PASTORAŁKA POLKOWICKICH SENIORÓW
Już przyszedł grudzień, gwiazdka za pasem,
Wtedy seniorzy śpiewają basemPastorałkę Jezusowi, Maryi i JózefowiW ten grudniowy dzień, w ten grudniowy dzień.

O przyjdź Dziecino tu na LipowąBłogosław naszym siwym już głowom,
Błogosław to jadło, picie, by było na godne życieNa chwałę Twoją, na chwałę Twoją...

A my Maluśki Ci przyrzekamy,
Że za to szczerze Cię pokochamy,
Gdy przyjdziesz onej godziny-nad te polskie połoniny,
Do Polkowic też, do Polkowic też...

Witaj Maluśki między ziemiany,
Dziś z Aniołami z Nieba nam dany,
Ześlij pokój Ziemi Świętej, w swej miłości niepojętej-

W tę grudniową noc, w tę grudniową noc...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Już Święta za nami, już jest styczeń biały.
Będą dziś dziadkowie, babcie świętowały.
Idą już wnuczęta w barwnym korowodzie...
Wszak Dzień Babci-Dziadka nie zdarza się co dzień.
Laurki gotowe, od serca życzenia,
Niechaj Ci się babciu spełnią Twe marzenia.
I Tobie dziaduniu co siedzisz przy babci,
Niesie dzisiaj wnusia parę pięknych kapci.
Noś dziadziu na zdrowie te ciepłe kapciuszkiBo to przecież zima-Tobie marzną nóżki
Dziadzio łzę ociera, babcia się uśmiecha,
Bo przecież ta wnusia-to jest ich pociecha.

DUMKA POLKOWICKA
W Polsce ci jest tu Śląsk Dolny, mieszka tu emeryt wolny,
W mieście naszym Polkowice, gdzie przepiękne są ulice,
Hej, hej, hej seniorzy do figlów jesteśmy skorzy,
Chodź tu do mnie senioreczko, moja miła gołąbeczko.
Hej, hej, hej seniorzy, do zbytków jesteśmy skorzy,
Chodź tu do mnie senioreczko, chodź tu do mnie chodź, chodź, chodź...
Wiele miast jest na tym świecie, piękniejszego nie znajdziecie,
Nad te Polkowice moje, gdzie znalazłam szczęście swoje.
Hej, hej, hej seniorzy itd.
Tu jest moja senioreczka, ma klubowa sikoreczka,
Która śpiewa w; Srebrnych Nutkach; to w niej kocham się cichutko.
Hej, hej, hej seniorzy itd.
Tutaj w klubie na Lipowej, dla chłopca straciłam głowę,
I przychodzę tu dla niego, nie opuszczę ci ja jego.
Hej, hej, hej seniorzy itd.
Śpiewnik mi do ręki dajcie, a jak umrę pochowajcie,
Tam pod lasem na ugorach, gdzie mój Janek ziemię orał.

Hej, hej, hej seniorzy itd.
Śpiewnik dajcie do śpiewania, no i chłopca do kochania,
Bo nie czas myśleć o śmierci, gdy się miłość w serce wwierci.
Hej, hej, hej seniorzy itd.

POLKOWICKA RODZINA
Opowiem wam historię o rodzinie
Co w całych Polkowicach słynie
I choć na pozór jest jak każda inna
To starsi ludzie walą tu jak w dym
Seniorzy, seniorzy, seniorzy,
Gdzie znajdziesz rodzinę jak ta
Tu się z kimś pokłócisz, piosenkę zanucisz
I życie dalej trwa.
Zepsuje ci się junkers – na Lipową,
Zabraknie ci na życie – na Lipową,
A ta Lipowa daję słowo –
To przystań emeryta jest.
Seniorko, seniorko, seniorko

To droga do klubu jest twa
Tu organki grają, tu chłopcy śpiewają
I ty się ciesz – ha! Ha!
Zaprosili nas kiedyś do Lubina
To emerycka także jest rodzina
I by zacieśnić bratnie więzi,
Śpiewamy im piosenkę swą:
Seniorzy, seniorzy, seniorzy
Za nami już życia jest szmat,
Lecz któż to odgadnie, co w nas drzemie na dnie
Czym zadziwimy świat.

