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                    Nasza grupa przed wejściem na stadion. 

 

 

 
              P. Waldemar Cyran z żoną Katarzyną i SADOWIANKI z wieńcem.     
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W programie imprezy oprócz dzielenia się chlebem dożynkowym 

zaplanowano również prezentację wieńców wykonanych z kłosów zbóż, 

kwiatów, ziół i warzyw.  Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy 

wieniec wykonany w stylu tradycyjnym. 

                               
         Powiat Węgrowski na XIV Dożynkach Województwa Mazowieckiego  

             w Kozienicach  - 26.08.2012 r.  zajął  w tym konkursie – I miejsce. 

               
         P. Bożena Gierej (Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa  

         i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie), Sadowianka –   

        p.Marysia Szymanik i  p. Adam Struzik (Marszałek Woj. Mazowieckiego) 
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         P. Adam Struzik ( Marszałek Województwa Mazowieckiego) rozmawia  

                 z koleżanką z zespołu SADOWIANKI, p. Marysią Szymanik.  

Po lewej stronie Przewodniczący Rady Gminy w Sadownem – pan  

                         Waldemar Cyran z żoną Katarzyną. 

               
      Kozienice - P. Bożena Gierej, p. Maria Szymanik, p. Joanna Chojnowska,  

                                p. Waldemar Cyran z żoną Katarzyną. 

 Dyplom i puchar za najpiękniejszy wieniec. 

Film na YouTube pod tytułem: TV ,,Nasz Powiat”446-Kozienice 31.08.2012 
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                                                KAMIONNA 

 

Dziękczynienie za tegoroczne plony w diecezji drohiczyńskiej odbyło się w 

sobotę 8 września 2012 r, w parafii Kamionna, gdzie proboszczem jest ks. 

Marek Bielak. Uroczystość odbyła się pod refleksyjnym hasłem: 

  „CZYM  JEST  CZŁOWIEK,  ŻE  O  NIM  PAMIĘTASZ”     (Ps 8, 5).  

Głównym jej punktem było sprawowanie Eucharystii pod przewodnictwem 

JE Antoniego Dydycza - biskupa drohiczyńskiego, który wygłosił homilię. 

Przed mszą miała miejsce prezentacja publikacji wydawnictwa ,,Biały Kruk” 

oraz prelekcja ks. dr. Zenona Czumaja poświęcona historii parafii Kamionna i 

regionu.       

      

 

          SADOWIANKI wzięły udział w Dożynkach w Kamionnie wraz z 

nagrodzonym w Kozienicach wieńcem. Wystąpiły także ze swoim 

scenicznym repertuarem. 
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                                                 A to już po wszystkim  –  poczęstunek.  

                                   

                                         WĘGRÓW 

 

           XVIII Sesja Rady Powiatu z wystawą w Galerii "Wiano" oraz 

                         z powiatowym wieńcem dożynkowym w tle. 
 

            06 września 2012, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 

Węgrowie, odbyła się uroczysta XVIII Sesja Rady Powiatu, z wystawą w 

Galerii ,,Wiano”. 

           Zaprezentowana wystawa, nie była jedynym wydarzeniem 

towarzyszącym Sesji. Przybyły na nią autorki powiatowego wieńca 

dożynkowego, który na tegorocznych Dożynkach Województwa 

Mazowieckiego w Kozienicach zdobył I miejsce, jak również starostowie 

dożynkowi Powiatu Węgrowskiego Katarzyna i Waldemar Cyran z 

Płatkownicy, a także zespół śpiewaczy „ Sadowianki”. Wicestarosta- Ewa 

Besztak oraz Przewodnicząca Rady Powiatu- Anna Brodacka Bartoszuk, złożyły 

szczególne podziękowania autorkom zwycięskiego wieńca, paniom Mariannie 

Szymanik i Joannie Chojnowskiej oraz organizatorom wyjazdu na czele z panią 

Bożeną Gierej- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa 

tutejszego starostwa.   

 



6 
 

         
              SADOWIANKI na Sesji Rady Powiatu w Węgrowie. 

 

 
   P. Katarzyna i Waldemar Cyranowie – Starostowie Dożynkowi 

          pow. węgrowskiego na Dożynkach w Kozienicach 2012 r. 



7 
 

  
 

Uwieńczeniem uroczystej części Sesji było dzielenie się chlebem dożynkowym 

przywiezionym przez państwa Cyranów oraz występ zespołu „Sadowianki”. 

 

 
 

 

     WĘGRÓW– MAZOWIECKIE ŚWIĘTO CHLEBA.  

16 września 2012r. 
 

Po mszy delegacje z wieńcami udały się na węgrowski rynek, gdzie 

rozpoczęła się część artystyczna. Widzowie mogli podziwiać tak różne w 

charakterze występy jak koncert  Miejsko – Powiatowej Orkiestry Dętej, 

zespołów „WĘGROWIANIE”, „SADOWIANKI”, „KAPELA  Z  WESELA”, 

„Korytnickie Promyczki”, pokazy taneczne Węgrowskiej Akademii Tańca 

Teatralnego „ART DANCE” , „KONTRAST” i „AVOCADO MOVE 

CENTER” a także próbka możliwości kabaretowych w wykonaniu grupy z 

Klubu Seniora „Miła Przystań”.  
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                Wspólne zdjęcie na Rynku Mariackim w Węgrowie. 

