
GRYGRÓW  

  
6 marca 2016 r. – Strażacy OSP w Grygrowie zorganizowali wspaniałą 

uroczystość z okazji przypadającego 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

O godzinie 11
10

 w miejscowej kaplicy ks. Marek Sidoruk proboszcz parafii w 

Starej Wsi odprawił mszę świętą, podczas której modlono się w intencji 

wszystkich kobiet. 

Po mszy wszyscy udali się do remizy OSP Grygrów, gdzie strażacy złożyli 

życzenia zebranym paniom i wręczyli tulipany. Kiedy przyszedł czas na 

występy artystyczne młodzież z gimnazjum w Stoczku przedstawiła kabaret. 

Kolejnym punktem programu był występ Magdy Piwko, która oczarowała 

wszystkich swoim śpiewem. Równie interesujący okazał się występ 

SADOWIANEK, które bardzo chętnie odwiedziły sąsiednią gminę, za co 

otrzymały serdeczne podziękowanie. 

           
 

                     SADOWIANKI  w Grygrowie 

 

 



ROSTKI k/ Małkini 

  1 Maja   w ROSTKACH    k/Małkini 

 
1 maja 2016 roku w Parku w Rostkach Wielkich odbyła się I MAJÓWKA.  

Park został wybudowany w 2010 roku. Organizatorzy: Wójt Gminy Małkinia 

Górna, GOKiS oraz rada sołectwa Rostek Wielkich przygotowali dla 

mieszkańców wiele atrakcji. 

Uroczyste otwarcie Pierwszej Majówki w Rostkach Wielkich nastąpiło o 

godzinie 16:30. Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek serdecznie 

powitała wszystkich przybyłych mieszkańców Rostek oraz gości. Podkreśliła, że 

piękno i walory krajobrazowe gminy Małkinia Górna warto pokazywać i 

eksponować, stąd pomysł pleneru malarskiego i fotograficznego. Zapowiedziała, 

że I Majówka w Parku w Rostkach Wielkich na trwałe powinna wejść do 

kalendarza cyklicznych imprez w naszej gminie. Wszystkim przybyłym życzyła 

udanej zabawy i miło spędzonego czasu. 

 

  
Na Majówkę przybyła także najstarsza mieszkanka Rostek Wielkich Pani Anna 

Halina Zawistowska. Otrzymała z rąk Pani Wójt pamiątkę z okazji I Majówki. 

Podczas I Majówki  w Rostkach Wielkich na scenie wystąpiły zespoły: 

„Sadowianki”, Zespół Ludowy „Małkinianka” oraz uczniowie z gminnych 

szkół. 

 



         
 

   Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI 

 

SADOWNE –  Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień  Strażaka 

 
3 maja 2016, to kolejna już 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 

Rzeczypospolitej. Obchody tego święta rozpoczęły się o godz. 11
00

 mszą świętą 

celebrowaną przez proboszcza parafii Sadowne ks. Stanisława 

Wojciechowskiego.  

 

    
 

Dzień 4 maja jest świętem strażaków, których patronem jest Święty Florian. 

Obie uroczystości zostały upamiętnione podczas niedzielnej mszy.  

W kościele wspólnie z parafianami zgromadzili się strażacy w galowych 

mundurach w asyście pocztów sztandarowych, gminne władze i oczywiście 

członkowie zespołu Śpiewaczego SADOWIANKI. Nie zabrakło również 



strzelców z Jednostki Strzeleckiej im. Dywizjonu Huzarów Śmierci oraz 

harcerzy z Drużyny Harcerskiej działającej w Szkole Podstawowej w 

Sadownem. 

 

   
                       SADOWIANKI  śpiewają ,,Witaj Majowa Jutrzenko” 

 

Po mszy wszyscy zgromadzili się przy Kamieniu Pamięci, gdzie Wójt Gminy p. 

Waldemar Cyran przypomniał historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

podkreślił jej wagę, a delegacje złożyły kwiaty. 

 

       
      Następnie wszyscy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Brańszczyka 

przeszli na plac przy Urzędzie Gminy 

 

 

    

Na placu przy Urzędzie Gminy odbyła się uroczysta odprawa jednostek OSP, 

podziękowania jednostkom za działalność w 2015 roku, a wszystko to 



przeplatane było piosenkami SADOWIANEK i ludowymi tańcami młodzieży z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. 

