Naturalna sceneria filmowa – wielokrotnie te słowa słyszałem od artystów o Starym Mieście
w Zamościu. Dlatego nie bez przyczyny w naszym historycznym Zamościu, już po raz piąty Centrum
Kultury Filmowej „Stylowy” organizuje we współpracy z TVP Historia - Zamojski Festiwal Filmowy
„Spotkania z historią”.
Przy okazji tego małego jubileuszu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy angażują się w realizację
tego przedsięwzięcia. Twórcom filmowym i artystom – za motywację do działania, bo to Państwa
produkcje pojawiają się na festiwalu i walczą o nagrody. Partnerom i sponsorom – za pomoc finansową,
która umożliwia rozwój i wprowadzenie coraz to nowych elementów. Mediom a w szczególności TVP
Historia - za promocję festiwalu w Polsce i na świecie. Organizatorom i przyjaciołom – za niegasnący
entuzjazm i pasję w organizacji festiwalu, który wzbogaca ofertę miasta.
Andrzej Wnuk

Prezydent Miasta Zamość

Już od 5 lat w Zamościu spotka się najmłodsza, X Muza z Nauczycielką życia. Kino z Historią,
ale także filmowi twórcy ze świadkami historii i z jej pasjonatami – festiwalową publicznością. Paulo
Coelho napisał kiedyś: „Ludzie przestali się spotykać, ale jeśli raz się spotkają nigdy tego nie zapomną”.
X Muza z Historii wydobywa jej dramaturgię, utrwala i zachowuje obrazy, ale przede wszystkim to
spotkanie otwiera debatę o tym co dla każdego z nas najważniejsze, o naszych dziejach, o wartościach
przenoszonych przez wieki o naszej tożsamości. Zamość – Miasto Idealne, niezdobyta twierdza, miejsce
spotkań królów jest najlepszą scenerią dla spotkania, które pozwala przechowywać w pamięci naszą
historię, wracać do niej i sprawiać, że ożywa na kinowym ekranie. Festiwal stał się miejscem debaty
o tym jak rozmawiać o historii, jak ją pokazywać, jak zamieniać w sztukę filmową. Dialog twórców
z publicznością, producentów ze świadkami historii jest szansą na współodczuwanie i wspólne
tworzenie historii, tak, że staje się ona częścią każdego z nas.
Każdy z konkursowych filmów to niezwykłe spotkanie, rozmowa i emocje. To ocalenie od
zapomnienia, przywrócenie do życia ludzi, wydarzeń i doświadczeń, którymi przeszłość może dzielić się
z przyszłością i teraźniejszością. Gościom festiwalu życzę więc słowami Julii Hartwing, by to „spotkanie
stało się dla nas olśnieniem”, by każdy poczuł się w tym wymiarze festiwalowym laureatem.
Piotr Legutko

Dyrektor TVP Historia

PROGRAM
PROJEKCJE FILMOWE / CKF Stylowy, ul. Odrodzenia 9

16 sierpnia / środa
10 LAT. PRZEGLĄD TVP HISTORIA – gość specjalny: Piotr Legutko – Dyrektor TVP Historia
16:00
17:00
18:00
18:40
19:15
20:00
20:30

Pokaz pozakonkursowy: Krzyż i korona, reż. Z. Cozac (53’)
Pokaz pozakonkursowy: Draża Czetnik – legenda Kresów, reż. J. Oleszkowicz (51’)
Pokaz pozakonkursowy: W zgodzie z sumieniem, reż. A. Czerniakowska (33’)
Pokaz pozakonkursowy: Rok 1966, reż. R. Geremek (28’)
Pokaz pozakonkursowy: Sidła strachu, reż. W. Kuligowski (41’)
Pokaz pozakonkursowy: Historia brudu, reż. D. Spolniak (30’)
Pokaz pozakonkursowy: Najważniejsze miejsce na świecie, reż. S. Koehler (29’)

