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Z dwóch żywiołów powstał trzeci
W kulturze pojawia się wiele pomysłów wtórnych.
Wszystko już było, więc również w tej dziedzinie życia występuje mechanizm „kopiuj/wklej”. Jednak z inicjatywą zorganizowania Festiwalu Filmów o Wsi było inaczej. Pomysł
pojawił się intuicyjnie, nie ma drugiej takiej imprezy w Polsce, nie wiemy, czy podobne są w Europie. Nie tylko dlatego
dzisiejszy Folk Film Festiwal jest wyjątkowy.
Jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Na początku lat 90.
ubiegłego stulecia pojawił się nawet pomysł oderwania
miasta od wsi, ale na szczęście upadł. To dobrze, ponieważ teraz już wiemy, że ta
dwa żywioły, wieś i miasto, świetnie się uzupełniają, a z ich relacji często wynikają
pożyteczne inicjatywy. Jedną z nich jest właśnie festiwal filmowy, który początkowo miał skupiać się na prezentacji filmów o tematyce wiejskiej, a dzisiaj jest osią
spinającą kilka dużych imprez towarzyszących.
Folk Film Festiwal ma ogromny potencjał, a grupa ludzi, która go organizuje
stanowi jego osobną wartość. Cieszę się, że w tym roku pojawiły się kulinaria,
trudno wyobrazić sobie wieś polską bez tradycyjnej kuchni. Moim marzeniem jest
wzbogacenie festiwalu o typowy jarmark wiejski. Czy w przyszłości uda się – jak
na poznańskiej Malcie – festiwalowe teatry uliczne puścić główną ulicą Sianowa?
Mam nadzieję, że tak.
Podejmujemy wiele różnych działań przygotowujących Sianów do tego, co wydarzy się w 2018 roku, gdy – poprzez oddanie do użytku drogi ekspresowej – miasto zostanie uwolnione od ruchu tranzytowego. Budujemy markę Sianowa, który
może być atrakcyjną, cichą, spokojną gminą i miejscowością. Kultura jest jednym
z elementów, które przyciągają turystów, a Folk Film Festiwal jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Sianowa. Chcemy festiwal rozwijać, aby za dwa
lata, gdy będziemy świętować jego pięciolecie, był imprezą dostrzeganą również
w całym kraju.
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Dziękujemy
wszystkim przyjaciołom
sianowskiego festiwalu
Długie przygotowania do III edycji Folk Film Festiwal opłaciły się,
bowiem z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem i popularnością. Jednak bez zaangażowania wielu osób, w tym
współorganizatorów, sponsorów, pracowników technicznych oraz wolontariuszy nie udałoby się zrealizować tak dużego – i coraz większego
– przedsięwzięcia.
Serdeczne podziękowania składamy Andrzejowi Bince, p. o. dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Jarosławowi Rzepie,
wicemarszałkowi województwa zachodniopomorskiego, Maciejowi Berlickiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów, Józefowi Lewandowskiemu, wiceprezesowi, a do niedawna prezesowi firmy Agrokom w Kłosie,
Jarosławowi Lewandowskiemu, prezesowi, a dotychczas wiceprezesowi Agrokomu oraz Adamowi Sulakowi, dyrektorowi handlowemu firmy
New Holland.
Dziękujemy instytucjom, które wsparły festiwal: Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firmie Agrokom, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwu Powiatowemu w Koszalinie oraz Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Narodowe Centrum Kultury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Dziękujemy tym, którzy tegoroczną edycję objęli patronatem medialny: TVP Kultura, Telewizji Polskiej, oddział Szczecin, TV „Max”, Radiu Plus,
Radiu Koszalin, „Głosowi Koszalińskiemu” oraz tygodnikowi „Miasto”.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, których co roku tak licznie spotykamy podczas prac organizacyjnych i trwania festiwalu. Bez
Waszej pomocy, zrozumienia i zaangażowania festiwal nie mógłby dojść
do skutku.
Do zobaczenia za rok!
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III edycja Folk Film Festiwal (FFF) przyciągnęła do Sianowa miłośników kina, teatru, muzyki, sztuk rękodzielniczych, kuchni regionalnej, zabawy ludowej
i wielu innych dziedzin kultury ludowej. Festiwal odbył się w zmienionym – z końca sierpnia na początek lipca – terminie, a ponadto rozrósł się o kolejne
duże i istotne wydarzenie towarzyszące – Kiermasz Smaków.

Święto kultury ludowej
Od 7 do 10 lipca 2016 roku w Sianowie królowała kultura ludowa w wielu różnych postaciach i
odmianach.
– Trzecia edycja każdej imprezy jest dla organizatorów niezwykle ważna, ale i wyjątkowo trudna –
mówiła Aleksandra Kowalczyk, dyrektor FFF. – Trochę to tak samo jak z dzieckiem, które samodzielnie staje na nogi. Powoli łapie równowagę, nabiera
pewności siebie, lecz wciąż liczy na pomoc otoczenia. W przypadku Folk Film Festiwal największe i
niezbędne wsparcie dają nam uczestnicy festiwalu,
którzy tłumie zawitali do Sianowa.
Ważna „sztuka rozrywki”
Folk Film Festiwal składa się z cyklu projekcji filmowych i trzech imprez towarzyszących: Konkursu
Filmów o Wsi KOKOF–y, Kiermaszu Smaków oraz
Przeglądu Amatorskich Zespołów Ludowych – to
największe wydarzenia. Program edycji 2016 – po-

dobnie jak dwóch poprzednich – wzbogaciły występy i obecność gwiazd kina.
– Staramy się prezentować artystów znanych i lubianych w ich najlepszych odsłonach zawodowych
– dodaje Piotr Pawłowski, dyrektor artystyczny festiwalu. – Koncerty i spektakle są okazją do obejrzenia i posłuchania twórców od lat pracujących na
najwyższym poziomie artystycznym.
„Sztuka rozrywki”, o której mówi Piotr Pawłowski, to domena najlepszych artystów, którzy łączą
lekkość z istotną treścią przekazu, a równocześnie
chętnie sięgają po inspiracje kulturą ludową. W ciągu trzech edycji, FFF stał się pomostem międzykulturowym, który promuje to, co w kulturze ludowej
najważniejsze i najcenniejsze.
Spotkania z publicznością
Z publicznością spotkał się Artur Barciś, aktor
filmowy, teatralny i telewizyjny, osobowość kina

