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Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejną, 9. edycję Zamojskiego Festiwalu Filmowego 
„Spotkania z historią”. Wydarzenie jest efektem długoletniej i bardzo owocnej współpracy pomiędzy 

Miastem Zamość i TVP Historia. Bardzo cieszę się, że entuzjazm ludzi zaangażowanych w ten projekt 
nie gaśnie. Wręcz przeciwnie, działania na rzecz popularyzacji naszych dziejów – tych dawnych i tych 
najnowszych – przybierają na sile i mają swoje odzwierciedlenie w bogatej ofercie „Spotkań z historią”. 
Serdecznie zapraszam do Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, gdzie będzie biło festiwalowe serce. 

Po dwuletniej przerwie wracamy na Rynek Wielki w Zamościu. 19 sierpnia zaprosimy widzów na 
koncert otwarcia, natomiast 21 sierpnia na scenie nieopodal zamojskiego Ratusza odbędzie się gala 
finałowa, podczas której wręczymy nagrody autorom najlepszych filmów. 

Przetrwaliśmy trudny, pandemiczny 2020 rok i z nową energią przystąpiliśmy do działań na rzecz 
popularyzacji naszego festiwalu. Wierzę głęboko, że zarówno nasz pomysł na organizację przedsięwzięcia, 
jak i poziom artystyczny filmów, które wezmą udział w konkursie, przypadną Państwu do gustu.

Do zobaczenia w Zamościu!

Każda kolejna edycja Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” miała swoją… 
historię, związaną z ważnymi rocznicami lub nadzwyczajnymi okolicznościami. Stulecie odzyskania 

niepodległości oraz zwycięstwa nad bolszewikami czy 40 lat „Solidarności” zmieniły produkcję filmową, 
dodały jej wiatru w żagle. I nawet pandemia nie była w stanie w tym przeszkodzić. Ubiegłoroczna edycja 
w niczym nie ustępowała poprzednim, przeciwnie – festiwal jest coraz ciekawszy, poziom filmów rośnie, 
a prezentowana na nim oferta zyskuje na różnorodności.

W 2021 roku uda nam się ten trend utrzymać. Zakwalifikowane do konkursu filmy sprawią, że 
widzowie nie będą się nudzić. Zapraszamy na podróż w głąb dziejów od wieku XVII po historię najnowszą. 
Na niezwykłe opowieści o wojnie, miłości i sztuce. O trudnym bohaterstwie bardzo różnej proweniencji. 

Wybraliśmy dla Państwa filmy wyróżniające się zdjęciami, montażem, nowoczesną formą 
i historycznym warsztatem. Będzie to miało odbicie w nagrodach honorujących nie tylko sam dokument 
czy reportaż, ale właśnie autorów zdjęć i montażu. 

9. edycja Zamojskiego Festiwalu Filmowego będzie też pełna pozakonkursowych niespodzianek 
i przedpremierowych pokazów. Spotkań z wybitnymi twórcami i świadkami historii. Tak już bowiem jest, 
że o atrakcyjności festiwalu decyduje nie tylko sam konkurs, ale i wydarzenia mu towarzyszące. To będą 
prawdziwe „Spotkania z historią” godne wyjątkowego miejsca, do którego Państwa zapraszamy.

Andrzej Wnuk

Prezydent Miasta Zamość

Piotr Legutko

 Redaktor Naczelny TVP Historia
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I BLOK FILMOWY | 19 sierpnia 2021 

16:30  Pokaz konkursowy: Hetman, reż. K. Czeczot (12’) – po projekcji spotkanie z twórcą
17:00  Pokaz konkursowy: Służyliśmy u Amerykanów, reż. M. Mazanek-Wilczyńska (28’)  

– po projekcji spotkanie z twórcą
17:45  Pokaz konkursowy: Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, reż. M. Brama (43’)  

– po projekcji spotkanie z twórcami
18:45  Pokaz konkursowy: Opowieść o Miłości, reż. R. Bryll (39’) – po projekcji spotkanie z twórcą

II BLOK FILMOWY | 20 sierpnia 2021 

10:00  Pokaz konkursowy: Kryptonim BOA, reż. M. Maślanka, A. Pater  (58’)  
– po projekcji spotkanie z twórcą

11:15  Pokaz konkursowy: Wieś sprawiedliwych. Świadkowie, reż. A. Dudziński (46’)  
– po projekcji spotkanie z twórcą