17 sierpnia / czwartek
13:30
14:45
15:30
16:30
17:45
18:45
20:00

Pokaz konkursowy: Człowiek Boga, reż. K. Tadej (46’)
– po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Świadek czasu pogardy, reż. A. Machnowski (28’)
– po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Czołżek, reż. N. Rudaś (35’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944,
reż. M. i R. Kołodziejczyk (43’) – po projekcji spotkanie z twórcami
Pokaz konkursowy: Litewskie drogi „Potopu”, reż. T. Bystram (31’)
– po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Legenda wileńskiej konspiracji,
reż. B. Bubiak, T. Piotrowski (50’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: … Lecz duszy zabić nam nie możecie, reż. W. Kuligowski (26’)
– po projekcji spotkanie z twórcą

18 sierpnia / piątek
10:00
11:30
12:30
14:45
16:00
17:15
18:15
19:45

Pokaz konkursowy: Prace na wysokościach, reż. S. Nieckarz, A. Buchowski (65’)
– po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Oswald. Mińskie misterium, reż. W. Aśluk (39’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Ofiary tajnego protokołu. Bitwa o Kobryń,
reż. W. Łuckij, I. Wasiliewa (26’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Szrajberka z Auschwitz, reż. G. Gajewski (57’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Ziemia przemówiła, reż. M. Nowak (54’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Akcja Pensjonat, reż. B. Miszczak (37’) – po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Ponary - nóż w serce, reż. B. Bubiak (59’)
– po projekcji spotkanie z twórcą
Pokaz konkursowy: Hakerzy Solidarności, reż. G. Linkowski (52’)
– po projekcji spotkanie z twórcą

WYDARZENIA SPECJALNE
17 sierpnia / czwartek
19:00

Potańcówka – lata 20., lata 30. / Rynek Wodny

18 sierpnia / piątek
19:00

Wieczór z piosenką historyczną i filmową – karaoke / Rynek Wodny

19 sierpnia / sobota
14:00
17:00

Pokaz pozakonkursowy: Wołyń, reż. W. Smarzowski / CKF Stylowy
Pokaz pozakonkursowy: Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł,
reż. A. Krauze – przed projekcją spotkanie z reżyserem / CKF Stylowy

GALA FINAŁOWA
5. Zamojskiego Festiwalu Filmowego
„Spotkania z historią”
Koncert zespołu
ELEKTRYCZNE GITARY
19 sierpnia, godz. 20:00, Rynek Wielki

Szczegółowe informacje: www.zamoscfilmfestival.pl
Na wszystkie wydarzenia festiwalu: WSTĘP WOLNY
Na projekcje filmowe w CKF Stylowy obowiązuje odbiór bezpłatnych
wejściówek w kasie kina, ul Odrodzenia 9.
Ilość miejsc ograniczona.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
FILMOWE LATO Z ORANGE I MULTIKINEM
– plenerowe projekcje filmowe na Rynku Wielkim.
16.08, godz. 22:00
17.08, godz. 22:00
18.08, godz. 22:00

Podróż na sto stóp, reż. L. Hallström
Chce się żyć, reż. M. Pieprzyca
Zacznijmy od nowa, reż. J. Carney

Zamość 1920 – Przywrócić w Pamięci / widowisko
historyczne z okresu wojny polsko-bolszewickiej
19.08,
godz. 11:00-12:30
godz. 13:30-14:30
20.08,
godz. 10:00-13:00

godz. 11:00-11:30

Patrole w oblężonym Zamościu / Zespół Staromiejski
Inscenizacja historyczna z okresu wojny polskobolszewickiej 1920 / tereny poforteczne między
Bastionami I i II
Sztab Dowództwa Obrony Miasta, obóz
wojskowy, szpital polowy z 1920 roku, diorama z
wykorzystaniem sprzętu historycznego / Bastion VII
Twierdzy Zamojskiej, ul. W. Łukasińskiego 2
Komisja Poborowa / Rynek Wielki

4. Zamojski Piknik Historyczny
18.08, godz. 18:00-19:00
19.08, godz. 11:30-13:30
godz. 15:00-16:00
godz. 17:00-18:00
godz. 19:00-20:00
20.08, godz. 11:00-12:00

Turniej Miecza Długiego / fosa przy Bastionie VII, Rynek Wielki
Turniej Szabli Bojowej / Rynek Wielki
Turniej Włóczni / fosa przy Bastionie VII
Turniej Miecza i Tarczy / fosa przy Bastionie VII
Turniej Pawężniczy / fosa przy Bastionie VII
Bieg Dam, bieg Giermków / fosa przy Bastionie VII

