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Smaki i Smaczki
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Oddajemy w Państwa ręce publikację „Smaki i Smaczki Gminy Sabnie”, która powstała  
w ramach projektu „Bon dla Seniora”, zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego oraz Władz Gminy Sabnie. Jest ona zwieńczeniem lokalnej  
inicjatywy pn. „Pojedynek Seniorów na Smaki” oraz tegorocznego konkursu kulinarnego na 
„Najlepszą Potrawę Tradycyjną”. Zebrane przepisy są także zapisem wielu rozmów z najstarszymi 
mieszkańcami gminy, pamiętającymi czasy, gdy na wsiach w każdym domu pieczono chleb,  
a przed odkrojeniem pierwszej kromki znaczono go krzyżem.

Publikacja jest zbiorem przepisów na najbardziej charakterystyczne dania i desery 
przygotowane z lokalnych produktów według tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Ważne miejsce w niej zajmuje również chleb, który dawniej otaczano wielkim 
szacunkiem. W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo przepisy na proste i smaczne potrawy 
regionalne, których składnikiem były ziemniaki, kasze, kapusta, mąka i dary lasów. Znalazły się 
tutaj również produkty, znajdujące się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz te, które zostały docenione w trakcie licznych konkursów kulinarnych,  
odbywających się na Mazowszu.

Wydaniu tej publikacji przyświecał cel odnalezienia, zebrania i zachowania dziedzictwa 
wielowiekowej tradycji mieszkańców naszej gminy, a także zachęcenie do dalszych poszukiwań, 
kulinarnych eksperymentów oraz wykreowania tradycyjnych dań w nowych odsłonach.

Mamy nadzieję, że publikacja zainspiruje Państwa do odkrywania atrakcji, jakie kryje 
w sobie podróż do korzeni jednego z najpiękniejszych zakątków ziemi mazowieckiej – Gminy 
Sabnie, a także smakowania najlepszych tradycyjnych i lokalnych specjałów oraz spotkania  
z mieszkańcami gminy, słynącymi z polskiej gościnności. To wyjątkowe miejsce na Mazowszu, 
znajduje się na wschód od Warszawy, w powiecie sokołowskim. Zaskakuje nie tylko niczym 
nieskażoną przyrodą, ale także znakomitymi warunkami do uprawiania turystyki aktywnej  
i kulturowej. Nieodłącznym elementem dziedzictwa kulturowego jest kuchnia regionalna oraz 
pielęgnowanie tradycji.

Zapraszamy Państwa w podróż kulinarną, w której poza najlepszymi smakami z dzieciństwa, 
doświadczymy luksusu przebywania blisko natury, delektowania się zapachem łąk oraz 
wszechobecną ciszą, zakłócaną jedynie przez ptasie koncerty. Bez wątpienia tylko w takiej 
podróży możemy odkryć prawdziwy smak przygody.

Barbara Tekieli  
- koordynator Klubu Seniora „Cetynianki i Jaćwingowie”
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Kiełbasa nadbużańska  
jałowcowa sucha

Na 1 kg kiełbasy potrzeba 
1,7 kg mięsa wieprzowego 
pierwszej klasy (kl. I)

Małgorzata Dąbrowska, Hołowienki

Składniki:

Nadbużański  
chleb wiejski  
na zakwasie

 Elżbieta Pietrzykowska, Nieciecz Dwór

Zakwas: 
Niewielką ilość żytniej mąki zalać  
ciepłą wodą i odstawić w ciepłe  
miejsce na około 3 dni. W tym  
czasie zawiesina powinna uzyskać  
bardzo przyjemny, kwaśny  
zapach i można przystąpić  
do przygotowania z niej zaczynu.  
W tym celu należy kilkakrotnie  
dodawać niewielkie ilości mąki  
i wody do zakwasu, odstawiając  
za każdym razem na około 4 godziny 
do ukwaszenia. Następnie przesiać  
przesz sito mąkę żytnią i dodać  
niewielką ilość mąki razowej.  
Przykryć lnianą ściereczką i pozostawić  
na noc w ciepłym miejscu. 

Chleb:
Do ciepłej mąki należy dodać dobrze 
ukwaszony zaczyn, ciepłą wodę i sól. 
Następnie wyrabiać do powstania jednolitej 
masy – tak, by ciasto odstawało od rąk. 
Wyrobione ciasto należy uformować, 
posypać lekko mąką i pozostawić w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. Gdy ciasto  
podwoi swoją objętość i powierzchnia  
lekko popęka, należy uformować bochenki, 
posmarować po wierzchu ciepłą wodą  
i ponownie pozostawić do wyrośnięcia.  
Piec tak długo, aż skórka będzie chrupiąca  
i lekko popękana. Przed wyjęciem  
z pieca sprawdzić stan upieczenia 
drewnianym patyczkiem.