12:15  Pokaz konkursowy: Żołnierze niechciani, reż. J.P. Latałło  (51’) – po projekcji spotkanie z twórcą

III BLOK FILMOWY | 20 sierpnia 2021 

15:00 Pokaz konkursowy: Jak istnieje świat… rzecz o Romanie W. Ingardenie, reż. S. Koehler (56’)  
– po projekcji spotkanie z twórcami

16:15  Pokaz konkursowy: Bezcenny młodzieniec. Niedokończona misja, reż. G. Styła (57’)  
– po projekcji spotkanie z twórcą

17:30  Pokaz konkursowy: Antoni Kocjan. Człowiek, który zatrzymał rakiety V, reż. M. Walczak,  
M. T. Pawłowski  (55’) – po projekcji spotkanie z twórcami

IV BLOK FILMOWY | 21 sierpnia 2021

11:00  Pokaz konkursowy: Jan Kowalewski – ojciec polskiej kryptologii, reż. M. Marmola (13’)  
– po projekcji spotkanie z twórcą

11:30  Pokaz konkursowy: Śląscy bohaterowie, reż. K. Niesłony (50’) – po projekcji spotkanie z twórcami
12:40  Pokaz konkursowy: Draugen, reż. D. Drzazga (45’) - po projekcji spotkanie z twórcą

Bilety na jeden blok filmowy – 6 zł (dostępne w sprzedaży w kasach kina, ul. Odrodzenia 9 lub online: www.stylowy.net)

KONKURSOWE PROJEKCJE FILMOWE | CKF „Stylowy” w  Zamościu, ul. Odrodzenia 9

http://www.stylowy.net


5

21 sierpnia 2021 | 15:00 
Z GWIAZDAMI PODRÓŻ BEZ KOŃCA, reż. Maria Dłużewska, 2021, 70’ 
- pokaz przedpremierowy z udziałem twórców i bohaterów filmu
Najnowsza produkcja dokumentalna Marii Dłużewskiej. Film o miłości i spełnionym życiu z najnowszą 
historią Polski w tle. Gwiazdowie, rodzina o kresowych korzeniach, uczestniczyli w niemal wszystkich 
współczesnych zrywach niepodległościowych i płacili za to wysoką cenę.

Bilety - 6 zł (dostępne w sprzedaży w kasach kina, ul. Odrodzenia 9 lub online: www.stylowy.net)

20 sierpnia 2021 | 19:00 
MASTER CLASS: ROBERT KACZMAREK
Podczas lekcji mistrzowskiej Robert Kaczmarek - reżyser, scenarzysta, twórca filmów dokumentalnych  
i producent filmowy, zaprezentuje warsztat pracy filmowca-dokumentalisty. 

WYDARZENIA SPECJALNE | Rynek Wielki w Zamościu

WYDARZENIA SPECJALNE  | CKF „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9

INAUGURACJA
9. Zamojskiego Festiwalu Filmowego 
„Spotkania z  historią” 
koncert Polska muzyka filmowa w  wykonaniu  
Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w  Zamościu
pod batutą S. Chrzanowskiego

GALA FINAŁOWA 
wręczenie nagród 9. Zamojskiego Festiwalu Filmowego 
„Spotkania z  historią” oraz KONCERT Dwa księżyce i  miłość 
JÓZEF SKRZEK, Ella Skrzek, Mirosław Muzykant

19 sierpnia, godz. 2100

21 sierpnia, godz. 2100

http://www.stylowy.net
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POZAKONKURSOWE PROJEKCJE FILMOWE | CKF „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

19 sierpnia 2021 | POZAKONKURSOWY BLOK FILMOWY 

12:30  Premiera reportażu: Rotunda Zamojska - Niezatarta Pamięć (20’) 
13:00  Pokaz pozakonkursowy: Przełamać barierę strachu, reż. T. Arciuch, M. Wojciechowski (54’)
14:00  Pokaz pozakonkursowy: Kanał Augustowski - dzieło życia Ignacego Prądzyńskiego, 

reż. L. Wiśniewski (54’)
15:00  Pokaz pozakonkursowy: Mocni Nadzieją, reż. M. i R. Kołodziejczykowie (53’)

Bilety na blok filmowy - 6 zł (dostępne w sprzedaży w kasach kina, ul. Odrodzenia 9 lub online: www.stylowy.net)

