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Festiwal inny od wszystkich
Gmina i Miasto Sianów to piękny region, w którym
warto zatrzymać się na chwilę, a może i na dłużej.
Gmina posiada znakomitą ofertę dla osób lubiących
aktywnie spędzić czas na rowerze, płynąc spływem
kajakowym czy przemierzając pieszo leśne szlaki turystycznie.
Budowa nowoczesnego Centrum Kultury, utworzenie „Starosianowskiego Szlaku Turystycznego”, stworzenie w Parku Miejskim Sfery Kultury – nie
sposób wymienić wszystkich atrakcji, które sprawiły, że gmina jest miejscem, w którym warto być!
Od kilku lat angażujemy się również w wiele przedsięwzięć kulturalnych,
które są mam nadzieję świetnie odbierane przez wszystkich.
W takim właśnie czasie i miejscu warto zorganizować coś jeszcze, co na
trwałe wpisze się w kalendarz lokalnej, a bardzo chcę żeby też globalnej
kultury. To Folk Film Festiwal, albo inaczej – Festiwal Filmów Wiejskich.
Nasze wsie są jak inne, a jednak mają coś wyjątkowego: wioski tematyczne, piękne pola, lasy... – w takiej scenerii musiało powstać coś ciekawego, niesamowitego – i taki jest nasz festiwal. W sierpniu 2014 roku odbyła
się jego pierwsza edycja. Edycja – dodam – zakończona pełnym sukcesem.
Będą kolejne, już rozpoczęliśmy przygotowania do II Folk Film Festiwal w
2015 roku, również sierpniu.
Na filmy, na spektakle, na koncerty, ale też na spacery, na aktywny wypoczynek zapraszam wszystkich, którzy zechcą być naszymi gośćmi.
Maciej Berlicki
burmistrz Sianowa,
przewodniczący komitetu organizacyjnego
I Folk Film Festiwal
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Latem, w sierpniu, w Sianowie
Folk Film Festiwal jest pierwszym w kraju – i jednym
z niewielu na świecie – festiwalem filmowym poświęconym tematyce ludowej w kinie i szerzej – w sztuce
współczesnej i tradycyjnej w ogóle.
Od ponad 100 lat, czyli od wynalezienia sposobu na
utrwalanie scen ruchomych, wieś dostarcza twórcom
filmowym nowych inspiracji. Folklor społeczności wiejskiej jest stale obecny w kinie polskim. Doczekał się nawet pokaźnej klasyki, którą w skromnej
części pokazaliśmy podczas I edycji Folk Film Festiwal.
Folk Film Festiwal zrodził się z pasji do kina i naturalnej potrzeby promocji polskiej kultury ludowej, ale także z zainteresowania innymi dziedzinami sztuki. Stąd obecność w Sianowie zespołów muzycznych, teatrów
ulicznych, rękodzielników i fotografów, którym udało się uwiecznić emocje
spotkań i rozmów o wszystkich wymiarach wsi polskiej. Festiwal jest również areną dialogu o przemianach społecznych, o zainteresowanych artystycznych mniejszych środowisk.
Poprzez swój pograniczny charakter, Sianów wydaje się miejscowością
stworzoną do organizacji tego rodzaju wydarzenia kulturalnego. Granica
miasta i wsi zaciera się szybciej niż granice w świadomości odbiorców. Żeby
wybrzmieć z właściwą siłą, sztuka ludowa potrzebuje dzisiaj admiratorów i
nowych miejsc na kulturalnej mapie kraju. Jednym z nich jest Sianów.
Podczas tegorocznej edycji, ograniczyliśmy krąg zainteresowania ludowością do Polski. Zamiarem organizatorów festiwalu jest jednak pokazanie
w następnych latach możliwie jak najszerszego przekroju kina europejskiego z kręgu kultury folk. Chcemy pokazywać to, co w nim nowe, ważne,
cenne. Zapraszać zagranicznych artystów, rozmawiać różnymi językami
kultury, sztuki. Zawsze latem, zawsze w sierpniu, zawsze w Sianowie.
W tym roku szczególnie uhonorowaliśmy ogromny dorobek jednego z
najwybitniejszych reżyserów polskich – Sylwestra Chęcińskiego, twórcy
trylogii „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć”. Sylwester Chęciński (na zdjęciu obok: podczas składania podpisu w księdze pamiątkowej
sianowskiego kina „Zorza”) był gościem specjalnym festiwalu, spotkał się
z jego uczestnikami. Ponadto otrzymał pierwszą – dzisiaj już historyczną –
honorową statuetkę KOKOFA za całokształt swojej – przebogatej w treści,
formy i znaczenie – twórczości.
Do zobaczenia za rok – oczywiście w Sianowie.
Aleksandra Kowalczyk
dyrektor I Folk Film Festiwal
Skład komitetu organizacyjnego I Folk Film Festiwal:
Maciej Berlicki, przewodniczący; Aleksandra Kowalczyk, dyrektor; Piotr Pawłowski, dyrektor programowy; Marek Jackowski, kurator Festiwalu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY; Anna Makochonik, selektor filmów; Jacek Borzyszkowski, rzecznik prasowy; Maciej Lewandowski, specjalista ds. promocji; Jerzy Klonowski, specjalista ds. logistyki; Waldemar Kosowski, fotograf.
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Festiwal dwóch Sylwestrów
Trzy dni plus czwarty – z pierwszą projekcją filmową i obradami komisji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY – kilkanaście seansów, w
tym kilka dla najmłodszych, dwa koncerty, dwa przedstawienia teatralne i dwóch bohaterów – to bilans I Folk Film Festiwal w Sianowie (19-23
sierpnia 2014 roku).
Na początku – jako idea – był Festiwal Filmów Wiejskich, który dopiero po pierwszych spotkaniach komitetu organizacyjnego stał się Folk Film
Festiwal. Pomysłodawcą imprezy jest Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.
– Zależało nam na stworzeniu festiwalu interdyscyplinarnego, z miejscem
dla teatru, muzyki, fotografii, rzemiosła, a w przyszłości również innych
sztuk, spiętego klamrą kina i promocji kultury ludowej – wyjaśnia Maciej
Berlicki.

