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Kultura to także drugi człowiek
Za nami kolejny ważny rok dla samorządu. Rok szczególnie istotny w działaniach kulturalnych Sianowa.
Ponad sto małych, większych i dużych – nawet w skali regionu koszalińskiego i województwa zachodniopomorskiego – wydarzeń, rozlokowanych w plenerach, na kilku scenach i w wielu obiektach, czyni Sianów silniejszym ośrodkiem kulturalnym, który oddziałuje na okolicę. Nie da się tego nie zauważyć.
Choć koncentrujemy działania na gminie i mieście, z propozycji sianowskich
korzystają mieszkańcy wielu sąsiednich miejscowości. Nigdy, w żadnym kontekście, nie ustawiamy się w roli konkurenta większych ośrodków, ale ta konkurencyjność w obszarze kultury przychodzi sama i – jak wynika z relacji wielu uczestników naszych imprez – pozwala nam szeroko i skutecznie promować Sianów.
Cieszy mnie zwłaszcza, że oferta kulturalna Sianowa dotyczy wszystkich mieszkańców, nikogo przy
tym nie wyróżniając. Staramy się też dotykać wszystkich dziedzin sztuki, nawet tak rzadko spotykanych
gdzie indziej jak teatr uliczny.
Wypracowaliśmy kilka ważnych marek; są nimi między innymi: Dni Ziemi Sianowskiej, Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych, Turniej Tańca Towarzyskiego, Sfera Kultury i najmłodsze dziecko sianowskiej kultury, czyli Folk Film Festiwal, połączony z Konkursem Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y. Z powodzeniem funkcjonują: Dyskusyjny Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Książki. Niektóre z tych przedsięwzięć,
jak i inne, których nie da się wymienić z nazwy z powodu braku miejsca, są przez nas wspierane lub
współorganizowane. To pokazuje, jak ważne jest też w dziedzinie kultury otwarcie się na osoby czy organizacje, które są aktywne i chętne do współpracy.
Na wysokim poziomie aktywności lokuję działania Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i
Miasta Sianów; placówka ta – po dwóch latach od powstania – okrzepła, ustanowiła dobre standardy
artystyczne, a dzisiaj spełnia rolę osi koordynacyjnej, wokół której koncentrują się działania kulturalne
Sianowa. Rośnie poziom czytelnictwa, co jest zasługą również pracowników biblioteki.
Kultura to także drugi człowiek, dlatego kolejny powód do zadowolenia upatruję w naszej aktywności
społecznej, charytatywnej, wolontarystycznej, która wspiera kulturę i przez kulturę jest wspierana. Sianowianie lubią i chcą pomagać, czynią to z coraz większym oddaniem i zrozumieniem potrzeb innych ludzi.
Nie zmieniajmy się, pozostańmy otwarci zarówno na innych, jak i na piękno sztuki. Otwarte serce i
otwarty umysł są gwarantami rozwoju i postępu.

burmistrz Gminy i Miasta Sianów
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Kulturalne serce Sianowa
Centrum Kultury (CK) i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów to samorządowa instytucja kultury prowadzona
przez Gminę Sianów.
Została powołana uchwałą Rady Miejskiej
w Sianowie – z 27 listopada 2013 roku – w
sprawie „połączenia [...] instytucji kultury
– Domu Kultury w Sianowie oraz Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Sianów i utworzenia <Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Sianów>”.

Siedziba CK w Sianowie, przy Placu pod
Lipami 9, została wybudowana dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Uroczyście otwarty – 17 lutego 2014 roku
– wielofunkcyjny obiekt kulturalny, promieniuje życiem artystyczno-społecznym skierowanym do mieszkańców gminy i miasta Sianów. Pod dachem nowoczesnego, o pięknej
bryle architektonicznej, budynku znajdują się
biblioteka i Centrum Kultury. CK to również
nowoczesne kino „Zorza” i galeria o tej samej
nazwie oraz dziewięć świetlic wiejskich działających na obszarze gminy.

Bibliotece przybywa
czytelników

Sztuka dla każdego

Biblioteka Publiczna w Sianowie działa
nieprzerwanie od 68 lat. Uroczyste jej otwarcie odbyło się w 1948 roku.
W 2014 roku biblioteka otrzymała nową siedzibę. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt
multimedialny, dysponuje czytelnią internetową, stanowiskiem dla dzieci i dorosłych do
odsłuchu e-booków, infokioskiem oraz stanowiskiem z iPadami.
W bibliotece – i jej filiach – znajduje się ponad 20.500 woluminów, przy czym 80 proc. z
nich to pozycje nowe. Korzysta z nich niemal
2.000 czytelników. Liczba wypożyczeń na 100
mieszkańców wynosi 312.

Centrum Kultury w Sianowie realizuje
szereg działań edukacyjnych.
– Ofertę kierujemy zarówno do najmłodszych, jak i starszych odbiorców – wyjaśnia Aleksandra Kowalczyk, dyrektor CK. – W
zabawny, ciekawy i dostosowany do wieku
uczestników sposób przybliżamy zagadnienia
związane z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, malarstwem, tańcem, kuchnią i
wieloma innymi.
Poprzez swoje działania zespół instruktorów
CK chce również rozwinąć wrażliwość dzieci na
otaczającą je przestrzeń, krajobraz, zabytki, architekturę, a także zachęcić osoby starsze do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
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Stare dobre kino
w nowym wydaniu
W klimatycznym kinie „Zorza” odbywają się projekcje filmowe, które przyciągają
dzieci, młodzież i dorosłych, gościnnie występują teatry, zespoły muzyczne, operetki,
spotkania ze znanymi postaciami życia kulturalnego.
Kino jest ponadto, obok budynku CK oraz
namiotu na placu przed kinem, trzecim obiektem w trójkącie miasteczka festiwalowego – organizowanego w Sianowie od dwóch lat – Folk
Film Festiwalu.
„Zorza” to stare dobre kino w nowym wydaniu
z wyśmienitą akustyką i ogromną pro sceną, stworzone do przeżywania wydarzeń kulturalnych.

To był dobry rok dla kultury w Sianowie!
Rozmowa z Aleksandrą Kowalczyk, dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów
trzynaście świetlic wiejskich, w dziewięciu z
nich regularnie odbywają się zajęcia; to siedem filii bibliotecznych, kino „Zorza”, galeria
Zorza, biblioteka i warsztaty tematyczne.
Sam budynek CK i budynek kina nie wymagają żadnych inwestycji. W ubiegłym
roku skończyliśmy jeden z ostatnich remontów – ocieplenie kina i wymianę schodów.
Teraz skupiamy się na remontach w budynkach gminnych.
Przygotowujemy się do najbliższych naborów wniosków po dotację z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie chcę zdradzać wszystkich naszych
planów.

• Jakim rokiem był dwa tysiące piętnasty
dla Centrum Kultury w Sianowie?
– Za nami rok pełen emocji i dobrych wydarzeń kulturalnych w gminie Sianów. Drugi
rok działalności Centrum Kultury wcale nie
był łatwiejszy od pierwszego, kiedy organizowaliśmy się; zauważyłam wiele rzeczy
do poprawy i zmiany. Wiem dzisiaj, że do
doskonałości jeszcze daleka droga, ale z
nowym rokiem pojawiły się nowe plany i
postanowienia. Ważne, by zawsze widzieć
obszar, który wymaga naprawy, wtedy chce
się pracować ze zdwojoną energią.
• Jakie są trzy – pani zdaniem – największe tegoroczne osiągnięcia CK?
– Cieszę się, że udało nam się zrealizować kalendarz kulturalny na rok dwa tysiące piętnasty z bardzo dobrą frekwencją
widzów. Cieszy mnie także widok młodych
ludzi zmierzających na zajęcia do Centrum
Kultury i pełne regały książek bibliotecznych,
wśród których mieszkańcy wyszukują swoje
nowe lektury.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie o największe osiągnięcia. Dla każdego z odbiorców oferty CK co innego ma
znaczenie; dla jednych to Dni Ziemi Sianowskiej, dla innych Folk Film Festiwal, a dla
jeszcze innych – zajęcia warsztatowe dla
najmłodszych.
• Co jest ważne dla funkcjonowania CK?
– Ważnym elementem pracy CK jest działalność dziewięciu świetlic w gminie Sianów.
Udało nam się zorganizować bardzo dobry,
energetyczny zespół pań pracujących w
tych świetlicach. Zawsze powtarzam, że to
ambasadorzy Centrum Kultury w regionie.
Podobnie jak, pracujące na rzecz miesz-

