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Ubiegłoroczna edycja Folk Film Festiwal stała pod znakiem try-
logii „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego. Wybitny reżyser był 
na festiwalu, a kilka tygodni później w Gdyni odebrał Platynowe 
Lwy za całokształt twórczości. 

Wizyta w Sianowie zrobiła na reżyserze największe wrażenie: – 
Zobaczyłem publiczność moich filmów – mówił. – Poczułem się, jak 
w domu, a z widzami witałem się, jak z sąsiadami. Przecież znamy 
się tyle lat... 

Tegoroczna edycja festiwalu odnosiła się do serialu „Ranczo” 
(TVP), a program obejmował aż osiem dziedzin sztuki. 

– Podtrzymujemy założenie, które towarzyszyło powstaniu idei 
festiwalu: chcemy, aby był on interdyscyplinarny – mówi Aleksan-
dra Kowalczyk, dyrektor Folk Film Festiwal. – Dlatego w programie 
znalazły się propozycje obejmujące – poza kinem w różnej postaci 
– muzykę, fotografię, teatr i teatr uliczny, kabaret, rękodzielnictwo i 
zespoły z kręgu muzyki ludowej. Widzowie festiwalu mają do wyboru 
kilkanaście różnych wydarzeń. Wstęp na wszystkie jest wolny. 

II Folk Film Festiwal odbył się w czterech przestrzeniach – hali 
namiotowej, kinie „Zorza”, Centrum Kultury, a ostatniego dnia prze-
niósł się do Parku Miejskiego. 

– Zachęcamy mieszkańców miasta i gminy do aktywności kultu-
ralnej – przypomina Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, jeden z nie-
wielu samorządowców w kraju, który otwarcie deklaruje, że stawia 
na kulturę i jej rozwój i docenia znaczenia działań kulturalnych w 
procesach integracji społeczności lokalnej. 

– W regionie koszalińskim, jak i całym województwie zachodnio-
pomorskim nie brakuje imprez filmowych z dużymi tradycjami, przy-
ciągających wielu widzów – przyznaje burmistrz. – Folk Film Festiwal 
jest jak na razie najmłodszym dzieckiem kina polskiego, ale szybko 
zdobywa wierną publiczność i sympatyków, również wśród zaprasza-
nych do Sianowa gości, aktorów, twórców filmowych. 

Dlaczego tak się dzieje? – Sianów jest w pewnym sensie miastem 
filmowym – uważa Piotr Pawłowski, dyrektor programowy festiwalu. 

– Wyjętym z opowieści: kameralnym, malowniczym, pięknie zabu-
dowanym, z barwną historią, wieloma indywidualnościami i charak-
terystycznymi postaciami – to idealne sceneria do filmu – dodaje. 
– Wszyscy myślimy o tym, jaka metamorfoza czeka Sianów po od-
daniu do użytku drogi ekspresowej. 

Ta inwestycja otwiera przed miastem nowe możliwości, może 
zrealizuje tu swój kolejny film Skolimowski, Smarzowski lub... Spiel-
berg. Nie tylko w świecie kina, wszystko jest możliwe.
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Nie Wilkowyje, lecz Sianów, nie wójt, tylko burmistrz, 
ale wszystko pozostałe się zgadza – II Folk Film Festiwal 
w Sianowie, tym razem poświęcony popularnemu seria-
lowi „Ranczo”, za nami, a przed nami – już rozpoczęte 
przygotowania do przyszłorocznej edycji imprezy, która 
– zapewniam – zaskoczy jej dotychczasowych wiernych 

odbiorców i z pewnością przyciągnie nowych sympatyków kina i polskiej kul-
tury ludowej. 

Sianów zmienia się, sądzę, że bardziej niż ktokolwiek dotąd przewidywał i 
przypuszczał, w najbliższych latach zmieni się jeszcze bardziej. Trwają przygo-
towania do budowy drogi ekspresowej, która uwolni miasto i gminę od uciąż-
liwego tranzytu. Pracujemy nad dokumentami strategicznymi, które określą 
charakter i kierunki rozwoju gminy do 2023 roku. Właściwie będzie to cał-
kiem nowa strategia, która odpowie na wiele pytań o przyszłość Sianowa.

Nasz Folk Film Festiwal, jedyna w swoim rodzaju impreza w kraju, odpowia-
da na wyzwania przyszłości, w których integrujące społeczność lokalną dzia-
łania kulturalne uważam za niezwykle istotne, o ile nie najważniejsze. Naród 
kulturą stoi, a nasza ludowość zasługuje na osobną prezentację. Chcemy to 
robić, coraz lepiej i na coraz szerszą skalę, w przyszłości być może z udzia-
łem artystów zagranicznych. 

Filmowy Solejuk z telewizyjnego „Rancza”, czyli Sylwester Maciejewski, 
popularny aktor, stały gość festiwalu, powiedział nam w ubiegłym roku, że 
symboliczna ławeczka w Sianowie jest najwygodniejsza w Polsce. 

Zgadzam się z tym! Każdy może to sprawdzić; zapraszam do Sianowa, na 
festiwal, na kilka dni prawdziwych emocji kulturalnych, rozmowę o tradycjach 
polskiej wsi, na chwilę wytchnienia, na naszą ławeczkę.

