Burmistrz Cedyni
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
zapraszają na:

FESTIWAL
CEdynia NA OKRĄGŁO

Sobota, 17.10.2015,
11.00–18.00
Cedynia, Plac Wolności
Wydarzenie objęte patronatem honorowym
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy
Festiwal „Ce-dynia na okrągło” to pierwsza z cyklicznych imprez prezentujących lokalne
produkty naszego regionu i podsumowanie konkursu na dynię z Cedyni. W maju tego
roku, mieszkańcy posadzili nasiona dyni z ubiegłorocznych zbiorów, by stworzyć swój
własny produkt regionalny. Będziemy świadkami tworzenia się nowej tradycji.
Podczas festiwalu będziemy prezentować kuchnię ekologiczną, regionalną, ze zdrową
żywnością. Poznamy też tajniki kuchni cedyńskiej, na podstawie której stworzymy
wspólnie własną książkę kucharską.
W tym roku gotujemy z mistrzem kuchni Grzegorzem Russakiem - dr nauk rolniczych i
autorem programu telewizyjnego "Smaki Polskie", niezależnym ekspertem kulinarnym,
prezesem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, propagatorem i autorytetem
kuchni myśliwskiej i staropolskiej, a przy tym wyśmienitym gawędziarzem. Na
cedyńskim rynku odbędzie się uczta dla miłośników dziczyzny połączonej z dynią.
Na uczestników będą czekać stoiska z regionalnymi produktami, przetworami,
rzemiosłem artystycznym. Zapraszamy również do aktywnego udziału w warsztatach
ceramiki, mozaiki oraz tworzenia okrągłych lalek. Na cedyńskim rynku do wspólnej
zabawy zaprosi „Cyrk na kółkach”. Nie zabraknie również zabaw i gier dla dzieci i
młodzieży.
Zapraszamy mieszkańców gminy Cedynia oraz stowarzyszenia do włączenia się w
przygotowanie prezentacji tematycznych. Wyczekiwanym punktem Festiwalu będą
konkursy na największą dynię, najdziwniejszą dynię oraz oryginalną potrawę z dyni
(wypieki, przetwory, dania). Czekamy także na Państwa pomysły związane z
wykorzystaniem dyni jako motywu w sztuce: rysunek, malarstwo, fotografia, jesienne
dekoracje dla domu i stołu.
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W Muzeum Regionalnym, które tego dnia wraz z wieżą widokową, będą udostępnione
bezpłatnie, odbędą się spotkania i wykłady o zdrowej żywności i zdrowym stylu życia,
oraz prelekcje na temat przedsiębiorczości organizacji pozarządowych. Spotkamy się
także z autorem pomnika Orła na Górze Czcibora, laureatem nagrody Pro Arte 2015 –
Stanisławem Biżkiem szczecińskim artystą-rzeźbiarzem.
Koncert poezji śpiewanej Ryszarda Leoszewskiego z zespołem Sklep z Ptasimi Piórami
przeniesie nas w magiczny klimat cedyńskiej jesieni, koncert będzie zatytułowany:
Wiem jak nie jest… na okrągło
Program
11:00 – uroczyste otwarcie festiwalu
11:00–18:00 – otwarte stoiska z produktami regionalnymi, rzemiosłem artystycznym
11:30–12:00 – relaks na okrągło – ćwiczenia relaksacyjne dla początkujących
11:00–18:00 warsztaty:
– okrągłe lalki – Hanka Billert
– ceramika – Kornelia Tumanowicz
– Cedynia w mozaice – Arkadiusz Nowak
11:30–13:00 – występy artystyczne amatorskich zespołów lokalnych
12:00–15:00
Cyrk na kółkach, prowadzenie Paweł Królik
Akademia Cyrkowa jest kolorową atrakcją, która pobudza kreatywność i wyobraźnie
dużych i małych, a jednocześnie zachęca do aktywnej formy zmierzania się z rzeczami
pozornie niemożliwymi, przez co wspiera rozwój samooceny i samorealizacji poprzez
wartościowe przeżycie osiągniętych sukcesów. Przestrzeń warsztatowa Akademii
Cyrkowej – stanowiska prowadzone przez trenerów cyrkowych, skierowane dla dzieci,
w formie warsztatu i zabawy nauka różnych cyrkowych dyscyplin m.in. żonglowania,
kręcenia talerzami, diabolo, flowerstick, chodzenie po linie, balansowanie na dużej kuli
cyrkowej (70 cm średnicy), stanowisko nauki jazdy na monocyklach,
Akademię Cyrkową poprowadzi grupa 2 trenerów. Całość zaaranżowana w przestrzeni
małego (3 x 4,5) namiotu cyrkowego z logiem Akademii Cyrkowej, przed nim na ziemi
arena i dmuchana banda imitująca cyrkową arenę. Duże rekwizyty dookoła. Program
warsztatów zostanie uzupełnione dwoma pokazami cyrkowymi (2 x 30 min) – pokazy
żonglerki, akrobatyki, iluzji, diabolo itp. w formie interaktywny programów buskerskich
również zainscenizowanych w przygotowanej przez prowadzących przestrzeni.
12:00–13:30 konkurs na dynię z Cedyni – prezentacje i ogłoszenie wyników
13:30–15:00 – pokaz sztuki kulinarnej – Grzegorz Russak, degustacja potrawy mistrza
Muzeum Regionalne
14:00–15:00
spotkanie z specjalistą od NGO Adamem Osenkowskim (Szczecin)
Można dowiedzieć się o wszystkim co jest istotne dla III sektora. Tematy jakie mogą być
poruszone podczas godzinnego spotkania:
1. Finansowanie działalności NGO z wykorzystaniem środków prywatnych i
publicznych krajowych oraz wspólnotowych.
2. Restrukturyzacja Podmiotów Ekonomii Społecznej.
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3. Przedsiębiorczość i generowanie środków finansowych w organizacji
pozarządowej.
4. Zasady przygotowania i realizacji projektów w perspektywie 2014-2020.
5. Rozliczanie projektów, kontrola i konieczność utrzymania wskaźników oraz
trwałość projektu.
6. Rozwój działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej.
7. Budowanie zespołu. Motywacja i praca zespołowa.
8. Zarządzanie i rozwój organizacji pozarządowej z wykorzystaniem narzędzi i
metod biznesowych.
15:00–16:00
Samorządne kobiety – dyskusja
Prowadzi dyskusję: Antoni Sobolewski – prezes CRSG (Szczecin). W dyskusji wezmą
udział: Anna Kusy-Kłos – wójt gminy Widuchowa, Teresa Sadowska – wójt gminy Banie
16:00–17:00
Rzeźby, spotkanie ze szczecińskim artystą-rzeźbiarzem Stanisławem Biżkiem
O odpowiedzialności za krajobraz czasoprzestrzeni.
Rozmawiają
17.00 – koncert Ryszarda Leoszewskiego z zespołem Sklep z Ptasimi Piórami - „Wiem
jak nie jest…”

