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Kultura, czyli to, na czym najbardziej nam zależy!
Dla kultury sianowskiej 2018 był rokiem wyjątkowym. Wystarczy przejrzeć publikacje prasowe i portale
informacyjne, a przede wszystkim niniejsze wydawnictwo, żeby uświadomić sobie, jak ważny i interesujący był to rok dla naszej kultury.
Kultury szeroko pojętej, a nawet – w niektórych obszarach – na nowo odczytanej, ponieważ przez cały
rok obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Historia świadomie splotła się
z kulturą w uścisku emocjonalnym wskazując nam, że patriotyzm to również element kultury. Wszyscy
przekonaliśmy się, że kultura jest najważniejszą cząstką naszej tożsamości.

W S T Ę P

W 2019 roku świętujemy pięciolecie istnienia Centrum Kultury oraz 70-lecie powołania biblioteki, choć
nominalnie ta ostatnia rocznica przypadła na koniec 2018 roku. Postanowiliśmy jednak obydwa te jubileusze połączyć, podobnie, jak w 2014 roku doszło do symbolicznego, a jak dzisiaj okazuje się właściwego i
dobrze zaprojektowanego, połączenia Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.
Mieliśmy szansę – i skorzystaliśmy z niej – zwrócić na siebie uwagę odbiorców również spoza miasta i
gminy na imprezy, które organizujemy na najwyższym poziomie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że siłami
własnymi, bez korzystania z zewnętrznych agencji artystycznych, sięgając po budżet samorządu i posiłkując
się sponsorami lokalnymi, którzy chcą włączać się w działania na rzecz społeczności miasta i gminy Sianów
oraz operując sprawdzonym zespołem społeczników, możemy organizować duże wydarzenia kulturalne.
Tegoroczne Dni Ziemi Sianowskiej, z kapitalnym koncertem królowej polskiego popu, czyli Dody, przyciągnęły tysiące uczestników. Folk Film Festiwal to impreza ogólnopolska, która w tym roku miała swoją
piątą edycję. Towarzyszący festiwalowi Konkurs Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y miał rekordową ilość
zgłoszeń: 80 filmowców zdecydowało się rywalizować o statuetkę KOKOF-a.
A to zaledwie wierzchołek góry lodowej! Poza tym inne wydarzenia: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, letnia Strefa Kultury, Dożynki Gminne, w tym roku z Narodowym Czytaniem, Koncert
dla wolontariuszy, Tydzień Bibliotek i egzotyczna Noc w Bibliotece, całoroczne spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki, grudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, wernisaże wystaw w galerii Zorza i nagrody dla
tancerzy, recytatorów.
Ponadto zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury, bogaty program ferii i wakacji,
spektakle, koncerty, przedstawienia, konkursy, konferencje, spotkania z twórczością i pisarzami. Był to również pierwszy rok pełnowymiarowego, a więc repertuarowego i premierowego, funkcjonowania kina Zorza.
Na zakończenie o wydarzeniu, o którym powinnam wspomnieć na początku, ale czasami najtrudniej
mówić o największych sukcesach. Oto kolejny przykład na to, że 2018 rok na długo pozostanie w naszej
pamięci. W rankingu bibliotek, po raz ósmy przygotowanym przez Instytut Książki i redakcję „Rzeczpospolitej”, sianowska biblioteka zdobyła pierwsze miejsce, a więc tytuł najlepszej w kraju. Dla nas to powód
do dumy, ogromne wyróżnienie i dowód na to, że opłaca się wysiłek, ponoszony głównie przez nasze
niezastąpione bibliotekarki, promocji książek i czytelnictwa. Jesteśmy najlepsi!
Aleksandra Kowalczyk,
dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów
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Biblioteka w Sianowie najlepsza w Polsce!
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ną pomoc i zrozumienie potrzeb biblioteki.
Jednak za kolejny nasz sukces najserdeczniej
dziękujemy czytelnikom, dla których drzwi
naszych bibliotek są zawsze szeroko otwarte.
Wskaźnik czytelnictwa, w porównaniu z danymi ogólnopolskimi, utrzymuje się w Sianowie na bardzo wysokim poziomie, a od kilku
lat wyraźnie wykazuje tendencje wzrostowe.
W 2014 roku biblioteka okazała się najlepszą placówką w województwie, a ósmą w
Polsce w Rankingu Bibliotek. Dwa lata później
zajęła miejsce dziesiąte, a w 2017 roku wskoczyła na pozycję drugą.
W tym samym roku biblioteka otrzymała
za działalność wyróżnienie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, a w 2018 roku, w Rankingu Bibliotek, zajęła pierwsze miejsce i została
uznana najlepszą bibliotekę w Polsce. – Nasze
sukcesy nie byłyby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników biblioteki
– podsumowuje Aleksandra Kowalczyk.
Dzięki nagrodom i wyróżnieniom biblioteka
– wśród placówek miejsko-gminnych – na stałe zyskała status jednej z najlepszych w kraju.
Biblioteka w Sianowie działa nieprzerwanie
od 70 lat ( jej jubileusz przypadł na wiosnę
2018 roku). Otwarcie odbyło się w 1948 roku.
Placówka wyposażona jest w nowoczesny
sprzęt multimedialny, dysponuje czytelnią
internetową, stanowiskiem do odsłuchu e-booków i infokioskiem. Każdego dnia bibliotekarki obsługują ponad 100 czytelników,
którzy równie chętnie odwiedzają siedem filii
na wsiach.
W bibliotece i jej filiach znajduje się obecnie ponad 38.000 woluminów. 80 proc.
z nich to pozycje nowe. Z księgozbioru korzysta 4.000 czytelników. Liczba wypożyczeń
na 100 mieszkańców wynosi 17. Wszystko to
jednak tylko suche liczby, za którymi kryje się
namiętność do czytania, poznawania świata,
doświadczania nowych wrażeń.

R O K U

fot. Daniel Bednarz

W tym roku najlepszą biblioteką w Polsce
okazała się Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów, która zajęła pierwsze miejsce we
wspomnianym rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek.
28 listopada, w Bibliotece Narodowej w
Warszawie, burmistrz gminy i miasta Sianów

Maciej Berlicki oraz dyrektor Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów
Aleksandra Kowalczyk, odebrali dyplomy i
gratulacje. Podczas gali nagrodzeni zostali przedstawicieli samorządów i bibliotek z
pierwszej dziesiątki zestawienia oraz liderzy
w każdym z województw.
Ankieta, na podstawie której powstał ranking, zawierała 25 pytań. Ocenie podlegała
między innymi: powierzchnia biblioteki i filii,
stan zatrudnienia, częstotliwość i wielkość
zakupu nowości. Tylko w 2017 roku biblioteka sianowska kupiła 2.522 nowości książkowych na łączną kwotę 45.022 złotych.
– Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie
pełne zaangażowanie wszystkich pracowników bibliotek z terenu gminy Sianów – podkreśla Aleksandra Kowalczyk. – Dziękujemy
także władzom gminy i radnym za ogrom-

N A G R O D A

W 2018 roku po raz VIII Instytut Książki (to
instytucja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz „Rzeczpospolita”
nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.
Docenieni zostali i sklasyfikowani w rankingu wszyscy, dla których dobrze działająca biblioteka jest świadectwem dbałości
samorządu o zapewnienie nieskomplikowanego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

Po pierwsze: kultura musi być dostępna
Centrum Kultury w Sianowie przez cały rok tętni życiem. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych warsztatach tematyczny.
Poprzez swoje działania zespół instruktorów rozwija
wrażliwość najmłodszych na otaczającą je przestrzeń, krajobraz, zabytki, architekturę, a osoby starsze zachęca do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Seniorzy poszukują nowych form realizacji zainteresowań, swoje doświadczenie wykorzystują w pracy wolontariackiej.
– W ofercie mamy zajęcia kulinarne, teatralne, artystyczne, wokalne i taneczne – wymienia Aleksandra Kowalczyk,
dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i
Miasta. – Zaprosiliśmy do współpracy doświadczonych,
profesjonalnych instruktorów i animatorów, którzy gwarantują utrzymanie warsztatów na właściwych poziomie
merytorycznym. Salki są przystosowane do zajęć dla grup
dziesięcioosobowych.
Poza organizacją dużych imprez, z których Sianów słynie, jak choćby Dni Ziemi Sianowskiej, Folk Film Festiwal z
Konkursem Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y, Kiermaszem
Smaków i Konkursem Kulinarnym, Sfera Kultury, Przegląd
Amatorskich Zespołów Ludowych, Centrum Kultury animuje lokalne środowisko.
– Zależy nam na jak najszerszym rozwijaniu pasji u dzieci
i młodzieży – mówi Aleksandra Kowalczyk. – Stawiamy na
kulturę dostępną. Wiele z działań, które przygotowujemy i
koordynujemy nie odbyłoby się, gdyby nie inicjatywa i aktywność samych mieszkańców.
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26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy (WOŚP) po raz czwarty ruszyła ze swoim sztabem sianowskim. Przed
południem odbył się Wielkoorkiestrowy
Turniej Badmintona. Widzów i uczestników przyciągnęły imprezy w Szkołach
Podstawowych w Suchej Koszalińskiej i
Dąbrowie oraz Gimnazjum Gminnym w
Sianowie.
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Później odbyła się Terenowa Integracją dla
WOŚP, zorganizowana przez Sianowski Team
Rajdowy, Stowarzyszenie 4x4 Sianów i Warsztat 4x4 Koszalin (dla kierowców pojazdów
terenowych). Natomiast w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej numer 2 w Sianowie rozegrano, cieszące się dużą popularnością, Halowe Wielkoorkiestrowe Turnieje
Piłkarskie Juniorów i Seniorów.