kańców i społeczności lokalnej, bibliotekarki
siedmiu filii bibliotecznych.
Kino „Zorza” zaprasza na projekcje repertuarowe. Dyskusyjny Klub Filmowy przyciąga na seanse sporą liczbę widzów. Wernisaże w galerii „Zorza” nie wymagają dotychczasowych nakładów na promocję. Patrząc
po wskaźnikach frekwencyjnych, odnosimy
wrażenie, że mieszkańcy czekają na takie
wydarzenia. Ogromną popularnością cieszą się spektakle Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Wszystkich imprez nie sposób
wymienić. Ubiegły rok był bardzo pomyślny
dla Centrum Kultury.
• Co uważa pani obecnie za priorytety
rozwoju CK?
– Centrum Kultury to nie tylko wspaniały,
efektowny budynek w centrum Sianowa; to
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• Jakie sekcje działają obecnie w CK, ile
osób uczestniczy w zajęciach, które z
nich cieszą się największą popularnością?
– Obecnie w Centrum Kultury działa
osiem sekcji. Nie ukrywam, że jeżeli doba
byłaby dłuższa na wszystkie znaleźlibyśmy
chętnych. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach gitarowych, wokalnych, teatralnych,
artystycznych, tanecznych, kulinarnych i
pracach technicznych. Dorośli w zajęciach
artystycznych. Ponadto odbywają się u nas
zajęcia dla seniorów z zielarstwa, języków
obcych i obsługi komputera. Największą
popularnością cieszą się zajęcia gitarowe.
Być może wynika to z ograniczonej liczby
uczestników, a może z popularności instrumentalnych zainteresowań dzieci i młodzieży. Każde zajęcia mają pełną listę uczestników i prawie każde listę rezerwową.
• Jaki jest poziom czytelnictwa w gminie?

– Od uruchomienia nowej siedziby biblioteki w dwa tysiące czternastym roku
liczba czytelników wzrosła o trzydzieści trzy
procent. Cały czas notujemy bardzo duży
wzrost liczby nowych czytelników. Obecnie ogółem mamy dwa tysiące czytelników;
prawie druga połowa to czytelnicy z obszaru gminy; to nas ogromnie cieszy.
Rośnie także nasz księgozbiór. W dwa
tysiące trzynastym roku mieliśmy niespełna trzydzieści tysięcy woluminów, a dzisiaj
już ponad trzydzieści dwa tysiące w bibliotece w Sianowie i jej filiach. Dużą popularnością wśród czytelników cieszą się
programy „Wędrująca książka” i „Książka
na zamówienie”. Cały czas pracujemy nad
programami zwiększającymi czytelnictwo
w naszej gminie.
• Dni Sianowa to impreza, o której głośno w regionie; ma już swoją dobrą markę, przyciąga gwiazdy, tysiące odbiorców. Co jest kluczem do sukcesu?
– Ludzie. Organizatorzy. Proszę sobie
wyobrazić, że prawie osiemdziesiąt procent
zespołu organizacyjnego to wolontariusze
Gminnej Organizacji Turystycznej (GOT)
w Sianowie. Mają chęci i czas, by już od
września spotykać się i wymyślać program
na nową edycję. Mamy już dzisiaj podpisaną umowę z przyszłoroczną gwiazdą wieczoru. Dzieje się tak tylko dlatego, że im
się chce; nie robią tego, bo ktoś im każe; to
poruszające, że ktoś dla oklasków i zmęczenia przez cały rok pracuje nad wydarzeniem
dla wszystkich mieszkańców. Bardzo dziękuję wszystkim członkom GOT w Sianowie, za
oddaną i nieocenioną pracę.
• Dni Sianowa to duży wydatek dla gminy?
– Cała impreza sama w sobie jest droga.
Dwa dni wydarzeń o charakterze masowym
wymagają wydatków. Jednak koszty ponoszone przez samo Centrum Kultury nie są

tak duże; to wymaga od nas wiele pracy, ale
wysiłek się opłaca. Wspólnie z Gminną Organizacją Turystyczną w Sianowie pozyskujemy pieniądze pozabudżetowe z różnych
źródeł, w tym z Małych Projektów PROW.
Do wspólnej organizacji włączają się lokalni przedsiębiorcy, którzy korzystają w tym
czasie z naszych powierzchni reklamowych.
Te działania powodują, że zawsze prawie
połowę kosztów udaje się nam pozyskać z
zewnątrz. Pracujemy na ten sukces cały rok,
ale warto później popatrzeć na zadowolone
tłumy przed sceną.
Warto pamiętać, że to już nie tylko sama
impreza, lecz marka Sianowa, która nas reklamuje i pozytywnie promuje na obszarze
całego Pomorza Środkowego.
• Jakie plany ma CK na dwa tysiące szesnasty rok?
– Najważniejszym wyzwaniem jest zwiększenie czytelnictwa w bibliotece. Każdy czytelnik, który do nas przychodzi, otrzymuje
ulotkę z informacją o najbliższych wydarzeniach. Panie bardzo skrupulatnie odpowiadają na wszelkie pytania. Oczywiście, proponujemy bardzo dobre pozycje książkowe.
Bardzo mi zależy, aby w tym roku przekroczyć liczbę dwóch i pół tysiąca czytelników.
Drugim wyzwaniem jest stworzenie oferty
dla dorosłych w Centrum Kultury. Świetnie
działają warsztaty dla dzieci i seniorów. O
zajęcia upominają się osoby pracujące, które szukają odskoczni od życia codziennego.
Trzecie wyzwanie to przygotowanie stałej oferty kina „Zorza” w Sianowie. Jesteśmy jedynym tak klimatycznym kinem w
regionie. Tylko u nas nie ma popcornu i
jedzenia na sali. Jest za to atmosfera do
ucztowania filmowego. Tylko u nas można
obejrzeć dobre kino polskie i zagraniczne.
Kino „Zorza” powinno być jedną z oryginalnych marek Sianowa.
Rozmawiał: Piotr Pawłowski
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Sianowianie chętnie i hojnie wsparli
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka miał także swoją odsłonę w Sianowie.
– Po raz pierwszy mieliśmy własny sztab – zaznacza Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie. – Sianowianie chętnie i ze zrozumieniem odpowiadają na apel Jurka Owsiaka.
Wiedzą, że cel jest szczytny również dlatego, że sami korzystają z
urządzeń medycznych, które trafiają do instytucji medycznych w
naszym regionie.
Huraganowy wiatr nikomu nie przeszkodził. Imprezy finałowe
przyciągnęły wielu widzów i uczestników, którzy hojnie wsparli kwestę zorganizowaną w kilkudziesięciu miejscach miasta i gminy.
Na program finału złożyły się między innymi: Halowy Turniej Piłkarski Seniorów, rajd Terenowa Integracja dla WOŚP, Turniej Badmintona,
Wielkoorkiestrowy Talent Show, pokazy strażackie, występy zespołów
muzycznych, zabawy i konkursy w galerii Zorza, a o godzinie dwudziestej – tradycyjne „Światełko do nieba”.
Sztabowi udało się zebrać w sumie 29.065,87 złotych. Plus: 15 euro
i dwa złote pierścionki.
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Spotkanie z bohaterami bajek
„Czar bajek” – pod takim tytułem w Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna dla domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie.
Uczestnicy zajęć zwiedzili pomieszczenia Centrum Kultury, a później – zasiadając w
wygodnych pufach bibliotecznych – z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o bohaterach znanych książek i rozwiązywali zagadki literackie.
Na zakończenie obejrzeli wystawę Jerzego Rudzkiego w Galerii Zorza.

Wernisaż rzeźb Jana Kowalczyka
Wprost z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, 22 stycznia, przyjechała na
wernisaż do galerii Zorza w Sianowie wystawa niezwykłych, oryginalnych, przejmujących w wymowie i znaczeniu rzeźb Jana Kowalczyka, pozostająca w dyspozycji niemieckiego kolekcjonera.
Dzieła uznanego artysty znajdują się w prywatnych zbiorach na całym świecie, między innymi w Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii,
Niemczech. Wspomniana kolekcja niemiecka pozostaje jedną z największych zagranicznych.
Właścicielem zbioru jest Louis Galinski. Wystawa sianowska była rzadką okazją do
refleksji nad XIX-wieczną historią narodu polskiego, wyrytą w drewnie ręką Jana Kowalczyka. Z Sianowa jego prace na stałe powróciły do Berlina.