Widowisko historyczne Szturm Twierdzy Zamość | 20-22.08.2021 | Amfiteatr/Rynek Wielki w Zamościu | 
wstęp wolny | Organizator: Wydział Turystyki i Promocji 
Wystawa fotograficzna Roztocze pictorialnie | Grupa Twórcza Modern Pictorial Photo | sierpień 2021 | 
Galeria Stylowy, ul. Odrodzenia 9 | wstęp wolny | Organizator: Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
Pokaz broni, sprzętu i umundurowania historycznego | 19-21.08.2021, godz. 10:00-18:00 |  
Bastion VII Twierdzy Zamojskiej, ul. Łukasińskiego 2 | wstęp wolny | Organizator: Fundacja Bastion
Biblioteczne „Spotkania z historią” | 20-22.08.2021 | wstęp wolny | szczegółowe informacje:  
www.biblioteka.zamosc.pl | Organizator: Książnica Zamojska im. S. Zamoyskiego
Kiermasz Książki Historycznej | 20-22.08.2021 godz. 12:00-18:00 | Rynek Wodny  w Zamościu |  
Organizator: Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego
Wystawa muzealna: Romantyzm i nostalgia. Obraz kresów w malarstwie polskim | 19-21.08.2021 | 
Muzeum Zamojskie, ul. Ormiańska 24 | bilety: wg cennika muzeum | Organizator: Muzeum Zamojskie
Wystawa muzealna: Echa dawnej Rzeczypospolitej w twórczości Juliusza Kossaka, Józefa Brandta 
i Józefa Chełmońskiego | 19-21.08.2021 | Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, ul. Zamkowa 2 |  
bilety: wg cennika muzeum | Organizator: Muzeum Zamojskie
Zamość Jazz Festival 2021/Blues Meeting | 20-21.08.2021, godz. 20:00 | Jazz Club Kosz,  
ul. Szczebrzeska 3 | bilety: wg cennika organizatora | Organizator: Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy 
im. M. Kosza
XVI Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Niepodległa | 20.08.2021, godz.16:00 | Rynek Wielki 
w Zamościu | wstęp wolny | Organizator: Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z nami”

http://www.stylowy.net
http://www.biblioteka.zamosc.pl
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Zbigniew Żmigrodzki 
 
W kinematografii pracuje od 1977 r. przy produkcjach fabularnych, 
dokumentalnych i animacji. Od 1992 r. także przy rozpowszechnianiu filmów 
polskich. Prezes Stowarzyszenia „Kina Polskie”. Obecnie w zarządach firm Studio 
Interfilm sp. z o.o. i Studia Online sp. z o.o. - firm obsługujących produkcje 
i postprodukcje filmowe.

JURY KONKURSOWE

dr Stanisław Królak

Starszy redaktor programujący w TVP Historia. Twórca telewizyjny, redaktor 
prasowy, dziennikarz, publicysta. Przewodniczący jury.

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. 

Zdzisław Cozac 

Scenarzysta, producent, reżyser filmowy i operator. Autor filmów dokumentalnych. 
Laureat nagrody Zamość Perła Renesansu 8. Zamojskiego Festiwalu Filmowego 
„Spotkania z historią” za film „Z otchłani pradziejów.”
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SZTURM TWIERDZY ZAMOŚĆ

20-22 sierpnia 2021 r.
Amfiteatr/Rynek Wielki
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SZTURM TWIERDZY ZAMOŚĆ

20-22 sierpnia 2021 r.
Amfiteatr/Rynek Wielki

FILMY KONKURSOWE | CKF „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9

HETMAN
reż. Krzysztof Czeczot, 2020, 12’
Animacja prezentująca losy hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jego miasto Żółkiew oraz zwycięskie bitwy, 
w których brał udział, a także słynne postaci, z którymi zetknął się na różnych etapach życia.

SŁUŻYLIŚMY U AMERYKANÓW
reż. Monika Mazanek-Wilczyńska, 2020, 28’
Historia Polaków służących w armii amerykańskiej po II wojnie światowej, przedstawiona przez pryzmat 
przeżyć Franciszka Nowaka, który na początku lat 80. uciekł do Niemiec i zatrudnił się w armii amerykańskiej. 