Slovian’sky gra pełne werwy i słowiańskiego ducha utwory inspirowanych muzyką ludową Słowian z terenów Polski, Ukrainy, Karpat i Bałkanów.
Muzyka Zgagafari wywodzi się z tradycyjnych dźwięków słowiańskich,
skandynawskich, celtyckich, bazuje na harmonii, a jest składanką liryki,
folku i historii. Obydwa koncerty były dynamiczne, oryginalne, kompletne
i zachęcające do słuchania folku w polskim wydaniu.
W środę, czyli jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu, odbyły się obrady
komisji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY 2014, który towarzyszył
imprezie i był jednym z wydarzeń I Folk Film Festiwal. Więcej o samym
konkursie – na stronach 4-5.

...filmowo...
Przez cały czas trwania festiwalu,
w sianowskim Centrum Kultury i kinie
„Zorza” odbywały się projekcji filmów.
Widzowie obejrzeli: „Żywot MateuGwiazdorsko…
sza” i „Konopielka”, reż. Witold LeszW efekcie powstał festiwal relacjoczyński; „Wesele”, reż. Andrzej Wajda;
nujący to, co ważnego dzieje się w
„Wesele”, reż. Wojtek Smarzowski;
kulturze w odniesieniu do wsi, ludo„Pieniądze to nie wszystko”, reż. Juwości. Najważniejszymi jego punktaliusz Machulski; „Sami swoi”, „Nie ma
mi były spotkania z dwoma postaciamocnych” i „Kochaj albo rzuć”, reż.
mi kina: Sylwestrem Maciejewskim
Sylwester Chęciński.
i Sylwestrem Chęcińskim. Nic więc
– W pierwszej edycji chcieliśmy
dziwnego, że pierwsza edycja szybko
pokazać filmy będące kamieniami
w mediach doczekała się określenia Nagrodę specjalnego KOKOFA za całokształt twórczości Sylwestrowi Chęcińskiemu milowymi gatunku, a także odejść
wręczył Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa. Więcej o Konkursie Krótkich Filmów o Wsi od kanonu na rzecz popularnej ko„festiwal dwóch Sylwestrów”.
Sylwester Maciejewski to popularny – na stronach 4-5.
medii – wyjaśnia Anna Makochonik,
aktor charakterystyczny, znany z filselektor filmów. – W przyszłości pomów „Konopielka”, „Kiler”, „Pieniądze to nie wszystko”, ale przede wszystkim z staramy się prezentować to, co ważne w kinie europejskim, w nim temat
seriali: „Ranczo”, „Plebania”, „Miasteczko”, „Miodowe lata”. Sylwester Chęciński kultury ludowej jest stale obecny i ciekawie podany.
to reżyser kultowej trylogii „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć” i
Dla najmłodszych przygotowano wybór najpopularniejszych animacji,
filmów „Wielki Szu”, „Rozmowy kontrolowane”, scenarzysta, były kierownik ar- które – ku zaskoczeniu rodziców dzieci – nic nie straciły na aktualności.
tystyczny zespołów filmowych, człowiek – instytucja w historii kina polskiego.
Obydwa spotkania publiczności z twórcami były naszpikowane anegdo...teatralnie...
tami. Widzowie pytali o historię powstania trylogii, o pracę przy serialach,
Osobnym akcentem festiwalu były sobotnie przedstawienia teatralne,
o dalsze losy Macieja Solejuka (postać z „Rancza”, w którą wciela się Syl- które towarzyszyły – odbywającemu się w Parku Miejskim – Sianowskiemu
wester Maciejewski). Goście niezwykle barwnie, z humorem i dystansem Przeglądowi Folkloru. Na scenie w parku wystąpiły dwie barwne formacje:
opowiadali o swoich dokonaniach.
Scena Kalejdoskop z Krakowa oraz Teatr Pinezka z Gdańska.
Tego samego dnia, na zaproszenie gminy i Gminnej Organizacji Tury...muzycznie...
stycznej w Sianowie w Parku Miejskim pojawiło się dziewięć zespołów
W części koncertowej (dwa główne dni festiwalu: czwartek i piątek koń- ludowych z całego powiatu koszalińskiego. Na zakończenie każdy z zespoczyły się akcentami muzycznymi) wystąpiły formacje znane z swoich fol- łów otrzymał pamiątkowe statuetki. Podczas przeglądu można było kupić
kowych korzeni, inspiracji i repertuarów: Slovian’sky i Zgagafari (w ogrom- kulinarne specjały np. miód, przetwory rolne itp. W sprzedaży były także
nym namiocie przed kinem).
ręcznie wykonana biżuteria, ozdoby z papieru, modeliny.