o d
polskiego, prywatnie człowiek niezwykle skromny,
dowcipny, pogodny.
Warszawscy aktorzy przywieźli do Sianowa komedię omyłek „Lunch o północy”, w której występują: Joanna Kurowska, Anna Oberc, Piotr Gąsowski i Paweł Królikowski. Ostatni z wymienionych był
gościem II edycji FFF i – jak sam mówi – wywiózł z
Sianowa „same dobre emocje”. Przed spektaklem
w namiocie festiwalowym, aktorzy – Anna Oberc i
Piotr Gąsowski – spotkali się z publicznością, podpisywali autografy i pozowali do zdjęć.
Gwiazdą muzyczną festiwalu był Czesław Mozil,
który – pod szyldem projektu Czesław Śpiewa – przyjechał z zespołem i zagrał kameralny, pełen dobrej
energii i nastroju koncert. Pojawienie się Czesława
Mozila, jego charyzmatyczna osobowość i szczególne poczucie humoru, zapewne na długo pozostaną
w pamięci widzów. Artysta potwierdził, że pozostaje
twórcą osobnym, który tworzy trudną do sklasyfikowania muzykę z pogranicza popu, rocka, kabaretu.
Czesław gra i śpiewa
Przy okazji wizyty artysty w Sianowie, w kinie
Zorza można było obejrzeć – w ramach pokazu
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specjalnego – film dokumentalny z serii „Szlakiem
Oskara Kolberga” – „Czesław Mozil”.
Cykl prezentuje muzyków, którzy uczą się od artystów ludowych tradycyjnego repertuaru: śpiewają, grają na skrzypcach, akordeonie, tańczą. Pokazują niepowtarzalność i piękno polskiej muzyki
ludowej. Każdy odcinek jest muzyczną podróżą w
inny region Polski. Śpiewający i grający na akordeonie Czesław Mozil, w okolicach Kutna spotkał się
z mistrzem gry na harmonii trzyrzędowej Sławomirem Czekalskim.
W pocie czoła uczy się od mistrza bardzo skomplikowanego kujawiaka, gotuje swoją ulubioną potrawę, wysłuchuje porad sercowych dla samotnych
i uczestniczy w wielu zabawnych sytuacjach – to
szalone i pełne humoru spotkanie, które warto
było zobaczyć. Film powstał w koprodukcji z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Nagroda za „dotychczasową twórczość”
Komitet organizacyjny festiwalu przyznaje swoją specjalną statuetkę KOKOF–a „za całokształt
twórczości artystycznej”. Podczas pierwszej edycji FFF, a co za tym idzie pierwszą tego rodzaju
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statuetkę, otrzymał Sylwester Chęciński, wybitny
reżyser, scenarzysta, ceniony producent, który w
przyszłości zasłynął między innymi realizacją trylogii „Sami swoi”.
W tym roku specjalnego KOKOF–a otrzymał Artur Barciś, aktor, który pracował z największymi
twórcami powojennego kina polskiego.
– Ta statuetka – i towarzyszący jej tytuł – są dla
mnie bardzo ważne – przyznał aktor podczas przekazywania KOKOF–a. – Nie dotyczą bowiem pojedynczej roli, lecz kilku dziesięcioleci pracy.
– Czy czuję się aktorem spełnionym? – zastanawiał się laureat. – Tak, ale na tyle, ile mam w
dorobku ról, które zapadły w pamięć widzów. W
tym kontekście, „całokształt twórczości” to trochę
forma zamknięta, a czuję, że mam jeszcze wiele do
powiedzenia – mówił z uśmiechem Artur Barciś. –
Niech więc to będzie nagroda za „dotychczasową
twórczość” – dodał z uśmiechem.
Bolesne ścięgno Achillesa
Nie ma festiwali, zwłaszcza filmowych, bez
trudności. Tym razem trudność miała charakter
niemal dramatyczny, na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Otóż kilka tygodni przed planowanym przyjazdem do Sianowa, Piotr Gąsowski
doznał poważnej kontuzji. Podczas aktorskiego
turnieju Gentelman’s Cup w Hotelu Narvil w Serock zerwał ścięgno Achillesa.

„Usłyszałem trzask, poczułem ból w prawej
nodze, potem była adrenalina, emocje, okłady z
lodu i nadzieja, że to nic wielkiego. Nadzieja jest
matką głupich, jak się okazało!” – napisał aktor
na FB.
W nocy po kontuzji Piotr Gąsowski nie mógł z
bólu zasnąć, a nazajutrz trafił do łódzkiej kliniki na
stół operacyjny.
„Miałem operację ścięgna Achillesa, które miało
czelność rozerwać się całkowicie i na strzępy! Miałem 13 szwów, pełną opiekę i... dużo wolnego czasu!” – zdradził aktor, co mogło oznaczać tylko jedno
– odwołanie wizyty na FFF.
– Właściwie mój przyjazd do Sianowa wisiał na
włosku, a nawet na... ścięgnie – żartował później
aktor. – Na szczęście lekarzom udało się opanować
sytuację, choć skutki tego – niezwykle bolesnego –
urazu wciąż odczuwam.
Filmowcy kochają wieś
KOKOF–y to konkurs jedyny w swoim rodzaju.
Jego reguły się proste: wystarczy w dowolnej technice i na dowolnym sprzęcie przygotować jednominutowy film w jednej z wybranych kategorii: fabuła,
mini dokument lub forma, a następnie przesłać plik
za pomocą formularza na stronie www.kokofy.pl.
Ważne, aby tematyka filmu w jakikolwiek sposób
dotyczyła wsi. Inspiracja ta może mieć charakter
wyrazisty lub luźny, symboliczny.
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To były naprawdę emocjonujące obrady! 55 filmów, biorących udział w tegorocznej III edycji Konkursu Krótkich Filmów o Wsi KOKOF-y 2016, oceniło jury,
które – po obejrzeniu wszystkich jednominutówek – wydało jednomyślny werdykt. Wieś polska w filmach uczestników konkursu ma wiele barw, emocji i
znaczeń, ale wszystkich twórców fascynuje i inspiruje.

