
 

    
Szanowni Państwo
 

25 sierpnia 2019
wieków uświęcony tradycją czas podziękowania Bogu za plony i szczęśliwe zbiory,
a rolnikom za całoroczny trud pracy podejmowanej 
Pracy, która mimo postępującej mechanizacji nadal jest trudna, uzależniona nie tylko od 
zmieniających się realiów ekonomicznych, lecz także od warunków pogodowych.

 

 

12ºº - 13 ³º Msza Święta w kaplicy pod wezwaniem Matki B
                  Pomocy
 

13³º - 14ºº Przema
                 Podstawowej 
14ºº- 14³º Oficjalne otwarcie i powitani
                i wieńca dożynkowego, w
 

14³º- 16ºº Obrzędy dożynkowe:
                 z Romaszek, występy zespołów ludowych oraz orkiestry dętej
 

16ºº - 18ºº Atrakcje dla dzieci, k
                 Stoiska małej gastronomii. 
 

18ºº - 24ºº Zabawa taneczna
                                                            
 
 
 
 

 

                                                                                                         

Szanowni Państwo,  

25 sierpnia 2019 r. odbędą się Dożynki Gminne
wieków uświęcony tradycją czas podziękowania Bogu za plony i szczęśliwe zbiory,
a rolnikom za całoroczny trud pracy podejmowanej 
Pracy, która mimo postępującej mechanizacji nadal jest trudna, uzależniona nie tylko od 
zmieniających się realiów ekonomicznych, lecz także od warunków pogodowych.

PROGRAM

Msza Święta w kaplicy pod wezwaniem Matki B
Pomocy w Romaszkach

Przemarsz korowodu dożynkowego na boisko szkolne
Podstawowej w Romaszkach 
Oficjalne otwarcie i powitani
i wieńca dożynkowego, w

Obrzędy dożynkowe:
z Romaszek, występy zespołów ludowych oraz orkiestry dętej

Atrakcje dla dzieci, k
Stoiska małej gastronomii. 

Zabawa taneczna. 
                                                            

        

                                                                                      

   

odbędą się Dożynki Gminne
wieków uświęcony tradycją czas podziękowania Bogu za plony i szczęśliwe zbiory,
a rolnikom za całoroczny trud pracy podejmowanej 
Pracy, która mimo postępującej mechanizacji nadal jest trudna, uzależniona nie tylko od 
zmieniających się realiów ekonomicznych, lecz także od warunków pogodowych.

PROGRAM „DOŻYNEK GMINNYCH ”

Msza Święta w kaplicy pod wezwaniem Matki B
Romaszkach. Poświęcenie chleba i wieńca dożynkowego.

rsz korowodu dożynkowego na boisko szkolne
w Romaszkach  

Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników dożynek , 
i wieńca dożynkowego, wystąpienia zaproszonych gości.

Obrzędy dożynkowe: występ Koła Gospodyń Wiejskich  RUMIANKI 
z Romaszek, występy zespołów ludowych oraz orkiestry dętej

Atrakcje dla dzieci, konkurencje sportowe dla 
Stoiska małej gastronomii.  

                                                                                  

                                                                                       

       

odbędą się Dożynki Gminne w Romaszkach
wieków uświęcony tradycją czas podziękowania Bogu za plony i szczęśliwe zbiory,
a rolnikom za całoroczny trud pracy podejmowanej  w rytmie zmieniających się pór roku
Pracy, która mimo postępującej mechanizacji nadal jest trudna, uzależniona nie tylko od 
zmieniających się realiów ekonomicznych, lecz także od warunków pogodowych.

„DOŻYNEK GMINNYCH ”

Msza Święta w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej 
. Poświęcenie chleba i wieńca dożynkowego.

rsz korowodu dożynkowego na boisko szkolne przy 

e uczestników dożynek , przekazanie
ystąpienia zaproszonych gości. 

występ Koła Gospodyń Wiejskich  RUMIANKI 
z Romaszek, występy zespołów ludowych oraz orkiestry dętej

onkurencje sportowe dla młodzieży i dorosłych

    Serdecznie zapraszamy 

           

       

w Romaszkach. Ten dzień to od 
wieków uświęcony tradycją czas podziękowania Bogu za plony i szczęśliwe zbiory, 

zmieniających się pór roku
Pracy, która mimo postępującej mechanizacji nadal jest trudna, uzależniona nie tylko od 
zmieniających się realiów ekonomicznych, lecz także od warunków pogodowych.  

„DOŻYNEK GMINNYCH ” 

Nieustającej  
. Poświęcenie chleba i wieńca dożynkowego. 

przy Szkole 

przekazanie chleba  

występ Koła Gospodyń Wiejskich  RUMIANKI  
z Romaszek, występy zespołów ludowych oraz orkiestry dętej. 

młodzieży i dorosłych. 

Serdecznie zapraszamy ☺ 

           

  

. Ten dzień to od   

zmieniających się pór roku. 
Pracy, która mimo postępującej mechanizacji nadal jest trudna, uzależniona nie tylko od 

 