Czytanie może być łatwiejsze
Sianowska biblioteka wzbogaciła się o nowości książkowe z serii „Duże litery”, która
jest propozycją dla czytelników mających problemy ze wzrokiem, unikających przeciążania oczu, natomiast nie przepadających za e-bookami (książki do słuchania).
Dzięki większemu formatowi (16 x 23,5 cm) książki z „Dużej litery” mają niespotykaną
w większości książek dużą i bardzo czytelną czcionkę. Biblioteka zaprasza wszystkich
już korzystających z jej zasobów oraz wszystkich nowych czytelników do swojej siedziby od wtorku do piątku w godzinach 11-19, w soboty w godzinach 8-16.

Czytelnicy „Rozgryzali bibliotekę”
Czytelnicy i miłośnicy literatury w różnym wieku, 24 stycznia, wzięli udział w cyklicznym spotkaniu pod wspólnym hasłem „Rozgrywanie biblioteki”, które odbyło się w
Bibliotece Publicznej.
Przy słodkościach, a starsi również przy kawie, goście rozpoczęli dzień od wspólnego rozwiązywania krzyżówek. Nie było to łatwe, więc w ruch poszły encyklopedie i
słowniki dostępne w bibliotece.
Najmłodsi czytelnicy w tym czasie oglądali kreskówki. Na koniec spotkania wszyscy
jego uczestnicy otrzymali gadżety biblioteczne przypominające o niemalejącej wartości słowa czytanego.
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Pierwsza rocznica Centrum Kultury
17 lutego minął rok od uruchomienia Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie. Rocznicę uczciła gala, która odbyła się 7 lutego w kinie „Zorza”.
Centrum Kultury miało się czym pochwalić, bowiem w warsztatach
artystycznych organizowanych przez placówkę i prowadzonych przez
profesjonalnych instruktorów, uczestniczy 120 osób, w większości dzieci.
Nic więc dziwnego, że na występy rocznicowe złożyły się pokazy nowych umiejętności najmłodszych przyjaciół Centrum Kultury.
Główną atrakcję spotkania podziwiali rodzice i opiekunowie młodych
adeptów sztuki oraz ich rówieśnicy, również korzystający z bogatej
oferty Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.
Występy rozpoczęli uczestnicy warsztatów teatralnych, którzy zaprezentowali przemyślany artystycznie i świetnie zagrany spektakl
„Rewanż w Niebie”. Sekcja taneczna zachwyciła publiczność pięknym
układem baletowym grupy młodszej i gorącą cha-chą grupy starszej.
Podopieczni warsztatów wokalnych zaprezentowali się w znanych
i lubianych utworach, a młodzi kucharze z sekcji kulinarnej upiekli na
tę okoliczność pyszne ciasteczka, którymi częstowali widzów.
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Bookcrossing, czyli czytaj
i wymieniaj książki
Niezwykłym powodzeniem cieszy się – prowadzona w sianowskiej bibliotece – akcja bookcrosingu.
Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek
poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych lub celowo
utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały,
gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania
książek i czytelnictwa, która świetnie sprawdza się we wszystkich
środowiskach.
W Sianowie trafiła na wyjątkowo podatny grunt. Regał z książkami
stanął we foyer Centrum Kultury, na parterze, przy wejściu do biblioteki. Hasłem przewodnim miejsca stały się znane słowa pisarza
Umberto Eco: „Kto czyta książki – żyje podwójnie”.
– Wygospodarowaliśmy przestrzeń również na mały stolik i fotel,
czytelnik przeglądający książki może spokojnie i w skupieniu przysiąść i przerzucić kilka kartek w interesującej go pozycji – wyjaśnia
Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury. – Książek jest sporo, raz więcej, raz mniej, ale półki nigdy nie są całkowicie puste. Od
niedawna sianowianie sami zasilają je tytułami, które chcą w ten sposób wpuścić w obieg.
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II Gala Taneczna
II Gala Taneczna odbyła się 21 lutego. Trzy grupy, w tym
młodsza i starsza grupa „Danza” oraz świetnie przygotowane
dziewczyny w układzie zumby, zapewniły publiczności w sali kinowej pozytywną energię i wiele dobrych emocji.
Najmłodsze dzieci wprowadziły widzów na statek piracki, zabrały w krainę barwnej baśni, pokazały jak powstał wszechświat i
odwiedziły Brazylię, w której króluje samba. Pięknym dziewczętom
partnerował Dawid Tokarczyk, niestrudzony organizator i pomysłodawca Gali Tanecznej.
Skoro był taniec, nie mogło zabraknąć również śpiewu. Monika
Kowalczyk swoim silnym, a jednocześnie łagodnym, delikatnym i
zmysłowym głosem wzbogaciła – i urozmaiciła – całość tanecznych
prezentacji.
Trzy grupy taneczne, łącznie około 40 tancerzy, muzyka z największych hitów filmowych, w tym między innymi z „Pretty woman”
i „Grease”, zmiana stylizacji, aranżacji, choreografii i strojów w każdym tańcu, a przede wszystkim emocje, emocje, emocje i jeszcze raz
emocje – to bilans II Gali Tanecznej w kinie „Zorza”.
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Spotkania z aktorami, pisarzami, podróżnikami

L U T Y

Emilia Krakowska i Mateusz Rusin byli w ubiegłym roku gośćmi
Centrum Kultury. Popularna aktorka i aktor znany między innymi
z serialu „Ranczo” (TVP) spotkali się z widzami w Centrum Kultury i sali kina „Zorza”. Obydwie wizyty były okazją do rozmowy o
aktorstwie, teatrze, magii słowa i wyobraźni, bez której trudniej o
emocjonalne przyjmowanie i pojmowanie sztuki.

– Mam zespół, piszę teksty, muzykę i aranżację tworzymy razem. Nie
mam wykształcenia muzycznego, ale jakoś z akordami daję sobie radę –
mówił aktor.
Zespołowi udało się przetrwać, a dzięki projektowi Polakpotrafi.pl – nagrać singiel, dostępny w sieci.
W ubiegłym roku sianowianie mieli okazję spotkać się również z Andrzejem Markiem Grabowskim, kojarzonym od lat 80. ubiegłego stulecia
z programami telewizyjnymi dla dzieci („Ciuchcia”, „Tik-Tak”) i zespołem
„Fasolki”, którego był współzałożycielem, a obecnie zajmującym się między innymi edukacją artystyczną najmłodszych.
Gościem Centrum Kultury była Karolina Baset (pseudonim twórczy),
której wizyta zainaugurowała nowy cykl – „Przy bibliotecznym stole”.
Mieszkanka Karnieszewic jest autorką książek: „Nie wszystko w życiu” (dostępna w druku), „Zamszak” i „Niestabilność” (w wersji e-book). Karolina
Baset przyznała, że inspirację do pisania znajduje wszędzie, wiersze najczęściej układa podczas odkurzania, a gdy pisze cały dom oklejony jest
żółtymi karteczkami.
Do Sianowa przyjechał Jarosław Kret, dziennikarz telewizyjny, fotoreporter, prezenter pogody i podróżnik publikujący książki ze swoich wypraw. Reporter współtworzy i prowadzi telewizyjne programy podróżnicze
i popularnonaukowe. Podczas spotkania opowiadał o kulisach podróży i
powstania swoich książek.
– Zawsze powtarzam, że trzeba korzystać z życia i warto żyć z ludźmi w