Zapraszam na ławeczkę

Skład komitetu organizacyjnego II Folk Film Festiwal:
Maciej Berlicki, przewodniczący; Aleksandra Kowalczyk, dyrektor; 

Piotr Pawłowski, dyrektor programowy; Marek Jackowski, kurator Festiwalu 
Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y; Anna Makochonik, selektor filmów; Jacek 

Borzyszkowski, Jerzy Klonowski, Maciej Lewandowski, członkowie
Urszula Jackowska, rzecznik prasowy; Waldemar Kosowski, fotograf.

Sianów – miasto filmowe

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów



Muzycznie i kabaretowo
Wydarzeniem muzycznym festiwalu był czwartkowy 

koncert Rzepczyna, legendy sceny etno i folkowej, 
formacji, która w przyszłym roku będzie świętować 
20-lecie istnienia. Muzycy (niegdyś: Rzepczyna Folk 
Band) wydali dwie płyty i zagrali dotąd 800 koncer-
tów, brali udział w Woodstocku i innych festiwalach 
muzycznych.

21 sierpnia (piątek) wieczorem na scenie namio-
towej pojawili się wykonawcy co najmniej tak samo 
doświadczeni, choć z zupełnie innej dziedziny sztuki, 
czyli kabaret EWG z Doruchowa. – EWG, czyli Eks-
portowy Wytwór Gminy – tłumaczył Stanisław Jani-
cki, założyciel formacji. – Jako jedni z nielicznych 
kabaretów w Polsce specjalizujemy się w humorze 
ludowym, nam najbliższym. 

W ponad 10-letniej karierze EWG zebrał sporo 
nagród i występował z najpopularniejszymi kabare-
tami w kraju. – Mamy swoją widownię, a za sobą 
ponad trzysta występów – przyznaje lider formacji. 
– Choć nasze metryki temu przeczą, wciąż uważa-
my się za kabaret młody – dodaje żartem – na do-
robku, zbieramy doświadczenie. 

Ostatni dzień festiwalu, 22 sierpnia (sobota), tra-
dycyjnie należał do zespołów ludowych oraz teatrów 
ulicznych, które wystąpiły w Parku Miejskim.

o d  ś r o d y  d o  s o b o t y

Projekcje filmowe, spotkania z gwiazdami 
kina, konkurs filmowy, akcenty teatralne, 
muzyczne, kabaretowe, wernisaż wystawy 

fotograficznej, przegląd zespołów ludowych, jar-
mark festiwalowy i mnóstwo pozytywnych wra-
żeń i emocji kulturalnych – to bilans II Folk Film 
Festiwal w Sianowie (19-22 sierpnia 2015 roku).

Program II Folk Film Festiwal obfitował w wyda-
rzenia nie tylko filmowe, ale – od pierwszej edycji 
– wokół kina kręci się większość emocji, których 
doświadczają widzowie. Festiwalowi towarzyszy Kon-
kurs Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y, który – obrada-
mi komisji konkursowej – otworzył tegoroczną edycję 
imprezy. 

Z „Rancza” do... Sianowa
Obrady komisji, momentami burzliwe, ale zawsze 

przyjazne dla twórców jednominutówek o wsi, odbyły 
się 18 sierpnia (wtorek). Przygotowania do festiwa-
lu dobiegały końca, na placu przed kinem „Zorza” 
stanęła hala namiotowa. Całą aranżację obiektów 
przygotowała Joanna Sosnowska, o poczęstunek na 
wiejską nutę zadbali Elżbieta i Krzysztof Biliczak z 
„Gościńca pod Kłosem”. 19 sierpnia (środa) ruszyły 
pokazy filmów. 

W tym roku widzowie obejrzeli produkcje polskie 
z lat 2007-2010: filmową wersją serialu „Ranczo”, 
czyli „Ranczo Wilkowyje” w reżyserii Wojciecha Adam-
czyka, „Braciszka” w reżyserii Andrzeja Barańskiego, 
„Bar pod młynkiem” w reżyserii Andrzeja Kondratiuka 
oraz „Święty interes” w reżyserii Macieja Wojtyszki. 

Pokazowi „Rancza Wilkowyje” towarzyszyła 
obecność w Sianowie Pawła Królikowskiego, czyli 

filmowego „Kusego”, który uczestniczył w spot-
kaniu z widzami. – Popularność przyszła do mnie 
późno, dopiero z „Ranczem”, choć wcześniej so-
lidnie pracowałem na swoją pozycję i miałem już 
duże doświadczenie – tłumaczył aktor, który w lipcu 
tego roku odcisnął dłoń na Promenadzie Gwiazd w 
Międzyzdrojach.

Dwa dni wolnego
Zanim Paweł Królikowski usiadł do składania 

autografów i pozowania do zdjęć fanów, mówił mię-
dzy innymi o początkach swojej kariery: – Czułem, 
że sztuka jest mi najbliższa, miałem kilka dróg do 
wyboru. Babcia twierdziła, że ładnie mówię, więc 
zdecydowałem się na szkołę aktorską – żartował. – 
Zdałem po kilku latach, za trzecim podejściem, a po 
studiach trafiłem do teatru. Dopiero praca trzynasto-
letnia w telewizji [przy realizacji kultowego programu 
dla dzieci „Truskawkowe studio” – dop. red.] uświa-
domiła mi plusy i minusy zawodu. 