KO KO F Y

–

p o d s u m owa n i e

Jeden film, jedna minuta, jeden temat
Krótka historia, abstrakcyjna wizja czy ważki temat zamknięte w jednej minucie – to dopiero wyzwanie. Minuta to zarazem wieczność i nieuchwytny do zarejestrowania moment.
Wystarczyło 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 pierwszej edycji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY 2014. Konkurs towarzyszył I edycji
Folk Film Festiwal w Sianowie.
Trzy kategorie
Reguły były – i pozostają, bowiem wkrótce rozpocznie się nabór filmów
do drugiej edycji konkursu – proste: należy w dowolnej technice i na dowolnym sprzęcie przygotować jednominutowy (60 sekund) film w trzech
wybranych kategoriach: fabuła, mini dokument oraz forma, a następnie
dostarczyć plik do Centrum Kultury w Sianowie (www.folkfilm.pl ).
Ważne jednak, aby tematyka filmu w jakikolwiek sposób dotyczyła wsi
lub z wsią była związana. Wskazana przez organizatorów konkursu inspiracja może mieć charakter wyrazisty albo luźny, symboliczny.
W kategorii fabuła komisja zwracała uwagę przede wszystkim na sposób budowania postaci i wzbudzania emocji, spójność narracji, elementy
tragiczne, humorystyczne, suspensu, etc., umiejętność zaangażowania
widza w opowiadaną historię. W kategorii forma twórcy powinni zwrócić
uwagę między innymi na: efekty wizualne, twórcze wykorzystanie materiału i dostępnych narzędzi, elementy struktury (spójność wizji artystycznej, konstrukcja kadru etc.). W kategorii mini dokument liczyła się: istota
problemu społecznego, ekologicznego, tożsamościowego, patologii, etc.,
nowatorstwo ujęcia tematyki, oryginalność wskazanego problemu.

Komisja konkursowa podczas projekcji i oceny filmów w sianowskim kinie „Zorza”.

Statuetki KOKOF-ów (na zdjęciu prezentowane przez hostessy) pojechały do laureatów
pierwszej edycji konkurs.

Wysoki poziom
Obrady komisji konkursowej odbyły się w przededniu rozpoczęcia festiwalu – w środę. W sianowskim kinie „Zorza”. Pierwsze zaskoczenie członków komisji: wysoka liczba nadesłanych filmów.
– Czasu na realizację było niewiele, nie sądziliśmy więc, że już pierwsza
edycja spotka się z tak szerokim odzewem filmowców – przyznaje Marek
Jackowski, kurator konkursu.
Napłynęły 43 filmy zrealizowane przed 32 osoby (regulamin przewiduje start twórcy nawet z kilkoma produkcjami). Autorzy filmów reprezentowali niemal wszystkie regiony kraju, kilka propozycji nadeszło z zagranicy (od Polaków). Rozpiętość tematyczna i gatunkowa – ogromna. Od
metaforycznych animacji aż po etiudy fabularne. Obrady komisji trwały
kilka godzin.
– Po obejrzeniu produkcji wytypować kilkanaście do ponownej oceny –
dodaje Marek Jackowski. – Wybór był naprawdę trudny.
– Nie spodziewałem się tak wysokiego poziomu artystycznego filmów
– mówił prof. Jacek Ojrzanowski, przewodniczący komisji konkursowej. –
Obejrzeliśmy animacje, dokumenty, fabuły, impresje. Temat wyraźnie zainspirował twórców do głębokich poszukiwań, a nam dostarczył niezwykłych
przeżyć.
Trudny wybór
Członkowie komisji komentowali, że wizja wsi polskiej zaprezentowana przed uczestników konkursu może zaskakiwać wieloznacznością. Jest
w niej miejsce na sielskość, awangardę, rozliczenie, dramat, zaskoczenie.
Niektóre z produkcji, zrealizowane z rozmachem i ciekawą formą, powinny doczekać się rozwinięcia, są bowiem inspirującym punktem wyjścia do
kontynuowania opowieści, inne z powodzeniem mogłyby promować walory życia na wsi.
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– Ta wieś „filmowa” ucieka od stereotypów – to ocena Piotra Pawłowskiego, dyrektora artystycznego festiwalu. – Widać, że wciąż stanowi istotny
element krajobrazu i polskiej codzienności, ale najciekawszy rezultat daje
połączenie znanych pojęć i tradycji z wyobraźnią młodych twórców. Oni wieś
postrzegają zupełnie inaczej – jako zbiór znaczeń, symboli, obrazów.
Kiedy komisji udało się wypracować kompromis i werdykt, przewodniczący komisji postanowił przyznać nagrodę specjalną instytucji, którą reprezentuje – Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
– Wyróżniłem film, który wymagał dużych nakładów pracy i sporego wysiłku twórczego – tłumaczył prof. Jacek Ojrzanowski. – Przy tym jest wyrazisty, ale niejednoznaczny – pozostawia pole do interpretacji, co w sztuce
daje odbiorcy dodatkową przyjemność.
Druga edycja konkursu – za rok.