Na ulicach Sianowa i innych miejscowości
kwestowali wolontariusze zaopatrzeni w specjalne identyfikatory WOŚP. Największą grupę
stanowili młodzi ludzie – dzieci i młodzież. O
bezpieczeństwo wszystkich zadbali strażacy z
sianowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W godzinach popołudniowych 26. Finał
WOŚP rozpoczął się w kinie Zorza, gdzie
można było obejrzeć występy dzieci z sekcji
wokalnej i tanecznej Centrum Kultury w Sianowie. Wszystkich rozgrzała energetyczna
zumba w wykonaniu grupy tancerek i Dawida Tokarczyka. Podczas licytacji można było
kupić cenne przedmioty pozyskane od sponsorów i samego Jurka Owsiaka.
Ostatnim elementem było tradycyjne
„Światełko do nieba”. Podczas sianowskiego
koncertu WOŚP w sumie udało się zebrać 44
tysiące złotych.

Spektakl dla dzieci „Wirus Świrus i cała reszta”
Opowieść ta jest zarówno klasyczną baśnią,
której bohaterowie przeżywają rozliczne i niezwykle wciągające młodego widza przygody,
jak i – ze względu na tematykę – współczesną przypowieścią pedagogiczną, dotyczącą
niebezpieczeństw związanych z plagą dzisiejszych czasów: uzależnieniem od technologii.

S T Y C Z E Ń

To była prawdziwa przygoda dla wszystkich maluchów, które 23 stycznia przyszły
do kina Zorza. Tego dnia, w wypełnionej
do ostatniego miejsca sali, w ramach ferii
zimowych, koszaliński Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprezentował bajkę „Wirus Świrus i
cała reszta”.

Dzień Kubusia Puchatka

Ferie bez śniegu, za to z niezwykłymi atrakcjami

18 stycznia obchodzimy dzień najsłynniejszego misia
świata – Kubusia Puchatka – na pamiątkę urodzin jego
twórcy – Alana Alexandra Milne’a.
Początek historii sympatycznego i wzruszającego misia oraz jego przyjaciół sięga 1921 roku. Pisarz kupił w
domu handlowym Harrods i dał synowi Christopherowi
na jego pierwsze urodziny pluszaka firmy „Alfa Farnell”.
W ślad za pojawieniem się misia, w wyobraźni A. A.
Milne’a narodził się przesławny Kubuś Puchatek.
Z tej okazji w sianowskiej bibliotece odbyły się warsztaty artystyczne „Małe co nieco”. Maluchy wysłuchały
fragmentów słynnej książki i namalowały ogromne portrety Kubusia. Kolejnym etapem były zabawy z misiem,
dzieci odgadywały misiowe zagadki i szukały misiowego
skarbu – baryłki miodu.

Podczas styczniowych ferii zimowych, jak co roku, nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta i gminy.
W Centrum Kultury odbywały się warsztaty: kulinarne, gitarowe, artystyczne,
kreatywne i nauki gry na keyboardzie. W bibliotece i jej filiach były zabawy z
książkami i ciekawe zajęcia plastyczne. Również świetlice przygotowały dla dzieci atrakcyjne zajęcia artystyczne i różnego rodzaju inne formy spędzenie czasu
wolnego od nauki.
Przykładowo w filii bibliotecznej w Karnieszewicach ferie upłynęły w atmosferze zabaw i zajęć plastycznych. Dzieci wykonały kartki dla dziadków i lepiły bałwana. Atrakcją był wyjazd do Yellow Parku w Koszalinie, gdzie między zabawami
odbyły się warsztaty produkcji mydła kosmetycznego.
W Osiekach dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, a w Sierakowie
dały upust artystycznym wizjom. W kinie Zorza odbyły się dwa niebiletowane
seanse bajek „Niedoparki” i „Zielona Szkoła”.
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Wernisaż wystawy malarskiej
Henryka Maciejewskiego
1 lutego w galerii Zorza odbył się wernisaż wystawy malarskiej Henryka Maciejewskiego. Spotkanie rozpoczął koncert muzyczny malarza oraz jego brata
Adama. Dodatkową atrakcją był występ
Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk” z Koszalina.
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Ulubionymi technikami artysty są: malarstwo olejne na płótnie, akwarela, pastele, rysunek. Pracuje w standardowych formatach,
choć nie obce jest mu malarstwo wielkoformatowe i ścienne. Specjalizuje się głównie w

malarstwie krajobrazowym, w którym główną
rolę odgrywa architektura wiejska i miejska.
Henryk Maciejewski odnajduje w krajobrazach polskich wsi i miast przepiękne,
godne uwiecznienia miejsca, które następnie przenosi na płótno i papier. Jego obrazy emanują spokojem, zadumą. Utrzymane
są w stonowanej, naturalnej kolorystyce, a
artysta nadaje im charakter barwny zależny
od – przedstawionej w danej scenie – pory
roku. Na szczególną uwagę zasługują obrazy
ukazujące wieś zimą. Jednocześnie są naturalistyczne i zachowują baśniową atmosferę.

Leski zagrał dla najaktywniejszych
wolontariuszy i społeczników

L U T Y

„Koncert dla wolontariuszy” odbył się 2
lutego w kinie Zorza. Najaktywniejsi społecznicy otrzymali statuetki Wolontariusza Roku 2017, a dla wszystkich, którzy
angażują się liczne akcje charytatywne
czekała muzyczna niespodzianka.
Ten koncert coroczny i wyróżnienia to element sianowskiej tradycji. Każdego roku w
mieście i gminie odbywa się wiele akcji, które
nie miałby szans na sukces, gdyby się pomysłowość, poświęcenie i ofiarność ludzi, którzy
chcą bezinteresownie pomagać innym.
Wolontariuszem Roku 2017 zostali: Agnieszka i Robert Gontarowie, którzy od 2011

roku współpracują ze Stowarzyszeniem 4x4
w Sianowie i Sianowskim Teamem Rajdowym;
Renata Grosiak, która została wyróżniona
przez organizację pozarządowe działające w
gminie i mieście ze wspieranie różnych ini-
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cjatyw; Krzysztof Gort, który jest wieloletnim
działaczem sportowym, współzałożycielem
zespołu oldbojów Victorii Sianów, inicjatorem
i organizatorem wielu turniejów charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.
W 2018 roku podczas akcji i zbiórek
mieszkańcy gminy i miasta wspólnie zebrali
289.245 złotych.
W drugiej części gali wystąpił Leski (Paweł
Leszoski), wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta, który umiejętnie łączy i
miesza różne gatunki muzyczne, w tym między innymi dream pop i indie folk. Za album
„Miłość strona B” otrzymał nominację do
Fryderyka (2016).

L U T Y
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Pierwszy Konkurs Kolęd i Pastorałek

L U T Y

Pierwszy Sianowski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się 6 lutego w kinie Zorza.
Celem konkursu było krzewienie tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji, ukazanie aktualnych walorów kolęd i pastorałek, konfrontacja zespołów ludowych w duchu
radości ze wspólnego śpiewania oraz łączenie pokoleń poprzez kolędowanie.

Komisja konkursowa w składzie: Lena
Charkiewicz (przewodnicząca) oraz Danuta
Lebioda i ks. Józef Oleski, po przesłuchaniu
wszystkich uczestników, przyznała trzy nagrody i trzy wyróżnienia.
Pierwsze miejsce zajął zespół „Jarzębiny”
ze Świeszyna; drugie – zespół „Sąsiedzi zza
Miedzy” z Wyszeborza; trzecie – zespół „Lipka” z Kobylanki.

