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Komunikat
ze „Swiãta Brzadë”
w Werblini
Dnia 21 października 2012 roku w godz.15-19 w sali Szkoły Podstawowej w Werblini
odbyła się kolejna, z cyklu tematycznych imprez KGW pn.„Swiãto Brzadë-Sliwczi”.
Jej organizatorami byli: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Koło Gospodyń
Wiejskich, Sołectwo oraz Szkoła Podstawowa w Werblini.
Celem imprezy było ukazanie walorów sadowniczych wsi, integrowanie społeczności
lokalnych oraz popularyzowanie owoców jako źródła zdrowia, urody i witalności.
Spotkanie odbyło się w iście owocowym klimacie i biesiadnym nastroju. Cieszyło się dużym
zainteresowaniem społeczeństwa. Wśród obecnych byli m.in.: Kazimierz Plocke – Poseł, Vce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Jerzy
Tkaczyk – Vce Wójt Gminy Puck, Józef Białk – V-ce Przewodniczący Rady Gminy Puck,
Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW, Regina Kwidzińska –
Przewodnicząca Rady Gminnej KGW, ks. Jan Plottke – Proboszcz Parafii Starzyno. Nie
zabrakło nawet… Burmistrza Jastarni Tyberiusza Narkowicza.
Obecne były również przedstawicielki KGW: ze Strzelna, Łebcza, Gnieżdżewa, Swarzewa,
Władysławowa, Darzlubia, Mechowa, Leśniewa, Domatowa, Rzucewa, Smolna i Rekowa
Górnego.
Gości powitała przewodnicząca KGW Werblinia Lucyna Roeske, która wspólnie z
Brunonem Ceszke (OKSiT w Gminie Puck) prowadziła organizacyjnie imprezę.
Słowo wstępne wygłosili również: Wójt Gminy oraz Poseł.
Dzieci z miejscowej szkoły przedstawiły bardzo ciekawy program artystyczny
promujący owoce i warzywa w życiu domowym pt. „W werblinsczé jizbi, w brzadowi czas”.
W części artystycznej wystąpił również zespół „Bursztynki” z Mieroszyna. Z wielkim
aplauzem przyjęto występ dziecięcego zespołu kaszubskiego „Upartylc” z Ugoszczy
k/Bytowa. Widzowie mieli również możliwość wysłuchania recytacji najlepszego recytatora
Kaszub w wieku gimnazjalnym Krzysztofa Radtke z Werblini. Kaszubski klimat spotkania
podtrzymywał zespół „Czarne Kapelusze”, który stanowił oprawę muzyczną imprezy.
Tradycyjnie zorganizowano konkursy dla kół gospodyń wiejskich. Komisja w
składzie: L.Roeske, Grażyna Śliwińska (sołtys wsi) oraz Henryk Radtke (radny gminny z
Werblini) w konkursie na najlepsza potrawę z owoców przyznała pierwsze miejsce KGW
Leśniewo („Śliwki z nadzieniem”), drugie KGW Mrzezino (poncz – śliwka z aronią), trzecie
KGW Rzucewo (wieprzowina w sosie śliwkowym). Zwycięskie koło otrzymało puchar
Henryka Radtke.
W konkursie plastycznym „Wyczaruj ze śliwki” zwyciężyła Bożena Krefta (Rekowo Górne),
przed Zofia Zerheu (Rzucewo) i Danuta Tarnowską (Leśniewo).
Konsumpcję jabłka zawieszonego na sznurku wygrała Bernadeta Rathnau (Domatowo),
wyprzedzając Urszulę Bolin (Smolno) i Urszule Czerwionka (Rzucewo).
Kobiety z KGW prezentowały również swoje umiejętności wokalne. W piosence „o
owocach” zwyciężył duet z Gnieżdżewa: Maria Szefka i Barbara Kollek, przed Leśniewem:
Danuta Tarnowska i Jadwiga Siniczyn oraz Strzelnem: Teresa Dettlaff i Barbara Dettlaff.
Dla dzieci zorganizowano konkurs: „Sad jesienią”. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli
możliwość uczestnictwa w konkursie na „najlepszą reklamę owoców”. Zwyciężył Mariusz
Mach z Werblini z tekstem:

Lepiej jeść owoce z sadu w Werblini
Niż golonkę ze świni
Startujący w konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez OKSiT w Gminie Puck oraz
KGW Werblinia.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość skorzystania z degustacji potraw owocowych
przygotowanych na konkurs przez koła gospodyń, nie zabrakło także stoiska kulinarnego z
produktami owocowymi. Na stołach widniały także „jesienne pamiątki” wykonane przez
panie z Rzucewa, zaś miejscowe kobiety zadziwiły robótkami ręcznymi.
Impreza – jak każe KGW-owska tradycja – zakończyła się tańcami na parkiecie…
Brunon Ceszke