Znana aktorka opowiadała o swoich początkach w aktorstwie, udziale
w filmach, w większości uznawanych dzisiaj już za klasykę kina polskiego,
o współpracy z wybitnymi aktorami i reżyserami. Wsparła obecnych na
spotkaniu gimnazjalistów poradami, jak uczyć się, koncentrować, z pożytkiem wykorzystywać zdobytą wiedzę.
Emilia Krakowska komplementowała zaangażowanie samorządu w powstanie Centrum Kultury oraz dyrekcję placówki za bogatą ofertę kulturalną. Zwiedziła obiekt, zainteresowała się funkcjonowaniem Klubu Seniora.
Po spotkaniu każdy mógł zdobyć pamiątkowe zdjęcie i dedykację aktorki.
Mateusz Rusin mówił o tym, kto i kiedy odkrył jego talent aktorski, o
debiucie po ukończeniu Akademii Teatralnej w Warszawie w 2011 roku,
o wsparciu Jana Englerta, występach na deskach Teatru Narodowego,
udziale w czterech odcinkach serialu wojennego „Czas honoru” (TVP).
Młody aktor opowiedział o tym, jak trafił na plan „Rancza”, o współpracy z Martą Lipińską i Cezarym Żakiem. Osobnym rozdziałem w karierze
Mateusza Rusina jest muzyka i piosenka aktorska (Osiecka, Kaczmarski).
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zgodzie – mówił. – Poza tym warto się uśmiechać – dodał z uśmiechem.
Z najmłodszymi sianowianami spotkał się również Tomasz Trojanowski,
autor książek dla dzieci, scenariuszy i słuchowisk radiowych.
Zaproszenie Świetlicy Wiejskiej w Szczeglinie przyjął Jan Stanisław Smalewski, pisarz, poeta, krytyk literacki, autor trylogii akowskiej „Opowiedział
mi Maks” i wielu innych książek historycznych.
Gościem sianowskiej biblioteki w 2015 roku był również Aleksander
Doba, podróżnik, który – jako pierwszy człowiek na świecie – samotnie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z
Senegalu do Brazylii), wyłącznie dzięki sile własnych mięśni i wytrwałości charakteru.
Znany szczecinian jest zdobywcą tytułu „Podróżnik Roku 2015” (Adventurer of the Year) według czytelników amerykańskiej edycji czasopisma
„National Geographic”. Aleksander Doba należy do grona ludzi, którzy od
wielu lat realizują swoje marzenia.
Od 1989 roku przepłynął Polskę po przekątnej – z Przemyśla do Świnoujścia, jako pierwszy kajakarz po drugiej wojnie światowej spłynął Nysą
Łużycką, przepłynął, znów, jako pierwszy, wzdłuż polskie wybrzeże – od
Świnoujścia do Elbląga.
Uczestniczył w wyprawach kajakowych w Niemczech, Danii, Bałtykiem
z Polic do Polic (to jego rodzinna miejscowość). Jednym z ostatnich jego
wyczynów było opłynięcie tzw. morza Syberii, czyli jeziora Bajkał; dokonał
tego w 2009 roku, w 41 dni.
Aleksander Doba przyjechał do Sianowa za zaproszenie szkoły w Iwięcinie (Zespół Placówek Oświatowych), która w tym roku świętowała 70-lecie istnienia i z tej okazji przyjęła imię znanego kajakarza.
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Wystawa pisanek
i warsztaty tworzenia
wzorów wielkanocnych
Wernisaż wystawy pisanek Uliany Lyndy ze zbiorów Ukraińskiego Muzeum Narodowego Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi im. Józefa Kobryńskiego odbył się 26 marca w Galerii Zorza.
Pochodząca z Ukrainy artystka specjalizuje się w tworzeniu wzorów
wielkanocnych. Od kilku lat mieszka w Koszalinie, zawodowo związana jest z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Zanim rozpoczęła pracę, najpierw, jako nauczyciel szkolny, później
wykładowca akademicki, ukończyła Przykarpacki Narodowy Uniwersytet na Wydziale Sztuki i Grafiki, wieńcząc studia pracą o historii i
rozwoju pisanki.
Uliana Lynda zajmuje się również malarstwem dekoracyjnym oraz
konserwacją i renowacją malowideł ściennych (Licheń).
Wystawie towarzyszyły – prowadzone przez Ulianę Lindę – unikalne, praktyczne i efektowne warsztaty malowania pisanek.
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Wystawa obrazów
Andrzeja Jankowiaka

K W I E C I E Ń

Andrzej Jankowiak, burmistrz Sianowa trzeciej kadencji samorządu, przygotował dla mieszkańców miasta i gminy nie
lada niespodziankę. W ramach majowych obchodów 25-lecia
samorządności w kraju, w tym przypadku – w Sianowie, w galerii Zorza zaprezentował swoje prace malarskie.
Obrazy Andrzeja Jankowiaka to między innymi wiosenne pejzaże, przesycone kolorem, nastrojem zatrzymanej chwili i jej ulotnością; nostalgiczna kapliczka, portrety dzieci, akwarele dokumentujące piękno kościółków. W czerwcu wystawa została przeniesiona do
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie.

/
M A J

Konkurs dla szkolnych recytatorów
47. Gminny Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
odbył się 14 kwietnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej.
Mając długą i barwną tradycję konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego uczestnicy – w sali kina
„Zorza” – recytowali utwory między innymi Juliana Tuwima, Jana
Brzechwy, Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej.
W turnieju wzięło udział 24 uczniów. Edycja 2015 – w ocenie widzów, a przede wszystkim jurorów – przebiegła na bardzo wysokim

poziomie interpretacyjnym. Jurorzy przyznali, że mieli problem z wyborem zwycięzców.
Po burzliwych obradach komisja postanowiła nagrodzić: Julię Olejarz, Kacpra Brzózana i Igora Szymańskiego w kategorii „ptaszęta”
(klasy I-III); Zuzannę Kuleszę i Eryka Pikulika w kategorii „ptaszki”
(klasy IV-VI); Aleksandrę Zagulak w kategorii „ptaki” (gimnazjum).
Wyróżnienia w dwóch pierwszych kategoriach otrzymali: Zuzanna
Radziejewska, Zuzanna Rębas i Katarzyna Gomułka.
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Trzy Dni Ziemi Sianowskiej

C Z E R W I E C

Zaczęło się od naszej sianowskiej tradycji. W kinie „Zorza”
symboliczny klucz do bramy miasta przejęła młodzież – to ona
przez trzy Dni Ziemi Sianowskiej rządziła gminą.

Przed sceną zgromadziła się liczna grupa miłośników aktywnego wypoczynku i części z nich udało się przetańczyć całe 180 minut. Po
maratonie nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy.
Wieczorem zabrzmiały covery zespołu U2 – wykonała je formacja
Exigo U2 Tribute. Po artystach na scenie pojawiła się gwiazda imprezy, największe przeboje przypomniał zespół Kombii. Po zmroku
zaczął się widowiskowy pokaz laserów, a po nim – zabawa taneczna.
W niedzielę podopieczni świetlic wzięli udział w olimpiadzie, a równolegle w innego rodzaju zmaganiach uczestniczyli przedstawiciele
sołectw. Pierwsze miejsce i czek na 1,5 tys. zł wywalczyło sołectwo
Sieciemin. Srebro zdobyli zawodnicy ze Skibna, trzecie miejsce na
podium – po zaciętej rywalizacji – przypadło sołectwu Wierciszewo.
Najgoręcej swoich przedstawicieli dopingowały Osieki.
Po południu rozpoczął się maraton kabaretowy – wystąpiły:
Noc, Dno, a na finał Łowcy. B, aktorzy kabaretowego teatru absurdu. W niedzielny wieczór na scenie pojawiła się gwiazda muzyczna – Megitza.
Zespół Megitzy znany jest z dużej energii scenicznej. Kwartet
bywa porównywany do takich artystów jak: Gipsy Kings, Ewa Demarczyk, Goran Bregović, Kayah, czy też Lura. W Sianowie pokazał, jak
umiejętnie połączyć world music z nowoczesnym brzmieniem jazzu,
popu, surf rocka oraz swingu.
Zabawę zakończył pokaz fajerwerków.

Śmiało można powiedzieć, że były to rządy pierwszorzędne, czyli bardzo udane! Działo się w Sianowie tyle, że nie będzie przesadą stwierdzenie, iż byliśmy kulturalno-rozrywkową stolicą Pomorza
Środkowego. A może i Polski północnej.
Klucz odebrali młodzi sianowianie: Dagmara Sikora, która została
na czas trwania Dni Ziemi Sianowskiej burmistrzem, Daria Chaładus,
czyli zastępczyni burmistrz oraz Michał Sokół, przewodniczący Rady
Miejskiej.
„Młodzieżowa Rada Miejska” obradowała nad koncepcją zagospodarowania sianowskiej starówki po wybudowaniu obwodnicy miasta
w ramach projektowanej drogi S6. Opracowane w formie dokumentu
postulaty młodzi przekazali burmistrzowi Maciejowi Berlickiemu w
niedzielę, 7 czerwca.
Wróćmy jednak do piątku. Po południu, wolni od urzędniczej pracy, samorządowcy założyli sportowe stroje i wybiegli na murawę.
Po emocjonującej walce mecz piłki nożnej zakończył się wynikiem
7: 5 dla rzemieślników.
Sobotnie świętowanie Dni Ziemi Sianowskiej zaczęło się od trzygodzinnego maratonu zumby. Przyjechali instruktorzy z całej Polski.
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Podziękowania
Organizatorzy 28. Dni Ziemi Sianowskiej dziękują wszystkim mieszkańcom gminy i miasta Sianów za wysoki poziom kultury uczestniczenia w
imprezie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż impreza odbyła się na wysokim poziomie artystycznym. Szczególne podziękowania
kierujemy do członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników ZB
ABK, pracowników GWiK oraz pracowników Centrum Kultury w Sianowie.
Pobiliśmy kolejny rekord uczestników imprezy, a sama impreza stała
się już rozpoznawalną marką Sianowa. Wszystko to dzięki naszym członkom Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie w składzie: Magdalena Grzywacz, Wioletta Pawłowska, Katarzyna Grudzień-Kuśka, Justyna
Twardys, Urszula Jackowska, Artur Czechowski, Maciej Lewandowski, Jerzy
Klonowski, Dominik Kaczorowski, Jan Grzybowski, Marek Jackowski oraz
reprezentacja gminy i miasta Sianów: Marcin Posmyk, zastępca burmistrza
i burmistrz Maciej Berlicki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom, bez których nie
moglibyśmy zaprosić gwiazd wieczoru. Szczególne podziękowanie kierujemy do przedsiębiorców z terenu naszej gminy: firmy Globmetal, Jarosława
Dadonia, firmy Arka, firmy Ganc Izolacje, Wam Technology, Nadleśnictwa
Karnieszewice, firmy Mer Kurier, firmy Polryb, Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz naszych partnerów spoza gminy: firmy Agrobud, firmy Enerco,
firmy Dajar i Patio, Polo Market.
Aleksandra Kowalczyk
prezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
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Turniej świetlic wiejskich
W ramach 28. Dni Ziemi Sianowskich, 7 czerwca odbył się
turniej świetlic wiejskich. 70 dzieci i młodzieży wzięło udział w
dziewięciu konkurencjach sportowych. Rywalizacja była zacięta,
każdy chciał wygrać.