Do aktorstwa w czystej postaci Paweł Królikowski 
powróci w 2004 roku. Grywa w serialach, filmach, 
komponuje piosenki. W 2007 roku otrzymał tytuł 
najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Do-
brego Humoru w Trójmieście. 

19 i 20 sierpnia (środa, czwartek) widzowie obej-
rzeli dwie jednoaktówki Jacka Hempela z udziałem 
par: Jacka Kałuckiego i Sylwestra Maciejewskiego 
(„Jakoś to będzie”) i Jacka Kałuckiego i Marka Siud-
ma („Będzie tylko lepiej”). Dwaj ostatni aktorzy w 
czwartek spotkali się z widzami. – Jestem oszołomio-
ny przyjęciem w Sianowie – oznajmił Marek Siudym. 
– Przyjechałem do... pracy – żartował – a czuję się, 
jakbym wziął dwa dni wolnego. Atmosfera festiwalo-
wa bardzo mi odpowiada. 

Folk Film Festiwal to nie tylko kultura, lecz 
także okazja do poruszenia problemów pol-
skiej wsi i samorządności. Temu służyła wizy-
ta na inauguracji Jarosława Rzepy, wicemar-
szałka województwa zachodniopomorskiego 
i rozmowa prowadzącego imprezy Krzysztofa 
Plewy (Radio Koszalin) z Maciejem Berlickim, 
burmistrzem miasta i gminy Sianów, towarzy-
sząca uroczystości zamknięcia festiwalu.

Wilkowyje mogą nam pozazdrościć!

Marek Siudym i Jacek Kałucki. 

Paweł Królikowski. 

Zespół Rzepczyno. 
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Reguły tego wyjątkowego konkursu od ubiegłego roku pozostały nie-
zmienne. 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). 

Cztery pory roku
Ważne jednak, aby tematyka filmu w jakikolwiek sposób dotyczyła wsi lub z 

wsią była związana. Wskazana przez organizatorów konkursu inspiracja może 
mieć charakter wyrazisty lub luźny, symboliczny. 

Zwyciężczyni KOKOF-ów 2015 jest tegoroczna absolwentka Liceum Pla-
stycznego w Supraślu. – Jestem przeszczęśliwa, że mimo tak młodego wieku 
moja ciężka praca została doceniona przez jury – wyjaśnia Anna Narel.

Film, który wysłała na konkurs jest 
streszczeniem prawie trzyminutowej ani-
macji pod tym samym tytułem. „Animo-
wane obyczaje” to praca dyplomowa na 
zakończenie nauki Anny w liceum. – In-
spiracją do niego była tradycyjna podla-
ska tkanina dwuosnowowa – tłumaczy 
autorka. – Film opowiada o pracach i 
obrzędach polskiej wsi, wykonywanych 
na przestrzeni czterech pór roku. W przy-
szłości chciałabym dalej zajmować się 

animacją i móc w nich przedstawiać tradycyjne polskie rękodzieło – do-
daje Anna Narel.

Honor i tradycja
Co łączy laureatkę pierwszego miejsca z 

autorem filmu „Razem”, który zdobył dru-
gie miejsce? Nie tylko talent, lecz również 
młody wiek. 

Michał Lejczak ma 17 lat. Pochodzi z 
Jeleniej Góry. – Kinem interesuję się od 
kiedy pamiętam – zaznacza. – W domu 
wraz z rodzicami od zawsze urządzaliśmy 
wieczory filmowe, również z babcią i dziad-
kiem często oglądałem po kilka produkcji 
dziennie. 

Mama Michała pochodzi z małej wsi 
Bronków koło Zielonej Góry. Jak przyznaje 

autor, zawsze fascynowała go – niepozorna na pierwszy rzut oka – bliskość 
i relacje członków rodziny. – Dla wujka bardzo ważny jest honor i tradycja – 
tłumaczy. – Mógłby sprzedać ziemię, by powstawały tam domki letniskowe, 
ale nigdy tego nie zrobi. Mam wrażenie, że czas na wsi płynie wolniej, ludzie 
są bardziej naturalni i szczerzy. Na filmie utrwaliłem fragment z życia mojej 
rodziny. 

Utrwalić wartość człowieka
Trzecie miejsce w tegorocznych KO-

KOF-ach zajęła koszalinianka – Anna 
Burzyńska filmem „Ja to mam w sobie”. 
Anna pisze o sobie: „Żona i matka. Z 
zawodu grafik, z zamiłowania fotograf 
i operator wideo. Miłośniczka doku-
mentu w każdej postaci – fotografia, 
repWortaż radiowy i filmowy”. – „Wywo-
łać i utrwalić wartość człowieka” – oto 
moja życiowa – nie tylko fotograficzna 
– misja – uzupełnia. – Realizuję ją na 
wiele sposobów; fotografując, filmując, 
wydając książki, animując młodzież. 

