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Publikace ve zkratce představuje některé z důležitých momentů sbližování českých disidentů s polskou opozicí 
v 70. a 80. letech, včetně připomenutí mezinárodního semináře „Střední Evropa. Kultura na rozcestí – mezi totali‑
tarismem a komercionalismem” a „Přehlídky nezávislé Československé kultury” v roce 1989 ve Vratislavi. Podává 
stručný přehled aktivit SPCz v dobách totality a činnost po roce 1990.

Větší část publikace se zaměřuje na zdokumentování třiceti let aktivní činnosti regionální pobočky SPCzS 
v Těšíně a její spolupráci s českými partnery zejména v Českém Těšíně a okolním regionu. V historii měst a jejich 
obyvatel, uměle rozdělených ve dvacátých letech minulého století, se odrážejí svízelná období, jež se stala podhou‑
bím pro celou řadu vzájemných antipatií, výčitek a přejímání stereotypů. Konec roku 1989 a počátek roku 1990 
byl v Těšínech obdobím intenzivního navazování vztahů mezi členy Občanského fóra a zástupci polské opozice. 
U všech byla patrná potřeba nového objevování, seznamování s historií a kulturou sousedních států. Za dobu třiceti 
let vzniklo v Těšínech mnoho příkladných iniciativ a mnoho kvalitních partnerských vztahů nejen v rámci aktivit 
SPCzS, ale taky díky nově vzniklým projektům podporovaným Euroregiony Těšínského Slezska a státní správou. 
Do budoucích let proto můžeme hledět optimisticky a s velkou nadějí, že „stezky svobody” budou provždy jen his‑
torickou záležitostí. 

Publikacja przypomina w skrócie niektóre ważne momenty integracji czeskich dysydentów z polską opozycją 
w latach 70. i 80. XX wieku. Wraca też pamięcią do międzynarodowego seminarium Europa Środkowa. Kultura na 
rozdrożu, między totalitaryzmem a komercjalizmem oraz przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej w 1989 
roku we Wrocławiu. Pokrótce przedstawia działalność SPCz w okresie totalitaryzmu i po 1990 roku. 

Większa część publikacji poświęcona jest trzydziestu latom aktywnej działalności oddziału regionalnego SPCzS 
w Cieszynie i jej współpracy z czeskimi partnerami, zwłaszcza w Czeskim Cieszynie i okolicy. W historii miast i ich 
obywateli, sztucznie rozdzielonych w latach 20. XX wieku, odzwierciedla się trudny okres, który stał się przyczyną 
do powstawania całego szeregu wzajemnych antypatii, pretensji i akceptowania tworzonych stereotypów. Koniec 
1989 i początek 1990 roku był okresem intensywnego nawiązywania stosunków pomiędzy członkami Forum Oby‑
watelskiego i przedstawicielami polskiej opozycji. Wszyscy czuli potrzebę odkrywania nowego, poznawania historii 
i kultury sąsiednich państw. W ciągu trzydziestu lat w Cieszynie powstało wiele godnych naśladowania inicjatyw 
i wiele wartościowych relacji partnerskich, nie tylko w ramach działalności SPCzS, ale także dzięki nowo powsta‑
łym projektom wspieranym przez Euroregion Śląsk Cieszyński i władze państwowe. W przyszłość możemy więc 
patrzeć z optymizmem i nadzieją, że „ścieżki wolności” pozostaną już na zawsze historią.

Gertruda Chowanioková, Janusz Legoń
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Polsko ‑československá solidarita vznikla na 
základě působení neformálních organizací a opozič‑
ních či nezávislých aktivit v Polsku a Československu 
v období komunistického režimu. V sedmdesátých 
letech se objevily ve východní Evropě nové opoziční 
vlny. Zatímco v Polsku se angažovalo několik tisíc 
osob, v Československu byla opoziční činnost skoro 
neviditelná. Aktivita se v ČSSR zvýšila na konci roku 
1976, kdy bylo zahájeno shromažďování podpisů pod 
Prohlášení Charty 77.

Veřejnost v Evropě byla o opozičních prou‑
dech v ČSSR informována prostřednictvím tiskovin 
a vysílání Rádia Svobodná Evropa. Jedno z čísel pol‑
ského politického čtvrtletníku Krytyka, vydaného 
na jaře 1978, bylo z velké části složeno z vybraných 
dokumentů Charty 77 a textů českých autorů Pavla 
Kohouta, Ladislava Hejdánka, Jana Patočky a Jiřího 
Hájka. Jako člen redakce, která se vědomě prezento‑
vala jako „středoevropská”, byl v tiráži uveden vedle 
Maďarů a Poláků také Václav Havel. V osmdesá‑
tých letech vydávali polští oponenti komunistického 

 

Stručný nárys opozičních aktivit  
a vznik Polsko ‑československé solidarity
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vycházela ediční řada těchto děl. Mimo jiné díla Bohu‑
mila Hrabala, Josefa Škvoreckého, Václava Havla 
a Jana Pelce. Zároveň se vytvářel ilegální archiv nezá‑
vislých publikací.

V létě 1985 došlo k dalšímu důležitému navázání 
kontaktů. Iniciátorem byl Petr Pospíchal, který přes 
studenta Rudolfa Vévodu navázal ve Varšavě kontakt 
se Zbigniewem Janasem. K osobnímu setkání došlo 
v Západních Tatrách u vrcholu Grześ, polskou stranu 
zastupoval Zbigniew Janas a Janusz Onyszkiewicz, 
českou pak Petr Pospíchal a Jan Wünsch. Následovala 
další setkání a přenosy nelegální literatury. Koncem 
roku 1986 nedaleko Visly po setkání s českosloven‑
skými kurýry byla zadržena polská kurýrka Anna 
Walentová.

V lednu 1987 byl v Brně zatčen člen Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), signatář 
Charty 77 a aktivista Polsko ‑československé solidarity 
Petr Pospíchal. Byl obviněn z rozšiřování polských 
nezávislých publikací a z udržování kontaktů s akti‑
visty podzemního hnutí Solidarity. Poláci zahájili 
sbírku podpisů pod peticí, která požadovala propuštění 
českého disidenta. Tento dokument byl předán česko‑
slovenskému velvyslanectví ve Varšavě. Současně se 
v Podkové Leśne konala mše pro Petra Pospíchala, 
pak následovala série přednášek o československých 
disidentských aktivitách společně s výstavou českoslo‑
venského samizdatu.

Dne 16. dubna 1987 SPCz uspořádalo demonstraci 
v centru Vratislavi za propuštění Petra Pospíchala, kde 
se sešlo přes tisíc obyvatel Vratislavi. Policie zadržela 
všechny pořadatele demonstrace, kteří pak byli po 

režimu taky česky psané časopisy „druhého oběhu” 
(Opinie/Názory a Zona), které se snažili propašo‑
vat do Československa. Ve Vratislavi vycházel od 
roku 1987 Informační buletin Polsko ‑československé 
solidarity (Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko‑
‑Czechosłowackiej), který se již výhradně věnoval 
tématu spolupráce obou opozičních hnutí.

Mladí aktivisté z Vratislavi dokázali efektivně 
navázat na předchozí kontakty polských disidentů se 
signatáři Charty 77. Zaměřili se zejména na konkrétní 
aktivity a ideologické proklamace ponechávali známěj‑
ším disidentům. Byly to nejen konspirativní schůzky 
a pašování, ale zejména akce ve veřejném prostoru: 
happeningy, pouliční demonstrace a kolportáže letáků. 
Vytvářeli především platformu, na které se mohli sjed‑
notit všichni zájemci o společnou práci. Ohlas našli 
zejména mezi členy Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných, kteří od počátku také pracovali s veřejnou 
publicitou u konkrétních kauz. Následovaly společné 
aktivity (shromažďování a distribuce samizdatů, 
nezávislé a exilové literatury za hranice, setkání na 
horách, organizace předávacích akcí, pomoc obětem 
represí a šíření informací o nezávislých iniciativách), 
ty pak vyústily v roce 1981 k podepsání dohody mezi 
zástupci polského Výboru na obranu dělníků (KOR) 
a Charty 77 o spolupráci.

Do roku 1984 byla velmi aktivní především stře‑
diska v Praze a Vratislavi. V roce 1985 byly zřízeny 
pobočky v Brně a Varšavě. O rok později byla zalo‑
žena skupina překladatelů, kteří překládali zakázanou 
současnou českou a slovenskou literaturu. Pod názvem 
„Sbírka české a slovenské nezávislé literatury” 
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48 hodinách vazby propuštěni a odsouzeni přestupko‑
vou komisí k zaplacení pokuty ve výši 25 až 50 tisíc PLN.

Ve Varšavě zorganizoval podpisovou akci za pro‑
puštění Pospíchala Zbigniew Janas.

Během demonstrace byly na mnoha místech ve 
Vratislavi rozšířeny letáky: „SOS pro Pospíchala”. 

Touto akcí za osvobození českého aktivisty vystou‑
pila SPCz z ilegality. Petr Pospíchal byl 18. 5. 1987 
propuštěn.

V roce 1987 uplynulo 10 let od vzniku Charty 77. 
Na památku tohoto výročí vydalo SPCz příležitostný 
kalendář a řadu poštovních známek, část byla na hrani‑
cích zabavena, část se dostala do oběhu. Český ministr 
pošt a spojů vydal zákaz doručování dopisů, na kterých 
byly tyto známky. Navzdory tomuto zákazu byl dopis 
s razítkem SPCz dodán například Petru Pospíchalovi.

V dubnu 1987 Mirosław Jasiński a Józef Pinior 
vypracovali novou koncepci činnosti čerpající ze zku‑
šeností z činnosti KOR. Koncepce byla s českými 
disidenty domluvena při pobytu Mirosława Jasińského 
v Praze. Text plánované společné deklarace vypraco‑
val Václav Havel. M. Jasińskému se ji podařilo přes 
podrobnou prohlídku StB propašovat do Polska. Začal 
sběr podpisů pod společnou deklarací. Za českoslo‑
venskou stranu ji podepsali: Jan Wünsch, Egon Bondy, 
Petr Cibulka, Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Vác‑
lav Benda, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Miklós 
Duray, Ivan Lamper, Ladislav Lis, Lenka Marečková‑
‑Müllerová, Václav Malý, Václav Havel, František 
Stárek, Jaroslav Šabata, Milan Šimečka, Petr Uhl 
a Josef Vohryzek. V Polsku podepsali: Leszek Budre‑
wicz, Zbigniew Bujak, Andrzej Drawicz, Andrzej 
Falkiewicz, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, P. 
Leon Kantorski, prof. Jan Kielanowski, Jacek Kuroń, 
Barbara Labuda, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Zbi‑
gniew Romaszewski, Bohdan Skaradziński, Eugeniusz 
Szumiejko a Henryk Wujec. Prvními mluvčími se stali 
Józef Pinior a Anna Šabatová.

Leták na podporu uvězněného Stanislava Devátého / ulotka 
 wspierająca uwięzionego Stanislava Devátého, 1989 (arch. SPCzS)
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polského hnutí Svoboda a mír. Členové SPCz uspo‑
řádali ve dnech 15.–22. května protestní hladovku 
v Praze a ve Vratislavi. SPCz rovněž podniklo kroky 
k ochraně katolické církve v Československu.

V červenci 1988, během příštího velkého setkání 
hlavních aktivistů demokratické opozice v horách, 
bylo podepsáno společné prohlášení k 20. výročí 
zásahu vojsk Varšavské smlouvy v Československu.
Přítomna byla i skupina nezávislých kameramanů – 
skupina nezávislého Originálního Videojournalu.

Dne 6. července 1987 byl vyhlášen Kruh polsko‑
‑československé solidarity. Polsko ‑česko ‑slovenská 
solidarita je nejdéle trvající a největší nezávislá inicia‑
tiva ve střední a východní Evropě.

V polovině srpna 1987 se opět uskutečnilo „ple‑
nární” setkání disidentů obou států, kromě „starých” 
účastníků setkávání Charty 77 a KSS KOR se zúčast‑
nili i noví příznivci.

V září 1987 na „Cestě přátelství” pod Sněžkou 
uspořádala SPCz spolu s hnutím Svoboda a mír akci 
na obranu ekologicky ohrožených území obou států 
pod heslem „Zachraňme Krkonoše”.

Na podzim roku 1987 vznikla ve Zlíně další pašo‑
vací skupina tvořena lidmi z opozičních kruhů kolem 
Stanislava Devátého. Pašovacích akcí se především 
zúčastnili Miroslav Odložil, Bedřich Koutný, Petr Bar‑
toš a Pavel Jungmann.

V březnu 1988 zahájila Polsko ‑československá 
solidarita svou kampaň „Patronát”, v níž vyzvala 
všechny občany a organizace, aby se v Českoslo‑
vensku starali o politické vězně a jejich rodiny. Tuto 
kampaň propagoval Informační bulletin SPCz. Ve 
svých dalších číslech uvádějí jména a místa pobytu 
vězňů svědomí a adresy jejich rodin, jakož i informace 
o patronátech mnoha lidí a nezávislých skupin na obou 
stranách hranice.

Důležitým krokem SPCz byla demonstrace na 
rumunském velvyslanectví ve Varšavě, pořádaná na 
výzvu signatářů Charty 77 v únoru 1988, po masakru 
v Temešváru.

V roce 1988 došlo k zesílení represí proti aktivistům 
demokratické opozice v Československu a zástupcům 

Soukromý archiv Vladimíra Šebka / Archiwum Vladimíra Šebka
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Zároveň připravili v Těšíně akci k výročí invaze vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa.

Dne 25. června 1989 došlo poblíž Králického Sněž‑
níku k setkání Zbigniewa Janase, Mirosława Jasińského, 
Václava Havla, Václava Malého, Petra Pospíchala, 
Anny Šabatové a dalších přátel a byly zde dohod‑
nuty společné aktivity. Mimo jiné byl projednán návrh 
uspořádat seminář, přehlídku nezávislé českosloven‑
ské kultury a protest proti stavbě koksovny ve Stonavě.

Další iniciativou SPCz bylo založení v Podkově 
Leśne Polsko ‑maďarské solidarity 18. února 1989.

Počátkem jara 1989 byly ve Slezsku navázány 
kontakty mezi opozičními aktivisty z Opavska Jaro‑
mírem Piskořem, Alešem Bartuskem, Ivo Mludkem 
a Januszem Okrzesikem (Bílsko ‑Bělá), Andrzejem Gra‑
jewskim (Bílsko ‑Bělá) a Jerzym Kronholdem (Těšín). 
Zrodila se místní pobočka Polsko ‑československé soli‑
darity, která pak vyvíjela své aktivity proti vybudování 
koksovny ve Stonavě na česko ‑polském příhraničí. 

Soukromý archiv Vladimíra Šebka / Archiwum Vladimíra Šebka

Soukromý archiv Vladimíra Šebka / Archiwum Vladimíra Šebka
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Michnik, Zbigniew Janas, Jerzy Kronhold, Janusz 
Okrzesik. Paradoxně se na jednání nedostal Mirosław 
Jasiński, pro kterého i nadále platil zákaz vstupu do 
ČSSR. Prohlášení účastníků setkání se dotklo nejen 
nových vzájemných vztahů, ale rovněž i palčivých 
problémů znečištění prostředí na společné hranici.

Dne 21. 12. 1989 zorganizovalo SPCz setkání 
v Českém Těšíně. Z polské strany se zúčastnili 
zástupci NSZZ Solidarita a Občanského parlament‑
ního klubu a zástupci OF z Prahy, Ostravy a Brna, 
mimo jiné: manželé Šabatovi, Petr Pithart, Jaromír 
Piskoř, Alexandr Vondra, Marian Siedlaczek, Adam 

Archiv / archiwum SPCzS
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dny křesťanské kultury pod heslem „Buďme všichni 
jedno”. Při této příležitosti byla hranice dočasně ote‑
vřena v Tlumačově – Otovicích.

V roce 1991 bylo zaregistrováno občanské sdru‑
žení Polsko ‑československá solidarita, jejímž cílem 
je spolupráce mezi Polskem, Českem, Slovenskem 
a ostatními evropskými zeměmi, jakož i šíření vzájem‑
ných znalostí o kulturních a společenských počinech. 
Ve stejném roce došlo k založení Nadace Polsko‑
‑československé solidarity se sídlem ve Varšavě.

 Ve dnech 8. a 9. února 1992 se ve Vratislavi 
konala první členská schůze SPCz. Bylo jmenováno 
šest regio nálních poboček a byla zvolena Rada řeč‑
níků, mezi nimi Mirosław Jasiński, Jerzy Kronhold, 
Warcisław Martynowski, Janusz Okrzesik a Jarosław 
Rybski. Byla zřízena síť úřadů koordinujících práci 
sdružení.

V dalších letech se SPCzS soustředila na pomoc 
ve východní Evropě, připomínání činnosti v době 
totality budováním „stezek kurýrů”, organizováním 
konferencí, kulturních a společenských aktivit ve zna‑
mení společného poznávání se a sbližování sousedních 
zemí.

V soušasnosti jsou nejaktivnější sdružení v Těšíně, 
Nové Rudě a Nadace SPCzS, která má nyní sídlo 
v Kladsku.

Četní aktivisté z doby totality i nynější čle‑
nové sdružení budující vzájemné dobré sousedské 
vztahy obdrželi za své úsilí přední česká a polská 
vyznamenání.

Po roce 1990
V nové politické situaci se změnilo společen‑

ské postavení většiny účastníků hraničních setkání. 
Z bývalých politických vězňů a pronásledovaných 
občanů začala vyrůstat nová politická elita. Je zde pre‑
zident československé republiky, ministři, diplomaté, 
 redaktoři prestižních novin a ředitelé institucí.

Změnila se i činnost hnutí Polsko ‑československé 
solidarity. Dne 17. března se z podnětu SPCz 
sešli prezident Václav Havel a předseda Solida‑
rity Lech Wałęsa. Podle tradice podzemního hnutí 
SPCz se setkání konalo v horách, tentokrát v poho‑
dlných přístřeškových sálech v průsmyku Okraj. 
V dubnu 1990 uspořádala SPCz návštěvu českého pre‑
miéra Petra Pitharta v jižním Polsku.

Stále ovšem přetrvávaly byrokratické překážky 
mezi překračováním hranic mezi Polskem a Českoslo‑
venskem. SPCz vydala výzvu k liberalizaci cestovního 
styku mezi oběma zeměmi.

 V květnu 1990 vznikl v hraničních městech Český 
Těšín a Těšín za podpory členů hnutí SPCz a OF 
Český Těšín divadelní festival, který pak vyrostl ve 
známý Mezinárodní divadelní festival Na hranici. 
Na podzim téhož roku se konal společný festival OF 
a SPCz v obou městech včetně demonstrace v Besky‑
dech na Čantorii.

První akcí, kterou v roce 1990 uspořádala Polsko‑
‑československá solidarita (pobočka v Nové Rudě), 
Kladský občanský výbor, Občanské fórum v Brou‑
mově a Klub katolické inteligence, byl společný protest 
na uzavřeném hraničním přechodu v Tlumačově. 
V roce 1990 zorganizovala 1. Polsko ‑československé 
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Solidarność Polsko–Czechosłowacka powstała dzięki 
inicjatywie nieoficjalnych organizacji oraz opozycyj-
nej lub niezależnej działalności wielu osób w Polsce 
i Czechosłowacji w czasach reżimu komunistycznego. 
W latach siedemdziesiątych poja wiły się we Wschod-
niej Europie nowe fale opozycyjne. O ile w Polsce 
zaangażowanych było kilka tysięcy osób, w Czechosło-
wacji działalność opozycyjna była prawie niewidoczna. 
Aktywność opozycyjna w CSRS przybrała na sile pod 
koniec 1976 roku, kiedy rozpoczęto zbieranie podpi-
sów pod deklaracją Karty 77.

Europejska opinia publiczna była informowana 
o opozycyjnych prądach w CSRS za pośrednictwem 
niezależnej prasy i Radia Wolna Europa. Już drugi nu‑
mer wydawanego poza cenzurą polskiego kwartalnika 
„Krytyka” (datowany na jesień 1978) był w większo‑
ści poświęcony wybranym dokumentom Karty 77 
i tekstom czeskich autorów Pavla Kohouta, Ladislava 
Hejdánka, Jana Patočki, Jiřího Hájka, Ludvíka Vaculíka 
i Zdenka Mlynářa. Jako jeden z członków redakcji, 

 

Zarys działalności opozycyjnej  
i powstanie Solidarności Polsko–Czechosłowackiej
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Setkání v Krkonoších, zleva / Spotkanie w Karkonoszach, od lewej: Marta Kubišová,
Václav Havel, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń,1978 (archiv Libri prohibiti – Praha)
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Młodzi aktywiście z Wrocławia potrafili skutecz‑
nie nawiązać do poprzednich kontaktów polskich 
dysydentów z sygnatariuszami Karty 77. Skoncentro‑
wali się przede wszystkim na konkretnych działaniach, 
pozostawiając ideologiczne proklamacje bardziej zna‑
nym dysydentom. Były to nie tylko konspiracyjne 
spotkania i przemyt, ale w szczególności działania 
w przestrzeni publicznej: happeningi, demonstracje 
uliczne i kolportaż ulotek. Tworzyli platformę, wokół 
której mogli zjednoczyć się wszyscy zainteresowani 
wspólnym działaniem. Oddźwięk znaleźli zwłaszcza 
wśród członków Komitetu Obrony Niesprawiedliwie 
Prześladowanych (VONS), którzy od początku starali 
się upublicznić konkretne sprawy. Realizowano wspól‑
nie wiele przedsięwzięć (gromadzenie i dystrybucja 
zakazanych publikacji oraz niezależnej i emigracyj‑
nej literatury, spotkania w górach, organizacja akcji 
charytatywnych, pomoc ofiarom represji, propagacja 
informacji o niezależnej działalności). 

Do roku 1984 działalność SPCz prowadziły przede 
wszystkim ośrodki w Pradze i we Wrocławiu. Latem 
1985 roku nawiązano następny ważny kontakt. Inicjato‑
rem był Petr Pospíchal, który poprzez studenta Rudolfa 
Vévodę nawiązał w Warszawie kontakt ze Zbigniewem 
Janasem. Do osobistego spotkania doszło w Tatrach 
Zachodnich pod szczytem Grześ, polską stronę re‑
prezentował Zbigniew Janas i Janusz Onyszkiewicz, 
czeską Petr Pospíchal i Jan Wünsch. Następowały ko‑
lejne spotkania i przemyt nielegalnej literatury. 

Rok później powołano grupę tłumaczy zajmujących 
się przekładami na język polski zakazanej w owym 
czasie współczesnej literatury czeskiej i słowackiej. 

która od tego numeru prezentowała się jako „środ‑
kowoeuropejska”, obok Polaków (Konrad Bieliński, 
Jacek Kuroń, Jan Lityński, Adam Michnik, Stefan Star‑
czewski, Jan Walc, Roman Wojciechowski) i Węgra 
(Miklos Haraszti) w stopce redakcyjnej wymieniony 
był także Václav Havel. Później na tych łamachopubli‑
kowany został m.in. słynny esej Havla Siła bezsilnych.

W tym czasie doszło w Krakonoszach do dwóch 
pierwszych spotkań działaczy Komitetu Samoobrony 
Społecznej KOR i Karty 77 (lipiec i wrzesień 1978), 
która zapoczątkowała współpracę środowisk opozycyj‑
nych z obydwu krajów. 

Lata 1981–1989
Inicjatywa powołania SPCz zrodziła się we Wro‑

cławiu, jej pomysłodawcami byli Mirosław Jasiński 
i Aleksander Gleichgewicht. Inspiracją było Posła-
nie do Ludzi Pracy Europy Wschodniej uchwalone na 
pierwszym zjeździe „Solidarności” we wrześniu 1981. 
W październiku 1981 Gleichgewicht nawiązał kon‑
takt z Czechami: Jaroslavem i Janem Šabatami, Anną 
Šabatovą i Václavem Malym. Nie podjęto jednak szer‑
szej działaności, a po wprowadzeniu stanu wojennego 
13 grudnia 1981 Gleichgewicht został internowany. 
Od wiosny 1982 kierownictwo objął Mirosław Jasiń‑
ski. Kiedy okazało się, że wznowione kontakty zostały 
zinfiltrowane przez służby bezpieczeńsywa, Jasiński 
w 1984 wymienia wprowadza do SPCz zupełnie nowe 
osoby. W zespole znaleźli się: Mieczysław Piotrow‑
ski (Dučin), Jarosław Broda, Marcin Gruszecki i inni, 
który stanowić będą trzon organizacji aż do końca za‑
konspirowanej działalności SPCz.
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Powstaje podziemna seria wydawnicza pod nazwą 
„Kolekcja Czeskiej i Słowackiej Literatury Nieza‑
leżnej”, w ramach której opublikowano m.in. utwory 
Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckiego, Václava 
Havla i Jana Pelca. W tym samym czasie utworzono 
również archiwum wydawnictw niezależnych.

Pod koniec 1986 roku niedaleko Wisły po spotka‑
niu z czechosłowackimi kurierami została zatrzymana 
polska kurierka Anna Walenta.

W styczniu 1987 roku w Brnie aresztowano członka 
Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowa‑
nych, sygnatariusza Karty 77 i działacza Solidarności 
Polsko ‑Czechosłowackiej, Petra Pospíchala. Oskar‑
żono go o rozpowszechnianie polskich wydawnictw 
niezależnych i utrzymywanie kontaktów z działaczami 
podziemnej „Solidarności”. W Warszawie Zbigniew 
Janas zorganizował akcję zbierania podpisów na rzecz 
uwolnienia Petra Pospíchala. Dokument ten przeka‑
zano w ambasadzie Czechosłowacji w Warszawie. 
W tym samym czasie w Podkowie Leśnej odprawiona 
została msza święta w intencji Pospíchala, po której 
zapoczątkowano cykl wykładów o czechosłowackim 
ruchu niezależnym połączonych z wystawą czechosło‑
wackiego samizdatu.

16 kwietnia 1987 roku SPCz zorganizowała w cen‑
trum Wrocławia demonstrację na rzecz uwolnienia 
Pospíchala, która zgromadziła ona ponad tysiąc wro‑
cławian. Milicja zatrzymała wszystkich organizatorów 
manifestacji, którzy po 48 godzinach aresztu zostali 
zwolnieni i skazani przez kolegium do spraw wykro‑
czeń na grzywny w wysokości od 25 do 50 tysięcy 
(ówczesnych) złotych.

Podczas manifestacji w wielu punktach Wrocła‑
wia rozrzucano ulotki: „SOS dla Pospíchala”. Akcją 
na rzecz uwolnienia czeskiego działacza SPCz ujaw‑
niła swą dotychczas konspiracyjną działalność. 18 maja 
1987 roku Pospíchal został zwolniony.

W 1987 roku minęło 10 lat od powołania Karty 77. 
Dla upamiętnienia tej rocznicy SPCz wydała okolicz‑
nościowy kalendarz oraz serię znaczków pocztowych, 
część z nich została skonfiskowana na granicy, a część 
udało się wprowadzić do oficjalnego obiegu. Zmusiło 
to czeskiego ministra poczty i łączności do wyda‑
nia zakazu doręczania listów, na których przyklejone 
były owe znaczki. Mimo tego zakazu list ofranko‑
wany znaczkiem SPCz otrzymał w więzieniu np. Petr 
Pospíchal.

W kwietniu 1987 roku Mirosław Jasiński i Józef Pi‑
nior opracowali nową koncepcję działania czerpiąc 
z doświadczeń KOR. Koncepcja została omówiona z cze‑
skimi dysydentami podczas pobytu Jasińskiego w Pradze. 
Tekst wspólnie zaplanowanej deklaracji opracował Vác‑
lav Havel. Deklarację, mimo skrupulatnej kontroli StB 
(czechosłowackiej służby bezpieczeństwa), udało się Ja‑
sińskiemu przemycić do Polski. Rozpoczęła się akcja 
zbierania podpisów pod wspólną deklaracją. Ze strony 
czechosłowackiej podpisy złożyli: Jan Wünsch, Egon 
Bondy, Petr Cibulka, Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, 
Václav Benda, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Miklós 
Duray, Ivan Lamper, Ladislav Lis, Lenka Marečková‑
‑Můllerová, Václav Malý, Václav Havel, František 
Stárek, Jaroslav Šabata, Milan Šimečka, Petr Uhl i Jo‑
sef Vohryzek. W Polsce podpisali: Leszek Budrewicz, 
Zbigniew Bujak, Andrzej Drawicz, Andrzej Falkiewicz, 
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Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, ks. Leon Kantor‑
ski, prof. Jan Kielanowski, Jacek Kuroń, Barbara Labuda, 
Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, 
Bohdan Skaradziński, Eugeniusz Szumiejko a Hen‑
ryk Wujec. Pierwszymi rzecznikami zostali Józef Pinior 
i Anna Šabatová.

6 lipca 1987 roku ogłoszono powstanie Kręgu Przy‑
jaciół Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej (jedynej 
sformalizowanej struktury SPCz).

W połowie sierpnia 1987 roku ponownie doszło do 
spotkania dysydentów z obu krajów na granicy (na Bo‑
rówkowej Górze).

We wrześniu 1987 roku na Drodze Przyjaźni 
Polsko ‑Czechosłowackiej pod Śnieżką SPCz wraz 
z ruchem Wolność i Pokój zorganizowała pod hasłem 
„Ratujmy Karkonosze” akcję ekologiczną w obro‑
nie przyrody górskiej zagrożonej w obu krajach przez 
przemysł ciężki.

Jesienią 1987 roku w Zlinie powstała następna 
grupa przerzutowa, złożona z osób skupionych wo‑
kół Stanislava Devátého. W akcjach przemytniczych 
uczestniczyli przede wszystkim Miroslav Odložil, 
Bedřich Koutný, Petr Bartoš i Pavel Jungmann.

Ważną imprezą SPCz była demonstracja pod am‑
basadą rumuńską w Warszawie, zorganizowana na 
wezwanie sygnatariuszy Karty 77, w lutym 1988 roku, 
po masakrze w Timisoarze. W marcu 1988 SPCz roz‑
poczęła akcję „Patronat”, zwracając się do wszystkich 
obywateli i organizacji o objęcie opieką więźniów po‑
litycznych i ich rodzin z drugiego państwa. Akcję tę 
propagowano w „Biuletynie Informacyjnym” wyda‑
wanym od grudnia 1987 roku. W kolejnych numerach 
ukazywały się nazwiska i miejsca pobytu więźniów 
sumienia oraz adresy ich rodzin, a także informacje 
o przystąpieniu do patronatu wielu osób i ugrupowań 
niezależnych po obu stronach granicy.

W 1988 roku nasiliły się represje wobec dzia‑
łaczy opozycji demokratycznej w Czechosłowacji 

Leták na podporu Petra Pospíchala / Ulotka wspierająca 
Petra Pospíchala, 1987, archiv SPCzS
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i przedstawicieli polskiego ruchu Wolność i Po‑
kój. Członkowie SPCz zorganizowali w Pradze i we 
Wrocławiu trwającą od 15 do 22 maja głodówkę pro‑
testacyjną. SPCz podjęła także działania w obronie 
kościoła katolickiego w Czechosłowacji. 

W lipcu 1988, podczas kolejnego dużego 
spotkania działaczy opozycji demokratycznej 
w górach (na Śnieżniku), została podpisana wspólna 
deklaracja w 20 rocznicę interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji. Obecni byli rów‑
nież kamerzyści z czeskiego niezależnego magazynu 
wideo Originální Videojournal.

oddział Solidarności Polsko–Czechosłowackiej, który 
podejmował działania przeciwko budowie koksowni 
w Stonawie na czesko–polskim pograniczu. Przygo‑
tował również akcję upamiętniającą rocznicę inwazji 
wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację (pi‑
szemy o tym szczegółowo na kolejnych stronach).

Dnia 25 czerwca 1989 roku w okolicach Śnieżnika 
doszło do spotkania Zbigniewa Janasa, Mirosława 
Jasińskiego, Václava Havla, Václava Malého, Petra 
Pospíchala, Anny Šabatovej i innych, podczas którego 
uzgodniono wspólne działania w kontekście nowej sy‑
tuacji w Polsce. 

Od 3 do 5 listopada 1989 we Wrocławiu odbyło 
się Międzynarodowe Seminarium Europa Środkowa. 
Kultura na rozdrożu – pomiędzy totalitaryzmem 
a komercjalizmem oraz Festiwal Niezależnej Kultury 
Czeskiej i Słowackiej.

21 grudnia 1989 roku SPCz zorganizowała spotka‑
nie w Czeskim Cieszynie. Polską stronę reprezentowali 
przedstawiciele NSZZ Solidarność i Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego, a czeską przedstawiciele Fo‑
rum Obywatelskiego (OF) z Pragi, Ostrawy i Brna. 
W spotkaniu uczestniczyli między innymi małżeń‑
stwo Šabatów, Petr Pithart, Jaromír Piskoř, Alexandr 
Vondra, Marian Siedlaczek, Adam Michnik, Zbigniew 
Janas, Jerzy Kronhold, Janusz Okrzesik. Paradoksal‑
nie w obradach nie uczestniczył Mirosław Jasiński, 
który nadal był pozbawiony prawa wstępu na tery‑
torium CSRS. Końcowy komunikat uczestników 
spotkania dotyczył nie tylko nowych wzajemnych 
stosunków, ale również naglących problemów za‑
nieczyszczenia środowiska na wspólnej granicy. 

Na wzór SPCz było założeno 18 lutego 1989 w Pod‑
kowie Leśnej Solidarność Polsko ‑Węgierską 

Z początkiem wiosny 1989 roku zostały nawiązane 
kontakty pomiędzy opozycyjnymi aktywistami z ziemi 
opawskiej Jaromírem Piskořem, Alešem Bartuskiem, 
Ivo Mludkiem i Januszem Okrzesikem (Bielsko‑
‑Biała), Andrzejem Grajewskim (Bielsko ‑Biała) 
i Jerzym Kronholdem (Cieszyn). Powstał lokalny 
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Po 1990 roku
W nowej sytuacji politycznej zmienił się sta‑

tusu społeczny większości uczestników spotkań 
granicznych. Z byłych więźniów politycznych i prze‑
śladowanych obywateli wyrosła nowa elita polityczna, 
między nimi prezydent Republiki Czechosłowackiej, 
ministrowie, dyplomaci, redaktorzy prestiżowych gazet 

i dyrektorzy instytucji. Zmianom uległa również dzia‑
łalność Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej, która 
ze względu na przekształcenie państwa czechosłowac‑
kiego w republikę federalną i późniejszy jej rozpad, 
od tego okresu używa nazwy Solidarność Polsko‑Cze‑
sko‑Słowacka (SPCzS). Z jej inicjatywy 17 marca 
1990 doszło do spotkania prezydenta Václava Havla 
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Jerzy Kronhold, Warcisław Martynowski, Janusz 
Okrzesik i Jarosław Rybski. Powstała sieć biur koor‑
dynujących prace Stowarzyszenia. 

W następnych latach SPCzS skoncentrowała 
swoja działalność na pomocy dla Europy Wschodniej, 
przypominaniu o działalności w okresie totalitary‑
zmu i budowaniu „ścieżek kurierów”, organizowaniu 
konferencji, imprez kulturalnych i społecznych pod 
znakiem wzajemnego poznawania i zbliżania się kra‑
jów sąsiedzkich.

Obecnie do najbardziej aktywnych należy stowa‑
rzyszenie w Cieszynie, Nowej Rudzie oraz Fundacja 
SPCzS, która ma siedzibę w Kłodzku.

Duża grupa działaczy SPCzS z okresu totalitaryzmu 
oraz obecni członkowie stowarzyszenia budujący do‑
brosąsiedzkie stosunki otrzymali za swoją działalność 
wysokie czeskie i polskie odznaczenia państwowe.

i przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy. Zgod‑
nie z tradycją spotkanie odbyło się w górach, tym 
razem jednak w wygodnych, zadaszonych pomiesz‑
czeniach na przełęczy Okraj. W kwietniu 1990 roku 
SPCz zorganizowała wizytę czeskiego premiera Petra 
Pitharta w południowej Polsce. Ciągle jednak istniały 
biurokratyczne przeszkody dotyczące przekraczania 
granicy pomiędzy Polską a Czechosłowacją. SPCz 
ogłosiła apel o liberalizację ruchu turystycznego mię‑
dzy oboma krajami.

W maju 1990 roku przy wsparciu członków ruchu 
SPCzS i Forum Obywatelskiego z Czeskiego Cieszyna 
w granicznych miastach Czeski Cieszyn i Cieszyn 
powstał festiwal teatralny, który przerodził się w Mię‑
dzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy” (od 
2004 pod nazwą „Bez Granic”). Tego samego roku je‑
sienią w obu miastach odbywał się wspólny festiwal 
FO i SPCzS, którego częścią była demonstracja na 
Czantorii.

Pierwszą akcją zorganizowaną w 1990 roku przez 
oddział SPCz w Nowej Rudzie – wspólnie z Komitetem 
Obywatelskim Ziemi Kłodzkiej, Forum Obywatelskim 
z Broumova oraz Klubem Inteligencji Katolickiej – był 
protest na nieczynnym przejściu granicznym w Tłuma‑
czowie. W 1990 roku zorganizowano I Polsko ‑Czeskie 
Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Abyśmy 
wszyscy byli jedno”. Z tej okazji otwarto chwilowo 
przejście graniczne Tłumaczów–Otovice

W dniach 8 i 9 lutego 1992 roku odbył się we 
Wrocławiu I Walny Zjazd SPCz. Powołano na nim 
sześć Oddziałów Regionalnych oraz wybrano Radę 
 Rzeczników, w skład której weszli: Mirosław Jasiński, 
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Petruška Šustrová

Vyšší škola tolerance

O Chartě 77 se toho za čtyřicet let od doby, kdy 
vznikla, napsalo opravdu hodně, tolik, že si nejsem 
jista, zda se o ní dá povědět něco zbrusu nového, 
něco, co tu ještě nebylo. Psali o ní a stále píší odbor-
níci světových jmen, vyšly desítky pamětí, stovky 
rozhovorů a bezpočet článků. Sovětský disident 
Andrej Amalrik však kdysi napsal, že ryby vědí 
o rybách věci, o kterých se ichtyologům ani nesní, 
a tak si dovolím k té záplavě slov připojit i něko-
lik svých.

Pro mladší generaci je záhodno připomenout, že 
Charta vznikla v dusném prostředí normalizace, kdy 
už v zářné zítřky komunistického režimu nevěřil 
skoro nikdo. Nešlo jen o to, že režim svým občanům, 
či spíš poddaným, nedokázal zajistit dostatek skoro 
ničeho kromě propagandistických slov a že jim zaka‑
zoval věci, které jsou v civilizovaném světě běžné, 
jako třeba cestovat do zahraničí nebo číst knihy, 
o které měli zájem. Tu hlavní ránu si kremelské vedení 
uštědřilo samo, když v srpnu 1968 poslalo tanky do 

Československa. Právě tehdy, jak svorně tvrdí disi‑
denti ze všech zemí někdejšího sovětského bloku, 
padly poslední iluze, že se ten režim může vyvinout 
k něčemu lepšímu.

I za normalizace se lidé v Československu pocho‑
pitelně snažili jakž takž normálně žít. Zakládali rodiny, 
vychovávali děti, chodili do kina, dělali větší či menší 
ústupky, aby je úřady nechaly na pokoji, a vzdávali se 
nadějí na to, co bylo nedostupné. Nebo se snažili si 
to obstarat s co nejmenším rizikem vlastními silami 
– zboží pod pultem, nedostupné knihy v samizdatu 
a svobodné vzdělání třeba na bytových seminářích. 
Postupně vznikaly skupiny, které slovenská socioložka 
označuje za „ostrůvky pozitivní deviace” – skupiny lidí 
společného zájmu, kteří byli přesvědčeni, že si upro‑
střed profízlované společnosti mohou vzájemně věřit.