KOKOF-y spadły na żyzny grunt
KOKOF-y wrastają w mapę polskich konkursów
filmowych, chociaż wciąż są najmłodszą konfrontacją umiejętności filmowców, amatorów i – rzadziej – profesjonalistów, a najczęściej twórców
stawiających pierwsze kroki w sztuce filmowej.
– KOKOF-y spadły na żyzny grunt – przyznaje Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Folk Film Festiwal w
Sianowie. – Do osób, które mieszkają na wsi, niekiedy od pokoleń, coraz częściej dołączają ludzie,
którzy uciekają z dużych miast lub przyjeżdżają na
wieś odpocząć. Autorzy filmów najczęściej pokazują po prostu to, co ich otacza, a to przekaz prosty, szczery, wymowny.
Struktury, efekty, emocje
W tym roku na konkurs napłynęło w sumie 57
filmów, jednak dwa zostały odrzucone z powodów
technicznych.
Jury, w składzie: Paweł Tybuszewski, realizator
filmowy (przewodniczący), Marek Jackowski, filmowiec, kurator konkursu, Edyta Kieliańska, fotograf, Joanna Krężelewska, dziennikarka „Głosu
Koszalińskiego”, Anna Makochonik, filmoznawca,
Piotr Pawłowski, dyrektor programowy festiwalu,
oceniło więc 55 filmów: fabuł, animacji, mini-dokumentów i innych form filmowych. – W poszczególnych kategoriach zwracaliśmy uwagę między
innymi na sposób budowy postaci, spójność narracyjną, emocje, efekty wizualne, elementy struktury, oryginalność problemu, skalę nowatorstwa
tematyki – wyjaśnia Marek Jackowski i dodaje: Filmy konkursowe są poruszające, choć każdy robi
to w inny sposób.
Szczęśliwe... „Szczęście”
Jury dostrzegło i nagrodziło – lub wyróżniło
– w sumie sześć filmów. Pierwsze miejsce (statuetka i 3.000 złotych) zajął Michał Klimczak
z Łodzi za mini-dokument „Szczęście”, drugie
(statuetka i 1.500 złotych) – Bogusław Zdanowski z Grójca za fabularne „Dwa światy”, a trzecie
(statuetka i 500 złotych) – Antoni Małecki ze
Szczecinka za formę „Od świtu do zmierzchu”.
Precyzyjniej: ten ostatni film został nagrany

i zmontowany przez uczniów z Zespołu Szkół
Społecznych STO w Szczecinku, działających w
zespole „Akcja – Animacja”: Antoniego Małeckego, Filipa Aleksandrowicza, Maaike Bloem i
Annę Bloem.

Trzy wyróżnienia odebrali: Karolina Chęcińska z
Gliwic za formę „Uroki wsi”, Anna Burzyńska z Koszalina (ubiegłoroczna laureatka konkursu) za fabułę „Kuchnia kaflowa” oraz Arkadiusz Rechnio za
formę „Tu jest moje miejsce”.

55 filmowców z 40 miast polskich przysłało swoje filmy na III edycję Konkursu Krótkich Filmów
o Wsi, w tym między innymi z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Zamościa, Koszalina i Sianowa. – Ucieszył nas zwłaszcza udział produkcji sygnowanych przez uczniów gimnazjów – podkreśla
Marek Jackowski, kurator konkursu. – Do niedawna młodzi ludzie zaczynali interesować się filmem
na poziomie liceum, teraz to się zmienia; już nauczyciele w szkołach podstawowych realizują zajęcia
z edukacji filmowej.
Michał Klimczak, Karol Wysznacki, Michał Wydrzyński: – Dziękujemy za przyznanie nam pierwszego miejsca. Tytułowe „szczęście” może przyjść niespodziewanie i zaskoczyć nawet... samych autorów
filmu. Dziękujemy również bohaterce naszego filmu – wspaniałej, zawsze radosnej osobie. Panią Jadwigę poznaliśmy na planie filmu fabularnego. Podczas tych 10 dni dużo rozmawialiśmy. Pani Jadwiga
opowiedziała nam historię swojego życia. Pomimo trudnych chwil, nie straciła pogody ducha i uśmiechu na twarzy. Nie jest też osobą samotną, zawsze ktoś przy niej jest. Nieczęsto mamy szanse poznać
kogoś prawdziwie dobrego. Historia pani Jadwigi zainspirowała nas do realizacji jednominutowego
dokumentu, który trafił na konkurs w Sianowie.
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Filmy przychodzące na konkurs, to w sporej części kino typowo amatorskie, ale z tego właśnie się cieszę. Obserwuję w nich czasami niezwykły powiew
świeżości, ciekawe i całkiem inne spojrzenie na temat, inne niż nakazują kanony kina.

Trzy powody do radości

Widzę też coś, co można nazwać wyuczoną estetyką obrazu, którą wysysamy
z mlekiem matki, oglądając praktycznie od dziecka telewizję, kino, media. Podświadomie filmowiec amator wie, że robi coś źle i jeśli reaguje na te bodźce, to
już jest sukces, powstaje obraz, opowiadanie.
W ocenie filmów stawialiśmy głównie na
pomysłowość twórców.
Takie kryteria dają szansę każdemu. Staramy się, aby młodzi filmowcy zauważali, iż najważniejsze w tworzeniu filmów jest dostrzeżenie tematu w otaczającej nas przestrzeni i że to jest kluczowe do odniesienia sukcesu.
Cieszy również fakt, że na konkurs napłynęły dwie prace gimnazjalistów,
wcześniej to się nie zdarzyło. Edukacja filmowa na tym poziomie, szybciej ukierunkuje uzdolnioną młodzież i zainteresowanie sztuką filmową. Użyłem słowa
„sztuka” celowo, ponieważ film „Od świtu do zmierzchu” Antoniego Małeckiego (z zespołem uczniów) to już sztuka.
Laureat drugiego miejsca jest niezwykle przemyślanym i dobrze zrealizowanym
obrazem, opartym na scenariuszu. Te zabiegi Bogusława Zdanowskiego widać w
każdym z dwóch pojawiających się kadrów i z pewnością nie są one przypadkowe.