Przygotowanie:

Czy wiesz że…
Tradycja pieczenia chleba na zakwasie z mąki żytniej 

sięga na Mazowszu XIX wieku. W gospodarstwach 

chłopskich na potrzeby rodziny pieczono chleb 

na zakwasie raz w tygodniu, w piecach opalanych 

najczęściej sosnowym drewnem. Każda kobieta 

musiała posiąść tę umiejętność, bowiem stanowiła 

ona o jej wartości jako gospodyni.  

Matki przekazywały tradycyjny przepis swoim 

córkom, a dawniej w każdym  

domu posiadano swój własny  
patent na chleb.  

Chleb wiejski  
z burakami 

Chleb wiejski z burakami:

Jadwiga Trzcińska, Grodzisk

Zaczyn: 10 dag aktywnego zakwasu żytniego,  
10 dag mąki żytniej typ 2000, 100 ml letniej wody

30 dag mąki pszennej, 1 płaska łyżka soli, 10 dag siemienia 
lnianego, 3 łyżki oliwy, 400-450 ml wody (w zależności 
od rodzaju mąki i jej chłonności), 2 szklanki tartego na 
grubych oczkach buraka cukrowego lub czerwonego, 
liście chrzanu do wyłożenia formy   

Wykonanie:
Wszystkie składniki na zaczyn wymieszać, a następnie 
odstawić na co najmniej 12 godzin do ciepłego miejsca tak, 
aby „pracował”. Następnie w dużej misce połączyć ze sobą 
zaczyn i pozostałe składniki. Ciasto należy wyrabiać tak 
długo, aż będzie odstawało od dłoni. Następnie przykryć 
lnianą ściereczką i odstawić do ciepłego miejsca  
na 2-3 godziny, aż ciasto podwoi swoją objętość.  
W tym czasie formę do pieczenia posmarować tłuszczem  
i wyłożyć liśćmi chrzanu. Chleb piec w temperaturze  
220 stopni przez około 60 minut. Na ostatnie 15 minut 
zmniejszyć temperaturę do 180 stopni. 

„Na wsi ludzie mieli ogromny szacunek do chleba. Dawniej była bieda 
i zdarzało się, że gdy nie było wystarczająco dużo mąki, dodawano  
do wypieku przemielone lub starte na grubej tarce buraki cukrowe. Dawało 
to wyborny smak. Chleb pieczono na liściach chrzanu, bo nie posiadano 
forem, a na ciepły bochenek kładziono plastry buraka. Pamiętam jak 
mama przed włożeniem do pieca robiła znak krzyża na bochenku. Jako 
dzieci zajadaliśmy ciepły chleb z mlekiem prosto od krowy. W niedziele 
i od święta mama piekła złociste bochenki z mąki pszennej, które były 
naszym przysmakiem. Najlepiej smakował jeszcze ciepły, podany z kożuchem  
z wiejskiego mleka, który posypywaliśmy cukrem”.

 – wspomina Lucyna Michałowska, Pieńki Suchodolskie

Na Liście Produktów  
Tradycyjnych Mazowsza
Wyróżnienie w konkursie  
na „Gościniec z Podróży”  
na II Międzynarodowym 

Turnieju Smaków  
na Zamku w Liwie (2015)

Na Liście Produktów  
Tradycyjnych Mazowsza 

Statuetka Perły,  
Poznań 2006

Mięso ręcznie kroimy, dodajemy 
grubo zmielony pieprz i ziarna 
jałowca, dwa nieduże ząbki 
drobno posiekanego czosnku,  
sól do smaku. Nadziewamy 
nieduże pętka, osuszamy, 
wędzimy dymem zimnym  
i gorącym. Dosuszamy do wagi  
1 kg kiełbasy. 

Przygotowanie:
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Zupa borowikowa
Bogumiła Małkińska, Hołowienki

2,5 l bulionu ugotowanego na mięsie  
z kurczaka, 3 marchewki, 1 pietruszka,  
0,5 kg ziemniaków, 1 kg świeżych lub 
mrożonych borowików, 2 cebule,  
garść koperku, liść lubczyku, szczypta 
kurkumy, 200 ml śmietanki 30%, łyżka masła

Składniki:

Na bulionie ugotować warzywa i ziemniaki. Zeszklić na maśle dwie cebulki, dodać do nich pokrojone grzyby 
i dusić około 15 minut. Następnie zawartość patelni oraz pokrojone w kostkę mięso dodać do bulionu  
z warzywami i całość gotować jeszcze około 15 minut. Dodać koperek, kurkumę, sól i pieprz do smaku  
oraz zaprawić śmietanką. 