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ
I edycji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi – KOKOFY

Na konkurs 32 uczestników nadesłało 43 filmy.
Komisja konkursowa w składzie:
prof. Jacek Ojrzanowski (przewodniczący), dyrektor Instytutu Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej;
Anna Makochonik, dziennikarz, krytyk filmowy;
Piotr Pawłowski, dyrektor programowy Folk Film Festiwal;
Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie;
Marek Jackowski, kurator Konkursu Krótkich Filmów o Wsi – KOKOFY w Sianowie;
Katarzyna Grudzień-Kuśka, sekretarz Komisji Konkursowej;
po projekcji wszystkich prac konkursowych postanowiła jednogłośnie
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Refleksje po pierwszej edycji
Z racji funkcji kuratora konkursu, miałem tę – wydawałoby się komfortową – sytuację, bo oglądałem
filmy konkursowe już wcześniej, zgrywając je z serwera. Prawie od razu robiłem małą selekcję patrząc na
niektóre dość krytycznie, oceniałem okiem operatora
kamery błędy w kadrowaniu, montażu, i narracji.
Ale przyszedł dzień, kiedy zebrało się szacowne
Jury i na rozświetlonym ekranie pojawiły się – ku
mojemu zdumieniu – nowe obrazy. Były oczywiście to te same historie zamknięte w jednej minucie, lecz postrzegałem je już zgoła inaczej, a emocje
towarzyszące oglądaniu właśnie w kinie zmieniły dość znacznie moje oceny.
Bardzo ucieszył mnie fakt, iż za niektórymi pracami kryje się ciepła, rodzinna
historia, jak choćby historia babci laureata pierwszej nagrody i że młodzi ludzie
chcą i potrafią wrócić do nich mimo, że życie toczy się dalej i dość szybko.
Cieszą poruszane tematy, bo są bardzo różne, oglądaliśmy te ukazujące
piękną, barwną wieś przepełnioną wspomnieniami, ale i tą z problemami
społecznymi z wszędobylską szarością nie zawsze wygodną aby ją pokazać.
Ogłaszając konkurs KOKOFY nie myślałem, że to właśnie te krótkie opowiadania zaabsorbują tak mocno moją uwagę, i kiedy ekran zgasł, nie od
razu mogłem o nich mówić, bo myśli jeszcze kłębiły mi się w głowie.
Z przyjemnością chcę pochwalić twórców za poziom filmów, bo był tak
duży, że –powiedzmy – na pojedynczy mankament wychwycony, przypadało tyle przymiotów, iż momentalnie szedł on w niepamięć.
Rozstrzygnięcie Konkursu Filmowego KOKOFY utwierdziło mnie, jako organizatora, w przekonaniu, że takie rzeczy trzeba robić choćby po to, by
przekonać się ilu mamy zdolnych twórców.
Już dzisiaj zapraszam na drugą edycję konkursu – za rok.
Marek Jackowski,
kurator konkursu

Nagrody pieniężne:
I nagroda i 1.500 złotych – filmowi pod tytułem „Heca” autorstwa Marcina Burbo z Warszawy;
II nagroda i 1.000 złotych – filmowi „O słonku co zajść nie kciało” autorstwa Moniki Dovnar
z Witomierza;
III nagroda i 500 złotych – filmowi „Last” autorstwa Mateusza Walczaka z Wejherowa.
Wyróżnienia:
I wyróżnienie – filmowi „Kogucik” Macieja Sławuskiego z Wrocławia;
II wyróżnienie – filmowi „Polska wieś” autorstwa Joanny Janiuk z Warszawy;
III wyróżnienie – filmowi „Wieś” autorstwa Mateusza Walczaka z Wejherowa.
Ponadto przedstawiciel Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, zasiadający w komisji konkursowej, a równocześnie jej przewodniczący, postanowił przyznać wyróżnienie
specjalne filmowi „Osłonkucozajśćniekciało” autorstwa Moniki Dovnar z Witomierza.