Duży plus należy się aktorom, również – jak myślę – nieprzypadkowym.
Trzecia praca, która zajęła pierwsze miejsce, to
majstersztyk emocji.
Film jest na tak wysokim poziomie, że pozwolę sobie sparafrazować słowa z
filmu „Sami swoi” naszego festiwalowego przyjaciela Sylwestra Chęcińskiego:
„najlepszy film, z miasta Łodzi pochodzi”. Obraz trafił na nasz festiwal i z tego
jestem dumny, bo w zwykły, a jednocześnie niezwykły sposób ukazuje życie
prawdziwe, nie zawsze kolorowe, nie zawsze rozpieszczające, ale dokumentujący tytułowe „Szczęście”.
Laureaci konkursu otrzymali statuetki KOKOF-a, zaprojektowane i wykonane
przez Annę Wojcieszek. Jest to nagroda wyjątkowa, bo można ją zdobyć tylko
uczestnicząc w naszym konkursie filmowym. Nagrody finansowe ufundowane
zostały przez burmistrza gminy i miasta Sianów – Macieja Berlickiego.
Po raz pierwszy i od razu trzy filmy nadesłali nasi sianowscy twórcy – to trzeci powód do radości. Dziękujemy! Warto już dzisiaj zacząć szukać tematu, żeby
za rok również wziąć udział w KOKOF-ach.
Marek Jackowski
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Warszawscy aktorzy przywieźli do Sianowa sztukę, która – od premiery w marcu 2015 roku – cieszy
się wśród widzów niesłabnącą ogromną popularnością. Komedia „Lunch o północy”, w gwiazdorskiej
obsadzie: Joanna Kurowska, Anna Oberc, Piotr Gąsowski, Paweł Królikowski, równie entuzjastycznie
została przyjęta przez publiczność sianowską.

Miłość, namiętność i...
randka koszmarnych pomyłek
W szesnastą rocznicę ślubu Roman zaprasza do
swojego – jeszcze niewykończonego domu – poznaną przez internetowy portal parę, by urządzić
wspólne frywolne party. Tajemnicze spotkanie ma
być niespodzianką i prezentem dla jego żony Barbary. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że do ich
nowego lokum trafiają niewłaściwi ludzie.

cyjny i jak zrobić, żeby w dojrzałym wieku przekłuć
to w coś cieplejszego, mocniejszego i nie zawsze
okraszonego ciągłą łóżkową gimnastyką, tylko
czymś więcej, pochyleniem się nad człowiekiem,
przyjaźnią, zaufaniem i przeświadczeniem, że się
tego kogoś ma choćby się waliło i paliło – uważa
Piotr Gąsowski.

Komedia pomyłek
Omyłkowa randka staje się pretekstem do
opowieści o małżeńskich związkach, miłości, seksie i perwersyjnych marzeniach, głęboko skrywanych w naszej świadomości. Najnowszy tekst Jakuba Przebindowskiego, autora takich sztuk, jak
„Antoine”, „Botox” czy „Hiszpańska Mucha”, to
odważna i szczera próba przyjrzenia się w krzywym zwierciadle temu, co nas podnieca, bawi i
intryguje.
– To jest też sztuka o tym, jak walczyć z prozą
życia, jak kombinować, żeby nasz związek był atrak-

Czułość, miłość, adoracja
Aktor gra Romana, natomiast postać jego małżonki kreuje Joanna Kurowska. Rola wydaje się
wprost napisana dla aktorki, która potwierdza, że
Barbara to bohaterka wymarzona, ponieważ jest
wielowymiarowa.
– Roman po prostu nie rozumie moich potrzeb: czułości, miłości, chęci bycia adorowaną,

najpiękniejszą, najlepszą i najwspanialszą – skarży się żartem Joanna Kurowska. – Tego, że chcę,
by mąż zabierał mnie na wystawy, do znajomych.
Żeby zapewnił wino wieczorem przy telewizji,
śniadanie do łóżka, panią do dzieci, do gotowania.
– Jestem głosem kobiet, które myślą podobnie
i mam duży żal do męża, że nie spełnia moich
oczekiwań, które w nim pokładałam, kiedy tak
bardzo mnie kochał – dodaje aktorka z urażoną
miną. – Jednak namiętność minęła i zostały tylko

te oczekiwania. Wszystko to jest bardzo ludzkie –
przyznaje.
Trudno o kompromis
Piotr Gąsowski uważa, że w „Lunchu o północy”
każdy widz znajdzie coś dla siebie. Joanna Kurowska

dodaje, że sztuka jest napisana tak, aby wytknąć błędy popełniane w małżeństwie przez obie płcie.
– Pierwsza rozpoczynam swój monolog do kobiet, a one się z nim identyfikują i wszyscy na sali
mówią: „No tak, kobiety mają rzeczywiście beznadziejnie w życiu” – wyjaśnia Joanna Kurowska.
– Ale kiedy Piotr zaczyna mówić i staje się adwokatem mężczyzn, wszyscy znowu mówią: „No, rzeczywiście”. Nawet sama, siedząc w kulisach, mówię
do sobie: „Faceci jednak mają rację”. Problem w
tym, że wszyscy mają rację, teraz trzeba znaleźć
kompromis, a to jest najtrudniejsze w związku małżeńskim.
Spektakl wystawiony na deskach sianowskiego
kina Zorza, w kameralnej atmosferze, gdzie aktor
znajduje się dosłownie na wyciągnięcie ręki widza,
gęsto przerywały salwy śmiechu. Uczestnicy festiwalu wypełnili salę do ostatniego miejsca.
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Wydarzeniem muzycznym III edycji Folk Film Festiwal w Sianowie był koncert formacji Czesław
Śpiewa.

