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          - ,,Eko-Urle” Zespół Kabaretowo –Ludowy,  

          - Kapela ,,Bondarczuki”, 

          - Kapela Ludowa ,,Sterdyniacy”, 

          - Kapela Łochowska, 

          - Kapela Ludowa ,,Pasieka” z Platerowa  

          - SADOWIANKI z Sadownego.   

Nasz Zespół otrzymał wyróżnienie, a koncert można obejrzeć i wysłuchać  

w internecie na YouTube. 

 

MAŁKINIA   GÓRNA 

 

W dniu 25 sierpnia 2013r. na Stadionie MKS „Małkinia” zgodnie z 

rolniczą tradycją po raz kolejny zostały zorganizowane Dożynki Gminne - 

Małkinia Górna 2013. Zespół  SADOWIANKI występował razem z innymi 

zespołami takimi jak Oberek z Wyszkowa, Jarzębina z Broku, Małkinianka z 

Małkini, Cantilena z Małkini i Kapela Kurpiowska. Po amatorskich zespołach 

ludowych wystąpił p. Stasiek Wielanek i Kapela Warszawska. 

 

          SADOWIANKI  na scenie – Małkinia 

 

WĘGRÓW 

8 września 2013r. na Rynku Mariackim w Węgrowie odbyło się 

coroczne Mazowieckie Święto Chleba.  

Uroczyste obchody Święta Chleba  2013  rozpoczęła Msza Święta 

odprawiona  w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie,  

której  przewodniczył ks. dr Robert Grzybowski. Cała dalsza impreza odbyła się  
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na Rynku Mariackim. Na  scenie zaprezentowali się: Miejska Orkiestra Dęta 

oraz „Węgrowianie”, „Sadowianki”, ,,Seniorynki Malinki”, „Korytnickie 

Promyczki”  i  zespół „Bez wianka”. Na koniec zagrała „Kapela Podlaska” z 

Siemiatycz.  

                                         WĘGRÓW 

     20 października 2013r.  już po raz ósmy w Węgrowskim 

Ośrodku Kultury odbył się Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej 

Seniorów: 

            „WĘGROWSKIE BARWY JESIENI”. 

Zespoły śpiewacze i taneczne 

I miejsce: – Zespół Pieśni i Tańca „OBEREK” z Wyszkowa 

Dwa II miejsca: - Alicja Mieszało z Wyszkowa 

                           - Duet „AliZet” z Podkowy Leśnej i Michałowic 

Cztery III miejsca:- Zespół Śpiewaczy „WYSZKOWIACY” z Wyszkowa 

                            - Zespół Śpiewaczy „SADOWIANKI” z Sadownego 

                            - Międzypokoleniowy Zespół „RAZEM” z Kałuszyna 

                            - Chór Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Siedlec. 

 

    SADOWNE 

 

Jesień – 26 września 2013rok –  jak co roku uświetnialiśmy piękną 

 uroczystość Jubileuszu Małżeństw z ponad 50-letnim stażem pożycia 

małżeńskiego.   

Kłaniając się nisko wszystkim Parom Małżeńskim  
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życzymy  

dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha,  

spokoju i zadowolenia  z każdego dnia,  

przeżywanego we wzajemnej życzliwości  i miłości, w otoczeniu 

najbliższej rodziny, wypełnionego samymi pięknymi 

wspomnieniami z owoców minionych wspólnych lat życia. 

 

 STOCZEK 

 

 1.06.2014 roku w Zespole Oświatowym w Stoczku odbył się  IX Festyn 

Rodzinny pod hasłem: ,,Świat Muzyką Malowany”. Uroczystego otwarcia 

imprezy dokonała p. dyr. Dorota Kłusek. Na uczestników festynu czekało wiele 

atrakcji. Na szczególną uwagę zasługują występy zaproszonych artystów z 

Miejskiej Orkiestry Dętej z Węgrowa oraz zespołu śpiewaczego 

SADOWIANKI. 

  

             SADOWIANKI  w Stoczku. 

  

        PROSTYŃ 

 

W czwartek 19 czerwca 2014 roku po uroczystościach Bożego Ciała w 

Prostyni w godzinach popołudniowych, w zieleni kończącej się wiosny, w 
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ogrodzie przy plebanii, z widokiem na bazylikę prostyńską odbył się kolorowy 

koncert pod hasłem: „Śpiewajmy wraz!”.  

Pomysłodawcami i organizatorami spotkania byli: Ewa i Wojciech 

Jakubikowie oraz Krystyna Wetoszka. Licznie przybyłych artystów i gości 

przywitał ks. Adam Banaszek, wikariusz prostyński.   