Prof. Jacek Ojrzanowski, przewodniczący komisji konkursowej, podczas odczytywania
werdyktu na uroczystości zamknięcia festiwalu.
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Klasyka na początek
Polska kinematografia opisała wieś na różne sposoby. Idyllicznie,
symbolicznie, z bliska i daleka. Z jej naturalnym pięknem i grozą. Z przymrużeniem oka, krytycznie, czasem okrutnie. Poprzez typy ludzkie i
przyrodę. Po staropolsku i bardzo współcześnie.
Program filmowy pierwszego Folk Film Festiwalu to oczywiste wybory i
zamierzone zestawienia – klasyka nie tylko produkcji o szeroko pojętej tematyce wiejskiej, ale też wybitne dzieła polskiego kina wyselekcjonowane tak,
by widzom tę wspomnianą różnorodność pokazać, czy raczej przypomnieć.
Po pierwsze – tzw. trylogia Sylwestra Chęcińskiego: „Sami swoi”, „Nie
ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”, filmy których dialogi Polacy kochają i
recytują na wyrywki nawet przez sen. Nie starzejący się wzorzec komedii,
tak doskonale znany, a wciąż gromadzący widownię przy małym i dużym
ekranie, w Sianowie pokazany w towarzystwie samego twórcy.
Po stronie komedii – z całkiem innej, bo współczesnej półki – w programie
znalazły się „Pieniądze to nie wszystko” (2001) w reżyserii Juliusza Machulskiego, a także adaptowane na szklany ekran dzieło literatury wiejskiej – „Konopielka” Edwarda Redlińskiego w reżyserii Witolda Leszczyńskiego (1982).
W czasie festiwalu pokazaliśmy również debiut reżysera i zarazem epokowe dzieło kinematografii polskiej i jeden z jej najpiękniejszych obrazów
– „Żywot Mateusza” (1967). Poetycka ekranizacja powieści „Ptaki” Tarjeia
Vesaasa z niezapomnianą kreacją aktorską Franciszka Pieczki w tytułowej
roli zachwyconego i złączonego niemal mistycznie z przyrodą Mateusza.
W końcu, z przewrotnym zamierzeniem, zestawiliśmy dwa „Wesela”:
epickie, malarsko rozbuchane Andrzeja Wajdy z 1972 roku (wierna adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego) i brutalnie realistyczne Wojciecha Smarzowskiego z 2004 roku. Filmy, które łączy tytuł, gorzki satyryczny
rys i bohaterowie – Polacy – choć dzielą epoki, forma i język opowieści.
Fot. materiały dystrybutorów
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Rysunkowi przyjaciele
Klasyka to także słowo klucz selekcji filmów dla dzieci, pokazywanych
w codziennych, dwuczęściowych blokach.
Założeniem było skomponowanie ich z bajek znanych raczej pokoleniu rodziców i dziadków, dziś praktycznie zapomnianych, nieobecnych w
repertuarze telewizyjnym, a przecież pięknych, wdzięcznych i mądrych,
schowanych w archiwach wytwórni filmów rysunkowych .
Drzemią w nich prawdziwe skarby jak choćby absolutny kanon polskiego filmu rysunkowego „Wędrówki Pyzy” na podstawie utworu Hanny Januszewskiej. Trzynaście odcinków cyklu o ciekawskiej dziewczynce przemierzającej polskie-wiejskie dróżki; encyklopedia zwyczajów, obrzędów,
krajobrazów i sztuki ludowej w niezapomnianej animacji Studia Miniatur
Filmowych (SMF). Z dorobku studia wybraliśmy też niektóre odcinki „Pomysłowego Dobromira” i krótsze formy: „Czarodziejski młynek” i „Złote
ziarenko”.
Po krótsze formy, w tym wybrane odcinki „Bolka i Lolka” i „Reksia” oraz
kilkanaście innych sięgnęliśmy do zbiorów Studia Filmów Rysunkowych w
Bielsku-Białej, bardzo zasłużonego w obrazowaniu polskiej wsi zarówno w
kresce dla dzieci, jak i dorosłych przez kilka dekad aż do dziś.
Wśród bohaterów wiejskich bajek nie mogło zabraknąć Kota Filemona,
bohatera wykreowanego w Studiu Filmowym Se-Ma-For – jego przygody pokazaliśmy w wersji fabularnej „Filemon i przyjaciele” z 1991 roku,
nieco różniącej się od pierwowzoru, czyli serialu telewizyjnego, jednak
zachowującego jego niezapomniany humor i bohaterów. Dzieciom pokazaliśmy też dwie pełnometrażowe filmy fabularne – „O dwóch takich,
co ukradli Księżyc” w reżyserii Jana Batorego (1962), czyli przygody Jacka
i Placka oraz „Historię żółtej ciżemki” (1961) z debiutującym na ekranie
Markiem Kondratem, w reżyserii gościa specjalnego Folk Film Festiwalu,
Sylwestra Chęcińskiego.
Czy dawne kreskówki, rysowane tak archaiczną z perspektywy dzisiejszych
najmłodszych widzów kreską, mogą być dla nich interesujące? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie były rozdziawione buzie maluchów wpatrzonych w
ekrany telewizyjne Biblioteki Gminnej, gdzie odbywały się seanse.
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„W życiu prywatnym również jestem Solejukiem...”
Sylwester Maciejewski jest jednym z najpopularniejszych polskich
aktorów charakterystycznych. Bez wahania przyjął propozycję przyjazdu do Sianowa. – Lubię spotykać się z widzami, rozmawiać z ludźmi,
dzielić się swoimi wrażeniami i zbierać wrażenia innych – powiedział
podczas festiwalu. – Tę część mojej pracy lubię najbardziej.
Skromny, niezwykle sympatyczny aktor, znany z kilkunastu seriali i kilkudziesięciu filmów, pochodzi z Żyrardowa. Ukończył Państwową Wyższą
Szkołę Teatralną w Warszawie. Grał w teatrach warszawskich (Komedii i
Powszechnym), zanim w 1977 roku zadebiutował epizodyczną rolą więźnia
w telewizyjnym filmie „Ostatnie okrążenie” Krzysztofa Rogulskiego (historia sportowca Janusza Kusocińskiego).
Z teatru...
O swoim „etapie teatralnym” dzisiaj mówi tak: – Wydawało mi się, że
etat w teatrze to pewnik zawodowy i wybawienie. Okazało się jednak, że
często jest blokadą dla dalszego rozwoju – wspomina. Mimo to nie rozstał
się ze sceną na zawsze. Chętnie przyjmuje nowe propozycje, a nawet ubo-