Trzy wyróżnienia otrzymali: zespół „Słoneczko” z Niemicy (warsztaty z emisji głosu i
dykcji ufundowane przez Lenę Charkiewicz);
zespół „Ostrowianie” z Ostrowic (puchar
ufundowany przez Danutę Lebiodę); zespół
„Karpaty” z Chałup (nagroda w wysokości
100 złotych ufundowana przez ks. Józefa
Oleski).

Konferencja o bibliotekach, wynikach
czytelnictwa i promocji literatury
Promocja czytelnictwa przynosi bardzo
dobre wyniki. Z analiz przeprowadzonych w bibliotekach publicznych wynika,
że czytelników i wypożyczonych książek
jest coraz więcej – to dobra prognoza na
przyszłość.
W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Sianów, 7 lutego, odbyła się

powiatowa konferencja „Analiza czytelnictwa
w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego za 2017 rok”.
Program spotkania obejmował: prezentację wyników czytelnictwa, osiągnięć gospodarzy i Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
oraz wizytę w sianowskich filiach bibliotecznych w Karnieszewicach i Siecieminie.

Wszystkie wskaźniki statystyk bibliotecznych znacząco wzrosły w porównaniu z
2017 rokiem. Obecnie na konferencji bibliotekarki z dumą wysłuchały podsumowania swojej działalności. Wytężona praca na
rzecz promocji książek i czytelnictwa przełożyła się na znakomite wyniki funkcjonowania bibliotek.

Warsztaty dla uczniów „Cyberprzemoc –
jak sobie z nią radzić?” i jak ją pokonać
Trzecie spotkanie z cyklu „Tego dowiesz się w bibliotece”, tym razem pod
hasłem „Cyberprzemoc – jak sobie z
nią radzić”, odbyło się 1 lutego w bibliotece sianowskiej. Warsztaty adresowane były do uczniów klasy drugim
gimnazjum.
Cyberprzemoc to stosowanie przemocy
za pośrednictwem mediów elektronicznych,

zwłaszcza internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza
go ponad połowa młodych internautów
– wynika z badań. Zjawisko to nasila się, a
wciąż brakuje profilaktycznych akcji uświadamiających skalę zagrożenia.
Do działań określanych, jako cyberprzemoc zalicza się miedzy innymi straszenie,
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poniżanie i stosowanie wyzwisk w internecie
lub przy użyciu telefonu robienie zdjęć i rejestrowanie filmów bez zgody oraz publikowanie w sieci lub rozsyłanie telefonem zdjęć,
filmów bądź tekstów, które obrażają albo
ośmieszają inne osoby.
Warsztaty poprowadził Tomasz Marko, instruktor ze Stowarzyszenia Profilaktyki Terapii
Młodzi – Młodym z Koszalina.

Gorączka tanecznego wieczoru
17 marca w kina Zorza odbyła się V Gala
Taneczna. Motywem przewodnim wydarzenia były wspomnienia. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Formacji Tanecznej Danza oraz sianowskie
zumbowiczki.
Kolejnymi układami choreograficznymi grupy taneczne przenosiły widzów do
wspomnień życiowych, związanych z kon-

kretnymi przeżyciami i doświadczeniami.
Wspominaliśmy wakacje w rytmie radosnej samby, powracaliśmy do dzieciństwa
i pierwszej młodzieńczej miłości prosto z
„Króla Lwa”.
Na scenie pojawiły się również senne
koszmary pokazane w modern jazzie oraz
rozkwitły najpiękniejsze kwiaty „Lilie”. W rolę
kwiatów wcieliły się dzieci z grupy Danza.
Niesamowitych wrażeń dostarczyli publicz-

ności Joanna Tarnowska i Dawid Tokarczyk w
pięknych choreografiach.
Byliśmy świadkami namiętnej rumby, historii o ludziach, którzy potrafią kochać i ranić
się wzajemnie oraz opowieści o księżniczce i
księciu, którzy odnaleźli siebie i tańcząc, płynęli w walcu niczym w chmurach.
Całość dopełnili wokalnie Monika Kowalczyk i Piotr Krzak, którzy kolejne utwory wykonywali razem z publicznością.

M A R Z E C
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Akcje nie tylko dla dzieci: „Tydzień
z Internetem” i „Kodowanie w bibliotece”

Życie towarzyskie, twórczość
i pasje Zbigniewa Herberta

Sianowska biblioteka wraz z filiami jak co roku włączyła się do ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem”. Kampania – koordynowana przez organizację
pozarządową All Digital – realizowana jest w kilkudziesięciu krajach. Internauci
biorą udział w spotkaniach, seminariach i warsztatach, dzięki którym odkrywają
potencjał sieci. Dotychczas w akcji w całej Europie uczestniczyło 900.000 osób.
W polskich edycjach „Tygodnia z Internetem” wzięło udział ponad 2.000 bibliotek, szkół, pracowni komputerowych, organizacji pozarządowych i lokalnych
instytucji, które zorganizowały spotkania dla blisko 75.000 osób.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie wzięła ponadto udział w projekcie „Kodowanie w bibliotece” i pozyskała: trzy tablety, trzy
gry edukacyjne Scottie Go i trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami – matą piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie.

22 marca bibliotekę sianowską odwiedziła Cecylia Judek, przewodnicząca okręgu zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a równocześnie
sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
Wizyta miała związek z – obchodzonym w 2018 roku –
Rokiem Zbigniewa Herberta.
Cecylia Judek przyjechała do Sianowa z wykładem na
temat życia i twórczości poety. Uczestnikami spotkania
byli uczniowie gimnazjum. Prelekcja, połączona z prezentacją multimedialną, byłe oryginalną lekcją historii i
literatury oraz okazją do zapoznania się z twórczością
Zbigniewa Herberta.
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Żonkile – symboliczne:
papierowe i na zakładkach
Od dwóch lat biblioteka w Sianowie organizuje wydarzenia poświęcone tematyce powstania
w getcie warszawskim. W tym roku przypadła 75. rocznica jego wybuchu. Biblioteka zachęcała także do udziału w akcji „Żonkil”.
Dlaczego żonkile? Jednym z ocalałych był Marek Edelman, ostatni przywódca powstania. 19
kwietnia, w rocznicę jego wybuchu, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet
żółtych kwiatów.
Biblioteka zorganizowała cykl zajęć edukacyjnych dla wszystkich chętnych. Od 19 do 20 kwietnia
można było wziąć udział w warsztatach manualnych, każdy uczestnik miał szansę wykonać papierowego żonkila lub żonkilową zakładkę do książki.
21 kwietnia odbył się pokaz przejmującego filmu dokumentalnego „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”.
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Czytanie pozwala nam rozwijać się umysłowo
„(Do)wolność czytania” – pod takim
hasłem od 8 do 15 maja przebiegał XV
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jego
głównym celem było podkreślanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości
życia i edukacji, zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

M A J

Hasło to rozumiemy, jako zależne tylko
od własnej woli, nieskrępowane nakazami i
przepisami, swobodne i wolne czytanie oraz
nieograniczony dostęp do książki w różnym
formacie (książka tradycyjna, elektroniczna,
audiobook), a co za tym idzie również do
biblioteki. „(Do)wolność czytania” pozwala
nam rozwijać się umysłowo, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązywało do obchodów 100.
rocznicy odzyskania niepodległości. Wszak
czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury
narodu.
W gminie Sianów na czytelników czekało
mnóstwo atrakcji. Tydzień zainaugurowało 8 maja spotkanie z Tomaszem Sekielskim, dziennikarzem śledczym, reporterem
i autorem powieści sensacyjnych o podłożu
politycznym. Spotkanie poprowadziła żona
dziennikarza – Anna. Natomiast 9 maja odbyło się spotkanie z Grzegorzem Kasdepke.
Z zaproszenia do udziały w nim skorzystali
najmłodsi czytelnicy. Autor barwnie i dowcipnie opowiadał o swojej twórczości i zawodzie
pisarza.
W filiach bibliotecznych odbyły się imprezy promujące modę na czytanie, książki
i biblioteki. W Skibnie były to między innymi
zajęcia artystyczne, ruchowe i lekcje biblioteczne. W Osiekach – warsztaty literackie,
zagadki i konkursy. Do filii w Wierciszewie
15
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przyjechali goście, którzy włączyli się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W Sierakowie maluchy wysłuchały legendy „O Smoku
Wawelskim”.
Tydzień Bibliotek w Karnieszewicach zapoczątkowało opowiadanie „Zamieszanie w
krainie bajek”. Były zabawy z tekstem, zagadki i rebusy literackie. W nawiązaniu do
10. Rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, w
oparciu o książkę „Listy w butelce. Opowieść
o Irenie Sendlerowej”, bibliotekarki przybliżyły najmłodszym postać patronki Gimnazjum
Gminnego.
W Sianowie przedszkolaki wzięły udział
w grze miejskiej „O Czechu, Lechu i Rusie”.
Najmłodsi czytelnicy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o powstaniu
państwa polskiego, a następnie bezbłędnie
odpowiadali na pytania. Po quizie w „magicznym grodzie” na dzieci czekało wiele