           

 
 

     

    

  
 

 SADOWIANKI również otrzymały podziękowanie od wójta gminy p. 

Waldemara Cyrana, za udział i uświetnienie swym programem uroczystości 

gminnych. 

 

 

 



                         
 

 

                                    

 
      

   Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI 

            

 



        
 

Grupa Taneczna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem 

SADOWNE  

               26 maja 2016 – Boże Ciało 

 
 W tym roku podobnie, jak w ubiegłym przygotowano cztery ołtarze, przy 

których zatrzymała się procesja. Starym zwyczajem SADOWIANKI 

uczestniczyły w tej uroczystości w swoich ludowych, kolorowych i jakże 

pięknych strojach. 

 

            

PŁATKOWNICA – SADOWNE – BROK  

                                              ZŁOTE  GODY…..    

         11.06.2016 
Celebrowanie złotych godów, to święto nie tylko zgodnych małżonków, ale 

także ich rodziny i przyjaciół. Para, która wspólnie przeżyła pół wieku, 

niezmiennie od 50 lat dzieli się radościami i stawia czoła codziennym 

trudnościom. Przywitanie na świecie dzieci, radość z ich sukcesów i ocieranie 

łez szczęścia, kiedy po raz pierwszy zostali dziadkami, to jedne z tych 

wydarzeń, które scementowały wspaniały związek. Pół wieku wspólnego 

kroczenia przez życie zasługuje na prawdziwe fetowanie! 



                             

 

 

 

                   

 

 

 

 

                     Dla Marysi i Miecia  

                                                       11.06.2016  
 

                                                 

  

 

   

           

                                   

  

     

  



     

         



                     

 
 

 

Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto 

półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie złotymi godami.  

Ta podniosła okazja wymaga wyjątkowych zaproszeń i niepowtarzalnych 

życzeń...  

Zespół SADOWIANKI dla koleżanki Marysi i Jej męża przygotował program 

z tekstami piosenek układanych przez członków zespołu oraz  wspaniałe 

życzenia, które (tak sądzimy) pozostaną w pamięci Jubilatów na długi czas. 

 

            



         
 

Nasi Jubilaci obchodzący złote gody oraz ich dzieci, wnuczęta, rodzina i 

przyjaciele odnajdą w programie przygotowanym, przez SADOWIANKI 

wzruszające życzenia i przeżyte wspólnie historie, przedstawione w 

humorystyczny sposób.   

No, więc zaczynamy! 

 

Dla Marysi!  11 czerwca 2016 r. 

 

1.Sto lat  C 

2.Kochani Jubilaci! 

Z okazji święta tak wielkiego, przyjmijcie od nas SADOWIANEK 

szczere i serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego: niech każdy dzień 

dostarcza Wam wielu radości, a uśmiech zawsze w sercu Waszych gości. 

Życzymy Wam kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, 

jak również tego, abyście cieszyli się życiem dnia każdego.  

Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego,  

sił i zdrowia na dalsze lata oraz spełnienia marzeń, które są gdzieś  

w Waszych sercach ukryte.  

Niechaj te Złote Gody jeszcze większego blasku Wam dodają, a dalsze 

wspólne życie szczęściem obdarzają.  

Niech w Waszych sercach nadal trwa ta słodka miłość sprzed lat. 

 

                                            /piosenka/ 

 



F     /Zagrajcież mi, może cofnie się świat 

    Do tych dni, do tych lat, do chwil  

    minionych./bis 

Tyle słów, tyle słów wyszeptałem 

Tyle nocy nie przespałem ja. 

Każdy dzień, każdą noc ci oddałem, 

Przy mnie Ty, a przy Tobie Ja. 

   /Zagrajcież mi, może cofnie się świat 

   Do tych dni, do tych lat, do chwil  

   minionych./bis 

 

PRZYŚPIEWKI  DLA  MARYSI (50-lecie) 11.06. 2016 

             

             Mel: ,,Moja ty dziewczyno”    G 

1. Moja ty Marysiu, moje spodobidło, 

                     Spodobałaś mi się, kiedy pasłaś bydło. 

2.  Kochałem cię Maryś, kochałem cię skrycie, 

                 Płynąłem do ciebie w powódź na korycie 

3. Płynąłem do ciebie, skarbie mój jedyny, 

        Do panny Borkówny od samej świerczyny. 