Przygotowanie:

Zarzucajka
Renata Banasiuk, Holowienki 2,5 l bulionu ugotowanego na żeberku wieprzowym, 

około 1 kg kiszonej kapusty, 0,5 kg  ziemniaków,  
3 marchewki, 1 pietruszka, 2 cebule, 5 łyżek smalcu,  
2 łyżki mąki, sól, pieprz ziołowy, listek laurowy,  
ziele angielskie, majeranek

Składniki:

Przygotowanie:

Kazimiera Lewczuk, Zembrów

2 l wywaru z wieprzowych ogonów,  
0,5 kg marchwi, ziemniaki (połowa ilości 
marchwi), słonina, sól i pieprz do smaku

Składniki:

Do wywaru z wieprzowych ogonów dodać pokrojoną marchew  
i gotować do uzyskania miękkości. Następnie włożyć pokrojone  
w kostkę ziemniaki. Ugotowane warzywa wyjąć z wywaru i utłuc 
tłuczkiem do ziemniaków, ewentualnie przetrzeć przez durszlak.  
Dodać luźną zasmażkę ze słoniny. Przyprawić solą i pieprzem do smaku.

Przygotowanie:

Zupa marchwiowa „marchwianka”  
zwana dworską

1 kg karkówki, 1 kg grzybów (podgrzybki), 
2 cebule, pół opakowania kaszy pęczak, 
marchew, pietruszka, seler, cebula, pieprz, 
sól, listek laurowy, ziele angielskie

Składniki:
Zupa jesienna
Danuta Pietrucha, Suchodół Włościański 

Ugotować kaszę pęczak. Karkówkę pokroić w słupki  
i podsmażyć na patelni. Pokroić grzyby i udusić na maśle. 
Na osobnej patelni zeszklić pokrojoną w kostkę marchew 
i cebulę. Ugotować około litr bulionu na podsmażonej 
karkówce, a następnie dodać do niego przygotowane 
wcześniej składniki. Gotować do miękkości warzyw,  
a następnie przyprawić solą i pieprzem do smaku.  

Przygotowanie:Do ugotowanego wcześniej bulionu włożyć pokrojone 
w kostkę ziemniaki, marchewkę, pietruszkę, opaloną na 
palniku cebulę, listek laurowy, ziele angielskie i gotować do 
miękkości warzyw. W międzyczasie rozpuścić na patelni trzy 
łyżki smalcu, na którym należy zeszklić pokrojoną w kostkę 
cebulkę. Gdy lekko się zarumieni dodać kapustę i dusić 
pod przykryciem, aż stanie się miękka, w miarę potrzeby 
podlewając odrobiną wody. Do bulionu z warzywami 
dodać uduszoną kapustę oraz pokrojone w kostkę mięso z 
żeberek. Doprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem. 
Przygotować złotą zasmażkę z dwóch łyżek smalcu i mąki, 
którą należy połączyć z zupą. Całość zagotować. 

I miejsce w konkursie  
kulinarnym  na Turnieju 

Smaków – „Jesień na Wielkim 
Gościńcu Litewskim” (2019). 

Przygotowana przez  
Koło Gospodyń Wiejskich  

w Suchodole
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Mirosława Ryciak, Hołowienki

Kapusta kiszona, skórki wieprzowe, kasza jęczmienna, 
cebula, marchew, sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe

Składniki:

Do garnka z niewielką ilością wody wrzucić pokrojoną 
kapustę kiszoną, ziele angielskie, liście laurowe oraz 
skórki wieprzowe. Gotować do miękkości kapusty,  
a następnie dodać kaszę jęczmienną. Podsmażyć  
na oleju pokrojoną w kostkę cebulę, a na osobnej patelni 
marchew startą na tarce o grubych oczkach.  
Połączyć przygotowane składniki w jednym garnku  
i zagotować całość. Przyprawić pieprzem i solą do smaku.

Przygotowanie:

Kapusta podlaska

Pasek żeberek (ok. pół kg), sól, pieprz, czosnek, papryka 
mielona, majeranek, liście laurowe, miód, musztarda, olej

Składniki:

Żeberka pokroić na małe kawałki, po czym 
obsypać je suchymi przyprawami oraz czosnkiem 
przeciśniętym przez praskę. Odstawić do lodówki 
na noc. Następnego dnia przygotować marynatę:  
olej – 3 łyżki, miód – 2 łyżki, musztarda – 3 łyżki. 
Żeberka ułożyć w naczyniu do pieczenia i smarować 
przygotowaną marynatą. Piec pod przykryciem 
przez około 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni.

Przygotowanie:

Żeberka

Kapusta podlaska  
z żeberkami i pajdą chleba

Halina Wołynek, Hołowienki

1 kg mąki, 1 jajko, 5 dag masła,  
5 dag drożdży,  
szczypta cukru (według uznania),  
0,7 l mleka

Ciasto:

Ze wszystkich składników zagnieść ciasto drożdżowe i odstawić do wyrośnięcia. 
Następnie formować parowce nadziewając je określonym farszem. Po uformowaniu 
pozostawić na stolnicy około 15 minut do wyrośnięcia. Parować w garnku nad wrzącą 
wodą na podstawce pod przykryciem 5-6 minut. 

Z podanej porcji wychodzi około 50-60 średniej wielkości parowców.