SPORTOWCY W POWSTANIU WARSZAWSKIM
reż. Małgorzata Brama, 2020, 43’
Historia sportowców, olimpijczyków, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. W filmie obok 
powstańców wystąpią czołowi polscy sportowcy: Andrzej Supron, Jacek Wszoła, Paweł Skrzecz, Marian 
Woronin czy Andrzej Strejlau.

OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI
reż. Rafał Bryll, 2021, 39’
Miłość Żydówki i Polaka. Bogdan Jastrzębski - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, wraca do czasów wojny, 
kiedy zakochał się w Krystynie Geisler. Pierwsze randki, nieśmiałe pocałunki, dramat Żydów w getcie oraz 
brawurowa akcja na ulicach Częstochowy, tuż pod okiem Niemców, która była jedyną możliwością ocalenia 
życia ukochanej Bogdana. Udało się, żyli długo i szczęśliwie.

KRYPTONIM BOA
reż. Marcin Maślanka, Arkadiusz Pater, 2020, 58’
Pełna zwrotów akcji historia podporucznika Stefana Pabisia, dowódcy BOA-Bojowego Oddziału Armii 
z Wołkowyska. Pabiś kilkukrotnie uciekał z rąk NKWD na Kresach Wschodnich. Po wojnie działał ze swoim 
oddziałem w okolicach Bobolic. Skazany na dwukrotną karę śmierci, zmienioną później na dożywocie, wyszedł 
na wolność w 1955 r.

WIEŚ SPRAWIEDLIWYCH. ŚWIADKOWIE
reż. Andrzej Dudziński, 2020, 46’
Film o nieznanym epizodzie z czasów II wojny światowej - pomocy, jakiej maszerującym więźniom obozu 
koncentracyjnego KL Stutthof, prowadzonym przez Niemców w tzw. Marszu Śmierci, udzielili mieszkańcy 
kaszubskiej wsi Pomieczyno. 
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BEZCENNY MŁODZIENIEC. NIEDOKOŃCZONA MISJA
reż. Grzegorz Styła, 2020, 57’
Zaginiony pod koniec wojny „Portret młodzieńca” Rafaela Santi, to najcenniejsze dzieło zrabowane z polskich 
muzeów, którego losy do dzisiaj nie są znane.  Obraz jest punktem wyjścia i osią opowieści o rabunku polskich 
dzieł sztuki podczas II wojny światowej oraz powojennej pracy rewindykacyjnej i spektakularnym działaniu 
Karola Estreichera.

DRAUGEN
reż. Dagmara Drzazga, 2020, 45’
Pochodzący z Mikołowa Wojciech Bógdoł, harcerz, syn powstańca śląskiego, zostaje wcielony do Wehrmachtu 
i wysłany do dalekiej Norwegii. Na maleńkiej wyspie Kvitsoy spotyka miłość swojego życia, Liv. Młodzi mają 
szansę, żeby ułożyć sobie życie, muszą tylko doczekać do końca wojny...

JAK ISTNIEJE ŚWIAT... RZECZ O ROMANIE INGARDENIE
reż. Sławomir Koehler, 2021, 56’
Portret intelektualny polskiego filozofa światowej sławy, Romana Ingardena, z najistotniejszymi elementami 
biograficznymi. To zapis idei Ingardena przedstawiony za pomocą wielu technik, m.in. inscenizacji, animacji 
komputerowych, cytatów z pamiętników i prac profesora, wypowiedzi jego uczniów, filozofów i historyków.

ANTONI KOCJAN. CZŁOWIEK, KTÓRY ZATRZYMAŁ RAKIETY V
reż. Małgorzata Walczak, Marek Tomasz Pawłowski, 2020, 55’
Dramatyczny los najwybitniejszego polskiego konstruktora szybowców. Cichy, skromny, genialny samouk, 
którego wojna przeistoczyła w wywiadowcę AK. Dowodząc wywiadem lotniczym przyczynił się do 
zbombardowania tajnej bazy rakietowej Peenemunde, co pokrzyżowało plany Hitlera i umożliwiło Aliantom 
lądowanie w Normandii.

JAN KOWALEWSKI - OJCIEC POLSKIEJ KRYPTOLOGII
reż. Maciej Marmola, 2020, 14’
Wojna polsko-bolszewicka mogła potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby nie Jan Kowalewski, który w trakcie 
swojego życia był żołnierzem, wywiadowcą, szyfrantem, dyplomatą i dziennikarzem. To dzięki Kowalewskiemu 
polskie władze wiedziały o każdym ruchu rosyjskiej generalicji. 

