Dożynki Gminne w Tapinie

W niedzielę 22 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w sołectwie Tapin. Dożynki rozpoczęła
uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Dąbala w Kościele pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych. Po zakończonej wspólnej modlitwie barwny korowód prowadzony
przez Orkiestrę Dętą z Rokietnicy wraz z delegacjami wieńcowymi, starostami dożynek,
zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy udał się na Stadion Sportowy w Tapinie. Delegacje
złożyły pod sceną pięknie misternie wykonane wieńce dożynkowe. Starostwie dożynek Pani
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Beata Bajas i Pan Bogdan Potoczny przekazali dożynkowy chleb na ręce gospodarza dożynek
Pana Wójta Gminy Rokietnica Witolda Szajnego . Następnie nastąpił obrzęd dzielenia się
chlebem, którym częstowali Sołtysi każdej miejscowości.

O obecnej sytuacji rolnika mówił poseł Pan Mieczysław Kasprzak.

Dożynki to okazja do tego by okazać szacunek przede wszystkim rolnikom za ich trud i
poświęcenie, bo to dzięki ich ciężkiej pracy na naszych stołach pojawia się chleb – mówił wójt
Witold Szajny. Włodarz podkreślał znaczenie rolniczego trudu, dziękował i życzył rolnikom
zdrowia, pomyślności, oraz dostatku. Wójt Gminy Rokietnica wszystkim gościom i mieszkańcom
podziękował za przybycie na gminne święto plonów, sołectwom i stowarzyszeniom za
przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych i stoisk, a organizatorom i pracownikom za
zaangażowanie i trud w przygotowanie uroczystości.

Przedstawiciele wszystkich sołectw zaprezentowali wieńce dożynkowe. Towarzyszyły temu
przyśpiewki, których teksty zostały przygotowane specjalnie na tę okazję.

Dożynki Gminne to czas dobrej zabawy całej społeczności lokalnej. Przez cały czas czynne
były dmuchańce i inne atrakcja dla dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. Na przysmaki
zapraszały panie ze stowarzyszeń i kół gospodyń. Młodzież z Gminnego Centrum Kultury i
Promocji w Rokietnicy przygotowała swoje stoisko promocyjne, każdy mógł się spisać u
rachmistrzów Narodowego Spisu Ludności. W Świetlicy Wiejskiej była możliwość zaszczepienia
się przeciw COVID 19.

Na scenie wystąpiła Kapela Rokiecianka oraz seniorzy z Domu Senior + ,,Pogodny Senior” w
Czelatycach, Gminna Orkiestra Dęta w Rokietnicy, Kapela Młoda Harta. Gwiazdą wieczoru była
Beathris, znana ze Szlagierów Śląskich i sceny disco polo. Wystąpił także zespół młodzieżowy
Replay. A całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem Transfer.

Pełna fotorelacja dostępna na stronie:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=gminarokietnicapodkarpackie&set=a.8665896572
94095
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