Przygotowanie:

Parowce nadziewane soczewicą, 
słodkim twarogiem lub jabłkami 

Farsz z soczewicy: 0,5 kg soczewicy ugotować do miękkości w nieosolonej wodzie.  
Następnie przekręcić przez maszynkę razem z ugotowanym podgardlem lub pachwiną (ok. 30-40 dag). 
Całość podsmażyć na smalcu z cebulą. Przyprawić solą i pieprzem do smaku.

Farsz z twarogu: 0,5 kg twarogu połączyć z jednym żółtkiem. Dodać cukier do smaku.

Farsz z jabłek: 5-6 winnych jabłek utrzeć na tarce, lekko odcisnąć sok.  
Nadziewając parowce dosypać do środka około pół łyżeczki cukru do smaku 
(nie jest to konieczne w przypadku słodkich jabłek).
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Jadwiga Romaniuk, Hołowienki

2 kg ziemniaków, cebula, słonina lub boczek

Składniki:

Ugotować 1 kg ziemniaków i wystudzić, a następnie zmielić przez maszynkę. 
Pozostały 1 kg surowych ziemniaków zetrzeć na tarce o małych oczkach i odcedzić 
dokładnie przez lnianą szmatkę. Połączyć obie masy, dodać skrobię zebraną  
z dna wyciśniętego soku. Następnie posolić i wyrobić ciasto.

Uformowane niewielkie kulki, wrzucać na wrzącą, lekko osoloną wodę.  
Po wypłynięciu na wierzch gotować jeszcze około 2 minuty. Zebrać łyżką 
cedzakową. Podawać polane tłuszczem ze skwarkami i cebulą. Można również 
ugotować pyzy nadziewane, np. kapustą z grzybami lub twarogiem na słodko. 
Dawniej często gotowano pyzy bez nadzienia.

Ciasto ziemniaczane:

Pyzy ziemniaczane

Danuta Zawistowska, Suchodół

3 szklanki mąki, 2 łyżki oleju, 
jajko, ciepła woda

Ciasto:
6 dużych ziemniaków, cebula,  
20 dag słoniny, 10 dag kiełbasy 
lub boczku, sól, pieprz

Farsz:

Pierogi z ziemniakami tzw. szlachcice

Ziemniaki i cebulę zetrzeć na drobnej tarce. Na patelni podsmażyć 
słoninę z kiełbasą i boczkiem. Dodać cebulę, starte ziemniaki i razem 
podsmażyć. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Z tak przygotowanej 
masy formować małe pierożki. Ugotować w gorącej, osolonej wodzie z 
dodatkiem łyżki oleju. Podawać na ciepło z tłuszczem i skwarkami.

Przygotowanie:
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 Zuzanna Sobieska, Suchodół

Pierogi z soczewicą i mięsem

0,5 kg mąki, 2 dag drożdży,  
2 łyżki oleju, jajko, woda

Ciasto:

Szklanka soczewicy, 30-40 dag boczku lub 
podgardla (można dodać oba składniki), 1 cebula, 
majeranek, sól i pieprz 

Farsz:

Z podanych składników zagnieść ciasto  
na pierogi i rozwałkować na cienki 
placek. Do przygotowania farszu opłukać 
soczewicę, następnie namoczyć przez kilka 
godzin w wodzie i ugotować do miękkości. 
Boczek oraz podgardle pokroić w kostkę  
i podsmażyć na patelni razem z pokrojoną 
cebulą. Tak przygotowane składniki zemleć 
przez maszynkę, wymieszać i dodać 
przyprawy. Nakładać farsz na wycięte  
z ciasta krążki. Gotować w osolonej wodzie 
z dodatkiem łyżki oleju, aż do wypłynięcia. 
Podawać na ciepło z okrasą lub masłem.

Przygotowanie:

Danuta Stpiczyńska, Zembrów

1,5 kg dużych ziemniaków, 30-40 dag 
boczku, 2 jaja, 2 cebule, łyżka mąki 
pszennej, łyżka mąki ziemniaczanej, 
smalec, sól, pieprz ziołowy, kminek, 
majeranek, ziele angielskie

Składniki:

Ziemniaki zetrzeć na drobnej tarce  
i odcisnąć sok do osobnego naczynia. 
Pokrojony boczek podsmażyć  
z posiekaną cebulą na smalcu,  
a następnie połączyć z ziemniakami. 
Masę wymieszać, dodać mąkę, jaja 
i przyprawy. Do wysmarowanej 
tłuszczem formy wlać masę 
ziemniaczaną. Piec przez około godzinę 
w temperaturze 180 stopni tak,  
by powierzchnia była chrupka i rumiana, 
a boki odstawały od formy.