W tych filmach czas płynie wolniej...

Komisja konkursowa podczas obrad. 
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Wraz z mężem prowadzę audycję „Jasna Strona Mocy” w internetowym 
radio Kontestacja.

Konkurs stał się dla koszalinianki pretekstem do przedstawienia frag-
mentu rodzinnego spotkania czterech pokoleń na wsi. 90-letnia prababcia 
Rozalia wspomina pierwszy przyjazd wnuka z dziewczyną oraz mówi o tym, 
jak przeczuwa rodzinne zdarzenia. – Nagranie pochodzi z mojego prywatnego 
archiwum – dodaje Anna Burzyńska. 

Nowa statuetka dla najlepszych
Od tego roku KOKOF-y mają nową statu-

etkę, autorstwa Anny Wojcieszek. Projek-
tantka, witrażystka, nauczycielka jest ab-
solwentką Instytutu Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej. 

Od 2011 należy do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków. Brała udział w licznych 
wystawach zbiorowych, ma za sobą pierw-
szą prezentację indywidualną.

Uczestniczka i laureatka konkursów pro-
jektowych. Autorka witraży kościelnych w 
Gdańsku i Szczeglinie. Aktywna projektant-

ka; obecnie pracuje jako nauczycielka przedmiotów artystycznych i zawodo-
wych. Zaprojektowała logo dla gminy i miasta Sianów. 

Trzecia edycja konkursu – za rok.

Joanna Sosnowska przygotowała aranżację miasteczka festiwalowego. 

Wolontariuszki II Folk Film Festiwal.
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PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ
II edycji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi – KOKOF-y

Na konkurs 47 uczestników (w tym duet twórczy), z 38 miejscowości, 
nadesłało 57 filmów. 
Komisja konkursowa w składzie:
prof. Jacek Ojrzanowski (przewodniczący), dyrektor Instytutu Wzorni-
ctwa Politechniki Koszalińskiej;
Anna Makochonik, selektor filmów Film Folk Festiwal, dziennikarz, fil-
moznawca;
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 Tybuszewski, realizator programów, kierownik działu techniczne-
go 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”
Ponadto przedstawiciel Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, 
zasiadający w komisji konkursowej, a równocześnie jej przewodniczący, 
postanowił przyznać wyróżnienie specjalne filmowi „Sfojsci” Tomasza 
Kuzmy z Radusza. 

Wieś sielska, z nutą sentymentalną
Jednominutówki to dobry kierunek. W drugiej edycji konkursu oglądaliśmy 

kilka filmów, które na tyle sprawnie opowiadały historie, iż miałem wrażenie 
jakby trwały o wiele dłużej niż sześćdziesiąt sekund. Tak naprawdę stworze-
nie krótkiego filmu jest sporym wyzwaniem i niezłym treningiem w opowia-
daniu obrazem. 

Większość przesłanych prac to realizacje ukazujące wieś sielską, z nutą 
sentymentalną, lecz były i takie, które poruszały śmiało i wyraziście proble-
my, będące nieodłącznym elementem wsi. One po prostu tam są. 

Mapa stworzona z miast, skąd autorzy nadesłali filmy, mówi wyraźnie, że 
zainteresowanie wsią jest w całej Polsce, lecz najwięcej kropek na mapie 
było po wschodniej stronie naszego kraju, od Suwałk po Ustrzyki Dolne. Ża-
łuję bardzo, że nie wystarczyło miejsc wśród nagrodzonych i wyróżnionych dla 
twórczości z humorem, bo i takie filmy oglądaliśmy.

Komisja konkursowa była bardzo surowa i najniższe oceny padały wielo-
krotnie. Nasz konkurs nie zamyka jednak drzwi przed amatorami, bo uwa-
żam, że w nich również jest siła i moc, ale mówi wyraźnie: róbcie to coraz 
lepiej. 

Zapraszamy za rok. Wybieramy temat, montujemy jednominutówkę i wy-
syłamy na konkurs. Mam nadzieję, że będziemy mogli wreszcie zobaczyć na 
przykład film o wsi spowitej śnieżnym puchem i o tym, co w tym czasie tam 
się dzieje.

Niech X Muza rozkwita w Sianowie, tak pięknie jak kwiaty na łące.
Marek Jackowski

filmowiec, członek jury, kurator KOKOF-ów

Wzorzec jednominutówki
Formuła filmu jednominutowego, jak każdej krótkiej formy, jest piekielnie 

trudna, a jednocześnie bardzo wdzięczna. Choć w wersji mini, wymaga użycia 
tych samych narzędzi i elementów, co długi czy choćby dłuższy metraż. 

Wśród konkursowych filmów znalazły się takie, które trwając 60 sekund 
opowiadały historie niczym pełnometrażowe fabuły. Albo takie, które urzeka-
ły formą wizualną – dla mnie bardzo ważną – czy profesjonalną realizacją, jak 
nagrodzony przez jury film „Razem”. 