Společensky a politicky nejdůležitějším takovým 
ostrůvkem byla Charta 77, která propojila a posílila 
již existující nezávislé skupiny. Hlavními takovými 
skupinami, které měli posléze reprezentovat jednot‑
liví členové trojice mluvčích, byli – zhruba řečeno 
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– bývalí komunisté, intelektuálové, křesťané a under‑
ground. Bylo to propojení značně nezvyklé a podle 
mého názoru neobyčejně šťastné.

Vzpomínám si na jednu schůzku kolektivu mluv‑
čích z druhé poloviny osmdesátých let, na které se 
přítomní dohadovali o jakémsi problému a o tom, zda 
o něm má nebo nemá být sepsán a vydán chartovní 
dokument. Diskuse se vlekla, až nakonec kdosi prohlá‑
sil: „Tak se nehádejme, musíme se přece dohodnout.” 
A Jiří Ruml odpověděl: „Ne, nemusíme se dohodnout 
a je snad už po třech hodinách dohadování jasné, že 

se o tomhle dohodnout ani nemůžeme. Kdyby při‑
šla svoboda, taky nebudeme sedět v jedné politické 
straně.” A když se ohlédneme na to, co se dělo poz‑
ději, v demokratickém režimu, nemůžeme, než mu dát 
za pravdu.

Věcí, na kterých se chartisté nemohli shodnout, 
bylo hodně. Nebylo divu – sešli se přece z nejrůzněj‑
ších prostředí a byli názorově velice rozliční. Proto se 
hned ze začátku moudře dohodli, že se Charta bude 
vyjadřovat jen k věcem, na nichž se signatáři mohou 
shodnout. Když si dá někdo tu práci a projde všechny 

Cieszyn 2019 – Petr Pospíchal, Petruška Šustrová
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dokumenty Charty 77, které mimo jiné podle mého 
názoru velmi výstižně popsaly nedostatky a vady 
komunistického režimu, zjistí, že takových věcí vůbec 
nebylo málo.

V prostředí Charty vládla velká názorová tolerance. 
Ono to vlastně ani jinak nešlo a režim k tomu nemálo 
přispíval. Chartisté se totiž nemohli sejít veřejně, takže 
se scházeli v soukromí. A v soukromí se vede diskuse 
trochu jinak – sedíte u někoho na návštěvě, a ne ve veřej‑
ném sále s velkým publikem, nedohadují se stovky lidí, 
ale jen několik, všichni se znají a mnohdy předem vědí, 
na co někdo z ostatních nikdy nepřistoupí. A hlavně – 
všichni mají dobrou vůli, chtějí se dohodnout.

Názorová tolerance stála už u zrodu Charty 77. 
Těžko si totiž lze představovat, že by Václav Černý 
nebo Jan Patočka byli ctiteli hudby Plastiků nebo DG 
307 – a přesto se rockových muzikantů zastali, když je 
režim pronásledoval. Tito intelektuálové vzdělaní za 
první republiky dobře věděli, že svoboda je důležitější 
než hudební záliby. A že je nikdo nenutí, aby nadšeně 
chodili na rockové koncerty.

Pro marxisty možná nebylo úplně snadné se zastá‑
vat náboženské svobody – náboženství přece mělo 
být opiem lidstva, přežitkem minulosti, od kterého 
nádherný nový věk lidi osvobodí. Jenže ono je těžké 
sedět v pokoji, kde na stěně visí kříž, jíst chlebíčky, 
které připravila paní domu potom, co přišla z kostela, 
a vysvětlovat hostitelce, že podléhá bludu a měla by 
dostat rozum. Navíc když zcela viditelně rozum má…

Osobní styky pomohly překonat mnoho předsudků, 
které lidé z různých prostředí vůči sobě měli. Vidět na 
chodbě soudu s Plastiky osmnáctiletého muzikanta 

s vlasy málem po pás, jak se trochu podezřívavě 
vyptává letitého Františka Kriegla, proč jel bojovat do 
Španělska, byl zážitek trochu komický, ale poučný: 
takhle by to přece mělo být, měli bychom se ty ostatní, 
ty jiné, snažit pochopit, a nebýt zabednění ve svém 
jediném správném přesvědčení.

Záleží přece na tom, oč nám jde: Pokud nám jde 
o moc, je, jak můžeme vidět nejen na české politické 
scéně, každý prostředek dobrý. Jenže v Chartě o moc 
těžko mohlo jít, člověk tam mohl dosáhnout jen funkce 
mluvčího, a to věru nebyl žádný med, znamenalo to 
výslechy, domovní prohlídky, nebo i vězení. A spoustu 
práce.

Signatáři Charty 77 pochopitelně nebyli andělé, 
ale lidé s všemožnými lidskými chybami a nedostatky. 
Nelze jim však upřít, že naprostá většina z nich uměla 
nebo se naučila něco, co je pro lidské soužití neoby‑
čejně důležité: přistupovat k lidem, kteří si myslí něco 
jiného než oni sami, s otevřeností, nehledat v jiném 
názoru zlý úmysl. Snažit se překonat a obejít roz‑
pory a hledat shodu v tom, co je důležité. Nebylo 
to vždycky snadné, ale skoro vždycky se to dařilo – 
mimo jiné proto, že přece všichni podepsali úvodní 
Prohlášení Charty 77, kde bylo jasně popsáno, co je 
pro tuto iniciativu důležité, a že k sobě chartisté přistu‑
povali s důvěrou. Dá se říci, že přistoupili na prostou 
pravdu, že je každý z nás jiný, myslí si něco jiného, 
vede jiný způsob života, ale že žijeme v jednom světě, 
který bychom si snad nemuseli vzájemně ztrpčovat. 
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O Karcie 77 przez czterdzieści lat napisano 
tak wiele, że nie jestem pewna, czy da się jeszcze 
o niej powiedzieć coś nowego, coś czego jeszcze 
nie powiedziano. Pisały o niej i stale piszą eksperci 
światowej sławy, wydano dziesiątki pamiętni-
ków, setki rozmów i niezliczoną ilość artykułów. 
Sowiecki dysydent Andriej Amalrik napisał kiedyś 
słusznie, że ryby wiedzą o rybach rzeczy, o których 
się ichtiologom nie śniło, dlatego pozwolę sobie do 
tego potoku słów dodać kilka swoich.

Młodszemu pokoleniu warto przypomnieć, że 
„Karta” powstała w dusznym czasie normaliza‑
cji, kiedy w lepsze jutro komunistycznego reżimu 
nie wierzył już prawie nikt. Nie chodziło tylko o to, 
że obywatelom czy raczej poddanym reżim nie był 
w stanie zapewnić dostatku, prawie niczego oprócz 
propagandowych słów, i że zakazywał rzeczy, które 
w cywilizowanym świecie są na porządku dziennym, 
jak na przykład podróże za granicę lub czytanie książek, 
którymi się interesowali. Tę główną ranę przywództwo 

Kremla zadało sobie samo, kiedy w sierpniu 1968 roku 
wysłało czołgi do Czechosłowacji. Właśnie wtedy, 
jak zgodnie twierdzą dysydenci z wszystkich krajów 
byłego bloku sowieckiego, spadły ostatnie złudze‑
nia, że ten reżim może zmienić się w coś lepszego.

Oczywiście również w epoce normalizacji ludzie 
w Czechosłowacji starali się jakoś normalnie żyć. 
Zakładali rodziny, wychowywali dzieci, chodzili 
do kina, szli na mniejsze lub większe ustępstwa, 
aby urzędy zostawiły ich w spokoju, i rezygnowali 
z nadziei na to, co było niedostępne. Lub starali się 
to osiągnąć własnymi siłami, jak najmniej ryzykując – 
towar spod lady, książki z drugiego obiegu czy wolną 
edukację na przykład na seminariach domowych. 
Stopniowo powstawały środowiska, które słowacka 
socjolożka określa jako „wysepki pozytywnej dewia‑
cji” – grupy ludzi o wspólnych zainteresowaniach, 
którzy uwierzyli, że nawet wewnątrz pełnego kon‑
fidentów społeczeństwa mogą sobie wzajemnie zaufać. 

Najważniejszą pod względem społecznym i poli‑
tycznym wysepką tego rodzaju była Karta 77, która 

Petruška Šustrová

Wyższa szkoła tolerancji 
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będziemy siedzieć w jednej partii politycznej”. I jeśli 
popatrzymy na to, co działo się później, w demokra‑
tycznym reżimie, nie możemy inaczej, niż przyznać 
mu rację. 

Spraw, w których członkowie „Karty” nie mogli się 
zgodzić, było wiele. Nic dziwnego – przecież wywo‑
dzili się z najróżniejszych środowisk i byli poglądowo 
bardzo odmienni. Dlatego zaraz na początku mądrze się 
dogadali, że „Karta” będzie decydować jedynie o spra‑
wach, w których sygnatariusze mogą być zgodni. Gdyby 
ktoś zadał sobe trud przejrzenia wszystkich dokumentów 
Karty 77, które między innymi moim zdaniem bardzo 
trafnie opisały braki i wady reżimu komunistycznego, 
stwierdzi, że takich spraw wcale nie było mało. 

W środowisku „Karty” obowiązywała duża tole‑
rancja światopoglądowa. Właściwie inaczej się nie 
dało i reżim trochę się do tego przyczynił. Mianowicie 

połączyła i wzmocniła  istniejące już niezależne środo‑
wiska. Głównymi grupami, reprezentowanymi poźniej 
przez poszczególnych członków trójki rzeczników, 
były – z grubsza biorąc – kręgi byłych komunistów, 
intelektualiści, chrześcijanie i underground. Było to 
połączenie znacząco  niezwykłe i moim zdaniem – nie‑
zwykle szczęśliwe.

Pamiętam jedno spotkanie zespołu rzeczników 
z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, na którym 
obecni domyślali się na temat jekiegoś problemu, 
czy jest lub nie ma sensu spisywać i wydawać o tym 
dokument „Karty”. Dyskusja się ciągnęła, dopiero na 
końcu ktoś ogłosił: „Nie kłóćmy się, musimy się prze‑
cież dogadać”. A Jiří Ruml odpowiedział: „Nie, nie 
musimy się dogadać i już po około trzech godzinach 
dogadywania się jest jasne, że w tej sprawie dogadać 
się nie możemy. Jeśli przyjdzie wolność, również nie 

Setkání v Krkonoších, zleva/Spotkanie w Karkonoszach, od lewej: Marta Kubišová, Václav Havel, Adam Michnik, Jacek Kuroń, 
Antoni Macierewicz, Jan Lityński, Janusz Majewski, Tomáš Petřivý, 1978 (archiv Libri prohibiti – Praha)
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pas, jak trochę podejrzanie wypytuje leciwego Fran‑
tiška Kriegla, dlaczego jechał walczyć do Hiszpanii, 
było to przeżycie trochę komiczne, ale pouczające: tak 
przecież powinno być, przecież ci pozostali, ci inni, 
powinni starać się zrozumieć, i nie być zakłutymi 
w swoim jedynym poprawnym przekonaniu.

Zależy przecież na tym, o co nam chodzi: jeśli cho‑
dzi nam o wiele, to, jak to możemy zobaczyć nie tylko 
na czeskiej scenie politycznej, to każdy sposób jest 
dobry. Nie tylko w „Karcie” było ciężko działać, czło‑
wiek mógł tam dosięgnąc tylko funkcji rzecznika, a ta 
wiara to nie był żaden miód, oznaczało to przesłuchania, 
przeszukania domów, lub też więzienie. I wiele pracy.

Sygnatariusze Karty 77, co zrozumiałe, nie byli 
aniołami, ale ludźmi z wszystkimi możliwymi ludz‑
kimi błędami i brakami. Nie należy im jednak 
odmawiać, że poprostu większość z nich potrafiła 
lub nauczyła się czegoś, co jest do współżycia ludz‑
kiego niezwykle ważne: podchodzenia do ludzi, którzy 
myślą zupełnie coś innego niż oni sami, z otwartością, 
nie szukać w innych poglądu złego umysłu. Starać 
się przekonać i obejść rozbieżnośći i szukać zgody 
w tym, co jest ważne. Nie było to zawsze łatwe, ale 
jeśli zawsze się to udawało – między innymi dlatego, 
że przecież wszyscy podpisali pierwotne deklaracje 
Karty 77, gdzie było jasno opisane, co jest dla tej ini‑
cjatywy ważne, i że członkowie Karty w stosunku do 
siebie podchodzili z zaufaniem. Można powiedzieć, że 
dokonali po prostu prawdy, że każdy z nas jest inny, 
myśli coś innego, prowadzi inny tryb życia, ale że 
żyjemy na jednym świecie, którego nie powinniśmy 
sobie wzajemnie psuć. 

członkowie „Karty” nie mogli się spotkać publicznie, 
więc spotykali się prywatnie. A prywatnie dysku‑
sje prowadzi się trochę inaczej – siedzicie u kogoś 
w odwiedzinach, a nie w publicznej sali przed dużą 
widownią, nie dogadują się setki ludzi, ale tylko kil‑
koro, wszyscy się znają i dużo wcześniej wiedzą, na 
co ktoś z pozostałych nigdy się nie zgodzi. I głównie – 
wszyscy mają dobrą wolę, chcą się dogadać.

Tolerancja poglądowa istniała już przy powsta‑
niu Karty 77. Trudno sobie mianowicie wyobrażać, 
aby Václav Černý lub Jan Patočka byli wielbicielami 
muzyki Plastików [The Plastic People of the Universe] 
lub DG 307 – i dlatego broniło się rokowych muzy‑
ków, kiedy reżim ich prześladował. Ci wykształceni za 
czasów pierwszej republiki intelektualiści, dobrze wie‑
dzieli, że wolność jest ważniejsza niż gusta muzyczne. 
I że nikt ich nie zmusza, aby ochoczo chodzili na 
rokowe koncerty.

Możliwe, że marksistom mogło być dość trudno 
ujmować się za wolnością religijną – przecież uwa‑
żali religię za opium ludzkości, przeżytek, od którego 
oswobodzi ludzi przepiękny nowy wiek. Jednak 
trudno siedzieć w pokoju, gdzie na ścianie wisi krzyż, 
jeść kanapki, które przygotowała pani domu zaraz po 
tym, jak przyszła z kościoła, i wyjaśniać jej, że się 
myli i powinna kierować się rozumem. Tym bardziej, 
że wyraźnie widać, że rozum ma...

Kontakty osobiste pomogły pokonać wiele 
uprzedzeń, które ludzie z różnych środowisk mieli 
w stosunku do siebie. Widać na korytarzu sądu 
z Plastikami [The Plastic People of the Universe] 
osiemnastoletniego muzyka z włosami niemal po 
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Jaromír Piskoř, Ivoš Mludek, 1989



[ 29 ]

Jerzy Kronhold

Pierwsze kroki

Wspomnienia wywołują ruchy tektoniczne w pa‑
mięci, uświadamiamy sobie, jak wiele zapomnieliśmy 
i że trzeba się liczyć z erozją. Obrośnięty, omszały le‑
gendami rok 1989 wyrasta w niej trochę jak rzadko 
odwiedzany łańcuch górski, który zdobywaliśmy 
z wielkim zapałem, żeby go później porzucić dla bar‑
dziej atrakcyjnych przedsięwzięć.

Co z niego wyniosłem, zapamiętałem? Jak długo 
pozostała z nami radość z odzyskanej wolności? 
Czy nie przesadziliśmy, żywiąc nadzieję na normal‑
ność? Więcej w tym było euforii, marzeń niż refleksji. 
Upijaliśmy się tym, paliliśmy tani tytoń, okna sal, 
w których odbywały się zebrania, były granatowe od 
unoszącego się śmierdzącego dymu. Przestrzeń pu‑
bliczną opanowała inflacja słów, lecz równolegle 
następowała weryfikacja rzeczywistości przez twarde 
rynkowe prawidła, uliczny, obwoźny handel torował 
ścieżkę do dobrobytu, socjalizm umierał na naszych 
oczach, upadały jedna po drugiej fabryki, zaczynało 
się samouwłaszczenie. Z tamtego 89 roku pamiętam 
przełomowe akcje ekologiczne, masowy w nich udział 

ludzi przestraszonych pomysłem wzniesienia najwięk‑
szej w Europie Środkowej koksowni w Stonawie. Stały 
się one okazją do manifestacji niezadowolenia obywa‑
telskiego, sprzyjając zmianom politycznym na Śląsku 
po obu stronach Olzy. Na tej pierwszej pojawili się, 
mimo ogromnych trudności związanych z przekracza‑
niem granicy, egzotyczni przybysze z Czechosłowacji 
na czele z Jarkiem Piskořem, który, jak głosiła legenda, 
współpracował wtedy z Kartą 77. Powiedziałem wów‑
czas do mikrofonu, że kończymy epokę stalinizmu na 
pograniczu Polsko‑Czesko‑Słowackim. Byłem z siebie 
dumny. Brzmiało to bardzo patetycznie, serio, a teraz 
z oddalenia trochę śmieszy, jako retoryczny sztafaż. 
I to właśnie były niezdarne zaczątki Solidarności Pol‑
sko‑Czesko‑Słowackiej na Śląsku Cieszyńskim.

Przy jej narodzinach brali udział bielszczanie, 
Janusz Okrzesik i Andrzej Grajewski, oraz nasze wspa‑
niałe koleżanki, kochanki i żony. One bardzo się tym 
przejmowały, bardziej niż my, wprowadzając do tego 
zbiorowego entuzjazmu zdrowy sceptycyzm, roznosiły 
ulotki i nie tylko. Jola Dygoś i Doda Makulec, i Ewa 
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Dembiniok, która przyglądała się naszym poczynaniom 
z sympatią, ale i pewną rezerwą, podejrzewając nasze 
rewolucyjne porywy o słomiany zapał.

Z Ostrawy i Opawy zaczęli dojeżdżać Aleš Bar‑
tusek i Ivo Mludek. W rocznicę inwazji tamtego 
pamiętnego roku 21 sierpnia zorganizowaliśmy z Ma‑
rianem Dembiniokiem pod szyldem Koła Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej nr 5 manifestację przypominającą 
ten haniebny akt. Wydaliśmy okolicznościowy druk, 
a Marian sporządził na tekturze znaki zakazu wjazdu 
czołgów, które były niesione jak transparenty.

Przybyło mnóstwo wybitnych postaci KOR ‑u (o co 
się postarał Janusz Okrzesik), Jacek Kuroń, Karol 
Modzelewski, Jan Rokita. Do Cieszyna trafił bus z dzia‑
łaczami z Wrocławia – Mirkiem Jasińskim, Dučinem, 
Królem i Krysią Krauze, łącznie około 30 osób. Kry‑
sia Krauze przemówiła w ślicznej czeszczyźnie, którą 
wyniosła z dzieciństwa. Była świeżo po wizycie u pry‑
masa Czech niezłomnego arcybiskupa Pragi Františka 
Tomáška. 

W moim mieszkaniu na Placu teatralnym odbyło się 
zebranie SPCzS. Całe to głodne i spragnione bractwo 
nakarmiła bez protestu moja żona Irena. Trzeba było 
wykonać mnóstwo kanapek. Później następowały ko‑
lejne zbiórki, a nasze mieszkanie przez pewien moment 
przekształciło się w skład emigracyjnych wydawnictw 
czeskich, które później były przemycane przez zieloną 
granicę do Czechosłowacji.

Po aksamitnej rewolucji przejścia graniczne nadal 
otwierały się niechętnie, granica była zamknięta przed 
„głodomorami” z Polski. Tak nas sąsiadów oceniali re‑
gionalni politycy czescy, ale także sam Václav Klaus 

był przeciwny poluzowaniu w tym zakresie i gdy roz‑
mawiał z nami w Hotelu Piast, nawymyślał nam od 
bolszewików, prognozując wielkie trudności na cze‑
skim rynku wewnętrznym gdyby zmieniono przepisy 
dotyczące ruchu granicznego. Jako kandydat do cze‑
skiego parlamentu z Havierzowa Klaus budował swój 
kapitał polityczny na fobiach miejscowego elektoratu.

Nasz Komitet Obywatelski nawiązał stosunki 
z Občanskim Fórum, z inżynierem Hladkim i Jaku‑
bem Mátlem. Aktywnie przyczynił się do tego Jurek 
Herma jako dyrektor Domu Narodowego. W grudniu 
doszło w hotelu Piast po czeskiej stronie do pierwszego 
w nowych warunkach spotkania byłych dysydentów. 
Uczestniczyli w nim min. Standa Devátý, Adam Mich‑
nik, Andrzej Wielowieyski, Petr Uhl, Anna Šabatová, 
Jaroslav Šabata.

W styczniu zostałem rzecznikiem SPCzS na zjeż‑
dzie w Pradze.

Zacząłem się spotykać z Mátlem. Wyniknął z tego 
projekt Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”. Chcieli‑
śmy zdemontować ostatnią żelazną kurtynę w Europie 
z pomocą sztuk teatralnych. Pierwszy Festiwal poświę‑
cony dramaturgii Havla odbył się w maju 1990.

Snuliśmy z Jakubem projekt, który czynił z Cie‑
szyna miasto łączące społeczeństwa naszych krajów 
przez kulturę, marzyliśmy, żeby to był pępek Środ‑
kowej Europy. Chcieliśmy zasypać podziały, rozbroić 
resentymenty, przezwyciężyć traumy z przeszłości. 
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, widać, że mieliśmy 
słuszność, tak marząc.

Ten festiwal, który powołaliśmy do życia, odbywa 
się bez przerwy rokrocznie, miał już lepsze i gorsze 
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notowania, gorsze i lepsze chwile, ale teraz, wcho‑
dząc w dorosłość trzydziestolatka, może nas jeszcze 
zaskoczyć i zachwycić. Trzeba mu życzyć, by był 
głośniejszy, popularniejszy i bardziej medialnie roz‑
poznawalny niż cieszyńskie piwo i czeska Becherovka.

Należy przy okazji wspomnieć restaurację pań‑
stwa Bańczyków, ich troskę o podniebienie artystów, 
ich kunszt kulinarny, ich piwnicę goszczącą najsłyn‑
niejszych polskich jazzmanów. Dzięki Piotrowi i Ali 
nie byliśmy głodni, a ich zaangażowanie i życzliwość 
sprzyjały powodzeniu naszych przedsięwzięć.

Festiwale, ich atmosfera rozzuchwalają, ledwie 
skończył się jeden, zapragnęliśmy drugiego i jesienią 
1990 zorganizowaliśmy festiwal Solidarności Polsko 
Czeskosłowackiej. Odbyły się koncerty na powietrzu 
w parku Sikory, wystawy malarskie, mecz piłkarski 
i spektakularne wejście dwóch miss Polski i Czecho‑
słowacji na Czantorię. Piękne kobiety miały za zadanie 
zmiękczyć nieprzejednane stanowisko i twarde serce 
Klausa, wymusić na nim otwarcie szlabanów.

Na rynku w Cieszynie zaśpiewali bardowie: Jacek 
Kaczmarski i Jarek Nohavica, a redaktor Adam Mich‑
nik, postać z podręcznika współczesnej historii Polski, 
pokazał się na spotkaniu w Domu Narodowym i można 
go było szarpnąć za rękaw. Gdy przekraczał progi tej 
zasłużonej instytucji, znanej z odwiedzin Masaryka, 
Konopnickiej, Tetmajera i Przybosia, baczny obser‑
wator mógł zauważyć wystający z kieszeni marynarki 
redaktora tomik wierszy Zbigniewa Macheja.

Koncerty i spotkania nie zgromadziły wielkich tłu‑
mów. To były pierwsze kroki transformacji ekonomicznej, 
pierwsze decyzje Balcerowicza. To interesowało ludzi 

bardziej – konfekcja, wędliny i publikacje uwolnione od 
cenzury. Jacek Kaczmarski zawitał do nas prosto z Mona‑
chium, z rozgłośni Radia Wolna Europa. To zdaje się dla 
niego Nohavica wykonał wtedy znaną dziś powszechnie 
piosenkę o Jacku. To tyle o pierwszych krokach, o racz‑
kowaniu festiwalu „Na Granicy”.

Jakub Mátl
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Cieszyn 2019 – Paweł Skrzywanek, Jan Král, Jerzy Kronhold
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Vzpomínky způsobují tektonické pohyby v paměti, 
uvědomujeme si, jak moc jsme zapomněli a že je třeba 
počítat s erozí. Pokrytý mechem, legendami zvětralý 
rok 1989 v ní vyrůstá jako zřídka navštěvovaný horský 
řetězec, který jsme s velkým nadšením dobyli, aby‑
chom jej později opustili pro atraktivnější předsevzetí.

Co jsem si z něho vzal, co jsem si zapamatoval? 
Jak dlouho v nás zůstala radost ze získané svobody? 
Snad jsme nepřeháněli v očekávání normálnosti? Bylo 
v tom více euforie, snů než reflexe. Opíjeli jsme se 
tím, kouřili levný tabák, okna místností, ve kterých se 
setkání odehrávala, měla barvu námořnické modři od 
stoupajícího, páchnoucího kouře, veřejný prostor byl 
opanován inflací slov, zároveň následovalo paralelní 
ověřování reality skrz tvrdá tržní pravidla, pouliční 
obchod, podomní prodej vydláždil cestu k prospe‑
ritě, socialismus umíral před našima očima, továrny se 
jedna po druhé hroutily, začala svévolná privatizace.

Z tamtoho 89. roku si pamatuji – průlomové eko‑
logické akce, masovou účast vylekaných lidí, kteří 
se obávají myšlenky vybudování největší koksovny 

ve střední Evropě ve Stonavě. Staly se příležitostí 
k demonstraci, k projevení občanské nespokojenosti 
povzbuzující politické změny ve Slezsku na obou stra‑
nách Olše.

Na této první akci nastaly enormní potíže spojené 
s překročením hranice, exotické příjezdy z Českoslo‑
venska pod vedením Jarka Piskoře, který, jak hlásala 
legenda, tehdy spolupracoval s Chartou 77. Řekl jsem 
tenkrát do mikrofonu, že končíme éru stalinismu na 
polsko ‑česko ‑slovenské hranici. Byl jsem na sebe 
hrdý. Znělo to velmi pateticky, důstojně, a teď tro‑
chu z odstupem času směšně, jako rétorická stafáž. 
A to byly nemotorné počátky Polsko ‑československé 
solidarity na Těšínském Slezsku.

U jejího zrodu byli bílšťané Janusz Okrzesik 
a Andrzej Grajewski a taky naše úžasné kolegyně, 
milenky, ženy. Ony byly dobou víc pohlcené než my, 
dodávaly do toho kolektivního nadšení zdravý skepti‑
cismus, roznášely letáky a nejen to. Jola Dygoś i Doda 
Makulec a Ewa Dembiniok přihlížely našim počinům 
se sympatií, ale s určitou rezervovaností, podezírajíce 

Jerzy Kronhold

První kroky
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a přirovnávajíce naše revoluční nadšení ke vzplanutí 
věchýtku slámy.

Z Ostravy a Opavy začali přijíždět Aleš Bartu‑
sek a Ivo Mludek. Při příležitosti výročí invaze toho 
památného roku jsme uspořádali 21. srpna demon‑
straci s Marianem Dembiniokem pod hlavičkou 
Matice těšínské č. 5, připomínajíce tento hanebný akt. 
Vydali jsme pamětní tisk a Marian vytvořil na karto‑
nech „dopravní značky” se zákazem vstupu tanků, jež 
byly neseny jako transparenty.

Přijelo mnoho vynikajících osobností KORu  
(o to se postaral Janusz Okrzesik), Jacek Kuroń, Karol 
Modzelewski, Jan Rokita. Do Těšína přijel autobus 
s aktivisty z Vratislavi – Mirkem Jasińskim,  Dučinem, 
Królem a Krystynou Krauze, celkem asi 30 lidí. Bylo 
těsně po návštěvě českého primase, nezlomeného praž‑
ského arcibiskupa Františka Tomáška.

Krystyna Krauze hovořila nádhernou češtinou, kte‑
rou si přinesla z dětství.

V mém bytě na Teatrálním náměstí se uskuteč‑
nilo setkání SPCz. Celé to hladové a žíznivé bratrstvo 
bylo nakrmeno bez protestu mou ženou Irenou. Bylo 
třeba vyrobit spoustu chlebíčků. Později se uskuteč‑
nily další sbírky a náš byt se na okamžik proměnil ve 
sklad materiálů českých emigračních vydavatelství, 
které byly později pašovány přes zelenou hranici do 
Československa.

Po sametové revoluci se hraniční přechody neo‑
chotně otevíraly, hranice byla uzavřena před „hla‑
dovci” z Polska, takto nás oceňovali regionální čeští 
politici, ale taky Václav Klaus byl proti uvolnění 
v tomto ohledu, a když s námi mluvil v hotelu Piast, 

nadával nám, že jsme bolševici, a předpovídal velké 
potíže na českém vnitřním trhu, pokud by se změnila 
pravidla týkající se pohraničního styku. Jako kandi‑
dát do českého parlamentu z obvodu Havířov postavil 
Klaus svůj politický kapitál na fobiích místních voličů.

Náš občanský výbor navázal vztahy s Občanským 
fórem, s inženýrem Josefem Hladkým a Jakubem Mát‑
lem. Jurek Herma, jako ředitel Národního domu, rovněž 
aktivně přispěl. V prosinci hostil hotel Piast na české 
straně první setkání bývalých disidentů v nových pod‑
mínkách, včetně Standy Devátého, Adama Michnika, 
Andrzeje Wielowiejského, Petra Uhla, Anny Šaba‑
tové a Jaroslava Šabaty. V lednu jsem se stal na sjezdu 
v Praze mluvčím SPCz. Začal jsem se setkávat s Jaku‑
bem Mátlem. Tam vznikl projekt divadelního festivalu 
„Na hranici”. Chtěli jsme demontovat poslední železnou 
oponu v Evropě pomocí divadelních her. První festival 
věnovaný Havlově dramaturgii se konal v květnu 1990.

Tento festival, který jsme přivedli k životu, se koná 
každý rok, měl lepší a horší odezvy, horší a lepší oka‑
mžiky, ale nyní, když se stává vyzrálým třicátníkem, 
nás může ještě překvapit a potěšit. Je třeba mu popřát, 
aby bylo o něm víc slyšet, aby byl populárnější a roz‑
poznatelnější než těšínské pivo a česká becherovka.

 Za zmínku stojí i restaurace rodiny Bańczyků 
a jejich péče o chuťové buňky umělců, jejich kulinář‑
ské umění, jejich pivnice ve sklepě, v níž hostovali 
nejslavnější polští jazzoví hudebníci. Díky Piotrovi 
a Ali jsme neměli hlad a jejich zaangažování a přejíc‑
nost podpořily úspěch našich akcí.

Festivaly, jejich chytlavá atmosféra, sotva skon‑
čil jeden, zatoužili jsme po dalším, a na podzim roku 
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mohl spatřit básnickou sbírku Zbigniewa Macheje 
trčící z kapsy jeho bundy.

Koncerty a setkání neshromáždily velké davy. 
Byly to první kroky ekonomické transformace, první 
rozhodnutí Balcerowicze, ale lidi zajímalo více – cuk‑
rovinky, klobásy a publikace osvobozené od cenzury. 
Jacek Kaczmarski k nám zavítal přímo z Mnichova, 
z Rádia Svobodná Evropa. Zdá se, že to pro něho ten‑
krát Nohavica přednesl dnes všeobecně známou píseň 
o Jackovi.

Jenom tolik o prvních krocích, o vykročení festi‑
valu „Na hranici”.

Jerzy Kronhold, Jakub Mátl – 1989

1990 jsme uspořádali festival Polsko ‑československé 
solidarity. Uskutečnily se koncerty v Parku A. Sikory, 
výstavy, fotbalový zápas a velkolepý výstup dvou 
Miss (polské a československé) na Čantoryji. Krásné 
ženy měly zmírnit Klausovo nekompromisní posta‑
vení a tvrdé srdce, přinutit ho k otevření hraničních 
závor.Na náměstí v Těšíně zazpívali bardové: Jacek 
Kaczmarski a Jarek Nohavica. Také redaktor Adam 
Michnik, postava z učebnice současné polské his‑
torie, se objevil na setkání v Národním domě a bylo 
s ním možné pohovořit. Když překračoval práh této 
renomované instituce, známé z návštěv Masaryka, 
Konopnické, Tetmajera a Przybośe, bystrý pozorovatel 
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Průvod – demonstrace proti koksovně, Těšín, květen 1989 
Pochód – demonstracja przeciwko budowie koksowni, Cieszyn, maj 1989
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Koksownia w Stonawie miała być największym 
tego typu obiektem w Czechosłowacji i jednym 
z największych w Europie. Jej zdolności produk-
cyjne określano na 1,5 mln ton koksu rocznie. 
Gdyby inwestycja została zrealizowana, zagrożony 
byłby nie tylko cały Śląsk Cieszyński, ale również 
miasta Górnego Śląska. Nieudolne próby interpela-
cji poselskich, a także uchwała Wojewódzkiej Rady 
Narodowej nie robiły wrażenia na czechosłowackim 
lobby partyjno ‑górniczo ‑hutniczym. 

W tej wydawało się beznadziejnej sytuacji 
członkowie działającej nielegalnie Solidarności 
Polsko ‑Czechosłowackiej zainicjowali społeczny pro‑
test. Aby nadać mu pozory legalności, wykorzystano 
 leganie działające przy Muzeum w Cieszynie Koło nr 
5 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, zasłużonej dla regionu 
polskiej organizacji powołanej do życia w 1885 roku. 

Jerzy Kronhold, prowadzący wówczas antykwariat 
w Cieszynie, Marian Dembiniok pracownik kultury 
oraz nauczyciele Jolanta Dygoś i Zbigniew Machej 

na spotkaniu w nieistniejącej już dzisiaj Restauracji 
„Centralna” postanowili działać. Chcieli zamanifesto‑
wać swój sprzeciw wobec budowy koksowni. Miało 
to być zgromadzenie tyleż ekologiczne, co polityczne 
– wspomina Jerzy Kronhold. – Widząc, co się dzieje 
w Polsce, to już było po debacie telewizyjnej Lech 
Wałęsa– Alfred Miodowicz, mieliśmy świadomość, 
że zmiany bardzo szybko będą miały miejsce także na 
granicy. Dlatego postanowiliśmy działać.

19 maja 1989 roku o godzinie 15.30 na cieszyńskim 
Rynku doszło do niespotykanej na Śląsku Cieszyńskim 
manifestacji. Protestowano przeciwko planom bu‑
dowy w Stonawie (Czechosłowacja) w pobliżu granicy 
polsko ‑czeskiej wielkiej koksowni, której oddziały‑
wanie zagrażało całemu pograniczu. Manifestacja 
skierowana przeciwko czechosłowackim władzom ko‑
munistycznym po raz pierwszy zjednoczyła Czechów, 
Słowaków i Polaków we wspólnym proteście.

Manifestację prowadził Marian Dembiniok. Pierw‑
sze wystąpienie przerywane oklaskami należało do 

Marian Dembiniok

Manifestacje przeciwko budowie  
koksowni w Stonawie
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Jerzego Kronholda; „O kształcie tej ziemi, o jej przy‑
szłości musimy decydować wspólnie. Polacy i Czesi, 
mieszkańcy nadolziańskiej doliny, w zgodzie z tradycją 
i w szacunku dla siebie. Musimy otworzyć granicę dla 
swobodnego przepływu informacji, aby w przyszłości 
decyzja o jakiejkolwiek przygranicznej budowie dla ni‑
kogo nie była niespodzianką i zaskoczeniem. Stonawa 
to dzieło, na które nie mieliśmy wpływu, owoc oderwa‑
nia od nas, od naszej rzeczywistości. Zamykamy epokę 
stalinizmu i musimy ją także zamknąć na pograniczu 
polsko‑ czechosłowackim”.

Wsparcia udzieliło Koło Polskiego Klubu Ekolo‑
gicznego z Ustronia, którego przedstawiciel Zbigniew 
Kłapa wypowiedział stanowcze „nie!” dla budowy 
koksowni. W podobnym duchu wypowiadali sie przed‑
stawiciele „Solidarności”: Grażyna Staniszewska, 
Andrzej Kralczyński i Janusz Okrzesik. Do głosu do‑
puszczono również przedstawicieli PZPR, Władysława 
Mirotę i Józefa Szymaniaka, którzy zgodnie krytyko‑
wali zamiary swoich towarzyszy z czeskiej strony.

Po zakończeniu wiecu na Rynku zgromadzeni prze‑
szli ulicami miasta nad Olzę aby ponownie zgromadzić 
się w cieszyńskim amfiteatrze i podjąć następującą 
rezolucję:

„My, mieszkańcy Ziemi Cieszyńskiej, zgro‑
madzeni na manifestacji w dniu 19 maja 1989 
roku, w obliczu zagrożenia, jakie niesie poli‑
tyka gospodarcza w Beskidach, a także chcąc 
zapewnić nam i naszym dzieciom możliwość 
życia w czystym środowisku, żądamy przerwa‑
nia budowy koksowni w Stonawie, gdyż stanie 
się ona przyczyną katastrofy ekologicznej na 

Śląsku Cieszyńskim.
A ponadto:
1. Żądamy natychmiastowego podjęcia wszel‑
kich działań mających na celu obniżenie emisji 
pyłów i gazów z Huty Trzyniec do zamknięcia 
zakładu włącznie.
2. Żądamy wybudowania oczyszczalni ścieków 
i odpowiednich zabezpieczeń przeciwchemicz‑
nych na rzekach wpływających do Polski.
3. Żądamy zaniechania lokalizacji w Beskidach 
zakładów przemysłowych, których działalność 
szkodziłaby przyrodzie i człowiekowi.
4. Żądamy wypłacenia odszkodowań za straty 
i szkody wynikłe z zanieczyszczeń naszych rzek 
oraz zniszczenia lasów przez zakłady zbudo‑
wane w Beskidach.”

Kolejna manifestacja odbyła się 5 października 
1989 roku. W grudniu tego roku władze czechosłowac‑
kie oficjalnie odstąpiły od zamiaru budowy koksowni 
w Stonawie, ale nie znajdowało to oddźwięku na placu 
budowy. Dlatego 27 kwietnia 1990 roku doszło do 
kolejnego wiecu, który współorganizowali: Komi‑
tet Obywatelski i jawnie już działająca Solidarność 
Polsko ‑Czechosłowacka. 

Budowa koksowni w Stonawie została wstrzymana, 
a osiągnięty przez Solidarność Polsko ‑Czechosłowacką 
sukces pokazywał mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, 
że istnieje możliwość porozumienia ponad granicami, 
wbrew dotychczasowym schematom i fobiom.
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Koksovna ve Stonavě měla být největším zaří-
zením tohoto typu v Československu a jedním 
z největších v Evropě. Její výrobní kapacita se 
odhadovala na 1,5 milionu tun koksu ročně. Pokud 
by se investice realizovala, bylo by ohroženo nejen 
celé Těšínské Slezsko, ale také města v Horním 
Slezsku. 