atrakcji. Na zakończenie wszyscy zostali
pasowani na pełnoprawnych czytelników
biblioteki.
Filia w Węgorzewie przygotowała specjalne spotkania dla swoich czytelników. Wśród
odwiedzających największą grupę stanowili uczniowie – wraz z opiekunami – Szkoły
Podstawowej w Szczeglinie. Młodzież wzięła
udział w spotkaniu z Czesławem Bojarem-Fijałkowskim, synem pisarza Gracjana Bojara-Fijałkowskiego, który pisał między innymi
legendy dla dzieci. Wiele z nich dotyczyło
naszego regionu.
Tydzień zakończyliśmy w Siecieminie
podwieczorkiem z książką dla dorosłych
czytelników. Podczas spotkania przy kawie
zaprezentowane zostały wybrane tytuły
nowości wydawniczych. Ponadto dyskutowaliśmy o preferencjach i potrzebach czytelniczych.
16

„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
22 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyły się eliminacje do 50. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i
ptaszęta polne”.
W kategorii „ptaszki” komisja konkursowa,
po przesłuchaniu 43 recytatorów, postanowiła nagrodzić między innymi Kacpra Brzózana, reprezentującego Centrum Kultury i Bi-

bliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów
oraz Szkołę Podstawową w Dąbrowie.
Wśród wyróżnionych znalazł się Igor
Szymański, uczeń Szkoły Podstawowej numer 2 w Sianowie i kolejny reprezentant
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Sianowie. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
w postaci książek.

M A J

Wysokie miejsca tancerzy na turnieju w Gdyni
Formacja Taneczna Danza, działająca przy
Centrum Kultury w Sianowie, 19 maja wzięła
udział w Turnieju Tanecznym „O Złotą Kokartkę” w Gdyni. Do rywalizacji sianowianie stanęli
z grupami z Polski północnej. Turniej trwał cały
dzień. Łącznie we wszystkich kategoria wiekowych zaprezentowano 262 układy.
Wśród nagrodzonych znalazła się zarówno
młodsza, jak i starsza grupa taneczna z Sia17

nowa. Danza Junior zajęła IV miejsce w tańcu
współczesnym za układ „Lilie” oraz V miejsce
w kategorii inne formy tańca za układ „Król
Lew”. Starsza grupa w swojej kategorii wiekowej zdobyła V miejsce w tańcu współczesnym za układ „Wybacz” i VI miejsce w kategorii inne formy tańca za układ „Sen”.
Instruktorem obydwu grup jest tancerz
Dawid Tokarczyk.

31. Dni Ziemi Sianowskiej: gwiazdy,
muzyka, taniec, turnieje i mecze

C Z E R W I E C

Tradycyjnie już to wielkie święto miasta
i gminy rozpoczęła sportowa rywalizacja.
7 czerwca, na murawie Stadionu Miejskiego, naprzeciw siebie stanęły drużyny
urzędników i rzemieślników. Spotkanie
zakończyło się remisem 4:4.
8 czerwca w kinie Zorza odbył się – towarzyszący Dniom Ziemi Sianowskiej – Konkurs Twórczości Karola Wojtyły. Tego samego dnia klucz
do miasta odebrali młodzi sianowianie. Na czas
31. Dni Ziemi Sianowskiej burmistrzem został
Kamil Urbański, uczeń Gimnazjum Gminnego
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, funkcję zastępcy tymczasowo pełniła Patrycja Popławska,
uczennica Gimnazjum w Dąbrowie, natomiast
przewodniczącą Rady Miejskiej została Martyna Pietrzak, uczennica Gimnazjum Gminnego
w Sianowie. Młodzi ludzie zwrócili włodarzom

klucz dzień później – na wielkiej scenie na Stadionie Miejskim. Na tej samej scenie, na której
przez dwa dni ciągle coś się działo.
Przed publicznością zaprezentowali się
młodzi artyści z Centrum Kultury w Sianowie, w tym wokalistki sekcji wokalnej, prowadzonej przez Lenę Charkiewicz, wystąpiły
zespoły MIG i Masters, a wielkim finałem był
koncert królowej polskiego popu – Dody (w
ramach trasy „Riotka Tour”).
9 czerwca, podczas Maratonu Zumby,
prowadzonego przez kilku instruktorów, w
tym przez Dawida Tokarczyka z Sianowa,
wystąpiła Agata Sobocińska, po niej zaśpiewała Monika Lewczuk, a na zakończenie za18

grali Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Przed
północą rozpoczął się niezwykle efektowny
pokaz sztucznych ogni, a zabawa taneczna
trwała do białego rana.
Muzyka, taniec, pokaz sztucznych ogni –
dwudniowe święto miasta i gminy pełne było
atrakcji. Jego organizatorzy mówią wprost:
– Pokazaliśmy, że grupa pasjonatów może
przygotować wielkie wydarzenie rozrywkowe. Co ważne, pokazaliśmy też to, z czego
jesteśmy dumni – z talentów naszych dzieci i
naszej młodzieży.
Dni Ziemi Sianowskiej to od kilku lat jedna
z największych i najciekawszych imprez końca wiosny na Pomorzu Środkowym.
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Z książką po zmroku, czyli Noc Bibliotek

daniem dla wszystkich było odnalezienie klucza i wydostanie się z
biblioteki. Aby tego dokonać trzeba było rozszyfrować i prawidłowo
odgadnąć mnóstwo literackich zagadek.
– Na finał odbył się maraton straszno-śmiesznych filmów dla dzieci
– mówiły Monika Olszak i Krystyna Jurgo. – Rano rodzice odebrali
swoje pociechy.

O finansach i bezpieczeństwie w bibliotece
14 czerwca, w sianowskiej bibliotece, w ramach projektu „O finansach w bibliotece”, odbyło się spotkanie z Katarzyną Zwarzany,
specjalistką do spraw komunikacji społecznej Narodowego Banku
Polskiego w Szczecinie. Przebiegło ono pod hasłem: Akademia Dostępne Finanse, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa wobec aktywnego korzystania z instrumentów płatniczych,
takich jak: karty, czy bankowość elektroniczna.
W ramach spotkania zaprezentowana była tematyka obrotu bezgotówkowego: jak płacą Polacy, jak wyglądamy na tle innych państw
pod względem tzw. ubankowienia, w jakim kierunku zmierza forma
elektronicznego pieniądza (np. biometryka). Ponadto przeprowadzony został kurs rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych, czyli banknotów po modernizacji zabezpieczeń. W spotkaniu
i warsztatach wzięli udział mieszkańcy oraz uczniowie sianowskiej
Szkoły Podstawowej numer 2.
21
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Sianowska Noc Bibliotek 2018 przebiegła pod pod hasłem „RzeczpospoCzyta”.
– Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości czytaliśmy
polską literaturę, oglądaliśmy ilustracje polskich twórców, twórczo
zajmowaliśmy się rodzimą sztuką, przyrodą, poznaliśmy polską historię sprzed stulecia i tę bliższą, współczesną, a także wyobrażaliśmy
sobie Polskę za sto lat – relacjonowały Monika Olszak i Krystyna Jurgo, bibliotekarki.
Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja, w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki, jako otwarte i dostępne instytucje
kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto
korzystać. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na
czytelników z mnóstwem atrakcji, niecodziennych spotkań z literaturą
i jej gwiazdami.
Noc w sianowskiej bibliotece odbyła się z 15 na 16 czerwca.
– Rozpoczęliśmy wspólnie z biblioteka Szkoły Podstawowej numer
dwa w Sianowie – mówiły bibliotekarki. – Dla młodych czytelników
przygotowaliśmy między innymi cykl imprez integracyjnych i ruchowych, których motywem przewodnim oczywiście była książka.
O godzinie 20 do biblioteki przybyli pierwsi młodzi czytelnicy,
którzy wysłuchali fragmentów książki Doroty Terakowskiej „Władca
Lewawu”. Następną niespodzianką był literacki pokój zagadek. Za-