Wystawa plenerowa Józef Piłsudski. Zamość, Zamojszczyzna (w 150. rocznicę urodzin) / ekspozycja przed budynkiem

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu, ul. Zamkowa 2

Recital pieśni patriotycznej w wykonaniu Piotra Piechy, aktora Teatru Ludowego z Krakowa / 20.08, godz. 18.00 /
Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu, ul. Zamkowa 2

Wystawa fotograficzna Izrael wczoraj i dziś. Ze zbiorów Ambasady Izraela / sierpień 2017 / Galeria Stylowy, ul. Odrodzenia 9
Wystawa fotograficzna Zamość w fotografii Jana Bułhaka i współczesnej / sierpień 2017 / Morandówka, ul. S. Staszica 25, Zamość

JURY KONKURSOWE

DR STANISŁAW KRÓLAK
Kierownik Redakcji Dokumentu i Publicystyki Historycznej TVP Historia. Twórca
telewizyjny, redaktor prasowy i telewizyjny, dziennikarz, publicysta, reżyser,
scenarzysta, autor kilkuset programów telewizyjnych oraz licznych artykułów
i reportaży prasowych.

TOMASZ MAREK PAWŁOWSKI
Reżyser filmowy i teatralny. Producent i autor spektakli teatralnych i filmów,
m.in. filmu dokumentalnego „Dotknięcie anioła”, który został nagrodzony
statuetką Zamość Perła Renesansu oraz Nagrodą Publiczności na 4. Zamojskim
Festiwalu Filmowym „Spotkania z historią”.

PAWEŁ WOLDAN
Scenarzysta i reżyser, autor ponad 60 filmów dokumentalnych i 7 teatrów telewizji.
Jest laureatem wielu nagród filmowych. Od 1989 roku współpracuje z Telewizją Polską,
dla której wyreżyserował ok. 50 filmów dokumentalnych, m.in. o polskich pisarzach.

Zamość. Dzieje się
Zamojskie Czytanie Leśmiana
5-6 sierpnia
Zamość na okrągło
11-13 sierpnia

www

zamosc.pl

@zamosctwierdzaotwarta

zamosc.twierdza.otwarta

Mistrzostwa Polski Streetball Polska 2017
13-14 sierpnia
5. Zamojski Festiwal Filmowy
„Spotkania z historią”
16-19 sierpnia
Inscenizacja historyczna z okresu
wojny polsko-bolszewickiej 1920
19-20 sierpnia
XII Przegląd Muzyki Wojskowej
i Patriotycznej – Zamość 2017
25 sierpnia
Narodowe czytanie
2 września
44. Międzynarodowe Spotkania
Wokalistów Jazzowych
8-9 września
Festiwal Muzyki Klasycznej
– Zamojskie Dni Muzyki
22-24 września

FILMY KONKURSOWE
AKCJA PENSJONAT

reż. Bogdan Miszczak | Polska | 2016 | 37 min

Historia głośnej akcji odbicia więźniów z hitlerowskiego więzienia. Armia Krajowa w spektakularny
sposób uwolniła wtedy ponad 130 osób, w tym 66 więźniów politycznych, członków ruchu
oporu. O akcji mówiły alianckie radiostacje i pisała niemal cała prasa podziemnej Polski.

CZŁOWIEK BOGA

reż. Krzysztof Tadej | Polska | 2016 | 46 min

Film o życiu i działalności ks. Władysława Bukowińskiego (1904 -1974), który spędził ponad
13 lat w sowieckich łagrach i więzieniach. Dokument zrealizowany w Polsce, na Ukrainie
i w Kazachstanie.

CZOŁŻEK

reż. Norbert Rudaś | Polska | 2016 | 35 min

Małe czołgi rozpoznawcze zwane tankietkami w latach 30. XX w. były podstawowym
uzbrojeniem polskich oddziałów pancernych. W filmie przedstawiono ich historię, splecioną
z losami ludzi, których marzeniem było przywrócenie społeczeństwu tego zaginionego zabytku
polskiej myśli technicznej.

HAKERZY SOLIDARNOŚCI

reż. Grzegorz Linkowski | Polska | 2016 | 52 min

Historia działalności pierwszego w Polsce podziemnego radia Solidarność, emitującego
audycje na fonii telewizji publicznej, będącej w PRL tubą propagandową władzy. Metoda stała
się znaczącym elementem przełamania monopolu partyjnej informacji, a pomysł narodził się
w Świdniku i Lublinie.

