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Przyśpiewki dożynkowe w gminie Czernichów – anno domini 2019 
 
RYBNA 
I 
melodia: "Przynoszę Tobie moja dziewczyno siedem czerwonych róż”   
Dożynki gminne dziś w Rybnej mamy, bardzo cieszymy się,  
bo to obyczaj jest dobrze znany, więc razem bawmy się.  
Dziś nasze władze i wszystkich gości serdecznie witamy, 
bo po trzydziestu dziś latach znów dożynki mamy.  
Za uświetnienie naszych dożynek z serca dziękujemy 
i wszystkim państwu tu na dożynkach Szczęść Boże życzymy.  
Rybna to wioska w gminie Czernichów i z rolnictwa słynie,  
mamy rolników i sadowników miód i wino płynie.  
I producentów lokalnych wędlin w Rybnej nie brakuje,  
smaczne i zdrowe, kuszące smaki Lisiecka promuje.  
Rybna jest naszą małą Ojczyzną, my tutaj działamy,  
orkiestra zagra, chór nam zaśpiewa, i tak się wspieramy.  
Bo nasza wioska też ma potrzeby i problemy mamy, 
z pomocą wójta i naszych radnych wszystko pokonamy. 
Do władz powiatu i województwa też się uśmiechamy, 
dziękujemy za wasze wsparcie, nisko się kłaniamy.  
 
II 
melodia: „Orawa” 

A my teraz sobie melodię zmienimy,  
wieniec dożynkowy w darze przynosimy.  
Z tegorocznych zbiorów chleb jest upieczony  
i panu wójtowi zostanie wręczony.  
Dzielże, Panie Wójcie, dzielże sprawiedliwie,  
by nie było głodnych tutaj w naszej gminie.  
Nasi Starostowie rolnicy wspaniali  
na swoje sukcesy długo pracowali.  
Że ich gospodarstwa w okolicy znają, 
wszyscy ich szanują i za przykład dają. 
Czasem ciężko było, bardzo się starali  
z Unii Europejskiej środki pozyskali.  
Bo przez długie lata hektarów przybyło,  
a w ich gospodarstwach dużo się zmieniło.  
 
 
RUSOCICE 
I 
melodia: „Głęboka studzienka” 
Na samym początku śpiewania naszego 
serdecznie witamy z osobna każdego. 
Dzień dobry dziś wszystkim tutaj zgromadzonym, 
a po staropolsku: „Będzie pochwalony…” 
Chcemy podziękować, żeście zaprosili 
na gminne dożynki, moi państwo mili. 
Kochani rybnianie, największej wsi w gminie,  
niechajże i o was dobre słowo płynie. 
A trud przygotowań bardzo doceniamy 
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i tą pioseneczką dziś powychwalamy. 
Wieś jest przystrojona z każdej świata strony, 
kiedy do niej wjeżdżasz, to bardzoś zdziwiony. 
Widać, żeście wszyscy bardzo się starali, 
by byli szczęśliwi i duzi i mali. 
Więc życzymy wszystkim wszystkiego dobrego 
i świetnej zabawy do świtu białego. 
Naszego śpiewania jeszcze nie kończymy, 
tylko mili goście melodię zmienimy. 
 
II 
melodia: ”Hej, sokoły” 
Jest gdzieś w czernichowskiej gminie 
wioska, co z wielkości słynie. 
Dożynki dziś prezentuje, 
które gmina sponsoruje. 
Do Starosty się śmiejemy, 
że da wódki, wszyscy wiemy. 
Starościna się starała, 
wszystkiego dopilnowała. 
Panie wójcie, dziękujemy, 
i posłuchaj, czego chcemy. 
Nie myśl, żeśmy zapomniały, 
i o prośbie nie wspomniały. 
Gminę chętnie prezentujemy, 
ładnie wyglądać chcemy. 
Przykro mówić nam, niestety, 
zestarzały się gorsety. 
Więc uprzejmą prośbę wnoszę: 
rzuć nam, wójcie, małym groszem. 
I zafunduj stroje nowe, 
bo my nosić je gotowe. 
A gdy kupisz, założymy, 
wiele miejsc w nim odwiedzimy. 
I wszędzie się pochwalimy, 
żeśmy z czernichowskiej gminy. 
 