Cztery dni folkowego święta

L I P I E C

Cztery projekcje polskich filmów długometrażowych, kilkanaście pokazów filmów
krótkometrażowych, pokaz pozakonkursowy, trzy spektakle teatralne, trzy konkursy,
cztery spotkania z twórcami, 12 występów
zespołów ludowych, dwa koncert muzyki
folkowej, wernisaż wystawy fotograficznej
i prezentacja historii stroju ludowego –
wszystko to złożyło się na V Folk Film Festiwal (FFF) Sianów 2018 (5-8 lipca).
Aktorzy Piotr Szwedes i Piotr Polk, reżyser
Marcin Bortkiewicz, wokalistka Megitza, fotografka i dokumentalistka Zofia Rydet, etnolog
dr Stanisława Trebuni Staszel, kucharz Mariusz
Szwed oraz teatry uliczne z Zielonej Góry i
Bolesławca – oto bohaterowie V edycji FFF.
– Nie wiem, kiedy to minęło, ale dzisiaj świętujemy piątą, a więc rocznicową edycję festiwalu – mówił Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa
podczas konferencji prasowej zapowiadającej
FFF. – Z pewnością należy on do trzech największych sianowskich imprez, na które zapraszamy
mieszkańców i gości. Wpisał się w sianowską tradycję, a nawet trochę szerzej. Dowodem wsparcie tegorocznej edycji przez nowych partnerów,
w tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Przez cztery dni lipca w Sianowie królowała kultura folkowa. Na trzech scenach, w różnych postaciach i w najlepszym wydaniu – od
kina i aktorstwa, poprzez muzykę, fotografię
i teatr, aż po kulinaria, rękodzielnictwo i występy amatorskich zespołów ludowych. Festiwal składa się z kilku elementów. Obok koncertów i spektakli, ważnymi wydarzeniami
są: Konkurs Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y,
Kiermasz Smaków z konkursem kulinarnym i
Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych.
W kinie Zorza widzowie obejrzeli cztery
najnowsze produkcje kina polskiego: „Atak
paniki”, reż. Paweł Maślona, „Voltę”, reż. Ju-

liusz Machulski, „Cichą noc”, reż. Piotr Domalewski i „Ptaki śpiewają w Kigali”, reż. Joanna Kos-Krauza. Po spotkaniu z Marcinem
Bortkiewiczem, reżyserem między innymi
głośnej „Nocy Walpurgii”, odbyła się specjalna prezentacja jego pierwszych filmów krótkometrażowych. Rozstrzygnięciu konkursu
filmowego i wręczeniu nagród laureatom
towarzyszył pokaz produkcji nagrodzonych i
wyróżnionych przez jury.
W tym roku na konkurs jednominutowych
filmów o tematyce wiejskiej napłynęły 84
zgłoszenia z całego kraju i film z Chicago.
Po weryfikacji formalnej i technicznej, jury
pod przewodnictwem Marcina Bortkiewicza,
obejrzało i oceniło 79 produkcji.
– Jestem zaskoczony wysokim poziomem
niektórych produkcji – mówił reżyser. – Po
wielu widać, że ludzie kochają kino, potrafią
się nim bawić i mają coraz większą świado22

mość obrazu filmowego. Spośród wszystkich
jurorów wystawiłem najwięcej najlepszych
ocen. Z werdyktem nie mieliśmy kłopotów.
Kiermasz Smaków stanął przed Centrum
Kultury. Odbył się pod patronatem Krajowego
Komitetu Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który
realizuje program „Polska smakuje”. Pod tym
szyldem skupieni są polscy producenci wysokiej jakości żywności certyfikowanej.
Punktem kulminacyjnym kiermaszu był
konkurs na najlepsze naleśniki festiwalowe. W
rywalizacji mógł wziąć udział każdy, kto przygotował swoje ulubione naleśniki, w dowolnej postaci, z dowolnymi dodatkami. Liczyła
się pomysłowość, oryginalność i oczywiście
smak. Potrawy oceniło jury pod przewodnictwem kucharza Mariusza Szweda, finalisty
trzeciego sezonu programu „Master Chef”.
Wydarzeniem był udział artystów z Białego
Dunajca, miejscowości zaprzyjaźnionej z Sia-
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nowem. Na scenie wystąpił zespół „Białodunajcanie”, w galerii Zorza odbył się wernisaż
wystawy fotograficznej Zofii Rydet, a na scenie, z udziałem „Białodunajcan” w roli modelek i modeli – prezentacja dr Stanisławy Trebuni Staszel „Historia polskiego stroju ludowego”.
Dr Trebunia-Staszel jest etnologiem na
Uniwersytecie Jagiellońskim, góralką z Białego Dunajca. Specjalizuje się w kulturze Podhala i regionów karpackich. O charakterystycznym stroju podhalańskim mówiła: – Stał
się symbolem polskiej kultury ludowej. Do
jego promocji w ostatnich dziesięcioleciach
przyczynił się Jan Paweł II, który żartował, że
ludzie z gór w garniturach to „przebierańcy”.
Gwiazdą muzyczną była Megitza, góralka z
Zakopanego, wokalistka, kontrabasistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka.
Zwyciężczyni „Złotego Guzika” w programie
„Mam talent” i finalistka „Must be the Music”.
– W czasie festiwalu Sianów gości wszystkie
muzy, które czują się tu jak w domu – mówił Piotr
Pawłowski, dyrektor programowy FFF. – Folk
Film Festiwal to przede wszystkim intensywne
spotkanie z drugim człowiekiem, spowolnienie
tempa życia, włączenie trybu slow i promocja
kultury folkowej. Cztery lata temu festiwal kojarzony był z „wszystkim na ludowo”, dzisiaj ludzie
przyjeżdżają do Sianowa, żeby odpocząć. Kultura folkowa to tak naprawdę nasza tożsamość,
rozumiana, jako sztuka, kulinaria, tradycja, historia, opowieści o ludziach. Wszystko to staramy
się pokazywać w Sianowie.
Festiwal zwieńczył pokaz teatrów ulicznych – „Gliniady” z Bolesławca i „Trójkąta” z
Zielonej Góry – oraz Przegląd Amatorskich
Zespołów Ludowych, w którym wzięło udział
12 formacji reprezentujących tradycje ludowe różnych miejscowości okolic Sianowa. Na
zaproszenie organizatorów, spektakle obejrzały dzieci, które następnie wzięły udział
w konkursie plastycznym pod hasłem „Moje
spotkanie z teatrem ulicznym”. O zdrowy
poczęstunek najmłodszych zadbał KOWR.
Wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny.

Certyfikaty za pięć lat
pracy przy festiwalu
i miłość do kina

L I P I E C

Zaskoczeniem dla członków komitetu organizacyjnego festiwalu była uroczystość
wieńcząca ceremonię ogłoszenia wyników
konkursu KOKOF-y.
– Od pięciu lat zespół przygotowujący imprezę pracuje w niemal tym samym składzie
– przyznała Aleksandra Kowalczyk, dyrektor
FFF. – Przy okazji naszej pierwszej edycji jubileuszowej, chcę podziękować wszystkim tym,
którzy dbają, aby festiwal był wydarzeniem.
Specjalnie na tę okazję przygotowane – i
ponumerowane – przez plastyczkę Beatę
Marię Orlikowską ceramiczne Certyfikaty
KOKOF-a trafiły do (zgodnie z kolejnością
wręczania i numerem dzieła): Jerzego Lewandowskiego i Jarosława Lewandowskiego,
byłego i obecnego prezesa Agrokomu z Kłosu pod Sianowem (firma od początku wspiera i jest partnerem FFF), Macieja Berlickiego,
burmistrza Sianowa, inicjatora powstania FFF
i przewodniczącego jego komitetu, Piotra
Pawłowskiego, dyrektora programowego,
Marka Jackowskiego, kuratora KOKOF-ów
i Waldemara Kosowskiego, fotografa i dokumentalisty festiwalu (wszyscy pracują od
pierwszej edycji FFF).
Kolejny – zgodnie z numeracją siódmy –
Certyfikat trafił do Aleksandry Kowalczyk.
Osobiście wręczył go Maciej Berlicki ze słowami: – Pani dyrektor ma prawo być trochę
zaskoczona. Pomyślała o swoich najbliższych
współpracownikach, ale nie pomyślała o sobie, więc postanowiłem naprawić to niedopatrzenie – żartował burmistrz. – Teraz już
wszystko się zgadza. KOKOF trafił do osoby,
który dba, żeby kolejne edycje festiwalu odbywały się w myśl zasady: im dalej, tym lepiej.
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Sfera Kultury w Parku Miejskim
W Parku Miejskim im Powstańców Wielkopolskich, 22 lipca, jak co
roku, odbył się cykl imprez pod wspólną nazwą „Sfera Kultury”.
Atrakcji nie brakowało. Bibliotekarki z sianowskiej biblioteki i filii bibliotecznych umiliły dzieciom czas przygotowanymi przez siebie zabawami, grami, warsztatami plastycznymi, zajęciami kreatywnymi.
Jednak największe zainteresowanie wzbudził iluzjonista, czyli
Pan Magiczny. Królik z kapelusza, lewitujący stolik i wiele, wiele innych sztuczek na długo pozostaną w pamięci widzów, zwłaszcza
najmłodszych.

