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Przyśpiewka na melodię „Poszła Karolina do Gogolina”, zaśpiewana przez Koło 

Gospodyń Wiejskich z Zagacia na spotkaniu Wielkopostnym zorganizowanym 

 dla seniorów przez słuchaczy Szkoły Policealnej Opiekun Osoby Starszej i właścicieli 

Domu Weselnego Krzemieniec w Wołowicach w dniu 13 marca 2016 roku 

 

 

Autorki przyśpiewki: Iwona Fic i Stanisława Grzesiak 

 

1. Dzisiaj na Krzemieńcu gości witamy 

Szczególnie seniorom młodszym i tym starszym  

W pas się kłaniamy, 

 

2. By w sercach seniorów młodość odżyła 

Dzisiejsze spotkanie szkoła zrobiła 

I ludowy zwyczaj Wielkanocnej nocy 

Nam przybliżyła, 

 

3. Dzisiaj na Krzemieńcu radość płynie w nas 

Wielkanoc przed nami, wspólnie z seniorami 

Palmę zrobić czas, 

 

4. Palma Wielkanocna to tradycji znak 

Razem ją zrobimy, pięknie ozdobimy 

Każdy będzie rad, 

 

5. Całe Wołowice to przepiękna wieś 

Wisła ją oplata, bocian w koło lata  

Sielsko mija czas, 

 

6. Spacer po Dąbrowie też przyjemny jest 

Dróżki asfaltowe, domy kolorowe 

To szlachecki stan, 

 

7. Szlakiem spacerowym do nas zdążacie 

Często przybywacie na Podzagacie 

Więc to dobra chwila,  z butelką wina 

Nas przywitacie, 

 

8. Niech życie seniora płynie wesoło 

To cóż, że włos siwy i brak troszkę siły, 

Zmarszczone czoło, 

 

9. Pogodnie dumamy o tej starości 

Czy ona nas musi stale tak złościć! 

Macie sporo czasu, można iść nad wodę, 

Można do lasu, 

 

10. Można iść na spacer, nikt Wam nie broni 

Z łóżka też za wcześnie nikt nie goni, 

Bowiem nie musicie spieszyć się do pracy 
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Tak jak rodacy, 

 

 

 

11. Co prawda już wigor z wolna przekwita, 

Lecz po co ci wigor u emeryta 

Podwyżki nie prosisz a należną gażę 

Poczta przynosi, 

 

12. Spokojnie popatrzcie jak się świat zmienia 

Gdyż wiek Wam dodaje mądrość spojrzenia 

Więc wiwat starości, w tym jest mądrość cała  

BY STAROŚĆ TRWAŁA!!! 

 

13. Za gościnę dzisiaj Wam dziękujemy 

I mamy nadzieję, że naszym śpiewaniem 

Was nie nudzimy! 

 

14. Święta Wielkanocne nam się zbliżają 

Zagacianki wszystkim życzenia świąteczne 

z serca składają, 

 

15. Życzymy wesołego Alleluja 

Wiary i radości, nadziei, miłości 

Bo zmartwychwstał Pan 