Parlamentní interpelace a usnesení Krajské národní 
rady nezapůsobily na československou stranickou, 
těžební a hutnickou lobby. V této zdánlivě beznadějné 
situaci zahájili příslušníci nelegálně fungující Polsko‑
‑československé solidarity společný protest. Aby tento 
protest byl legální, konal se pod záštitou oficiálně 
působícího sdružení Koło nr 5 Macierzy Ziemi Cie‑
szyńskiej (Kruh č. 5 Matice těšínské země) při Muzeu 
v Těšíně, polské organizace se zásluhami o region zří‑
zené v roce 1885. Jerzy Kronhold, jenž vedl antikvariát 
v Těšíně, Marian Dembiniok, kulturní pracovník, a uči‑
telé Jolanta Dygoś a Zbigniew Machej, se rozhodli 
na setkání, v nyní již zaniklé restauraci „Centrální”, 

jednat. Chtěli veřejně projevit svůj nesouhlas s výstav‑
bou koksovny. „Mělo to být stejně jak ekologické, tak 
i politické shromáždění. Když jsme viděli, co se děje 
v Polsku, bylo to po televizní debatě Lecha Wałęsy 
a Alfreda Miodowicze, byli jsme si vědomi, že ke změ‑
nám dojde také velmi rychle na hranici. Proto jsme se 
rozhodli jednat,” vzpomíná Jerzy Kronhold. 

Dne 9. května 1989, v 15:30 na těšínském náměstí, 
došlo na Těšínském Slezsku k bezprecedentnímu pro‑
jevu. Protestovalo se proti stavbě velké koksovny ve 
Stonavě (Československo) poblíž polsko ‑české hra‑
nice, jejíž výstavba by ohrožovala celou příhraniční 
oblast. Projev směřovaný proti československým 
komunistickým úřadům poprvé ve společném protestu 
sjednotil Čechy, Slováky a Poláky.

Manifestaci moderoval Marian Dembiniok. První 
projev přerušený potleskem patřil Jerzymu Kronhol‑
dovi: „Musíme společně rozhodnout o podobě této 
země, o její budoucnosti. Poláci a Češi, obyvatelé údolí 
Olše, v souladu s tradicí a úctou vůči sobě navzájem. 

Marian Dembiniok

Demonstrace proti výstavbě  
koksovny ve Stonavě
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vzhledem k hrozbě, kterou představuje hos‑
podářská politika v Beskydech, a rovněž, 
chceme ‑li poskytnout sobě a našim dětem pří‑
ležitost žít v čistém prostředí, požadujeme 
přerušení výstavby koksovny ve Stonavě, jež 
bude příčinou ekologické katastrofy na Těšín‑
ském Slezsku.
A navíc:
1. okamžitá opatření ke snížení emisí prachu 
a plynů z Třineckých železáren do uzavření 
závodu,
2. výstavbu čistíren odpadních vod a odpo‑
vídající protichemickou ochranu na řekách 
vtékajících do Polska,
3. zrušení továren v Beskydech, jejichž činnost 
by poškozovala přírodu a člověka,
4. náhradu za ztráty a škody způsobené zne‑
čištěním našich řek a ničením lesů závody 
postavenými v Beskydech.”

Další demonstrace se uskutečnila 5. října 1989. 
V prosinci téhož roku československé úřady ofi‑
ciálně odstoupily od úmyslu postavit koksovnu ve 
Stonavě, ale na staveniště to nemělo výrazný vliv, 
proto se dne 27. dubna 1990 konala další shromáž‑
dění, jež společně uspořádali Občanský výbor a již 
oficiálně založena Polsko ‑československá solidarita. 
Výstavba koksovny ve Stonavě byla zastavena 
a úspěch dosažený solidaritou mezi Polskem a Česko‑
slovenskem ukázal obyvatelům Těšínského Slezska, 
že existuje možnost přeshraniční dohody, na rozdíl od 
předchozích postupů a vzájemných fobií.

Musíme otevřít hranici pro volný tok informací, 
aby v budoucnu rozhodnutí o jakékoliv příhraniční 
stavbě nebylo pro nikoho překvapením ani zaskoče‑
ním. Stonava je dílo, na které jsme neměli žádný vliv, 
je to výsledek našeho vzájemného odtržení, odtr‑
žení od společné reality. Uzavíráme stalinistickou éru 
a musíme ji také uzavřít na polsko ‑československém 
pohraničí.”

Podporu poskytl Kruh polského ekologického 
klubu z Ustroně, jehož zástupce Zbigniew Kłapa 
vyslovil rozhodné „ne!” pro výstavbu koksovny ve 
Stonavě. V podobném duchu hovořili zástupci „Soli‑
darity” Grażyna Staniszewska, Andrzej Kralczyński 
a Janusz Okrzesik. Hlasovali také zástupci PZPR Wła‑
dysław Mirota a Józef Szymaniak, kteří kritizovali 
záměry svých soudruhů z české strany.

Po ukončení shromáždění na náměstí prošli lidé 
ulicemi města nad Olší, aby se znovu shromáždili 
v těšínském amfiteátru a přijali následující usnesení:

„My, obyvatelé Těšínska, jsme se shromáž‑
dili na demonstraci dne 19. května 1989, 

Jerzy Kronhold, Andrzej Żurek, Marian Dembiniok
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Rok 1968 w historii stosunków polsko ‑czeskich 
zapisał się jako czas zakłamanej propagandy i bru-
talnej inwazji, w której niepoślednią rolę odegrała 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza oraz Lu-
dowe Wojsko Polskie. Te wydarzenia szczególnego 
znaczenia nabrały na Śląsku Cieszyńskim gdzie 
historia pogranicza polsko ‑czeskiego znała już przy-
padki wojskowej agresji. To przecież prawie 50 lat 
wcześniej w styczniu 1919 roku wojska czeskie roz-
poczęły kilkudniową wojnę, której efektem było 
zajęcie spornego terytorium i podział Śląska Cie-
szyńskiego wbrew wcześniejszym uzgodnieniom 
lokalnych władz. I chociaż strona czeska nigdy nie 
przeprosiła za tamte działania związane z wieloma 
ofiarami życia, to któż inny jak nie Solidarność 
Polsko ‑Czechosłowacka mógł podjąć się próby 
przełamania impasu i wzajemnych uprzedzeń. 
I chociaż na ulotkach i plakatach na wiec zapra-
sza Koło nr 5 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, to był 
to tylko kamuflaż pozwalający członkom Solidarno-
ści Polsko‑ Czechosłowackiej na jawną działalność. 

21 sierpnia 1989 roku, dokładnie w 21 rocznicę 
inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosło‑
wację, na cieszyńskim Rynku spotkało sie ok. 2 tys. 
osób, w tym grupa posłów i senatorów z Obywatel‑
skiego Klubu Parlamentarnego („Solidarność”): Józefa 
Hennelowa, Grażyna Staniszewska, Jan Rokita, Ra‑
dosław Gawlik, Jacek Kuroń, Janusz Okrzesik, Jerzy 
Wuttke, Krzysztof Kozłowski, Karol Modzelewski, 
Maciej Krzanowski.

Oprawę graficzną manifestacji stanowiły znaki za‑
kazu wjazdu czołgów, jakie stawiali Czesi na mostach 
granicznych w 1968 roku. Manifestację prowadził Ma‑
rian Dembiniok, a w imieniu organizatorów pierwszy 
przemówił Jerzy Kronhold:

„Wiosną 1968 roku pod Cieszynem w porze 
należącej do przylaszczek pojawiły się czołgi 
z gwiazdą czerwoną na wieżyczce, a wraz 
nimi ciężkie machiny do drążenia okopów, cię‑
żarówki i kuchnie polowe. Stało się jasne, że 
zostaną one użyte. Wskazywały na to zarówno 
ilość ludzi, sprzętu, jak i jego kaliber, a także 

Marian Dembiniok

Nigdy więcej bratniej pomocy
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i sianokosach powodowały, że nieufność jakby 
wygasła i chwilowo zapomniano o celu, z jakim 
tu przybyła ta darmowa siła robocza. Nawet lufy 
tanków umajone gałęziami jakby skurczyły się 
w sobie i znikły. Nawet gwiazdy na wieżycz‑
kach czerwieńsze od maku jakby wyłączyły 
czerwień i zgasły. Był to prolog inwazji, która 
zatrzymała się na brzegu okolicznych zagajni‑
ków. Postój ten i przemarsz pamiętamy, każdy 
inaczej. Szczęk oręża, bruzdy po żarłocznych 
gąsienicach, stratowane runo leśne, jęk har‑
moszki. Tak pełznął, tak przechodził tędy duch 
dziejów, tak wpisywał się w kronikę naszego 
miasta, jak przed nim Suworow i Kutuzow.

Wiosną 1968 roku najcieplej było w Pradze. 
Proces zaczętych tan reform obiecywał zmianę 
systemu, przekształcenie go na bardziej ludzki. 
okazało się, że te zmiany, tak lękliwe jeszcze 
i nieśmiałe, nie wzbudzają entuzjazmu, wręcz 
przeciwnie poważne zastrzeżenia i obawy są‑
siadów, z którymi Czechosłowacja znalazła 
się w jednym układzie obronnym i politycz‑
nym. Tamtej wiosny Polska cuchnęła gazem 
łzawiącym i sklepem ze starzyzną. Na ulicach 
uniwersyteckich miast pałowano młodzież, 
a prasa lżyła szanowanych obywateli. Tamtej 
wiosny, gdy apodyktyczny Gomułka pogrążył 
kraj w sklerozie i stagnacji, nadzieją na zmiany 
była dla nas Praga. Praga była nadzieją. Zwycię‑
żyły jednak skleroza i stagnacja, złe moce, które 
zawsze mają dość siły, cynizmu i wyrachowania, 
by rzucić czołgi przeciw bezbronnej ludności, 

Zbigniew Machej, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski,  
Andrzej Grajewski

stacjonowanie tych sił przez dłuższy okres 
w sąsiedztwie granicy z Czechosłowacją, gdzie 
czyhał wróg i dojrzewało niebezpieczeństwo. 
Intruz nagły i straszny w swoich bojowych wo‑
zach starał się zaskarbić łaski u miejscowej 
ludności. Dzieciom wyświetlano filmy na płót‑
nie rozpiętym między drzewami. Obok toczył się 
handel wymienny. Pomoc przy budowie domu 
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własnym studentom, pączkującym baziom.
W nocy z 20 na 21 sierpnia wiosna w Pradze 

została zabita. Przejechały po niej czołgi sojusz‑
niczych armii w tym także polskie. 21 sierpnia 
to, co było pogróżką, żądłem schowanym w za‑
gajniku pod Cieszynem, wysypało się na ulicę 
z grzechotem. Czołgi z gwiazdą na wieżyczce 
sforsowały most przyjaźni i runęły w głąb 
Bramy Morawskiej. Następnego dnia w prze‑
rwie między jedną kolumną żelastwa a drugą 
mieszkańcy Czeskiego Cieszyna ustawili na 
granicznym moście powiększony znak zakazu 
wjazdu z wymalowanym na wewnętrznej bia‑
łej tarczy czołgiem. W takim symbolicznym 
skrócie wyraził się ich bezsilny protest. Dziś 
podejmujemy ten symbol pogwałconej suweren‑
ności. Ustawiamy go na Rynku, aby wielbiciele 
bajki o bratniej pomocy zrozumieli, że nadcho‑
dzi czas mówienia prawdy. Praga była, Praga 
jest naszą nadzieją.”

W kolejnych przemówieniach głos zabierali; Jacek 
Kuroń, Janusz Okrzesik, Józefa Hennelowa, Jan Ro‑
kita. Zwracano uwagę na znaczenie reform podjętych 
w Czechosłowacji. Wyrażono żal z powodu udziału 
polskich wojsk w tłumieniu wolności sąsiadów, co cho‑
ciaż odbywało się wbrew woli narodu, nie zdejmuje 
z nas odpowiedzialności za tamte wydarzenia. W wiecu 
uczestniczyli również przedstawiciele Karty 77 i grupa 
turystów z Czechosłowacji, do których przemówiono 
w ojczystym języku. Była również chwila milczenia 
upamiętniająca wszystkie ofiary inwazji. Przeczytano 

przesłane na ręce organizatorów listy od kardynała 
Františka Tomaška i pisarza Václava Havla.

W ulotce wydanej przez cieszyński oddział So‑
lidarności Polsko ‑Czechosłowackiej można było 
przeczytać: 

„Przed 21 laty agresję na Czechosłowację par‑
tyjna propaganda nazwała niesieniem „bratniej 
pomocy” komunistom w tym kraju. W isto‑
cie wzniesione zostały nowe bolesne podziały 
między nami. Tylko narody same decydujące 
o swoim losie będą mogły je usunąć. Współ‑
praca demokratycznych ruchów w Polsce 
i Czechosłowacji służy temu dziełu, jest działa‑
niem przybliżającym chwilę, gdy nasze granice 
nie będą nas dzielić, lecz łączyć we wspólnocie 
wolnych i niepodległych narodów”.

Jan Rokita
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Marian Dembiniok
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Rok 1968 se v dějinách polsko ‑českých vztahů 
zapsal jako doba pokrytecké propagandy a brutální 
invaze, v níž hrály důležitou roli Polská sjedno-
cená dělnická strana a Lidová polská armáda. Tyto 
události získaly zvláštní význam na Těšínském 
Slezsku, kde historie polsko ‑českého pohraničí již 
znala případy vojenské agrese. Bylo to téměř o 50 
let dříve, v lednu 1919, kdy česká armáda zahá-
jila několikadenní válku, která měla za následek 
obsazení sporného území a rozdělení Těšínského 
Slezska proti předchozím dohodám místních 
úřadů. A i když se česká strana nikdy neomluvila za 
aktivity spojené s mnoha oběťmi na životech, kdo 
jiný než Polsko ‑československá solidarita se mohla 
ujmout pokusu překonat patovou situaci a vzá-
jemné předsudky. Přestože na letácích a plakátech 
na shromáždění zve Koło nr 5 Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej (Kruh č. 5 Matice země těšínské), 
byla to jen kamufláž umožňující členům Polsko‑
‑československé solidarity se veřejně projevit.

Dne 21. srpna 1989, přesně na 21. výročí invaze 
vojsk Varšavské smlouvy do Československa, se 
na náměstí v Těšíně sešlo asi 2 000 osob, včetně 
skupiny poslanců a senátorů z Občanského klubu 
poslanců (Solidarita): Józefa Hennelowa, Grażyna 
Staniszewska, Jan Rokita, Radosław Gawlik, Jacek 
Kuroń, Janusz Okrzesik, Jerzy Wuttke, Krzysztof 
Kozłowski, Karol Modzelewski, Maciej Krzanowski. 

Grafické pojetí demonstrace bylo inspiro‑
váno znakem se zákazem vstupu tanků, který Češi 
v roce 1968 umístili na hraniční mosty. Demon‑
straci moderoval Marian Dembiniok a jako první 
promluvil Jerzy Kronhold jménem organizátorů:

„Na jaře 1968 se v Těšíně, v době kvetení 
podléšek, objevily tanky s rudou hvězdou na 
věži a s nimi těžké stroje na kopání zákopů, 
nákladní vozy a polní kuchyně. Bylo zřejmé, 
že mohou být použity. Poukazoval na to počet 
osob, vybavení a jeho ráže, jakož i rozmís‑
tění těchto sil na delší dobu v blízkosti hranice 

Marian Dembiniok

Nikdy více bratrské pomoci
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s Československem, kde se nepřítel skrýval 
a přicházelo nebezpečí.

Náhlý a hrozný vetřelec se ve svých bojo‑
vých vozech pokusil získat přízeň místního 
obyvatelstva. Dětem byly promítány filmy 
na plátně rozepjatém mezi stromy. Odbýval 
se i další výměnný obchod. Pomoc při stavbě 
domu či sklizni sena způsobovala, že se zdálo, 
že se nedůvěra ztratila a chvílemi bylo zapo‑
menuto, za jakým účelem se sem dostavila ta 
zbytečná pracovní síla. Zdálo se, že i lafety 
tanků obohacené větvemi se scvrkly a mizí. 
Dokonce i hvězdy na věžičkách, červenější než 
mák, jak by vyřadily červenou barvu a zhasly.

Byl to prolog invaze, která se zastavila na 
okraji okolních hájů. Tuto zastávku a pochod 
si pamatuje každý jinak. Zbraně jako čelisti, 
brázdy po nenasytných housenkách, pošlapaný 
lesní podrost, ječení harmoniky. Tak se vplazil, 
tak prošel duch historie, tak se vepsal do kroniky 
našeho města jako předtím Suvorov a Kutuzov.

Jaro roku 1968 bylo nejhoroucnější v Praze. 
Proces začatých reforem slíbil změnit sys‑
tém, převést ho na lidštější. Ukázalo se, že tyto 
změny, bázlivé a plaché, nevzbuzují nadšení, 
naopak vážné námitky a obavy sousedů, s nimiž 
se Československo ocitlo v jednom obranném 
a politickém systému. Tamto jaro bylo Polsko 
cítit slzným plynem a obchodem s haraburdím.

Na ulicích univerzitních měst se hromadí 
mládež a tisk obelhával vážené občany. Toho 
jara, kdy arogantní Gomułka vrhl zemi do 

sklerózy a stagnace a nadějí na změnu byla 
Praha. Praha byla naděje.

Zvítězila ale skleróza a stagnace, zlé síly, 
které mají vždy dostatečnou sílu, cynismus 
a vlastní zájem, aby vrhly tanky proti bezmoc‑
ným lidem, svým vlastním studentům, rašící 
základně.

V noci z 20. na 21. srpna bylo zlikvidováno 
pražské jaro. 

Projely se po něm tanky spojeneckých 
armád, včetně polských. 21. srpna, byla ta 
hrozba, ten bodák ukrytý v lesíku se s rachotem 
vyvalil do ulic Těšína. Tanky s hvězdou na věži 
překročily Most přátelství a vřítily se hlouběji 
do Moravské brány. 

Následující den, v mezeře mezi želez‑
ným sloupem a ostatními obyvateli Českého 
Těšína, postavili zvětšený znak zákazu vstupu 
na hraniční most s tankem namalovaným uvnitř 
bílého znaku. V takové symbolické zkratce 
vyjádřili svůj bezmocný protest. Dnes zvedáme 
tento symbol porušení suverenity, stavíme ho 
na náměstí, aby vyznavači pohádky o bratrské 
pomoci pochopili, že nastal čas mluvit pravdu. 
Praha byla, Praha je naše naděje.”

V následujících projevech promluvili Jacek Kuroń, 
Janusz Okrzesik, Józef Hennelowa, Jan Rokita. Pozor‑
nost byla věnována významu reforem uskutečněných 
v Československu. Bylo vysloveno politování nad 
účastí polských vojsk při potlačování svobody sou‑
sedů, i když to bylo proti vůli lidu, ale nezbavuje 
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nás to odpovědnosti za tyto události. Shromáždění se 
zúčastnili také zástupci Charty 77 a skupina turistů 
z Československa, ke kterým bylo promluveno rod‑
ným jazykem. Odbyla se rovněž minuta ticha na 
památku všech obětí invaze. Byly rovněž přečteny 
dopisy, jež byly zaslány organizátorům od kardinála 
Františka Tomáška a spisovatele Václava Havla. 

V letáku vydaném těšínskou pobočkou Polsko‑
‑česko slovenské solidarity bylo možné číst: „Před 

21 lety byla agrese vůči Československu nazývána 
stranickou propagandou «bratrskou pomocí» komuni‑
stům v této zemi. Ve skutečnosti mezi námi vznikly 
nová, bolestivá rozdělení. Pouze země samy rozhodu‑
jící o svém osudu budou je moci odstranit. Spolupráce 
demokratických hnutí v Polsku a Československu 
slouží a přispívá k aktivitám, jež nás přibližují k oka‑
mžiku, kdy nás naše hranice nerozdělí, ale spojí ve 
společenství svobodných a nezávislých národů.”

Náměstí v Těšíně 21. srpna 1989 / Rynek w Cieszynie 21 sierpnia 1989
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„Nikdy více bratrské pomoci” – v popředí poslankyně Grażyna Staniszewska, 
jeden z hlavních organizátorů Jerzy Kronhold a Janusz Okrzesik
„Nigdy więcej bratniej pomocy” – na pierwszym planie posłanka Grażyna Staniszewska, 
jeden z głównych organizatorów Jerzy Kronhold oraz Janusz Okrzesik
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Kontakty między opozycją na Podbeskidziu 
i Śląsku Cieszyńskim a dysydentami w Czechosło-
wacji miały w latach osiemdziesiątych charakter 
incydentalny. O tym, że jednak istniały, świadczą 
zarówno relacje działaczy opozycyjnych z Ostrawy, 
jak i notatki w prasie podziemnej, wydawanej na 
tym terenie. Przykładowo w marcu 1987 roku biel-
skie pismo „Solidarni” opublikowało datowany na 
19 marca 1987 r. apel Bielskiego Komitetu Oporu 
Społecznego o uwolnienie Petra Pospíchala, dzia-
łacza Karty 77, uwięzionego w Brnie, m.in. za 
kontakty z polską „Solidarnością”. Sylwetce Pospí-
chala i akcji na rzecz jego uwolnienia poświęcony 
był artykuł pt. „Zamknąć mazut, puścić Pospí-
chala”, nawiązujący w tytule do ujawnionych przez 
polskich ekologów przypadków zatruwania gra-
nicznej rzeki Olzy przez czechosłowacki przemysł. 
Przez Beskid Śląski i Żywiecki wiodły również 
szlaki przerzutowe literatury religijnej, np. Biblii 
w języku czeskim i słowackim, organizowane m.in. 
przez katowickich franciszkanów z Panewnik.

Bielsko ‑cieszyński ośrodek Solidarności Polsko‑
‑Czechosłowackiej powstał w 1988 roku po nawiązaniu 
kontaktu z polską opozycją przez grupę młodych opo‑
zycjonistów czeskich z rejonu Ostrawy i Opawy. 
Wydawali oni samizdatowy magazyn „Protější chod‑
ník”, poświęcający od początku 1987 roku wiele 
miejsca sprawom polskim i zamieszczający tłumacze‑
nia polskich tekstów. 

W 1988 roku doszło do pierwszego zorganizowa‑
nego kontaktu: Jaromír Piskoř z Ostrawy (sygnatariusz 
Karty 77) spotkał się z Jerzym Kronholdem w jego cie‑
szyńskim antykwariacie. Pierwsze kontakty dotyczyły 
przerzutu do CSRS polskich i emigracyjnych czeskich 
wydawnictw oraz podjęcia wspólnych działań prote‑
stacyjnych wobec koncepcji budowy w Stonawie na 
Zaolziu olbrzymiej koksowni, stanowiącej zagrożenie 
ekologiczne dla Beskidu Śląskiego po obu stronach 
granicy. Od razu też pojawił się pomysł pomocy 
technicznej ze strony polskiej dla czeskich kolegów: 
w Polsce trwały już wówczas przygotowania do „okrą‑
głego stołu” i opozycja działała półjawnie, posiadając 

Janusz Okrzesik

Początki Solidarności Polsko‑Czesko‑Słowackiej 
na Podbeskidziu i Śląsku Cieszyńskim
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znacznie większe możliwości działania niż dysydenci 
w CSRS.

We wspomnieniach czeskich inicjatorów powstania 
SPCz sprawa Stonawy miała przełomowy charakter. Po 
czeskiej stronie bowiem zaczęły podejmować działania 
również osoby do tej pory nie kontaktujące się ze śro‑
dowiskami opozycji. Stonawa pokazała Czechom, że 
nie są sami i wspólny sprzeciw może być o wiele moc‑
niejszy, a Polakom, że nie jest to spór polsko ‑czeski, 
ale spór obywateli ze złą polityką władz.

Do pierwszego spotkania w szerszym gronie doszło 
pod koniec 1988 roku w Bielsku ‑Białej: uczestni‑
czyli w nim Aleš Bartusek z Ludgeřovic, Ivo Mludek 
z Opawy i Jaromír Piskoř oraz – ze strony polskiej – 
Janusz Okrzesik (posiadający już wówczas kontakty 
z grupami SPCz z Wrocławia i Warszawy) i Andrzej 
Grajewski (redaktor katolickiego tygodnika „Gość 
Niedzielny”, dokumentujący prześladowania religijne 
w CSRS). Na tym spotkaniu ustalono plan działań 
i sposób kontaktowania się, a polscy uczestnicy posta‑
nowili publicznie poinformować o istnieniu oddziału 
Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej w Bielsku‑
‑Białej, co uczynili poprzez komunikat w podziemnym 
regionalnym biuletynie „Solidarność Podbeskidzia”. 
Po tym spotkaniu Mludek i Piskoř stracili paszporty, 
a ciężar kontaktów przejął Bartusek oraz jego kurie‑
rzy: Rostislav Fišer i Oldřich Honěk.

Jednym z efektów tego pierwszego spotkania był 
wyjazd do Czechosłowacji Grajewskiego i Okrzesika. 
Organizacją wyjazdu zajmował się Bartusek, a w jego 
trakcie doszło do serii spotkań z dysydentami w Ostra‑
wie i Brnie (m.in. Laďa Henek z VONS i Jaroslav 

Šabata). Rozmowy te zaowocowały później wieloma 
osobistymi kontaktami, które odegrały istotną rolę 
w pierwszych oficjalnych rozmowach po „aksamitnej 
rewolucji”, gdy np. Jaroslav Šabata został ministrem 
bez teki w nowym rządzie. Praktycznym efektem 
wyjazdu było wydrukowanie w Polsce dla Czechów 
kalendarza „Solidarity Polsko ‑Československej”. Druk 
kalendarza w formacie A3 odbył się z matrycy prze‑
myconej do Polski przez Grajewskiego i Okrzesika, 
a kolportażem po przerzuceniu nakładu przez góry 
zajęła się „grupa ostrawska”. Część nakładu trafiła 
bezpośrednio z Polski do uczestników wrocławskiego 
Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej.

Po spotkania Grajewskiego z Mirosławem Jasińskim 
w Wiedniu, gdzie obaj przebywali na stypendium, nawią‑
zano kontakt z działającą w Austrii grupą Jolanty Zięby, 
która pomagała dostarczać do CSRS sprzęt drukarski 
i książki emigracyjne. M. in. w tym celu uruchomiono 
kanał przerzutu książek i wydawnictw z Polski do Czech 
przez zieloną granicę w Beskidzie Śląskim. W Cze‑
chach zostały zakupione dwa identyczne plecaki i jeden 
został dostarczony do Bielska ‑Białej. Ustalono także 
szyfry potrzebne do umawiania spotkań w górach (re‑
jon Soszowa i Czantorii). Wymianę plecaków na zielonej 
granicy w górach przeprowadzali Grajewski i Aleksan‑
dra Tyrlik z podziemnej „Solidarności Podbeskidzia”, 
a z czeskiej strony osoba, której nazwiska nie zdołali‑
śmy ustalić. Przygotowane były następne przerzuty, ale 
na szczęście nadeszły lepsze czasy, zelżała kontrola na 
granicy i książki wędrowały przemycane przez przejścia 
graniczne. Czescy kurierzy odbierali książki od Grajew‑
skiego lub z antykwariatu Kronholda.
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Na prośbę strony czeskiej przeszkolono grupę druka‑
rzy: szkoleniem zajął się Dariusz Mrzygłód z pod ziem‑
nych struktur „Solidarności”. W Bielsku ‑Białej odbyło się 
tygodniowe szkolenie poligraficzne dwóch osób z Moraw, 
które miały obsługiwać planowane wydawanie od stycz‑
nia 1990 roku miesięcznika poświęconego tylko sprawom 
polskim i sytuacji w Polsce.

Pierwszym jawnym wystąpieniem bielskiej SPCz 
był wiec solidarności z uwięzionym przez władze 
CSRS Václavem Havlem, który odbył się 15 kwiet‑
nia 1989 r. pod Teatrem Polskim w Bielsku ‑Białej. 
Współorganizatorem wiecu był Klub Myśli Politycz‑
nej „Dziekania” i jego czołowi działacze: Mirosław 
Styczeń, Henryk Urban, Piotr Szwarc.

„Uwolnić Václava Havla” – wiec przed Teatrem Polskim w Bielsku ‑Białej 15 kwietnia 1989
Propustit Václava Havla – shromáždění před divadlem Teatr Polski v Bílsku ‑Bělé, 15. dubna 1989
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W organizację manifestacji zaangażowali się 
także Wacław Bieniek i pracujący wówczas w Teatrze 
Polskim Janusz Legoń. W imieniu Solidarności Polsko‑
‑Czechosłowackiej przemawiali Andrzej Grajewski, 
Janusz Okrzesik i Stanisław Polaczek, a utwory Havla 
recytował znany aktor i reżyser Marek Mokrowiecki.

W nielegalnym wiecu wzięło udział ok. 100 osób. 
Działacze SPCz zaangażowali się także – wspólnie 
z Polskim Klubem Ekologicznym z Ustronia oraz 
Macierzą Ziemi Cieszyńskiej – w organizację wielo‑
tysięcznej manifestacji przeciwko budowie koksowni 
w Stonawie, która odbyła się 19 maja 1989 r. Główny 
ciężar jej organizacji spoczywał na działaczach z Cie‑
szyna: Jerzym Kronholdzie, Marianie Dembinioku 
i Zbigniewie Macheju, którzy wkrótce wspólnie z biel‑
szczanami utworzyli oddział bielsko ‑cieszyński SPCz. 
Po drugiej stronie granicy ok. 10 ‑osobowa grupka 
Czechów (na czele z Kubą Mátlem) solidaryzowała 
się z polskim protestem, lecz szybko demonstranci 
zostali zatrzymani przez tajną policję (StB). Podobna 
demonstracja odbyła się 12 lipca 1989 r. w Ustroniu 
(głównym organizatorem był Polski Klub Ekologiczny 
z Ustronia z Zygmuntem Białasem na czele).

Kolejnym wielkim wydarzeniem była demonstracja 
pod hasłem „Nigdy więcej bratniej pomocy”, zorgani‑
zowana 21.08.1989 r. przez oddział cieszyński w 21 
rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Cze‑
chosłowację w 1968 roku. W imieniu organizatorów 
przemawiał Jerzy Kronhold, odczytując oświadczenie 
SPCz, skierowano okolicznościowy telegram na ręce 
Václava Havla i kardynała Františka Tomáška. Uczest‑
niczący w tej manifestacji Bartusek podkreślał bardzo 

dobre przyjęcie tej demonstracji przez czeskie środo‑
wiska opozycyjne.

W dniu manifestacji władze CSRS „ze względów 
sanitarnych” zamknęły Czeski Cieszyn i uniemożliwiły 
dostęp ludności czeskiej do brzegu granicznej Olzy. 
Tego samego dnia Miejska Rada Narodowa w Cieszy‑
nie uchwaliła rezolucję, potępiającą agresję na CSRS 
w 1968 r.

5 października 1989 r. miał miejsce Światowy 
Dzień Protestu przeciw budowie koksowni w Stona‑
wie, którego współorganizatorem była Solidarność 
Polsko ‑Czechosłowacka z Cieszyna i Bielska ‑Białej. 
Poza Polską manifestacje odbyły się m.in. w Szwecji 
i Norwegii, ale przede wszystkim – w Czechosłowa‑
cji, a ich organizatorami były środowiska ekologiczne, 
w tym powołany przez Jaromíra Piskořa „Severomo‑
ravsky Ekologicky Klub”. 31 października odbyła się 
zorganizowana wspólnie z działaczami ekologicznymi 
pikieta pod konsulatem CSRS w Katowicach pod ha‑
słem „Zamknijcie Stonawę, nie Popelkę”, podczas 
której SPCz przekazała władzom Czechosłowacji pety‑
cję ws. uwolnienia aresztowanego czeskiego dysydenta 
Jaroslava Popelki.

Jesienią miała miejsce prawdopodobnie przygoto‑
wana przez StB próba prowokacji: do Bielska  ‑Białej 
i Wrocławia udał się kurier z misją zleconą przez 
Jaromíra Glaca, czołowego wówczas dysydenta 
z Ostrawy, który po ujawnieniu akt policji politycz‑
nej okazał się długoletnim agentem czeskiej bezpieki. 
Kurier miał przygotować dla zagrożonego ponoć 
aresztowaniem Glaca kanał przerzutu i miejsca ukry‑
wania się w Polsce. Prowokacja zakończyła się 
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jako pierwsza informacja w głównym wydaniu ówcze‑
snego dziennika telewizyjnego TVP.

Burzliwy rok 1989 zakończył się dla SPCz ważnym 
spotkaniem 21 grudnia.

W Czeskim Cieszynie w hotelu Piast odbyły się 
rozmowy z udziałem rzecznika Karty 77 Saszy Vondry, 
Jaroslava Šabaty, Anny Šabatowej, Petra Pitharta (póź‑
niejszego premiera rządu czeskiego), Jaromíra Piskořa 
oraz wicemarszałka Senatu Andrzeja Wielowieyskiego, 
Zbigniewa Bujaka, Adama Michnika, Bogdana Boru‑
sewicza, Jana Lityńskiego, Zbyszka Janasa, Jerzego 
Kronholda i Janusza Okrzesika. 

Na spotkanie nie przybyli przedstawiciele sło‑
wackiego Stowarzyszenia Przeciw Przemocy, którzy 
jednak skierowali do uczestników spotkania telegram 
z zapewnieniem o chęci współpracy. Pomimo zmie‑
nionych realiów politycznych służby graniczne nie 
wpuściły na teren CSRS lidera SPCz Mirosława Ja‑
sińskiego, gdyż w jego paszporcie widniała adnotacja, 
iż jest osoba niepożądaną na terenie Czechosłowacji. 
Jak podkreślili uczestnicy spotkania, było to pierwsze 
spotkanie SPCz w normalnych, nie konspiracyjnych 
warunkach.

niepowodzeniem, kurier Glaca nie zyskał zaufania 
wrocławskich liderów SPCz i nie podjęto z nim żad‑
nych rozmów.

W tym czasie bielskie biuro SPCz, zorganizowane 
w oparciu o biuro poselskie Okrzesika, który w czerwcu 
został wybrany na posła z listy Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego („Solidarności”), zajmowało się fa‑
brykowaniem zaproszeń niezbędnych wówczas przy 
przekraczaniu granicy polsko ‑czechosłowackiej. Kil‑
kaset osób udających się z CSRS do Wrocławia na 
Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej 
w dn. 3 ‑5 listopada dysponowało zaproszeniami wy‑
stawionymi przez mieszkańców Bielska ‑Białej i okolic 
(najaktywniej pomagała w tej akcji Jolanta Florek 
z Czechowic ‑Dziedzic).

W listopadzie w Czechosłowacji wybuchła „ak‑
samitna rewolucja”. Część działaczy grupy bielskiej 
wzięła w nich bezpośredni udział, m.in. podczas 
praskich demonstracji został zatrzymany na krótko Da‑
riusz Mrzygłód.

Po obaleniu reżimu Husáka i zmianach poli‑
tycznych w Czechosłowacji działacze SPCz po obu 
stronach granicy położyli największy nacisk na szyb‑
kie rozwiązanie konfliktu wokół koksowni w Stonawie. 
Bardzo mocno zaangażował się w te działania Jaromír 
Piskoř, który został wówczas posłem reprezentują‑
cym Občanské Forum w Zgromadzeniu Federalnym. 
To właśnie Piskoř przekazał Okrzesikowi 12 grudnia 
1989 roku gorącą wiadomość, że tego dnia nowy czeski 
rząd podjął decyzję o rezygnacji z centralnego finan‑
sowania budowy koksowni w Stonawie. O randze tej 
decyzji świadczy fakt, że wiadomość ta została podana 
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Janusz Okrzesik  
na demonstraci proti Stonavě / podczas demonstracji w sprawie Stonawy
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Janusz Okrzesik

Počátky Polsko ‑česko ‑slovenské solidarity
v Pobeskydí a Těšínském Slezsku

Kontakty mezi opozicí v Pobeskydí, Těšínském 
Slezsku, a disidenty v Československu byly v 80. 
letech většinou náhodné. O tom, že existovaly, však 
svědčí jak zprávy opozičních aktivistů z Ostravy, 
tak poznámky v podzemním tisku, publikovaném 
v této oblasti.

Například v březnu 1987 vydal bílský časopis 
„Solidarni” výzvu bílského Výboru pro sociální 
odpor ze dne 19. března 1987 za propuštění Petra 
Pospíchala, aktivisty Charty 77, uvězněného 
v Brně, mimo jiné i za kontakty s polskou „Soli-
daritou”. Osobě Pospíchala a aktivitám za jeho 
propuštění byl věnován článek nazvaný „Uza-
vřete mazut, pusťte Pospíchala”, jenž v názvu 
odkazuje na případy otravy hraniční řeky Olše čes-
koslovenským průmyslem, na což upozornili polští 
ekologové. Přes Slezské a Žywiecké Beskydy vedly 
pašerácké stezky náboženské literatury, např. Bible 
v češtině a slovenštině, organizované katovickými 
františkány z Panewnik.

Bílsko ‑těšínské středisko SPCz bylo založeno v roce 
1988, rok po kontaktu polské opozice se skupinou mladé 
české opozice z Ostravska a Opavy. Vydávali samiz‑
datový časopis „Protější chodník”, který od začátku 
roku 1987 věnoval hodně prostoru polským záleži‑
tostem, a vydávali rovněž překlady polských textů.

V roce 1988 se uskutečnil první organizovaný kon‑
takt: Jaromír Piskoř z Ostravy (signatář Charty 77) se 
setkal s Jerzym Kronholdem v jeho těšínském antikva‑
riátu. První kontakty se týkaly přenášešení do ČSSR 
polské a české emigrantské literatury, rovněž zorga‑
nizování společných protestů proti koncepci výstavby 
obrovské koksovny ve Stonavě na Těšínském Slezsku, 
která představovala ekologickou hrozbu pro Slezské 
Beskydy na obou stranách hranice.

Okamžitě se objevila myšlenka technické podpory 
pro české kolegy. V Polsku již probíhaly přípravy na 
„kulatý stůl” a opozice už nemusela jednat v ilegalitě, 
protože měla mnohem více příležitostí než disidenti 
v ČSSR.
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Ve vzpomínkách českých ini‑
ciátorů SPCz byl případ Stonava 
průkopnický. Na české straně začali 
lidé, kteří doposud nebyli v kontaktu 
s opozičními kruhy, jednat. Stonava 
ukázala Čechům, že nejsou sami 
a společný odpor může být mnohem 
silnější a pro Poláky to není polsko‑
‑český spor, ale spor mezi občany 
a špatnou vládní politikou.

První setkání v širší  skupině se ko‑
nalo na konci roku 1988 v Bílsku ‑Bělé 
a zúčastnili se: Aleš Bartusek z Lud‑
geřovic, Ivo Mludek z Opavy a Jaro‑
mír Piskoř, za polskou stranu Janusz 
Okrzesik (měli kontakty se skupina‑
mi SPCz z Vratislavi a Varšavy) a An‑
drzej Grajewski (redaktor katolického 
týdeníku „Gość Niedzielny”, doku‑
mentující náboženské pronásledová‑
ní v ČSSR). Na tomto setkání byl vy‑
tvořen akční plán i způsob kontaktu 
a polští účastníci se rozhodli veřej‑
ně informovat o existenci Solidari‑
ty polsko ‑československé pobočky 
v Bílsku ‑Bělé, což učinili prostřednic‑
tvím zprávy v podzemním regionál‑
ním zpravodaji „Solidarność Podbes‑
kidzia”. Po tomto setkání ztratili 
Mludek a Piskoř pasy a veškerou tíži 
kontaktu převzal Bartusek a jeho ku‑
rýři: Rostislav Fišer a Oldřich Honěk.

„Solidarni”, časopis Bílského výboru pro veřejný odpor, žádost o propuštění Petra Pospíchala, 
„Solidarni”, czasopismo Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego, z apelem o uwolnienie 
Petra Pospíchala (březen/marzec 1987)
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z Bílska ‑Bělé k účastní‑
kům vratislavské Pře‑
hlídky československé 
nezávislé kultury. Po se‑
tkání Grajewského s Mi‑
rosławem Jasińskim ve 
Vídni, kde pobývali oba 
na stipendiu, byl navá‑
zán kontakt se skupinou 
Jolanty Zięby působí‑
cí v Rakousku, která po‑
mohla dodávat do ČSSR 
tiskařské vybavení a kni‑
hy o emigraci. Mj. za 
tímto účelem byl spuštěn 
kanál pro převod knih 
a nakladatelství z Polska 
do České republiky přes 
zelenou hranici ve Slez‑
ských Beskydech.