Drugie tegoroczne spotkanie w „Sferze Kultury” odbyło się 5 sierpnia. Tym razem miało ono charakter bajkowy.
Już samym tytuł wiele mówił – „Przystanek świetlica”. Główną atrakcją był teatr objazdowy „Władca Lalek” ze Słupska. Aktorzy wystawili
spektakl „Chatka zajączka”, który odnosi się do przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.
Dodatkową atrakcją było spotkanie z wychowawczyniami ze świetlic, które przygotowały dla dzieci wiele atrakcji: warsztaty plastyczne,
gry, zabawy i – po raz pierwszy – festiwal baniek.

L I P I E C

Wakacyjne spotkanie dzieci
z Wikingami z Pomeranii
Dzieci ze świetlic działających przy Centrum Kultury, 27 lipca, pojechały do największego parku rozrywki na Pomorzu Zachodnim – Pomeranii Fun Parku w okolicy Dygowa na trasie z
Koszalina do Kołobrzegu.
W towarzystwie wychowawców najmłodsi odwiedziliśmy zrekonstruowaną wioskę Wikingów – Trollborg. Gród składa się z 10 chat, w
których żyją i pracują Wikingowie. Dzieci poznały wojów, którzy szkolą
wszystkich w sztuce wojennej oraz zobaczyły, jak wyrabiało się broń.
Uczestnicy wyprawy szyli szmaciane laleczki i lepili gliniane garnki.
Podczas wizyty w sali multimedialnej przenieśli się w czasie i poznali
historię Wikingów z Pomeranii. Na koniec nie mogło zabraknąć szalonej zabawy na dmuchańcach i wielkich zjeżdżalniach wodnych.
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Tysiąc wakacyjnych przygód z książką
We wszystkich sianowskich filiach bibliotecznych podczas wakacji trwały zajęcia warsztatowe dla dzieci. Najmłodsi nie mieli
czasu na nudę.

sprawiały, że sól się zabarwiła. Sól trafiała następnie do słoiczków
dekoracyjnych.
„Tydzień małych rozbójników” – to hasło zajęć bibliotecznych
i literackich w Skibnie. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach
oraz warsztatach plastycznych, inspirowanych popularnymi bajkami.
W Siecieminie również prowadzone były warsztaty plastyczne i
kreatywne, podczas których metodą origami powstały motyle, bie-

S I E R P I E Ń

W Sierakowie dzieci rozwijały wyobraźnię rysując i grając w gry
zespołowe. Na zajęciach plastycznych wykonywały balonowe gniotki
do zabawy. Do barwienia soli potrzebowały tylko kolorowej kredy.
Dzieci pocierając kredą, kulając ją i przesuwając po rozsypanej soli
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dronki i żuczki. Piękne stworzenia wylądowały na letniej łączce przy
bibliotece. Najmłodsi czytali przygody Ernesta i „Wierszyki domowe”
Michała Rusinka.
W Wierciszewie lato przebiegło pod hasłem „Wakacje bez nudy”.
Dzieci uczestniczyły w pogadankach profilaktycznych, warsztatach
tworzenia kolorowych motyli i wakacyjnych kartek, grach, zajęciach
na placu zabaw i boisku sportowym oraz głośnym czytaniu bajek pod
hasłem „Czytanie na zawołanie”.
W Osiekach również były zajęcia plastyczne, gry planszowe, komputerowe i kulinarne. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach po okoli-

cy, w grach i zabawach, wspólnym malowaniu na chodniku „Lata w
Osiekach”.
W Karnieszewicach do ulubionych zajęć najmłodszych należały
zabawy w „podchody literackie” i gry sprawnościowe. Dzieci czytały, rozwiązywały zagadki z książek, opowiadały historyjki obrazkowe,
malowały, wyklejały ilustracje tematyczne.
W Węgorzewie program zajęć dla dzieci wypełnił ich wolny czas
przyjemną i pouczającą zabawą. Najmłodsi brali udział w głośnym
czytaniu wybranych baśni, zabawach muzyczno-ruchowych, zajęciach plastycznych, wycieczkach.

S I E R P I E Ń
Wakacje pełne nowych umiejętności,
doświadczeń i działań twórczych
Zakończyły się warsztaty wakacyjne w Centrum Kultury w Sianowie.
Frekwencja dopisała, dzieci chętnie uczestniczyły w zróżnicowanych
tematycznie zajęciach.
Oprócz wszystkim znanych już warsztatów, w tym między innymi: kulinarnych i artystycznych, postawiliśmy na nowości: naukę
hiszpańskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, kodowanie robotów
Photon oraz pracownię działań twórczych, gdzie dzieci tworzyły
popularne slimy, ogrody w słoikach i własnoręcznie wykonywały
mydełka kosmetyczne.
Było zatem kolorowo i pachnąco, a uczestnicy niekiedy w pocie
czoła zdobywali nowe doświadczenie i umiejętności.
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Gminne święto plonów w Karnieszewicach

W R Z E S I E Ń

Msza święta rozpoczęła 8 września Dożynki Gminne w Karnieszewicach. Na miejsce
święta plonów uczestników poprowadził
korowód dożynkowy, na czele którego
stanął burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Sianowa Janusz Machała. O
oprawę muzyczną spotkania zadbali muzycy z koszalińskiego Teatru Variete Muza.
Jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów dożynek było rozstrzygnięcie konkursów na „Najbardziej zadbaną zagrodę
rolną”, „Najbardziej zadbaną posesję” i „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz uhonorowanie wybranych – z każdego sołectwa –
gospodarzy tytułem „Najbardziej aktywnego
rolnika 2018”. Najpiękniejszą wsią w tym roku
zostały wybrane Karnieszewice.
Po części oficjalnej oraz wręczeniu wszystkich nagród i tytułów, dla wszystkich mieszkańców gminy Sianów, odbyły się Mini
Potyczki Sołeckie. Po ich zakończeniu rozpoczęła się zabawa taneczna.
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Oto nasi mistrzowie pięknego czytania
W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie 20 września odbyła się XVII edycja Gminnego
Konkursu „Wybieramy mistrza pięknego
czytania”. W tym roku konkurs zorganizowany został pod hasłem „Czytamy
Mickiewicza”.
Okazją ku temu byłą 220. rocznica urodzin pisarza. Celem konkursu było krzewienie kultury słowa, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzacja mody na

czytanie. Każdy uczestnik prezentował dwa
teksty; pierwszy przygotowany przez siebie,

a drugi zaproponowany przez bibliotekę.
Do konkursu przystąpiły 32 osoby w
dwóch kategoriach. Uczestników oceniała
komisja w składzie: Ewelina Sochińska, Paulina Żurowska, Joanna Abramowicz-Abramczuk, Jolanta Sas i Renata Pomian. Wyniki w
kategorii „lektor młodszy” – I miejsce: Maja
Strzelecka, II miejsce: Joanna Gawrońska, III
miejsce: Michał Radziejewski. W kategorii
„lektor starszy”” – I miejsce: Nadia Madej, II
miejsce: Kajetan Woch, III miejsce: Aleksandra Andrzejczyk.