III 
melodia: „Skrzypeczki” 
Gdy się nowina rozniosła, 
że w Rybnej dożynki są, 
larum wielkie żem podniosła, 
by odwiedzić wioskę tą. 
 
Zebranie żeśmy zwołały, 
przygotować trzeba się, 
zboża kłosy pozbierały, 
najpiękniejsze, każdy wie. 
 
Dożynkowy wieniec mamy, 
ksiądz poświęcił podczas mszy, 
tobie wójcie przedkładamy, 
i zaśpiewać chcemy ci. 
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Bardzo tobie dziękujemy 
za wzorową współpracę, 
że rozumiesz, czego chcemy, 
szanujesz naszą pracę. 
 
Drogi wójcie, niech ci szczęście 
dopisuje w każdy dzień, 
ale cofnij to nieszczęście, 
bo coś złego stało się. 
 
Bo to jedno nas zmartwiło, 
kiedy sołtys pismo dał, 
kopertę się otworzyło, 
każdy minę smutną miał. 
 
Rachunek był tam za śmieci, 
taki duży, Boże mój, 
przeklinali nawet święci, 
a wszystko pod adres twój. 
 
Rada już przegłosowała, 
i podwyżki dała nam. 
Chyba całkiem oszalała, 
taką prawdę mówię wam. 
 
Nasza wioska Rusocice 
o swe drogi bardzo dba. 
Wprowadzili już ulice, 
poszerzyli, gdzie się da. 
 
Szkoła poremontowana, 
dzieci nasze uczą się, 
będzie jeszcze docieplana, 
o to postaramy się. 
 
Sołtys wszystkiego dogląda, 
o najmłodszych również dba. 
Patrzcie wszyscy, jak wygląda, 
przy boisku plac zabaw. 
 
Przypilnuje, sprawdzi kwity, 
czy równiutko zmierzy tak. 
Będzie droga świętej Rity, 
odnowiona, to jest fakt. 
 
Pora kończyć to śpiewanie, 
bo na innych przyszedł czas. 
Przyjmijcie podziękowanie 
za wysłuchanie dziś nas. 
 
Chcemy jeszcze gospodarzom 
przypomnieć się dyskretnie, 
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niech wódeczką nas obdarzą 
i z nami napiją się. 
 
 
KAMIEŃ 
I 
melodia: "Płynie Wisła, płynie"  
Witamy was wszystkich i w pas się kłaniamy  
z naszym skromnym wieńcem do Was przybywamy.  
Dziś gminne dożynki, będziemy świętować,  
by za dobre żniwa Bogu podziękować. 
Pobłogosław Pani z wysokiego nieba,  
bo Twojej pomocy rolnikowi trzeba.  
Kiedy nasza grupa będzie tu śpiewała,  
to na całą gminę będzie pieśń leciała.  
Rolnik to człek twardy ,sam wszystko buduje,  
pożyczki nie bierze, dzień i noc haruje.  
Ziemia nasz majątek, w niej pracować trzeba,  
żeby w naszym kraju nie zabrakło chleba.  
A w tym naszym wieńcu żytko się ukryło,  
żeby w naszych wioskach szczęśliwie się żyło. 
By złota pszenica taką moc nam dała,  
żeby cała Polska razem się trzymała.  
Trzymała się razem, nigdy nie dzieliła,  
by dla dobra ludzi zawsze razem była.  
Pobłogosław Pani z wysokiego nieba, 
bo Twojej pomocy rolnikowi trzeba. 
Żniwa poszły szybko, pogoda sprzyjała  
I nie minął tydzień ścierń tylko została. 
Na rozległym wzgórzu u dolin podnóża 
leży wioska Rybna, to miejscowość duża, 
Dokoła połacie uprawnego pola, 
Bo tu od pokoleń rolnicza jest dola. 
Nie traćmy nadziei, nie braknie nam chleba, 
jeśli zaufamy wielkim mocom nieba. 
Bo pomimo wszystko żniwa dobre były, 
z najpiękniejszych kłosów wieniec my uwiły.  
Czasami rolnicy łapią się za głowy, 
czemu jest tak drogi olej napędowy?   
Nie narzekaj chłopie, nie rób żadnych bajek, 
kupisz litr oleju za 12 jajek.  
Dużo nam, wójcie, za śmieci podnieśli, 
dwieście procent w górę, w głowie się nie mieści. 
No i rada gminy się nie sprzeciwiła, 
aby razem z wójtem zawsze zgoda była. 
O, pani sołtysko, wybór w listopadzie, 
wstawcie się za nami na następnej radzie. 
A my ci się za to ładnie odwdzięczymy, 
i na cztery lata znów cię wybierzemy. 
 