cięzców, nie było reguły, wygrywali młodsi, starsi, pozornie słabsi, a
przegrywali nawet murowani faworyci.
Jednak głównym punktem turnieju był pokaz śmiecio-mody. Ze
świetlic przyjechali najlepsi projektanci odzieży. Zaprojektowane z
pomysłem i humorem stroje prezentowali tłumnie zgromadzonej
publiczności najmłodsi przedstawiciele świetlic, przechodzący po
czerwonym dywanie.

C Z E R W I E C

Niezwykle efektownie wypadło zwłaszcza tradycyjne przeciąganie
liny na sportowo i z obowiązkowo wielkimi uśmiechami. Co do zwy-
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Mały Festiwal Integracja Ty i Ja
W edycjach: sierpniowej i wrześniowej, w Centrum Kultury i
kinie „Zorza” odbył się Mały Festiwal Integracja Ty i Ja, będący
odniesieniem do – organizowanego w Koszalinie, ale o zasięgu
ogólnopolskim, a w ostatnich latach mającym swoje edycje w
kilku innych krajach – Europejskiego Festiwalu Filmowego (EFF)
Integracja Ty i Ja.
Festiwal adresowany jest zarówno do osób z różnymi postaciami
niepełnosprawności, jak i osób pełnosprawnych, a ma za zadanie integrować obydwa te środowiska. Z powodzeniem czyni to od 14 lat.
– Już po raz piąty zaprosiliśmy widzów do udziału w Małych Festiwalach Ty i Ja, rozsianych w tym roku po trzydziestu miejscowościach
całej Polski – mówi Barbara Jaroszyk, dyrektor EFF Integracja Ty i Ja.
– Cechą, która leży u podstaw wartości tych wydarzeń jest bogactwo
doznań artystycznych i różnorodność – dodaje Barbara Jaroszyk. – Żelaznym punktem programu Małych Festiwali są projekcje filmowe, uzupełniane w każdej z miejscowości o dodatkowe wydarzenia i dyskusje,
skupione wokół najważniejszego dla nas słowa – integracji.
– Uczestnicy sianowskich edycji festiwalu obejrzeli kilka filmów, głównie
dokumentalnych, poświęconych tematyce, którą na co dzień żyją osoby
z niepełnosprawnością oraz ludzie z ich otoczenia – wyjaśnia Aleksandra
Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury. – Była to niezwykle pouczająca
i potrzebna lekcja pokory, integracji i skupienia na problemach innych
ludzi, które w gruncie rzeczy są problemami nas wszystkich.

W ramach Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja, publiczność obejrzała w sumie sześć filmów z wersją z audiodeskrypcją: „Życie tam”,
reż. David Ellington (Wielka Brytania, 2012); „Maria”, reż. Iina Hänninen (Finlandia, 2013); „Nasza klątwa”, reż. Tomasz Śliwiński (Polska,
2013); „Pieśń pasterza”, reż. Vahram Mkhitaryan (Polska/Armenia,
2014); „Powrót”, reż. Sylwia Michałowska (Polska, 2013); „Wielki udawacz”, reż. Néstor Frenkel (Argentyna, 2013). Po projekcjach odbyły
się dyskusje z udziałem widzów.

Biblioteka otrzymała
trzy tablety
Dzięki konkursowi „Tablety w Twojej Bibliotece”, sianowska biblioteka wzbogaciła się o trzy tablety Apple iPad Air
wraz z dodatkowym wyposażeniem. Projekt był częścią
Programu Rozwoju Bibliotek.
Na konkurs napłynęło z całego kraju 651 wniosków, które
oceniła 12-osobowa komisja. Ostatecznie tablety trafią do 233
bibliotek, gdzie pomogą mieszkańcom w nauce, tworzeniu treści multimedialnych oraz innych działaniach sprzyjających dzieleniu się z innymi wiedzą, również za pośrednictwem internetu.
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Sfera Kultury w Parku Miejskim
Zorganizowana przez sianowskie Centrum Kultury (CK) w
Parku Miejskim Sfera Kultury była okazją do prezentacji umiejętności i dokonań uczestników warsztatów tematycznych CK,
natomiast gość imprezy, niezwykle efektowny i szybko nawiązujący kontakt z publicznością Teatr Pinezka, przeniósł wszystkich widzów w podwodny świat.
Co najważniejsze, bo pogoda lubi płatać figle, tego dnia nad Sianowem słońce zaświeciło w pełnej krasie, a na niebie nie było ani

L I P I E C

jednej chmurki. Park Miejski przyciągnął wszystkich, którzy chcieli
skryć się w cieniu kasztanowców i mieli ochotę przy ciastku i kawie
podziwiać występy artystów.
Działalność kolejnej edycji Sfery Kultury – w niedzielę, 5 lipca – otworzył burmistrz Maciej Berlicki, ambasador działań kulturalnych w gminie.
Najmłodsi bawili się na gigantycznej dmuchanej ośmiornicy, a od
godzin popołudniowych – podczas gier i zabaw, gdy przed publicznością odpowiadali na zagadki przygotowane przez Monikę Olszak
z CK. Każde dziecko, które znało prawidłową odpowiedź otrzymało
nagrodę. Chętnych nie brakowało.
Jednak tego dnia scena należała do uczestników warsztatów tematycznych. Wystąpili kolejno przedstawiciele: sekcji wokalnej (Milena Bogucka, rodzeństwo Marta i Kuba Sańczyk, Agata Jabłońska);
teatralnej z elementami pantomimy (pod okiem instruktor Elżbiety
Malczewskiej-Giemzy); tanecznej (wychowankowie Dawida Tokarczyka); artystycznej (szlifujący talent pod opieką Anny Wojcieszek); plastycznej (Grażyna Myszko pokazała jak z bibuły wyczarować piękne
kwiaty); kulinarnej (pod okiem Olgi Biliczak zdradzili tajniki przygotowania pysznych pierogów ruskich w ciście szpinakowym).
Teatr Pinezka przyjechał do Sianowa ze sztuką „Stary clown i morze”.
Formacja powstała w 1980 roku w Gdańsku. Bawi widzów na ulicach i
placach całego świata. W Sianowie, za pośrednictwem pozornie prostych
środków wyrazu: lalek, pantomimy, tańca i sztuk cyrkowych, publiczność
poznała historię starego klauna, który wybiera się nad morze łowić ryby.
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Projekcje filmowe, spotkania z gwiazdami kina, konkurs filmowy, akcenty teatralne, muzyczne, kabaretowe, wernisaż
wystawy fotograficznej, przegląd zespołów ludowych, jarmark festiwalowy i mnóstwo pozytywnych wrażeń i emocji
kulturalnych – to bilans II Folk Film Festiwal, który – 19-22 sierpnia – odbył się w Sianowie.