lewa, że w ostatnich latach może mniej czasu poświęcać teatrowi.
Kino i telewizja szybko stały się drugim domem aktorskim Sylwestera
Maciejewskiego. Otwarcie mówi jednak, że miał w życiu zawodowym lata
chudsze: – Zajmowałem się akwizycją, handlowałem winem, zabawkami –
wymienia. – Jedno jest pewne: do innego zawodu się nie nadaję – dodaje
z uśmiechem. – Niczego innego, poza aktorstwem i może jazdą samochodem, nie umiem.
...do serialu
Przełomem w karierze aktora okazał się serial „Ranczo” (TVP). – Początkowo nic nie wskazywało, że to będzie taki hit – tłumaczy Sylwester
Maciejewski. – Przeczytałem scenariusz pierwszego sezonu, poczułem, że
moja rola Macieja Solejuka jest szyta jak na mnie. Uznałem, że to materiał
do grania i od tego momentu moja kariera ruszyła z kopyta. Mam więcej
ciekawych propozycji i coraz bardziej mnie to zajęcie bawi.
O swojej nowej popularności mówi: – Jestem rozpoznawany, podpatrywany, obserwowany, wskazywany palcami. Zdarzają się różne przejawy
sympatii widzów. Czasami muszę lawirować, zwłaszcza, gdy jestem zapraszany „na kielicha” – żartował. – Ostatnio pewnemu dżentelmenowi na
pytanie: „A to pan?!”, odpowiedziałem: „Nie, to mój brat bliźniak”. W życiu
prywatnym, niestety, również jestem Solejukiem. Ludzie na ogół są ciężko
zdziwieni, że odmawiam, nie piję.
„Co u Solejuka?”
Do Sianowa aktor przyjechał niemal wprost z planu „Rancza”. Zdjęcia
do nowego sezonu trwały od lipca do listopada 2014 roku. Nowe odcinki
mają znaleźć się w ramówce wiosennej TVP. Nic więc dziwnego, że najczęściej zadawane Sylwestrowi Maciejewskiemu pytanie brzmiało: „Co
nowego u Solejuka?”.
Aktor z charakterystycznym dla siebie poczucie humoru tłumaczył: –
Sporo zmian. Ubiór się zmieni, bo pójdę do pracy. Pracy – dodam – niezwykle stresującej, ponieważ do piętnastej mam nie pracować, ale być
pod telefonem i – uwaga – ani kropli alkoholu. Zostanę dyrektorem!