 
 
 



5 

 

II 
melodia: Dr Więćkowski  
Dzisiaj są dożynki, trzeba się radować  
Za obfite plony Bogu podziękować,  
Choć wiele trudności polski rolnik znosi  
i tylko o pomoc Pana Boga prosi. 
Gospodarstwa małe są już na upadku,  
bo nie ma chętnego przejąć ich po dziadku.  
Młodzi wolą jechać pracować do Unii,  
A nie w gospodarstwie dziadka i babuni.  
Gdy u dziadka w domu nie ma już obrotu,  
to go odwiedzają tylko raz do roku. 
Jadą do Aldika albo do Biedronki,  
kupią mleko w proszku i świńskie ogonki,  
rosołek z torebki, gulasz ze słoika,  
bo na wsi nie widać krowy i konika.  
Nic się nie opłaca, krowy wysprzedane  
i do sklepu chodzą po sztuczną śmietanę.  
Dziki pola ryją, sarny marchew jedzą,  
a złodzieje z workiem też w ziemniakach siedzą.  
Zostały ugory, posadzimy lasy,  
bo nigdy nie wrócą stare dobre czasy. 
Na te piękne wieńce zboża wystarczyło, 
żeby się nam w życiu dobrze powodziło.  
Na tym kończymy to nasze śpiewanie,  
niech i dla innych czasu coś zostanie. 
Zagraj nam muzyczko w takt żniwnego wiana,  
będziemy się bawić do białego rana.  
 
 
PRZEGINIA DUCHOWNA 
I 
melodia: „Dwanaście aniołków” 
Z Przegini Duchowej tutaj przybywamy, 
wszystkim tu zebranym gościom i mieszkańcom pięknie się kłaniamy.  
Na gminne dożynki myśmy przyjechały  
i swój piękny wieniec, ten strojny wianuszek, pokazać Wam chciały.  
Zboża tego roku pięknie obrodziły  
z najładniejszych kłosów jęczmienia pszenicy, żeśmy go uwiły.  
Jechałyśmy przez las i mijały chaty,  
naszym gospodarzom i bliskim sąsiadom dajem plon bogaty.  
Przecież to nie chaty, oczy przecieramy,  
to nowe osiedla i piękne ulice tutaj oglądamy.  
Już za skrzyżowaniem inna okolica,  
teraz to już Rybna, największa wieś gminna prawie jak stolica.  
Dzisiaj w wiosce Rybnej wszyscy świętujemy 
i za zaproszenie na gminne dożynki pięknie dziękujemy.  
 