Chyba największy problem autorzy jednominutówek mają z rzeczą podsta-
wową – znalezieniem pomysłu. Wielu idzie na skróty, traktując temat wsi 
bardzo dosłownie, stąd mnóstwo obrazków łanów zbóż, krów, kaczek, psów 
przy budzie, traktorów i wiejskich chat. Tak proste skojarzenia da się oczywi-
ście zamknąć w pięknych, urokliwych kadrach i takie filmy też się zdarzały, 
ale brak chęci głębszego spojrzenia poza najbliższe otoczenie, refleksji czy 
tematów publicystycznych jest zastanawiający. Gdyby traktować je wiążąco 
można by pomyśleć, że wieś to jedynie podwórka i praca na roli, a wieś to 
przecież też obyczaje, folklor, tradycja, niezwykli ludzi i ich historie. Także 
problemy. 

Film, który wygrał, „Animowane obyczaje”, był moim faworytem. Bardzo 
spójny w formie i treści, a przy tym oryginalny, nietuzinkowy, zdradzający 
wysiłek reżyserki. W zasadzie to wzorzec jednominutówki. 

Anna Makochonik
filmoznawca, członek jury konkursowego, 

selektor filmów festiwalowych

Marek Jackowski.
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f i l m y  f e s t i w a l o w e

Pierwsza edycja Folk Film Festiwalu w 2014 roku należała do kla-
syki. Filmy pokazane w czasie II Folk Film Festiwalu to propozycje 
mniej oczywiste, nieobecne w szerszej dystrybucji i raczej z ekra-

nu telewizji niż z sali kinowej. Kino obyczajowe, pogodne i komediowe. 
Obraz polskiej wsi z przymrużeniem oka, wcale nie tak częsty w naszej 
kinematografii, stał się kluczem doboru przeglądu filmów wiejskich w 
sianowskim kinie „Zorza”. 

Festiwal otworzył „Braciszek” w reżyserii Andrzeja Barańskiego, twórcy 
wyjątkowo przywiązanego do tematyki wiejskiej, traktującego ją 

z czułością i sympatią.  
Film powstał w 2007 

roku, jako adaptacja książ-
ki „Patron Maluczkich” 
(red. Bogdana Brzuszka). 
Tytułową rolę zagrał Artur 
Barciś, wcielając się w au-
tentyczną postać, Alojzego 
„Alojzeczka” Kosiby, fran-
ciszkanina Zakonu Braci 
Mniejszych, dobrotliwego 
jałmużnika żyjącego w la-
tach 1855-1939. Oś fabu-
ły stanowią obrazy z jego 
nietuzinkowego życia i po-
sługi zatopione w pięknych 
krajobrazach między innymi 
Kazimierza Dolnego z towa-
rzyszeniem wybitnych utwo-
rów muzyki klasycznej. 

Tego samego dnia wi-
dzowie obejrzeli „Bar pod 
Młynkiem”, w reżyserii 
kolejnego piewcy prowin-
cji i sielskości – Andrzeja 
Kondratiuka, film, a w za-
sadzie balladę filmową o 
maleńkim barze prowadzonym na malowniczej działeczce przez panią Celinę 
(Iga Cembrzyńska) i pana Romana (Klaudiusz Baran) oraz jego ubogim – na 
nieszczęście pary – życiu towarzyskim. 

Kameralna opowieść o miłości 
(podtytuł filmu brzmi „Romans z niższych sfer”) z bezpretensjonalnym hu-

morem sytuacyjnym właściwym filmom Andrzeja Kondratiuka, z całą galerią 
osobliwych postaci i zdarzeń miała swoją premierę w 2004 roku.

Kontrastem do widoków wsi z pogranicza jawy i snu były już zupełnie re-
alistyczne kadry ze „Świętego interesu” w reżyserii Macieja Wojtyszki, po-
kazanego drugiego dnia II FFF. Główne role w komedii z 2010 roku zagrał 
wyśmienity duet: Adam Woronowicz i Piotr Adamczyk. W tle historii braci 
walczących o zapewnienie sobie finansowo atrakcyjnej przyszłości z pomocą 

testamentu po zmarłym ojcu jest wieś nowoczesna, ale wciąż zaściankowa, 
choć potraktowana przez reżysera z dużym przymrużeniem oka.

Ostatni dzień II FFF filmowo upłynął 

pod znakiem „Rancza”. 
Do Sianowa przyjechał Paweł Królikowski, a nieco wcześniej – po raz drugi 

w krótkiej historii festiwalu – Sylwester Maciejewski. Widzowie mieli okazję 
zobaczyć kinową wersję najpopularniejszego serialu ostatnich lat. 

„Ranczo Wilkowyje” w reżyserii Wojciecha Adamczyka powstało w 2007 
roku na fali popularności serialu, a jego fabuła mocno nawiązuje do wy-
darzeń znanych z odcinków pierwszych sezonów. Jest oczywiście słynna ła-
weczka, miłosne perypetie Lucy i Kusego, intryga, plotka i polityka w wersji 
wiejskiej, a więc to, za co widzowie pokochali „Ranczo” i dzięki któremu 
stało się ono obowiązującym obrazem współczesnej polskiej wsi.  

