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SADOWNE 

 

Aby chronić od zapomnienia ludowe piosenki i wyzwalać w młodym 

pokoleniu zdolności muzyczne, pracując w szkole podstawowej w Sadownem 

organizowałam tzw. ,,Przeglądy Piosenki Ludowej”, na które zapraszałam 

między innymi zespół Sadowianki.  Pierwszy występ zespołu w szkole  odbył 

się w czerwcu 2002 roku. 

 

      
 

              Wtedy do zespołu należało kilka wnuczek śpiewających Pań.  
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            Wszyscy zarówno Grono Pedagogiczne jak i uczniowie zachwyceni 

byliśmy pięknymi strojami Sadowianek oraz repertuarem. Dziatwa szkolna 

wykazała się dobrą znajomością  ludowych piosenek, bacznie obserwowała 

stroje ludowe i wsłuchiwała się w gwarę. Chętnie też przyjęła propozycję  

p. Krystyny Wetoszka , aby śpiewać razem z zespołem.  

Dodam jeszcze, iż w kolejnych przeglądach szkolnej piosenki  

w ubraniach uczniów  można było dostrzec charakterystyczne  elementy stroju 

ludowego, tańca i ludowej gwary.   

Obyśmy mieli następców! 

 

      
 

 Po wspaniałym widowisku Sadowianki zostały zaproszone do pokoju 

nauczycielskiego na wspólny poczęstunek. 

Kolejne zdjęcia zostały wykonane w 2005 roku w szkole podstawowej, 

gdzie w ramach wychowania regionalnego członkowie zespołu dali koncert 

muzyczny.  
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 SADOWIANKI  w Szkole Podstawowej w Sadownem (2005r.) 

 

        
 Bogusia i Zbyszek Danajowie w piosence: ,,Poczkaj, poczkaj…”. 
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           Na zdjęciu widzimy małą Ulę Nowakowską, która stoi przed babcią  

p. Genią Sych. Babcia nauczyła ją kilku piosenek i mała Ula wykonywała je 

podczas występu zespołu. 

 

       MAŁKINIA  GÓRNA 

           Prawdopodobnie od tego momentu rozpoczęła się moja przygoda 

                            z zespołem SADOWIANKI. 

 

      
     Drugi Festiwal Ludowy Kurpi i Podlasia – Małkinia Górna 

    22 – 24 VII 2005 rok. 
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                             SADOWIANKI – Szkoła Podstawowa 2006 rok. 

 

      
      Ula Nowakowska w piosence: ,,Oj dana, oj dana, nie wyjdę za pana…” 
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   SADOWNE 

             
 

17 września 2006 r. SADOWIANKI zostały zaproszone do Urzędu 

Gminy w Sadownem na zebranie kombatantów. Zaprezentowały program o 

tematyce wojskowej. Większość zebranych wspólnie z zespołem śpiewała 

wojskowe piosenki. 

            ,,W  przeszłości  tkwi  klucz  do  zrozumienia  teraźniejszości. 

      Naród,  który  nie  szanuje  swojej  historii, zapomina  o  przeszłości –  

                                    traci  swoją  tożsamość” 

                               

    WĘGRÓW - ,,BARWY  JESIENI” 

 

         21.10.2006 roku SADOWIANKI brały udział w Węgrowskich 

Barwach Jesieni, gdzie zostały uhonorowane: 

     ,, Nagrodą Starosty Powiatu Węgrowskiego”. 

            
        Krysia Wetoszka, Basia Wróbel, p. Genia Sych, p. Wacława  Macioch,  

                                                        Tereska Piwek 
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                Andrzej Olton, Krysia Wetoszka, Basia Wróbel, p. Genia Sych, 

          p. Wacława Macioch, Tereska Piwek, Monika Nozderka, Kazia Krzak 

                                              i Ala Bahniuk. 

 

             SADOWNE 

 9.02.2007 –Olimpiada Rolnicza w Urzędzie Gminy w Sadownem. 

 

                                                   SADOWNE 

            18.04. 2007 rok. – Szkoła Podstawowa w Sadownem. Komisja 

powołana do oceny uczniów występujących w ,,Przeglądzie Piosenki Ludowej”. 

W składzie jury zasiadła również nasza koleżanka Krysia Wetoszka. Druga od 

prawej. 

                      
 

                                             

                                                       SADOWNE  

 

                              W niedzielę 26 sierpnia 2007 roku w Sadownem odbył się 

festyn pod hasłem: ,,Zakończenie lata”. Atrakcji nie zabrakło. Wystąpił nasz 
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miejscowy zespół SADOWIANKI. W programie  wykonał piosenki ludowe, 

treścią związane z  regionem Mazowsza. 

                    
                                Duet: Krysia Wetoszka i Basia Wróbel. 

 

                                             MAŁKINIA 

 

                               
                           Małkinia 2007 rok – Nadbużańska Noc Świętojańska.                              
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SADOWNE 

 

16 września 2007 roku- odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy 

z kombatantami. Zaraz po spotkaniu Sadowianki wyjechały do Węgrowa  

i śpiewały na Święcie Chleba. Cała uroczystość odbywała się na Rynku 

Mariackim.  