Przygotowanie:

Blaszak podlaski, 
- kartoflak, dziad, babka ziemniaczana
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Teresa Mielańczuk, Hołowienki

1 kg mąki pszennej,  
500 ml ciepłej wody,  
7 dag drożdży, 1 jajko,  
10 dag masła, 1 łyżka soli, 
pół łyżeczki cukru

Ciasto:
Kapustę drobno pokroić. Cebulę pokrojoną w kostkę podsmażyć na oleju,  
a następnie dodać kapustę i drobno posiekane grzyby, podlać niewielką ilością 
wody i dusić do miękkości pod przykryciem. Ugotowaną kapustę zestawić z ognia, 
odkryć naczynie, aby odparował nadmiar wody. Na koniec doprawić do smaku.

Zagnieść ciasto drożdżowe. Wyrabiać tak długo, aż będzie odstawało od ręki. 
Przykryć lnianą ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.  
Gdy ciasto podwoi swoją objętość, przystąpić do formowania kulebiaka,  
zwijając go podobnie jak struclę. Wierzch można posmarować rozmąconym 
jajkiem. Przed włożeniem do piekarnika zrobić kilka otworków w cieście tak,  
aby w trakcie pieczenia mógł odparować nadmiar wody z farszu.

Piec w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez około 30-40 minut,  
do lekkiego zarumienienia ciasta. Podawać na gorąco lub zimno.

Przygotowanie:

Kulebiak z kapustą i grzybami

1,5 kg kapusty kiszonej, 
garść suszonych grzybów, 
1 cebula, 5 łyżek oleju,  
sól, pieprz

Farsz z kapusty:

Małgorzata Dąbrowska, Hołowienki

30 dag mąki pszennej, 20 dag skwarek 
ze słoniny zmielonych przez maszynkę 
(drobne sito), 10 dag cukru, 3 żółtka,  
1 cukier waniliowy

Składniki:

Ciastka ze skwarkami

Przesiać mąkę przez sito, a następnie 
dodać do niej przepuszczone przez 
maszynkę skwarki, żółtka, cukier i cukier 
waniliowy. Zagnieść ciasto z podanych 
składników, a następnie rozwałkować. 
Przystąpić do wycinania okrągłą 
foremką krążków oraz półksiężyców. 
Piec na złoty kolor w temperaturze  
180 stopni przez około 10-15 minut.

Przygotowanie:

Wanda Oksięciuk, Hołowienki

12 szklanek mąki, 25 dag masła, 25 dag margaryny,  
25 dag smalcu, 8 jajek, 1 szklanka kwaśnej śmietany,  
2 szklanki cukru, 2 łyżki amoniaku

Składniki:

Mąkę połączyć z masłem, margaryną i smalcem.  
Dodać śmietanę zmieszaną z amoniakiem i białka ubite  
z cukrem i żółtkami. Zagnieść ciasto kruche. Rozwałkować  
i wycinać dowolne kształty ciastek, starając się pozostawiać 
jak najmniej resztek. Następnie amoniaczki maczać kolejno 
w jajku i cukrze. Wstawić do piekarnika i piec na złoty kolor 
w temperaturze 180 stopni przez około 15 minut,  
do lekkiego zrumienienia.

Przygotowanie:

Amoniaczki

Czy wiesz że…
Tradycyjny przepis na ciastka z dodatkiem aromatycznych skwarek przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Wypiekano je przy okazji świniobicia, odbywającego się  w gospodarstwie, podczas którego pozyskiwano słoninę, a więc jeden z głównych składników tego oryginalnego przysmaku. Staropolskie gospodynie troszczyły się,  aby nic nie marnować. Do dziś wielu osobom       ciastka ze skwarkami kojarzą się            ze smakiem dzieciństwa. 

Na Liście  
Produktów  

Tradycyjnych  
Mazowsza
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Sękacz
Wanda Oksięciuk, Hołowienki

1 kg mąki tortowej, 40 jajek,  
75 dag masła, 1 kg cukru,  
aromat do ciasta (według uznania)

Składniki:

Mąkę przesiewamy przez sito. Rozbijamy 
jajka i oddzielamy żółtka od białek. 
Następnie żółtka łączymy z mąką,  
masłem oraz cukrem. Dodajemy aromat  
i ucieramy na gładką masę. Białka ubijamy 
na sztywną pianę i dodajemy do ciasta. 
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. 

Sękacza pieczemy na otwartym ogniu, 
nad którym umieszczamy stożkowy wałek 
z brzozowego drewna, który uprzednio 
owijamy lnianym płótnem lub papierem  
do pieczenia. Kładziemy wałek na ruszcie  
i ciągle obracając, polewamy go za pomocą 
chochli cienką warstwą ciasta – od lewej 
do prawej strony i z powrotem. Pierwszą 
warstwę zapiekamy dobrze, aby nie 
odpadła od wałka. Następnie polewamy 
kolejne warstwy i delikatnie je rumienimy. 
W ostatnim etapie odpowiednio obracając 
wałkiem uzyskujemy piękne słoje i sęki  
z ociekającego ciasta. Uformowanie  
sękacza trwa około 2 godziny.