Czesław za(Śpiewa)ł w Sianowie!
W ciągu zaledwie kilku lat od barwnego i oryginalnego debiutu, Czesław Mozil na zawsze zapisał
się w historii polskiej muzyki. Czesław sam mówi, że
gra pop. Krytycy, że stylistycznie bliżej mu do rocka,
a nawet punk rocka. Fani dodają, że momentami
również do kabaretu. Najbezpieczniej chyba określa styl muzyczny Czesława Mozila jego wytwórnia
płytowa (Mystic Production) – pop alternatywny.
Styl i przekonania
Ale alternatywny wobec czego? Artysta w Sianowie mówił: – Nie ustawiam się przeciwko komuś
lub czemuś. Dostrzegam zjawiska, które mnie poruszają i staram się je – we własnym stylu i zgodnie z
własnymi przekonaniami – komentować, interpretować. Nie ma w tym gry pod publiczkę ani próby
kreacji.

– Na scenie i poza nią jestem prawdziwy, nie
udaję, a to niestety nie wszystkim się podoba –
przekonywał Czesław Mozil. – Ludzie nie lubią myślenia osobnego, mówią: „Jesteś z nami albo przeciwko nam”. Nie rozumiem tego. Dlatego bywam
obiektem ataków, najczęściej za pośrednictwem
internetu. Dla mnie to oznacza, że to, co robię do
ludzi dociera.
Powrót do Polski
Czesław Mozil urodził się w 1979 roku w Zabrzu.
Gra na akordeonie, harmonijce klawiszowej i instrumentach klawiszowych. Gra, śpiewa, kompo-

nuje, grywa w filmach, napisał książkę. Uchodzi za
osobowość telewizyjną. Lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa. Współzałożyciel i były członek formacji Tesco Value (2000).
Miał pięć lat, gdy wraz z rodzicami i rodzeństwem wyjechał do Danii. Jest wszechstronnie
wykształconym muzycznie absolwentem Duńskiej
Królewskiej Akademii Muzycznej. W centrum Kopenhagi prowadził bar.
Wspomnienia emigrantów
W Danii mieszkał do 28. roku życia, lecz – co sam
często podkreśla – podczas emigracji nie stracił
kontaktu z Polską.
– Przyjeżdżałem, koncertowałem – wspominał
w Sianowie. – Trochę od nowa uczyłem się Polski.
Kontrasty zacierały się, wreszcie postanowiłem
wrócić.
Czesław Mozil zamieszkał w Krakowie. Jego kariera, również z powodu ekstrawagancji muzyka,
jego charakterystycznego wizerunku, posługiwania
się łamaną polszczyzną, nabrała przyspieszenia.
Jak dotąd, nagrał pięć płyt, na kilkudziesięciu innych wystąpił gościnnie. Zagrał w sześciu filmach
i zgarnął niemal wszystkie najważniejsze nagrody
muzyczne w Polsce.
Wielkie przeżycie
Do Sianowa Czesław Mozil przyjechał z programem złożonym z utworów pochodzących z najnowszej płyty formacji Czesław Śpiewa „Księga Emigrantów. Tom I”. A to płyta o emigracji, o tym, jak
trudno nam kochać Polskę; marzeniach i realiach,
o pragnieniach i ich weryfikacji przez codzienność.
W 13 piosenkach zawierają się historie i doświadczenia, które są stale udziałem tych, którzy poznają
smak emigracji. Wszystkie teksty do utworów napisał Michał Zabłocki, muzykę – Czesław Mozil.
Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widzów, którzy szczelnie wypełnili namiot
festiwalowy. Na widowni (w pierwszym rzędzie)
zasiadł również Artur Barciś, który po koncercie
komplementował muzyka i jego zespół: – Świetny
koncert, szczery przekaz – mówił aktor. – Wyrazisty,
mocny, prawdziwy. Wielkie przeżycie.
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Z inicjatywy i dzięki staraniom pracowników sianowskiego kina Zorza, Andrzeja Danielewicza i Tomasza Przygudzkiego, w przeddzień oficjalnego rozpoczęcia festiwalu, odbył się wernisaż niezwykle
interesującej wystawy historycznej z okazji 65-lecia Zorzy.

65 lat sianowskiego kina Zorza

Kino Zorza jest jednym z najstarszych na Pomorzu Środkowym, a obecnie jednym z niewielu w
Polsce, które przetrwały falę likwidacji małych kin,
zachowały klimat sprzed lat (np. bez popcornu, z
charakterystycznym wystrojem i zapachem) i pozostają atrakcją dla wytrawnych miłośników kina.
Unikalne pamiątki
Andrzej Danielewicz, długoletni operator Zorzy,
pamiętający czasy, gdy bilet do kina był rarytasem,
a nowości kinowe przyciągały nadkomplet widzów
oraz Tomasz Przygudzki, młody adept sztuki kinooperatorskiej, której dzisiaj – po wejściu technologii
cyfrowej – bliżej do obsługi elektronicznej, dokonali rzeczy pozornie niemożliwej – wskrzesili stare
kino z jego wszystkimi najważniejszymi atrybutami.
Na wystawę, która była czynna do końca wakacji, złożyła się prezentacja dawnych urządzeń kinooperatorskich, dokumentów z historii kina, w tym
unikalnych zdjęć z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia,
plakatów kina polskiego, czarno-białych fotosów
gwiazd sprzed lat i wielu innych eksponatów.
W sali kinowej
W wernisażu, poza gośćmi festiwalowymi, wzięli
udział najstarsi pracownicy kina, którzy wspominali
początki jego działalności. Za promocję kina, dzia-