II 
melodia: „Niech żyje wolność” 
Taka jest tradycja na gminnych dożynkach,  
by wszystkim wyśpiewać o grzechach, uczynkach.  
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Władze naszej gminy pomogą, doradzą,  
jest im coraz lepiej, to grosika dadzą.  
Panie Wójcie gminy, serdecznie witamy  
dożynkowy wieniec dzisiaj Ci wręczamy.  
Ale w tym wianuszku, prośby wielkie mamy,  
na resztę chodnika w Przegini czekamy.  
Nie każ długo czekać, bardzo Cię prosimy,  
bo przecież Przeginia, to centrum tej gminy.  
O planach w Przegini Ci przypominamy,  
na parking przedszkola usilnie czekamy . 
My tutaj z wigorem wesoło śpiewamy,  
prośby i bolączki często przedstawiamy.  
No bo na dożynkach zwyczaj to nie nowy,  
jednych się tu chwali, innym zmywa głowy.  
Ustawy śmieciowe zostały zmienione,  
a nasze portfele mocno odchudzone.  
My to rozumiemy, że konieczność była,  
może by się gmina troszkę dołożyła.  
Wieloletnie prośby zostały spełnione,  
rondo na Rogatce prawie ukończone.  
Nasz kochany Wójcie, zdrowia Ci życzymy.  
Rządź nam długie lata, szczerze to mówimy.  
 
III 
Melodia: „Orawa, Orawa”  
Nasz Przewodniczący, to chłop jest wspaniały, 
bo w gminie Czernichów, staż ma już niemały.  
Każdego wysłucha, udzieli pomocy,  
jak zajdzie potrzeba, to nie sypia w nocy.  
Witamy wśród gości radnych naszej gminy,  
od czasu do czasu, do was się zwrócimy.  
I mamy nadzieję, że nam pomożecie,  
będziemy was chwalić nawet i w powiecie.  
 
IV 
melodia: „Zachodzi słoneczko za las kalinowy” 
Jużeśmy się dzisiaj trochę pokazały,  
teraz gospodarzom dzisiejszych dożynek będziemy śpiewały.  
Miłe Rybnianeczki urocze z was babki,  
pięknie wyglądacie jak na łące kwiatki.  
Jesteście zaradne, no i pracowite,  
w waszych gospodarstwach plony są obfite.  
A wasi mężowie tęgie głowy mają,  
niemałe biznesy w Rybnej posiadają.  
Trzeba was pochwalić za wasze staranie  
i dożynek gminnych zorganizowanie. 
Cieszymy się bardzo, że jesteśmy z wami,  
czekaliśmy na to długimi latami.  
Przeginianki wam tu serdecznie dziękują,  
zdrowia, szczęścia w życiu szczerze wam winszują.  
Wszystkie Przeginianki pięknie się kłaniają,  
naszemu wójtowi ten wieniec oddają.  
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NOWA WIEŚ SZLACHECKA 
I 
melodia: „Siedem czerwonych róż” (zwrotki)  
Witamy wszystkich was na dożynkach, miło i serdecznie,  
my gospodynie z słynnej z przetwórstwa Nowej Wsi Szlacheckiej.  
Gminne dożynki dziś świętujemy z gośćmi w pięknej Rybnej  
Wiesław Tekielii, Czech Lucynka starosty dożynek. 
Ciężkie, mozolne życie rolnika tak mało cenione,  
plony są niskie, lecz dzięki Bogu żniwa zakończone.  
Do pana wójta ślemy serdeczne podziękowań słowa  
Za wszelką pomoc, nadal prosimy,  
by wójt myślał o nas  
A nasze Koło Gospodyń teraz serdecznie dziękuje  
przewodniczącej Reni, bo tak się w kole angażuje.  
 
II 
melodia: „Mama ostrzegała”  
Chodźmy, chodźmy, chodźmy na jednego,  
Rybna stawia, stawia, stawia do rana białego. 
A muzyka będzie głośna,  
będzie nogi nasze sama niosła.  
Wielkie dzięki wszystkim wam składamy  ,  
i na parkiet tańczyć ładnie zapraszamy! 
Będą bawić wszystkie się szlachcianki  
i ich wszystkie koleżanki. 
 