ŚLĄSCY BOHATEROWIE
reż. Kamil Niesłony, 2021, 50’
Filmowa narracja o trudnych losach Górnoślązaków walczących w trzech powstaniach śląskich. O wydarzeniach 
związanych ze zrywami z lat 1919-1921, opowiadają uczestnicy walk oraz ich bliscy. To film o miłości do 
Śląska, odwadze i ofiarności szeregowych powstańców śląskich.

ŻOŁNIERZE NIECHCIANI
reż. Jacek Piotr Latałło, 2020, 51’
Losy żołnierzy Błękitnej Armii gen. J. Hallera, która zaczęła się formować we Francji w 1917 z ochotników polskiego 
pochodzenia, z tego ponad 20 tys. z Ameryki. Ich drogi prowadziły poprzez obóz szkoleniowy w Kanadzie, walkę 
we Francji i w Polsce, wojny z Rosją, aż do dramatycznego rozwiązania formacji i demobilizacji ochotników. Po 
wojnie nie zostali oni uznani przez żaden kraj, ani Polskę, ani USA, jako weterani wojenni.
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POZAKONKURSOWE PROJEKCJE FILMOWE | CKF „Stylowy” w  Zamościu, ul. Odrodzenia 9

ROTUNDA ZAMOJSKA. NIEZATARTA PAMIĘĆ

Premiera reportażu o zrewitalizowanej w bieżącym roku Rotundzie Za-
mojskiej. Obiekt prezentowany jest w ujęciu historycznym oraz jako 
miejsce pielęgnowania pamięci i edukacji.

KANAŁ AUGUSTOWSKI  
 -  DZIEŁO ŻYCIA IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
reż. Leszek Wiśniewski, 2020, 54’

Opowieść o fenomenie sztuki inżynierskiej na światową skalę, niezwy-
kłych okolicznościach budowy Kanału Augustowskiego, nowatorstwie 
rozwiązań technicznych i nadzwyczajnej żywotności tej niezwykłej bu-
dowli hydrotechnicznej. 

PRZEŁAMAĆ BARIERĘ STRACHU
reż. Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski, 2020, 54’

Film prezentuje kresowe korzenie ks. abp. Ignacego Tokarczuka, jego 
nieugiętą wolę pracy duszpasterskiej oraz walkę z aparatem represji 
i służbami specjalnymi PRL-u, skierowanymi do pacyfikacji niepokornego 
duszpasterza.

MOCNI NADZIEJĄ
reż. Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie, 2020, 53’

Dokument przywołujący wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 r. Autorzy 
przypominają historię, która przez lata kształtowała ducha narodu, uka-
zują też rolę duchowych przywódców Polski: Prymasa Tysiąclecia Stefa-
na Wyszyńskiego i Karola Wojtyły – Papieża Polaka. 
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Biuro Zamojskiego Festiwalu Filmowego

Centrum Kultury Filmowej „STYLOWY” w Zamościu  
ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość  
tel./fax: +48 84 639 23 13  
e-mail: ckf@stylowy.net

Dyrektor Festiwalu
Andrzej Bubeła – dyrektor Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu 
a.bubela@stylowy.net 
 
Koordynator ze strony TVP Historia
Stanisław Królak
Stanislaw.Krolak@tvp.pl

Koordynator wydarzeń plenerowych
Radosław Turczyn  
r.turczyn@stylowy.net 
 
Koordynator ds. marketingu, obsługa biura festiwalowego
Małgorzata Stępniewska  
m.stepniewska@stylowy.net 
 
Strona internetowa, obsługa informatyczna, kopie filmowe
Tomasz Jagi 
t.jagi@stylowy.net
Wojciech Józefowicz
w.jozefowicz@stylowy.net

ORGANIZATORZY

mailto:a.bubela@stylowy.net
mailto:Stanislaw.Krolak@tvp.pl
mailto:r.turczyn@stylowy.net
mailto:m.stepniewska@stylowy.net
mailto:t.jagi@stylowy.net
mailto:w.jozefowicz@stylowy.net




PARTNERZY:

WSPÓŁFINANSOWANIE:

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT HONOROWY:

ORGANIZATORZY:

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków: 
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Miasta Zamość, TVP Historia, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie. Smakuj Życie!”
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