łalność kulturalną na rzecz społeczności lokalnej i
trud organizacji wystawy, Maciej Berlicki, burmistrz
Gminy i Miasta Sianów nagrodził jej inicjatorów
okazjonalnymi statuetkami pamiątkowymi. Identyczne trafią wkrótce również do innych zasłużonych pracowników kina.
Andrzej Danielewicz i Tomasz Przygudzki barwnie przedstawili historię Zorzy, a następnie zaprosili gości wernisażu do sali kinowej, gdzie po prezentacji dawnej – dzisiaj już klasycznej – „Kroniki
filmowej”, odbył się pokaz filmu, który zainicjował
działalność kina po remoncie – „W kraju Komanczów” Johna Wayne’a i Michaela Curtiza.
Przyszłość Zorzy
Obecnie Zorza to, przy zachowaniu wszystkich
swoich walorów, kino nowoczesne. Dzięki dofinansowaniu zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, samorządowi Sianowa udało się
zakupić nowoczesny sprzęt do prezentacji filmów.
Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.
W najbliższych latach kino czeka pełna cyfryzacja,
która ułatwi funkcjonowanie i umożliwili wzbogacenie repertuaru Zorzy – to proces nieunikniony, który
wymaga jednak dodatkowych nakładów finansowych. Zorza pozostaje jednak Zorzą, czyli miejscem,
gdzie pokaz każdego filmu jest dla widzów świętem.
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Widzowie III edycji Folk Film Festiwal, w ciągu czterech dni, obejrzeli w sumie dziewięć filmów, w tym krótkie i pełne metraże, dokument i archiwalia kina polskiego.

Wampiry, letnicy i Jańcio Wodnik
Prezentacje filmów festiwalowych otworzyła
„Kołysanka” Juliusza Machulskiego, klasyka czarnego humoru. W mazurskiej wiosce osiedla się siedmioosobowa rodzina Makarewiczów. W okolicy zaczynają ginąć ludzie; sprawą interesuje się policja
oraz telewizja. Trop wiedzie do domostw zamieszkiwanych przez nową we wsi rodzinę wampirów.

Pokazy specjalne
W świat wsi sennej, sielskiej i romantycznej wprowadziły widzów „Dwa księżyce” Andrzeja Barańskiego, według opowiadań Marii Kuncewiczowej. Arcydzieło gatunku to nostalgiczny, poetycko-malarski
obraz miasteczka nad Wisłą (Kazimierz Dolny) w latach 30., złożony z 17 epizodów, w których wystąpiło
107 aktorów (w tym 40 w rolach istotnych).

To dwugodzinna wielowątkowa panorama światów okresu międzywojennego: inteligenckich przybyszów-letników, spędzających swobodnie czas i
prowadzących nieskrępowane życie towarzyskie oraz
niezamożnych miejscowych, zajętych niewdzięczną
pracą codzienną i trapionych powszednimi troskami.
W ramach pokazów specjalnych publiczność
obejrzała film dokumentalny z serii „Szlakiem Oskara Kolberga” – „Czesław Mozil” oraz „W kraju Ko-

manczów” Johna Wayne’a i Michaela Curtiza, który
był pierwszym filmem wyświetlonym w kinie Zorza
po jego remoncie.
Pożegnanie i powitanie
Prezentacja dwóch kolejnych filmów miała wymiar
symboliczny. 22 czerwca 2016 roku zmarł wybitny
polski reżyser Andrzej Kondratiuk. Dlatego organizatorzy FFF postanowili wprowadzić do repertuaru festiwalowego jeden z najgłośniejszych filmów mistrza
– „Cztery pory roku”. – Uznaliśmy, że to ważny gest
– przyznaje Anna Makochonik, selektor filmów festiwalowych. – Hołd, lecz również próba pożegnania.
Żałujemy, że już nie uda się zaprosić Andrzeja Kondratiuka do Sianowa, a takie mieliśmy plany.

Drugi film to „Jańcio Wodnik” Jana Jakuba Kolskiego, klasyczna dla tego twórcy opowieść o ludziach
wsi. – „Jańcio...” zamknął cykl pokazów festiwalowych i otworzył drogę do czwartej edycji, ponieważ
chcemy, aby reżyser przyjechał do Sianowa za rok
– mówi Piotr Pawłowski, dyrektor programowy FFF.
Trzy produkcje krótkie
W bloku filmów krótkometrażowych znalazły się trzy
produkcje. Dwie z nich, „Mleczny brat” i „Oczy mojego
ojca”, powstały w ramach programu „30 minut” Studia
Munka, które działa przy Stowarzyszeniu Filmowców
Polskich. „Obcy” to produkcja Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszystkie filmy
mają na koncie nagrody. Całość bloku to 90 minut.
„Mleczny brat” (2014) to produkcja polsko-armeńska Vahrama Mkhitaryana. Film głośny, utytułowany, nagradzany na festiwalach. 10-letni Seto
czeka na narodziny dziecka noszonego przez jego
matkę. Niestety, poród kończy się śmiercią noworodka, a chłopiec przeżywa dramat.

Twarda ręka matki
„Oczy mojego ojca” (2015) Bartosza Blaschke, z
udziałem między innymi Jadwigi Jankowskiej-Cieślak i Katarzyny Herman, zdobył wyróżnienie na
34. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film” za „przeprowadzoną spójnym językiem filmowym bolesną wiwisekcję polskiej rodziny na wsi”.
To film – na podstawie scenariusza Anny Stańko
– osadzony w realiach mazurskiej wsi, a równocześnie mocny debiut Bartosza Blaschke, który nie boi
się wyciągać na światło dzienne drażliwych tematów społecznych. Główną bohaterką jest 10-letnia
Ola, nad wyraz dojrzała i wrażliwa. Inna niż jej starsza, zajęta sobą i chłopakami siostra; trudno jej się
też porozumieć z matką, trzymającą – pod nieobecność męża – rodzinę twardą ręką.
Obcy budzi strach
„Obcy” (2013) Piotra Domalewskiego to etiuda,
której inspiracją było opowiadanie Roberta Musila
„Człowiek bez właściwości”.
Pod osłoną nocy, do małej wsi na Podlasiu, której mieszkańcy dzierżawią grunty po dawnym PGR
przyjeżdża Obcy. Nikt nie ma pewności, co do jego
planów i intencji. Sołtys wsi ma za zadanie oprowadzić Obcego po dzierżawionych przez mieszkańców
terenach, co spotyka się z oporem ze strony mieszkańców. – Poza filmami długometrażowymi, w tym
roku pokazaliśmy krótkie metraże, żeby przekonać
widzów, że w mniejszych formach również są bohaterowie, opowieści i wartości godne uwagi – podkreśla Anna Makochonik. – Propozycja spotkała się z
zainteresowaniem publiczności, w przyszłości sekcję
filmów krótkometrażowych zamierzamy rozwijać.
Andrzej Kondratiuk (ur. 20 lipca 1936 w Pińsku, zm. 22 czerwca 2016 w Warszawie) – reżyser,
scenarzysta, aktor i operator filmowy. Absolwent
Wydziału Operatorskiego PWSTiF w Łodzi (1963).
Część swoich filmów stworzył we wsi Gzowo koło
Pułtuska. Chętnie zatrudniał naturszczyków, lubił
pracować z żoną, Igą Cembrzyńską. Twórca wielu
filmów uznanych dzisiaj za kultowe, w tym między innymi: „Hydrozagadka” (1970), „Wniebowzięci” (1973), „Gwiezdny pył” (1982).
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III edycja Folk Film Festiwal została wzbogacona o kolejne imprezy towarzyszące, a jedną z nich był Kiermasz Smaków, który uczestnikom i zwiedzającym
wyjątkowo... zasmakował. – Przyjedziemy do Sianowa za rok – mówili wystawcy. – Smacznie, zdrowo i tanio – chwalili ich ofertę klienci kiermaszu.