V České republice by‑
ly zakoupeny dva identic‑
ké batohy a jeden byl do‑
dán do Bílska ‑Bělé. Byly 
také zřízeny šifry potřeb‑
né k uspořádání schů‑
zek v horách (region So‑
šov a Čantoryje).  Výměnu 
batohů na zelené hrani‑
ci v horách provedli Gra‑
jewski a Aleksandra Tyrlik 
z podzemní Podbeskydské 

Jedním z efektů to‑
hoto prvního setkání by‑
la cesta Grajewského 
a Okrzesika do Českoslo‑
venska. Organizaci cesty 
řešil Bartusek a během ní 
v Ostravě a v  Brně pro‑
běhlo několik setkání 
s disidenty (včetně  Ládi 
Heneka z VONS a Jaro‑
slava Šabaty). Tyto roz‑
hovory později vyústily 
v mnoho osobních kon‑
taktů, jež hrály důležitou 
roli v prvních oficiálních 
rozhovorech po „sameto‑
vé revoluci”, kdy se na‑
příklad Jaroslav Šabata 
stal ministrem bez port‑
feje v nové vládě. Prak‑
tickým účinkem cesty 
bylo vytištění kalendáře 
Polsko ‑československé 
solidarity.

Kalendář byl vytištěn 
ve formátu A3 z matrice 
pašované do Polska Gra‑
jewskim a Okrzesikem 
a distribuci pašováním 
v horách převzala „os‑
travská skupina”. Část 
nákladu směřovala přímo 

Prohlášení o vytvoření Severomoravského ekologického klubu,  
zveřejněné v bulletinu Studia pro všechny bytosti

Deklaracja powstania Severomoravskego Ekologickeho Klubu, 
zamieszczona w biuletynie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, 1989

Leták „Demonstrace proti koksovně ve Stonavě”, květen 1989 
Ulotka „Demonstracja przeciwko koksowni  

w Stonawie”, maj 1989
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StB. Podobná demonstrace se konala 12. července 1989 
v Ustroni (hlavním organizátorem byl Polský ekologický 
klub z Ustroně s vedoucím Zygmuntem Białasem).

Další velkou událostí byla demonstrace pod hes‑
lem „Nikdy více bratrské pomoci” pořádaná 21. srpna 
1989 pobočkou v Těšíně (hlavně Kronhold, Dembi‑
niok a Machej) k 21. výročí invaze Varšavské smlouvy 
do Československa v roce 1968. Jerzy Kronhold pro‑
mluvil za organizátory a přečetl prohlášení pobočky 
SPCz. Příležitostný telegram byl zaslán Václavu Hav‑
lovi a kardinálu Františku Tomáškovi.

Účastník této demonstrace Bartusek zdůraznil 
velmi dobré přijetí demostrace českými opozičními 
kruhy. V den demonstrace orgány ČSSR z „hygie‑
nických důvodů” uzavřely Český Těšín a znemožnily 
přístup české populace k hraničním břehům Olše. Ve 
stejný den přijala Městská národní rada v Těšíně rezo‑
luci odsuzující vojenskou agresi do ČSSR v roce 1968.

Dne 5. října 1989 se konal Světový den protestů 
proti výstavbě koksovny ve Stonavě, organizovaný 
Polsko ‑československou solidaritou z Těšína a Bílska‑
‑Bělé. Mimo Polsko se konaly demonstrace také ve 
Švédsku a Norsku, ale především v Českosloven‑
sku a jejich organizátory byly ekologické komunity, 
včetně Severomoravského ekologického klubu zříze‑
ného Jaromírem Piskořem.

Dne 31. října byl společně s ekologickými akti‑
visty v Katovicích uspořádán před konzulátem ČSSR 
protest organizovaný pod heslem „Zavřete Stonavu, 
ne Popelku”, během kterého SPCz předala českoslo‑
venským úřadům petici ohledně propuštění zatčeného 
českého disidenta Jaroslava Popelky.

solidarity a na české straně osoba, jejíž jméno jsme ne‑
mohli určit. Byly připraveny další přenosy, ale naštěs‑
tí nastaly lepší časy, zmírnila se kontrola na hranici 
a knihy  byly přenášeny hraničními přechody. Čeští ku‑
rýři  vyzvedli knihy od Grajewského nebo z antikvariá‑
tu Kronholda.

Na žádost české strany byla vyškolena skupina 
tiskařů: o školení se postaral Dariusz Mrzygłód z pod‑
zemních struktur Solidarity. V Bílsku ‑Bělé se konalo 
týdenní polygrafické školení dvou lidí z Moravy, kteří 
se měli starat o plánované vydávání měsíčníku od 
ledna 1990 věnovaného pouze polským záležitostem 
a situaci v Polsku.

Prvním veřejným představením SPCz z Bílska‑
‑Bělé byla shromáždění solidarity uvězněným 
orgány ČSSR Václavem Havlem, které se konalo 15. 
dubna 1989 v Polském divadle v Bílsku ‑Bělé. Shro‑
máždění bylo organizováno Klubem politických 
myšlenek „Dziekania” a jeho hlavními aktivisty: 
Mirosławem Styczenem, Henrykem Urbanem a Pio‑
trem Szwarcem.

Aktivisté SPCz se také ve spolupráci s Polským 
ekologickým klubem z Ustroni a Maticí těšínskou 
zapojili do pořádání několikatisícové demonstrace 
proti výstavbě koksovny ve Stonavě, která se konala 
19. května 1989. Hlavní zátěž organizace spočívala na 
aktivistech z Těšína: na Jerzym Kronholdovi, Marianu 
Dembiniokvi a Zbigniewu Machejovi, kteří brzy spolu 
s obyvateli Bílska vytvořili pobočku SPCz Bílsko‑
‑Těšín. Na druhé straně hranice skupina 10 Čechů 
(v čele s Kubou Mátlem) solidarizovala s polským pro‑
testem, ale demonstranty rychle zadržela tajná policie 
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nová česká vláda se ten den rozhodla opustit centrální 
financování výstavby koksovny ve Stonavě. O důle‑
žitosti tohoto rozhodnutí svědčí skutečnost, že zpráva 
byla dána jako první informace v hlavním denním 
zpravodajství tehdejší TVP.

Turbulentní rok 1989  skončil důležitým zasedáním 
SPCz 21. prosince. V Českém Těšíně se v hotelu Piast 
 uskutečnily rozhovory za účasti mluvčích Charty 77 
Ale xandra Vondry, Jaroslava Šabaty, Anny Šaba‑
tové, Petra Pitharta (pozdější předseda české vlády), 
Jaromíra Piskoře a z PR se účastnili: místopředseda 
Senátu Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Bujak, Adam 
Michnik, Bogdan Borusewicz, Jan Lityński, Zbigniew 
Janas, Jerzy Kronhold a Janusz Okrzesik. 

Na schůzku nepřišli slovenští zástupci Veřejnosti 
proti násilí, která však oslovila účastníky telegramem 
s vyjádřením ochoty ke spolupráci. Navzdory změnám 
neumožnily hraniční služby vůdci SPCz Miroslavovi 
Jasińskému vstoupit do ČSSR, protože jeho cestovní 
pas obsahoval poznámku, že je nežádoucí osoba pro 
Československo. Jak účastníci setkání zdůraznili, šlo 
o první setkání SPCz za normálních, nekonspirativních 
podmínek.

Na podzim došlo pravděpodobně k provokačnímu 
pokusu připravenému bezpečnostní službou: kurýr 
odešel do Bílska‑Bělé a Vratislavi s misí pověřenou 
Jaromírem Glacem, tehdejším hlavním ostravským 
disidentem, který se po odhalení spisů politické poli‑
cie stal dlouhodobým agentem české bezpečnostní 
služby. Úkolem kurýra bylo připravit pašerácký kanál 
a místo úkrytu v Polsku, ohroženého zatčením Glace. 
Provokace byla neúspěšná, kurýr Glac nezískal důvěru 
vůdců SPCz Vratislavi a nebyly s ním vedeny žádné 
rozhovory.

V té době se v bílské kanceláři SPCz, za pod‑
pory Okrzesikovy parlamentní kanceláře, který 
byl již v červnu zvolen poslancem za Občanský 
parlamentní klub (OKP – Solidarita), zabývali vydá‑
váním pozvání, v té době nezbytné pro překročení 
polsko ‑československé hranice. Několik stovek lidí 
cestujících z ČSSR do Vratislavi na Přehlídku nezávislé 
československé kultury ve dnech 3.–5. listopadu měli 
pozvání od obyvatel Bílska‑Bělé a okolí (aktivně asis‑
tovala při této akci Jolanta Florek z Čechovic‑Dědic).

V listopadu vypukla v Československu „same‑
tová revoluce”. Někteří z aktivistů bílské skupiny se 
jí přímo účastnili, během pražských demonstrací byl 
Dariusz Mrzygłód krátce zadržen. Po svržení Husá‑
kova režimu a politických změnách v Československu 
aktivisté SPCz na obou stranách hranice kladli největší 
důraz na rychlé vyřešení konfliktu kolem koksovny 
ve Stonavě. Jaromír Piskoř, který byl tehdy zástup‑
cem Občanského fóra ve Federálním shromáždění, 
se v těchto aktivitách velmi angažoval a taky předal 
Okrzesikovi 12. prosince 1989 nejčerstvější zprávy, že 
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Kalendář „Československo‑
‑polské solidarity” pro rok 1990:
navržen v ilegalitě v Ostravě, 
propašován do Polska,
vytisknut pololegálně  
v Bílsku ‑Bělé v tiskárně
„Solidarity”,  
pak propašován zpět do ČSSR.
Velká část nákladu  
směřovala na festival
 ve Vratislavi v listopadu1989 
(design: Rostislav Ševčík)

Kalendarz „Československo ‑Polskiej 
Solidaritỳ” na rok 1990:  
zaprojektowany nielgalnie 
w Ostrawie, projekt nielegalnie 
przewieziony do Polski, wydru‑
kowany półlegalnie w bielskiej 
drukarni „Solidarności”, 
przemycony z powrotem  
nielegalnie do CSRS.  
Duża część nakładu trafiła  
na festiwal we Wrocławiu  
w listopadzie 1989  
(projekt: Rostislav Ševčík)



[ 61 ]

Prace organizacyjne

Przygotowania do tej wielkiej imprezy latem 1989 
roku rozpoczęli działacze z Solidarności Polsko‑
‑Czechosłowackiej oraz członkowie dolnośląskiej filii 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przede wszyst‑
kim Mirosław Jasiński, Jolanta Piątek, Jarosław 
Broda, Mieczysław „Dučin” Piotrowski, Krzysztof 
Jakubczak, Joanna Czarnecka, Grzegorz Braun, Remi‑
giusz Lenczyk, Ryszard Wojtasik, Jerzy Ryba, Paweł 
Skrzywanek, Tomasz Przedpełski, Igor Wójcik, Grze‑
gorz Schetyna i Magdalena Walicka. Ich wspomnienia 
związane z tym wydarzeniem zostały przedstawione 
w wielu publikacjach historycznych, naukowych 
i pracach dyplomowych. Początkowo dominującym 
punktem programu imprezy miało być seminarium 
„Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – pomiędzy 
totalitaryzmem a komercjalizmem”, a festiwal pod na‑
zwą Przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej 
miał być  raczej imprezą towarzyszącą. Ostatecznie 
okazało się, iż to przegląd najbardziej zapisał się w pa‑
mięci ludzi. Według relacji Jolanty Piątek wszystko 

działo się tak szybko i nikt nie przewidywał, że cała ak‑
cja osiągnie takich rozmiarów. Każda sekcja festiwalu 
miała swojego patrona. Biuro organizacyjne mieściło 
się w mieszkaniu, które wynajmowała organizatorka 
festiwalu Jolanta Piątek, zajmująca się całą korespon‑
dencją, spisami uczestników, zakwaterowaniem ich, 
zakwaterowaniem gości i tysiącem innych drobnych 
spraw. Przygotowania do festiwalu i do seminarium 
przebiegały równolegle. Dużą trudność organizacyjną 
sprawiało doręczenie zaproszeń, bez których wówczas 
niemożliwe było przekroczenie granicy polsko–cze‑
chosłowackiej. Dotyczyło to zarówno prelegentów, 
jak i artystów oraz wszystkich potencjalnych gości. Za‑
proszenie musiało być wysłane z Polski. Otrzymał je 
każdy, kto o nie poprosił. W rozsyłaniu zaproszeń były 
zaangażowane również osoby mieszkające w pobliżu 
polsko ‑czechosłowackiej granicy. Na Śląsku Cieszyń‑
skim w tej akcji brało udział także biuro poselskie 
Janusza Okrzesika w Bielsku ‑Białej.

Należało zaprosić prelegentów i gości, dokonać tłu‑
maczeń dostarczonych tekstów wystąpień – tym zajęła 

 

Wrocław, 3–5 listopada 1989
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się grupa skupiona wokół bohemistki z Uniwersytetu 
Wrocławskiego Zofii Tarajło ‑Lipowskiej. Istotnym 
punktem było zapewnienie zakwaterowania. Zespół 
organizacyjny zapewniał miejsca w hotelach, których 
w tym czasie we Wrocławiu było niewiele. A gdy oka‑
zywało się, że chodzi o festiwal, miejsc było jeszcze 
mniej. Większość uczestników została zakwaterowana 
w prywatnych domach i mieszkaniach wrocławian. 
Ostatecznie liczba miejsc zakwaterowania przewyż‑
szyła ilość uczestników. 

Tak wspomina te okoliczności jeden z organizato‑
rów festiwalu Jarosław Broda: „Trzeba było myśleć 
o czysto praktycznych sprawach. Na przykład benzyna 
w Polsce była na kartki, w związku z czym należało za‑
pewnić wielką beczkę benzyny, która była umieszczona 
w hali Uniwersytetu, aby Czesi i Słowacy mogli zatan‑
kować na powrotną podróż” (Kebrtová: 2018, s 48). 

Sprawami finansowymi zajmował się František 
Janouch. Dolnośląska filia Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów udzieliła wsparcia finansowego w wyso‑
kości trzech milionów złotych. Około cztery tysiące 
dolarów przekazała szwedzka Fundacja Karty 77, 
a największą część, w wysokości 8 500 dolarów, dała 
Waszyngtońska Fundacja Rozwoju Demokracji. Jej 
ówczesny przewodniczący Carl Gershman powie‑
dział, iż było to najlepiej zainwestowanych 8 500 
dolarów w historii fundacji. Według Jolanty Piątek ani 
seminarium, ani przegląd nie wymagały tak wielkich 
nakładów. Nie płacono na przykład za wynajęcie teatru 
czy kina. Płacono tylko pracownikom instytucji kultury, 
artystom za występy i za zakwaterowanie w hotelach. 
Jolanta Piątek podkreśliła znaczenie pomocy jakich 

udzieliły wrocławskie instytucje, zwłaszcza Uniwersy‑
tetu Wrocławskiego, który udostępnił za darmo swoje 
pomieszczenia.

Seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu 
– pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem”

Po mianowaniu honorowego komitetu i ustaleniu 
nazwy seminarium należało ustanowić patronat i po‑
wołać prelegentów. Patronat przyjęło szereg ważnych 
osobistości, które stały się członkami tzw. komitetu 
honorowego: Timothy Garthon Ash, Jan Błoński, 
Władysław Frasyniuk, Czesław Hernas, František Ja‑
nouch, Adam Michnik, Jiří Pelikán, Vilém Prečan, 
Karel Schwarzenberg, H. Gordon Skilling, Jan Józef 
Szczepański i Juliusz Żuławski. Udział w semina‑
rium zgłosiło wiele znanych osób, nie wszyscy jednak 
chcieli publicznie wystąpić. Seminarium towarzy‑
szyła specjalna broszura „Who is Who. International 
Seminar Central Europe”, w której zawarto krótką in‑
formację o każdym czytelniku. Występować mieli 
czołowi europejscy intelektualiści, historycy, tłuma‑
cze, poeci, pisarze, profesorowie wyższych uczelni, 
dziennikarze itd.

Seminarium odbywające się na Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczął Stefan Starczewski, rektor 
tej uczelni. Następnie wystąpili: dyrektor Fundacji 
Karta 77 František Janouch, dyrektor ośrodka do‑
kumentacji Vilém Přečan, bohemista, późniejszy 
ambasador w Pradze Jacek Baluch i wiceminister 
kultury RP Stefan Starczewski. Część uczestników 
w swoich referatach odbiegła od tematu konferencji 
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i bezpośrednio reagowała na zmiany zachodzące 
w Związku Radzieckim. Wystąpienia dotyczyły rów‑
nież dzieła Václava Havla. Referaty osób niemogących 
osobiście uczestniczyć w seminarium były przedsta‑
wione przez Vilema Přečana lub w formie zapisu 
wideo (Václav Havel, Jiří Dienstbier, Ludvík Vaculík). 
Seminarium stało się również okazją do wręczenia na‑
grody za literaturę na uchodźctwie. Otrzymał ją Paweł 
H aert man – pod tym pseudonimem ukrywał się polski 
tłumacz literatury czeskiej Piotr Godlewski, któremu 
nagrodę wręczyła mu Elżbieta Lederer. W sobotę po 
południu uczestnicy przyjęli rezolucję, w której pro‑
testowali przeciwko represyjnym interwencjom na 
czechosłowacko ‑polskiej granicy państwowej.

Na zakończenie seminarium wystąpił redaktor 
na czel ny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik, wy‑
powiadając prorocze słowa: „Wierzę, że następne 
seminarium odbędzie się w najpiękniejszym mieście 
Środkowej Europy, w Pradze” (za: Blažek: 2008).

Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej 

Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej 
miała rozpocząć wystawa „Czechosłowacja – sztuka 
młodej generacji” w klubie prawników Zero. Ze strony 
czeskiej organizacji wystawy działających nieoficjalnie 
artystów podjęli się David Němec i Marek Hlupý, wraz 
z kilkoma przyjaciółmi. Zgromadzili około pięćdziesię‑
ciu dzieł 29 twórców (np. Pavel Brázda, Karel Brož, 
Josef Klimeš, Bohumil Kříž, Aleš Ogoun, Kateřina 
Štenclová, Roman Trabura, Tomáš Vaněk, Miroslav 
Žáček), załatwili potrzebne zezwolenia i wyprawili 

samochód ciężarowy w stronę czesko–polskiej granicy. 
Dnia 25 października transport z dziełami artystów 
został zatrzymany na przejściu granicznym w Harra‑
chovie z zakazem wjazdu na terytorium Polski. Wraz 
z zatrzymanymi obrazami została zatrzymana również 
grupa Polaków, którzy mieli je przejąć, a wśród nich 
Igor Wójcik, wówczas student z wydziału rzeźby Aka‑
demii Sztuk Pięknych, dzisiejszy dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Igor Wójcik tak wspomina tamto wydarzenie: „Gdy 
dotarliśmy na miejsce, zatrzymaliśmy się obok budki 
czeskiego celnika. Godnym podkreślenia był fakt, iż 
na jego pojawienie czekaliśmy pełne dwie godziny. 
Kiedy wreszcie się pojawił, nic nie powiedział, ni‑
czego nie zażądał, popatrzył na nas, uśmiechnął się 
i… znikł na dalsze pół godziny. Po powrocie popro‑
sił o okazanie paszportów, które odniósł i ponownie 
kazał czekać. […] Wrócił po dwóch godzinach w to‑
warzystwie uzbrojonych żołnierzy. Dalsze sprawdzanie 
trwało sześć godzin. Następnie pod eskortą zostaliśmy 
odprowadzeni do głównego budynku, gdzie zostaliśmy 
rozlokowani do oddzielnych pomieszczeń. Każdemu 
z nas asystował jeden żołnierz uzbrojony w kałasz‑
nikow… Po całym dniu spędzonym na granicy, 
zezwolono nam odjechać informując jednocześnie o za‑
kazie wstępu do CSRS” (za: Kamiński: 2017, s. 208).

Podczas pobytu na posterunku celnym Polakom 
udało się skontaktować z działaczami „Solidarności”, 
zwłaszcza z nowo wybranymi posłami, którzy na‑
tychmiast przyjechali na granicę, usiłując rozwiązać 
zaistniałą sytuację. Służbę Bezpieczeństwa wpro‑
wadziło to w zakłopotanie, ponieważ nie była 
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przygotowana na to, że na granicy pojawią się niedawni 
opozycjoniści z paszportami dyplomatycznymi. Dzięki 
interwencji posłów aresztanci zostali zwolnieni, obrazy 
zostały jednak na granicy. Wystawa i wernisaż mimo 
zaistniałej sytuacji odbyły się, chociaż w miały inny 
charakter. We wrocławskiej galerii Zero wisiały puste 
ramy, a w każdej z nich widniał napis ZAREKWI‑
ROWANO oraz nazwisko artysty.

Dzieła, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, zostały 
zwrócone dopiero 9 listopada 1989 roku, po zakoń‑
czeniu wrocławskiego spotkania. Miesiąc później 
zostały czasowo umieszczone w pomieszczeniach 
Niezależnego Centrum Prasowego przy ulicy Bolzana 
w Pradze. Po zmianach ustrojowych w Czechosłowacji 
obrazy te wystawiono w 1990 roku w Galerii mladých, 
u Řečickich. W tym czasie istniał już i polski katalog 
„Czechosłowacja – sztuka młodej generacji”, („Če‑
skoslovensko – umění mladé generace”), a w nim tekst 
Davida Němca „Droga tam i z powrotem” („Cesta tam 
a zase zpátky”) o wrocławskim spotkaniu z 1989 roku. 
Wystawa następnie została przewieziona do Wrocła‑
wia, gdzie po półrocznym oczekiwaniu mogli obejrzeć 
ją zwiedzający pierwotną, „niepełną” wersję.

 
Koncerty we Wrocławiu

We Wrocławiu przez dwa dni odbywały się kon‑
certy czeskich piosenkarzy. Polska konferansjerka 
podziemnego Radia Solidarność Maryna Miklaszewska 
podczas rozpoczęcia piątkowego koncertu zapowie‑
działa występ Josefa Streichla i Jaromíra Nohavicy. 
Zdeněk „Londyn” Vokatý akompaniował na gitarze 

ewangelickiemu księdzu Svatoplukowi Karáskowi, 
sygnatariuszowi Karty 77. Następnie występował na‑
uczyciel języka angielskiego, a zarazem jogin Pepa 
Nos oraz brneński piosenkarz i aktor, Petr Rímský. 
Największy aplauz wzbudził oczywiście występ Karela 
Kryla, który w wypełnionym po brzegi 1200 widownią 
teatrze swój występ rozpoczął słowami „Dobry wie‑
czór po dwudziestu latach” („Dobrý večer po dvaceti 
letech”) i pieśnią Rakovina. Wzruszony Kryl śpiewał 
nie tylko po czesku, ale wykonał również kilka piose‑
nek w języku polskim. Z podobnym sukcesem odbył 
się jego koncert w dniu następnym. Wystąpił również 
ostrawski piosenkarz Pavel Dobeš, emigracyjni piosen‑
karze Vladimír Veit i Vlastimil Třešňák. Po krótkim 
wystąpieniu aktora Petra Dopity, pozostała część so‑
botniego koncertu była poświęcona Jaroslavovi Hutce. 
Jego pieśń Náměšť (później wiodąca melodia aksamit‑
nej rewolucji) śpiewali wszyscy obecni czescy artyści. 
Teatr stał się świadkiem wielkiej pokojowej manifesta‑
cji. Kilku czechosłowackim piosenkarzom nie udało się 
przekroczyć granicy, nie przybyli Vladimír Merta, Emil 
Pospíšil, Karel Plíhal i Jiří Dědeček.

Oprócz piosenkarzy folkowych występowały rów‑
nież zespoły rockowe: Aku ‑Aku, Šanov, MCH Band. 
Niestety nie udało się dotrzeć do Wrocławia popular‑
nej kapeli The Plasic People of the Universe. Przez całą 
sobotę odbywały się w jednej z wrocławskich sal ki‑
nowych projekcje filmów czeskich reżyserów Miloša 
Formana, Jiřígo Menzla, Věry Chytilovej i francu‑
skiego obrazu Nieznośna lekkość bytu, zrealizowanego 
według powieści Milana Kundery. Wyświetlono sześć 
odcinków Originálního Videojournalu z telewizji 
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drugiego obiegu. W antykwariacie, którym opiekował 
się Remigiusz Lenczyk, sprzedawano czeskie wydaw‑
nictwa drugiego obiegu, polskie książki i czasopisma. 
W korytarzu przed Aulą Leopoldyńską miała miejsce 
wystawa fotografii z sierpnia 1968 roku pod tytułem 
„Idite domoj”.

Odwołana jednak była zapowiadana sobotnia pre‑
miera Audiencji Václava Havla, ponieważ zespół 
teatralny został zawrócony z granicy.

Organizatorzy byli mocno zaskoczeni pozytyw‑
nymi reakcjami na wydarzenie, docierającymi z całego 
świata, a także dużym zainteresowaniem ze strony 

Karel Kryl
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dalszego rozwoju Czechosłowacji. Rolę festiwalu 
wielokrotnie podkreślał Václav Havel, który doce‑
niał to ważne wydarzenie kulturalne odbywające się 
w głównym mieście Dolnego Śląska i jako późniejszy 
prezydent określił je jako „wstęp do aksamitnej rewo‑
lucji”, sam siebie nazywając szeregowym członkiem 
Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej.

Ważnym momentem w historii stosunków czesko‑
‑polskich był fakt, że Polacy związani z „Solidar nością” 
przybyli do Pragi w przełomowych dniach dla Czecho‑
słowacji. Działacz SPCz Mirosław Jasiński (późniejszy 
wojewoda wrocławski i dyrektor Instytutu Polskiego 
w Pradze), kiedy tylko rozpoczęła się aksamitna rewo‑
lucja, udał się do stolicy Czechosłowacji z listem od 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego podpisanym 
przez Lecha Wałęsę. Podczas wielkiej demonstracji 
20 listopada 1989 roku, kiedy na Placu Wacława wy‑
stąpił Václav Havel, do zgromadzonych przemówił 
również Mirosław Jasiński, który poparł naród wal‑
czący o demokrację.

uczestników z całej Europy. Równocześnie trudno było 
ocenić, ilu osobom uda się przekroczyć żelazną kur‑
tynę, która niespodziewanie znalazła się między Polską 
i Czechosłowacją. Sytuację, że nie można było prze‑
kroczyć właśnie tej granicy, Paweł Skrzywanek określił 
jako paradoks absurdalnej przyjaźni między państwami 
komunistycznymi. 

Do Wrocławia ostatecznie dotarły tysiące Czechów 
i Słowaków, ale wielu zostało zawróconych z granicy. 
Już 2 listopada 1989 roku zdarzył się incydent w po‑
ciągu Bohemia, który odjeżdżał z Pragi. W Hradcu 
Králové weszła do pociągu liczna grupa funkcjona‑
riuszy Straży Granicznej i uzbrojeni funkcjonariusze 
Straży Ochrony Kolei, którzy zmusili około 30 osób 
do opuszczenia pociągu.

Podobna interwencja powtórzyła się nazajutrz, 
kiedy to na stacjach w Hradcu Králové, Týništi nad 
Orlicí i Žamberku do opuszczenia pociągu zostali zmu‑
szeni wszyscy Czesi posiadający bilet do Wrocławia.

Uczestnicy, którym udało się dotrzeć do Wrocławia, 
do dzisiaj uważają, że festiwal był niezapomnia‑
nym przeżyciem i miał fundamentalne znaczenie dla 

Igor Wójcik, Mirosław Jasiński
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Adam Michnik, Agnieszka HollandSvatopluk Karásek, Zdeněk „Londýn” Vokatý

Pavel Dobeš, Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák, Karel Kryl, Petr Rimský, Jaromír Nohavica, Josef Streichl
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Sametová revoluce v Českém Těšíně / Aksamitna rewolucja w Czeskim  Cieszynie
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Organizační přípravy

V létě 1989 nastaly přípravy na tuto obrovskou akci, 
kterou zahájili aktivisté z Polsko ‑československé soli‑
darity a členové Dolnoslezské pobočky Nezávislého 
svazu studentů (Niezależne Zrzeszenie Studentów), 
především pak Mirosław Jasiński, Jolanta Piątek, Ja‑
rosław Broda, Mieczysław „Dučin” Piotrowski, 
Krzysztof Jakubczak, Joanna Czarnecka, Grzegorz 
Braun, Remigiusz Lenczyk, Ryszard Wojtasik, Jerzy 
Ryba, Paweł Skrzywanek, Tomasz Przedpełski, Igor 
Wójcik, Grzegorz Schetyna a Magdalena Walicka. Je‑
jich vzpomínky na přípravu jsou zachyceny v několika 
historických publikacích, dizertačních a diplomových 
pracích.

Původně měl dominovat seminář „Střední Evropa. 
Kultura na rozcestí – mezi totalitarismem a komer‑
cionalismem” a festival „Přehled československé 
nezávislé kultury” měl být spíše doprovodnou akcí. 

Nakonec se ukázalo, že pro širší veřejnost se do pa‑
měti víc vepsal festival.

Dle výpovědi Jolanty Piątek se vše seběhlo ve‑
lice rychle a nikdo nepočítal s tím, že z toho bude tak 
velká akce. Každá sekce festivalu měla svého garanta. 
Kancelář pro organizaci festivalu byla v bytě, který si 
organizátorka Jolanta Piątek pronajímala a gde měla na 
starost celou korespondenci, seznamy účastníků, uby‑
tování pro účastníky i návštěvníky a tisíce drobných 
konkrétních věcí. Přípravy na festival a seminář probí‑
haly současně. Organizačně se zdálo být velmi obtížné 
doručit pozvání, bez něhož tenkrát nebylo možné pře‑
kročit polsko ‑československou hranici. Týkalo se to jak 
přednášejících, tak umělců i všech potencionálních ná‑
vštěvníků. Pozvánka musela být zaslána z Polska a byla 
poslána opravdu všem, kdo o ni požádali. Na rozesílání 
pozvánek se podíleli i lidé bydlící u československo‑
‑polských hranic. Na Těšínském Slezsku se angažovala 
rovněž poslanecká kancelář Janusze Okrzesika 

 

Vratislav – od 3. do 5. listopadu 1989
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v Bílsku ‑Bělé. Bylo třeba pozvat mluvčí i hosty a pře‑
ložit doručené příspěvky – toho se ujala skupina kolem 
bohemistky z Vratislavské univerzity Zofie Tarajło‑
‑Lipowské. Důležitým bodem bylo zajištění ubytování. 
Organizační tým zajistil místa v hotelech, ale těch ne‑
bylo v té době ve Vratislavi mnoho. Zvláště po tom, 
co vyšla najevo informace o festivalu, bylo jasné, že 
kapacita hotelových míst nebude zdaleka dostaču‑
jící. Většina účastníků byla ubytována v soukromých 
domech a bytech obyvatel Vratislavi. Nabídky míst 
k ubytování u soukromých osob byly nakonec větší 
než samotná poptávka po nich. 

Jak vzpomíná jeden z organizátorů festivalu Ja‑
rosław Broda: „Bylo potřeba myslet i na čistě praktické 
záležitosti. Například benzin byl v Polsku na lístky, 
proto bylo nutné zajistit velký barel benzinu, který byl 
umístěn v hale univerzity, kde si mohli Češi a Slováci 
natankovat na cestu zpět.” (Kebrtová: 2018, s. 48).

Při přípravě se o finance staral František Janouch. 
Dolnoslezská pobočka Nezávislého svazu studentů 
(Niezależne Zrzeszenie Studentów) poskytla finanční 
příspěvek 3 miliony zlotých.

Asi čtyři tisíce dolarů poskytla švédská Nadace 
Charty 77 a největší část poskytla washingtonská Na‑
dace pro rozvoj demokracie, a to 8 500 dolarů, její 
tehdejší předseda Carl Gershman řekl, že to bylo nejlépe 
investovaných 8 500 dolarů v její historii. Podle Jolanty 
Piątek však seminář ani přehlídka nevyžadovaly mnoho 
financí. Například se neplatilo za pronájem divadla či 
kina. Platilo se pouze zaměstnancům kulturních zařízení, 
umělcům za vystoupení a za ubytování v hotelech. Jo‑
lanta Piątek zdůrazňovala velkou pomoc vratislavských 

institucí, zejména pak Vratislavské univerzity, která pro‑
půjčila své prostory zdarma na různé aktivity.

Seminář „Střední Evropa. Kultura na rozcestí – mezi 
totalitarismem a komercionalismem” 

Po ustanovení čestného výboru a názvu semináře 
bylo potřeba zajistit záštitu a přednášející. Záštitu nad 
mezinárodním seminářem převzala řada významných 
osob, které se staly členy tzv. čestného výboru: Timo‑
thy Garthon Ash, Jan Błoński, Władysław Frasyniuk, 
Czesław Hernas, František Janouch, Adam Michnik, 
Jiří Pelikán, Vilém Prečan, Karel Schwarzenberg, 
H. Gordon Skilling, Jan Józef Szczepański a Juliusz 
Żuławski. Semináře se chtělo zúčastnit mnoho vý‑
znamných osobností, ovšem ne všichni chtěli veřejně 
vystoupit. K semináři byla vydána speciální brožura 
Who is Who, International Seminar Central Europe. 
O každém účastníkovi semináře byla podána krátká 
informace o profesi. Měli vystupovat přední evropští 
intelek tuálové, historikové, překladatelé, básníci, spi‑
sovatelé, vysokoškolští profesoři, novináři atd.

Seminář zahájil Stefan Starczewski, rektor Vra‑
tislavské univerzity, v jejíchž prostorách se seminář 
konal. Dále pak vystoupili: ředitel Nadace Charty 77 
František Janouch, ředitel dokumentačního střediska 
Vilém Přečan, bohemista a pozdější polský velvy‑
slanec v ČSSR Jacek Baluch a náměstek ministra 
kultury PR Stefan Starczewski. Část účastníků ne‑
dodržela téma konference a bezprostředně reagovala 
na změny v zemích sovětského bloku. Vystoupení se 
týkala i díla Václava Havla. Příspěvky těch, kteří se 
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nemohli dostavit, byly předneseny ve většině případů 
Vilémem Přečanem nebo promluvili z videozáznamu 
(Václav Havel, Jiří Dienstbier, Ludvík Vaculík). Semi‑
nář byl také příležitostí pro předání jedné z exilových 
literárních cen. Paní Elżbieta Ledererová předala pol‑
skému překladateli české literatury Pavlu Haertmanovi 
(přezdívka Piotra Godlewského) ocenění. V sobotu 

odpoledne přijali účastníci rezoluci, v níž protestovali 
proti represivním zásahům na československo–pol‑
ských státních hranicích. Na závěr semináře vystoupil 
šéfredaktor deníku Gazeta Wyborcza Adam Michnik 
a pronesl prorocká slova: „Věřím, že příští seminář 
se bude konat v nejkrásnějším městě střední Evropy, 
v Praze.” (Blažek, Kamiński, Majewski: 2018, s. 206)

Hudební skupina / Zespół muzyczny Aku ‑Aku
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Přehlídka nezávislé československé kultury 

Přehlídku nezávislé československé kultury měla 
otevírat výstava „Československo – Umění mladé ge‑
nerace” v právnickém klubu Zero. Organizaci výstavy 
neoficiálních umělců se z české strany ujali David 
Němec a Marek Hlupý s několika přáteli.  Sehnali 
na padesát děl od 29 umělců (např. Pavel Brázda, Ka‑
rel Brož, Josef Klimeš, Bohumil Kříž, Aleš Ogoun, 
Kateřina Štenclová, Roman Trabura, Tomáš Vaněk, Mi‑
roslav Žáček), vybavili potřebná povolení a vypravili 
kamion, který se rozjel k česko ‑polské hranici. Kamion 
s uměleckými díly byl 25. října zastaven na hraničním 
přechodu v Harrachově a nebyl vpuštěn dál do Polska. 
Mimo zadržení obrazů na hranici byla zadržena i pol‑
ská skupina, která pro ně vyrazila a v niž byl i Igor 
Wójcik, student Akademie sochařského umění, dnešní 
ředitel Centra umění a kultury ve Vratislavi (Ośródek 
Sztuki i Kultury we Wrocławiu). 

Igor Wójcik popsal nastalou situaci: „Když jsme 
dorazili na místo, zastavili jsme se u budky českého 
celníka. Je zajímavé, že na jeho příchod jsme čekali 
celé dvě hodiny. Když konečně přišel, nic neřekl, o nic 
nepožádal, podíval se na nás, usmál se a... odešel pryč 
na další půl hodinu. Po návratu nás požádal o pasy, 
které si odnesl a znovu nařídil čekat […] Celník se vrá‑
til po dvou hodinách, a to v doprovodu ozbrojených 
vojáků. Další prověřování trvalo šest hodin. Následně 
jsme byli s eskortou převedeni do hlavní budovy, kde 
jsme byli rozděleni do samostatných místnosti. Jako 
doprovod každému byl přidělen jeden voják ozbrojený 
kalašnikovem... Po dnu stráveném na hranici nám bylo 

dovoleno odjet s informací, že do ČSSR už nevstou‑
píme (Blažek, Kamiński, Majewski: 2018, s. 206).

Během pobytu na celnici se Polákům podařilo 
kontaktovat členy polského hnutí Solidarita, zejména 
nově zvolené poslance, kteří okamžitě přijeli na hra‑
nice a situaci se snažili řešit. Státní bezpečnost zmátl 
fakt a vůbec nebyla připravena na situaci, že se objeví 
bývalí polští opoziční aktivisté s diplomatickými pasy. 
Díky tomu, že poslanci zasáhli, byla zadržená skupina 
propuštěna. Obrazy však zůstaly na hranici. Výstava 
i vernisáž se přesto uskutečnila, i když v jiné podobě. 
Ve vratislavské galerii Zero visely prázdné rámy a v ka‑
ždém z nich nápis ZABAVENO a jméno umělce.

Výtvarná díla pak byla bez vysvětlení vrácena te‑
prve po skončení vratislavského setkání 9. listopadu 
1989. O měsíc později byla prozatímně umístěna 
v místnostech Nezávislého tiskového střediska 
v pražské Bolzanově ulici. Po politických změnách 
v Československu se nakonec expozice děl pod názvem 
„Zabavená výstava” uskutečnila v roce 1990 v Galerii 
mladých, u Řečických. V té době už existoval i polský 
katalog „Československo – umění mladé generace”/
„Czechoslowacja – sztuka mlodej generacji”, v němž je 
David Němec zastoupen mj. textem „Cesta tam a zase 
zpátky” o vratislavském setkání z roku 1989. Výstava 
byla následně převezena do Vratislavi, kde ji po půl 
roce konečně mohli zhlédnout návštěvníci původní 
„neúplné” výstavy. 
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Díky Polsko ‑československé solidaritě jsem zažil 
jedny z nejhezčích dnů svého padesátiletého života. 
A to bez nadsázky. Myslím, že právě na tomto fóru 
nastala skvělá příležitost se o tyto chvíle podělit.

