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Z ¯YCIA MIASTA

„Wielki-ma³y œwiat owadów” 
w obiektywie sierpczanina

Jacka Karwowskiego

Przez ponad dwa tygodnie, od 13 do 30 marca 2009r. 
sierpczanie mieli mo¿liwoœæ obejrzenia w Galerii im. 
Stefana Tamowskiego w Domu Kultury niezwyk³ych 
fotografii ukazuj¹cych królestwo form i ró¿norodnoœæ 
barw œwiata owadów i pajêczaków. Ich autor – Jacek 
Karwowski to ceniony w sierpeckim œrodowisku mi³oœ-
ników fotografii autor fotoreporta¿y i zdjêæ ukazuj¹-
cych przyrodê oraz widoki naszego miasta.

Choæ z zawodu nie jest fotografem (ukoñczy³ stu-
dium grafiki komputerowej w Toruniu, a na co dzieñ 
pracuje w sierpeckim Urzêdzie Pocztowym), to jego 
zdjêcia zas³uguj¹ na najwy¿sze uznanie. Z twórczoœci¹ 
Jacka Karwowskiego wiêkszoœæ mieszkañców miasta 
mia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê dziêki portalowi 
Sierpc Online, gdzie ju¿ od prawie trzech lat publikuje 
fotografie z rozmaitych wydarzeñ kulturalnych czy 
sportowych, a tak¿e zdjêcia ukazuj¹ce wygl¹d sierpec-

kich ulic, placów i budynków. Wyró¿nia je przede 
wszystkim kolorystyka i ciekawe ujêcia. Kilkanaœcie 
fotografii artysty, obejrzeæ mo¿na by³o równie¿ na wys-
tawie „Aby zachowaæ lokaln¹ to¿samoœæ...”, ekspono-
wanej od lutego w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Na pierwszej autorskiej wystawie Jacek Karwowski 
zaprezentowa³ fotografie w technice makro, która dziê-
ki mo¿liwoœci fotografowania z bardzo bliskiej odleg³o-
œci, ukazuje obiekt w skali od 1:1 do 10:1. Jak siê 
okazuje, bardzo wdziêcznymi modelami do fotografo-
wania s¹ zwykle przez nas ignorowane, czêsto trak-
towane z obrzydzeniem paj¹ki, ¿uki, mrówki, biedron-
ki, motyle a nawet kleszcze.

Kontynuuj¹c cykl kronikarski w Sierpeckich Rozma-
itoœciach przedstawiamy w drugim numerze naszego 
periodyku przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ spor-
towych pierwszego kwarta³u 2009 roku.

Styczeñ

W XV pi³karskim meczu Noworocznym pomiêdzy 
oldboyami, a seniorami MKS Kasztelan pad³ remis 
3:3. Bryd¿yœci zainaugurowali rywalizacjê w Kores-
pondencyjnych Mistrzostwach Polski. Pi³karze Kaszte-
lana Sierpc pod okiem nowego trenera, Paw³a Dylew-
skiego rozpoczêli przygotowania do rundy wiosennej. 
W V Turnieju Oldboyów na rzecz WOŒP zorganizowa-
nym przez TKKF Oldboy Sierpc zebrano 3029 z³. 
Reprezentacja Sierpca w barwach TKKF Kubuœ poko-
na³a 71:68 (34:33) Mon-Pol P³ock w charytatywnym 
meczu pi³ki koszykowej na rzecz Damiana Koz³ow-
skiego. Pi³karze no¿ni Kasztelana Sierpc rozegrali 
swój pierwszy mecz sparingowy przegrywaj¹c 0:3 
(0:1) z Jagiellonk¹ Nieszawa. W charytatywnym 
meczu pi³ki rêcznej na rzecz Damiana Koz³owskiego 
wychowankowie Kasztelana Sierpc ulegli Wiœle P³ock 
11:18.   

Luty
Sierpc by³ gospodarzem II Rundy Elim. Mistrzostw 
Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskiim, a piêciu 
taekwondoków KS Taekyon Sierpc zakwalifikowa³o 
siê do fina³ów Mistrzostw Polski. W pokazowym tur-
nieju pi³ki siatkowej na rzecz Damiana Koz³owskiego 

wyst¹pi³y reprezentacje P³ocka, Zawidza i Sierpca. 
Pi³karze no¿ni TKKF Oldboy Sierpc zajêli drugie 
miejsce w silnie obsadzonym turnieju halowym w 
Przasnyszu. Ruszy³ Plebiscyt Redakcji ¯ycia Sierpca 
na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz 
Dzia³acza - Animatora Sierpca i Powiatu Sierpeckiego 
2008 roku. Otwarty Regionalny Turniej Pi³ki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Sierpca.

Marzec
II Otwarte Zawody Amatorów w p³ywaniu d³ugo-
dystansowym kobiet i mê¿czyzn o Puchar Starosty 
Sierpeckiego. Ju¿ XI Bryd¿owy Memoria³ im. 
W³odzimierza Szelenbauma. Gójsk by³ gospodarzem 
elim. powiatowych Turnieju Tenisa Sto³owego o Pu-
char 7-Redakcji.
Pi³karze MKS Kasztelan Sierpc rozpoczêli zmagania w 
rundzie wiosennej P³ockiej Ligi Okrêgowej (VI liga) 
pokonuj¹c na wyjeŸdzie Bzurê Sochaczew 3:0 (1:0). 
W Je¿ewie odby³ siê II Ogólnopolski Turniej Tenisa 
Sto³owego im. Andrzeja Grubby. Zakoñczy³y siê roz-
grywki V Edycji Miejskiej Ligi Pi³ki Siatkowej, wygra³a 
Mega Zawidz przed ̄ yciem Sierpca i Urzêdem Gminy 
Zawidz. Ju¿ VI Otwarte Mistrzostwa ZS nr1 w Sierpcu 
w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c.

            Mariusz Turalski

SPORT KALENDARIUM
I-III 2009 r.