Kiermasz Smaków i rzemiosła

15 solidnych drewnianych kiermaszówek stanęło wzdłuż – zamkniętej na czas imprezy – ulicy
pomiędzy Centrum Kultury, a kinem Zorza i namiotem festiwalowym, tworząc alejkę kulinarną. Pierwsi wystawcy pojawili się w piątek rano,
ostatni opuścili miejsca wystawowe w niedzielny
wieczór.
Integracja jest ważna
Na stołach i ladach kiermaszówek pojawiły się
niemal wszystkie produkty, o których marzą gospodynie i gospodarze.
Jadwiga Dubaniewicz z Wierciszewa mówiła: – Mamy smalec swojskiej roboty, sezonowe
ogórki małosolne, ciasta – to również nasze
wypieki, miody i syropy z naszych naturalnych
ziół. Widać bardzo duże zadowolenie klientów.
Słyszymy od ludzi, że takie imprezy powinny być
organizowane częściej, żeby można było wyjść z
domu, spróbować czegoś smacznego, a przede

wszystkim spotkać się z innymi. Integracja jest
ważna.
– Nie jesteśmy firmą, lecz grupą zapaleńców,
którzy przygotowują potrawy z konopi jadalnej; od
ciastek, poprzez mleko, siemię, nutellę, aż po pierogi – mówił młody sprzedawca na innym stoisku.
– Oczywiście, wszystko zgodnie z prawem. Atmo-

sfera jest świetna, ludzie bardzo sympatycznie odbierają nasze produkty. Mam nadzieję, że będziemy uczestniczyć również w kolejnych edycjach Folk
Film Festiwal.
Ceramika i... sutasz
Przedstawiciel Wiejskiej Chaty, firmy z Podlasia,
kolejno wskazywał, co układa na ladzie: – Wędliny
swojskie, chleby żytnie na zakwasie, kwasy chlebowe z Litwy, smalec domowy – wszystko zdrowe,
tradycyjne receptury. Jest przyjemnie, wszyscy sąsiedzi się tu znają, ludzi życzliwi, szukają nowych
smaków.
Kilka kiermaszówek zajęli sprzedawcy ozdób
i elementów dekoracyjnych. Magdalena Garcia,
oferująca wyroby koralikowe tłumaczyła: – Mam
kamienie naturalne, haft koralikowy, kolie i bransoletki wykonane z drobnych, szklanych koralików
oraz... sutasz.
Co to takiego? Sutasz to modna od kilku lat technika tworzenia biżuterii, która zawładnęła sercami
fanów ręcznie robionych ozdób; to technika, której
nazwa pochodzi od francuskiego słowa „soutache”,
oznaczającego splot lub warkocz.
Z jeszcze inną ofertą przyjechali do Sianowa
przedstawiciele firmy „Finiform”: – Wszystkie naczynia i ozdoby to ceramika, ręcznie robiona, toczona na kole garncarskim – mówili. – To produkty
użytkowe, filiżanki, wazony, donice, lampy ceramiczne.
współpraca:
Agata Jabłońska
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Aż 30 osób wzięło udział w konkursie na „Najlepsze pierogi Pomorza Środkowego”, który towarzyszył festiwalowemu Kiermaszowi Smaków.

Najsmaczniejsze pierogi można zjeść w Osiekach

Pierwsze talerze z pierogami pojawiły się na specjalnym stanowisku kiermaszowym już godzinę przed
terminem przyjmowania propozycji kulinarnych.
Wszystkie talerze zostały ponumerowane i przygotowane do zaserwowania komisji konkursowej, w skład
której weszli: Elżbieta Biliczak, animatorka kulinarna,
właścicielka Gościńca pod Kłosem, Artur Barciś, aktor
i reżyser, gość festiwalu, Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa oraz Jan Kupczak, przedstawiciel firmy Agrokom
z Kłosu, sponsora głównego FFF.
Przed członkami komisji stanęło trudne zadanie
skosztowania i oceny pierogów, ale obrady przebiegły
szybko, sprawnie i... smacznie.
Nikt nie narzekał na przejedzenie, wprost przeciwnie – najsmaczniejsze z propozycji wracały na
talerze jurorskie.
Komisja, jak przystało na współczesne standardy,
obradowała transparentnie, czyli przy stole obok
stanowiska przyjmowania pierogów.
Po godzinie okazało się, że – przewidywana na
wstępie i zapisana w regulaminie – pierwsza i jedyna nagroda to jednak za mało. Decyzją Macieja
Berlickiego pojawiły się dwie dodatkowe nagrody
(wszystkie finansowe). Liczba wyróżnień – trzy –
pozostała bez zmian.