S I E R P I E Ń

II Folk Film Festiwal, czyli na filmową nutę
19 sierpnia ruszyły pokazy filmów. W tym roku widzowie obejrzeli produkcje polskie z lat 2007-2010: filmową wersją serialu „Ranczo”, czyli „Ranczo Wilkowyje” w reżyserii Wojciecha Adamczyka,
„Braciszka” w reżyserii Andrzeja Barańskiego, „Bar pod młynkiem”
w reżyserii Andrzeja Kondratiuka oraz „Święty interes” w reżyserii
Macieja Wojtyszki.
Pokazowi „Rancza Wilkowyje” towarzyszyła obecność Pawła Królikowskiego, czyli filmowego Kusego, który uczestniczył w spotkaniu
z widzami.
– Popularność przyszła do mnie późno, dopiero z „Ranczem”, choć
wcześniej solidnie pracowałem na swoją pozycję i miałem już duże
doświadczenie – tłumaczył aktor, który w lipcu tego roku odcisnął
dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach.
19 i 20 sierpnia widzowie obejrzeli dwie jednoaktówki Jacka Hempela z udziałem par: Jacka Kałuckiego i Sylwestra Maciejewskiego
(„Jakoś to będzie”) i Jacka Kałuckiego i Marka Siudma („Będzie tylko
lepiej”). Dwaj ostatni aktorzy spotkali się z widzami.
– Jestem oszołomiony przyjęciem w Sianowie – oznajmił Marek
Siudym. – Przyjechałem do... pracy – żartował – a czuję się, jakbym
wziął dwa dni wolnego. Atmosfera festiwalowa bardzo mi odpowiada.

Całą aranżację przestrzeni i obiektów przygotowała Joanna Sosnowska, o poczęstunek na wiejską nutę zadbali Elżbieta i Krzysztof
Biliczak z „Gościńca pod Kłosem”.
Nowym partnerem Folk Film Festiwal została w tym roku Akademia
Kolberga. Rezultatem tej współpracy było jedno z wydarzeń festiwalu
– wystawa prac fotograficznych Piotra Baczewskiego.
Tematem prezentacji była muzyka wiejska okolic Przysuchy, przedstawiona, jako wyrazista manifestacja kultury regionalnej, wyrażająca
osobowości twórców i wykonawców, znanych mistrzów z okolicznych
wsi i ich uczniów.
Inscenizacja filmowa, stały już punkt programu Folk Film Festiwal
w Sianowie, została zainspirowana obecnością odtwórcy roli Kusego. W serialu Kusy to malarz, zatem wyzwaniem było namalowanie
obrazów. Temat niełatwy: „Sianów przyszłości”, a okoliczności jeszcze
trudniejsze: sztalugi ustawione na placu pomiędzy Centrum Kultury,
kinem „Zorzą” i namiotem festiwalowym.
W szranki stanęli: Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, Paweł Szefernaker, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Józef Lewandowski, prezes Agrokomu, Andrzej Binka, kierownik Wydziału Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie.
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wydali dwie płyty i zagrali 800 koncertów, brali udział w Woodstocku
i innych festiwalach muzycznych.
21 sierpnia wieczorem na scenie namiotowej pojawili się wykonawcy co najmniej tak samo doświadczeni, choć z zupełnie innej dziedziny sztuki, czyli kabaret EWG z Doruchowa, który od pierwszego
skeczu zyskał sympatię publiczności.
– EWG, czyli Eksportowy Wytwór Gminy – tłumaczył Stanisław Janicki, założyciel formacji. – Jako jeden z nielicznych kabaretów w Polsce
specjalizujemy się w humorze ludowym, nam najbliższym.
Ostatni dzień festiwalu, 22 sierpnia, tradycyjnie należał do zespołów ludowych oraz teatrów ulicznych. W Parku Miejskim najpierw odbył się – towarzyszący festiwalowi – III Sianowski Przegląd Zespołów
Ludowych, a później na scenie zagościły teatry uliczne.
Sianowski przegląd ma już swoją tradycję, wiernych widzów i słuchaczy. W tym roku wystąpiło dziesięć zespołów reprezentujących
różne temperamenty i style muzyczne, wysoki poziom artystyczny i
niezwykle starannie stworzone lub odtworzone stroje ludowe.
Podczas pierwszej edycji festiwalu, Sianów gościł dwa teatry uliczne, świetnie przyjęte przez publiczność: Pinezkę z Gdańska i Scenę
Kalejdoskop z Krakowa. W tym roku wystąpiły: Teatr Nikoli z Krakowa
i Teatr Wariate z Poznania.

Właśnie Aleksandra Kowalczyk swoim profesjonalnym pejzażem
zaskoczyła, a w rezultacie zdeklasowała pozostałych uczestników inscenizacji.
Wydarzeniem muzycznym festiwalu był koncert Rzepczyna, legendy sceny etno i folkowej, formacji, która w przyszłym roku będzie
świętować 20-lecie istnienia. Muzycy (niegdyś Rzepczyna Folk Band)
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Druga edycja KOKOF-ów
Reguły tego wyjątkowego konkursu od ubiegłego roku pozostały
niezmienne. Wystarczy uwolnić wyobraźnię, ożywić ideę i zmierzyć
się z czasem, a później włączyć kamerę, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, żeby – po realizacji materiału filmowego – wziąć
udział w Konkursie Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y. Konkurs towarzyszył II edycji Folk Film Festiwal w Sianowie (www.folkfilm.pl).
Na konkurs 47 uczestników (w tym duet twórczy), z 38 miejscowości Polski, nadesłało 57 filmów.
Komisja konkursowa w składzie: prof. Jacek Ojrzanowski (przewodniczący), dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej; Anna
Makochonik, selektor filmów Film Folk Festiwal, dziennikarz, krytyk filmowy; Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie; Marcin Burbo, laureat ubiegłorocznej edycji KOKOF-ów;
Marek Jackowski, kurator Konkursu Krótkich Filmów o Wsi – KOKOF-y w
Sianowie; Piotr Pawłowski, dyrektor programowy Film Folk Festiwal; Paweł Trybuszewski, realizator programów, kierownik działu technicznego
Telewizji „Max” w Koszalinie po projekcji wszystkich prac konkursowych
postanowiła jednogłośnie przyznać nagrody i wyróżnienia.
Nagrody: I miejsce i nagroda 1.500 zł: Anna Narel z Dąbrowy Białostockiej za film „Animowane obyczaje”; II miejsce i nagroda 1.000

zł: Michał Lejczak z Jeleniej Góry za film „Razem”; III miejsce i nagroda 500 zł: Anna Burzyńska z Koszalina za film „Ja to mam w sobie”.
Wyróżnienia: Andrzej Szypulski z Hajnówki za film „Janko Muzykant”, Tomasz Wiśniewski z Białegostoku za film „Nowinka włosy”,
Piotr Baczewski z Warszawy za film „Stanisław Witkowski”.
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Wspólnie czytaliśmy „Lalkę”

5 września w całej Polsce odbyło się
publiczne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Była to czwarta edycja „Narodowego
czytania”. W każdej z dotychczasowych

brała udział sianowska biblioteka. Tak było
i tym razem.
Poszczególne rozdziały (12 części), z których każdy stanowi oddzielną opowieść,
można było pobrać ze strony „Narodowego
czytania”.
Adaptacja „Lalki”, w wykonaniu każdego,
kto zgłosił chęć czytania na głos, rozbrzmiała między innymi w Osiekach, Sierakowie,
Węgorzewie, Siecieminie, Wierciszewie. Propagując największe dzieła polskiej literatury,
akcja promuje czytanie książek wśród lokalnych społeczności.

W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, 25 września, odbyła się XIV edycja
Gminnego Konkursu „Wybieramy mistrza
pięknego czytania”, w tym roku pod hasłem „Czytamy Gałczyńskiego” (z okazji
110. rocznicy urodzin pisarza).
Celem konkursu było krzewienie kultury
słowa, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja mody na czytanie. Każdy
uczestnik zaprezentował dwa teksty: pierwszy
przygotowany przez siebie, a drugi wylosowany spośród puli opracowanej przez bibliotekę.

