
22.05.2020  

W spotkaniach poprzednich zamieszczałam linki, które pomagały Wam w rozśpiewaniu. Proszę dalej 

je wykorzystywać.  

Dzisiaj chciałam Was prosić o zaśpiewanie pieśni papieskich. 18.05.2020 roku obchodziliśmy setną 

rocznicę urodzin Jana Pawła II. Uczcijmy tę rocznicą zaśpiewaniem pieśni ,,Wadowice, moje miasto” i 

„Barka”.  

Do chorału J. S. Bacha wrócimy.  

 

„Wadowice, moje miasto”  https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w 

Jest w tym kraju ziemia żyzna, znamienita  
Skąd pochodzi znany Marcin Wadowita  
Gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak,  
A wśród pól zakwita cudny mak  
 
Ref: To są górskie okolice  
To jest moje miasto Wadowice  
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy  
To jest dom mój ukochany  
 
Okolica ta jest bardzo miła,  
Tu urodził się Karol Wojtyła  
Mówcie sobie o tym mieście, co tam chcecie  
Ja nie oddam go za nic w świecie  
 
Ref: To są górskie okolice  
To jest moje miasto Wadowice  
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy  
To jest dom mój ukochany  
 

„Barka”     https://www.youtube.com/watch?v=1c5IiTVDT6k  

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;  
By łowić serca  
Słów Bożych prawdą.  
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  
 
Jestem ubogim człowiekiem,  
Moim skarbem są ręce gotowe  
Do pracy z Tobą  
I czyste serce.  
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
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Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  
 
Ty, potrzebujesz mych dłoni,  
Mego serca młodego zapałem  
Mych kropli potu  
I samotności.  
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  
 
Dziś wypłyniemy już razem  
Łowić serca na morzach dusz ludzkich  
Twej prawdy siecią  
I słowem życia.  
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów  
 

A tu wersja z 18.05.2020 r. wykonana przez górali w setna z okazji tejże rocznicy.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0CLozZo1NI  

 

Dodatkowo wysyłam link do Chorału 81 Jana Sebastiana Bacha. Chorał jest czterogłosowy.  

Proszę, wysłuchaj chorału w układzie czterogłosowym, a następnie naucz się pierwszego głosu.  

Linia melodyczna wyświetlana jest na nagraniu: https://www.youtube.com/watch?v=rwpXcr3Goko  

 

Pozdrawiam, Ewa Robak 

https://www.youtube.com/watch?v=H0CLozZo1NI
https://www.youtube.com/watch?v=rwpXcr3Goko