 
CZERNICHÓW 
 
My, seniorzy z Czernichowa, trochę lat mamy  
I lekcję żniwnej historii dziś młodym damy.  
Dawniej zboże kosą rżnięto, w snopy wiązano, 
gdy już snopki powiązano, mendle stawiano.  
Dziewięć snopków ustawionych razem wiązano,  
aby kłosy nie zamokły chochoł wkładano. 
A skoszone pola wtedy swój urok miały,  
bo snopy w mendle związane jak lale stały.  
A dziś rolnik swoje zboża kombajnem kosi,  
kosy dzisiaj nie używa, snopków nie znosi  
Kombajn kosę i młocarnię dziś zastępuje,  
a snopowiązałka słomę sprawnie związuje.  
Bo dziś rolnik nowoczesny z postępem idzie,  
inwestuje i planuje, i wizje snuje.  
Dziś tu mendel ozdobiony prezentujemy  
jako wieniec dożynkowy złożyć go chcemy.  
Bo zbiór zboża ręczną pracą wiele kosztował,  
ale za to chleb powszedni lepiej smakował.  
A na koniec quiz dla wójta – jedno pytanie:  
jak nazywa się ze słomy snopków wiązanie? 
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ZAGACIE 
I 
melodia” „Orawa, Orawa” 
Witamy serdecznie wszystkich miłych gości,  
żniwa już skończone i dziś dożynkowe są uroczystości.  
Plonami w tym roku Pan Bóg nas obdarzył,  
dlatego nasz wieniec, postać zagacianki, tak nam się wydarzył.  
Na dożynkach dzisiaj wszyscy ważni goście,  
pan Wójt z radą gminy życzliwie spogląda na nas w pierwszym rzędzie.  
Nasz pan wójt każdy wie, to facet morowy,  
przystojny, wesoły zawsze do pomocy jest wszystkim gotowy.  
Pan Przewodniczący trzyma radę w garści,  
każdego jak trzeba grzecznie uspokoi i z sesji wyprosi.  
Pani Starościna to kobieta z klasą,  
nie ważne czy plewi, czy gości przyjmuje, czy biega za kasą.  
Pan Starosta Wiesław tydzień się szykował, 
by się na dożynkach godnie prezentować, traktory pucował  
Od dawna sołtysem jest tu Basia Łącka,  
Za staż i zasługi wpisana jest pewnie do księgi Guinnessa.  
Inspektor Machaczka kulturę wprowadza,  
wszystkie koła w gminie opieką otacza, Dorotka kochana. 
Nasz wieniec wręczymy dziś panu wójtowi,  
niech zawsze pamięta o naszym Zagaciu, gdy na niego spojrzy. 
 
II 
melodia: „Ściernisko” 
Dziś w Zagaciu każda droga swoją nazwę ma,  
lecz niestety wiele ulic asfaltu nie ma. 
  
ref.  
Dziś w Zagaciu jest ściernisko,  
ale będzie uzdrowisko,  
a tam, gdzie to kretowisko,  
będzie piękne SPA. 
 
Prosta droga powiatowa biegnie Zagaciem,  
przejście nią na drugą stronę graniczy z cudem.  
 
W centrum wioski przy Strażackiej stoi remiza,  
w lecie pełna, w zimie pusta ogrzewania brak.  
 
Każdy dziś ze smogiem walczy, jak się tyko da,  
chcemy też w Zagaciu walczyć, czekamy na gaz.  
 
Wszyscy chcemy mieć w Zagaciu europejski stan,  
kanalizacja do tego jest potrzebna nam.  
 