ZAPROSZENIE DO KLUBU
Klubowi chłopcy i wy dziewczęta
Od dziś niech każdy o tym pamięta
Pełną rocznicę w klubie obchodzić
Nie z kolegami do knajpy chodzić.
Potem masz kaca, głowa cię boli
A tu pogadać możesz do woli.
Wszystkim się pożal, że cię gdzieś strzyka
Wypijesz kawę – strzykanie znika.

Tu spotkać możesz Asię lub Anię,
Czasem owocne bywa spotkanie.
Potem umówisz się z nią na kawę,
A z czasem wyłożysz kawę na ławę.
Że żyć nie możesz bez jej widoku,
Że twarz jej widzisz na każdym kroku.
I nigdy w domu by tego nie było
Co tutaj w klubie ci się zdarzyło.

KLUB NA LIPOWEJ
W Polkowicach jest ulica, przy ulicy kamienica.
W kamienicy tej seniorzy spotykają się.
O Lipowej tu jest mowa i tu każda białogłowa,
Z swym partnerem przyjść tu może kawy napić się.
Może napić się tu kawy, zagrać w szachy czy warcaby,
I pośpiewać i potańczyć, kiedy tylko chce.
Są tu śpiewy i konkursy, recytacje i dyskursy
W naszym klubie na Lipowej już od kilku lat.
Wszystkie wróble już ćwierkają, że seniorzy tu śpiewają
W swym zespole „Srebrne nutki’’ taką ksywę ma.
Przyjdź seniorko, przyjdź seniorze, każdy tu pośpiewać może,
W naszym klubie na Lipowej, miło spędzić czas.

JAK DOBRZE BYĆ SENIOREM
Jak dobrze być seniorem, o nic nie martwić się,
Każdego dnia wieczorem z inną umawiać się.
Bo kiedy byłeś młody, miałeś kłopotów moc,
Do pracy jak na zawody chodziłeś w dzień i w noc,
A dzisiaj jesteś panem, bo konto w banku masz,
Z Sylwestrem czy z Marianem do woli w oczko grasz.
Bo same przyjemności daje seniorski stan,
Z kim chcesz to zagrasz w kości ty decydujesz sam.
Tyś dużo przeszedł w życiu: to dobre i to złe,
Dlatego radzisz innym, by nie poddali się.
Bo radość przyciąga radość, z uśmiechem łatwiej żyć.
Z uśmiechem jesteś młodszy i nie ma co tu kryć.
Gdy syn twój nie ma pracy – ty dajesz mu na dom
I wśród meandrów życia, nadajesz dobry ton.
Niech żyją nam seniorzy i ich fantazja ta,
Gdybyś ich kiedyś spotkał, bawisz się na sto dwa.

DZIEŃ SENIORA
Gdy przychodzi już jesieni pora, obchodzimy wtedy Dzień Seniora.
Wtedy czas na wielkie świętowanie, bo seniorzy zasłużyli na nie.
Niech nam kto mówi co chce, a my wiemy że w klubie nie jest źle,
Niech nam kto mówi co chce, z seniorami nie jest źle.
Przyjemności mamy tu co chwila, klub seniora życie nam umila.
Tańce, śpiewy, miłe pogaduszki i zwijanie włóczki na kłębuszki.
Niech nam kto mówi co chce…

Pani Kasia ciśnienie ci zmierzy, już się bracie czujesz jak należy.
Pani Ewa zaparzy ci kawę i wykładasz kłopoty na ławę.
Niech nam kto mówi co chce…
Małgorzata wraz z panią Doniczką, dla dusz naszych są dobrą muzyczką.
Kiedy trzeba chętnie wysłuchają, ciepły uśmiech zawsze dla nas mają.
Niech nam kto mówi co chce…
I gdy Anna na pianinie zagra, to podziała jak najlepsza wiagra.
Wtedy śpiewasz najpiękniejsze nutki i zostawiasz na boku swe smutki.
Niech nam kto mówi co chce…
Gdy przychodzi twa emerytura, to w portfelu wnet się robi dziura.
Zaraz wnuki dolę swą dostają, za to dziadków głośno wychwalają.
Niech nam kto mówi co chce…
Choć mamy swe wzloty i upadki, niech nam żyją wszystkie babcie, dziadki.
I gdy przyszła na toasty pora: wiwat klub i wiwat Dzień Seniora!
Niech nam kto mówi co chce…