Koncert rozpoczął występ naszego zespołu SADOWIANKI . Tak dla 

przypomnienia, wbrew nazwie, grupa nie składa się z samych pań ubranych w 

piękne kolorowe stroje. W składzie zespołu jest czasami dwóch eleganckich 

panów. Skocznym, melodyjnym i pogodnym piosenkom towarzyszył 

akompaniament akordeonowy pana Andrzeja Oltona. Zespół wykonywał 

melodie znane, śpiewane wraz z publicznością oraz mniej popularne, ale za to w 

świetnych aranżacjach.  

Drugim wykonawcą tego koncertu był „Prostyński Team” z Zespołu 

Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni.  

Hasło spotkania nawiązywało do połączenia kultywowanej przez 

SADOWIANKI sztuki ludowej i twórczości współczesnych wykonawców 

prezentowanych przez szkolny zespół. Spotkanie zakończyło się wspólnie 

odśpiewaną piosenką „Życzymy, życzymy”, którą zaintonowała grupa z 

Sadownego. Mieszkańcy Prostyni włączyli się także w śpiew, kierując te piękne 

słowa w kierunku gości. 

             
Czwartkowe, świąteczne popołudnie stało się piękną integrującą imprezą, 

w czasie której wszyscy śpiewali wraz, bo muzyka łączy pokolenia!   

I o to właśnie chodziło organizatorom.              
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      MAŁKINIA GÓRNA 

 

Nadbużańska Noc Świętojańska w Małkini Górnej 22 czerwca 2014 

rok.  Doskonała zabawa, wyjątkowy, niepowtarzalny klimat, mnóstwo atrakcji 

oraz fantastyczne zespoły, dla których od wielu lat mieszkańcy okolicznych 

miejscowości licznie przybywają do Małkini Górnej, by w gronie rodziny i 

przyjaciół mile spędzić czas.  

W tym roku nie zabrakło także na scenie SADOWIANEK.  Podczas 

śpiewania trzech ostatnich piosenek lunął ulewny deszcz. O dziwo ku wielkiemu 

naszemu zaskoczeniu wierni widzowie otworzyli parasole i nadal słuchali 

występu. 

 

 

        
 

                     MAŁKINIA – niebo bardzo zachmurzone.  
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                               SADOWNE   1514  – 2014  

                            

 

FESTYN  W  SADOWNEM – 500-lecie Sadownego  

19-20 lipca 2014 r. 

 

 
 

         Dawne Sadowianki działające początkowo  przy Kole Gospodyń  

                                                   w Sadownem. 

 

    Zdjęcie z 1978 roku 

 

Od lewej: Helena Celmer, Janina Kądziela, Wacława Macioch, Anna 

Chylińska, Emilia Dąbrowska, Monika Nozderka, Janina Lisiecka, 

Genowefa Sych, Krystyna Szczechura, Halina Włodarczyk, Krystyna 

Rukat-Wetoszka,Janina Gołębiewska, niżej: Jadwiga Borowa, 

Henryka Olton, Alicja Bahniuk i Wiesława Koroś. 
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Obecne SADOWIANKI: Andrzj Olton, Zbigniew Danaj, Krystyna Wetoszka, 

Anna Chojecka, Barbara Wróbel, Hanna Dębkowska, Maria Szymanik, Jadwiga 

Borowa, Teresa Piwek, Wanda Stryjek, Kazimiera Krzak, Monika Nozderka, 

Alicja Bahniuk. 

 

       

           Drugi dzień Festynu Jubileuszowego w Sadownem to głównie spotkanie 

z folklorem. Tego dnia wystąpili ,,Sterdyniacy” ze Sterdyni, następnie na scenę 

wkroczyli tancerze z Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca NIWA z Krzeska. 

        (Informacja z ,,Info Sadowne”): – ,,Kolejny występ to pokaz kunsztu 

śpiewaczego Zespołu SADOWIANKI. Nadal jest to zespół amatorski, który 

aktualnie współpracuje z istniejącym od niedawna Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Sadownem.” 

 

JUBILATKA – PANI  GENIA  SYCH 

 

 W czwartek 4 września 2014 roku zebraliśmy się wszyscy w lokalu o 

nazwie ,,Zaścianek”, gdzie świętowaliśmy Jubileusz 90-lat życia naszej 

koleżanki p. Geni Sych wspólnie z rodziną Jubilatki. Zespół przygotował 

niespodziankę dla Pani Geni. Były to piękne życzenia, przeplatane dowcipami, 

wieloma toastami oraz piosenkami. Jubilatka śpiewała razem z nami. Nie 
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zabrakło również tzw. sesji zdjęciowej najpierw z SADOWIANKAMI, później 

z rodziną. Pani Genia pięknie się prezentowała. Na zakończenie imprezy 

wjechał  rozświetlony tort urodzinowy. 

      
                                    Zdjęcie SADOWIANEK z Jubilatką. 