… LECZ DUSZY ZABIĆ NAM NIE MOŻECIE
reż. Włodzimierz Kuligowski | Polska | 2017 | 26 min

Film o pomocy jaką otrzymała Polska po wprowadzeniu stanu wojennego. W paczkach z darami,
które zaczęły napływać od rodaków i cudzoziemców oprócz środków pierwszej pomocy, były
także powielacze i papier dla podziemnych struktur Solidarności.

LEGENDA WILEŃSKIEJ KONSPIRACJI

reż. Bronisław Bubiak, Tomasz Piotrowski | Polska | 2016 | 50 min

Bohaterem opowieści jest Stanisław Kiałka - jezuicki kleryk, żołnierz września, oficer AK,
adiutant i przyjaciel gen. Krzyżanowskiego, wreszcie Sybirak i znienawidzony przez komunistów
historyk-dokumentalista polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie.

LITEWSKIE DROGI „POTOPU”

reż. Tadeusz Bystram | Polska, Litwa | 2016 | 31 min

Film o związkach polskiego pisarza noblisty, Henryka Sienkiewicza z Litwą. Wnuk autora
„Potopu” – Juliusz Sienkiewicz, wyjaśnia dlaczego prolog i epilog powieści umiejscowione zostały
w rejonach rzeki Laudy i na Ziemi Upickiej.

OFIARY TAJNEGO PROTOKOŁU. BITWA O KOBRYŃ
reż. Władimir Łuckij, Iryna Wasilewna | Białoruś | 2016 | 26 min

Historia kaprala Ewarysta Zajkowskiego, który walczył w 83 Pułku Strzelców Poleskich WP. Co
się zdarzyło z dywizją, która broniła we wrześniu 1939 r. miasta Kobryń? Jaką rolę odegrali w tym
przygranicznym dramacie Białorusini? I jak to się stało, że finał tej historii nastąpił tak późno?

OSWALD. MIŃSKIE MISTERIUM

reż. Wiktar Aśluk | Białoruś, Polska | 2016 | 39 min

Lee Harvey Oswald – zabójca Johna Kennedy’ego. Jego życiorys podczas śledztwa analizowano
dosłownie dzień po dniu. Szybko wyszło na jaw, że Oswald w okresie największego zaostrzenia
zimnej wojny wyemigrował do ZSRR i przeżył w stolicy sowieckiej Białorusi ponad rok. Ślady jego
bytności zostały w Mińsku do dziś.

PONARY NÓŻ W SERCE

reż. Bronisław Bubiak | Polska | 2017 | 59 min

Ponary koło Wilna to miejsce kaźni, gdzie Niemcy wspomagani przez ochotnicze litewskie
oddziały wymordowały w latach 1941–1944 około 80 tysięcy Żydów i 20 tysięcy Polaków, głównie
inteligencji wileńskiej, żołnierzy AK oraz licealistów.

PRACE NA WYSOKOŚCIACH

reż. Sylwia Nieckarz, Andrzej Buchowski | Polska | 2016 | 65 min

Film o opolskiej katedrze, jej historii, rozbudowie oraz trwających pracach konserwatorskich.
Opolska katedra to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych zabytków miasta,
perła architektoniczna Opolszczyzny.

SZRAJBERKA Z AUSCHWITZ

reż. Grzegorz Gajewski | Polska | 2017 | 57 min

Historia życia Zofii Posmysz, więźniarki Auschwitz i Ravensbruck, pisarki i poetki, autorki m.in.
opowiadania „Pasażerka”, będącego kanwą scenariusza filmu Andrzeja Munka z 1963 r.

ŚWIADEK CZASU POGARDY

reż. Andrzej Machnowski | Polska | 2017 | 28 min

Historia Aliny Dąbrowskiej, byłej więźniarki pięciu obozów koncentracyjnych: Auschwitz
-Birkenau, Ravensbruck, Malchov, Buchenwald i Lipsk. Bohaterka brała udział w dwóch marszach
śmierci, z drugiego udało jej się zbiec i odzyskać wolność.

