
Kolędowanie – 2018 

 

Przybieżeli do Betlejem 

 

Góral - Patryk Malinka 

Witojcież gospodarze ! 

Na szczęcie, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, 

Co byście byli weseli jako w niebie anieli cały rok. 

 

Góralka - Kornelia 

Dziś łopłatkiem się łamiemy, Radość błyscy w nasym łoku 

Kto wie Drodzy cy będziemy, Znów się łomać w przysłym roku 

 

Góralka – Martyna Mietła 

Na scynści na zdrowi, Na te Boże Świenta 

Coby się chowały, Chłopcy i dziewcenta 

Coby się wom darzyło i mnożyło, W łoborze kómorze Dej to Panie Boże 

Coby Wom krety łogródka nie zryły 

 

Góralka – Karolina Hudziec 

Coby Wom się beboki, Po nocach nie śniły 

Coby Wom tranzystory grały, Pięknie jak organista w kościele 

Coby Wom prondu nie ciongły za wiele 

Coby Wom Komarek, Chodził jako zegarek 

 

Góralka – Paulina Wandzel 

Ej cobyście tez rowery, Zamienili na helikoptery 

Coby Wos do ksiengi Guinnessa wpisali 

Cobyście nie ino w dowodzie figurowali 

 

Góralka - Majka 

Coby młode pary scynśliwie śluby brały 

Coby Wom dziecyska nigdy na Mszach nie płakały 

Żebyście mieli dużo pieniędzy I nie zaznali nędzy. 

 

Turoń - Aga 

Ale wiedzcie pany, kumy wola Boga nie jest z gumy, 

Jeśli Boga czcisz szanujesz wszystko wszędzie owocuje, 

Jeśli prosi się z ser ducha-to Pan prośby twej wysłucha. 

 

Kolęda Beskidzka 

Świeci gwiozda, świeci na beskidzkim niebie, 

wsyćka wyglądajo Jezusicku Ciebie, 

górale śpiewają radosno nowina, 

narodziła się nom malutko dziecina. 

 

 



Diabeł – Tata Amelki 

Cobyście długo na facebooku siedzieli, 

A dla rodziny czasu nie mieli, 

Cobyście w niedzielę na zakupy gonili, 

I na czarne marsze chodzili. (Anioł bije Diabła) 

 

Mały diabeł – Kinga 

A po co są te czarne marsze? 

 

Herod – Michał Pyclik 

A żeby była rzeź niewiniątek. 

W poniedziałek, wtorek, środę, piątek, świątek. 

 

Anioł - Amelia 

Diabła tu nam nie potrzeba, wszyscy tutaj chcą do nieba. 

 

Śmierć – Paweł 

Za twe grzechy, za twe zbytki idź do piekła boś ty brzydki, 

Ale czuję, że i inni w tym Lipniku skończą marnie. 

 

Góral – Karolina Mietła 

Czekają ich piekielne męczarnie? 

 

Śmierć - Paweł 

Tak, tych co chcą zbudować tu kruszarnię. 

 

Król - Bartek 

A my mamy dobre zamiary: Składamy Bogu dary… 

Konstytucji pilnujemy, żyrandoli nie kradniemy. 

Przedstawicieli w terenie jak Basię Waluś mamy 

W Lipniku wykiwać się nie damy.  

 

Hej kolęda, kolęda 

 

Śmietnik, autostrada i marne zapachy 

Tak nas wspiera miasto ubaw aż po pachy, 

Kruszarni nie chcemy, za to dziękujemy. 

Hej kolęda, kolęda. 

Weźmy się za ręce, razem do roboty, 

Amfiteatr w lesie, do kościoła schody. 

W kolejce Krakowska no i Wielkopolska 

Hej kolęda, kolęda. 

 

 

Góralka – Paulina Kolasa 

A my co Jezusowi damy, przecież nic nie mamy. 

Złoto co my mieli, w Amber Gold diabli wzięli. 



 

Anioł - Róża 

To Mu z całej duszy zagrajcie 

I w ten sposób hołd oddajcie. 

 

Hojka  

Hojka hojka zielyni się trowka 

Siedzom sobie pastuszkowie jedzom kaszym z gorka 

Przyszeł ku nim janioł i tak im powiedzioł 

Że się Jezusek narodził coby każdy wiedzioł 

Łoni się go zlynkli na kolana klynkli 

Wsiecki łyżki i ważyszki wypadły im z rynki 

Wypadły im z rynki jak się dowiedzieli 

I z darami do Betlejym wsiecy pobierze li 

 

Góralka - Monika 

I jeszcze życzymy, co byście do koscioła chodzili,  

a na składkę proboscowi na figurki nie skąpili. 

Co byście jako ten Żyd nie byli. 

  

Żydzie, żydzie  

Chór. Żydzie! żydzie! Messyjasz się rodzi, 

 Więc go tobie, więc go tobie powitać się godzi. 

Żyd. A gdzie go jest, a gdzie go jest radbym wiedzieć tego, 

 Będziem witać, będziem kłaniać, jeśli co godnego. 

Lai, lai, laj, jeśli co godnego. 

 

C. Żydzie! żydzie! w Betleem miasteczku, 

 Tam on leży, tam on leży,w żłobie, na sianeczku. 

Ż. Nie pleć, głupi, czyś się upił, idź do djabła chłopie, 

 Pan tak wielki, Pan tak wielki, co by robił w szopie. 

Lai, lai, laj! Co by robił w szopie. 

 

C. Żydzie! Żydzie! Króle go witają, 

 Mirę, złoto, mirę, złoto, kadzidło mu dają. 

Ż. Wiem ja o tem, wiem ja o tem: u mnie w kramie byli, 

 Trochę mirem i kadzidlem u mnie zakupili. 

Lai, lai, laj, u mnie zakupili. 

 

C. Żydzie! żydzie! otóż jawnie widzisz, 

 A czemu się, a czemu się Messyjasza wstydzisz. 

Ż. Ja starego Pana Boga jak nalezi umiem, 

 Ale tego malińkiego jeszcze nie rozumiem. 

Lai, lai, laj, jeszcze nie rozumiem. 



 

C. Zydzie! żydzie! wnet ja cię nauczę, 

 Jak cię z tyłu, jak cię z przodu tą pałką wymłócę. 

Ż. Aj waj gwałtu! aj waj gwałtu! albo to tu rozbój. 

 Co wyrabiasz glupi chlopie, Pana Boga się bój. 

Lai, lai, laj, Pana Boga się bój. 

 

Anioły- Matki 

Weselą się anielskie chóry 

Śpiewając Bogu hymn radości 

Pasterzom się ukazał Pasterz 

Którego mocą świat istnieje. 

 

Za kolędę dziękujemy 

Szczęcia zdrowia wam życzymy 

Byście mieli co potrzeba 

A po śmierci szli do nieba  

Tak to Boże dej!   

  

(+ewentualnie 

U powały wisi sadło dejże Boże żeby spadło 

Coby my się podzielili po kolędzie nie chodzili 

 

Winszujemy wam wszystkiego dobrego 

Od Pana Jezusa Noworodzonego 

Na ten Nowy Rok) 

 

 