8 września, w całej Polsce, odbyła się VII
edycja Narodowego Czytania. W tej najbardziej znanej akcji promującej czytanie książek
udział wzięła również sianowska biblioteka
wraz ze swoimi filiami. Tym razem czytaliśmy

– specjalnie zaadaptowane – „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego.
Na scenie podczas Dożynek Gminnych
w Karnieszewicach odbył się maraton czytania książki, w którym wzięło udział kilka-

dziesiąt osób. Podobna akcja odbyła się w
filiach – w Osiekach oraz Wierciszewie. W
gronie lektorów zasiedli stali czytelnicy, ale
tak naprawdę każdy mógł przeczytać fragment znanej lektury. Podstawowymi celami
czytania są: popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o
stosowanie poprawnej polszczyznę oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości
narodowej. Tegoroczna lektura nawiązuje
do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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W R Z E S I E Ń

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Spotkanie z pisarką Katarzyną Bondą

W R Z E S I E Ń

2018 rok był szczególnie ważny w historii sianowskiej biblioteki. – Obchodzimy
siedemdziesięciolecie istnienia naszej
książnicy – mówiła Monika Olczak, bibliotekarka. – Z tej okazji postanowiliśmy zrobić czytelnikom miły prezent
urodzinowy.
19 września na spotkanie z czytelnikami
przyjechała królowa polskiego kryminału
Katarzyna Bonda, której wszystkie powieści
zyskały status bestsellerów. Katarzyna Bonda jest autorką trylogii kryminalnej z Hubertem Meyerem: „Sprawa Niny Frank”, „Tylko
martwi nie kłamią” i „Florystyka”, dokumentów kryminalnych „Polskie morderczynie” i
„Zbrodnia niedoskonała” oraz podręcznika
„Maszyna do pisania”.
Ogromną popularność i prestiżowe nagrody przyniosła jej seria z profilerką Saszą
Załuską: „Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony”, „Czerwony Pająk”. „Pochłaniacz”
otrzymał Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Kryminałów 2015, a
„Okularnik” – nagrodę Bestsellery Empiku
2015.
Pisarkę przywitali: burmistrz gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki oraz dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i
Miasta Sianów Aleksandra Kowalczyk. Przed
spotkaniem gospodarze przypomnieli o sukcesie placówki w Rankingu Bibliotek oraz o
inwestycjach kulturalnych.
Spotkanie z Katarzyną Bondą miało
swobodny, przyjacielski przebieg. Pisarka z dużą energią opowiadała o swoich
książkach, anegdotach z nimi związanych,
o warsztacie pisarskim. Czytelnicy mieli
rzadką okazję zdobycia autografu autorki
„Pochłaniacza”.
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Wystawa prac grafika Stanisława Mrowińskiego
Wernisaż wystawy – zmarłego w 1997
roku – poznańskiego wybitnego grafika,
rysownika, karykaturzysty, malarza, projektanta ekslibrisów, ilustratora książek i
scenografa Stanisława Mrowińskiego,
odbył się 20 września w Galerii Zorza.

W R Z E S I E Ń

W uroczystości wzięła udział miedzy innymi
żona artysty Irena Rychły-Mrowińska, która
opowiedziała, jak doszło do tego, że prace jej
męża trafiają do galerii i na wystawy w całej
Polsce. Przytoczyła również wiele zabawnych
anegdot, związanych z ich powstaniem.
Stanisław Mrowiński przez wiele lat przygotowywał wystrój stoisk na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zbierał dzieła
sztuki, książki, płyty gramofonowe, znaczki
pocztowe, okazy i trofea przyrodnicze. Był
autorem trzech tek ekslibrisowych.
Wystawa czynna była do końca października.
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Spotkanie z pisarką Justyną Bednarek
W sianowskiej bibliotece 16 października odbyło się spotkanie
z Justyną Bednarek, autorką książek dla dzieci, dziennikarką i
tłumaczką.

P A Ź D Z I E R N I K

W konkursie Empiku „Przecinek i Kropka” jej „Niesamowite przygody
dziesięciu skarpetek” zostały uznane za najlepszą książkę dziecięcą
2015 roku. Ponadto zdobyły Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego
Warszawy.

Podczas spotkania autorka opowiadała o historii powstania swojej bestsellerowej książki, czytała fragmenty przedstawiające losy
niezwykłych bohaterek i zachęcała uczniów do pisania własnych
utworów, a przede wszystkim namawiała wszystkich do podążania
za marzeniami.

100 bajek dla najmłodszych na 100-lecie
odzyskania naszej niepodległości
Poprzez organizację imprez dla czytelników, zwłaszcza najmłodszych, od początku 2018 roku wszystkie biblioteki w kraju włączyły
się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Polegał on na tym, że do bibliotek zapraszane były wszystkie osoby
zainteresowane czytaniem – znanych i mniej znanych, tradycyjnych
i powstałych współcześnie – baśni i legend polskich. 10 października
zaproszenie przyjęli najmłodsi czytelnicy, którzy wspólnie przeczytali
ilustrowaną baśń „Bazyliszek”.
Do 11 listopada mieszkańcom Sianowa i gminy udało się przeczytać 100 utworów polskich autorów.

Obchody święta narodowego także w Sianowie trwały cały rok. 9
października w bibliotece, siedmiu jej filiach oraz siedmiu punktach
bibliotecznych na terenie gminy, rozpoczął się projekt pod nazwą
„100 bajek i legend na 100-lecie”.
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Spotkanie z twórczością Zofii Kossak-Szczuckiej
W 2018 roku minęła 50. rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej (Szatkowskiej),
wnuczki Juliusza Kossaka i bratanicy
Wojciecha Kossaka. Uważanej za najwybitniejszą – obok Elizy Orzeszkowej – pisarkę w dziejach polskiej literatury.

stopada odbyła się prelekcja dotycząca twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej, połączona z
pokazem multimedialnym.

Spotkanie przygotował i poprowadził Leszek Laskowski z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Spotkanie z wokalistą Krzysztofem „Jarym” Jaryczewskim
21 listopada w bibliotece odbyło się –
utrzymane w muzycznych klimacie – spotkanie z Krzysztofem „Jarym” Jaryczewskim, legendarnym polskim muzykiem
rockowym, kompozytorem, autorem tekstów, współzałożycielem i wokalistą kultowego zespołu Oddział Zamknięty.
Artysta opowiadał o książce „Zerostan”,
swoim życiu, wygranej walce z nałogami i
burzliwej historii grupa, która wylansowała
takie przeboje, jak: „Party”, „Zabijać siebie”,
„Obudź się”, „Andzia i ja”, „Twój każdy krok”,
„Na to nie ma ceny”, czy „Ten wasz świat”.
Pomiędzy opowieściami wplecione były hity
zespołu, przyjęte owacjami przez uczestników spotkania. Od jesieni 2018 roku muzyk –
mieszkający obecnie w Sopocie – jest jednym
z jurorów nowego talent-show „Śpiewajmy
razem. All Together Now” (Polsat).
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L I S T O P A D

Jako autorka powieści historycznych, stawiana jest obok Henryka Sienkiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Do jej najwybitniejszych powieści zalicza się między innymi:
„Krzyżowców”, „Błogosławioną winę”, „Bez
oręża”. Niektóre – na przykład „Dziedzictwo
III”, „Troja północy” – napisała z mężem Zygmuntem Szatkowskim.
Z okazji rocznicy i przypadającego w tym
roku 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę, w sianowskiej bibliotece 22 li-

Sianowskie obchody 100. rocznicy
odzyskania niepodległości (1918)

L I S T O P A D

11 listopada cała Polska świętowała 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Sianowie obchody rozpoczęliśmy na scenie kina Zorza, gdzie
rodziny uczestniczące w projekcie „Niepodległa to My” zatańczyły narodowego
„Poloneza”.
Po trwających od lipca przygotowaniach –
pod okiem Agnieszki Wilczyńskiej – rodziny
zatańczyły przepięknego poloneza oraz żywiołowego krakowiaka. Tańce były przeplatane pieśniami żołnierskimi.
Uroczystości towarzyszyły dwa konkursy historyczne. Pierwszy skierowany był do
publiczności, drugi adresowany do najmłodszych. Milusińscy opowiadali, co to jest patriotyzm, dziedzictwo narodowe i kim jest
patriota. Na koniec tancerze zaprosili do
wspólnego poloneza wszystkich przybyłych i
wspólnie utworzono korowód liczący ponad
100 osób. Finałem było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.
Tego samego dnia po mszy w intencji Ojczyzny, pod pomnik „Pamięci Poległych za