Když jsem se někdy v říjnu 1989 dozvěděl o tom, že 
ve Wroclawi se chystá Festival české nezávislé kultury, 
vyhlídka na to, že se mi podaří překonat hranice a pro‑
niknout do svobodou bublajícího Polska, byla vskutku 
mizivá. Jako signatář Charty 77 žijící v československé 
baště komunismu, Ostravě, jsem nějakým přehnaným 
optimismem velmi šetřil. Státní bezpečnost byla lidem 
z nezávislých iniciativ na Ostravsku v patách a výsle‑
chy a zatčení byly denním koloritem.

A to i v den státního svátku vzniku Československa, 
28. října 1989, kdy policie obklopila centrum Ostravy 
a kohokoli podezřelého házela do antonů a rozvážela 
na policejní oddělení v různých částech města. Těžko 
z perspektivy jízdy v policejním antonu uvěřit, že za 
pár desítek hodin budu v polské Vratislavi, tehdy úplně 
jiném světě. Ale podařilo se.

Pozvání, které bylo nutné pro československé 
občany pro vstup do sousedního Polska, jsem měl díky 
Ivoši Mludkovi a Jaromíru Piskořovi, přátelům a si‑
gnatářům Charty 77, kteří se v Polsko ‑československé 
solidaritě angažovali.

Další přátelé, z nedaleké Orlové, mi nabídli, že 
mne svojí postarší Škodou 100 do Vratislavi odvezou. 
Hned jsem je varoval, že pokud nás spolu někde po‑
licie zaznamená, budeme mít po výpravě s největší 
pravděpodobností všichni. 

Zvolili jsme plán, který uspěl. Vyjeli jsme v nekřesťan‑
sky brzkou hodinu, mí dobrodinci mě vysadili v uličkách 
Starého Bohumína a já se vydal na hraniční přechod 
Bohu mín – Chalupki pěšky. Bylo sychravo, mlha, hodně 
brzy ráno a soudruzi ještě vůbec nebyli bdělí. Ukázal jsem 
pas, pozvání a prošel jsem dál. Šel jsem nevěřícně onou 
dlouhou ulicí v polských Chalupkách a pořád čekal, že 
se něco stane. Dojedou mě, zatknou mě, takhle jednodu‑
ché to přece nemůže být. Ale bylo. Na polské půdě už nás 
nic špatného nečekalo. Ba právě naopak. Za chvíli mne 
úspěšně dojeli mí přátelé a hurá Škodou 100 do Vratislavi.

Jan Král

Děkuji za Vratislav
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Diváci na koncertě/Widzowie na koncercie
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Čeští písničkáří na koncertě / Czescy piosenkarze na koncercie
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Moc často nepláču, ale když na jeviště vratislavského 
divadla přišel Karel Kryl, slzy dojetí udržet nešly. 
A pak zpívající farář Sváťa Karásek, vzpomínající ve 
svých písních na naše kamarády, toho času pobývající 
v komunistických československých věznicích… 

Nevěřil jsem, že Kryla, Karáska a další velká jména 
českého exilu uvidím někdy živé. Pokud mne někdy 
soudruzi nedonutí k emigraci, samozřejmě…

Dodnes se mi vybavují všechna ta setkáni s lidmi 
z československého exilu, s Karlem Schwarzenber‑
gem, který se velmi zajímal o situaci právě v Ostravě, 

přednášky na Vratislavské univerzitě. Filmový pozdrav 
Stanislava Devátého, který se v Polsku skrýval v ilega‑
litě. Poláci, chytající Čechy za rukávy s dotazy, jestli 
opravdu máme kde spát… Naprosto neopakovatelné. 

Jak známo, spousta lidí z Česka, kteří se do Pol‑
ska vydali později, už neprošla. Policie vlaky i auta 
masivně vracela. Některým se podařilo překonat hra‑
nici ilegálně. Během festivalu se šířily i nejrůznější 
fámy. Jako například ta, že českoslovenští komunisté 
uzavřeli hranice a už nás nepustí zpátky. „No nako‑
nec by to ani moc nevadilo, v Polsku je přeci skvěle. 
Zůstaneme tady,” smáli jsme se povzneseni tou úža‑
snou atmosférou.

A pak ty určitě nejčastější otázky: „Kdy se to takto 
změní u nás? A změní se to vůbec někdy?” Objevili se 
takoví optimisté, kteří předpokládali, že ke změnám 
může dojít dokonce už za pět let!

Návrat zpátky byl pěkně hnusný, ostatně jako celý 
československý režim. Arogance, osobní prohlídky na 
hranicích, vysvlékání do naha. Pár dní poté v Ostravě 
samozřejmě výslech: „Tak vy jste se dostal do Vra‑
tislavi?” kroutili hlavou naštvaně mí vyslýchající.

Režim, aniž by to tušil, byl už naštěstí v koncích. 
Do 17. listopadu zbývaly už jen desítky hodin.

Všem Polákům, organizátorům i těm, kteří mne 
před vratislavským divadlem chytali za rukáv a dělali 
si starosti, jestli budu mít v noci střechu nad hlavou, 
děkuji. Co na tom, že od těch nezapomenutelných chvil 
uplynulo skoro třicet let.

Dziękuję bardzo.
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Dzięki Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej 
przeżyłem jedne z najpiękniejszych dni swojego 
pięćdziesięcioletniego życia. I to bez przesady. 
 Myślę, że właśnie na tym forum pojawiła się wspa-
niała okazja podzielić się tym przez chwilę.

Kiedy dowiedziałem się kiedyś w październiku 
1989 roku o tym, że we Wrocławiu przygotowuje 
się Festiwal Niezależnej Kultury Czechosłowackiej, 
perspektywa tego, że uda mi się przekroczyć gra‑
nicę i przeniknąć do kipiącej wolnością Polski, była 
znikoma. Jako sygnatariusz Karty 77 żyjący w cze‑
chosłowackiej baszcie komunizmu – Ostrawie, nie 
pozwalałem sobie na jakiś przesadny optymizm. 
Służby bezpieczeństwa deptały po piętach ludziom 
z niezależnych inicjatyw w regionie Ostrawy, a prze‑
słuchania i aresztowania były kolorytem codzienności. 

Było tak również w dzień święta państwowego 
Czechosłowacji, 28 października 1989 roku, kiedy 
policjanci otoczyli centrum Ostrawy i każdego podej‑
rzanego wrzucali do „suk” i rozwozili na posterunki 

w różnych częściach miasta. Z perspektywy policyjnej 
„suki” trudno było uwierzyć, że za kilkadziesiąt godzin 
będę w polskim Wrocławiu – wtedy zupełnie innym 
świecie. Ale udało się.

Zaproszenie, które było wymagane od cze‑
chosłowackich obywateli, by mogli wjechać do 
sąsiedniej Polski, miałem dzięki Ivošowi Mludkovi 
i Jaromírowi Piskořovi, przyjaciołom i sygnatariuszom 
Karty 77, którzy byli zaangażowani w Solidarność 
Polsko ‑Czechosłowacką.

Inni przyjaciele z niedalekiej Orlovej zapropono‑
wali, że odwiozą mnie do Wrocławia swoją podstarzałą 
Skodą 100. Od razu ich ostrzegłem, że jeśli gdzieś nas 
razem zauważy policja, będziemy mieć po wyprawie, 
i to najprawdopodobniej wszyscy. 

Wybraliśmy plan, który zakończył się sukcesem. 
Wyjechaliśmy o niechrześcijańsko wczesnej godzinie, 
moi dobroczyńcy wysadzili mnie w uliczkach Starego 
Bohumina, a ja wyruszyłem na przejście graniczne 
Bohumin–Chałupki pieszo. Było mokro, mgła, bardzo 
wczesny poranek i towarzysze jeszcze wcale nie byli 

Jan Král

Dziękuję za Wrocław
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nielegalnie w Polsce. Polacy chwytający Czechów za 
rękawy z pytaniami, czy naprawdę mamy gdzie spać… 
Absolutnie nie do powtórzenia. 

Jak wiadomo, wielu ludzi z Czech, którzy wybrali 
się do Polski później, już nie przeszło. Policja masowo 
zawracała pociągi i samochody. Niektórym udało się 
przekroczyć granicę nielegalnie. W czasie festiwalu 
szerzyły się różne plotki. Jak na przykład ta, że cze‑
chosłowaccy komuniści zamknęli granice i że nas już 
nie wpuszczą z powrotem. „No właściwie to by nawet 
bardzo nie przeszkadzało, w Polsce jest przecież wspa‑
niale. Zostaniemy tutaj” – śmialiśmy się uniesieni tą 
niesamowitą atmosferą.

I później te zapewne najczęstsze pytania: „Kiedy to 
się tak zmieni u nas? Czy zmieni się w ogóle?” Poja‑
wili się tacy optymiści, którzy zakładali, że do zmian 
może dojść już nawet za pięć lat!

Powrót był dość paskudny, jak cały czechosło‑
wacki reżim. Arogancja, rewizje osobiste na granicach, 
rozbieranie do naga. Kilka dni później w Ostrawie 
oczywiście przesłuchanie: „To Pan pojechał do Wro‑
cławia?” – ze złością kręcili głowami moi śledczy.

Reżim ani się spodziewał, że już na szczęście 
dobiega końca. Do 17 listopada brakowało kilkudzie‑
sięciu godzin. 

Wszystkim Polakom, organizatorom i tym, którzy 
chwytali mnie za rękaw przed wrocławskim teatrem 
i martwili się, czy będziemy mieć w nocy dach nad 
głową, dziękuję. Co z tego, że od tych niezapomnia‑
nych chwil upłynęło prawie trzydzieści lat.

Dziękuję bardzo.

czujni. Pokazałem paszport, zaproszenie i poszedłem 
dalej. Z niedowierzaniem szedłem tą długą ulicą w pol‑
skich Chałupkach i ciągle czekałem, że coś się stanie. 
Dojadą do mnie, zamkną, przecież to nie może być tak 
proste. Ale było. Na polskim terytorium już nic złego 
nas nie spotkało. Właśnie odwrotnie. Za chwilę szczę‑
śliwie dojechali do mnie przyjaciele i jazda Skodą 100 
do Wrocławia.

Zbyt często nie płaczę, ale kiedy na scenę wro‑
cławskiego teatru wszedł Karel Kryl, nie mogłem 
powstrzymać łez wzruszenia. I później śpiewający 
ksiądz Sváťa Karásek, wspominający w swoich pie‑
śniach naszych kolegów przebywających w tym czasie 
w czechosłowackich komunistycznych więzieniach...

Nie wierzyłem, że Kryla, Karáska i inne wielkie 
nazwiska czeskiej emigracji zobaczę kiedyś na żywo. 
Oczywiście, o ile towarzysze nie zmuszą mnie kiedyś 
do wyjazdu...

Do dziś pamiętam te spotkania z ludźmi czechosło‑
wackiej emigracji, z Karlem Schwarzenbergiem, który 
bardzo się interesował sytuacją właśnie w Ostrawie, 
wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim. Filmowe 
pozdrowienie Stanislava Devátego, który ukrywał się 

Vlastimil Třešňák
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Tomek Kizny je polský fotograf, který v deva-
desátých letech dělal zajímavé a dlouhodobé 
reportáže z Ruska a Dálného východu. Za so-
cialismu se podílel jako fotograf na nezávislých 
aktivitách a dodával mi s dalšími polskými foto-
grafy do ČSSR na nevyvolaných negativech fotky 
z různých demonstrací a akcí z Polska, o kterých 
naše média neinformovala. Filmy jsem zpracoval 
a ilustrační snímky se pak objevily v samizdatech a 
k článkům o Polsku.

Tomek žil ve Vratislavi, kde na začátku listopadu 
1989 probíhal nezávislý festival Československé kul‑
tury, kam přijel Karel Kryl a řada dalších písničkářů 
z emigrace a další významné osobnosti. Do Vratislavi 
jsem úspěšně dojel a této zajímavé akce jsem se mohl 
zúčastnit. V té době jsem patřil mezi sledované osoby. 
Bylo by riskantní vozit za socialismu filmovou repor‑
táž přes hranice ve svých zavazadlech, neboť hrozilo 
zabavení a zničení filmů. Blízký příbuzný Tomka pra‑
coval na polské ambasádě v Budapešti a jezdil z Polska 
přes Moravu do Maďarska. Tomek mi nabídl, že do‑
mluví převoz filmů v diplomatickém kufříku a předá je 

mému kamarádovi v Brně, jenž nebyl sledovaný StB. 
Podařilo se a moc za to Tomkovi děkuji i jeho strýci 
diplomatovi. 

Na mne totiž po odjezdu z Vratislavi na hranicích 
skutečně čekali a sebrali mi všechno, co jen mohli, 
včetně dvou filmů z fotoaparátů, kde jsem měl ještě 
pár cenných snímků Karla Kryla. Filmy byly hlavně 
ze společných procházek po Vratislavi před jeho návra‑
tem do Mnichova. 

Nic ze zabavených věcí jsem už zpět nedostal, 
i když za pár dnů režim padl. Ihned po Novém roce 
1990 jsem žádal Ministerstvo vnitra o vrácení za‑
bavených věcí. Prý i při důkladném pátrání se nic 
nenašlo – asi bylo vše skartováno. 

Tak, Tomku, ještě jednou díky, že velká většina 
foto grafií z této reportáže byla zachráněna. Velké 
díky i všem Polákům, kteří nám tehdy pomáhali 
a zorga nizovali pro nás nádherný festival ve Vratislavi 
v roce 1989.

Ota Nepilý

Můj polský přítel Tomek Kizny
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Tomek Kizny z przyjaciółką Anią Łoś we Wroclawiu w listopadzie 1989, Polska
Tomek Kizny s přítelkyní Aniou Łoś ve Vratislavi v listopadu 1989, Polsko
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Tomek Kizny to polski fotograf, który w latach 
90. XX w. robił ciekawe reportaże z Rosji i Dale-
kiego Wschodu. W czasach socjalizmu brał udział 
jako fotograf w działalności niezależnej i dostarczał 
mi do CSRS, wraz z innymi polskimi fotografami, 
zdjęcia w formie niewywołanych negatywów z róż-
nych demonstracji i akcji organizowanych w Polsce, 
o których nasze ówczesne media nie informowały. 
Filmy te wywoływałem, po czym zdjęcia jako mate-
riał ilustracyjny pojawiały się w artykułach o Polsce 
w wydawnictwach podziemnych. 

Tomek mieszkał we Wrocławiu, gdzie z początkiem 
listopada 1989 roku odbywał się Festiwal Niezależ‑
nej Kultury Czechosłowackiej, na który przybył Karel 
Kryl i wielu innych emigracyjnych piosenkarzy, a także 
szereg ważnych osobistości. Do Wrocławia szczęśli‑
wie dotarłem i mogłem wziąć udział w tym ciekawym 
przedsięwzięciu. W tym czasie należałem do osób in‑
wigilowanych. Z tego powodu byłoby ryzykowne 
przewozić przez granicę filmy z reportażem we wła‑
snym bagażu, groziło to ich konfiskatą i zniszczeniem. 
Bliski krewny Tomka pracował w ambasadzie polskiej 

w Budapeszcie i jeździł na Węgry przez Morawy, 
w związku z czym Tomek zaproponował, że załatwi 
przewóz filmów w bagażu dyplomatycznym i prze‑
kazanie ich mojemu koledze w Brnie, który nie był 
śledzony przez Służbę Bezpieczeństwa (StB). Udało 
się, za co Tomkowi i jego wujkowi serdecznie dziękuję. 

Kiedy wracałem z Wrocławia, rzeczywiście cze‑
kali na mnie na granicy i zabrali wszystko, co tylko 
mogli, łącznie z dwoma filmami z aparatu, na których 
miałem kilka cennych zdjęć Karela Kryla. Były tam 
zarejestrowane wspólne spacery po Wrocławiu przed 
jego powrotem do Monachium. 

Nie zwrócono mi żadnego z zatrzymanych przed‑
miotów, mimo że kilka dni później reżim upadł. Zaraz 
po Nowym Roku 1990 zażądałem ich zwrotu od Mini‑
sterstwa Spraw Wewnętrznych, okazało się jednak, że 
mimo dokładnych poszukiwań nie zostały odnalezione 
– prawdopodobnie uległy zniszczeniu.

Jeszcze raz dziękuje Ci, Tomku za to, że więk‑
szość fotografii z tego reportażu została uratowana. 
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich Pola‑
ków, którzy pomagali nam wtedy i zorganizowali ten 
wspaniały dla nas wrocławski festiwal w 1989 roku.

Ota Nepilý

Mój polski przyjaciel Tomek Kizny
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V nové politické situaci po roce 1990 bylo nutné 
změnit podobu hnutí Polsko ‑československé so-
lidarity. Dne 17. března se z podnětu SPCz sešel 
prezident Václav Havel a předseda Solidarity Lech 
Wałęsa. Podle tradice podzemí SPCz se setkání 
konalo v horách, tentokrát v pohodlných přístřeško-
vých sálech v průsmyku Okraj. V dubnu 1990 
uspořádala SPCz návštěvu českého premiéra Petra 
Pitharta v jižním Polsku. 

Nadace SPCz byla založena v roce 1990 Jarosła‑
wem Brodou, Zbigniewem Janasem, Miroslawem 
Jasińským a Mieczysławem Piotrowským „Dučinem”, 
sídlila ve Varšavě, nyní má sídlo v Klodsku. Realizo‑
vané aktivity: školení pro organizace z postsovětských 
zemí a zemí střední Asie, stáže pro novináře, aktivisty 
nevládních organizací a zástupce místních orgánů, 
studijní návštěvy pro studenty z Běloruska, Ruska 
a Ukrajiny, semináře na téma situace v postsovětských 
zemích, spolupráce na Mezinárodním divadelním festi‑
valu Bez hranic v Těšíně a Českém Těšíně, spolupráce 

v rámci Polsko ‑českých dnů křesťanské kultury na 
Kladsku, Náchodsku a Broumově. 

Členové vratislavské SPCzS se zaměřili zejména 
na spolupráci s vědeckými a kulturními institucemi 
a společně s politickými představiteli města pořádali 
konference, semináře a výstavy. Napomáhali zprostřed‑
kovat hostování českých a slovenských umělců ve 
městě. Do Vratislavi byli zváni rovněž představitelé po‑
litického života z Československa. Tradičně výborné 
vztahy k Vratislavi měl Václav Havel. 

Konference „Cesta ke svobodě”  
XXV let Polsko ‑česko ‑slovenské solidarity 

V roce 2006 proběhla ve Vratislavi konference „Cesta 
ke svobodě. XXV let Polsko ‑česko ‑slovenské solidarity”, 
historická výstava, a konaly se koncerty hudebních skupin 
Armia, Plastik People of the Universe, Buty a Desmod. 

V srpnu 2008 SPCzS iniciovala kampaň za zrušení 
práv organizovat olympijské hry v Soči v roce 2014. 
Projekt „NE SOČI” byl realizovaný společně se 

 

Vznik občanského sdružení  
Polsko ‑československá solidarita 

a Nadace SPCzS po roce 1990
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sdružením Wrocław PRO. Byl podpořen mnoha aktivisty, sportovci a me‑
diálně známými lidmi. 

Jednou z mnoha aktivit, které připomínaly minulost, bylo v roce 2010 
otevření stezky kurýrů ve Zlatých horách, která upozorňuje na místa 
setkání polských aktivistů KSS KOR a československé Charty 77. 

Projekt „Po stopách kurýrů svobody” 

Nejnovější aktivitou je projekt pro mládež „Po stopách kurýrů 
svobody”, realizovaný Nadací SPCzS v roce 2018. Jde o vzdělávací 
projekt určený pro šestnáctičlennou skupinu polské a české mládeže 
z Lądek ‑Zdróje a Javorníku. Hlavním cílem je připomenout činnost pol‑
ských a českých aktivistů demokratické opozice. Na workshopech měla 
mládež možnost se seznámit se zákulisím vzniku hnutí SPCz, s historií 
setkání na Borůvkové hoře a s vytvořením sítí kurýrů. Účastníci se ro‑
vněž seznámili se současným stavem znalostí obyvatel o činnosti opozice 
v 70. a 80. letech. 

Mieczysław Piotrowski „Dučin”, Jarosław Broda, Vratislav, 1999
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W nowej sytuacji politycznej Solidarność Polsko‑
‑Czechosłowacka zmieniła formy działania. 17 
marca 1990 z inicjatywy SPCz doszło do spotkania 
prezydenta Václava Havla i przewodniczącego „So-
lidarności” Lecha Wałęsy. Zgodnie z konspiracyjną 
tradycją SPCz, spotkanie odbyło się w górach, tym 
razem w wygodnych salach schroniska na przełęczy 
Okraj. W kwietniu 1990 SPCzS zorganizowała wizytę 
premiera Czech Petra Pitharta w Polsce południowej. 

W 1990 r. została powołana przez Jarosława Brodę, 
Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego i Mieczy‑
sława Piotrowskiego „Dučina” Fundacja Solidarności 
Polsko ‑Czesko ‑Słowackiej z siedzibą w Warszawie, 
obecnie w Kłodzku. Prowadzone przez nią działania 
to: szkolenia dla organizacji z krajów postradzieckich 
i z krajów Azji Centralnej, staże dla dziennikarzy, dla 
działaczy organizacji pozarządowych, wizyty studyjne 
dla studentów, seminaria na temat sytuacji w krajach 
postradzieckich, współpraca z Festiwalem Teatral‑
nym „Bez Granic” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, 

Polsko ‑Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej na Ziemi 
Kłodzkiej, Nachodzkiej i Broumowskiej. 

W 1991 zarejestrowano legalne już Stowarzyszenie 
Solidarność Polsko ‑Czechosłowacka, którego ce‑
lem jest współpraca Polski i Czechosłowacji z innymi 
krajami Europy, a także upowszechnianie wzajemnej 
wiedzy o dorobku i życiu kulturalnym, społecznym 
i politycznym. 8 i 9 lutego 1992 we Wrocławiu odbył 
się Walny Zjazd SPCzS. Powołano na nim 6 Oddzia‑
łów Regionalnych oraz wybrano Radę Rzeczników, 
w skład której weszli: Mirosław Jasiński, Jerzy Kron‑
hold, Warcisław Martynowski, Janusz Okrzesik 
i Jarosław Rybski. Powstała sieć biur koordynujących 
prace stowarzyszenia. W 2002 roku cieszyński oddział 
SPCzS zyskał osobowość prawną. 

Wrocławskie środowisko SPCzS, we współpracy 
z instytucjami naukowymi i kulturalnymi miasta, 
organizowało konferencje, seminaria, koncerty i wy‑
stawy. Do Wrocławia byli zapraszani przedstawiciele 
czeskiego życia politycznego. Utrzymywano przyja‑
cielskie kontakty z prezydentem Václavem Havlem. 

 

Powstanie stowarzyszenia  
Solidarność Polsko ‑Czechosłowacka 

i Fundacji SPCzS po roku 1990



[ 85 ]

Konferencja „Szlak do Wolności”  
XXV lat Solidarności Polsko‑Czesko‑Słowackiej 
Wrocław, 2006 

W 2006 zorganizowano we Wrocławiu konferencję 
„Szlak do Wolności. XXV lat Solidarności Polsko ‑Czesko‑
‑Słowackiej”, wystawę historyczną, odbyły się koncerty 
zespołów Armia, Plastik People of the Universe, Buty, 
Desmod. 

W sierpniu 2008 SPCzS zainicjowała akcję 
odebrania praw do organizacji igrzysk olimpij‑
skich w rosyjskim Soczi w 2014 roku. Projekt 
realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wro‑
cław PRO uzyskał poparcie wielu działaczy 
społecznych, sportowców i ludzi mediów – „NIE 
dla Soczi”. Jednym z wielu działań służących 
upamiętnieniu przeszłości było otwarcie w 2010 
roku Szlaku Kurierów Solidarności w Górach 

Petr Uhl, Anna Šabatová

Jerzy Kronhold, Jerzy Herma

Marian Dembiniok 
Gertruda Chowanioková

Jan Olbrycht

Andrzej Jagodziński 
Jolanta Dygoś

Petruška Šustrová, Andrzej Grajewski
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Złotych, upamiętniającego miejsca spotkań działaczy 
polskiego KSS KOR i czechosłowackiej Karty 77. 

Projekt „Śladami Kurierów Wolności” 

W roku 2018 Fundacja SPCzS realizowała projekt 
„Śladami Kurierów Wolności” – edukacyjny, skie‑
rowany grupy młodzieży polskiej i czeskiej z Lądka 
Zdroju i Jawornika. 

Główne cele to pielęgnowanie pamięci o wspólnych 
działaniach polskich i czeskich działaczy opozycji de‑
mokratycznej. Młodzież na warsztatach w Lądku 
i Jaworniku miała okazje poznać kulisy powoływania 
do życia Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej, hi‑
storię spotkań na Borówkowej Górze oraz tworzenie 
sieci kurierskich. Zadaniem uczestników było także po‑
znanie stanu wiedzy mieszkańców obu miejscowości 
o działaniach opozycji w latach 70. i 80. XX w.

Rada i Zarząd Fundacji Solidarności Polsko ‑Czesko ‑Słowackiej
Rada a management Nadace Polsko ‑česko ‑slovenské solidarity, 2016

Diskuse o historii SPCzS / Debata o dziejach SPCzS
Zleva/Od lewej: Jarosław Broda, Petr Blažek, Grzegorz Majewski,
Paweł Skrzywanek, Szczawno ‑Zdroj, 2018

Společná fotografie účastníků projektu „Po stopách kurýrů svobody” 
Wspólne zdjęcie uczestników projektu „Śladami Kurierów Wolności”,  
Wrocław, 2018

Společná fotografie účastníků projektu / Wspólne zdjęcie uczestników projektu,  
Lądek Zdrój, 2018
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Pierwszą akcją zorganizowaną w 1990 roku 
wspólnie przez SPCzS Oddział w Nowej Rudzie, Ko‑
mitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Občanské forum 
z Broumova oraz Klub Inteligencji Katolickiej był 
wspólny protest na nieczynnym przejściu granicznym 
w Tłumaczowie. 

W 1990 roku zorganizowane zostały 
I Polsko ‑Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod 
hasłem „Abyśmy wszyscy byli jedno”. Przy tej okazji 
dokonano czasowego otwarcia granicy w Tłumaczowie‑
‑Otovicach. W latach 1990–2018 odbyło się ponad 
1900 różnorodnych wydarzeń społeczno ‑kulturalnych, 
od 1995 roku pod hasłem „Bądźmy Rodziną”.

W 2010 roku zorganizowano w górach Ziemi 
Kłodzkiej nowy unikatowy szlak turystyczny „Szlak 
kurierów Solidarności Polsko‑Czesko‑Słowackiej”, 
który przedstawia miejsca nielegalnych spotkań oraz 
miejsca, w których kurierzy Solidarności Polsko‑Cze‑
sko‑Słowackiej dokonywali nielegalnych przerzutów 
przez „zieloną granicę”. Szlak Kurierów Solidar‑
ności Polsko‑Czesko‑Słowackiej został utworzony 

przez stowarzyszenie Solidarność Polsko‑Czesko‑Sło‑
wacka w latach 2010–2012. Dnia 12 września 2015 
roku w ramach XXV Polsko ‑Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną” zo‑
stała odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca 
Václava Havla. Po śmierci Václava Havla, na wniosek 
Juliana Golaka — rzecznika generalnego Solidarności 
Polsko‑Czesko‑Słowackiej — i Arkadiusza Igna‑
siaka — konsula honorowego Republiki Czeskiej we 
Wrocławiu — skierowano do Rady Miejskiej Lądka‑
‑Zdroju wniosek o nadanie imienia Václava Havla 
jednej z ulic w mieście. Aleja Václava Havla (wraz 
z tablicą upamiętniającą jego postać) została otwarta 
w Lądku ‑Zdroju w 2015 roku. Jest dużą atrakcją 
turystyczną, którą pokazują turystom i młodzieży na‑
uczyciele i przewodnicy sudeccy. Warto pójść w Góry 
Złote na wycieczkę krajoznawczą i przy okazji zwie‑
dzić ten jedyny na świecie szlak turystyczny „Szlak 
Kurierów Solidarności ‑Polsko‑Czesko‑Słowackiej, 
który utworzyli przed laty odważni kurierzy So‑
lidarności. To oni pierwsi pokazali, że „żelazna 

Julian Golak 

Nowa Ruda 
Działalność na pograniczu Ziemi Kłodzkiej,  
Wałbrzyskiej, Broumovskiej i Nachodskiej
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kurtyna” jest do pokonania i warto się z nią zmierzyć. 
Powstanie „Szlaku Kurierów Solidarności Polsko‑Cze‑
sko‑Słowackiej” było zadaniem współfinansowanym 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Dwóch najsłynniejszych kurierów — śp. Zdzisław 
Dumański (ur. 1 stycznia 1946 w Wejherowie, zm. 
29 stycznia 2012) i Jan Mroczkowski — dokonali aż 
34 przerzutów materiałów i ludzi. Najbardziej spek‑
takularny był przerzut Stanislava Devátego, którego 
Jan Mroczkowski oraz Zdzisław Dumański ukrywali 
w swoich domach w Lądku ‑Zdroju. 

Jan Mroczkowski, który został odznaczony w 2016 
roku przez Jakuba Karfika, ambasadora Republiki Cze‑
skiej w Polsce, medalem „Złotej Lipy”, przyznanym 
przez rząd Republiki Czeskiej w 2016 roku. Uroczy‑
stość odznaczenia medalem została zorganizowana 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wro‑
cławiu. Laudację wygłosił Julian Golak — rzecznik 
generalny Solidarności Polsko‑Czesko‑Słowackiej 
oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego, który przypomniał najbardziej spek‑
takularne, mało znane przerzuty i inne akcje graniczne, 
których głównym bohaterem był Jan Mroczkowski. 

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Solidarność Pol‑
sko‑Czesko‑Słowacka w Polsce, Republice Czeskiej 
i innych krajach europejskich pokazuje wystawę „Szlak 
do wolności. Solidarność Polsko‑Czesko‑Słowacka. 
Nieznana karta historii”. Wystawa ta prezentuje archi‑
walne dokumenty związane z działalnością opozycji 
antykomunistycznej w Czechosłowacji i PRL ‑u oraz 
życiorysy najbardziej zasłużonych działaczy w Polsce, 
Czechach i na Słowacji. 

Wystawa była pokazana w Parlamencie Europej‑
skim w Brukseli, Bratysławie, Pradze, Wrocławiu, 
Nysie, Prudniku, Katowicach, Wałbrzychu, Nowej Ru‑
dzie, Radkowie i wielu innych miastach.

Ważną częścią działalności są imprezy dla dzieci 
i młodzieży. Konkursy pt. „Co wiesz o pograniczu 
polsko ‑czeskim” w latach 1996–2013 (we współpracy 
z Biblioteką Publiczną) były sprawdzeniem wiedzy 
uczniów szkół średnich o Polsce i Czechach.

Od roku 2017 jest organizowany wielki Konkurs 
Wiedzy o Polsce i Czechach, w którym biorą udział 
szkoły z różnych miast w obu krajach. Główną nagrodą 
jest dwudniowy wyjazd do stolicy sąsiedniego kraju.

Chyba najtrudniejszą imprezą było zadanie „Pa‑
triotyzm Plus”, zrealizowane w 2017 roku oraz 
kontynuowane w 2018 roku. 

W 2019 roku zrealizowano kolejny konkurs Wiedzy 
o Polsce i Czechach adresowany do młodzieży szkolnej 
z Polski i Czech, który odbędzie się jesienią w Centrum 
Turystyczno‑ Sportowym w Nowej Rudzie. 

Wernisaż wystawy „Bądzimy rodziną” w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w ramach projektu Impuls 89. Na zdjęciu 
Marian Dembiniok i Julian Golak, Cieszyn 2019
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První akce, kterou v roce 1990 uspořádala Polsko‑
‑československá solidarita (pobočka v Nové Rudě), 
Kladský občanský výbor, Občanské fórum v Brou‑
mově a Klub katolické inteligence, byl společný protest 
na uzavřeném hraničním přechodu v Tlumačově. 
V roce 1990 zorganizovala 1. polsko ‑československé 
dny křesťanské kultury pod heslem „Buďme všichni 
jedno”. Při této příležitosti byla hranice dočasně ote‑
vřena v Tlumačově ‑Otovicích. V letech 1990–2018 se 
v rámci této kampaně uskutečnilo přes 1 900 různých 
kulturních a společenských akcí, od roku 1995 pod 
heslem „Buďme rodina”.

V roce 2010 byla v horách v okolí Kladska 
vybudována nová turistická stezka, „Stezka polsko‑
‑česko ‑slovenských kurýrů Solidarity”, která 
představuje místa nelegálních setkání a místa, kde 
polsko ‑česko ‑slovenští kurýři Solidarity pašovali 
přes „zelené hranice”. Polsko ‑česko ‑slovenská stezka 
byla vybudována v letech 2010–2012 občanským 
sdružením SPCzS. Dne 12. září 2015 byla v rámci 
25. ročníku Dnů polsko ‑české křesťanské kultury 

odhalena pod heslem „Buďme rodina” pamětní deska 
připomínající Václava Havla. Po smrti Václava Havla 
byla na žádost Juliána Golaka – generálního mluv‑
čího SPCzS, a Arkadiusze Ignasiaka – honorárního 
konzula České republiky ve Vratislavi, na městskou 
radu Lądek ‑Zdrój zaslána žádost o pojmenování jedné 
z ulic ve městě po Václavu Havlovi. Ulice Václava 
Havla (spolu s pamětní deskou připomínající jeho 
osobnost) byla otevřena v Lądku ‑Zdróji v roce 2015. 
Je to velká turistická atrakce, kterou turistům a mlá‑
deži ukazují sudetští učitelé a průvodci. Stojí za to 
vyrazit na poznávací výlet do Zlatých hor a při této pří‑
ležitosti navštívit jedinou turistickou stezku na světě, 
„Stezku polsko ‑česko ‑slovenských kurýrů Solida‑
rity”, kterou vytvořili odvážní kurýři Solidarity před 
lety. Byli první, kdo ukázali, že „železná opona” není 
nepřekonatelná a stojí zato se vzepřít. Zřízení „Stezky 
polsko ‑česko ‑slovenských kurýrů Solidarity” byl pro‑
jekt spolufinancovaný Ministerstvem práce a sociální 
politiky v rámci operačního programu Fond občan‑
ských iniciativ. Dva z nejslavnějších kurýrů – později 

Julian Golak 

Nová Ruda 
Aktivity na pohraničí Kladska,  

Valbřišska, Broumovska a Náchodska
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Julian Golak – výstava 25 let SPCzS
wystawa 25 lat SPCzS

Broumov – zpěv české a polské hymny 
na setkání mládeže / śpiewanie hymnów 
czeskiego i polskiego na spotkaniu młodzieży

Niemcza – leták/ulotka Broumov – konference/konferencja Krzeszów 

Vzdělávací prázdniny pro Bělorusko
Wakacje edukacyjne dla Białorusi

Neratov – plenérová výstava 
wystava poplenerowa

Sokolec – Zimní škola pro Ukrajinu
Szkola zimowa dla Ukrainy 

Niemcza – slavnostní otevření železniční 
stanice na trase sv. Vojtěcha 
Otwarcie stacji na szlaku św. Wojciecha
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Zdzisław Dumański (narozen 1. ledna 1946 ve Vej‑
herovu, zemřel 29. ledna 2012) a Jan Mroczkowski 
– zajistili až 34 krát propašování materiálů a lidí. 
Spektakulární bylo přemísťování Stanislava Devá‑
tého, kterého Jan Mroczkowski a Zdzisław Dumański 
schovávali ve svých domovech v Lądku ‑Zdróji. Jan 
Mroczkowski, kterého v roce 2016 ocenil velvyslanec 
České republiky v Polsku Jakub Karfík medailí „Zlaté 
lípy”, kterou udělila vláda České republiky. Slav‑
nostní předání medaile proběhlo na Dolnoslezském 
vojvodství ve Vratislavi. U této příležitosti před‑
nesl laudaci Julian Golak – generální mluvčí SPCzS, 
a místopředseda Dolnoslezského parlamentu připo‑
mněl nejpozoruhodnější, málo známé ilegální přenosy 
a další pohraniční akce, jejichž hlavní postavou byl Jan 
Mroczkowski.

Již několik let vystavuje SPCzS v Polsku, České 
republice a dalších evropských zemích expozici 
„Cesta ke svobodě. Polsko ‑česko ‑slovenská solida‑
rita. Neznámá část historie”. Tato výstava představuje 
archivní dokumenty týkající se činnosti protikomu‑
nistické opozice v Československu a PLR, jakož 
i životopisy nejvýznamnějších aktivistů v Polsku, 
České republice a na Slovensku. Výstava byla předsta‑
vena v Evropském parlamentu v Bruselu, Bratislavě, 
Praze, Vratislavi, Nise, Prudniku, Katovicích, Walbr‑
zychu, Nové Rudě, Radkově a mnoha dalších městech.

Důležitou součástí aktivity jsou akce pro děti a mlá‑
dež. Soutěže „Co víte o polsko ‑českém pohraničí”, 
od roku 1996 do roku 2013 (ve spolupráci s veřej‑
nou knihovnou) se konala znalostní soutěž o Polsku 
a České republice pro studenty středních škol. Od 

roku 2017 se pořádá znalostní soutěž o Polsku a České 
republice, které se zúčastní školy různých měst z Pol‑
ska a České republiky. Hlavní cenou je dvoudenní 
výlet do hlavního města sousední země.

Snad nejobtížnějšm úkolem je aktivita nazvaná 
„Patriotismus Plus”, která vznikla v roce 2017 a pokra‑
čovala v roce 2018. V roce 2019 se připravuje další 
soutěž „Znalosti o Polsku a České republice” pro žáky 
z Polska a České republiky, která se bude konat na pod‑
zim v Turistickém a sportovním centru v Nové Rudě.

Ivoš Mludek, Aleš Bartusek, Julian Golak, Cieszyn 2019
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Inicjatorami współpracy po przełomie 1989 byli 
uczestnicy opozycji demokratycznej z Cieszyna 
i Bielska ‑Białej oraz osoby skupione wokół Forum 
Obywatelskiego w Czeskim Cieszynie. 

Pierwszym ważnym działaniem w 1990 było 
przygotowanie festiwalu teatralnego poświęconego 
sztukom Václava Havla (Na Granicy) oraz Festiwalu 
SPCz i Forum Obywatelskiego. Z festiwalu havlow‑
skiego wyrósł Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Bez Granic. Kilka lat później w środowisku SPCz zro‑
dził się pomysł przeglądu filmowego Kino na Granicy. 
Szczegółówo opowiadamy o tych inicjatywach na ko‑
lejnych stronach. 

Jednak te wielkie przedsięwzięcia to nie wszystko.
Członkowie SPCz zatrudnieni w instytucjach kultury 
Czeskiego Cieszyna i Cieszyna (MěKS i Dom Naro‑
dowy) do dzisiaj organizują wspólne imprezy, m.in. 
Święto Trzech Braci; współpracują przy organizacji 
Dekady Muzyki Organowej, Festiwalu Jazzowego, 

Kina na Granicy; realizują wspólne wystawy, koncerty 
oraz imprezy dla dzieci i młodzieży. Z okazji dwudzie‑
stolecia SPCzS zorganizowano spotkanie w Teatrze 
Polskim w Bielsku ‑Białej i wydano publikację „Oby‑
watele dyplomaci”. Z kolei w ramach obchodów 25. 
rocznicy SPCzS odsłonięto tablicę pamiątkową na Ste‑
cówce w Beskidzie Śląskim, poświęconą osobom, które 
w latach 1979–1989 wytyczały polsko ‑czechosłowacką 
ścieżkę ku wolności. W 2016 roku pod kierownictwem 
Joanny Jędrusik zrealizowano projekt Dux Poloniae 
Baptizatur. W listopadzie 2018 wydarzeniem stał się 
koncert „Michał Urbaniak i górale – Atma na stulecie 
niepodległości”.