Fot. materiały dystrybutorów

Kino obyczajowe, pogodne i komediowe



t e a t r  n a  f e s t i w a l u

Wydarzeniami II Folk Film Festiwal były – zaprezentowane na 
scenie kina „Zorza” – dwie jednoaktówki Jacka Hempela 
„Jakoś to będzie...” w reżyserii Krzysztofa Wierzbiańskiego i 

„Będzie tylko lepiej” w reżyserii Stefana Friedmana, w których zagra-
li popularni aktorzy: Jacek Kałucki, Sylwester Maciejewski i Marek 
Siudym. 

Teatr klasyczny, a więc sceniczny, w programie Folk Film Festiwal poja-
wił się pierwszy raz, ale od razu w najlepszym wydaniu. 

Zaskakujący finał
Obydwie jednoaktówki są dziełem Jacka Kałuckiego, który skrył się pod 

pseudonimem Jacek Hempel. – Hempel to nazwisko panieńskie mojej Mamy 
– mówi aktor. – Gdy pisałem „Jakoś to będzie” wiedziałem, że moim zawo-
dem jest aktorstwo, a nie pisanie sztuk. Miałem ciągoty do pióra, ale debiu-
tanci są niepewni, czy to, co zrobili jest coś warte. 

„Jakoś to będzie...” jest komedią, a właściwie zapisem rzeczywisto-
ści, widzianej oczyma dwóch bohaterów: A. (Sylwester Maciejewski) i B. 
(Jacek Kałucki). Choć tekst powstał niemal 10 lat temu, nic nie stracił 
na aktualności. Bohaterowie w specyficznych okolicznościach, które wy-
jaśnia dopiero zaskakujący finał, rozmawiają, spierają się, dyskutują o 
tym, na czym każdy Polak „zna się najlepiej”, czyli: polityce, gospodarce, 
rolnictwie. 

A. kontra B. 
A – to pogodny, dobitny w określeniach, konkretny, ale zdystansowany 

prosty człowiek. Pochodzi ze wsi. Jest zaradny, operatywny. Zna odpowiedź 
na każde pytanie. Natomiast B – traktuje wszystko niesamowicie serio. Jest 
inteligentem, idealistą. Jego założenia i wizje są piękne, ale oderwane od 
rzeczywistości. Pozostaje uczciwy i prawy, trudno mu się pogodzić z niepra-
widłowościami, które go otaczają.

Sylwester Maciejewski na festiwal przyjechał po raz drugi. – W Siano-
wie czuję się już trochę, jak w domu – żartował podpisując autografy po 

spektaklu. – Myślałem, że po ubiegłym roku już nikt do mnie do podejdzie, 
a tymczasem... – wskazywał nie malejącą kolejkę chętnych do sfotografo-
wania się z gwiazdą serialu „Ranczo”, czy filmu „Pieniądze to nie wszyst-
ko”. – W Sianowie zostawiam serce. Folk Film Festiwal jest wyjątkowym 
wydarzeniem, powtarzam to każdemu, kto pyta mnie, gdzie warto pojechać 
w wakacje. 

Świetna kontynuacja
Nazajutrz widzowie obejrzeli kontynuację „Jakoś to będzie...”, czyli 

„Będzie tylko lepiej”. Panem B. pozostał Jacek Kałucki, natomiast po-
stać A. w tym przedstawieniu odtwarza Marek Siudym. O ciągu dalszym 
autor mówi: – Ktoś mnie zapytał: <Co skłoniło pana, że najnowsza sztu-
ka nosi tytuł: „Będzie tylko lepiej”?>. Odpowiedź była prosta: „Ponieważ 
innej opcji nie dopuszczam! Będzie tylko lepiej – należy w  to wierzyć, 
zawsze”. 

Pomysł napisania dalszych losów „zaradnego chłopa” i  „zagubionego in-
teligenta” powstał w  Poznaniu. – Poród drugiej części dywagacji pana A. z  
panem B. był trudny, a  ciąża trwała dłużej niż dziewięć miesięcy. W przypad-
ku „Jakoś to będzie...” litery same układały się w   pewną całość, a  pomysły 
brałem z pierwszych stron gazet. 

Inaczej, bo... jest inaczej
Z kontynuacją było trochę inaczej, bo – jak mówi Jacek Kałucki – „dokoła 

nas jest inaczej”. – Nasze tradycyjne polskie narzekanie lekko zmalało – do-
daje. – Boimy się, popełniamy błędy, żyjemy w małej stabilizacji, kompletnie 
zapominając o  innych. O tym, z grubsza biorąc, jest „Będzie tylko lepiej”.

Znów ścierają się dwie postawy, z  tą jednak różnicą, że panowie A. i  B. 
są już na „ty”. Jacek Kałucki żartuje: – Próbują drugi raz stworzyć koalicję 
chłopsko-inteligencką. Czy im się to udaje – oceniają widzowie. 

Widzowie Folk Film Festiwal ocenili obydwie sztuki na swój sposób: pełną 
salą w obydwa wieczory i długimi kolejkami chętnych do zrobienia sobie zdję-
cia z aktorami lub zdobycia ich autografów.