W całej gminie inwestycje, remont, budowa,  
bo Czernichów to jest przecież również Europa.  
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III 
melodia: „Zasiali górale” 
Dziś w Rybnej dożynki gminne, gminne,  
mieszkańcy zebrani licznie, licznie.  
Plony już zebrane w gminie, gminie,  
rolnicy odpoczną pewnie, pewnie. 
ref. 
Dzisiaj w Rybnej się bawimy do rana, do rana,  
rozruszają wszyscy goście kolana, kolana.  
W Rybnej sami dobrzy ludzie mieszkają, mieszkają  
i za zdrowie wszystkich gości wypiją, wypiją. 
  
Rybna największą wsią w gminie, gminie  
Osiedla i drogi liczne, liczne.  
Migrują mieszczuchy tutaj, tutaj,  
bo trendy jest mieszkać w Rybnej, Rybnej. 
  
Rybna też sławna jest w świecie, świecie,  
bo konkurs wygrała przecież, przecież.  
W mediach aktywna jest stale, stale,  
ludziom się żyje tu fajnie, fajnie. 
  
Dziękujemy dzisiaj wszystkim, wszystkim,  
zdrowia wam życzymy wszystkim, wszystkim.  
Za rok się spotkamy wszyscy, wszyscy,  
dożynki tradycją wszystkich, wszystkich.  
 
 
PRZEGINIA NARODOWA 
I 
melodia: „Hej, ode wsi do miasta” 
Witamy wszystkich gości przy stole dożynkowym,  
szczególnie serdecznie, szczególnie serdecznie,  
bo w miejscu całkiem nowym.  
 
Niech spełni się tradycja, przez wójta obiecana,  
więc bawmy się wszyscy, więc bawmy się wszyscy,  
znów do białego rana.  
 
Niechże ten dzień dożynek na zawsze pozostanie  
dla naszej wspólnoty, dla naszej wspólnoty,  
jak rodzinne spotkanie. 
  
Choć dziś nie jeden rolnik o innym życiu marzy,  
to przecież wciąż mamy, to przecież wciąż mamy,  
wzorowych gospodarzy. 
  
Zasiali, zaorali, ziemia plony zrodziła,  
dobrze, że pogoda, dobrze, że pogoda  
wszystkiego nie zniszczyła. 
  



10 

 

Ale co było można w pocie czoła zebrali,  
najładniejsze kłosy, najładniejsze kłosy,  
do wieńców darowali. 
  
A do kłosów owoce i najpiękniejsze kwiecie,  
nigdzie za granicą, nigdzie za granicą,  
podobnych nie znajdziecie.  
 
Płodami polskiej ziemi pachnie dziś cała wioska,  
a każdy z tych wieńców, a każdy z tych wieńców,  
to taka mała Polska. 
 
Dzięki wam gospodarze coście nas tu przyjęli,  
za ciężki trud pracy, za ciężki trud pracy,  
byśmy się dziś bawili. 
 
II 
melodia: „Dwanaście aniołków”  
A teraz wójtowi trochę pośpiewamy,  
bo to są dożynki, okazję więc mamy.  
Na samym początku o most poprosimy,  
a jak nowy stanie, to go poświęcimy.  
Mamy też nadzieję, by chodnik przedłużyć.  
i obie Przeginie bezpiecznie połączyć.  
Ta nasza Przeginia blisko Czernichowa,  
wszystko dobrze widać i aż boli głowa.  
Leży nam na sercu budowana szkoła,  
wolno coś przyrasta, o pomoc dziś woła.  
Wiemy, żeś jest słowny, coś zaczął to skończysz  
i tak za dwa lata otwarcie urządzisz.  
Niechaj nowa szkoła, będzie chlubą gminy,  
a my ze swej strony w tym ci pomożemy.  
To nasze śpiewanie czas by było skończyć,  
bo dzionek ucieka, a goście chcą tańczyć.  
Wam wszystkim życzymy zabawy udanej,  
by każdy do domu wrócił tuż nad ranem.  
 