 

Miłym akcentem zakończył się występ SADOWIANEK, ponieważ 

przedstawicielki zespołu przekazały p. Bożenie Gierej – Naczelnik Wydziału 

Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

puchar, który otrzymały jako autorki wieńca reprezentującego powiat 

węgrowski podczas Dożynek Wojewódzkich w Kozienicach, gdzie zdobył on 

(wyżej wspomniane)  I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy. 

             
                                     Przekazanie pucharu. 
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 Węgrów – Rynek Mariacki  (przed namiotem Mazowieckiego Ośrodka  

                                          Doradztwa Rolniczego). 

      

 

SADOWNE  

          JESIEŃ 2012 –  

                                   JUBILEUSZ  MAŁŻEŃSTW 

Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to doniosła chwila, która budzi 

wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale także nas 

wszystkich. W naszej społeczności, obok ludzi młodych i czynnych zawodowo, 

chcemy dostrzegać również seniorów, a wśród nich, szczególnie tych, którzy 

swoją postawą życiową przyczynili się do trwałości małżeństwa i rodziny.      
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,,Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 

tą miłością, która nigdy nie zawiedzie." 

 
( Papież Jan Paweł II) 

 

 

 

STOCZEK 

 
16 czerwca 2013r. w Zespole Oświatowym w Stoczku odbył się Festyn 

Rodzinny pod hasłem: 

                    -  „ PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO”.  

 
Było to już ósme przedsięwzięcie tego typu. W niedzielnej zabawie 

uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Stoczka, a także 

lokalne władze i zaproszeni goście.  

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała o godz. 14.00 pani dyrektor 

Dorota Kłusek. 
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Wzmianka w lokalnych wiadomościach: 

- ,,Na szczególną uwagę zasługują występy zaproszonych zespołów. 

„Zarębiacy” ubrani w piękne stroje  zatańczyli poloneza, zaś SADOWIANKI 

przy akompaniamencie akordeonu zaprezentowały wiązankę ludowych 

piosenek.” 

 

 

ŻULIN – gmina Stoczek 

 

W sobotę, 20 lipca 2013r.Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” 

po raz pierwszy zorganizowało festyn rodzinny w Żulinie. Pomysłodawcą 

wydarzenia była Pani Prezes stowarzyszenia – Martyna Częścik, która w roli 

organizatorki odnalazła się znakomicie. Z niewielką pomocą Urzędu Gminy 

przygotowała wspaniałą imprezę, na której bawili się nie tylko mieszkańcy 

Gminy, ale również odwiedzający ją działkowicze. 

Największą atrakcją festynu okazał się występ zespołu SADOWIANKI. 
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 SADOWIANKI w Żulinie 

 

BROK  -  KOLONIE 

   24 lipca 2013 rok  

 

Wakacyjna Akcja Caritas Diecezji Siedleckiej - kolonie w Ośrodku 

  Kolonijno - Wypoczynkowym "Dawid" w Broku nad Bugiem. 

 

Podczas tegorocznych kolonii zorganizowano 5 turnusów 

dziesięciodniowych w ośrodku „DAWID” w Broku podczas których łącznie 

wypoczęło 633 dzieci. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawowało 67 

wolontariuszy. Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod patronatem 

Rzecznika Praw Dziecka wypoczywało również 23 dzieci z Białorusi z Grodna.  

Zrealizowano turnus w partnerstwie z Urzędem Gminy w Sadownem, 

podczas którego uczestnicy wypoczynku promowali krajoznawstwo i turystykę 

w formie filmu i ulotki promującego Sadowne i okolice. Na kolonie zaproszono 

nasz zespół SADOWIANKI. 

Dzieci chętnie śpiewały i  bawiły się razem z zespołem. 

 

Brok 
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SADOWNE – FESTYN WAKACYJNY 

 

  Festyn Wakacyjny 28 lipca2013r.  -  SADOWNE 

         O godzinie 13:00, nastąpiło oficjalne otwarcie festynu przez 

organizatorów  - p. Ewę Piórkowską - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sadownem oraz p. Zdzisława Tracza - Wójta Gminy Sadowne. Oczywiście nie 

mogło też zabraknąć uczty dla uszu i oczu. Zgromadzonej publiczności część 

folklorystyczną zapewniły zespoły: ,,Jarzębina" z Broku oraz zespół 

śpiewaczy z Sadownego  SADOWIANKI. 

 

   
                Sadowianki w oczekiwaniu na swój występ. 

STERDYŃ 

        Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni oraz Partnerzy Gmina 

Sterdyń, Firma Medicmetal, Stowarzyszenie ,,Lepsze Jutro Gminy 

Sterdyń” zorganizowało w dniu 4 sierpnia 2013roku Imprezę Plenerową 

,,Wakacje na wsi”. Obok takich zespołów jak: 

          -  ,,Seniorynki” z Sokołowa Podlaskiego,  

          - Kapela z Siemiatycz, 


