
1 
 

 

        
 

PAMIĘCI 

DAWNYCH  I  OBECNYCH 

MIESZKAŃCÓW  SADOWNEGO 

W  PIĘĆSETNĄ  ROCZNICĘ 

ZAŁOŻENIA  OSADY 

 

SADOWNE 1514 – 2014 

 
 

 

 

 

 

 

Po poświęceniu kamienia biskup, wójt, gminni radni  

               oraz zaproszeni goście podpisali pamiątkowy 

Akt Erekcyjny. 
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Bp Tadeusz Pikus 

 

            
           W oczekiwaniu na złożenie podpisu senator p. Maria Koc 

           i dr hab. p. Jan Szyszko – Poseł na Sejm RP 
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           Podpisuje p. Elżbieta Lanc (Członek Zarządu woj. Mazowieckiego), 

           oczekuje p. Arkadiusz Czartoryski (Poseł na Sejm RP). 

 

  
 

Jako ostatni złożył podpis sekretarz Gminy Sadowne p. Zbigniew Bocian  

a wszyscy zgromadzeni na czele z SADOWIANKAMI odśpiewali ,,Rotę”. 

 

 Ostatnim akordem czwartkowych uroczystości była sesja popularno-

naukowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  

 

Referaty przygotowali i przedstawili zaproszeni goście: -  

 

1. Ks. dr Zenon Czumaj: ,,Okoliczności powstania Sadownego”. 

2. Ks. dr Zbigniew Sobolewski: ,,Błogosławiony ksiądz Edward Grzymała 

– syn ziemi sadoweńskiej”. 

3. Red. Bartosz Wieliński (wnuk Bolesława Szabelskiego): ,,Muzyka i 

życie Bolesława Szabelskiego we wspomnieniach wnuka”. 

4. Ks. prof. Paweł Rytel-Adrianiuk: ,,Polacy z Sadownego pomagający 

Żydom w czasie II wojny światowej”. 

5. Dr Rafał Dmowski: ,,Wpływ budowy linii kolejowej Warszawa-Wilno 

na rozwój ziemi sadoweńskiej”. 

6. Dr Piotr Kondraciuk: ,,Ród zamojskich a Sadowne i okolice”. 

 

     Cała czwartkowa uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem. 
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WĘGRÓW 
  

                    

 Barwy jesieni – 19.10.2014 – Węgrów 

              Zespół śpiewaczy - 

 

1. Sianokosy   

2. Jest drożyna 

3. Kary koń 

4. Mamo, moja mamo 

5. Zaszumiały góry    

 

     „Sadowianki” na  IX „WĘGROWSKICH  BARWACH  JESIENI”. 
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Informacja z info Sadowne: 

                                                    ,,19 października  2014 r. Węgrowski Ośrodek 

Kultury już po raz dziewiąty zorganizował  „WĘGROWSKIE  BARWY 

JESIENI” – Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.  

W ramach przeglądu zaprezentowały się zespoły śpiewacze, taneczne, 

soliści, kabarety i teatry. 

                         

 
 

Jak się dowiadujemy z oficjalnych źródeł, Zespół Śpiewaczy 

„Sadowianki”, na 15 uczestniczących w przeglądzie zespołów, zajął II 

miejsce. Jesteśmy dumni z naszych lokalnych artystek. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.” 

  Dodam tylko, że I miejsce zdobyła p. Alicja Mieszało z 

Wyszkowa, której lekcji udziela p.Tadeusz  Konador specjalista od emisji głosu, 

instruktor muzyki, a my nadal jesteśmy samoukami i pracujemy według 

własnego uznania. 

SADOWNE 

 

                ,,ZŁOTE  GODY” – 25 października 2014 r. 

 

Trzynaście par małżeńskich świętowało Jubileusz 

                                                 50-lecia i dłużej… pożycia małżeńskiego. 

Z tej okazji w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się, 

przygotowana przez Urząd Stanu Cywilnego, ceremonia, podczas której 
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małżonkowie otrzymali medale przyznane przez prezydenta RP. Wręczali je: 

Wójt Gminy Sadowne – p. Zdzisław Tracz, Przewodniczący Rady Gminy –  

p. Waldemar Cyran, Sekretarz Gminy – p. Zbigniew Bocian i Kierownik USC – 

p. Iza Gołębiowska.  

             Imprezę uświetnił występem Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI. 
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Nie zabrakło też wspólnego toastu, tortu, głośnego odśpiewania „Sto lat” 

oraz gratulacji od najbliższych i uczestników ceremonii. 

 

    
      

                                       ,,STO  LAT, STO  LAT…” 

    
                 Andrzej Olton - akordeon, Zbyszek Danaj, Krysia Wetoszka,  

                                      Ania Chojecka, Basia Wróbel. 
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        Jadzia Borowa, Tereska Piwek, Hania Dębkowska, Marysia Szymanik, 

               Henia Kibart, Ala Bahniuk, Monika Nozderka, Basia Decyk 

 

            

 

Była to piękna i doniosła uroczystość w siedzibie władz gminnych, na 

której medal otrzymała  kolejna nasza koleżanka z zespołu Kazia Krzak z 

mężem Jankiem.  
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Aby Wasza droga życia usłana była kwiatami, 

na niebie gościło słońce, 

a w sercach Waszych miłość i dobroć. 