Ojczyznę”, w asyście sianowskich harcerzy,
delegacje różnych środowisk złożyły kwiaty
i znicze. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości chętnie skosztowali gorącej
grochówki przygotowanej przez pracowników Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie.
Kolejnym punktem Święta Niepodległości był spektakl „O Lechu, Czechu i Rusie”,
przygotowany przez dzieci z teatru „Kredka”,
działającego przy Szkole Podstawowej numer 2, pod opieką i reżyserią Ewy Wolskiej.
Najmłodsi aktorzy zaimponowali widzom
znakomitym przygotowaniem scenicznym.
Spektakl był wydarzeniem obchodów.
Natomiast jego zwieńczeniem – koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu Filharmonii Koszalińskiej, która wystąpiła w pełnym
54-osobowym składzie, pod dyrekcją Jana
Walczyńskiego i z udziałem tenora Piotra
Rafałko.
Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum
Kultury: – Ogromne podziękowania należą się wszystkim gościom, którzy wspólnie chcieli świętować tak podniosłą chwilę.
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Dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w
organizację tak dużego przedsięwzięcia. Za
współpracę dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, dzięki któremu – w
ramach projektu „Historia – świadek dziejów,
źródło prawdy, życia i pamięci mieszkańców
Gminy i Miasta Sianów” – przedsięwzięcie
zostało dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 20142020.
Projekt „Niepodległa to My” dał możliwość
włączenia się całych rodzin w uroczyste i historyczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Projekt realizowany był
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
przez Klub Rodziny w partnerstwie z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy i
Miasta Sianów.
Możliwość włączenia się w obchody – w
ocenie organizatorów – to nie tylko przeżycia patriotyczne i uczczenie wydarzeń
historycznych, ale też prawdziwa inicjatywa
mieszkańców gminy Sianów, którzy dzięki
FIO mieli możliwość zintegrować się i dać
wyraz swego patriotyzmu.

L I S T O P A D
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Wernisaż prac plastycznych
uczniów szkół sianowskich
niów szkół sianowskich. Podczas wernisażu
autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymali
nagrody. Komisja przyznała również kilka wyróżnień.
Konkurs i wystawa były elementami bogatego programu sianowskich obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości.

L I S T O P A D

Otwarcie wystawy prac plastycznych, organizowanej w ramach projektu „Historia –
świadek dziejów, źródło prawdy, życia i pamięci mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”,
odbyło się 22 listopada w Galerii Zorza.
Prezentacja była zwieńczeniem konkursu
na ten sam temat ogłoszonego wśród ucz-

Dzień Pluszowego Misia dla dzieci w Sierakowie
Miękki, delikatny, puchaty, z łatką... – 25
listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka świata, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka
przy zasypianiu – Pluszowy Miś.
Pluszowy Miś to symbol dzieciństwa. Stał
się bohaterem niezliczonej ilości książek i fil-

mów. Z okazji jego święta w filii bibliotecznej
w Sierakowie 24 listopada odbyło się spotkanie dzieci, które przyniosły ze sobą swoje
ulubione misie.
Dzieci dowiedziały się między innymi,
skąd wzięła się tradycja pluszowych zabawek, jak są produkowane, a przede wszystkim poznały historię pluszowego misia i
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wszystkie popularne misie „mieszkające w
książkach”.
Była to również doskonała okazja do
wspólnego wysłuchania wiersza Czesława
Janczarskiego „Naprawiamy misia”. Dzieci
przygotowały misiowe prace plastyczne, a
później z zawiązanymi oczami rysowały misia z pamięci.

DKK – rozmawiamy o książkach
Przez cały rok w koszalińskiej bibliotece odbywały się spotkania czytelników
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
(DKK).

wają niezwykle burzliwe i pełne emocji, ale
zawsze konstruktywne – dochodzimy do
konkretnych wniosków.

W tym roku klubowicze rozmawiali między innymi o książkach: Angeliki Kuźniak
„Stryjeńska. Diabli nadali”, Mai Linde „Historia pszczół”, Małgorzaty Szejnert „Usypać
góry. Historie z Polesia” i Michaela Punke’a
„Zjawa”.

Książka dla trzylatka – podsumowanie akcji
W pilotażowej edycji kampanii społecznej
„Mała książka – wielki człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki, w ramach
promocji czytelnictwa wśród trzylatków,
wzięło udział prawie 22.000 dzieci.
W 3.000 bibliotek w całej Polsce na „Małych czytelników”, czyli najmłodsze osoby
sięgające po książki, czekała w prezencie
wyjątkowa „Wyprawka czytelnicza”. Projektowi towarzyszyła ogólnopolska kampania
medialna z udziałem znanego małżeństwa:
aktorki Joanny Koroniewskiej-Dowbor i
dziennikarza Macieja Dowbora. W projekcie z powodzeniem uczestniczyła również
biblioteka sianowska.
Za każdą wizytę, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, „Mały czytelnik” otrzymywał
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – imienny
dyplom potwierdzający jego zainteresowania
czytelnicze.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
przypomniała o korzyściach wynikających z
czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Ponadto miała zachęcać rodziców do jak
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najczęstszego spędzania czasu z dzieckiem na
wspólnym czytaniu i zabawie z książką, a także
do wyrabiania w dziecku nawyku czytelniczego
przez regularne wizyty w bibliotece.

G R U D Z I E Ń

DKK w Sianowie powstał pod patronatem
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Kluby
działają od wielu lat w ramach ogólnopolskiego programu Instytutu Książki pod
hasłem „Tu czytamy”, promującego czytelnictwo.
– W spotkaniach uczestniczą stali – i
wierni idei czytania książek – czytelnicy
– wyjaśnia Monika Olszak, bibliotekarka. –
Klub otwarty jest dla wszystkich i wszyscy
są w nim mile widziani. Nasze rozmowy by-

Jarmark Bożonarodzeniowy 2018
Przed świętami Bożego Narodzenia plac
przed kinem Zorza zamienił się w barwny
świat elfów, śnieżynek, reniferów i świętego Mikołaja, a to wszystko za sprawą V
Jarmarku Bożonarodzeniowego, którego
otwarcie odbyło się 15 grudnia.

G R U D Z I E Ń

Jak co roku, na scenie zaprezentowały się
dzieci z sekcji wokalnej i gitarowej przy Cen-

trum Kultury w Sianowie. Zespoły ludowe zaprosiły wszystkich do wspólnego kolędowania, a świetliczanki i bibliotekarki na warsztaty
dekoracji bombek.
Atrakcyjną ofertę przygotowali sprzedawcy na stanowiskach handlowych. Można było
kupić ozdoby świąteczne lub spróbować, jak
smakuje świąteczne ciasto domowe, a także
zaopatrzyć się w upominki bożonarodzeniowe.
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Podsumowanie kwesty „Dziewczynek z zapałkami”
W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów, 19 grudnia,
odbyło się uroczyste podsumowanie
tegorocznej akcji charytatywnej „Dziewczynki z zapałkami”.

G R U D Z I E Ń

Burmistrz Gminy i Miasta Maciej Berlicki i
dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Kowalczyk, podziękowali inicjatorom i organizatorom akcji – Ryszardowi Wątrobie, Renacie
Grosiak i Annie Walińskiej – za udział wolontarystyczny w jej kolejnej edycji.
Podziękowania popłynęły także do dyrektorów Szkół Podstawowych w Dąbrowie i
Iwięcinie – Marii Ignatowicz i Tomasza Świderskiego. Uczniowie tych placówek, wspólnie z dyrektorami, również włączyli się w
kwestę.
Bez strażników miejskich i strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej kwestujące
dziewczęta z pewnością nie czułyby się
bezpieczne. Strażnicy dodatkowo otrzymali podziękowanie za utworzenie stoiska z ozdobami świątecznymi podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Cały dochód ze sprzedaży dekoracji funkcjona-

riusze przekazali na rzecz chorego chłopca – Kacpra.
Tegoroczna edycja „Dziewczynek z zapałkami” przyniosła 7.876,14 złotych. – Dziękujemy wszystkim za hojność – podkreślał
Maciej Berlicki.

Betlejemskie Światełko Pokoju dla wszystkich
20 grudnia z życzeniami oraz Betlejemskim Światełkiem Pokoju do Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i
Miasta zawitali harcerze. Światełko Pokoju zorganizowano po raz pierwszy
w 1986 roku w austriackim Linz, jako
część bożonarodzeniowej akcji charytatywnej.
Nosiła ona nazwę „Światło w ciemności” i
była propagowana przez Austriackie Ra-

dio i Telewizję (ORF). Rok później patronat
nad działaniami objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec –
wytypowani przez ORF – odbierają światło
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Następnie jest ono transportowane do
Wiednia.
W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna
uroczystość, podczas której płomień jest
przekazywany mieszkańcom i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu
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krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego rozprowadza Betlejemskie
Światło Pokoju od 1991 roku. Wcześniej
odbiera je od zaprzyjaźnionych skautów
słowackich.
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują następnie światło dalej na wschód:
do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na
zachód do Niemiec, a także na północ –
do Szwecji.
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