 
 

                                                   MIEDZNA 
 

     6 września(sobota) 2014 roku odbyło się diecezjalne dziękczynienie 

za plony  w Sanktuarium Maryjnym w Miedznie.  
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      Punktem uroczystości była Eucharystia, celebrowana przez biskupa 

drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. 

      Eucharystię poprzedziła modlitwa prowadzona przez ks. kan. Romualda 

Koska  z Węgrowa. W programie uroczystości znalazła się prezentacja i 

poświęcenie wieńców dożynkowych, ziarna siewnego, a także wręczenie 

diecezjalnych odznaczeń zasłużonym dla rolnictwa i regionu. 

Ksiądz biskup w homilii zaapelował o nieustanne dziękczynienie Bogu za 

szczególne powołanie rolnika. Mówił o znaczącej roli pracy rolnika, podkreślił 

znaczenie gospodarki i uprawy roli. Mówił również o tym, że pracę tę należy 

szanować, gdyż to właśnie ona dostarcza nam „chleba naszego powszedniego” 

każdego dnia. Troska o ziemię powinna być podstawą, aby człowiek mógł żyć 

godnie, a nie tylko wygodnie. 

  Ksiądz biskup podkreślił również wielką potrzebę wdzięczności za wolną 

ziemską ojczyznę, bez której nikt nie może godnie żyć. Obrońców ojczyzny, a 

szczególnie tych,  którzy za nią polegli, porównał do ziaren zbóż, umarłych, aby 

wydać plon. Prosił, aby nadal bronić ziemi i przekazywać ją przyszłym 

pokoleniom..Prosił też o solidarność pomiędzy rolnikami opartą na braterskiej 

miłości. W takcie homilii została też wspólnie wykonana Rota. 

Rolnicy z diecezji drohiczyńskiej licznie dziękowali Bogu za tegoroczne 

plony. W tej uroczystości  brały udział 74 parafie z całej diecezji. 

 

                                 
 

               Wieniec Parafii Sadowne na dożynkach w Miedznie. 
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    Naszą parafię wraz z pięknym wieńcem dożynkowym reprezentowały panie 

                           z Zespołu Śpiewaczego ,,SADOWIANKI”. 

 

 

Dożynki zakończyło  symboliczne dzielenie się chlebem z tegorocznych 

zbiorów.             

          

 

 

SADOWNE 

 

 Następnego dnia, tj. 7 września 2014 roku w Sadownem 

odbyło się święto parafialne, będące dziękczynieniem składanym 

Bogu za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.  

 

  Obecnie - tak jak w przeszłości - formują się barwne pochody dożynkowe 

z wieńcami, które rolnicy składają w kościołach, przy ołtarzu wraz z innymi 

płodami ziemi. 
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 Delegacja zespołu SADOWIANKI w składzie Bogusia i Zbyszek 

Danajowie, Tereska Piwek, Ala Bahniuk, Marysia Szymanik, Jadzia Borowa, 

Hania Dębkowska i Henia Kibart weszła do kościoła w swoich pięknych  

ludowych strojach z wieńcem dożynkowym i chlebem przywiezionym z 

dożynek diecezjalnych w Miedznie. Grupa śpiewała pieśń ,,Pobłogosław Jezu 

drogi”. 

Przy ołtarzu czekał ksiądz z powitaniem delegacji, ucałował przyniesiony 

chleb, położył go na ołtarzu i pobłogosławił przybyłych. 

  

Podczas mszy św. ksiądz proboszcz poinformował parafian, iż delegacja 

SADOWIANEK poprzedniego dnia reprezentowała naszą gminę na dożynkach 

diecezjalnych w Miedznie, gdzie mszę celebrował bp Tadeusz Pikus.  W dalszej 

części podziękował za uczestnictwo zarówno w Miedznie, jak i w Sadownem, 

dodając, ze bardzo cieszy go zaangażowanie zespołu w święta kościelne i 

podtrzymywanie tych pięknych tradycji. Przypomnę, że podczas procesji 

Bożego Ciała latem 2014 skład jednej chorągwi tworzyły również 

SADOWIANKI. 
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 Po mszy odbyła się procesja wokół kościoła, w której uczestniczyły 

wszystkie chorągwie, obrazy, figurka Matki Bożej Fatimskiej, nasz wieniec i 

chleb niesiony przez SADOWIANKI. 

 

                
         Wyjście z kościoła – procesja. 
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       Koleżanki dzielą się poświęconym chlebem z pozostałymi  

                                                 członkami zespołu. 

 

WĘGRÓW 

   

14 września 2014 roku, to kolejne uroczyste obchody Mazowieckiego 

Święta Chleba, które rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Bazylice 

Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie.      

 

 
        Nasz zespół otrzymał zaproszenie na prezentację wieńca i swojego 

                                            programu scenicznego. 