Nowa koalicja chłopsko-inteligencka

Marek Siudym: 

– Znam Sianów, wypo-
czywałem w tych stronach. 
Poprzez odwoływanie się do 
całej kultury ludowej, z wy-
korzystaniem wielu różnych 
dziedzin sztuki, festiwal staje 
się jednym z najciekawszych 
wydarzeń kulturalnych w kra-
ju. Kino „Zorza”, z powodu 
swojego unikalnego charak-
teru, powinno trafić na listę 
turystycznych obiektów do 
obowiązkowego obejrzenia. 
W takich miejscach miłość do 
kina rozkwita najpełniej.

Jacek Kałucki: 

– Świetny festiwal i serdecz-
na widownia – to dwa najlep-
sze powody, żeby przyjechać 
na tych kilka dni sierpniowych 
do Sianowa. Jestem totalnie 
zaskoczony, rzadko spotyka 
się ludzi tak otwartych i goto-
wych na sztukę. Publiczność 
reagowała genialnie, od razu 
nawiązaliśmy nić porozumie-
nia. Komedia jest po to, by 
cieszyć, rozweselać, więc 
salwy śmiechu są miodem na 
serce każdego aktora kome-
diowego.



w y s t a w a  f o t o g r a f i c z n a

Nowym partnerem Folk Film Festiwal została w tym roku Akademia 
Kolberga. Rezultatem tej współpracy było jedno z wydarzeń festiwa-
lu – wystawa prac fotograficznych Piotra Baczewskiego.

Akademia Kolberga to pionierski projekt o zasięgu ogólnopolskim, który 
opiera się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami mu-
zycznymi i tanecznymi polskiej wsi i pracy, którą prowadzi od ponad dwudzie-
stu lat pokolenie praktyków: artystów, animatorów kultury, badaczy i doku-
mentalistów wiejskich tradycji muzycznych. 

Tradycje starych mistrzów
Działania te oparte są nie tylko na opisie i dokumentacji, ale przede 

wszystkim na powoływaniu procesu bezpośredniego przekazu tradycji przez 
wiejskich mistrzów w naturalnym środowisku, w którym powstawała i prakty-
kowana była ta kultura muzyczna. W wielu miejscach w Polsce funkcjonuje 
ona – w postaci żywej, a nie tylko opisywanej – do dzisiaj.

Akademia Kolberga – w zamierzeniu jej autorów – to zachęta do skorzy-
stania z tych doświadczeń i użycia wypracowanych w ten sposób metod i 
mechanizmów do tworzenia nowych przestrzeni dla starej, ale zbudowanej 
na wciąż aktualnych wartościach kultury. „Zależy nam na inspirowaniu grup 
społecznych do własnych, niezależnych poszukiwań w obszarze muzyki trady-
cyjnej” – mówią przedstawiciele Akademii Kolberga. 

Muzyka okolic Przysuchy
Tematem zaprezentowanej w Sianowie wystawy była muzyka wiejska oko-

lic Przysuchy, przedstawiona jako wyrazista manifestacja kultury regionalnej, 
wyrażająca osobowości twórców i wykonawców, znanych mistrzów z okolicz-
nych wsi i ich uczniów. 

Na zdjęciach Piotra Baczewskiego znaleźli się między innymi: Jan Gaca, 
Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak, Wiesława Gromadzka, Adam Tarnowski, Jan 
Kmita, Tadeusz Lipiec, Maria Siwiec (wielu z nich to laureaci Nagrody im. 
Oskara Kolberga) oraz ich młodzi uczniowie z miast – między innymi z War-
szawy, Krakowa, Trójmiasta, Lublina, Olsztyna. 

Wystawa ukazuje środowisko osób współcześnie praktykujących dawne 
wiejskie tradycje muzyczne i nie tylko muzyczne – również zwyczaje typu za-
pustne „kusoki”. 

Przede wszystkim człowiek
Piotr Baczewski sam o swojej pracy mówi krótko: – Od ponad pięciu lat do-

kumentuję tradycje muzyczne polskiej wsi. W centrum moich zainteresowań 
znajduje się człowiek – dodaje. 

Specjalizuje się w fotografii koncertowej, dokumentuje spektakle teatral-
ne, badania terenowe i warsztaty, realizuje sesje portretowe i reportaże fil-
mowe. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i progra-
mu „Białe Plamy” Instytutu Muzyki i Tańca. Brał udział w wielu wystawach. 

Współpracował z Instytutem Adama Mickiewicza, Fundacją Muzyki Odnale-
zionej, Fundacją Liberty i kilkudziesięcioma innymi organizacjami. Publikował 
swoje prace w „Gazecie Wyborczej”, „Przekroju”, „Culture.pl” i „National 
Geographic Traveler Polska”.

Akademia Kolberga w Sianowie!

Fotografie Piotra Baczewskiego stanowią artystycz-
ną dokumentację projektów realizowanych od kilku lat 
we wsiach południowego Mazowsza. 

Oddają emocje i klimat spotkań, warsztatów, 
wspólnych zabaw skupiających członków wiejskich 
społeczności oraz młodych mieszkańców miast zafa-
scynowanych muzyką tradycyjną. 