Przygotowanie:

Czy wiesz, że...

Sękacz  

to ulubione ciasto  

królowej Bony.

Przywędrował do nas w XVI w. z Litwy,  a na pogranicze polsko-litewskie  z ziem niemieckich, gdzie był nazywany „baumkuchen”. Swoją nazwę zawdzięcza kształtowi, który przypomina pień  z wystającymi sękami. Tradycja wypiekania sękacza praktykowana jest jeszcze  na Podlasiu i Suwalszczyźnie, gdzie jest                stałym elementem na stołach              podczas takich uroczystości                     jak śluby, chrzty czy święta.

Po raz pierwszy upieczony został we 

wsi Berżniki na Suwalszczyźnie dla 

królowej Bony. Ten efektowny przysmak 

tak bardzo przypadł jej do gustu, że 

postanowiła wprowadzić go na salony 

Europy, serwując na ślubie swego syna 

Zygmunta II Augusta. Wieść  

o bursztynowo-złotym kołaczu  

rozniosła się wśród ludu, zajmując  

na stałe miejsce w polskiej kuchni.  

Wkrótce sękacz stał się  
symbolem dostatku  i ciężkiej pracy.

Pierwsze warsztaty wypieku 

sękacza w Gminie Sabnie 

przeprowadziła w latach 90. 

Danuta Stpiczyńska z Zembrowa. 

Obecnie tradycję pieczenia 

sękacza kultywują dwie seniorki 

zamieszkałe w Hołowienkach: 

Wanda Oksięciuk  

           i 
Małgorzata Dąbrowska.

Pierwsze i jedyne na świecie 
Muzeum Sękacza powstało na 

Litwie w roku 2015, cztery kilometry 
od Druskiennik. Jednym  

z najważniejszych eksponatów  
w muzeum jest sękacz o długości 

3,72 m, który został upieczony  
         w czerwcu 2015 roku i wpisany  

do Księgi Rekordów  
Guinnessa.

W 2019 roku, podczas 10. 

Święta Sękacza w miejscowości 

Żytkiejmy, na pograniczu Mazur 

Garbatych i Suwalszczyzny  

w województwie warmińsko-

mazurskim, został pobity  

kolejny rekord.  

Sękacz – gigant miał  

5 metrów długości.

O ciekawostkach związanych z historią sękacza  
pisze Hanna Szymanderska w książce „Dania z anegdotą”.

I miejsce w VI konkursie 
„Tradycyjne Wypieki 

Wielkanocne”,  Sokołów 
Podlaski, 2007

II miejsce w konkursie 
„Smakosze Mazowsza”, 

Warszawa, 2005
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Ciasto: 
1 kg mąki pszennej, 500 ml mleka, 
7 dag drożdży, 6-7 żółtek,  
20 dag masła, 20 dag cukru

Masa makowa:
50 dag maku, cukier do smaku, 
skórka pomarańczowa, rodzynki, 
aromat migdałowy

Składniki:
Mak przepłukać, następnie zalać wrzącą wodą i zagotować.  
Przepuścić dwukrotnie przez maszynkę, zakładając sito o najmniejszych 
oczkach i dosłodzić do smaku. Dodać odrobinę aromatu migdałowego  
i skórkę pomarańczy.
Zagnieść ciasto drożdżowe, które należy wyrabiać do momentu 
odstawania od ręki. Następnie przykryć lnianą ściereczką i pozostawić  
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Po podwojeniu objętości przejść  
do formowania strucli.
Piec w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez około 30 minut,  
aż do delikatnego zrumienienia ciasta.

Przygotowanie:

Strucla z makiem
Mirosława Komosa, Hołowienki

SZLaK UNITóW SOKOłOWSKIcH
Przez Gminę Sabnie przebiega oznakowany szlak turystyczny – Szlak Unitów Sokołowskich, łączący sześć 
dawnych cerkwi unickich (obecnie kościoły rzymskokatolickie). Jest pierwszym szlakiem turystycznym po-
święconym Unitom powiatu sokołowskiego. Pierwsze wzmianki o istnieniu w tym miejscu parafii unickiej 
sięgają XVI wieku. Obecna świątynia została wzniesiona w 1778 roku jako cerkiew unicka z fundacji anto-
niego Załuskiego. W pierwszej połowie XX wieku zwrócono ją społeczności katolickiej i erygowano kościół 
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Wnętrza jego zdobią trzy drewniane ołtarze w stylu barokowym  
i rokokowym datowane na koniec XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się pounicki obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, zasłaniany wizerunkiem Trójcy Świętej z pierwszej połowy XIX wieku.