Do konkursu przystąpiło 13 uczestników w
kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Komisja w składzie: Dorota Rabsztyn–Dudek, Joanna Czerwińska, Sylwia Bagińska-Kijek
i Anna Sypuła przyznała w pierwszej kategorii
I miejsce Weronice Gawrońskiej (SP w Szczeglinie), II Oliwce Krowickiej (SP nr 2 Sianowie),
a III Kajetanowi Niewińskiemu (SP nr 2 Sianów)
W kategorii gimnazjum I miejsce przypadło Erykowi Przybysławskiemu (GG w Sianowie), II Katarzynie Gomułce (GG w Sianowie),
a III Julii Szuplak (GG w Sianowie).
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Mistrzowie pięknego czytania

Prestiżowe wyróżnienie dla biblioteki

P A Ź D Z I E R N I K

Centrum Kultury w Sianowie otrzymało wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „KULTURA+”. Uroczystość wręczenie wyróżnienia, przez przedstawiciela Instytutu Książki, odbyła się 21 października.
Program był realizowany w latach 2011-2015, a jego celem było zwiększenie dostępu do
kultury oraz zintensyfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich.
Dzięki działaniom przewidzianym w programie poprawił się stan techniczny wielu obiektów, w
których mieszczą się biblioteki oraz unowocześnione zostało ich wyposażenie. W skali całego kraju,
program zakładał również budowę nowych bibliotek publicznych, a także przeprowadzono w jego
ramach masową digitalizację zbiorów bibliotecznych.
Na jego realizację przeznaczono ponad 516 mln zł (270 mln zł z budżetu państwa, 225 mln
zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a 21 mln zł to wkład własny wnioskodawców w sferze programu „Digitalizacja”).
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gmina i Miasta Sianów były beneficjentem programu
„Kultura+”, w ramach którego placówki otrzymały dofinansowanie na budowę Centrum Kultury
w wysokości 1,8 mln zł.
Spośród wszystkich, resort wytypował Centrum Kultury do konkursu, w którym bierze
udział 400 instytucji z całej Polski.
– W ramach konkursu zostanie przygotowany film podsumowujący działania beneficjentów
– wyjaśnia Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie. – Warto podkreślić,
że nasza placówka jest jedynym reprezentantem województwa zachodniopomorskiego w
tym przedsięwzięciu. Cieszy nas bardzo, że ministerstwo dostrzegło nasze działania i pracę.
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Multimedialne
spotkanie z Islandią
W ramach projektu „Rezydencja islandzka”, w sianowskim kinie „Zorza”, 8 i 9 października, odbyły się spotkania sympatyków Dyskusyjnego Klubu Filmowego, w których wzięły udział:
twórczyni filmu dokumentalnego „Boża łaska” Agnieszka Rayss
oraz producentka filmu Zosia Orłowska.

P A Ź D Z I E R N I K

Filmy prezentowane w cyklu „Rezydencja islandzka” spotkały się z
dużym zainteresowaniem publiczności. Po projekcjach widzowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie na temat projektu i jego realizacji
oraz problemów z nim związanych.
Widzowie pytali gości jak żyją mieszkańcy wyspy, jak sobie radzą
ze zmiennością pogodową, utrudnieniami atmosferycznymi i tym, że
zimą słońce wychodzi zza horyzontu ledwie na trzy-cztery godziny, a
latem nie zachodzi całą dobę. Obrazy filmowe – prezentowane w Sianowie – potwierdziły opinię, że Islandia, to „niebo z odrobiną piekła”.
„Rezydencja islandzka” zbudowana jest na współpracy artystycznej
islandzkich i polskich artystów wizualnych w oparciu o wspólną pracę
nad materiałem multimedialnym dotyczącym współczesnej Islandii.
W projekcie udział wzięli polscy fotografowie, tacy jak wspomniana
Agnieszka Rayss oraz islandzcy filmowcy.
Sześciu polskich uznanych fotografów dokumentalnych, eksperymentujących z nową formą, jaką są tzw. multimedia, czyli swobodne
łączenie wideo, fotografii, dźwięków, materiałów archiwalnych, ani-

macji, wspólnie z trzema islandzkimi filmowcami odbyło tytułową
„rezydencję artystyczną” w Islandii. Celem jej była wspólna praca w
trzech zespołach nad stworzeniem osobnych materiałów multimedialnych dotyczących Islandii, a także poddanie analizie współczesnego niezależnego kina islandzkiego.
– Nie spodziewałem się ze strony widzów aż tak dużego zainteresowania cyklem i tak dobrego przyjęcia filmów – przyznaje Marek
Jackowski, który koordynuje pracę Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
– „Rezydencja islandzka” to strzał w dziesiątkę. Jesteśmy dumni z faktu, że nasze kino „Zorza” było jednym z czterech wytypowanych w
Polsce do pokazów tych niezwykle ciekawych dokumentów.
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Wernisaż prac Adama Maciejewskiego

Wernisaż prac Adama Maciejewskiego, mieszkańca gminy, odbył
się 27 października, w sianowskiej galerii Zorza.
Artysta jest wszechstronnie utalentowany, posługuje się różnymi
technikami wykonania prac, wśród których są: rzeźbiarstwo, malowanie na płótnie i starym drewnie. Wszystko to wpływa na ich nietuzinkowość, twórca ma stałe grono wiernych sympatyków.
Adam Maciejewski – jak sam mówi – pasję malarstwa, rzeźbiarstwa i
muzyki wyniósł z domu rodzinnego. Uporem, ciężką pracą i konsekwentnym rozwojem zainteresowań doszedł do pierwszych sukcesów twórczych. Poza rosnącym zbiorem prac, artysta zasłynął między innymi oryginalną dekoracją malarską przystanków w Osiekach, Skibnie i Węgorzewie.
Niespodzianką przygotowaną na wernisaż przez Adama Maciejewskiego był pokaz jego gry na – rzadko u nas spotykanym instrumencie – buzuce greckiej. Buzuka to instrument z grupy strunowych
szarpanych wywodzący się z Azji Środkowej.
W tym przypadku klimatyczna muzyka znakomicie korespondowała z tematyką wystawy poświęconej między innymi antycznej Grecji.

Biblioteka sianowska w filmie promocyjnym
Biblioteka w Sianowie została wybrana do ogólnopolskiego filmu promującego Program Infrastruktura Bibliotek - Biblioteka+. Film miał swoją premierę podczas uroczystej gali
„Rankingu Bibliotek 2015” w Pałacu Krasińskich (siedziba Biblioteki Narodowej) w Warszawie.
– Obejrzeli go goście z branży bibliotekarskiej, dziennikarze, dyrektorzy bibliotek z całej Polski – wyjaśnia Aleksandra
Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie.
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Inauguracyjne spotkanie DKK

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów przystąpiły
do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabowidzących – edycja
2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix” im. Henryka Ruszczyca.

Wernisaż „Manufaktury niezwykłości”
11 grudnia, w sianowskiej galerii Zorza,
odbył się wernisaż prezentacji prac wykonanych przez uczestników warsztatów
decoupage, zorganizowanych w Centrum
Kultury przez Joanną Sosnowską.
Joanna Sosnowska zajęła się również opieką
artystyczną nad zajęciami i aranżacją wystawy,
która przyciągnęła tłumy zwiedzających.
„Manufaktura niezwykłości” to niezwykle
efektowny rezultat popołudniowych, twórczych, inspirujących i barwnych spotkań kilku
pań, które chciały podzielić się z innymi swoją pasją i umiejętnościami.
Decoupage to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio

spreparowaną powierzchnię (np. drewno,
metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.
Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma
warstwami lakieru tak, by wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W
zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
Na wystawę złożyły się prace oryginalne, różnorodne, wynikające z rozmaitych
doświadczeń artystycznych i pochodzące z
różnych obszarów inspiracyjnych.
Była to pierwsza tego rodzaju prezentacja
w galerii Zorza, ale – jak zapewnia Joanna
Sosnowska – na pewno nie ostatnia.
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Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki jego realizacji biblioteka otrzymała
nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które
jest przystosowane do obsługi przez osoby
niewidome i słabowidzące.
– Na podstawie umowy użyczenia nasza
placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z
wadą wzroku – wyjaśnia Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie.
– Biblioteka, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix”, otrzymała bezpłatnie także pakiet trzech tysięcy cyfrowych książek
mówionych, których można posłuchać na
urządzeniu Czytak.
Dzięki wsparciu ministra kultury, czytelnicy z dysfunkcją wzroku mają łatwiejszy
dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 roku zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem
bibliotekom cyfrowych książek mówionych,
przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
– We współpracy ze stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku – dodaje Aleksandra Kowalczyk.

P A Ź D Z I E R N I K

W sianowskiej bibliotece, 23 października, odbyło się inauguracyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK).
DKK w Sianowie powstał pod patronatem
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dyskusyjne
Kluby Książki działają w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki
„Tu czytamy”, promującego czytelnictwo.
– Na pierwsze spotkanie przybyli nasi
wierni czytelnicy, aczkolwiek DKK jest otwarty
dla wszystkich i każdy będzie mile widziany
– mówi Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie.