Sylwester Maciejewski podczas spotkania z widzami festiwalu w Sianowie.

Wino na ławeczce
Podczas spotkania z widzami nie mogło zabraknąć pytania o słynną ławeczkę z „Rancza”, na której przesiaduje Solejuk w towarzystwie kompanów oraz o smak legendarnego serialowego „Mamrota”.
Sylwester Maciejewski mówił: – Ławeczkę mamy rzeczywiście serialową, więc po ujęciach jest demontowana, natomiast miejscowi postawili
własną ławeczkę serialową, na której można sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Wiem, że niektóre pielgrzymi wykręcają w to miejsca. Bukiet „Mamrota” jest przebogaty, ale nie radzę próbować – żartował. – Wino marki
winko, klasyka gatunku. Dostępne jest w sklepie, można kupić, a nawet
schodzi skrzynkami. Czasami na etykietach składamy autografy.
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„Bardzo chciałbym zrobić nowy film”
Sylwester Chęciński do Sianowa przyjechał miesiąc przed wizytą na
Festiwalu Filmowym w Gdyni (d. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych),
gdzie odebrał Platynowe Lwy za całokształt twórczości, nagrodę prestiżową i ważną w dorobku najwybitniejszych twórców polskiego kina.
84-letni reżyser i scenarzysta, uznawany za klasyka polskiej komedii obyczajowej, pochodzi z okolic Tomaszowa
Lubelskiego. Absolwent reżyserii łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej (1956).
Zrealizował 16 filmów, ostatni w 2006
roku („Przybyli ułani”) i współpracował
z największymi twórcami kina. Skromny,
oszczędny w słowach, Sylwester Chęciński, pytany w wywiadach o swoje
największe marzenie, bez kokieterii odpowiada: „Przestać być reżyserem <Samych swoich>”.

Ekspert od scenariuszy
Po latach, reżyser przekornie narzeka: – Mogłem zrobić więcej filmów,
tego żałuję, ale z drugiej strony: nie wiem, czy byłyby one równie dobre,
jak te, które zrobiłem, więc może nie ma czego żałować? – pyta.
Za największy projekt niezrealizowany uważa „Wielką Warszawską” według tekstu Jana Purzyckiego, z którym
wcześniej zrobił „Wielkiego Szu”. – Nie
było klimatu dla tego filmu – przyznaje. – Nad dokumentacją siedzieliśmy
dwa lata, ale okazało się, że o kulisach
wyścigów konnych nie możemy mówić
wprost, a chowanie prawdy nie miało
sensu, więc zrezygnowaliśmy.
Pozostaje ekspertem od scenariuszy, do
dzisiaj trafia na jego biurko wiele nowych
tekstów. Z niezwykłą umiejętnością wyławiania pomysłów wartych przeniesienia na
ekran, w latach 70. XX wieku był zastępcą
kierownika artystycznego Zespołu Filmowego „Iluzjom”, a w latach 80. – Zespołu
Filmowego „Kadr”. Co ciekawe, jako aktor
zagrał tylko w jednym filmie, na dodatek
nie swoim – „Baśni o ludziach stąd” (2003).

