlejem (8 zwrotek C -> obniżona o -1 do H) 
20. Przylecieli Aniołkowie (5 zwrotek D -> obniżona o -2 do C) 

 



 

 

część III 
 

1. Przystąpmy do szopy (2 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 

2. Skrzypi wóz (5 zwrotek G -> obniżona o -2 do F) 

3. Świeć gwiazdeczko mała (3 zwrotki D -> obniżona o -2 do C) 
4. Tam gdzie Ty, Jezu (2 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 

5. Tryumfy Króla niebieskiego (4 zwrotki G -> obniżona o -3 do E) 

6. Uciekali, uciekali (3 zwrotki a -> obniżona o -3 do fis) 
7. W dzień Bożego Narodzenia (5 zwrotek D -> oryginalna D) 

8. W grudniowe noce (3 zwrotki D -> oryginalna D) 

9. W żłobie leży (8 zwrotek F -> obniżona o -3 do D) 
10. We wish you a merry (2 zwrotki C -> obniżona o -7 do G) 

11. Wesołą nowinę (8 zwrotek D -> obniżona o -2 do C) 

12. Witaj Jezu ukochany (5 zwrotek C -> obniżona o -1 do H) 
13. Witajmy Jezusa (3 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 

14. Wiwat dzisiaj Boskiej (3 zwrotki C -> obniżona o -1 do H) 

15. Wśród nocnej ciszy (4 zwrotki G -> obniżona o -3 do E) 
16. Z kopyta kulig rwie (4 zwrotki C -> obniżona o -3 do A) 

17. Z narodzenia Pana (4 zwrotki F -> obniżona o -3 do D) 

18. Z nieba wysokiego (4 zwrotki D -> oryginalna D) 
19. Zaśnij Dziecino (2 zwrotki a -> obniżona o -3 do fis) 

20. Znak pokoju (2 zwrotki D -> obniżona o -2 do C) 

      

                             
  
  

 



 

 

                         

                            
 
 

 

                             
 



 

 

                               

                                  


