
 

Ośpiewanie wieńca - przyśpiewki 

1. Dziś mamy dożynki, gospodarzy święto 

Bo w całym powiecie zboże z pól sprzątnięto 

        Oj dana oj dana… 

 

2. Wszystkich gości dzisiaj pięknie powitamy  

Zgodnie z obyczajem ładnie ośpiewamy 

         Oj dana, oj dana… 

3. Kiedy nasza grupa będzie to śpiewała  

To na cały powiat będzie pieśń leciała 

                      Oj dana, oj dana… 

4. Ważna to osoba Pan wójt tu w urzędzie 

Więc on jako pierwszy ośpiewany będzie     

           Oj dana, oj dana… 

5. Bo nasz wójt pan Szymon to człowiek morowy 

Zawsze do pomocy chętny i gotowy 

       Oj dana, oj dana… 

6. Pan Przewodniczący pięknie się szykował 

Żeby się nam tutaj ładnie prezentował 

            Oj dana, oj dana… 

7. Pana Sekretarza serdecznie witamy 

Za jego zasługi dzięki mu składamy 

            Oj dana, oj dana… 

8. Nasza Rada Gminy to są same zuchy 

          Zawsze uśmiechnięci od ucha do ucha 

                        Oj dana, oj dana…  

9. Witamy też dzisiaj głośno i wyniośle 

             Pana Stanisława naszego Starostę 

                         Oj dana, oj dana… 

10. By się dobrze bawił o gminie pamiętał 

Często o niej myślał nie tylko od święta 

             Oj dana, oj dana… 

11. .Nasz vice starosta naszą gminę lubi 

           Gdy o cos prosimy nigdy nie odmówi 

                         Oj dana, oj dana… 

12. Wieńce ośpiewane dożynki zaczęte 

           Bawta się tu wszyscy bądźta uśmiechnięte 

 

 

  

 

 



Korowód dożynkowy 
1.Plon niesiemy plon  

Z Bożej dłoni on 

Każde serce się raduje 

Że Bóg nas tak opatruje 

Plon niesiemy plon 

 

2. Przynosimy plon 

W gospodarzów dom 

Aby dobrze plonowało 

Po sto korcy z kopy dało 

Przynosimy plon 

 

3. Przynosimy plon 

Ze wszech czterech stron 

Z oziminy i jarzyny  

Tam ze sadów tu z leszczyny 

Plon niesiemy plon 

 

4, Przynosimy plon 

Ten z łoniowskich stron 

Bodaj wszystko plonowało  

Jak najlepszy plon wydało  

Przynosimy plon 
 

 

 

 

 

 

 

(na melodię Płynie Wisła płynie) 

1. U nas dziś w Łoniowie wielkie święto mamy 

Dożynki z powiatem tutaj wyprawiamy 

 

2. Pola są już puste żniwa zakończone 

Do nas na dożynki gości zaproszono 

 

3. Gminy dziś przybyły tu do nas z wieńcami 

Pięknie przybranymi zbożem i kwiatami 

4. Witajcie tu wszyscy na łoniowskiej ziemi 

Z pieśnią dożynkową wszyscy się weselmy 

 

5. Dziś wszystkim rolnikom pięknie dziękujemy 

Za ich ciężką pracę i miłość do ziemi 

 



 

 

(na melodię Te opolskie dziouchy) 

 

1. W Łoniowie witamy wesołą piosenką 

Bo u nas jest dzisiaj dożynkowe święto 

2. Bo gminy z powiatu dzisiaj się zebrały 

Aby się pochwalić jakie plony miały 

3. Inni też przybyli jak obyczaj każe  

Aby podziękować tak jak gospodarze 

4. Udanej zabawy bo w łoniowskiej gminie 

Jest zawsze wesoło no i z tego słynie 

 

 