 Członkowie SPCzS nadal aktywnie dzia‑
łają, organizując spotkania dyskusyjne, koncerty, 
publikacje, wspierając współpracę w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej oraz prawa człowieka. Zarówno sto‑
warzyszenie, jak i jego członkowie otrzymali liczne 
nagrody i odznaczenia za swoją działalność na rzecz 
rozwoju współpracy.

 

Działalność SPCz (później SPCzS)  
Oddział Regionalny w Cieszynie  

po 1990 roku
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Čantoryje/Czantoria, Jakub Mátl, Mirosław Jasiński, 1990

Marian Dembiniok přebírá české ocenění Gratias 
Agit / Marian Dembiniok otrzymuje czeską nagrodę 
Gratias Agit, Cieszyn, 2001

Sdružení SPCzS obdrželo cenu Gratias Agit, Praha, 
2003 / Stowarzyszenie SPCzS otrzymało nagrodę 
Gratias Agit, Praga, 2003

IV. sjezd SPCzS, Těšín / IV zjazd SPCzS, Cieszyn, 
2004
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Petr Blažek, Petr Pospíchal, Zbigniew Janas a čle‑
nové těšínské SPCzS / członkowie cieszyńskiej 
SPCzS, Borůvková hora, 2005

Skupinové foto části účastníků při odhalení pamětní desky na Stecůvce / Zbiorowa fotografia 
części uczestników odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Stecówce, 2006

Aleš Bartusek, kurýrka/kurierka Anna Walenta, Janusz Okrzesik, Jerzy Kronhold,  
Leon Legierski, Gertruda Chowanioková, Jerzy Herma, Mirek Odložil, Stecówka 2006
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Část výpravy členů SPCzS v Lednici, 2006 
Niektórzy uczestnicy wyjazdu do Lednicy, 2006 

2007, „Rozloučení s hranicí” – pozvánka / Zaproszenie z urzędu 
miasta w Czeskim Cieszynie na uroczystość z okazji wejścia do 
strefy Schengen

Jerzy Herma s částí hraniční závory u příležitosti oslav 20. výročí  
Euroregionu Těšínského Slezska / z fragmentem dawnego 
szlabanu granicznego podczas uroczystości z okazji 20 ‑lecia 
Euroregionu Śląska Cieszyńskiego 

Ivo Mludek, Aleš Bartusek, Janusz Okrzesik a jejich synové Tomek Mludek, 
Franek Okrzesik a Olek Bartusek, Most Přátelství / Most Przyjaźni, Český Těšín 
– Cieszyn, 2007



[ 96 ]

Małgorzata Kaute, Janusz Okrzesik – redaktorzy 
książki Obywatele – dyplomaci / Małgorzata Kaute, 
Janusz Okrzesik, redaktoři knihy Občané  – diplomaté,
Bielsko ‑Biała, 2009

Dux Poloniae Baptizatur  
– workshop/warsztaty, Joanna 
Jędrusik, Cieszyn, 2016

Sázení stromu Olgy Havlové / Sadzenie drzewka 
Olgi Havlowej, Petra Slováček Rypienová, Taťjana 
Langášková, Janusz Legoń, Český Těšín, 2018 

Janusz Legoń, Kinga Ciba, Igor Wójcik, Gertruda 
Chowanioková, Julian Golak, Wrocław, 2018

Prof. Małgorzata Leyko, Janusz Legoń, Maciej Ru‑
czaj, Jan Jiřík na zahájení výstavy Meziválečná 
divadelní avangarda / Otwarcie wystawy Polska 
awangarda teatralna dwudziestolecia międzywojen-
nego, Palm Off Fest, Praha, 2018 Koncert Michał Urbaniak i górale, Cieszyn, 11. 11. 2018

Dux Poloniae Baptizatur – představení v plenéru, režie Bogu‑
sław Słupczyński / Dux Poloniae Baptizatur – przedstawienie 
plenerowe, reżyseria Bogusław Słupczyński, 2016

Dux Poloniae Baptizatur 
– komiks, 2016
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Počátky spolupráce v porevolučním období se zro-
dily z iniciativy občanů kolem opozičních aktivit 
v roce 1989 v Těšíně, Bílsku ‑Bělé a okruhu přízni-
vců Občanského fóra v Českém Těšíně.

První významnou aktivitou byla příprava Havlova 
divadelního festivalu a Festivalu SPCz a OF. Z Havlova 
festivalu vyrostl Mezinárodní divadelní festival Bez 
hranic. O několik let později se v prostředí SPCzS 
zrodila myšlenka filmové přehlídky Kino na hranici. 
O těchto iniciativách hovoříme podrobně na násle‑
dujících stránkách.

Členové SPCz i v profesním působení (MěKS 
a Národní dům) organizují společné akce. Vznikají 
městské slavnosti Svátek tří bratří, spolupracuje se na 
Dekádách vážné hudby, Jazzovém festivalu, Kině na 
hranici, realizují se společné výstavy, koncerty i akce 
pro děti a mládež. U příležitosti 20. let vzniku SPCzS 
se uskutečnilo setkání v Bílsku ‑Bělé a byla vydaná 
publikace Občané  – diplomaté. V rámci oslav 25. let 
SPCzS byla odhalena pamětní deska na Stecůvce v re‑
gionu Beskydy těm, kteří navzdory režimu v letech 
1979–1989 vytyčovali polsko ‑československou cestu 

ke svobodě. Členové SPCzS připravují četné diskuse, 
koncerty, setkání, publikace, působí ve veřejném pro‑
storu ve prospěch vzájemné podpory V4 a lidských 
práv. V roce 2016 byl realizován projekt Dux Poloniae 
Baptizatur pod vedením Joanny Jędrusik. 

V listopadu 2018 se událostí roku stal kon‑
cert Michał Urbaniak a goralé - Atma na sté výročí 
nezávislosti.

Za svou činnost v rozvíjení spolupráce obdrželo 
sdružení i jednotlivci četná vyznamenání.

 

Působení SPCz (později SPCzS) , 
regionální pobočky v Těšíně,  

po roce 1990

Jerzy Kronhold přebírá Důstojnický kříž řádu znovuzrození Polský / 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 2008
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Po úspěšném Havlovském di-
vadelním festivalu Na hranici 
se zorganizovala další spo-
lečná polsko ‑československá 
akce v Těšíně, Českém Těšíně 
a v Beskydech na Čantoryji 
(12.–16. 9. 1990). 

Z polské strany se kromě kultur‑
ního zařízení COK Národní dům 
zapojilo kino Piast a Slezská 
univerzita, ale tíhu organizace 
nesli především Jerzy Kron‑
hold, Jerzy Herma, Zbigniew 
 Machej a  Jolanta Dygoś. Na 
české straně se pod vedením Ja‑
kuba Mátla angažovali lidé z OF: 
 Gertruda Chowanioková, Ladi‑
slav Szpyrc, Máša Vízdalová, Ivo 
Kovařík, Petr Grendziok, Jan Ba‑
bilon a mnoho dalších příznivců 

 

Festival Polsko ‑československé solidarity  
a Občanského fóra v roce 1990 

OF, včetně většiny kulturních organizací ve městě. Kromě hodnotných výstav, 
koncertů, dětských a sportovních aktivit se uskutečnila spontánní manifestace na 
Čantoryji a politická i společenská setkání.

Festivalový plakát / Plakat festiwalowy
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Čantoryje, manifestace / Czantoria, manifestacja, září/wrzesień, 1990

Čantoryje, společenské setkání / Czantoria, spotkanie towarzyskie
Zleva/od lewej Jakub Mátl, Petr Uhl, Ivo Kovařík, Zbigniew Janas,
Renáta Gorecká, Mirosław Jasiński, září/wrzesień, 1990

Čantoryje, společenské setkání / Czantoria, spotkanie towarzyskie
Petr Grendziok, Jacek Kaczmarski, Andrzej  Jagodziński, 
září/wrzesień, 1990
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Zahájení výstavy„Kresba a grafika Zbigniewa Lutomskiego” ve Vlasti‑
vědném muzeu v Českém Těšíně / Otwarcie wystawy „Rysunek i grafika 
Zbigniewa Lutomskiego” w muzeum w Czeskim Cieszynie

Fotbalové utkání / mecz piłki nożnej  
Park A. Sikory, Český Těšín

Jana Koubková 
Český Těšín / Czeski Cieszyn

Jacek Kaczmarski  
Těšín/Cieszyn, Rynek

Jaromír Nohavica  
Těšín/Cieszyn, Rynek

Zahájení výstavy Jerzego Wrońskiego v Těšínském divadle / Otwarcie 
wystawy Jerzego Wrońskiego w teatrze w Czeskim Cieszynie



[ 101 ]

 

Festiwal Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej 
i Forum Obywatelskiego w 1990 roku 

Po udanym festiwalu teatralnym „Na Granicy”, od 12 do 
16 września 1990 zorganizowano następną polsko ‑czecho‑
słowacką imprezę w Cieszynie, Czeskim Cieszynie i na 
szczycie Czantorii. 

Do jej organizacji z polskiej strony oprócz Domu Na‑
rodowego włączyło się Kino Piast oraz filia Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie, ale ciężar imprezy spoczywał na 
barkach Jerzego Kronholda, Jerzego Hermy, Zbigniewa 
Macheja i Jolanty Dygoś. Po stronie czeskiej, pod kierow‑
nictwem  Jakuba Mátla, w organizację zaangażowane były 
osoby związane z Forum Obywatelskim: Gertruda Chowa‑
nioková, Ladislav Szpyrc, Máša Vízdalová, Ivo Kovařík, 
Petr Grendziok, Jan Babilon oraz wiele osób, a także miej‑
skie instytucje kultury. Oprócz wystaw, koncertów, imprez 
dla dzieci, spotkań sportowych, politycznych i towarzyskich, 
odbyła się spontaniczna manifestacja na Czantorii. 

Festivalový program / Program festiwalu
Zprava/po prawej: Diváci na koncertě, Těšín, Rynek 
Widzowie na koncercie, Cieszyn, Rynek, září/wrzesień, 1990
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Kino na hranici je ojedinělá kulturní událost, 
která se od roku 1999 pořádá nepřetržitě v Těšíně 
a Českém Těšíně. Jde o prezentaci polské, české 
a slovenské kinematografie s maďarským akcentem. 
Filmové projekce v rámci retrospektiv, tematických 
cyklů, žánrového filmu a zpravodajství doprovází 
řada akcí: setkání s tvůrci filmů, výstavy, koncerty, 
přednášky a propagace knih. 

Přehlídka se zrodila na jednom setkání těšínského 
sdružení Polsko ‑česko ‑slovenské solidarity. Její původci 
byli Jolanta Dygoś a Arkadiusz Miodoński. Od prvního 
ročníku se k organizaci připojil český partner – Kulturní 
a společenské středisko „Střelnice” z Českého Těšína 
v čele s tehdejší ředitelkou Gertrudou Chowaniokovou 
a pracovnicemi, zejména Lucií Bačíkovou a Petrou Slo‑
váček Rypienovou. Zpočátku se filmové projekce konaly 
v kině Piast, v roce 2002 se připojilo Kino Central v Čes‑
kém Těšíně a od roku 2005 se promítalo i v divadle 
Adama Mickiewicze v Těšíně. Po několika letech byl 
také vytvořen polsko ‑český tandem programových 

ředitelů: Maciej Gil a Martin Novosad. V roce 2016 
pak Macieje Gila nahradil Łukasz Maciejewský.

Kino na hranici je výsledkem intenzivní práce fil‑
mových fanoušků a téměř stovek dobrovolníků. To je 
vynikající příklad obrovské občanské iniciativy, jejíž 
hnací silou je vášeň a velké srdce. Pořadatelé měli od 
začátku jeden cíl – potřebu se navzájem poznávat, dle 
zásady, že je vhodné lépe poznat kulturu nejbližšího 
souseda než jakoukoli jinou. Organizátoři chtěli, aby 
se Poláci a Češi setkali nejen na hraničních trzích, ale 
také v kině nebo na koncertě. Chtěli překonat před‑
sudky a stereotypy, protože na zdejší hranici je stále 
zátěž minulých sporů a konfliktů. Věřili, že prezentace 
zajímavých děl české a polské kinematografie a četné 
doprovodné aktivity by mohly tento negativní nebo 
lhostejný postoj změnit.

Přehlídka pomohla vytvořit „módu” pro české 
filmy v Polsku, mnoho filmů uváděných v rámci pře‑
hlídky později našlo své místo v distribuci kin. Akce 
je vynikajícím příkladem přeshraniční spolupráce, 
společné práce pro konkrétní aktivitu, příkladem 

 

Filmová přehlídka Kino na hranici
Statistika převzata z jubilejní publikace

Wspomnienia płyną jak rzeka.../Vzpomínky plynou jak řeka...
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Organizátoři často opakují, že diváci jsou hlavním 
důvodem pro celoroční přípravu dalšího ročníku. Zdů‑
razňují, že nic není inspirativnější než živé a aktivní 
publikum, jež do posledního místa zaplňuje kina 
a koncertní sály. Publikum tvoří hlavně studenti filmo‑
vého umění, kultury, filologie a další milovníci umění 
z nejvzdálenějších koutů Polska a České republiky.

V roce 2008 udělila Akademická studentská rada 
Slezské univerzity v Katovicích cenu Laur Studencki 
(Studentský vavřín) v kategorii Kulturní událost roku 
právě přehlídce Kino na hranici. V letech 2009, 2010, 
2011 a 2013 nominovala odborná kapitula Filmovou 
přehlídku Kino na hranici na ocenění Polského insti‑
tutu filmového umění (PISF) v kategorii Mezinárodní 
filmový festival po boku takových akcí, jako jsou MFF 
T ‑Mobile Nowe Horyzonty, Krakovský filmový festi‑
val, MFF Varšava, Planet Doc Review nebo Festival 

polsko ‑česko ‑slovenských přátelství, která se rodí 
mezi organizátory nebo účastníky akce. Hosté a diváci 
si cení originálního, rafinovaného a rozmanitého filmo‑
vého programu, zajímavých a četných doprovodných 
akcí a spontánní, nevynucené atmosféry. Pořadatelé 
jako první a nejspíš jediní v historii filmu vytvořili svě‑
telný filmový most, unikátní podívanou ‑ přeshraniční 
projekci na řece Olši, kde obrazovka byla umístěna na 
polském pobřeží, a projektor a publikum na českém 
pobřeží. Tato událost symbolicky odkazovala na histo‑
rii města rozděleného řekou.

Do roku 2008 byla hlavním organizátorem 
těšínská pobočka SPCzS a na české straně KaSS 
„Střelnice”. Pořadatelem přehlídky jsou od roku 
2008 sdružení: Kultura na Granicy z Těšína a Edu‑
cation Talent Culture z Českého Těšína. Sdružení 
přátel Těšínska je českým partnerem od roku 2018. 

Jiří Menzel,1999 Petra Rypienová, Vojtěch Jasný, Lucie Chowanioková,  
Gertruda Chowanioková, 2000
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Korespendence / korespondencja, 2002

Vladimír Körner, Nina Sajdoková, Jacek Baluch, 2001

Slavnostní zahájení Kina na hranici / Uroczyste otwarcie Kina na Granicy, 
2001

Juraj Herz, Nina Sajdok, 2002 

Juraj Jakubisko s manželkou a organizátory / z żoną i organizatorami, 
2001
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filmu a umění „Dwa Brzegi”. Kino na hranici nakonec 
cenu v roce 2013 získalo za 14. ročník.

Agnieszka Holland po jedné z návštěv na Kině na 
hranici prohlásila: „Zde se setkává to, co je pro mě 
důležité a krásné. Děkuji za tento festival”.

Během 21 let přehlídky Kino na hranici  byli hos‑
ty stovky předních osobností filmu z Polska, České re‑
publiky a Slovenska. Mezi nimi byli:   

Korespendence / korespondencja, 2002 Korespendence / korespondencja, 2002

režiséři a režisérky: Jiří Menzel, Vojtěch Jasný, Ju‑
raj Jakubisko, Vladimír Michálek, Juraj Herz, Jan Hře‑
bejk, Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Martin Šulík, 
Mariusz Grzegorzek, Adam Sikora, Wojciech Mar‑
czewski, Petr Zelenka, Janusz Majewski, Lech Ma‑
jewski, David Ondříček, Sławomir Fabicki, Antoni 
Krauze, Dušan Hanák, Laco Adamik, Drahomíra Viha‑
nová, Grzegorz Królikiewicz, Bohdan Sláma, Andrzej 
Barański, Agnieszka Smoczyńska, Marek Koterski, 
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Vášáryová, Marian Dziędziel, Jan Nowicki, Andrzej 
Chyra, Miroslav Krobot, Roman Gabriel Muska Kło‑
sowski, Jaroslav Dušek, Małgorzata Zajączkowska, 
Jolanta Fraszyńska, Lesław Żurek, Małgorzata Nie‑
radkiewicz, Karolina Gruszka, Milan Lasica, Jan Bu‑
dař, Urszula Grabowska, Lenka Vlasáková, Jowita 
 Budnik;  

Nina Sajdok, Jiří Svoboda, Martin Novosad, 2003

Agnieszka Holland, Fero Lipták, 2005 Korespendence / korespondencja – Andrzej Wajda, 2005

Magdalena Łazarkiewicz, Janusz Zaorski, Filip Ba‑
jon, Kinga Dębska, Greg Zgliński, Jacek Bławut, To‑
masz Wasilewski, Miroslav Janek, Dušan Trančík, Ku‑
ba Czekaj, Irena Pavlásková;
herečky a herci: Agata Kulesza, Jerzy Stuhr, Ma‑
ciej Stuhr, Ireneusz Czop, Anna Geislerová, Zdeněk 
Svěrák, Katarzyna Figura, Emília Vášáryová, Magda 
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Kino na hranici / Kino na granicy, 2005 Olga Slivková, Martin Novosad, 2007

Jan Stachowski, Aleksander Kaczorowski, Robert Makłowicz, 
Andrzej Jagodziński, 2007

Koncert skupiny/zespołu Buty, 2007Korespendence / korespondencja – Andrzej Wajda, 2006
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Jola Dygoś, Petra Slováček Rypienová, Martin Novosad na výstavě 
věnované / na wystawie poświęconej Františkovi Vláčilovi, 2005

Projekce nemého lmu s živou hudbou / Pokaz filmu niemego z muzyką 
na żywo, 2006

Zahájení/Uroczyste otwarcie. Petra Slováček Rypienová, Lukáš 
 Brzobohatý, Jola Dygoś, Gertruda Chowanioková, Maciej Gil, 2006

scénáristé, spisovatelé, básníci, novináři a překla-
datelé: Wisława Szymborska, Vladimír Körner, Pavel 
Hajný, Jaroslav Rudiš, Aleksander Kaczorowski, An‑
drzej Jagodziński, Monika Kompaníková; 
scénografové, malíři, umělci:  Allan a Wie sława 
Starscy, Fero Lipták, Dorota Roqueplo, Andrzej Pą‑
gowski, Elena Lola Leszczyńska.  

Kino na hranici zahrnuje také hudební produkce 
a koncerty, které se původně konaly v restauraci 
Targowa, v Kulturním a společenském středisku 
„Střelnice”, v těšínském divadle a v posledních letech 
na nádvoří zámeckého pivovaru v Těšíně. Na přehlídce 
uspořádali koncerty: Hana Hegerová, Raduza, Ida 
Kelarová, DG307, Mikołaj Trzaska, Mary Komasa, 
LUC, Noisecut a Zrní.



[ 109 ]

 

Przegląd Filmowy Kino na Granicy 

Przegląd Filmowy Kino na Granicy to wyjątkowe 
wydarzenie kulturalne, które odbywa się nie-
przerwanie od 1999 roku w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. Jest prezentacją polskiej, czeskiej i sło-
wackiej kinematografii z akcentem węgierskim. 
Projekcjom filmowym w ramach retrospektyw, cy-
kli tematycznych, kina gatunkowego oraz nowości 
towarzyszy co roku wiele dodatkowych imprez: spo-
tkania z twórcami filmowymi, wystawy, koncerty, 
prelekcje, promocje książek.

Przegląd zrodził się na jednym z zebrań 
cieszyńskiego oddziału Solidarności Polsko‑Czesko‑
‑Słowackiej. Jego pomysłodawcami byli Jolanta Dygoś 
i Arkadiusz Miodoński. Od pierwszej edycji w orga‑
nizację włączył się czeski partner – Ośrodek Kultury 
„Strzelnica” z Czeskiego Cieszyna z ówczesną dyrek‑
tor Gertrudą Chowaniokovą na czele i pracownikami, 
głównie Lucią Bačíkovą i Petrą Slováček Rypienovą. 
Początkowo pokazy filmowe odbywały się w kinie 
Piast, w 2002 roku dołączyło do miejsc projekcji Kino 
Central w Czeskim Cieszynie, a od 2005 roku Teatr 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Po paru la‑
tach powstał także polsko ‑czeski tandem dyrektorów Plakát/plakat, autor Ladislav Szpyrc, 2003

Statystyka wg publikacji jubileuszowej 
Wspomnienia płyną jak rzeka.../Vzpomínky plynou jak řeka
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programowych w osobach Macieja Gila i Martina No‑
vosada. W 2016 roku Gila zastąpił Łukasz Maciejewski.

Kino na Granicy jest efektem intensywnej pracy 
miłośników kina oraz prawie setki wolontariuszy. To 
znakomity przykład olbrzymiej inicjatywy obywatel‑
skiej, której siłą napędową jest pasja i wielkie serce. Od 
początku organizatorom przyświecał jeden cel – po‑
trzeba wzajemnego poznawania się, w myśl zasady, że 
wypada znać kulturę najbliższego sąsiada lepiej niż ja‑
kąkolwiek inną. Organizatorzy pragnęli, żeby Polacy 
i Czesi spotykali się nie tylko na przygranicznych tar‑
gowiskach, ale także w kinie czy na koncercie. Chcieli 
przełamywać uprzedzenia i stereotypy, bo na granicy 
bagaż sporów i konfliktów z przeszłości nadal dawał 
o sobie znać. Uważali, że prezentacja ciekawych dzieł 
czeskiej i polskiej kinematografii oraz liczne imprezy 
towarzyszące mogą zmienić to negatywne bądź obo‑
jętne nastawienie. 

Przegląd pomógł wykreować modę na kino cze‑
skie w Polsce, wiele filmów prezentowanych w jego 
ramach znalazło potem miejsce w dystrybucji kinowej. 
Impreza jest doskonałym przykładem współpracy tran‑
sgranicznej, wspólnego działania dla określonej idei, 
przykładem rodzących się Polsko‑Czesko‑Słowac‑
kich przyjaźni wśród organizatorów czy uczestników 
imprezy. Goście i widzowie cenią oryginalny, do‑
pracowany i różnorodny program filmowy, ciekawe 
i liczne imprezy towarzyszące oraz spontaniczną, nie‑
wymuszoną atmosferę. Organizatorzy Przeglądu, jako 
pierwsi i najprawdopodobniej jedyni w historii kina, 
stworzyli świetlny filmowy most, wyjątkowe widowi‑
sko – projekcje transgraniczne nad rzeką Olzą, gdzie 

Slavnostní zahájení/Uroczyste otwarcie, 2013

Petra Slováček Rypienová, Jolanta Dygoś – ředitelky Přehlídky Kino 
na hranici / dyrektorki Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, 2017
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z Cieszyna i Education Talent Culture z Czeskiego Cie‑
szyna. Od 2018 roku czeskim partnerem jest Sdružení 
přátel Těšínska.

Organizatorzy często powtarzają, że to widzowie są 
głównym powodem, dla którego przez cały rok przy‑
gotowują kolejną edycję. Podkreślają, że nic tak nie 
inspiruje, jak żywa, aktywna publiczność szczelnie 
wypełniająca sale kinowe i koncertowe. Stanowią ją 
głównie studenci kierunków filmoznawczych, kulturo‑
znawczych i filologicznych oraz pozostali miłośnicy 
sztuki filmowej nawet z najdalszych zakątków Polski 
i Czech.

W 2008 roku Uczelniana Rada Samorządu Studenc‑
kiego Uniwersytetu Śląskiego, przyznając nagrody 
środowiska akademickiego – Laur Studencki w katego‑
rii Wydarzenie Kulturalne Roku – nagrodziła Przegląd 
Filmowy Kino na Granicy. 

W latach 2009, 2010, 2011, 2013 Przegląd był no‑
minowany do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w kategorii Międzynarodowe Wydarze‑
nie Filmowe. Nagrodę tę Kino na Granicy otrzymało 
w roku 2013 (za 14. edycję).

ekran został ustawiony na polskim brzegu, a projektor 
i publiczność znalazły się na brzegu czeskim. Wydarze‑
nie nawiązywało symbolicznie do historii podzielonego 
rzeką miasta.

Do roku 2008 głównym organizatorem był cie‑
szyński oddział SPCzS, a po czeskiej stronie KaSS 
„Střelnice”. Od 2008 roku organizatorami przed‑
sięwzięcia są stowarzyszenia: Kultura na Granicy 

Akreditační centrum přehlídky/Biuro akredytacyjne przeglądu
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Agnieszka Holland po jednej ze swoich wizyt na 
Kinie na Granicy powiedziała: Tutaj spotyka się to, co 
dla mnie ważne i piękne. Dziękuję za ten festiwal.

W ciągu 21 lat Kino na granicy gościło setki oso‑
bowości kina, wielkie nazwiska z Polski, Czech 
i Słowacji. Wśród nich znaleźli się:
reżyserzy i reżyserki: Jiří Menzel, Vojtěch Jasný, 
Juraj Jakubisko, Vladimír Michálek, Juraj Herz, Jan 
Hřebejk, Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Martin 
Šulík, Mariusz Grzegorzek, Adam Sikora, Wojciech 
Marczewski, Petr Zelenka, Janusz Majewski, Lech 
Majewski, David Ondříček, Sławomir Fabicki, Antoni 
Krauze, Dušan Hanák, Laco Adamik, Drahomíra Viha‑
nová, Grzegorz Królikiewicz, Bohdan Sláma, Andrzej 
Barański, Agnieszka Smoczyńska, Marek Koterski, 
Magdalena Łazarkiewicz, Janusz Zaorski, Filip Bajon, 
Kinga Dębska, Greg Zgliński, Jacek Bławut, Tomasz 

Wasilewski, Miroslav Janek, Dušan Trančík, Kuba 
Czekaj, Irena Pavlásková;
aktorki i aktorzy: Agata Kulesza, Jerzy Stuhr, Ma‑
ciej Stuhr, Ireneusz Czop, Anna Geislerová, Zdeněk 
Svěrák, Katarzyna Figura, Emília Vášáryová, Magda 
Vášáryová, Marian Dziędziel, Jan Nowicki, Andrzej 
Chyra, Miroslav Krobot, Gabriela Muskała, Arkadiusz 
Jakubik, Roman Kłosowski, Jaroslav Dušek, Mał‑
gorzata Zajączkowska, Jolanta Fraszyńska, Lesław 
Żurek, Małgorzata Nieradkiewicz, Karolina Gruszka, 
Milan Lasica, Jan Budař, Urszula Grabowska, Lenka 
Vlasáková, Jowita Budnik;
scenarzyści, pisarze, poeci, dziennikarze i tłumacze: 
Wisława Szymborska, Vladimír Körner, Pavel Hajný, 
Jaroslav Rudiš, Aleksander Kaczorowski, Andrzej Ja‑
godziński, Monika Kompaníková;
scenografowie, malarze, plastycy: Allan i Wiesława 

Bogusław Kierc, Andrzej Werner, 2010 Jerzy Kronhold, Wisława Szymborska, 2010
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Starscy, Fero Lipták, Dorota Roqueplo, Andrzej Pą‑
gowski, Elena Lola Leszczyńska.

Kino na Granicy to też wydarzenia muzyczne i kon‑
certy, które początkowo odbywały się w restauracji 
Targowa, w Ośrodku Kultury Strzelnica, w cieszyń‑
skim Teatrze, a w ostatnich latach na dziedzińcu 
Browaru Zamkowego w Cieszynie. W ramach Prze‑
glądu koncertowali m.in.: Hana Hegerová, Raduza, 
Ida Kelarová, DG307, Mikołaj Trzaska, Mary Komasa, 
LUC, Noisecut, Zrní.

Pavel Peč, Katarzyna Figura, Maciej Gil, 2015

Jerzy Stuhr, 2013

Magda Vášáryová, 2016
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1999 Jiří Menzel v Těšíně/w Cieszynie 
  4 dny, 1 promítací sál,  11 filmů/4 dni, 1 kino, 11 filmów
2000 Filmy Vojtěcha Jasného
  4 dny, 1 promítací sál, 11 filmů, 3 koncerty 

4 dni, 1 kino, 11 filmów, 3 koncerty
2001 Filmy Juraje Jakubiska
  4 dny, 1 promítací sál, 13 filmů, 3 koncerty 

4 dni, 1 kino, 13 filmów, 3 koncerty 
2002  Filmy Vladimíra Michálka, Juraje Herze 

a Jaromila Jireše, Nové/Nowe filmy
  4 dny, 2 promítací sály, 17 filmů, 3 koncerty 

4 dni, 2 kina, 17 filmów, 3 koncerty
2003  Filmy Jiřího Svobody, Karla Kachyni, Alice Nellis
  4 dny, 2 promítací sály + venkovní projekce, 

21 filmů, 4 koncerty / 4 dni, 2 kina + projekcja plenerowa, 
21 filmów, 4 koncerty

2004  Evropské motivy ve filmové tvorbě Agnieszky Hol‑
land, Věra Chytilová – ženský pohled na svět/
Europejskie tropy Agnieszki Holland 

 Věra Chytilová – kobiece spojrzenie na świat 
  Hosté/Goście: Agnieszka Holland, 

Fero Lipták, Martin Šulík 
  6 dní, 2 promítací sály + venkovní projekce, 

32 filmy, 4 koncerty, 1 výstava, 
1 konference, 1 společný kotlík

 6 dni, 2 kina + projekcja plenerowa, 32 filmy, 
 4 koncerty, 1 konferencja naukowa, 1 wspólny kocioł
2005 Filmy Františka Vláčila a Mariusza Grzegorzka
 Nové/Nowe filmy 
  Hosté/Goście: Milan Cieslar,  

 Mariusz Grzegorzek, Martin Šulík
  5 dní, 3 promítací sály, 50 filmů, 4 koncerty, 3 výstavy
  5 dni, 3 kina, 50 filmów, 4 koncerty, 3 wystawy 

2006   Retrospektivy/retrospektywy: Elo 
Havetta, Wojciech Marczewski 

  Nowe filmy, Sexuální život Čechů (na plátně)  
Życie seksualne Czechów na ekranie. 
Hosté/goście: Jan Budař, Wojciech Marczewski,  
Marko Škop,  Petr Zelenka, 

 5 dní, 3 promítací sály, 50 filmů, 3 koncerty, 3 výstavy, 
  projekce němého filmu s živou hudbou 

5 dni, 3 kina, 50 filmów, 3 koncerty
  3 wystawy projekcja, filmu niemego z muzyką na żywo
2007  Retrospektivy – Jan Němec a Martin Slivka,  

filmové adaptace/adaptacje B. Hrabala, in memorian Leon 
Niemczyk, vzpomínka/wspomnienie Leona Niemczyka, 
český experimentální film, maďarský/węgierski element  
 Nové/Nowe filmy, Retrospektywy – Jan Němec  
i Martin Slivka  
 7 dní, 4 promítací sály, 80 filmů, 14 hostů, 4 koncerty, 
3 výstavy 1 beseda 
 7 dni, 4 kina, 80 filmów, 14 gości, 4 koncerty,  
3 wystawy, 1 biesiada

2008    Retrospektivy: Pavel Juráček a Franciszek Pieczka, 
„11 filmů na 10 let”, „O pití a pijících”, Film a dějiny,  
Slovenské animované filmy, Maďarské filmové jaro, 
Nové filmy 

  6 dní, 4 promítací sály,  
92 filmů, 13 hostů, 3 koncerty

  výstavy 4, 1 konference 
Retrospektywy: Pavel Juráček i Franciszek Pieczka  
„11 filmów na 10 ‑lecie”, „O piciu i pijących ”, 
Film i historia, Słowackie filmy animowane, 
Węgierska Wiosna Filmowa, Nowe filmy, 

  6 dni, 4 kina, 92 filmy, 13 gości,  
3 koncerty, 4 wystawy, 1 konfrencja

Statistika/statystyka 1999–2008
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W 2018 roku Kino na Granicy obchodziło okrą‑
gły jubileusz – dwudziestolecie. Była to okazja do 
wspomnień, refleksji i podsumowań. Idee Solidar‑
ności Polsko ‑Czesko ‑Słowackiej zawsze były mi 
bliskie. Do zapisania się do Stowarzyszenia namówił 
mnie Jurek Kronhold. Pomysł Przeglądu zrodził się 
na jednym z zebrań. Postanowiliśmy z Arkiem Mio‑
dońskim, że zorganizujemy przegląd filmów czeskich. 
Zaczynaliśmy tworzyć nasz festiwal w zupełnie w in‑
nym świecie – istniała granica, wraz z „mrówkami” 

przemierzaliśmy szlak nad Olzą – od jednego mostu 
do drugiego. Nie mieliśmy jeszcze komputerów i te‑
lefonów komórkowych. Był to natomiast intensywny 
czas spotkań, kontaktów osobistych i narodzin przy‑
jaźni. Najlepsze zaś pomysły rodziły się w gospodach

Szybko jednak zrozumiałam, że bez udziału part‑
nerów czeskich będzie trudno, przede wszystkim ze 
względów organizacyjnych i prakrycznych, ale też 
emocjonalnych – jesteśmy tak blisko! Rozpoczęłam 
więc współpracę z Ośrodkiem Kultury „Strzelnica” 

Jolanta Dygoś

Nadal trudno mi w to uwierzyć
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w Czeskim Cieszynie. Jego dyrektorem była Truda 
Chowanioková, która też należała do Solidarności 
Polsko ‑Czesko ‑Słowackiej, a poza tym ogromnie się 
lubiłyśmy. Pokazywaliśmy już nie tylko filmy czeskie, 
ale i polskie, i słowackie. Przez pierwsze lata moimi 
najbliższymi współpracownicami były Lucka Bačíková 
oraz Petra Slováček Rypienová, z którą to w 2008 
roku założyłyśmy do realizacji Kina na Granicy dwa 
stowarzyszenia – ja polskie: Kultura na Granicy, ona – 
czeskie: Education Talent Culture. I tak było do 2018 
roku. Teraz czeskim partnerem jest Sdružení Přátel 
Těšínska.

Przez te lata pracy poznałam wielu fantastycznych 
ludzi, którzy nas stale wspierają, myślą o nas ciepło 
i kibicują nam. Sercem festiwalu jest nasza ekipa, 
która zmieniała się przez lata oraz goście. Wszystkich 
wspominiam niezwykle ciepło, a z wielona wiążą się 
zabawne historie. 

Pierwszy w 1999 roku przyjechał Jiři Menzel. Bar‑
dzo nam schlebiało, że przyjął zaproszenie na zupełnie 
nieznaną imprezę i do małego Cieszyna. Wcześniej 
uprzedzano mnie, że zachowuje się jak gwiazda hol‑
lywoodzka. Opinie te się nie potwierdziły, a pan 
Menzel okazał się niezwykle sympatycznym, otwartym 

i dowcipnym człowiekiem, gotowym uczestniczyć bez 
zastrzeżeń czy fochów w programie, który mu zapla‑
nowaliśmy. Obchodziliśmy jego imieniny, dostał tort 
w kształcie pociągu, a oprócz tradycyjnego Sto lat chór 
złożony z publiczności wyrecytował Lokomotywę Tu‑
wima, aby uświadomić mu, jak ważny w świadomości 
Polaków jest pociąg.

Bliski mojemu sercu jest Vojtĕch Jasný, którego na‑
zwisko w pełni oddaje jego jasny charakter. Przyjechał 
z Nowego Jorku, gdzie mieszka od lat, a ponieważ jest 
człowiekiem bardzo uduchowionym, od początku na‑
stawiony był na intensywność kontaktu z ludźmi. To 
on robił nam zdjęcia, chciał spacerować, jeździć na 
wycieczki, rozmawiać... Publiczność go uwielbiała! 
Kondycję miał imponującą i dawał nam przykład zdro‑
wego trybu życia, co we wszystkich budziło lekkie 
poczucie winy, bo znajdowaliśmy się przecież w istnej 
trąbie powietrznej festiwalowego życia (wiadomo, że 
nocne rozmowy odbywają się nie przy zielonej herba‑
cie i wodzie mineralnej).

Jednym z największych przeżyć było dla mnie 
spotkanie z Haną Hegerovą. Koncert w Cieszynie ab‑
sorbował mnie emocjonalnie (uwielbiam ją!) do tego 
stopnia, iż moi czescy współpracownicy czuli się 
lekko zaniepokojeni, że zawalę inne sprawy, a zna‑
jomi pukali się w czoło. Biegałam z listą zawierającą 
wymagania techniczne, znosiłam meble na scenę te‑
atru, a w momencie przyjazdu artystki stałam na 
baczność, wprawdzie z podartymi rajstopami (od tego 
przenoszenia i manewrów), ale z bukietem kwiatów. 
Hana Hegerová przyjechała bez tablicy rejestracyjnej 
i zielonej karty! Na szczęście pertraktacje z celnikami 

Přeshraniční projekce/Projekcja transgraniczna, 2009
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zakończyły się sukcesem i mogliśmy podziwiać ją na 
koncercie. Potem pojawiła się też na bankiecie i popi‑
jała piwo Brackie, a rano zaprosiła mnie na śniadanie!

Juraja Herza bałam się bardzo! Jego filmy, a szcze‑
gólnie Palacz zwłok, pozwalały podejrzewać, iż może 
on być w trudny kontakcie. I taki był podobno w samo‑
chodzie na trasie Brno ‑Cieszyn. Zgromadziłam więc 
sympatycznych ludzi w restauracji Targowa i czekali‑
śmy z obiadem. Wysiadł z auta i objawił się zupełnie 
inny człowiek – kontaktowy, no i, czym nas zaskoczył, 
fantastycznie mówiący po polsku. Oczywiście po spo‑
tkaniu z publicznością podzieliłam się z nim moimi 
wcześniejszymi obawami. Powiedział, że rozumie do‑
skonale, bo gdy jego żona dzień przed ślubem pokazała 
rodzicom Palacza zwłok, prosili, żeby nie wychodziła 
za mąż za faceta, który nakręcił taki film.

Przed Agnieszką Holland czułam oczywiście 
wielki respekt, toteż byłam w euforii, jak zapropo‑
nowała mi przejście na „ty” i wręczyła prezenty! Do 
dziś pamiętam żel do mycia ciała i twarzy Winoterapia 
i perfumy Pour Elle Paco Rabanne. Odbyłyśmy wspa‑
niałą wyprawę na cmentarz żydowski. Wzięłam klucz 
z muzeum, ale kłódka była zardzewiała,więc przecho‑
dziłyśmy po zawalonym ogrodzeniu. Śmieję się, że 
włamałyśmy się! Zresztą Agnieszka bardzo nam kibi‑
cuje i była już u nas wielokrotnie.