Przedstawiają portrety najlepszych muzykantów, 
śpiewaków i tancerzy – mistrzów, przekazujących miej-
scowe tradycje młodym śpiewakom i muzykantom.



i n s c e n i z a c j a

Choć obraz arkadyjskiego Sianowa autorstwa Aleksandry Kowalczyk 
zdecydowanie wyróżniał się urodą, juror Paweł Królikowski zwycięz-
cy nie wskazał, doceniając niewątpliwy wysiłek i zaangażowanie 

wszystkich malujących.

Tegoroczna inscenizacja filmowa, stały już punkt programu Folk Film Fe-
stiwal w Sianowie, została zainspirowana obecnością gościa specjalnego, 
Pawła Królikowskiego, odtwórcy roli Kusego w serialu „Ranczo” oraz – inspi-
rowanego cyklem – filmu pełnometrażowego „Ranczo Wilkowyje” (prezento-
wanego podczas tegorocznego festiwalu).  

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, tłum obserwatorów, a przede wszystkim farby, pędzle i tylko 
10 minut na realizację pomysłu. 

W roli komentatora i jurora wystąpił Paweł Królikowski. W szranki stanęli: 
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, Paweł Szefernaker, radny Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z okręgu koszalińskiego, Józef Lewandow-
ski, prezes Agrokomu, firmy, która była w tym roku sponsorem tytularnym 
festiwalu, Andrzej Binka, kierownik Wydziału Rybołówstwa Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Aleksandra Kowal-
czyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie.

Właśnie Aleksandra Kowalczyk swoim profesjonalnym pejzażem zaskoczy-
ła, a w rezultacie zdeklasowała pozostałych uczestników inscenizacji. 

W wizjach panów pojawiła się między innymi obwodnica, nowoczesne cen-
trum miasta, a nawet... Mistrzostwa w Piłce Nożnej Euro 2050. 

Choć obraz arkadyjskiego Sianowa autorstwa Aleksandry Kowalczyk zdecy-
dowanie wyróżniał się urodą, Paweł Królikowski zwycięzcy nie wskazał, doce-
niając niewątpliwy wysiłek i zaangażowanie wszystkich malujących, widoczne 
także na ich – umazanych farbą – strojach. 

Wszystkie obrazy trafią teraz na aukcję przyszłorocznego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Pięć wizji przyszłości Sianowa



s o b o t a  w  p a r k u  m i e j s k i m

Ostatni dzień II Film Folk Festiwal dostarczył jego uczestni-
kom nowych wrażeń. W Parku Miejskim najpierw odbył się 
– towarzyszący festiwalowi – III Sianowski Przegląd Ze-

społów Ludowych, a później na scenie zagościły teatry uliczne. 

Sianowski Przegląd Zespołów Ludowych ma już swoją tradycję, 
wiernych widzów i słuchaczy. W tym roku wystąpiło dziesięć zespo-
łów reprezentujących różne temperamenty i style muzyczne, wysoki 
poziom artystyczny i niezwykle starannie stworzone lub odtworzone 
stroje ludowe. 

Podczas pierwszej edycji festiwalu, Sianów gości dwa teatry ulicz-
ne, świetnie przyjęte przez publiczność: Pinezkę z Gdańska i Scenę 
Kalejdoskop z Krakowa. W tym roku wystąpiły: Teatr Nikoli z Krako-
wa i Teatr Wariate z Poznania. 

Teatr Nikoli
założony został w Kijowie w 1990 roku przez Mikołaja Wiepriewa, 

reżysera i aktora z Rosji. Do Polski przyjechał rok później. Łączy w 
sobie elementy pantomimy, akrobatyki, komedii oraz tańca współ-
czesnego. 

Nikoli występował w Portugalii, Rosji, Austrii, Niemczech, Szwecji, 
Anglii, Holandii. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród teatral-
nych. Do Sianowa teatr (w obsadzie: Mikołaj Wiepriew i Dominika 
Jucha) przyjechał ze spektaklem „Maruczella”. 

„Maruczella” pochodzi od włoskiej piosenki opowiadającej historię 
miłosną. W aurze filmów Federico Felliniego, w magicznej atmosferze 
niemego kina, widzowie przenieśli się na stary Dworzec Kolejowy. Była 
to urzekająca, jedyna w swoim rodzaju romantyczna podróż w czasie.

Teatr Wariate 
specjalizuje się w repertuarze dla dzieci. Tworzy spektakle inspiro-

wane dziecięcą wrażliwością. 
– Staramy się, by w naszych przedstawieniach każdy widz, również 

dorosły, mógł  przenieść się w świat niczym nieograniczonej wyob-
raźni – mówi Marek Cyris, lider teatru, który na scenie występuje z 
żoną, Sylwią Koronczewską-Cyris.  

Widzowie obejrzeli przedstawienie „Dom Wariatów”. Oto w labo-
ratorium ekscentryczny profesor Eugeniusz od lat próbuje stworzyć 
wynalazek swojego życia. W szalonych próbach wiernie asystuje mu 
gosposia Zofia. 

Po kolejnej naukowej porażce profesor postanawia wyhodować 
Mózg. Chce wydobyć z niego esencję – Eliksir Mądrości, dzięki któ-
remu umysł profesora zabłyśnie genialną inwencją twórczą.

Na muzyczną 
i teatralną nutę



s o b o t a  w  p a r k u  m i e j s k i m