Ryszard Leoszewski
z zespołem
Sklep z Ptasimi Piórami
Sklep z Ptasimi Piórami zagrał po raz pierwszy 8 marca 1978 r. w Szczecinie i do tej pory
jest wizytówką kulturalną swojego miasta. Jego twórca – Ryszard Leoszewski wciąż
pisze i nagrywa nowe piosenki, prezentuje programy w teatrach i klubach całej Polski.
Sklep zwyciężał wielokrotnie na festiwalach piosenki studenckiej i jest ciągle żywo
odbierany zarówno przez publiczność swojego pokolenia, jak i nową, bardzo nieraz
młodą, która dzięki grupie odkrywa niepowtarzalną atmosferę spotkania z żywą muzyką
i mądrymi tekstami. Niezwykłymi wydarzeniami dla Sklepu były między innymi: występ
z fenomenalnym wokalistą jazzowym – Bobbym McFerrinem i recital w Studiu
Koncertowym III Programu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.
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* * *
„Więź sentymentalna ze "Sklepem" łączy mnie od Studenckiego Festiwalu Piosenki w
1981 roku. Cieszę się, że przez te lata przetrwały nie tylko wspomnienia, ale również
witalność i radość zespołu w spotkaniach z publicznością. Sklep z Ptasimi Piórami" jest
zespołem uśmiechniętym, nawet, gdy jest głęboko refleksyjny.”
Janusz Deblessem – redaktor radiowej Trójki
„To najprzyjemniejsze brzmienia moich studenckich lat. To sklep, do którego dziś jestem
gotów stać w kolejce. „...Jeśli istnieje ktoś, kto zsyła sny...”, niech mnie przeniesie w
tamten czas.”
Henryk Sawka – satyryk
18:00 – uroczyste zakończenie festiwalu
Zapraszamy!
wstęp wolny
Informacje o konkursach
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
pl. Wolności 4
sekretariat@ckcedynia.pl
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