Ważnym był dla mnie także Fero Lipták, bo uwiel‑
biam jego obrazy. Było parę efektów naszego spotkania 
— namalował nam obraz będący plakatem 9. edycji 
(oryginał wisi u mnie w pokoju) i miał cudowną wy‑
stawę na Zamku. Wreszcie odnowiłam przez niego 
kontakt z Martinem Šulíkiem, którego poznałam 

w Łagowie. Martin jest moim ukochanym twórcą. 
Podobają mi się jego filmy i podziwiam artystyczną 
drogę, jaką obrał. Rzadko odmawia mi, nawet żartuje, 
że jestem jego agentem na Polskę. Wiele festiwali pol‑
skich zapraszało go do siebie za moim pośrednictwem. 
Martin jest jednym z najczęstszych naszych gości. Jak 
kiedyś nie przyjechał, wpadłam w czarnowidztwo, że 
się impreza bez niego nie uda.

Projekcje transgraniczne są wizytówką Kina na 
Granicy. Pomysł kina plenerowego powstał w gło‑
wach mojej i Maćka Gila. Był on skomplikowany ze 
względów technicznych i organizacyjnych. Po czeskiej 
stronie rzeki zgromadziła się publiczność, tam usta‑
wono specjalnie na tę okazję sprowadzony projektor 
o wielkiej mocy, w rzece, na platformach – głośniki, 
natomiast po polskiej stronie – olbrzymi nadmuchi‑
wany ekran. Pokaz filmu nad rzeką stworzył nowy, 
świetlny, filmowy most, symbolicznie łączący dwie 
części jednego miasta sztucznie podzielonego przez 
historię. Dla mnie miał przede wszystkim wymiar 
symboliczny. Miałam w pamięci rozdzieloną przez gra‑
nicę moją rodzinę. Tę projekcję dedykowałam Mamie 
i Cioci Broni, które w stanie wojennym co tydzień we 
wtorki o godzinie 12.00 spotykały się w tym miejscu 
po dwóch stronach rzeki, by wykrzykiwać do siebie 
bieżące informacje o rodzinie.

Ale wracając do początków. Gdyby wówczas 
ktoś powiedział mi, że poprowadzę Kino na Granicy 
przez 21. edycji i przez te lata będziemy gościć pra‑
wie wszystkich najwybitniejszych twórców filmowych 
z Polski, Czech i Słowacji, chyba padłabym ze śmie‑
chu. Nadal trudno mi w to uwierzyć!
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2009  6 dní, 4 promítací sály + venkovní přeshra‑
niční projekce, 81 filmů / 6 dni, 4 kina + plenerowe 
projekcje transgraniczne, 81 filmów

  Hosté/Goście: 24, koncerty: 8,  
výstav/wystawy: 4, přednášky/wykłady: 2 

 odborné setkání/branżowe forum: 1
2010  6 dní, 4 promítací sály + venkovní přeshraniční 

projekce, 90 filmů / 6 dni, 4 kina + plene‑
rowe projekcje transgraniczne, 90 filmów

  Hosté/Goście: 24, koncerty: 5,  
výstavy/wystawy: 5, pouličný ateliér/uliczny atelier: 1

 odborné setkání/branżowe forum: 1, diskuse/dyskusja: 1
2011  6 dní, 4 promítací sály + venkovní přeshraniční projekce, 

103 filmů / 6 dni, 4 kina + plenerowe projekcje transgra‑
niczne, 103 filmy,  
hosté/goście: 33, koncerty: 5,  
výstavy/wystawy: 3, filmové workshopy/warsz‑
taty filmowe: 1, literární setkání/spotkanie 
literackie: 1, odborné setkání/branżowe forum: 1

2012  6 dní, 4 promítací sály + venkovní přeshraniční 
projekce, 115 filmů / 6 dni, 4 kina + plenerowe 
projekcje transgraniczne, 115 filmów

 Hosté/Goście: 24, koncerty: 5, výstavy/wystawy: 2 
 překladatelské workshopy/warsztaty tłumaczeniowe: 1 
  literární setkání/spotkanie literackie: 1 / odborné 

setkání/branżowe forum: 1, charitativní fotbalový 
zápas/charytatywny mecz w piłkę nożną

2013 6 dní, 4 promítací sály + venkovní projekce, 120 filmů
 6 dni, 4 kina + projekcje plenerowe, 120 filmów
  Hosté/Goście: 34, koncerty: 5, výstavy/wystawy: 3, 

odborné setkání/branżowe forum: 1 
Setkání s uměním v Těšínských Benátkách/Spo‑
tkania Sztuki w Cieszyńskiej Wenecji: 1

2014 6 dní, 5 promítacích sálů + venkovní projekce, 122 filmů
  6 dni, 5 kin + projekcje plenerowe, 122 filmy 

Hosté/Goście: 29, koncerty: 6, výstavy/wy‑
stawy: 2, diskuse/debata: 1, odborné setkání

  branżowe forum: 1, filmové workshopy/warsztaty fil‑
mowe: 1 
Setkání s uměním v Těšínských Benátkách/Spo‑
tkania Sztuki w Cieszyńskiej Wenecji: 1

2015  6 dní, 5 promítacích sálů + venkovní projekce, 
142 filmů/6 dni, 5 kin + projekcje plenerowe 

  142 filmy, hosté/goście: 28, koncerty: 5, výstavy/
wystawy: 2, literární setkání/spotkanie 

  literackie: 1, „Drama svobody”: dílny a projekce 
pro odsouzené ve věznici v Cieszyně

  „Dramat wolności”: warsztaty i projekcje dla osa‑
dzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie

2016 6 dní, 4 promítací sály + venkovní projekce, 159 filmů
 6 dni, 4 kina + projekcje plenerowe, 159 filmów
  Hosté/Goście: 39, koncerty: 5, výstava/wystawa: Kinema‑

tograf, literární setkání/spotkanie literackie: 2, monodram
2017 6 dní, 4 promítací sály + venkovní projekce, 153 filmů 
 6 dni, 4 kina + projekcje plenerowe, 153 filmy 
 Hosté/Goście: 45, koncerty: 4, výstavy/wystawy: 2 
 setkání studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol
  spotkanie studentów i pedagogów artystycznych 

szkol, literární setkání/spotkanie literackie: 1
2018 7 dní, 4 promítací sály + přeshraniční projekce, 190 filmů
  7 dni, 4 kina + projekcje transgraniczne,  

190 filmów, hosté/goście: 57, koncerty: 6, výstavy
  wystawy: 4, nástěnná malba/mural art, setkání /

branżowe forum: 3, projekt „Zmasakrovaná 
   kultura. Polsko a Československo rok 1968” /

projekt „Kultura zmasakrowana. Polska i Czecho‑
słwacja 1968 rok”, spolupráce na vydání knihy/
współpraca przy wydaniu książki

Statistika/statystyka 2009–2018



[ 119 ]

V roce 2018 slavila přehlídka Kino na hranici 
jubilejní 20. výročí. Je to vždy dobrá příležitost pro 
vzpomínky, úvahy a bilancování. Myšlenky Polsko‑
‑česko ‑slovenské solidarity mi byly vždy blízké. Jurek 
Kronhold mě přesvědčil, abych vstoupila do tohoto 
sdružení. A tam se na jednom setkání zrodila myšlenka 
uspořádat přehlídku. Společně s Arkem Miodońskim 
jsme se rozhodli realizovat přehlídku českých filmů. 

Naši přehlídku jsme začínali budovat v úplně 
jiném světě – tehdy ještě existovala hranice a společně 
s mrówkami – místními pašeráky alkoholu, jsme pen‑
dlovali po stezce kolem Olše – mezi jedním a druhým 
mostem. Neměli jsme tenkrát počítače ani mobilní 
telefony. Přesto to byla intenzivně strávená doba, napl‑
něná setkáváním, navazováním osobních kontaktů 
a zrodem mnoha přátelství. Nejlepší nápady se ovšem 
rodily v hospůdkách.

První ročník jsme připravovali s Arkem prakticky 
sami, pomáhal nám Marek Mendroch, šef kina Piast, 
ale taky Andrzej Jagodziński, tehdejší ředitel Polského 
institutu v Praze, který pozval Jiřího Menzla.

Přes ty roky práce jsem poznala spoustu fantastic‑
kých lidí, kteří nás stále podporují, dobře o nás smýšlejí 

a fandí nám. Srdcem přehlídky je náš pracovní tým, 
který se léty mění, stejně jako hosté. Na všechny vřele 
vzpomínám a s některými mě spojuji zábavné historky.

Jako první přijel v roce 1999 Jiří Menzel. Moc nás 
potěšilo, že přijal pozvání na úplně neznámou akci 
(byl to první ročník) a navíc – řekněme si to upřímně –
do provinčního Těšína. Před jeho příjezdem mě mnozí 
varovali, že se chová jako hollywoodská hvězda. Ty 
řeči se nakonec ukázaly jako úplně scestné, neboť 
z pana Menzla se vyklubal mimořádně sympatický, 
otevřený a vtipný člověk, který byl připraven účast‑
nit se bez výhrad a protestů programu, jenž jsme pro 
něj naplánovali. Slavili jsme jeho jmeniny, dostal dort 
ve tvaru vlaku, a kromě tradičního popěvku Sto lat 
mu publikum sborově zarecitovalo báseň Lokomo-
tiva Juliana Tuwima, která mu měla připomenout, jak 
zásadní je v povědomí Poláků vlak.

Záhy mi došlo, že bez české účasti to nepůjde, že 
taková příprava festivalu by neměla cenu jak z emo‑
cionálního, tak ani z praktického hlediska. Začala 
jsem tedy spolupracovat s Kulturním a společen‑
ským střediskem „Střelnice” v Českém Těšíně, a to 
hlavně proto, že tam tehdy působila jako ředitelka 

Jolanta Dygoś

Stále tomu nemůžu uvěřit
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Truda Chowanioková, která byla stejně jako já členka 
Polsko ‑česko ‑slovenské solidarity, a kromě toho jsme 
se měly velmi rády. V prvních letech byla mou nej‑
bližší spolupracovnicí Lucka Bačíková a taky Petra 
Slováček Rypienová, se kterou jsme v roce 2008 obě 
založily pro realizaci přehlídky občanská sdružení: já 
polské – Kultura na granicy, a ona Education Talent 
Culture. A tak to fungovalo do roku 2018. Nyní je čes‑
kým partnerem Sdružení přátel Těšínska.

Blízký mému srdci je ale Vojtĕch Jasný, jehož 
jméno zcela vystihuje jeho rozjasněnou povahu. Přijel 
k nám z New Yorku, kde už dlouhá léta žije, a jelikož 
se jedná o velmi duchovně založeného člověka, byl 
již od začátku nakloněn intenzivním setkáním s lidmi. 
Byl to on, kdo nás fotografoval, kdo chtěl chodit na 
procházky, jezdit na výlety, povídat si... Publikum 
jej milovalo, protože před projekcí každého svého 
filmu vyprávěl a potom usedl a díval se na něj spo‑
lečně s diváky. Kondici koneckonců měl (a doufám, 
že stále má) obdivuhodnou a dával nám příklad zdra‑
vého životního stylu, což ve všech budilo lehký pocit 
viny, protože jsme se právě nacházeli uprostřed víru 

festivalového života (a jak je známo, noční hovory se 
zrovna neodehrávají u zeleného čaje a minerálky).

Jedním z mých největších zážitků bylo setkání 
s Hanou Hegerovou. Její těšínský koncert a všechny 
záležitosti spojené s jejím pobytem mě emocionálně 
pohlcovaly (zbožňuji ji!) natolik, až se mí čeští kole‑
gové začali trochu obávat, že mi budou unikat jiné věci, 
a mí známí si klepali na čelo. Běhala jsem se seznamem 
technických požadavků,vynášela jsem (na vlastních 
zádech!) kusy nábytku na jeviště divadla a v okamžiku 
jejího příjezdu jsem stála v pozoru, sice s potrhanými 
punčochami (od všeho toho přenášení a manévrování), 
zato s velkým pugétem. Hana Hegerová přijela bez 
poznávací značky a zelené karty! Vyjednávání s celníky 
naštěstí skončilo úspěšně, a tak jsme mohli obdivo‑
vat vystoupení babi Hanky (tak jsem si ji v duchu 
nazvala). Potom se objevila na rautu, kde popíjela 
pivo Brackie, a ráno mě dokonce pozvala na snídani!

Juraja Herze jsem se hodně bála! Podle jeho filmů, 
obzvláště Spalovače mrtvol, si člověk mohl jen domýš‑
let, že s režisérem bude těžké pořízení. A přesně takový 
prý byl i v autě na cestě z Brna do Těšína. Pozvala 
jsem proto spoustu sympatických lidí do restaurace 
Targowa, kde jsme na něj čekali s obědem. Poté co 
vystoupil z auta, se objevil úplně jiný člověk — kon‑
taktní, a — čímž nás zaskočil — s fantastickou znalostí 
mluvené polštiny. Pochopitelně, že jsem se mu hned po 
setkání s publikem svěřila se svými počátečními oba‑
vami. A on na to, že to naprosto chápe, protože když 
prý jeho nastávající manželka promítla den před svat‑
bou svým rodičům Spalovače mrtvol, prosili ji, aby se 
nevdávala za člověka, který natočil něco takového.
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K Agnieszce Hollandové jsem pochopitelně 
cítila velký respekt, takže jsem byla nadšená, když 
mi navrhla tykání a věnovala mi dárky! Dodnes si 
pamatuji, že to byl gel na čištění pokožky značky 
Winoterapia a parfémy Pour Elle Paco Rabanne. Vyra‑
zily jsme společně na starý židovský hřbitov. V muzeu 
jsem si vyzvedla klíč od brány, ale visací zámek byl 
zrezivělý, takže jsme se dovnitř dostaly dírou v plotě. 
Dodnes žertuji, že jsme se na hřbitov vloupaly!

Ten ročník (šestý) byl důležitý proto, že jsem se 
seznámila s Ferem Liptákem, jehož obrazy obdivuji. 
Z našeho setkání vzniklo pár nápadů– namaloval nám 
obraz, který jsme použili jako motiv plakátu 9. roč‑
níku (originál mi visí v pokoji) a měl skvělou výstavu 
na Zámku. A konečně: tehdy jsem obnovila kontakt 
s Martinem Šulíkem, kterého jsem poznala na festivalu 
v Lagově. S oběma mám veselou historku. Jela jsem 
pro Martina a Fera na hranici, abych je dále navigo‑
vala a přivítala je. Ale oni nikde. Tak jsme si zavolali. 

Martin povídá: Já jsem na hranici. Já na to: Já taky. 
Mám na sobě bordó sako. A on: Já hnědé. Ukázalo se, 
že já stojím na hranici ve městě, zatímco oni v nedale‑
kých Bohušovicích!

Martin je můj oblíbený tvůrce. Jeho filmy se mi 
líbí a obdivuji uměleckou dráhu, kterou urazil. Tak 
jsem se k němu prostě přilepila! On o tom ví, pod‑
lehl mi a snaží se mi neškodit. Nikdy mi neodmlouvá, 
a dokonce občas žertuje, že jsem jeho polská umělecká 
agentka! Mnoho festivalů v Polsku ho pozvalo díky 
mé přímluvě. Martin je jedním z nejčastějších hostů 
naší přehlídky. Když jeden rok nepřijel, dokonce jsem 
měla černé vize, že se přehlídka bez něj nezdaří. Nápad 
uspořádat projekce pod širým nebem vznikl v hlavě 
mojí a Maćka Gila. Byl vcelku komplikovaný s ohle‑
dem k čistě technickým a organizačním hlediskům. 
Pro mě měl především symbolický ráz. Pamatovala 
jsem si totiž ještě vlastní příbuzné, které za dob komu‑
nismu rozdělovala hranice. Vzpomínám si, jak Maciej, 
když zahajoval provoz tohoto zbrusu nového mostu 
nad Olší, moc krásně mluvil o jeho symbolice. Já jsem 
tam tehdy stála a po tvářích mi stékaly slzy dojetí. 
První projekci jsem věnovala své mamince a tetičce 
Broně, jež se během výjimečného stavu každý týden 
vždy v úterý v pravé poledne setkávaly na tomto místě 
na opačných březích řeky. 

Ale zpět na začátek. Kdyby mi někdo řekl, že budu 
ještě na 21. ročníku Kina na hranici a v průběhu let 
budou našimi hosty téměř všichni největší filmaři 
z Polska, České republiky a Slovenska, pravděpo‑
dobně  bych padla smíchem. 

Stále tomu nemůžu uvěřit!

Małgorzata Zajączkowska, Łukasz Maciejewski, Maria Mamona, 2017
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Historická budova Divadla Adama Mickiewicze – místo mnoha nej‑
důležitějších akcí divadelního festivalu a filmové přehlídky, jakož 
i dalších uměleckých akcí pořádaných regionální pobočkou SPCzS 
v Těšíně. Fotografie ukazuje publikum před zahájením XXVIII. 
 Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic v roce 2018.

Zabytkowy gmach Teatru im. Adama Mickiewicza – miejsce wielu naj‑
ważniejszych wydarzeń festiwalu teatralnego i przeglądu filmowego, 
a także innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Oddział 
Regionalny SPCzS w Cieszynie. Na zdjęciu widownia teatru przed inau‑
guracją XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic 
w 2018 roku.

Divadelní festival

Festiwal teatralny
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Divadelní festival vznikl v roce 1990 jako občan‑
ská iniciativa přátel z Občanského fóra Český Těšín 
a občanského sdružení Polsko ‑československé solida‑
rity z Těšína. Festival se zrodil z představ o svobodě, 
solidaritě, vzájemné úctě a z touhy poznávat kulturu 
národů žijících v tomto regionu. V příštích ročnících 
byly ke spolupráci pozvány další kulturní instituce 
obou měst i regionu a z malého monotematického fes‑
tivalu vyrostl významný festival překračující hranice 
i v umělecké rovině. První ročník byl věnován diva‑
delním hrám Václava Havla. 

V roce 1993 byl program festivalu obohacen 
i o neprofesionální divadelní soubory a renomovaní 
divadelní kritici ze tří zemí udělovali cenu „Zlomené 
závory”. Od roku 1992 vychází festivalový časopis Na 
koleně.

 

Mezinárodní divadelní festival Na hranici  
I.–V. ročník 1990–1994

Obálka prvního katalogu / Okładka pierwszego programu
(proj. Janusz Legoń), 1990
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Festiwal teatralny powstał w 1990 roku z inicja‑
tywy przyjaciół z Forum Obywatelskiego Czeski 
Cieszyn oraz Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej 
z Cieszyna. Ideą przewodnią festiwalu była wolność, 
solidarność, wzajemny szacunek i chęć poznania kul‑
tury narodów zamieszkujących Śląsk Cieszyński. 
Pierwsza edycja była poświęcona sztukom Václava 
Havla. W kolejnych edycjach zaproszono do współ‑
pracy instytucje kultury działające w obu miastach 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Na granicy
Edycja I–V 1990–1994

i regionie, a formuła programowa została poszerzona. 
W ten sposób z monotematycznego, małego przeglądu 
zrodził się poważny festiwal, przekraczający granicę 
również na płaszczyźnie artystycznej. W 1993 pro‑
gram festiwalowy uzupełniono o nieprofesjonalne 
zespoły teatralne. O przyznaniu nagrody „Złamanego 
Szlabanu” decydowali renomowani krytycy teatralni. 
Od 1992 r. zaczęto wydawać czasopismo festiwalowe 
„Na kolanie”.

Dopis / List Václava Havla, 1990
Festivalový časopis Na koleně 

Czasopismo festiwalowe „Na kolanie”, 1993
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Václav Havel: Asanace/Rewaloryzacja,  
rež./reż. Petr Palouš, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec, 1990

Program festivalu,1991 Lech Raczak: Piołun/Pelyněk, reż./rež. Lech Raczak, Teatr Ósmego Dnia, Poznań, 1991

Teatr Domowy – Václav Havel: Largo Desolato, rež./reż. Maciej 
Szary, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa, 1990
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Statistika/Statystyka

Představení/Spektakli: 36
Soutěž Zlomená závora / Konkurs Złamany szlaban (1993,1994): 33
Konference a sympozia / Konferencje i sympozja: 3
Výstavy / Wystawy: 10
Setkání / Spotkania: Krystian Lupa, Jiří Křižan
Koncerty: Hana Hegerová, Richard Müller,  Jaromír Nohavica, 
Emilian Kamiński
Videoprojekce inscenace/Projekcje zapisów przedstawień  
reżyserów: Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki
Festivalový časopis Na koleně / Czasopismo festiwalowe 
„Na kolanie”: 12 čísel/numerów

Franz Kafka: Venkovský lékař / Lekarz wiejski, rež./reż. Janusz Klimsza, 
Teatr im. Majora Szmauza, Český Těšín, 1992

Leszek Mądzik: Wilgoć / Vhlkost, rež./reż. Leszek Mądzik, 
Scena Plastyczna KUL, Lublin, 1992

Oleg Jurjev: Malý pogrom v nádražním bufetu /  
Mały pogrom w bufecie dworcowym, rež./reż. Arnošt Goldflam,  
Divadlo Na zabradlí, Praha, 1992



[ 128 ]

Vaječnice z 500 vajíček/jajecznica z 500 jajek, 1992

Instalace / Instalacja – autor Krzysztof Morcinek, 1993

Patrick Süsskind: Kontrabas/ Kontrabasista, Martin Huba,
Štúdio S, Bratislava, 1993

Patrick Süsskind: Kontrabasista/Kontrabas, Jerzy Stuhr,
Kraków, 1993

Jan Picheta, Janusz Legoń, Zbigniew Tanenberg;  
członkinie jury: Marta Fik, Elżbieta Kalemba ‑Kasprzak; 
Magdalena Legendź, Marek Gaj, 1993
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Thomas Bernhard: Kalkwerk, rež./reż. Krystian Lupa,  
Stary Teatr, Kraków, 1993

Peter Weiss: Marat – Sade, rež./reż. Petr Poledňák
Činoherni studio, Ústí nad Labem, 1993

Gustaw Morcinek: Czarna Julka/Černá Julka, rež./reż. Janusz Klimsza,
Těšínské divadlo – Scena Polska, Český Těšín, 1994

Giordano, rež./reż. Paweł Szkotak, Teatr Biuro Podróży, Poznań, 1994 

Velvyslankyně ČR Markéta Fialková, Petr Oslzlý,  Ladislav Slíva, Bohumil 
Muroň, Jerzy Herma, Gertruda Chowanioková, Mirosław Styczeń, 1993
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V tomto období se festival 
zařadil mezi úspěšné divadelní 
festivaly. Opětně se objevují 
kromě scén kamenných diva‑
del i neprofesionální soubory 
a prezentují se i studenti umělec‑
kých škol. Bylo to výjimečné 
místo pro setkání nadšených di‑
vadelníků zemí střední Evropy se 
společnou historií. Jeho význam 
podtrhla i účast ministrů kultury 
na festivalu. V roce 1998 přijeli 
ministr kultury ČR Pavel Dostál 
a ministryně kultury PR Joanna 
Wnuk ‑Nazarowa. O rok později 
se sešli ministři kultury zemí V4 
při příležitosti deseti let trvání 
festivalu. Divadelní festival byl 
dobrým příkladem spolupráce 
ve střední Evropě a stal se po 
několik let vlajkovou lodí Vise‑
gradského fondu. 

 

Mezinárodní divadelní festival Na hranici  
VI.–X. ročník 1995–1999

Fjodor Dostojevskij: Idiot/Idiota, rež./reż. Petr 
Kracik, Divadlo pod Palmovkou, Praha, 1995

Nikolaj Gogol: Hráči/Gracze, rež./reż. Michal 
Lang, Činoherní studio, Ústí nad Labem, 1995

Stanisław Wyspiański: Klątwa/Prokletí,  
rež./reż. Piotr Tomaszuk,  
Towarzystwo Wierszalin – Teatr,  
Białystok–Supraśl, 1995
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W tym okresie festiwal znalazł 
się wśród najlepszych festiwali tea‑
tral nych. Biorą w nim udział nie 
tylko zespoły profesjonalne, ale także 
grupy amatorskie oraz studenci szkół 
artystycznych. Festiwal stał się wyjąt‑
kowym miejscem spotkań entuzjastów 
teatru z krajów Europy Środkowej 
połączonych wspólną historią. Jego 
znaczenie dodatkowo zaakcentowała 
obecność ministrów kultury. W 1998 
roku przybyli ministrowie kultury 
z Polski i Czech – Joanna Wnuk‑
‑Nazarowa i Pavel Dostál. Rok później, 
gdy festiwal obchodził dziesięciolecie, 
spotkali się na nim ministrowie kultury 
krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Festiwal stał się dobrym przy‑
kładem współpracy w Europie Środ‑
kowej, przez kilka lat był wizytów‑
ką Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Na granicy
Edycja VI–X, 1995–1999

Mlýnek z Kalevaly (finský epos) / Młynek z Kalevali (epos fiński),
rež./reż. Josef Krofta, Divadlo Drak, Hradec Králové, 1996
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Christopher Marlowe: Dr Faustus, rež./reż. Andrzej Dziuk,  
Teatr im. S. I. Witkiewicza, Zakopane, 1996

Stanisław I. Witkiewicz: Bzik tropikalny/ Tropické šílenství, 
rež./reż. Grzegorz Horst d’ Albertis (Grzegorz Jarzyna), 
Teatr Rozmaitości Warszawa, 1997

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac, rež./reż. Roman Polák,
Divadlo Astorka – Korzo 90, Štúdio S, Bratislava, 1995

Festivalový plakát/Plakat festiwalowy 1995 
autor: Wiesław Grzegorczyk

Gabriela Preissová: Její pastorkyňa. Křížová cesta Petrony Buryjové /
Jenufa. Droga krzyżowa Petrony Buryjovej, rež./reż. J. A. Pitínský, 
Městské divadlo, Zlín, 1997
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Jan Weiss – Ondrej Spišák: Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami
Bianka Braselli, kobieta o dwóch głowach, rež./reż. Ondrej Spišák,
Teatro Tatro, Nitra, 1999

Festivalový plakát/Plakat festiwalowy 1996 
autor: Ladislav Szpyrc

Statistika/Statystyka
 
Soutěž Zlomená závora / Konkurs Złamany Szlaban: 75 
Doprovodná představení / Spektakle towarzyszące: 3
Seminář Divadlo bez hranic / Seminarium Teatr bez granic
Výstavy/Wystawy: 11 
Workshopy/Warsztaty: 2 
Koncerty: 6
Časopis Na koleně / Czasopismo  „Na kolanie”: 27 čísel/numerów

Festival v tisku / Festiwal w prasie, 1995
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Návštěva ministrů kultury Visegradské čtyřky / Wizyta ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej, 1999

Marian Dembiniok, ministři/ministowie kultury: Milan Kňažko (SR) 
Pavel Dostál (ČR), Andrzej Zakrzewski (PL); Roman Rozbroj

Ocenění přijímá/Odznaczenie przyjmuje Regina Bandarewicz

Gertruda Chowanioková a ministr Milan Kňažko

Syn Jakub Mátl přebírá vyznamenání za otce Jakuba Mátla  
(in memoriam) z rukou ministra Andrzeja Zakrzewského 
Syn Jakub Mátl otrzymuje nagrodę dla swojego ojca Jakuba Mátla 
(in memoriam) z rąk ministra Andrzeja Zakrzewskiego
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Festival v tisku / Festiwal w prasie, 1999 Korespondence/korespondencja, 1999

Korespondence/korespondencja, 1995
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Mezinárodní divadelní festival Na hranici  
XI.–XV. ročník 2000–2004

Téma hranice jako překážky ve svobodné komuni‑
kaci obyvatel Evropy bylo pro divadelní festival nosnou 
ideou až do momentu vstupu našich zemí do Evropské 
unie. Festi val má již ustálenou podobu, trvá soutěž diva‑
delních představení o cenu Zlomené závory, organizují 
se semináře, konference a doprovodné výstavy. Přibývá 
nová scéna pod názvem Hyde Park, kde se prezentují 
hudební i divadelní skupiny všech směrů. Dochází k od‑
chodu jednoho z hlavních organizátorů na české straně, 
v roce 2002 odchází Těšínské divadlo. Funkci hlavního 
organizátora přejímá občanské sdružení Člověk na hra‑
nici v čele s Romanem Rozbrojem. V dalších ročnících 
je pak hlavním českým organizátorem KaSS „Střelnice” 
a uměleckým vedoucím se stává Karel Král, šéfredaktor 
časopisu „Svět a divadlo”. Polská představení doporučo‑
val Jacek Sieradzki, redaktor časopisu Dialog. Od roku 
2004 nese festival název Mezinárodní divadelní festival 
Bez hranic.

Festivalový plakát/plakat festiwalowy 2000
autor: Waldemar Świerzy
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny Na granicy
Edycja XI–XV, 2000–2004

Temat granicy jako przeszkody w swobodnych kon‑
taktach mieszkańców Europy był ideą przewodnią aż 
do momentu wejścia naszych krajów do Unii Europej‑
skiej. Festiwal ma już wówczas ustalony kształt, na 
który składa się konkurs o nagrodę Złamanego Szla‑
banu za najlepszy spektakl, seminaria, konferencje 
i wystawy. Pojawia się nowa sekcja o nazwie Hyde 
Park, na której występują zespoły muzyczne i teatralne 
reprezentujące różne kierunki offowe. W 2002 odcho‑
dzi jeden z głównych organizatorów ze strony czeskiej 
– Těšínské Divadlo, funkcję głównego organizatora 
przejmuje stowarzyszenie Člověk na hranici, na czele 
którego stoi Roman Rozbrój. W latach następnych 
głównym czeskim organizatorem staje się KaSS „Střel‑
nice”, a dyrektorem artystycznym zostaje Karel Král, 
redaktor naczelny czasopisma „Svět a divadlo”. Ze 
strony polskiej program konsultuje Jacek Sieradzki, re‑
daktor „Dialogu”. Od 2004 r. festiwal przyjmuje nazwę 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”.

Festivalový plakát/plakat festiwalowy 2001
autor: Ladislav Szpyrc

Porota/Jury: Grzegorz Niziołek, Sylvia Huszár, Jakub Škorpil, 
Krzysztof Mieszkowski, Zuzana Uličianská, 2002
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Eugène Ionesco: Stoličky/Krzesła, 
rež./reż. Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, Bratislava, 2000

Anton Čechov: Racek/Mewa, rež./reż. Vladimír Morávek, 
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, 2002

Peter Turrini: Hotovo, konec!, rež./reż. Martin Porubjak, 
Národní divadlo – Divadlo Kolowrat, Praha, 2003

Bruno de Franceschi: Aria Spinta, rež./reż. Lenka Flory, Simone Sandroni,  
Déjà Donné Praha/Tuoro sul Trasimeno, 2001 
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Tara Fuki – violoncellistky/wiolonczelistki  
Dorota Barová, Andrea Konstantkiewicz ‑Nazir, 2001

Nikołaj Gogol: Rewizor/Revizor, rež./reż. Jan Klata 
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych, 2004

Rękopis Alfonsa van Wordena, rež./reż. Paweł Szkotak, 
Teatr Biuro Podróży, Poznań, 2002

Mark O’Rowe: Howie i Rookie Lee, rež./reż. Artur Urbański,
Teatr Rozmaitości, Warszawa, 2003
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Petra Rypienová, Lucie Chowanioková, 2004

Mirosława Pindór přebírá ocenění /odbiera nagrodę  
od Mariana Dembinioka, Český Těšín, 2004

Parada/Pochod
Teatr Gry i Ludzie, Katowice
2003

Marian Dembiniok, Ladislav Szpyrc, Janusz Legoń, Andrzej Łyżbicki,
2004

Konference „Různorodost kultury pohraničí” / Konferencja
„Wielokulturowość pogranicza”, Cieszyn, 2004
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Statistika/Statystyka
 
Soutěž Zlomená závora / Konkurs Złamany Szlaban: 75
Doprovodné představení / Spektakle towarzyszące: 3
Seminář/Seminarium: Teatr bez granic / Divadlo bez hranic
Výstavy/Wystawy: 11 
Workshopy/Warsztaty: 2
Koncerty: 6
Časopis Na koleně / Czasopismo „Na kolanie”:  
27 čísel/numerów

Festivalový plakát/plakat festiwalowy 2004
autor: Ladislav Szpyrc

Korespondence/korespondencja KaSS Střelnice – Těšínské divadlo, 2002–2003

Identifikátor/Identyfikator, 2004
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Mezinárodní divadelní festival Bez hranic  
XVI.–XX. ročník 2005–2009

Na MDF Bez hranic se  poprvé 
v roce 2007 koná mezinárodní 
přehlídka neprofesionálních diva‑
del z Polské, České a Slovenské 
republiky. Mladí umělci jsou nejen 
 účinkujícími, ale i diváky a angažují 
se ve workshopech, stávají se divadel‑
ními kritiky a přispívají do divadelního 
časopisu Na koleně. Do okolních měst 
a obcí zajíždějí divadelní soubory, jež 
vzbuzují velkou pozornost a sympatie. 
V roce 2008 se objevují na festivalu 
malé divadelní útvary „Drobné malič‑
kosti”. Před jubilejním XX. roč níkem 
v roce 2009 odchází jeho dlouholetý 
organizátor KaSS „Střelnice”. Festival 
v dalších letech hledá stabilního čes‑
kého partnera. 

Organizátoři festivalu v roce 2009 
realizují nový projekt OFF – alter‑
nativní scéna, který získá obrovský 
ohlas mezi mladými diváky.

Tadeusz Słobodzianek: Prorok Ilja 
rež./reż. Ondrej Spišák  

Teatro Tatro, Nitra, 2006
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic
Edycja XVI–XX, 2005–2009

W roku 2007 na MFT „Bez Granic” 
po raz pierwszy odbywa się przegląd 
teatrów nieprofesjonalnych z Polski, 
Republiki Czeskiej i Słowackiej. Mło‑
dzi artyści są nie tylko aktorami, ale 
również widzami, biorą udział w warsz‑
tatach, zostają krytykami teatralnymi 
i piszą do festiwalowej gazety „Na kola‑
nie”. Zespoły teatralne przyjeżdżają do 
okolicznych miejscowości przyjeżdżają 
wzbudzając ogromne zaciekawienie 
i sympatię. W 2008 r. pojawiają się na 
festiwalu niewielkie formy sceniczne 
„Małe drobiazgi”. Przed jubileuszową 
XX edycją w 2009 odchodzi długo‑
letni organizator KaSS „Střelnice”. 
W następnych latach festiwal szuka sta‑
bilnego czeskiego partnera. 

W 2009 roku organizatorzy re‑
alizują nowy projekt OFF – scena 
alternatywna, który zyskał ogromnąpo‑
pularność wśród młodych widzów.

Václav Havel: Odchádzanie/Odejścia, rež./reż. Peter Mikulik 
Slovenské národní divadlo, Bratislava, 2009
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Peter Shaffer: Amadeus, rež./reż. Jan Hřebejk,
Divadlo pod Palmovkou, Praha, 2005

Draceana, Cirkus Sacra, Praha, 2006

Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe, rež./reż. Radovan Lipus, 
Těšínské divadlo, Český Těšín, 2006

Robert Urbański: Operacja Dunaj, reż./rež. Jacek Głomb, 
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica, 2006

Artur Pałyga: Testament Teodora Sixta, reż./rež. Robert Talarczyk, 
Teatr Polski, Bielsko ‑Biała, 2007

Krzysztof Mieszkowski, Jan Picheta,
Český Těšín, 2006
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OFF – alternativní scéna/scena alternatywna, 2009, Kinga Ciba

Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan Passer: 
Lásky jedné plavovlásky / Miłość blondynki,  
rež./reż. Vladimír Morávek, Divadlo Husa na provázku, Brno, 2008

Thomas Bernhard, Dezső Kosztolányi, Sándor Márai:  
Csődcsicsergő / Artystka na szczycie, Hólyagcirkusz Társulat,  
Bladder Circus Company, Budapest, 2008

Festivalový plakát/plakat festiwalowy – OFF, 2009, autor: Magdalena Szadkowska
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Statistika/Statystyka 

Představení/Spektakle teatralne: 49 
Doprovodné divadelní aktivity/ 
Towarzyszące imprezy teatralne: 30 
Konference/konferencje: 7
Výstavy/Wystawy: 10
Koncerty: 29
Workshopy / Warsztaty: 4
Přehlídka neprofesionálních mládežnických  
divadel / Przegląd młodzieżowych teatrów amatorskich: 6
OFF – alternativní scéna / OFF – scéna  
alternatywna: 36 aktivit/imprez
Časopis Na koleně/Czasopismo „Na kolanie”: 27 čísel/numerów

Festivalový autobus / Autobus festiwalowy, 2008

Festival v tisku / Festiwal w prasie, 2007

Dopis Václava Havla k XX. výročí festivalu
List Václava Havla z okazji XX festiwalu

Gertruda Chowanioková a Roman Rozbroj končí festival  
ve stanu / w namiocie ogłaszają zakończenie festiwalu, 2008
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Festival v tisku / Festiwal w prasie, 2009

Paweł Demirski, Michał Zadara: Ifigenia. Nowa tragedia (według wersji Racine‘a) 
Ifigenie. Nová tragédie (podle Racinovy verze), rež./reż. Michał Zadara 
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków, 2009

Chlapecký sbor / Chór chłopięcy BONI PUERI, Praha, 2009

Festivalový plakát/plakat festiwalowy 2009 
autor: Ladislav Szpyrc
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Mezinárodní divadelní festival Bez hranic  
XXI.–XXV. ročník 2010–2014

Období hledání nové festivalové podoby. 
V divadelním programu se objevují vystoupení mimo 
Visegrádskou skupinu (Ukrajina, Rakousko) a od roku 
2011 je cena „Zlomená závora” udělována diváky. 
Pravidlem se stávají diskuse diváků s tvůrci předsta‑
vení. Realizují se četby polských a českých dramat, 
speciálně překládaných pro festival. Během festivalu 
se setkávají dramatici z Polska, Itálie a Belgie, kteří 
bezprostředně tvoří „bez hraniční” kabaret. V dalších 
ročnících se pravidelně vyskytují debaty umělců a in‑
telektuálů pod titulem Inspirace Havlem. Obnovuje se 

Dywidenda / Dividenda, rež./reż. Anna, Tomasz Rozmianiec, Teatr Fuzja, Poznań, 2011

spolupráce s okolními divadelními kulturními cen‑
try – Bílsko ‑Bělá a Ostrava. V roce 2012 se ostravský 
festival Dream Factory spojil s těšínským divadelním 
festivalem Bez hranic (zejména výměna publika, spo‑
lečné diskuse, divadelní vlak). Vzhledem k pasívnímu 
přístupu úřadů obou měst a některých místních insti‑
tucí, připadá hlavní břemeno organizace na aktivisty 
sdružení: především těšínskou pobočku SPCzS a spo‑
lek Půda z Českého Těšína. Více než 90% finančních 
prostředků na festival pochází z národních a meziná‑
rodních grantů získaných občanskými sdruženími.
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic
Edycja XXI–XXV, 2010–2014

Okres poszukiwania nowej formuły festiwalu. 
W programie teatralnym pojawiają się spektakle spoza 
Grupy Wyszehradzkiej (Ukraina, Austria), a od 2011 
nagroda Złamany Szlaban staje się plebiscytem publicz‑
ności. Regułą stają się pospektaklowe dyskusje widzów 
z twórcami przedstawień. Odbywają się czytania pol‑
skich i czeskich dramatów, specjalnie tłumaczonych 
dla festiwalu. Podczas festiwalu spotykają się drama‑
topisarze z Polski, Włoch i Belgii tworząc na bieżąco 
„bezgraniczny” kabaret. Kolejnym edycjom towarzyszą 
debaty artystów i intelektualistów pod nazwą Inspira‑
cje Havlowskie. Ożywia się współpraca z okolicznymi 
ośrodkami kulturalnymi – z Bielskiem ‑Białą i Ostrawą. 
W 2012 ostrawski festiwal Dream Factory połączył 
z cieszyńską imprezą Pociąg Teatralny (wymiana pu‑
bliczności). Przy powściągliwej postawie władz obydwu 
miast i niektórych lokalnych instytucji, główny ciężar 
organizacji spada na barki aktywistów stowarzyszeń: 
przede wszystkim cieszyńskiego oddziału SPCzS i Půda 
z Czeskiego Cieszyna. Ponad 90% środków finansowych 
na festiwal pochodzi ze zdobywanych przez stowarzy‑
szenia grantów krajowych i międzynarodowych.