WIELKI GOŚcINIEc LITEWSKI 
Gmina Sabnie jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, której celem  
jest promowanie miejsc i wydarzeń na międzynarodowym szlaku, który biegnie przez terytorium Polski, 
Białorusi i Litwy oraz wschodniej części dwóch województw: Mazowsza i Podlasia. Pomysłodawczynią  
reaktywowania najpopularniejszego w XVII i XVIII wieku traktu pocztowo handlowego była Senator  
Maria Koc, ówczesna dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Każdego roku na Zamku w Liwie w powiecie węgrowskim, organizowany jest Międzynarodowy Turniej 
Smaków, a jego jesienna edycja pod nazwą: „Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim” odbywa się corocz-
nie w październiku w Sokołowie Podlaskim. W tych najpopularniejszych imprezach kulinarnych biorą 
także udział mieszkańcy Gminy Sabnie, którzy niejednokrotnie znaleźli się w gronie zwycięzców  
w kategoriach „Najlepsza potrawa regionalna na szlaku WGL” oraz „Gościniec z podróży”.

Atrakcje, ciekawostki, wydarzenia  

czy wiesz, że…
Podczas budowy zbiornika Niewiadoma prowadzone były badania archeologiczne, pod-
czas których odkryto kilka osad wczesnośredniowiecznych. Najcenniejszym obiektem 
był kurhan z XVIII wieku p.n.e. Znajdowały się w nim pozostałości po dwóch ciałach oraz 
przedmioty wykonane z brązu: grot włóczni, szpila i fragment bransolety. Oznacza to, że  
w kurhanie prawdopodobnie pochowano ówczesnego przywódcę, gdyż znalezione przy 
nim  przedmioty były w owym czasie niezwykle cenne. Kurhan pochodzi z kultury trzci-
nieckiej w epoce brązu. Było to pierwsze odkrycie tego typu na Mazowszu i czwarte w Polsce.
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Wały JaćWINGóW 
Niewątpliwą atrakcją gminy Sabnie są położone we wsi Niewiadoma tzw. wały jaćwingowskie, będące 
pozostałością średniowiecznego grodziska z XI-XII wieku. Już przeszło 200 lat temu prowadzone tam 
były wykopaliska i jest to najdokładniej w powiecie sokołowskim przebadane grodzisko i kompleks 
osadniczy. archeolodzy wykluczyli obecność na terenie grodziska Jaćwingów i jedyne znaleziska należy 
łączyć z ludnością słowiańską. W trakcie licznych wykopalisk odkryto skarb brązowy, który przekaza-
ny został Muzeum archeologicznemu w Krakowie. Znajdywano też monety rzymskie Juliusza cezara, 
Wespazjana i Trajana. Wszystkie te ślady wskazują, że okolice środkowej części dorzecza cetyni były od 
dawna atrakcyjne dla osadnictwa grup ludzkich, począwszy od okresu późnego paleolitu. W sąsiedztwie 
zbiornika wodnego Niewiadoma znaleziono ceramikę na licznych stanowiskach archeologicznych, a sen-
sacją wśród znalezisk była kamienna siekiera datowana wstępnie na 2000 lat przed chrystusem. 
Obecnie na terenie Wałów znajduje się las, który często służy za miejsce odpoczynku i rekreacji. Do dziś 
można tam znaleźć szczątki osady (np. fragmenty glinianych naczyń). Niedaleko Wałów znajdują się tzw. 
"mogiłki", miejsce uważane za cmentarzysko z czasów średniowiecznych.

KSIężNIcZKa cETyNIa
Wędrując szlakami Gminy Sabnie warto wiedzieć, skąd wzięła się nazwa rzeki cetyni. Jak głosi legenda 
w księżniczce  cetyni, córce wielkiego wodza Jaćwingów – Kumata, zakochał się książę z Mazowsza. 
Jaćwieska księżniczka dumnie odrzuciła zaloty, chcąc uniknąć małżeństwa z polskim księciem. Ten roz-
wścieczony otoczył gród pod nieobecność Kumata, a załoga pod wodzą dzielnej cetyni stawiała opór, 
aż jeden z obrońców przekupiony przez dowódcę boju, wpuścił  napastników. Zrozpaczona cetynia, 
widząc, że nie ma szans na zwycięstwo, rzuciła się z wałów do rzeki i utonęła. To właśnie od jej imienia 
nadano nazwę tej rzece.
Warto wspomnieć, że cetynia była dawniej znacznie szerszą rzeką. W XIX i XX wieku gospodynie 
prały nad jej wodą, uderzając kijankami, czyli spłaszczonymi deseczkami o rozłożone na kamieniach 
ubrania. Letnią porą dzieciaki ze wsi uwielbiały kąpać się w rzece, budowały z piachu góry i "zamki".  
Kilkadziesiąt lat temu cetynia była tak czysta, że łowiono tam poza rybami także raki. 