Największy komplement
O to samo pytany w Sianowie, podczas spotkania z widzami, dodał: – Nie
chodzi o to, że tych filmów nie cenię,
lecz nie chcę pozostać reżyserem tylko
trzech z nich. Nakręciłem filmów dużo
Ciąg dalszy nastąpi
więcej, chciałbym, żeby każdy z nich
– Bardzo chciałbym zrobić film –
miał w moim dorobku swoją funkcję.
mówił Sylwester Chęciński podczas
Oczywiście, do trylogii widzowie wrafestiwalu. – Niestety, brakuje inspiracji
cają najczęściej, nie mam nic przeciwko
i dobrych tekstów, zwłaszcza komediotemu, cieszę się, gdy widzę, że na jakimś
wych. Komedia nie polega na tym, że
festiwalu, w deszczu, pod parasolami,
ktoś kogoś kopnie, ten się przewróci
potrafią wytrwać do napisów końcoi zabawnie. Podczas realizacji trylogii
wych – to największy komplement.
bardzo dbałem, żeby na planie panowaTrylogia „Sami swoi”, „Nie ma moc- Sylwester Chęciński otrzymał w Sianowie statuetkę specjalnego KOKOF-a – za ła atmosfera powagi i skupienia.
nych” i „Kochaj albo rzuć”, z nieza- całokształt twórczości.
Reżyser otwarcie mówił o przemijapomnianymi rolami Anny Dymnej,
niu, starości. – Nie jest to czas, na który
Władysława Hańczy, Wacława Kowalskiego, uczyniła Sylwestra Chę- w jakikolwiek sposób można się przygotować – przyznał z uśmiechem. –
cińskiego twórcą nieśmiertelnym. Do tych filmów, ale i wielu innych, Czy jestem przygotowany? Na to pytanie odpowiem za dziesięć lat.
które zrealizował (miedzy innymi: „Roman i Magda”, „Wielki Szu”, „RozZapytany, co go dzisiaj zaskakuje, wyjaśnił z rozbrajającą szczerością: –
mowy kontrolowane”), często odnoszą się twórcy młodego pokolenia. To, że mi jeszcze cokolwiek chce.
Sylwester Chęciński jest dla nich wyznacznikiem reżyserskiej precyzji,
Jako twórca, reżyser i scenarzysta Sylwester Chęciński nie powiedział
dokładności budowania scenariusza opartego na klasycznym podziale, ostatniego słowa. Przyznał, że swoim głosem, stylem, charakterem pisma
człowieka obdarzonego wyjątkowym talentem, który tego daru nie roz- filmowego chciałby wpisać się w dyskusję o Polsce współczesnej. Opowiemienił na drobne.
dzieć ciekawą historię o zwyczajnych ludziach w nadzwyczajnych czasach.
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Sami swoi po dwóch stronach płotu
Pomysł był świetny – i to organizatorzy wiedzieli od początku – nikt
jednak nie sądził, że będzie w ogóle możliwy do realizacji – i to w tak
oryginalnym wykonaniu!
W legendarnych „Samych swoich” jest scena, w której Kargul (Władysław
Hańcza) i Pawlak (Wacław Kowalski) podchodzą do płotu (przedtem pada słynne: „Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę”) i zaczynają od przekomarzania się, by od słów przejść do czynów – niszczą przedmioty wiszące na płocie.
Przekonani są przy tym, że robią sobie wzajemnie na złość. Nie wiedzą
jednak, że tnąc sierpem bieliznę i tłukąc garnki największą krzywdzę wyrządzają... sobie. Przez pomyłkę niszczą bowiem rzeczy własne, a nie znienawidzonego sąsiada.

– Wpadliśmy na pomysł, żeby tę scenę odtworzyć w Sianowie – wspomina Aleksandra Kowalczyk, dyrektor I Folk Film Festiwal. – Początkowo
chcieliśmy zatrudnić do niej dwie rodziny z okolicznych wsi, które miały z
przymrużeniem oka walczyć o nagrodę za kreacje aktorskie.
Podczas przygotowań do festiwalu okazało się, że wprawdzie film wciąż
ma swoich wiernych fanów, to jednak brakuje chętnych do udziału w odtworzeniu znanej sceny. Zwłaszcza, że chodziło o odważny, żeby nie powiedzieć: profesjonalny, występ – z niszczeniem prawdziwych garnków i
prawdziwej odzieży.
– Mimo szerokiej promocji pomysłu, zgłosiła się jedna rodzina – wyjaśnia Marek Jackowski, kurator Festiwalu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY. – Bardzo zależało nam jednak na odegraniu tej sceny, szczególnie, że
mieliśmy unikalną okazję, by do jej reżyserii namówić samego Sylwestra
Chęcińskiego!
Ostatecznie reżyser pozostał widzem, uznał bowiem, że w tego typu inscenizacjach najważniejsza jest spontaniczność.
– Każdy, kto widział mój film wie, że w tej scenie są duże emocje – powiedział Sylwester Chęciński. – Teraz, sądzę, sam fakt, że uczestnicy wystąpią przed tak liczną widownią wywoła w nich podobne emocje.
Drugą rodzinę nieoczekiwanie zastąpili i z poświęceniem w scenie kłótni
zagrali (tylko rzucając okiem na ściągę z tekstem oryginalnym)... samorządowcy: Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.
Jak ostatecznie wypadła rekonstrukcja? Zdjęcia mówią same za siebie.
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Aleksandra Kowalczyk, dyrektor
I Folk Film Festiwal

Uczestnicy sobotniego 2. Sianowskiego Przeglądu Folkloru w towarzystwie Macieja Berlickiego,
burmistrza Sianowa

Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, przewodniczący
komitetu organizacyjnego I Folk Film Festiwal

Organizatorzy (niemal w komplecie) w towarzystwie gości festiwalu; od lewej stoją: Anna Makochonik, selektor filmów,
Ewelina Starzak, dziennikarka Telewizji „Max” Koszalin, Maciej Lewandowski, specjalista ds. promocji, Jerzy Klonowski,
specjalista ds. logistyki, Piotr Pawłowski, dyrektor programowy
I Folk Film Festiwal; od lewej siedzą: Aleksandra Kowalczyk,
dyrektor I Folk Film Festiwal, Sylwester Maciejewski, aktor i
gość festiwalu, Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, Marek Jackowski, kurator Konkursu Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY.
Marcin Posmyk, zastępca burmistrza z synem
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