4. Miałem się już żenić, uwierz mi człowieku, 

        Lecz było przeszkodą podniesienie wieku. 

5. Ale pan Borowy miał moc urzędową, 

        Udzielił nam ślubu w sobotę czerwcową. 

6. Cieszy się Marysia, że Mietka dostała, 

        Już nie będzie sama pod pierzynką spała. 

       a) Szedł Miecio przez wieś…  G 

 b) Idzie młody chłopak   e – moll 

           c) Dwanaście listeczków  C 

7.  Gdy wszystkie przeszkody razem pokonali, 

                  Szczęśliwą rodzinę wtedy zbudowali. 

8.  Lecz, gdy tak szczęśliwie życie upływało, 

           O Miecia się wojsko szybko upomniało. 

9.Tak Miecia nękali przez 7 długich lat,  

           Obroną więc były dzieciąteczka na świat. 

10.Tak jedno po drugim na świat przychodziło, 

            By wreszcie przed wojskiem Miecia uchroniło. 

11.Błoga więc sielanka w progi powróciła, 



            Pięćdziesiątkę razem przeżyć pozwoliła. 

12. Dzisiaj swe przeżycia mile wspominają, 

            Nadal w tej rodzinie bardzo się kochają. 

13. Jakież wam życzenia można złożyć w darze, 

            W piękny jubileusz naszej drogiej parze. 

14.Wiosennej radości drodzy Jubilaci, 

           Niech Wasza rodzina szczęściem się bogaci. 

15.Niezmącony spokój i zgoda panuje, 

          A miłość z dniem każdym niechaj potęguje. 

16.Niech Pan, który złączył kiedyś Wasze dłonie, 

           Zawsze w każdej chwili daje wam ochronę. 

17.Niechże was kochani błogosławi hojnie, 

          Byście żyli w szczęściu długo i spokojnie. 

18.My z waszego szczęścia bardzo się cieszymy, 

          Wszystkiego dobrego tutaj wam życzymy. 

a) Wszystkiego dobrego   C 

 b)  Tańcował Kuba w sieni  F 

 c)  Przyśpiewki Zbyszka  C 

 d)  Kukuryku, kukuryku  A – dur 

 e)  Oj dobrze w domu u matuli  C 

 f)  Oj dobrze ojciec zrobił  C 

 g)  Heca koło pieca F 

 h)  Lata moje młode d – moll 

 

  Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, 

  /Za rok, za dzień, za chwilę  

  razem nie będzie nas./bis 

  Te nasze młode lata odeszły szybko w dal, 

  /A w sercu pozostaje  

  tęsknota, smutek, żal./bis 

 

 Przyśpiewki Zbyszka.        C 

Dobrze jechać wozem, jeszcze lepiej sanną, 

/Nie chciała Marysia długo siedzieć panną. /bis 

A kiedy do Mietka ochoty nabrała, 

/To ją pod wianuszkiem głowisia swędziała./bis 

Chodził Mietek pieszo, a potem rowerem, 

/Bo nie chciał pozostać długo kawalerem./bis 



A gdy w młodym wieku stan cywilny zmienił, 

/Ledwie się opierzył i już się ożenił./bis 

Huczne weselisko bardzo się udało, 

/W pięknej porze roku, gdy siano pachniało./bis 

Szczęśliwie pół wieku ze sobą przeżyli, 

/Wspaniałą rodzinę razem założyli./bis 

Dziś obchodzą gody z dziećmi i wnukami, 

/Z najbliższą rodziną i ,,Sadowiankami”./bis 

Za waszą gościnność bardzo dziękujemy 

/I po staropolsku Bóg zapłać powiemy./bis 

Nasi mili goście proszę się nie gniewać,  

/Bo na takim święcie wszystko można śpiewać./bis 

 

Drodzy jubilaci! 

To już pięćdziesiąt lat, od kiedy przyrzekliście sobie wieczną 

miłość i wzajemną opiekę.  

Z okazji złotych Godów członkowie zespołu SADOWIANKI 

składają najszczersze życzenia kolejnych wspólnie spędzonych 

lat, pełnych ciepła i serdeczności. 
 

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2017 (kronika dostępna w 

zbiorach GOK Sadowne) 

 