RUNDa SOKOłOWSKa
Runda Sokołowska (www.sokolowskarunda.pl) to największe wydarzenie sportowe odbywające się na terenie 
Gminy Sabnie w powiecie sokołowskim. Każdego roku we wrześniu organizowane są biegi na dystansie 
5 i 10 km, w których biorą udział biegacze nie tylko z Mazowsza, ale również z całej Polski. Organizatorzy 
zapewniają także wiele atrakcji dla dzieci, które mogą rywalizować na dystansie 300 i 1000 m. Patronat 
Honorowy nad wydarzeniem obejmuje Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński, który sponsoruje 
bieg na dystansie 5 km o Puchar Wójta Gminy Sabnie. Tej znakomitej imprezie sportowej towarzyszy wiele 
atrakcji dedykowanych nie tylko fanom aktywnego wypoczynku, ale całym rodzinom z dziećmi.

HELENa MNISZKóWNa
Urodzona w Kurczycach na Wołyniu w roku 1878. Po śmierci męża Władysława chyżyńskiego, wróciła  
na Podlasie do majątku rodziców – Marii i Michała Mniszek-Tchórznickiego. Mieszkała i tworzyła  
w miejscowości Sabnie, którą szczególnie ukochała. Zadebiutowała powieścią „Trędowata”, która pod-
biła serca czytelników i stała się bestsellerem okresu dwudziestolecia międzywojennego. Napisała  
23 powieści, które były siedmiokrotnie filmowane. żaden z polskich pisarzy nie doczekał się tylu ekra-
nizacji, co Mniszkówna. Była autorką wielu romansów z życia wyższych sfer, a jeden z nich został osa-
dzony w realiach Gminy Sabnie. Barwne losy najbogatszego w historii rodaka adolfa Lortscha, rządcy 
podsokołowskich majątków w Grodzisku i Kupientynie, a zarazem właściciela Groznego, stolicy czeczenii 
i ogromnych pól naftowych w tym dalekim kraju, przedstawiła w powieści „Panicz”. Zawarła w niej liczne 
wątki autobiograficzne, a wśród jednej z bohaterek można znaleźć ją samą. Pierwowzorem tytułowej 
postaci był Lortsch – ziemianin właściciel Grodziska (w powieści Wodzewo), a zarazem hulaka i utracjusz, 
w którym młoda pisarka się zakochała. 
W herbie Gminy Sabnie znajduje się nawiązująca do jej postaci otwarta książka, a jej imię nosi Zespół 
Szkół w Sabniach. Grób literatki znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Zembrowie, przy kaplicy 
grobowej Trębickich. 

ZBIORNIK NIEWIaDOMa 
Na terenie Gminy Sabnie na rzece cetyni znajduje się zespół zbiorników retencyjnych „Niewiadoma”. 
Powierzchnia zbiornika głównego wynosi 42 ha, a całkowita pojemność 1,14 mln m3, co plasuje go pod 
względem wielkości na czwartym miejscu na Mazowszu. Zbiornik Niewiadoma wykorzystywany jest 
jako obiekt służący mieszkańcom Mazowsza do rekreacji, uprawiania sportów wodnych, wypoczynku. 
Może on służyć pływaniu kajakami lub łodziami wiosłowymi, uprawianiu windsurfingu, a w okresie zimy 
pokryty lodem akwen w strefie przybrzeżnej jest idealnym miejscem dla łyżwiarzy. Gmina sukcesywnie 
rozbudowuje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Wokół zbiornika znajdują się tereny rekreacyjne  
oraz znakomita trasa do uprawiania Nordic Walking. Upodobali sobie to miejsce wędkarze, ponieważ  
to jedno z najlepszych łowisk w tej części Mazowsza. W jego wodach występują takie gatunki ryb jak: 
szczupak, sandacz, karp, płoć lin, okoń i węgorz. Obiekt jest zarządzany przez Oddział Mazowiecki  
Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie. atrakcją okolicy są organizowane na zbiorniku 
zawody rybackie. 
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Serdeczne podziękowania składam Władzom Urzędu Gminy  
Sabnie - Ireneuszowi Piotrowi Wyszyńskiemu i Mirosławowi  
Sobieskiemu oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Hołowienkach  
i jego przewodniczącej - Pani Krystynie Hilaruk oraz naszemu  
ekspertowi kulinarnemu - Pani Danucie Stpiczyńskiej, a także  
Paniom: Renacie Piwko, Elżbiecie Lewczuk, Marzenie Smolis oraz 
Księdzu Antoniemu Sieczkiewiczowi, a także wszystkim Seniorom 
zamieszkałym w Gminie Sabnie, którzy przyczynili się do powstania  
niniejszej broszury. Szczególne podziękowania przekazuję na ręce  
Pani Prezes Stowarzyszenia „Radomskie centrum Przedsiębiorczości” 
- Izabeli Kowalskiej, która zainspirowała nas do poszukiwań oraz  
odkrywania najlepszych mazowieckich smaków, a także Mazowieckiego 
centrum Polityki Społecznej, które wspiera Projekty „Bon dla Seniora”, 
w ramach którego powstała niniejsza broszura. 

Podziękowanie
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