Jurorzy oceniali smak, jakość ciasta oraz wykonanie potrawy w skali od zera do pięciu punktów. Podkreślali wysoki poziom propozycji konkursowych.
– Nie trafiliśmy na pierogi niejadalne, czy niesmaczne – chwalił kucharzy Artur Barciś. – Zdarzały
się wynalazki, ale to kwestia smaku i gustu. Jestem
mile zaskoczony tym, na ile sposobów można przygotować pierogi; sam trochę gotuję, lecz takich
umiejętności naprawdę zazdroszczę. Najsmaczniejsze? Tradycyjne:
z kapustą i grzybami, ruskie, z jagodami.
– Najważniejsza to grubość ciasta, które powinno chronić farsz, ale nie pękać – mówiła Elżbieta

Biliczak. – Najtrudniejsze, z uwagi na delikatność
ciasta, są pierogi ruskie, które mają ciężki twaróg.
Pierogi były smaczne, świetnie podane. Kilka kucharek chętnie zatrudniłabym u siebie.
– Największe zaskoczenie? Mnogość i różnorodność form podania, receptur i smaków – to już
opinia Jana Kupczaka. – Preferuje pierogi z farszem
owocowym, cieszę się, że w kilku wariantach zostały podane pierogi jagodowe. Zwracaliśmy uwagę
również na estetykę podania potraw.
Po degustacji i podliczeniu punktów jury postanowiło przyznać: I miejsce – Katarzynie Łuckiej, II
miejsce – Zofii Olejarz, a III miejsce – Bogumile Ozimek. Za rok – druga edycja konkursu.

te at r y
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Występy teatrów ulicznych to już tradycja festiwalowa. Jednak w tym roku występy artystów – z powodu deszczowej pogodny – zostały przeniesione z
Parku Miejskiego do namiotu oraz na dziedziniec między namiotem i kinem. Zmiana wymuszona niesprzyjającą aurą okazała się strzałem w dziesiątkę.

Teatry uliczne na festiwalowy deser
Widzowie na występach obydwu teatrów bawili
się znakomicie, zwłaszcza, że artyści ulicy potrafią
wejść z publicznością w pozytywną relację. Nawet,
gdy jest ona podszyta parodią, zawsze wzbudza
śmiech.
Teatr wrocławski „Na walizkach” powstał w 2005
roku. Założony został przez trójkę zawodowych aktorów: Annę Went, Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yemceva, rosyjskiego komika i mima.

na granicy ryzyka akrobatycznego, lecz przede
wszystkim przemycają w treściach swoich przedstawień plenerowych uniwersalne wartości humanistyczne.

Teatr występował na wielu imprezach teatralnych i na festiwalach teatrów ulicznych w Polsce.
Wielokrotnie gościł innymi we Włoszech, Niemczech, Białorusi, Austrii, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie i na Węgrzech, gdzie dzięki
swej oryginalnej i uniwersalnej formie był entuzjastycznie przyjmowany.

Chaplin i Keaton
W ostatnich latach teatr współpracował z wieloma aktorami z różnych części świata, czego wynikiem jest charakter dzisiejszych przedstawień; są
one bowiem rozumiane przez wszystkich, niezależnie od wieku i narodowości.

Inspiracją teatru są filmy z okresu kina niemego
(Charlie Chaplin, Buster Keaton), rosyjska nowoczesna clownada, teatr improwizacji, teatr lalek,
pantomima.

Szczudła w plenerze
Teatr poznański „Z Głową w Chmurach” powstał
w 1999 roku. Początkowo zajmował się obsługą
eventów oraz organizacją imprez integracyjnych. W
2004 roku drugą specjalizacją formacji stał się teatr
szczudlarzy. Dzisiaj artyści łączą te dwa elementy,
organizując ponadto warsztaty szczudlarskie dla
dzieci i dorosłych
Grupę tworzy dzisiaj 20 aktorów, akrobatów i
miłośników sztuki cyrkowej, profesjonalnych animatorów, którzy nie tylko prezentują niezwykłe
umiejętności, często zapierające dech w piersiach
odwagą wykonania i zręcznym balansowaniem
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III edycję festiwalu zwieńczyła IV Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych, który – wśród folkowych formacji muzycznych i tanecznych z regionu – cieszy
się ogromną popularnością. Przegląd ma już swój klimat, w który wpisuje się jarmark rękodzieła, poczęstunek na słodko i zabawa dla najmłodszych.

IV Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych
Wszystkie te atrakcje, po raz pierwszy, odbyły się
nie w Parku Miejskim, lecz w namiocie festiwalowym na parkingu przed kinem.
– Z parku wyprosił nas deszcz – wyjaśnia Aleksandra Kowalczyk, dyrektor III FFF. – Jednak później
okazało się, że również w namiocie panuje dobry
klimat do prezentacji umiejętności sianowskich
zespołów ludowych. W przyszłym roku przypuszczam, że będziemy mieli dylemat: wrócić do Parku
Miejskiego, czy pozostać w namiocie.
W tegorocznym przeglądzie wzięły udział następujące zespoły: „Dygowianki” z Dygowa, „Dąbrówka” z Dębogardu, „Słoneczko” z Niemicy, „Olszyna”
z Żydowa, „Złoty Łan” z Wiekowic, „Jantarowy
kwiat” z osiedla Jamno/Koszalin, „Jarzębiny” ze
Świeszyna, „Kwiat paproci” z Wierciszewa, „Bursztyny” z Sianowa, „Złoty Dukat” z Węgorzewa oraz
„Jaskółki” z Grabówka.
Niespodziewanie dla wszystkich, nawet dla organizatorów, wśród publiczności pojawił się biskup
pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks.
Krzysztof Włodarczyk.
– Przyjechałem prywatnie, ale natychmiast zo-

stałem rozpoznany – żartował biskup Włodarczyk.
Zaproszony na scenę, w towarzystwie Marcina
Posmyka, zastępcy burmistrza Sianowa (na zdjęciu
obok), pozdrowił uczestników i widzów przeglądu:
– Jestem skromnym człowiekiem. Dla mnie to wielka przyjemność być z wami i wśród was. – Wszystkim życzył zdobycia przeglądowych laurów i dobrej
zabawy. – Na ludową nutę tańczy się i śpiewa najlepiej – komentował z uśmiechem.

