
Dwadzieścia lat minęło... 

Jubileusz dwudziestolecia, który w maju celebrował Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” był 
czasem pięknych wspomnień, podsumowań i ogromu wzruszeń. To moment wyjątkowy szczególnie 
dlatego, że na scenie pojawiły się niemalże wszystkie pokolenia sokołowskich tancerzy, ale 
również dlatego, że na widowni zasiedli przyjaciele, wielbiciele i partnerzy Reprezentacyjnego 
Zespołu Miasta Sokołów Podlaski ZPiT „Sokołowianie”.  

Tancerze od dwóch dekad systematycznie zwiększają swój dorobek artystyczny tworząc nowy 
repertuar i choreografię. W programie koncertu znalazły się tańce i pieśni z różnych regionów Polski 
takich jak: krakowski, podlaski, lubelski, opoczyński, które wykonały najmłodsze grupy dziecięce. 
Grupa rodziców zaprezentowała tańce i pieśni mieszczan żywieckich, zamojskie i starowarszawskie. 
Na scenie nie zabrakło również grupy oldboyów – byłych tancerzy zespołu, którzy przyjechali z 
różnych stron Polski aby wspólnie świętować 20-lecie. Grupa reprezentacyjna zaprezentowała 
kujawiaka, oberka, mazura, tańce i pieśni spiskie oraz w finale – premierowo, tańce i pieśni romskie. 
Koncert zakończyła wspólnie odśpiewana piosenka jubileuszowa. 

Po występach nadszedł czas na liczne życzenia i podziękowania.  

Spośród wszystkich ciepłych słów i serdecznych życzeń warto wymienić szczególne podziękowania 
dla Marii Koc oraz Jana Rosochackiego – założycieli i pomysłodawców Zespołu. To dzięki ich ciężkim 
staraniom, zamiłowaniu do folkloru oraz wspólnej wizji powstał zespół, który stanowi dziś markę 
rozpoznawalną zarówno w kraju jak i całym folkowym świecie. 
Warto wspomnieć, iż tej wspaniałej imprezie towarzyszyły okazjonalne wydawnictwa. Z Z okazji 
jubileuszu został wydany specjalny folder zawierający m.in. wspomnienia członków zespołu oraz 
program koncertu jubileuszowego. Ponadto zespół nagrał okolicznościowy album muzyczny z 
melodiami podlaskimi. 
Koncert poprzedziła krótka uroczystość państwowa, podczas której Wojewoda Mazowiecki, 
Sylwester Dąbrowski wręczył medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” kierownikowi artystycznemu i 
choreografowi zespołu – Iwonie Kopiwodzie oraz odznaczenie “Krzyż Zasługi” kierownikowi kapeli – 
Kazimierzowi Soszce. 
Wydarzenie to na długo pozostanie w naszej pamięci, jednak to co było jest już za nami, a 
„Sokołowianie” nie tracą czasu i systematycznie spełniają kolejne, taneczne marzenia. 