Wszystkiego co najlepsze, 

a nade wszystko sił i zdrowia 

by w radości przeżyć kolejne rocznice, 

aż do dębowej i dłużej. 
 

          
                Życzenia od zespołu dla naszej Kazi składa Ania Chojecka  
                                              i Zbyszek Danaj. 
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     Po uroczystości w Urzędzie Gminy koleżanka Kazia zaprosiła nas do 

swojego domu na poczęstunek.  

 

Zostało też wykonane pamiątkowe zdjęcie. 

 

     
 

Ala Bahniuk, Basia Decyk, Monika Nozderka, Zbyszek Danaj, 

Bogusia Danaj, Tereska Piwek, Jadzia Borowa, Marysia Szymanik, 

Henia Kibart, Ania Chojecka, Krysia Wetoszka, Basia Wróbel, Hania 

Dębkowska i nasi Jubilaci Kazia i Janek Krzakowie.  

 

                                   

                                                         BROK – 22 listopada 2014 

      ,,Darcie pierza” 

                  

         22 listopada 2014 roku, późnym wieczorem, bo była już godz. 22
00

 zespół 

SADOWIANKI na zaproszenie kierownika Ośrodka Wczasowego ,,Binduga” 
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p. Zdzisława Niegowskiego przedstawił jeden ze zwyczajów polskiej wsi  –  

,,Darcie pierza”.  

 

                
 

W tym dniu w ośrodku wczasowym w Broku bawiło się 600 gości z okazji 

wieczoru andrzejkowego. 

 

 
           Zimą, kiedy wieczory były długie, kobiety spotykały się w wiejskich 

chatach i wykonywały różne prace: darły pierze, przędły na kołowrotkach, 

robiły skarpety i swetry na drutach. Był to ich sposób na pożyteczne spędzenie 

czasu. Jednocześnie miały okazję trochę pośpiewać, pożartować, poplotkować i 

porozmawiać o wszystkim, co się działo we wsi. Wzajemne pomaganie sobie w 

różnych sprawach było rzeczą normalną. To były naprawdę cenne chwile w 

życiu wiosek: integrowały społeczeństwo, ludzie –połączeni wspólną pracą- 

czuli się sobie bliżsi. Bywało, że taki właśnie wieczór stawał się okazją do 

pocieszenia kogoś w troskach lub –co zdarzało się dość często –do zeswatania 

dwojga młodych ludzi. Dzięki temu zajęciu nikt nie był samotny, a i praca szła 

żwawiej. Kończono skubać w jednym domu, a już następnego wieczora 

zaczynano w następnym.  

            Darcie pierza kończyło się tzw, „wyskubkiem”. Była to zabawa, na którą 

gospodynie piekły kołacze, wynosiły z piwnicy najlepsze wino, czasem 

zapraszały nawet jakiegoś grajka, by przygrał młodym do zabawy. Bawiono się 
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nieraz długo w nocy. Gospodyni, która nie urządziłaby „wyskubka” nie miała co 

liczyć na sąsiedzką pomoc na drugi rok. 

Dzisiaj zanikają stare zwyczaje i obrzędy, pędzimy za czymś, mamy coraz 

mniej czasu, nie dostrzegamy problemów innych, często nie znamy najbliższych 

sąsiadów. A szkoda, bardzo szkoda! 

 

                                 

      
 

 

 

Podsumowując naszą działalność śmiało można powiedzieć, że wiele 

działo się w tym może nawet krótkim okresie czasu. Zespół zajmował  się 

prowadzeniem różnego rodzaju imprez, gdzie przedstawiał  widowiska, 

prezentował repertuar, bawił, integrował, przypominał stare piosenki  i „uczył” 

zgromadzonych uczestników spotkań. Oczywiście pamiętamy, że brał udział w 

konkursach piosenki, gdzie zdobywał czołowe nagrody, w festiwalach i 

uroczystościach okolicznościowych, spotkaniach z młodzieżą szkolną, 

kombatantami, jubilatami itp. 

Grupa cały czas rozwija się, poszerza swój repertuar, a najbardziej cieszy 

to, że towarzyszy nam miłe spędzanie czasu i dobra zabawa. 
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Na tym kończę swoje zapiski. Wszystkie materiały z lat 2002 – 2014 na 

temat zespołu, które udało mi się zebrać umieściłam tutaj, w tej małej kronice. 

 

Aktualni członkowie zespołu: 

 

1. Andrzej Olton (akordeon) 

2. Krystyna Wetoszka 

3. Barbara Wróbel 

4. Anna Chojecka 

5. Bogumiła Danaj 

6. Zbigniew Danaj 

7. Monika Nozderka 

8. Alicja Bahniuk 

9. Kazimiera Krzak 

10. Teresa Piwek 

11. Barbara Decyk 

12. Jadwiga Borowa 

13. Teresa Żach 

14. Wanda Stryjek 

15. Maria Szymanik 

16. Hanna Dębkowska 

 

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2014 (kronika dostępna w zbiorach GOK 

Sadowne) 


