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(Gdy się Chrystus rodzi - Pastorałki, kolędy, tradycyjne i współczesne)

  

    01. Stenia Kozłowska - Pora kartek świątecznych  02. Joanna Rawik - Świeci gwiazdka  03.
"Skaldowie" - Ciemno tej nocy betlejemskiej było  04. Anna German - Gdy śliczna panna  05.
Waldemar Kocoń - Cicha noc  06. Ewa Dębicka - Wśród nocnej ciszy  07. Zbigniew Wodecki -
Dzisiaj w Betlejem  08. Zbigniew Namysłowski - Lulajże Jezuniu  09. Elżbieta Adamiak - Lulajże
Jezuniu  10. "Pod Budą" - Pastorałka dla poetów  11. Anna Chodakowska i Tomasz Stockinger
- Gwiazdą zastukali  12. "Gang Marcela" - Mamy święta  13. Anna Jurksztowicz - A cóż z tą
dzieciną  14. Andrzej Zaucha i Włodzmierz Korcz - Anioł mówił do chłopaków  15. Halina
Frąckowiak, Alicja Majewska, Andrzej Zaucha i Włodzmierz Korcz - Chrońmy te chwile  16.
Halina Frąckowiak, Alicja Majewska i Andrzej Zaucha - Zanim się skończy ciepło  17. Anna
Jurksztowicz - Biała kolęda  18. Krzysztof Antkowiak - Cały z kochania    

 

  

Początek grudnia, w czasach jeszcze nie tak odległych, był porą kartek świątecznych. Jest
nawet taka piosenka Steni Kozłowskiej, która w latach 70. nadawana była w radiu jako sygnał,
że idą Święta. W 11-tej audycji Polskiej Nostalgii też wykorzystaliśmy ten utwór i nim otwieramy
świąteczną płytę. A na niej... znakomite, naprawdę znakomite, cudownie klimatyczne,
refleksyjne tradycyjne kompozycje i wykonania kolęd, pastorałek oraz współczesne piosenki,
które przywołują atmosferę świąt. Jest tu Joanna Rawik w przepięknej kompozycji Adama
Sławińskiego "Świeci gwiazdka" i takiej samej interpretacji. Jest wzruszająca Anna German,
zapomniany Waldemar Kocoń i Ewa Dębicka z Alibabek. Jest Zbigniew Wodecki i duet Anna
Chodakowska z Tomaszem Stockingerem w kolędzie z programu TV, który nigdy się na antenie
nie ukazał i tylko to nagranie przetrwało w archiwach. Są dwie wyjątkowe wersje "Lulajże lulaj"
w dwóch absolutnie odmiennych stylizacjach: jazzowej Zbigniewa Namysłowskiego i balladowej
Elżbiety Adamiak. Jest w końcu niewiarygodnie cudowna, niepowtarzalna pieśń a capella w
wykonaniu tria Halina Frąckowiak, Alicja Majewska i Andrzej Zaucha! Tu po ciele przechodzą
dreszcze! Później już tylko chwila ciszy i czas na prezenty, bo to przecież lubimy najbardziej.
Najważniejsze jest jednak to, żeby było w nas ciepło, miłość, wrażliwość i chwila refleksji. I nie
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tylko w ten wyjątkowy czas. --- sklep.polskieradio.pl
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