Ułatwienie dla
czytelników
słabowidzących

10. edycja akcji „Dziewczynka z zapałkami”
8 i 19 grudnia odbyła się jubileuszowa 10. edycja – cieszącej się niezwykłą popularnością – akcji charytatywnej „Dziewczynka z zapałkami”, zapoczątkowanej przez
Ryszarda Wątrobę, byłego burmistrza Sianowa.
Martynki i Fabianka z Sianowa oraz Oliwii i
Kamilka w Dąbrowie.
Dzięki ofiarności mieszkańców udało się
zebrać: w Sianowie 6.159,40 złotych, a w Dąbrowie – 1.573,66 złotych
Nad bezpieczeństwem wolontariuszek
czuwali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sianowie oraz członkowie

G R U D Z I E Ń

Na ulicach Sianowa i w wielu miejscowości
gminy pojawiły się, ucharakteryzowane na
postać ze słynnej baśni, dziewczynki z zapałkami – wolontariuszki z sianowskich szkół
oraz Zespołu Szkół w Dąbrowie – zbierające
do puszek datki.
Wolontariuszki, jak co roku, dzielnie kwestowały na rzecz potrzebujących dzieci –

Młodzieżowej Drużyny Pożarnej OSP w Sianowie, natomiast o koordynację sprawnego
przebiegu akcji zadbały: Renata Grosiak, Joanna Czerwińska i Anna Walińska w Sianowie, a w Dąbrowie – Maria Ignatowicz wraz
z nauczycielami Zespołu Szkół w Dąbrowie.

Przedszkolaki na lekcji bibliotecznej
16 grudnia do biblioteki w Sianowie,
w ramach propagowania czytania wśród
najmłodszych mieszkańców gminy, zawitała grupa przedszkolaków z Sianowa.
Maluchy wzięły udział w lekcji bibliotecznej.
Wysłuchały opowiadań wigilijnych, które pod
choinkę napisali dla nich najpopularniejsi polscy pisarze, w tym między inymi: Ludwik Jerzy
Kern, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska.
Dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania
z zagadek, wspólnie kolorowały świąteczne
obrazki, a na zakończenie wizyty obejrzały
bajki świąteczne.
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Zaproszenie na projekcje
Dyskusyjnego Klubu
Filmowego w „Zorzy”
Coraz więcej widzów przyciąga Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF), działający przy
Centrum Kultury, w kinie „Zorza”, a prowadzony przez Marka Jackowskiego.
– Klub działa od zaledwie dwóch lat, ale
mamy już powody do zadowolenia – mówi
jego koordynator, a równocześnie selektor
tytułów i prowadzący dyskusje po projekcjach. – Jestem dumny z rozwoju DKF i poziomu zainteresowania nim wśród
widzów.
2015 rok DKF
rozpoczął projekcją klasycznego filmu o pasji do kina
– „Cinema Paradiso” w reż. Giuseppe Tornatore.
– Miałem i mam
nadzieję na silne
rozbudzenie miłości do kina wśród
naszych mieszkańców i widzów – przyznaje Marek Jackowski
odnosząc się do tematyki filmu. – Właściwie,
tak już się stało, ponieważ coraz więcej osób
zasiada w fotelach kinowych, coraz więcej
osób zabiera głos w dyskusjach.
Repertuar DKF w 2015 roku prowadził widzów przez takie kraje jak: Włochy, Czechy,
Rosję, Norwegię aż do Islandii, aby na dobre
zadomowić się w Skandynawii, a ściślej mówiąc – w jej bogatej i niezwykle intrygującej
kinematografii.

– W większości były to dramaty wzbudzające wiele emocji, wzruszeń, ale i kontrowersji rozstrzyganych w naszych poseansowych refleksjach – wspomina Marek
Jackowski. – Dyskusje po projekcjach były – i
mam nadzieję, że pozostaną – tak wielopoziomowe, rozbudowane, że niekiedy trwały
dłużej niż sam film.
Analizy dotykały nie tylko warstwy fabularnej,
ale i techniki operatorskiej, montażowej oraz
muzyki. Okazało się,
że kino „Zorza” ma
wyrobioną, wytrawną i wrażliwą publiczność, a to dobry
wstęp do dalszego
rozwoju Dyskusyjnego Klubu Filmowego i pretekst do
większego wysiłki
w doborze repertuaru.
– Wszyscy jesteśmy świadkami
tworzenia się elity
DKF – dodaje Marek Jackowski. – Do udziału
w projekcjach zachęcam wszystkich pasjonatów filmu, lecz również osoby, które pierwszy
kontakt z kinem miały niedawno.
Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek po obejrzeniu filmu poczuł niedosyt, ponieważ nie
mógł o nim – i o swoich emocjach – z nikim
porozmawiać, ale również wysłuchać opinii
innych i rozwiać swoje wątpliwości, wyjaśnić
kontrowersje, powinien zapoznać się z ofertą
DKF na 2016 rok.
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Jarmark Bożonarodzeniowy
Boże Narodzenie to cudowny czas. Wszyscy czekają na blask
choinki, spotkanie z rodziną, najbliższymi, wyjątkową atmosferę
miłości, pierwszą gwiazdkę. W klimacie oczekiwania i serdeczności odbył się sianowski Jarmark Bożonarodzeniowy.
Podczas jarmarku na stoiskach handlowych sprzedawane były między
innymi ręcznie robione ozdoby choinkowe, prace wykonane na warsztatach decoupage w Centrum Kultury, pod okiem i opieką artystyczną
Joanny Sosnowskiej, prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, Caritasu, Sianowskiej Akademii Seniora i wiele innych.
Dla najmłodszych Centrum Kultury przygotowało między innymi
warsztaty pieczenia pierniczków, malowania bombek, robienia papierowych ozdób choinkowych.
Imprezę uświetnił bogaty program artystyczny; swoje niezwykłe
talenty zaprezentowały dzieci uczęszczające na zajęcia wokalne, gitarowe i teatralne organizowane w Centrum Kultury. Na scenie można było zobaczyć również występy lokalnych zespołów: „Bursztyny”,
„Kwiat Paproci”, „Złoty Dukat” oraz „Jaskółki”.

Odbyło się wspólne kolędowanie z Maciejem Berlickim, burmistrzem gminy i miasta Sianów oraz z księdzem proboszczem Zbigniewem Waszkiewiczem.
Największą atrakcją dla najmłodszych było niewątpliwie przybycie
do Sianowa niezwykłego gościa, Świętego Mikołaja, który obdarował
dzieci prezentami.
Nie zabrakło również specjalnego akcentu kulinarnego; właściciele
Gościńca pod Kłosem uraczyli sianowian pysznym barszczem oraz
pierogami.
Ostatnim elementem jarmarku były – ogłoszone wcześniej – ekokonkursy: na najpiękniejszą ekologiczną choinkę i najpiękniejszą ekologiczną ozdobę choinkową. Konkursy podzielone zostały na dwie
grupy: dla dzieci i dla dorosłych. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.
Cały dzień przepełniony był ciepłym klimatem świątecznym. Niech
kolejny - 2016 - rok również będzie dla nas wszystkich i naszych
najbliższych czasem pokoju, spokoju, radości i realizacji marzeń.
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Przyjdź do nas i rozwijaj swoje pasje
lach, a ich uczestnicy mają zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym między innymi (w zależności od rodzaju warsztatów):
gitary, mikrofony, artykuły papiernicze i produkty spożywcze, wykorzystywane na zajęciach kulinarnych.
Nowy rok szkolny – 2015/2016 – w ofercie CK znalazły się warsztaty:
kulinarne, gitarowe, wokalne, teatralne, artystyczne, taneczne i kreatywne. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w biurze CK deklaracji.
– W większości przypadków mamy jeszcze wolne miejsca – dodaje Aleksandra Kowalczyk. – Ktokolwiek z dzieci i młodzieży chce się
rozwijać, być twórczy, kreatywny, spotkać innych ludzi z pasją, zapraszamy do Centrum Kultury w Sianowie.
W sprawie warsztatów i zajęć na wszelkie pytania odpowiedzi
udziela Katarzyna Grudzień – Kuśka w biurze Centrum Kultury, Plac
pod Lipami 9 w Sianowie, w godzinach 8-16, pod nr tel. 94/342 04 96
lub mailowo: biuro@cksianow.pl.

– Stawiamy na innowacyjny program zajęć, przygotowanych zawodowo instruktorów, którzy są zorientowani na indywidualne podejście do każdego uczestnika – wyjaśnia Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury. – Naszym atutem jest również szeroka propozycja tematyczna warsztatów, skierowana do dzieci i młodzieży od
siódmego do osiemnastego roku życia. Co ważne, nasza oferta jest
bezpłatna. Przyjdź do nas i rozwijaj swoje pasje – dodaje dyrektor CK.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych sa-
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Chcesz rozwijać swój talent? Nie lubisz się nudzić? Nie musisz! Przyjdź do Centrum Kultury na zajęcia dla każdego. Artystyczne sekcje tematyczne i warsztaty kulturalne organizowane w Centrum Kultury (CK) – i prowadzone przez wytrawnych
i doświadczonych instruktorów – ciszą się dużą, a i tak wciąż
rosnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży.
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