WSZYSTKO DLA POLSKI – POWSTANIE ZAMOJSKIE 1942-1944
reż. Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk | Polska | 2017 | 43 min

Film o tragicznych losach ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej,
o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce
oddziałów AK i BCh.

ZIEMIA PRZEMÓWIŁA

reż. Maciej Nowak | Polska | 2016 | 54 min

We wrześniu 1946 r. rozegrał się tragiczny finał przeprowadzonej przez UB prowokacji pod
kryptonimem „Lawina”. Podstępnie zamordowano ok. 200 żołnierzy NSZ. Podkomendni
kpt. Henryka Flamego „Bartka” byli przekonani, że trwa ich ewakuacja na zachód.

POZAKONKURSOWE POKAZY FILMOWE
WOŁYŃ

reż. Wojciech Smarzowski | Polska | 2016 | 150 min
Film poruszający dotychczas przemilczany w polskim kinie temat tragicznych wydarzeń na
Wołyniu w latach 1943–1944. Zosia Głowacka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku.
Ojciec postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na
to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Wkrótce życie lokalnej społeczności diametralnie
zmienia II wojna światowa.

CZARNY CZWARTEK. JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ
reż. Antoni Krauze | Polska | 2011 | 105 min

W grudniu 1970 roku na Wybrzeżu polskie wojsko wystrzeliło 46 tysięcy pocisków różnego
kalibru do demonstrujących Polaków. Wśród licznych ofiar brutalnej pacyfikacji był Brunon
Drywa, który zginął przypadkowo od strzału w plecy. Główny watek dramatu koncentruje się
na losach jego rodziny.

10 LAT. PRZEGLĄD FILMÓW TVP HISTORIA
W ZGODZIE Z SUMIENIEM, reż. Alina Czerniakowska | Polska | 2015 | 33 min
Film o życiu sędziego Bogusława Nizieńskiego, kawalera Orderu Orła Białego. W jego życiorysie
jak w lustrze odbijają się losy Polski i Polaków pokolenia Kolumbów.

SIDŁA STRACHU, reż. Włodzimierz Kuligowski | Polska | 2017 | 41 min
Film o upadku rządu Jana Olszewskiego. Autorzy starają się pokazać, jaką rolę odegrały w nim
polskie i rosyjskie służby specjalne. Na konkretnych przykładach zostaną opisane patologie
prywatyzacyjne i gospodarcze, z którymi musiał mierzyć się rząd Jana Olszewskiego.

ROK 1966, reż. Rafał Geremek | Polska | 2016 | 28 min
Film ujawniający kulisy działań władz komunistycznych zmierzających do zniweczenia
planowanych przez Kościół Katolicki obchodów 1000-lecia chrztu Polski. Osią fabuły jest
konfrontacja Władysława Gomułki i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE NA ŚWIECIE, reż. Sławomir Koehler | Polska | 2016 | 29 min
Film o tym, gdzie naprawdę rozpoczęła się II wojna światowa, o ludzkich dramatach pierwszych
dni września 1939 r. i o nieznanych zbrodniach Wehrmachtu na ludności cywilnej.

KRZYŻ I KORONA, reż. Zdzisław Cozac | Polska | 2015 | 53 min
Fabularyzowany dokument prezentujący najnowszy stan wiedzy o chrzcie Mieszka I
i chrystianizacji państwa pierwszych Piastów. Czy Mieszko I ochrzcił się na pewno w 966 r.?
Gdzie odbył się wiekopomny obrzęd i czy rzeczywiście zakończył na naszych ziemiach erę
pogaństwa?

HISTORIA BRUDU, reż. Dagmara Spolniak | Polska | 2014 | 30 min
Film o higienie – od czasów starożytnych Greków i Rzymian, niechęci do ablucji w wiekach
średniowiecznej ascezy, przez codzienność na królewskich dworach Europy XVII i XVIII wieku,
fale epidemii – po czasy nam współczesne i niecodzienne zjawisko myzofibii, czyli lęku przed
brudem.

DRAŻA CZETNIK - LEGENDA KRESÓW, reż. Jerzy Oleszkowicz | Polska | 2016 | 51 min
Życie Dragana Sotirovića to historia niezwykła. Można powiedzieć, że to legenda partyzantki
serbskiej i polskiej. Przez lata powojenne i czasy komunizmu - była nie tyle zapomniana, co
przemilczana…
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