 

 

SADOWNE – OLIMPIADA ROLNICZA 

 

            9 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy w  Sadownem 

                                                    odbyła się  

                      

                OLIMPIADA  WIEDZY I  UMIEJĘTNOŚCI  ROLNICZYCH 

 
                BLOK: ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GOSPODARSTWO  DOMOWE 

Olimpiadę zorganizował Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie oddział w Siedlcach. W trakcie podliczania punktacji w celu 

wyłonienia zwycięzcy śpiewały SADOWIANKI. 

 

     

                                  ROK 2008 - SADOWIANKI 

 

Rok 2008 był bardzo pracowity dla SADOWIANEK. Odbyło się wiele 

spotkań czyli prób, na których zespół uczył się nowych piosenek, tekstów i 

melodii a także inscenizacji. Oprócz tego wyjeżdżał na występy. Między 

innymi: 

1. Barwy Jesieni  -  WOK Węgrów 

2. Noc Świętojańska  -  Małkinia n/Bugiem 

3. Święto Chleba (21.09.2008) – Węgrów 

 

Nadbużańska Noc Świętojańska to wyjątkowa impreza plenerowa 

ciesząca się ogromną popularnością. Jak każdego roku chętnych do zabawy nie 

http://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/31-modr-siedlce.html
http://www.modr.mazowsze.pl/oddzial-w-siedlcach/31-modr-siedlce.html
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zabrakło, czego najlepszym dowodem były tłumy ludzi na nadbużańskich 

błoniach. W ciągu dwóch dni festynu odbyły się koncerty zespołów takich jak: 

Kasyno, Mega Stars, Renata Dąbkowska – Dystans oraz zespołów ludowych: 

Jarzębina, Małkinianka, Sadowianki. 

            Małkinia 2008 rok. 

              

 

                                             SADOWNE 

 2009 rok, to kolejny rok intensywnej pracy 

 całego zespołu. Przygotowania, występy i wyjazdy: 

                            

1.  4 stycznia 2009 r. –  Kolędy Sadowne 

2.  14 lutego – Jubileusz Małżeństw Sadowne  

3.  22 lutego – Zapusty Sadowne 

4.  19 kwietnia – Wystawa Maszyn Rolniczych Siedlce 

5.  1maja – Majówka Roskosz 

6.  maj – SGGW Warszawa 

7.  21 czerwca – Noc Świętojańska Małkinia  

8.  5 lipca – Dni Broku  

9.  26 lipca – Jubileusz OSP Sadowne  

10.   15 sierpnia – Glina 

11.   16sierpnia – Dożynki Długosiodło  

12.   30 sierpnia –  Dożynki w Małkini 

13.   20 września – Święto Chleba Węgrów 

14.   17 października – Barwy Jesieni Węgrów       
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        Kilka migawek z 2009 roku. 

 SADOWNE – KOLĘDY 

 

   
 

                 4 stycznia 2009r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

Sadownego i okolicznych miejscowości. Podczas tego spotkania, które 

miało miejsce w remizie strażackiej, zespół zaprezentował poetycki 

program wieczoru wigilijnego, pt: ,,Maleńka Miłość”. Publiczność 

wspólnie śpiewała piękne kolędy i pastorałki.    

 

           SADOWNE – ZAPUSTY 
 

 W lutym tego samego roku podczas kolejnego spotkania z 

mieszkańcami naszej gminy zespół przypomniał jedną ze wspaniałych tradycji, 

jaką są Zapusty, czyli polski karnawał. Właśnie podczas tych dni starano się 

najeść do syta dobrych potraw, wytańczyć, wybawić, wyśmiać i wykrzyczeć 

przed Wielkim Postem. Dziwadła i przebierańcy wspaniale bawili publiczność. 

 

                                     ROSKOSZ – gmina Biała Podlaska   

 

            1maja 2009r. odbył się zorganizowany przez Europejskie Centrum 

Kształcenia i Wychowania  OHP w Roskoszy piknik rodzinny: ,,Majówka w 

Roskoszy”. W programie artystycznym pikniku zaprezentowały się amatorskie  
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i zawodowe zespoły rozrywkowe. Na zaproszenie dyrektora ECKiW pana 

Stanisława Podymskiego gościł tam również zespół SADOWIANKI. 

 

        
          Wraz z naszym zespołem wystąpił z harmonijką ustną uhonorowany na 

wielu festiwalach pan Mieczysław Borkowski, członek Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Harmonijek Ustnych. Kilka melodii zagrał również pan 

dyrektor Podymski. 

 

                   
W tym dniu SADOWIANKI - śpiewały kameralnie dla artystów polskiej 

operetki, wspaniałego tenora pana Witolda Matulki i sopranistki pani 

Joanny Białek (w środku p. dyr. St. Podymski).       
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 WARSZAWA   SGGW  

W maju 2009r. w Warszawie na SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 

odbywały się Mazowieckie Targi Agroturystyczne, podczas, których również 

śpiewały SADOWIANKI.  

                
Ala Bahniuk, Zbyszek Danaj, Kazia Krzak, Monika Nozderka, Tereska Piwek. 

 

                
W drugim rzędzie widoczna Jadzia Borowa, Tereska Piwek, Wandzia Stryjek, 

Tereska Żach, Basia Decyk, Basia Wróbel, Ania Chojecka i Krysia Wetoszka. 


