
„Muzyka — to początek i koniec wszelkiej mowy.” Ryszard Wagner 

 

Moi Drodzy,  Chórzyści i Instrumentaliści, członkowie chóru i zespołu szkolnego. 

Obecna sytuacja sprawiła, że nie możemy spotykać się na zajęciach. Mając jednak na uwadze 

Wasze zaangażowanie i ogromny potencjał muzyczny, chciałabym Was zachęcić do śpiewu 

i gry na instrumentach w domach. 

Mam też nowe propozycje repertuaru. 

Zapraszam do zapoznania się z utworami i śpiewania, bo 

 

„Piosenka jest dobra na wszystko (…) 

 

Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, 

Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, 

Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem: 

Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę!” 

 

 

Piosenka Maleo Reggae Rockers „Nie mów nie” 

https://www.youtube.com/watch?v=KDg9XpwZZaA 

REF. 

nie mów nie, nie 

to się nie ma prawa udać 

nie mów nie, nie 

inni mają łatwiej 

nie mów nie, nie 

tylko głupiec wierzy w cuda 

spróbuj 

tyle możesz zrobić zawsze 

 

I. 

wielu z nas do czegoś dąży 

i w tym jest potęga 

w tym jesteśmy tacy sami 

chcemy po to sięgać 

sięgać po marzenia 

robić co kochamy 

więc dlaczego tak niewielu z nas realizuje plan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDg9XpwZZaA


II. 

słowa mają swój ciężar 

wiele z nich jest hasłem 

w rękach tych co intencje karmią tylko poklaskiem 

chcą uchodzić za doradcę 

kuszą łatwym niebem 

naszą automotywację sprzedają dla siebie 

 

III. 

nie myśl czego nie da zrobić się 

inne reguły są w tej grze 

kiedy zmieniasz podejście 

wtedy robi się miejsce 

na nowe i piękne 

na nowe i lepsze 

otwiera się serce 

i znika cały gniew 

 

nie poddawaj, nie poddawaj się! 

 

Pieśń „Przybądź, Święty” zespołu  niemaGOtu 

https://www.youtube.com/watch?v=blzzxht-G-0 

 

I. 
Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach 

Duchu Miłości przemieniaj nas 

Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj 

Duchu Nadziei umacniaj nas 

Ref: 

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen 

II. 
Obłoku jasny ochroń nas przed gniewem złego 

Daj soli smak i światłu blask 

Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego 

Osłaniaj je, strzeż jego bram. 

III. 
Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba 

Wszak Dobry ją obiecał nam 

Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba 

Najświętsze tchnienie wołaj w nas 

Ref. 
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

https://www.youtube.com/watch?v=blzzxht-G-0


Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen 

Witaj Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen. 

 

Do usłyszenia! 