Michal Ditte: Psota/Bieda, reż. Iveta Ditte Jurčová,  
Divadlo Pôtoň, Bátovce, 2013
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Artur Pałyga i zespół aktorski: Tak wiele przeszliśmy tak wiele przed 
nami/Mnoho jsme zažili, mnoho je před námi, rež./reż. Piotr Ratajczak,
Teatr Polski, Bielsko ‑Biała, 2010

Maciej Rembarz: Rabin Maharal i Golem, rež./reż. Lech Raczak 
Teatr Asocjacja, Poznań, 2010

Dora Viceníková: Korespondence V+W/Korespondencja V+W 
rež./reż. Jan Mikulášek, Národní divadlo – Divadlo Reduta, 2011

KLIM (Volodymyr Klymenko): Bohdan, rež./reż. Volodymyr Kuchynsky, 
Les Kurbas Theatre, Lvov, 2010

M.H.L., Sláva Daubnerová, Divadlo P.A.T. & Studio 12, Bratislava, 2010
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David Drábek: Jedlíci čokolády / Smakosze czekolady, 
rež./reż. David Drábek, Klicperovo divadlo, Hradec Králové, 2011

Witold Gombrowicz: Dzienniki/Deníky, 
rež./reż. Mikołaj Grabowski, Teatr IMKA, Warszawa, 2011

Leszek Kołakowski: Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza 
Bernarda / Rozhovory s ďáblem. Velké kázání otce Bernarda, 
rež./reż. Krzysztof Jasiński, Teatr STU, Kraków, 2012

Peter Handke: Podzemné blues / Podziemny blues, 
rež./reż. Eduard Kudláč, Mestské divadlo, Žilina, 2011

Martin Čičvák: Kukura, rež./reż. Martin Čičvák,
Činoherní klub, Praha, 2012
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Tadeusz Słobodzianek: Nasza klasa/Naše třída, rež./reż. Ondrej Spišák, 
Teatr Na Woli, Warszawa, 2012

Divadelní vlak / Pociąg teatralny – festival Dream Factory
Ostrava, 2012

Nikolaj Gogol: Hráči/Gracze, rež./reż. Jan Borna, Miroslav Hanuš, 
Divadlo v Dlouhé, Praha, 2012

Tino Caspanello, Pieter de Buysser, Artur Pałyga: Hotschni Totschni, 
impro vizovaný kabaret spisovatelů/ improwizowany kabaret pisarzy, 2012

Ingmar Villqist: Miłość w Königshütte / Láska v Königshütte, 
 rež./reż. Ingmar Villqist, Teatr Polski, Bielsko ‑Biała
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Statistika/Statystyka
Soutěž Zlomená závora / Konkurs Złamany Szlaban: 40 
Výstavy/Wystawy: 6 
Koncerty: 5
Workshopy/Warsztaty: 7
Divadelní vlak / Pociąg Teatralny:  
8 představení/spektakle v Ostravě,  
3 aktivity ve vlaku / działania w pociągu  
2 diskuse/dyskusje 
Drama bez hranic / Dramat bez granic: 7
Konference/Konferencja: 1 
Setkání s básníky a spisovateli/Spotkania z poetami i pisarzami: 3 
Inspirace Havlem/Inspiracje Havlowskie:  
Pokušení 2012 / Kuszenie 2012, Zkušeností '68 / Doświadczenie '68 
Paradox svobody / Paradoksy wolności 

Roy Kift: Komedia obozowa / Táborová komedie, rež./reż. Łukasz Czuj,
Teatr im. H. Modrzejewskiej, Legnica, 2013

Karel Roden – Katharina Schmitt: 
Sam, rež./reż. Kamila Polívková,  
Studio Hrdinů, Praha, 2014

Roman Pawłowski, Marcin Wierzcho‑
wski: Gracze, z cyklu Jeżyce Story / 
Hráči, z cyklu Jeżyce Story, rež./reż. 
Marcin Wierzchowski, Teatr Nowy 
Poznań, 2013

Jolanta Janiczak: Caryca Katarzyna / Carevna Kateřina 
rež./reż. Wiktor Rubin, Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, 2014

Jan Mikulášek, Dora Viceníková: Šedá sedmdesátá aneb Husákovo 
ticho / Szare siedemdziesiąte albo cisza Husáka,   
rež./reż. Jan Mikulášek, Divadlo Na zábradlí, Praha, 2014

Plakát/plakat 2010, 
Ladislav Szpyrc

Plakát/plakat 2013 
Krzysztof Morcinek



[ 154 ]

závora”. Téměř dvě stě účastníků se zapojilo do tříden‑
ního integračního setkání, workshopů a seznámilo 
se s turistickými zajímavostmi obou měst. Bohužel, 
v roce 2016 se festival stal obětí „grantových lote‑
rií” – česká strana nedostala žádné finanční prostředky 
z města a kraje a polská strana nezískala finanční 
prostředky z Ministerstva kultury. Festival byl zrušen 
a poskytnuté dotace (včetně Ministerstva kultury ČR 
a Visegrádského fondu) byly vráceny. Organizační 

 

Mezinárodní divadelní festival Bez hranic  
XXVI.–XXIX. ročník 2015–2019

V roce 2015 byl festival věnován výhradně tvorbě 
pro děti a mládež. Vynikající výkony a široká škála 
doprovodných akcí se setkaly se skvělým přijetím 
mladých obyvatel obou měst i jejich rodičů. Tento 
ročník byl doprovázen soutěžní přehlídkou dětských 
a mládežnických divadel z Polska, Česka a Slovenska, 
které se zúčastnilo 13 divadelních souborů, hod‑
nocených mezinárodní porotou, jež pak vítěznému 
souboru udělila cenu s názvem „Malá zlomená 

Play, Cirk La Putyka, rež./reż. Rostislav Novák ml., SKUTR a kolektiv, Praha, 2015



[ 155 ]

změny provedené sdružením SPCzS, intenzivní vy‑
hledávání soukromých sponzorů a zvětšení doposud 
přiznávané podpory ze strany města Těšína umožnilo 
pokračování festivalu v následujících letech. Českým 
spoluorganizátorem se od roku 2018 stal spolek Člo‑
věk na hranici. Rovnocennou složkou festivalu se již 
trvale, vedle představení pro dospělé, velmi atrakti‑
vních koncertů (Jazz v divadle v roce 2018) a setkání 
z cyklu Odpoledne s Mistrem (Jan Nowický, Bolek 
Polívka), stávají představení pro děti a mládež. Jako 
obvykle přinášejí to nejzajímavější z divadelních scén 
Polska, Česka a Slovenska. Festival zůstává i nadále 
věrný svým kořenům, udržuje v paměti úsilí bývalé de‑
mokratické opozice o svobodu (např. výročí Charty 77, 
přelomový rok 1989) a rovněž připomíná boj našich 
národů za získání nezávislosti – projekt Divadla ne‑
závislosti v roce 2018), v němž bylo prezentováno 
představení Veselka v režii Jana Klaty a dvě výstavy 
o divadelní avantgardě meziválečného období; po fe‑
stivalu byla část výstavy týkající se Polska představena 
v Praze, Ostravě a Žilině. 

Do dna, rež./reż. Ewa Kaim, PWST Kraków, 2017

Anna Saavedra: Olga (horrory z Hrádečku),  
rež./reż. Martina Schlegelová, Divadlo Letí, Praha, 2017

Adam Ziajski: Nie mów nikomu / Nikomu to neříkej, 
rež./reż. Adam Ziajski, Scena Robocza – Centrum Rezydencji  
Teatralnej – Poznań, 2017
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic
Edycja XXVI–XXIV, 2015–2019

W 2015 roku festiwal poświęcony był w całości 
twórczości dla dzieci i młodzieży. Wybitne przedsta‑
wienia i bogata oferta imprez towarzyszących spotkały 
się ze znakomitym przyjęciem młodych mieszkańców 
obydwu miast i ich rodziców. Edycji tej towarzyszył 
Konkursowy Przegląd Teatrów Dziecięcych z Polski, 
Czech i Słowacji, w którym wzięło udział 13 grup te‑
atralnych, ocenianych przez międzynarodowe jury, 
które przyznało nagrodę pn. Mały Złamany Szla‑
ban. Blisko dwustu uczestników przez trzy dni brało 
udział w warsztatach, spotkaniu integracyjnym i po‑
znawało atrakcje turystyczne obydwu miast. Niestety, 
w 2016 festiwal padł ofiarą „grantowej loterii” – 
strona czeska nie uzyskała spodziewanych środków 
z miasta i województwa, z kolei strona polska nie 
pozyskała środków z ministerialnego budżetu. Festi‑
wal został w tym roku odwołany, a przyznane dotacje 
(m.in. z czeskiego ministerstwa i Funduszu Wyszeh‑
radzkiego) zostały zwrócone. Na szczęście dokonane 
przez SPCzS zmiany organizacyjne, intensywne po‑
szukiwanie sponsorów prywatnych oraz większe niż 

dotychczas wsparcie miasta Cieszyna pozwoliło na 
kontynuację imprezy (której czeskim współorganizato‑
rem zostało w 2018 czeskocieszyńskie stowarzyszenie 
Člověk na hranici) w kolejnych latach. Formuła festi‑
walu została wzbogacona na stałe o przedstawienia dla 
dzieci i młodzieży prezentowane obok przedstawień 
dla dorosłych, ponadto o bardzo atrakcyjne koncerty 
muzyczne (Jazz w teatrze / Jazz w divadle w 2018) 
i spotkania z cyklu Popołudnie Mistrza (Jan Nowicki, 
Bolek Polívka). Jak zwykle prezentuje to, co najcie‑
kawszego w życiu teatralnym Polski, Czech i Słowacji. 
Pozostaje wierny swoim korzeniom, pielęgnując pa‑
mięć o wysiłkach dawnej opozycji demokratycznej na 
rzecz wolności (np. rocznicę powstania Karty 77 czy 
przełom 1989 roku) oraz o jubileuszu wysiłków na‑
szych narodów w odzyskaniu niepodległości (moduł 
Teatry Niepodległości w 2018 roku, w ramach którego 
prezentowane było Wesele Jana Klaty i powstały dwie 
wystawy o awangardzie teatralnej dwudziestolecia 
międzywojennego; po festiwalu polska wystawa go‑
ściła w Pradze, Ostrawie i Żylinie).
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Opowieści z niepamięci / Zapomenuté pověsti,
rež./reż. Duda Paiva, Teatr Animacji, Poznań, 2017

Já, já toho věštec od Beskydu lidu / Ja, ja, wieszczem jestem beskidzkiego 
ludu, rež./reż. Jiří Sekáč a kol., Bílé divadlo, Ostrava, 2017

Vernisáž výstavy / Wernisaż wystawy – Komorní orchestr / Orkiestra 
kameralna PSM im. I. Paderewskiego w Cieszynie 
Janusz Legoń, Gertruda Chowanioková, 2017

Jan Nowicki –  
Odpoledne s Mistrem /  

Popołudnie Mistrza, 
Katarzyna Dendys ‑Kosecka,

2017

István Örkény: Kočičí hra / Zabawa w koty, 
rež./reż. Tereza Karpianus, Klicperovo divadlo, Hradec Králové, 2017

Solo lamentoso, rež./reż. Sláva Daubnerová – Bratislava, 2017
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Pavel Knolle, David Stránský, Štěpán Pechar: Cube,  
rež./reż. Pavel Knolle, Národní divadlo – Laterna Magika, Praha, 2018

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša/Marysia, rež./reż. Lukáš Brutovský, 
HaDivadlo, Brno, 2018

Pieśni Leara / Learovy písně, rež./reż. Grzegorz Bral,
Teatr Pieśń Kozła, Wrocław, 2018

Silence. Cisza w Troi / Silence. Ticho v Tróji, rež./reż. Paweł Szkotak,
Teatr Biuro Podróży, Poznań, 2018

Alice Olmová Jarnotová, Petra Slováček Rypienová 
Katarzyna Dendys ‑Kosecka, Tomáš Suchánek,
Tisková konference, Ostrava, 2018

Janusz Legoń, Petra Slováček Rypienová, Katarzyna Dendys ‑Kosecka, 
Piotr Metz, Alice Olmová Jarnotová, 2018
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Koncert Jazz v divadle / Jazz w teatrze – Leszek Możdżer, Oskar Török,  
Miroslav Vitouš, Cieszyn 2018

Stanisław Wyspiański: Wesele/Veselka, rež./reż. Jan Klata, 
Narodowy Stary Teatr Kraków, 2018

Výstava Polská divadelní avangarda v meziválečném období /  Polska awan-
garda teatralna dwudziestolecia międzywojennego, Český Těšín, 2018

Výstava Československá divadelní avantgarda v meziválečném období /
Czechosłowacka awangarda teatralna dwudziestolecia międzywojennego, 
Cieszyn, 2018

Boleslav Polívka: DNA, rež./reż Boleslav Polívka,
Divadlo Bolka Polívky, Brno, 2018

Krzyżacy/ Křižáci, rež./reż Jakub Roszkowski, 
Teatr Miniatura, Gdańsk, 2018
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Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán: Osmyčky /
Ósemki, rež./reż. Stanislav Slovák, Městské divadlo, Brno, 2019

Jakub Roszkowski: Wałęsa w Kolonos / Wałęsa na Kolónu, 
rež./reż. Bartosz Szydłowski, Teatr Łaźnia Nowa, Kraków, 2019

Isole, rež./reż. Maksim Komaro, Cirk La Putyka, Praha, 2019

Václav Havel, Marek Hejduk: Protest/Rest,  
rež./reż. Daniel Hrbek, Švandovo divadlo, Praha, 2019

Eurypides: Trojanki/Trójanky, rež./reż. Jan Klata, 
Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 2019 Anna Franková, rež./reż. Šimon Spišák, Nové divadlo, Nitra, 2019
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Statistika/Statystyka 
Soutěžní představení / Spektakle konkursowe: 39 
Doprovodná představení / Spekatkle towarzyszące: 2
Výstavy/Wystawy: 14
Koncerty: 8
Setkání s umělci / Spotkania z artystami: 4  
(Odpoledne s Mistrem / Popołudnie z Mistrzem: 3,  
setkání s režisérkou/spotkanie z reżyserką K. Krauze: 1)
Přednášky a divadelní lekce / Wykłady i lekcje teatralne: 8
Soutěžní mezinárodní přehlídka dětských divadelních souborů 
Międzynarodowy Konkurs Dziecięcych Zespołów Teatralnych: 13
Filmy: 1 celovečerní/fabularny a 4 dokumentární/dokumentalne
Workshopy/Warsztaty: 8
Panelová diskuse / Dyskusje panelowe:  
Něco heroicky zasněného, bláznivého a neskutečného...” / „Coś 
heroicznie marzycielskiego, szalonego i nierealnego...”, 2017
Impuls 89, 2019

Divadlo VR/Teatr VR, 2019 – Zbigniew Cieślar

Janusz Legoń, Petr Kracik – spolu s dobrovolníky vyhlašují vítěze 
 soutěže / w towarzystwie wolontariuszy ogłaszają zwycięzcę  
konkursu, 2019

Plakát/plakat 2018  
autor: Michał Kliś

Plakát/plakat 2019  
autor: Marek Ormandik

Kinga Ciba, Gabriela Cichá, Stefan Mańka, Michał Nowak 
 Katarzyna Dendys ‑Kosecka, Petra Slováček Rypienová – skoro 
celý organizační tým / prawie cały zespół organizacyjny, 2019
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firmy wspierające / podporující firmysponsorzy / sponzořistrategický sponzor/sponsor strategiczny 

Projekt realizowany  
dzięki wsparciu finansowemu Grupy Cedrob  

w ramach konkursu „Wspieramy rozwój”

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach  programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty”,  
na warunkach i w formie określonej w umowie na realizację zadania

Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP  
w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2018 

organizatorzy/organizátoři wsparcie finansowe / finanční podpora współorganizator/spoluorganizátor

Dofinansowano z budżetu samorządu 
Województwa Śląskiego 17

5.1 Popis logotypu

Logotyp představuje grafické symboly, slovní spojení nebo jejich kombinaci a jednoznačně identifikuje danou organizaci. 

Logotyp Moravskoslezského kraje je tvořen grafickým symbolem a názvem.

Symbol obsahuje tři základní prvky:- uzavřený elipsoidní tvar symbolizuje kraj jako samostatnou entitu,- hora s TV vysílačem je společná pro Lysou horu i Praděd (tedy nejvyšší vrcholy v kraji), - zvlněný pruh uprostřed má více významů – řeka, dálnice, cesta k prosperitě. 

Název „Moravskoslezský kraj“ je součástí logotypu a používá se v několika jazykových mutacích.

Zadanie jest współfinansowane  
ze środków Miasta Cieszyna

partneři / partnerzymecenas festiwalu/mecenáš festivalu

sponzoři/sponsorzy 

TŘINECKÝTRZYNIECKI

Mediální partneři / patronat Medialny

MeCenas FestiWalU 
MeCenáš FestivalU

GŁÓWny partner FestiWalU 
Hlavní partner FestivalU

zadanie publiczne współfinansowane  
przez Ministerstwo spraw zagranicznych rp  
w ramach konkursu  
Forum polsko-Czeskie 2019 

17

5.1 Popis logotypu

Logotyp představuje grafické symboly, slovní spojení nebo jejich kombinaci a jednoznačně identifikuje danou organizaci. 

Logotyp Moravskoslezského kraje je tvořen grafickým symbolem a názvem.

Symbol obsahuje tři základní prvky:- uzavřený elipsoidní tvar symbolizuje kraj jako samostatnou entitu,- hora s TV vysílačem je společná pro Lysou horu i Praděd (tedy nejvyšší vrcholy v kraji), - zvlněný pruh uprostřed má více významů – řeka, dálnice, cesta k prosperitě. 

Název „Moravskoslezský kraj“ je součástí logotypu a používá se v několika jazykových mutacích.

 Finanční podpora/WsparCie FinansoWe

spolUorGanizátoři / WspÓŁorGanizatorzy

orGanizátoři /orGanizatorzy

FirMy WspierająCe/podporUjíCí FirMy

partnerzy/partneři
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Děti a mládež na festivalu

Festival začal velmi brzy prezentovat 
nejen představení pro děti a mládež, ale i sa‑
motná mládež se zúčastnila jako účinkující. 
Zapojily se především soubory z okol‑
ních zájmových uměleckých škol. Později 
se součástí festivalu staly i mezinárodní 
přehlídky dětských a studentských sou‑
borů. Velmi úspěšná byla i doprovodná 
akce v roce 2009, OFF – alternativní 
scéna, která byla zaměřena především na 
mladého diváka. V roce 2015 byl celý fe‑
stival věnován dětem a mládeži – od té 
doby je to stálý, důležitý bod programu 
každý rok. Pravidelně se konají divadelní 
lekce na školách, setkání s různými osob‑
nostmi a zajímavé workshopy. Mladí lidé 
se zapojovali do organizace festivalu i jako 
dobrovolníci. Přispívali do divadelního 
časopisu Na koleně, vykonávali pořadatel‑
skou službu, technické zajištění, zapojovali 
se do propagace festivalu a pro festival se 
stali nepostradatelnou energií.

Účastníci přehlídky neprofesionálních divadel
Uczestnicy przeglądu teatrów amatorskich, 2007

Don Šajn, rež./reż. Anton Anderle, Tradičné bábkové divadlo, Bánska Bystrica, 1993

Aktivity na náměstí/działania 
na rynku, Český Těšín, 2004
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Dzieci i młodzież na festiwalu

Festiwal bardzo wcześnie zaczął prezen‑
tować nie tylko przedstawienia dla dzieci 
i młodzieży, ale i aktywność artystyczną mło‑
dych ludzi. Najpierw pojawiły się zespoły 
z okolicznych szkół artystycznych, później 
w programie festiwalu znalazły się także mię‑
dzynarodowe przeglądy zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych. Bardzo udana była akcja 
w roku 2009 – OFF scena alternatywna, ad‑
resowana głównie do młodego widza. W roku 
2015 cały festiwal był poświęcony sztuce dla 
dzieci i młodzieży – odtąd co roku stanowi 
ona stały, ważny punkt programu. W kolej‑
nych edycjach systematycznie odbywają się 
lekcje teatralne w szkołach, spotkania z oso‑
bowościami artystycznymi oraz interesujące 
warsztaty. Młodzież włączała się także do 
prac organizowania festiwalu, a także jako wo‑
lontariat. Pisali do czasopisma „Na kolanie”, 
wykonywali pomocnicze prace organizacyjne 
i techniczne, zajmowali się promocją, a przede 
wszystkim byli nieocenionym źródłem energii.

OFF – alternativní scéna/OFF – scena alternatywna
Cieszyn, 2009

Plakát/plakat 2015  
autor: Ladislav Szpyrc

Výtvarné aktivity/Działania plastyczne, Cieszyn, 2009
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Workshop k představení Děti z Bullerbynu / Warsztaty do spektaklu 
Dzieci z Bullerbyn, rež./reż. Anna Ilczuk, Teatr Polski, Wrocław, 2015

Mikrokosmos, rež./reż. Konrad Dworakowski, Wrocławski 
Teatr Pantomimy, Wrocław, 2015

Park mladých objevitelů Josefa Božka / Park Młodych Odkrywców 
im. Józefa Bożka, Cieszyn, 2015

Zázračný divadelní automat/Cudowna maszyna teatralna
Teatro Tatra, Nitra, 2015

Malina Prześluga: Smoki/ Draci, rež./reż. Marián Pecko 
Teatr Animacji, Poznań, 2015

Přehlídka divadel děti a mládeže, porota / Przegląd teatrów dzieci
i młodzieży, jury – Jan Julínek, Miron Pukan, Bogusław Słupczyński 
Sławomir Kulikowski, 2015
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Workshopy/warsztaty, Cieszyn, 2015

Hans Ch. Andersen – Šimon Spišák: Škaredé káčatko/Brzydkie kaczątko, 
rež./reż. Šimon Spišák, Bábkové divadlo, Žilina, 2018  

Lena Pešák, Tomáš Kočko: O zbojníku Ondrášovi / O zbójniku 
 Ondraszku, rež./reż.  Tomáš Kočko, Těšínské divadlo – Scena 
Bajka, Český Těšín, 2018  

Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni/Chlapci z Pavelské ulice 
rež./reż. Konrad Dworakowski, Teatr Pinokio, Łódź, 2019

Výstava „Oblíbená postava” / wystawa „Ulubiona postać”, Cieszyn, 2015

Piekło – Niebo/Peklo – nebe, rež./reż. Jakub Krofta, 
Wrocławski Teatr Lalek, Wrocław, 2018

Skupina Czereśnie – koncert pro nejmenší / Zespół Czereśnie 
– koncert dla najmłodszych, Cieszyn, 2018

Wendy, rež./reż. soubor/zespół, umělecká péče/opieka artystyczna 
Jacek Dojlidko, Agnieszka Makowska, Wydział Sztuki Lalkarskiej 
Akademii  Teatralnej, Białystok, 2019
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Výstavy 

Výtvarné umění je rovněž důležitou součástí festi‑
valu. Myšlení, jednání a vnímání světa je výtvarným 
uměním ovlivňováno, je to emoční a estetický zdroj. 
Kromě klasických výtvarných výstav byly na festi‑
valu prezentovány i různé druhy audiovizuální tvorby. 
Výstavy na festivalu lze rozdělit jednak na výstavy 
umělecké a na výstavy, které se vztahují k historii sa‑
motného festivalu nebo jsou věnované společenským 
a politickým událostem daného roku. Kurátory i autory 
výstav byli často členové našeho polsko ‑českého pra‑
covního týmu. 

 

Koncerty, výstavy

Koncerty 

Hudební produkce na tomto festivalu je velmi 
důležitá. Je zde forma otevřené společnosti, kde umí 
návštěvníci naslouchat různorodé živé hudbě jak 
zavedených umělců, tak i jazzmanů, písničkářů, expe‑
rimentátorů a alternativních hudebníků. Na festivalu 
se objevila Iva Bittová, Peter Lipa, Richard Mül‑
ler, Hana Hegerová, Laco Déczi, Jacek Kaczmarski, 
Lenka Dusilová, Maria Peszek, Kapela ze wsi War‑
szawa a mnoho dalších. Utvářel se zde vždy prostor 
pro objevování nejen spojení s divadlem, ale i s výtvar‑
nými a filmovými aspekty. 

Orchestr/Orkiestra Audo Traban, Český Těšín, 2001 Lenka Klodová, Bogusław Haręża, Kinga Ciba, COK Dom Narodowy 
Cieszyn, 2007
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Wystawy

Festiwal otwiera swoje przestrzenie dla sztuk 
pięknych i wyrażane w nich sposoby ujmowania 
świata poprzez emocje i idee, których wyrazem są 
różnorodne style i konwencje artystyczne. Prezen‑
towane są również różnego rodzaju przedsięwzięcia 
audiowizualne. Oprócz wystaw artystycznych, na 
festiwalu obecne są również wystawy historyczno‑
‑edukacyjne, odwołujące się albo do historii 
samego festiwalu, albo przypominające ważne wy‑
darzenia z przeszłości – zawsze w kontekście 
relacji polsko ‑czesko ‑słowackich i sztuki teatru. 
Autorami wystaw lub kuratorami byli często człon‑
kowie naszego polsko ‑czeskiego zespołu roboczego.

 

Koncerty, wystavy

Koncerty

Muzyka jest ważnym dodatkiem do każdego pro‑
gramu festiwalu. Publiczność może uczestniczyć 
w koncertach o różnorodnej formie muzycznej, spo‑
tkać się z muzyką popularną, jak również jazzem, 
piosenką autorską, a także alternatywą i eksperymen‑
tem muzycznym. Na festiwalu gościli między innymi: 
Iva Bittová, Peter Lipa, Richard Müller, Hana Hege‑
rová, Laco Déczi, Jacek Kaczmarski, Lenka Dusilová, 
Maria Peszek, Kapela ze Wsi Warszawa i wielu innych. 
Koncerty stanowiły przestrzeń otwartą dla form róż‑
nych form wyrazu artystycznego z pogranicza teatru, 
plastyki i filmu.

The Plastic People of The Universe & Agon Orchestra, Těšínské divadlo, Český Těšín, 2004
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Psí vojáci, KaSS „Střelnice”, Český Těšín, 2005 Maria Peszek, Cieszyn, 2006

Polský divadelní plakát/Polski plakat teatralny 
Galerie Půda, Český Těšín, 2007

Peter Lipa
Český Těšín, 2007

Lenka Dusilová
Český Těšín, 2007

Szidi Tobiasz
Český Těšín, 2008

Kapela ze Wsi Warszawa, Cieszyn, 2009
Výstava v Galerii Szara / Wystawa 
w Galerii Szarej, Cieszyn, 2009

Statistika/Statystyka 

Umělecké výstavy / Wystawy artystyczne: 18
Výstavy s divadelní tématikou / 
Wystawy teatralne: 20
Výstavy MDF Bez hranic / 
Wystawy MFT Bez Granic: 13
Výstavy jiné/Inne wystawy: 6 
Vlastní výstavy realizované v jiných 
městech / Własne wystawy w innych mia‑
stach – Wrocław, Praha, Žilina, Ostrava: 4 
Počet výstav celkem / Liczba wystaw: 58
Celkem koncertů / Razem koncertów: 85
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Vernisáž výstavy fotografií / Wernisaż wystawy fotografii  
Oldřicha Škáchy: Václav Havel, Cieszyn, 2012

Výstava 25 let MDF Bez hranic / Wystawa 25 lat MFT Bez Granic
Cieszyn, 2014

Jaromír Nohavica 
Cieszyn, 2017

Hańba!, Cieszyn, 2018 Peter Lipa, Cieszyn, 2019

Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77  
Nie mogliśmy milczeć. Ludzie Karty 77
Cieszyn, 2017

Polská divadelní fotografie / Polska 
Fotografia Teatralna, Český Těšín, 2017

Polská a československá meziválečná 
divadelní avantgarda / Polska i cze-
chosłowacka awangarda teatralna 
dwudziestolecia międzywojennego
Cieszyn, 2018
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Konference, diskusní panely, 
přednášky a setkání

Konference, semináře, před‑
nášky a diskusní panely přinášejí 
na festival novou kvalitu a nový po‑
hled nejen na divadelní realitu, ale 
i na společenský a politický život 
rychle se měnící současné spo‑
lečnosti. Konference byly konány 
pod záštitou Slezské univerzity 
v Těšíně, Technicko ‑humanitní 
akademie v Bílsku ‑Bělé. Semináře 
s divadelní tematikou pak probí‑
haly pod patronací časopisu Svět 
a divadlo. Od roku 2012 vznikly 
nové diskusní panely „Inspirace 
Havlem”, kterých se zúčastňovali 
umělci, intelektuálové, novináři, ale 
především lidé z prostředí Polsko‑
‑česko ‑slovenské solidarity. Velmi 
atraktivní bylo pro diváky i setkání 
s významnými spisovateli, básníky 
a podnětné diskuse po představe‑
ních s herci a režiséry.

Setkání s Krystianem Lupou  
Spotkanie z Krystianem Lupą 
Cieszyn, 1993 

Diskuse po představení Operace  Dunaj/ 
Dyskusja po spektaklu Operacja 
Dunaj, Teatr im. Heleny Modrze‑
jewskiej, Legnica, Cieszyn, 2006

Seminář Divadlo bez hranic / Seminarium 
Teatr bez granic, Cieszyn, 1997

Národní divadla. Tradice a současnost / 
Teatry narodowe. Tradycja i współczesność –
Emil Orzechowski, Jan Hyvnar, Mirosława 
Pindór, Henryk Jurkowski, Cieszyn 2003

Seminář Globální vesnice nebo společné 
 dovolené? / Seminarium Globalna  wioska 
czy wspólne wakacje?, Cieszyn, 2007
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Konferencje, panele dyskusyjne, 
seminaria i spotkania

Konferencje, warsztaty, seminaria 
i panele dyskusyjne przynoszą nowe 
spojrzenie nie tylko na rzeczywistość 
teatralną, ale też na życie społeczne 
i polityczne szybko zmieniającego się 
współczesnego społeczeństwa. Stają 
się przykładem debaty ponad podzia‑
łami. Odbywają się pod patronatem 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
i Akademii Techniczno ‑Humanistycznej 
w Bielsku ‑Białej. Seminariom o tema‑
tyce teatralnej patronuje czasopismo 
„Svět a divadlo”. Od 2012 roku rozpo‑
czął się cykl debat „Inspiracje Havlow‑
skie”, w których biorą udział artyści, 
intelektualiści, dziennikarze, ale także 
osoby z kręgu Solidarności Polsko‑
‑Czesko ‑Słowackiej. Atrakcją festi walu 
były inspirujące dyskusje z aktorami 
i reżyserami odbywające się po przed‑
stawieniach, a także spotkania z wybit‑
nymi pisarzami.

Inspirace Havlem – Pokušení 2012 / 
Inspiracje Havlowskie – Kuszenie 2012 
Jarosław Hess, Artur Pałyga, Mirosław 
Jasiński, Anna Freimanová, Zuzana Uličian‑
ská, Pieter De Buysser, Martina Jesenská
Cieszyn, 2012

Inspirace Havlem – Paradoxy svobody /
Inspiracje Havlovskie – Paradoks wolności
Marian Dembiniok, Petr Pospíchal, Janusz 
Okrzesik, Julian Golak, Jerzy Kronhold
Cieszyn, 2014

Odpoledne s Mistrem / Popołudnie Mistrza
Bolek Polívka, Český Těšín, 2018

Odpoledne s Mistrem / Popołudnie Mistrza
Jerzy Stuhr, Janusz Legoń, Český Těšín, 2019

Něco heroicky zasněného, bláznivého 
a neskutečného... / Coś heroicznie 
marzycielskiego, szaleńczego 
i niearelnego... – Petruška Šustrová 
Tomáš Hradílek, Mirosław Jasiński 
Jan Král, Český Těšín, 2017

Inspirace Havlem – Zkušeností ‘68 /
Inspiracje Havlowskie – Doświadczenie ‘68 
Šárka Klimoszová, Janusz Legoń 
Jiří Šimíček, Vojtěch Varyš 
Český Těšín, 2013
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Statistika/Statystyka:
Konference, přednášky a diskusní panely /  
Konferencje, wykłady i panele dyskusyjne: 19
Setkání se spisovateli a básníky / Spotkania  
z pisarzami i poetami: 12 
Scénická čtení / Czytania sceniczne: 7
Diskuse po představení / Dyskusje po spektaklach: 90

Setkání se spisovateli a básníky / Spotkania z pisarzami i poetami
Jan Picheta, Jerzy Kronhold, Cieszyn, 2010

Scénické čtení / czytanie dramatu – Tino Caspanello: Moře/Morze,
Bogdan Kokotek, Jadwiga Grygierczyk, Cieszyn 2012

Scénické čtení / czytanie dramatu – Bogusław Słupczyński:  
Milcząc o Karwinie... / Mlčky o Karviné..., Cieszyn 2019

Divadelní lekce / lekcje teatralne –  
Veselka/Wesele, Český Těšín 2018

Setkání s režisérkou 
Spotkanie z reżyserką  
– Krystyna Krauze
Cieszyn 2017

Diskuse po představení / Dyskusja po spektaklu Trojanki/Trójanky 
Dorota Kolak, Cieszyn, 2019

Diskuse po představení / Dyskusja po spektaklu 
Wesele/Veselka, Český Těšín 2018

Diskuse po představení / Dyskusja po spektaklu  
Chłopcy z Placu Broni / Chlapci z Pavelské ulice, Cieszyn 2019
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Divadelní festival – organizátoři

U zrodu prvního ročníku festivalu stály známé 
osobnosti z příhraničních iniciativ. Z polské strany: 
Jerzy Kronhold, Jerzy Herma, Marian Dembiniok, 
Mirosława Pindór, Janusz Legoń, z české strany: Ja‑
kub Mátl, Gertruda Chowanioková, Ladislav Szpyrc, 
Marie Vízdalová, Petr Grendziok a mnoho dalších přá‑
tel z OF. V následujících letech byly přizvány další 
instituce a občanská sdružení, jež pak dlouhodobě s fes‑
tivalem spolupracovaly nebo realizují festival dodnes: 
COK Národní dům, Městské kulturní středisko (později 
s názvem KaSS „Střelnice”), Těšínské divadlo, Teatr 
A. Mickiewicza (dříve Teatr Polski Bielsko ‑Cieszyn), 
Městská knihovna, Člověk na hranici, Spolek Půda, 
AVE, ETC a další. 

Mezi dlouholeté dramaturgy a konzultanty divadel‑
ního festivalu pro českou a slovenskou část festivalu 
patřili: Ladislav Slíva (ředitel Těšínského divadla), 
Karel Král (šéfredaktor časopisu Svět a divadlo), Ja‑
kub Škorpil (Svět a divadlo), Tomáš Suchánek (ředitel 
Dream Factory), Zuzana Uličianská (nyní Divadelný 
ústav Bratislava), Lenka Zogatová (České centrum 
v Bratislavě) a Martin Porubjak (slovenský režisér). 

Polskou část připravovali: Jerzy Kronhold, Marek Gaj 
(ředitel Polského divadla Bielsko ‑Cieszyn), Jacek Sie‑
radzki (šéfredaktor časopisu Dialog), Mirosława Pindór 
(nyní Uniwersytet Śląski) a Janusz Legoń (nyní Instytut 
Teatralny im. Raszewskiego, Warszawa); později pak 
i kritik Roman Pawłowski a dramaturg Artur Pałyga. 
Maďarskou část připravovala Sylvie Huszár. Od roku 
2019 je uměleckým ředitelem pro českou část Petr Kra‑
cík a pro polskou část nadále Janusz Legoń. 

První ročník festivalu vedli Jerzy Kronhold 
a Jakub Mátl. Festival od druhého ročníku byl řízen 
několikačlenným direktoriátem. Později se na pozi‑
cích ředitelů festivalu vystřídali: Marian Dembiniok, 
 Gertruda Chowanioková a Janusz Legoń. V období, 
kdy se festival dělil na českou a polskou část, byli 
řediteli jednotlivých částí: Marian Dembiniok, Ladi‑
slav Slíva, Roman Rozbroj, Gertruda Chowanioková 
a Andrea Folterová. Od vzniku festivalu mezi jeho 
organizátory za COK Dom Narodowy patří Regina 
Bandarewicz (do r. 2012), Jerzy Herma, Adam Cieślar 
a Bogusław Słupczyński. Mezi dlouholeté organizátory 
a spolupracovníky patří zejména Marian Dembiniok 
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jako ředitelka festivalu nebo jeho české části, koordi‑
nátorka, produkční, kurátorka výstav, administrátorka 
projektu, poradce nebo autorka dílčích projektů v rámci 
festivalu. Historii festivalu zachycovala v odborných 
časopisech a publikacích dr. hab. Mirosława  Pindór. 
Nejčastějším autorem divadelního plakátu (18) je 
Ladislav Szpyrc, výtvarník, grafik, kurátor výstav 
a předseda Spolku Půda. Dalšími autory plakátů jsou 
Edward Dwurnik, Waldemar Świerzy, Michał Kliś, 
Marek Ormandik, Krzysztof Morcinek, Josef Flejšar, 
Miroslava Wiejová, Lenka Mičolová, Leila Zahiragić, 
Barbara Kubániová a Magdalena Szadkowska. 

Fotografický archiv festivalu naplňovali přede‑
vším Wiesław Przeczek, Dominik Dubiel, Marian 
Siedlaczek, Marek Džupin, Kateřina Černá a v posled‑
ních letech Petr Grendziok, Małgorzata Koniorczyk 
a Sylwia Dwornicka. 

Na realizaci divadelního festivalu se rovněž významně 
podílel celý administrativní a technický štáb pracovníků 
Těšínského divadla, KaSS „Střelnice”, Teatru A. Mic‑
kiewicze, COK Domu Narodowego, Městské knihovny 
a mnoho dalších institucí a spolků. 

(bývalý ředitel festivalu, dodnes neformální poradce) 
a Andrzej Łyżbicki, ředitel Teatru A. Mickiewicze 
se svým pracovním týmem. Jako hlavní koordinátor 
a administrátor projektů v SPCzS je od roku 2009 do 
současnosti Kinga Ciba. Novou podobu festivalu od 
roku 2010 vytvořil Janusz Legoń a za přispění nové 
organizační ředitelky Katarzyny Dendys ‑Kosecké (od 
2016) má festival novou energii. 

Z české strany pak na festivalu v devadesátých le‑
tech pracovali dle svých funkcí v Těšínském divadle 
zejména Roman Rozbroj, Dagmar Pavlíková, Joanna 
Wania. Od vzniku festivalu jako dobrovolnice, poz‑
ději pak z titulu svého pracovního zařazení na KaSS 
„Střelnice”, DDM Český Těšín a v současnosti opět 
jako dobrovolnice pracují Lucie Bačíková a Šárka 
Klimoszová. Petra Slováček Rypienová pracovala na 
festivalu v KaSS „Střelnice” (1997–2004), ve spolku 
ETC (2013), ve spolku Člověk na hranici (2008) a od 
roku 2018 ve funkci organizační ředitelky české části 
festivalu. Gertruda Chowanioková pracovala na festi‑
valu od jeho zrodu do současnosti v různých funkcích, 

Organizátoři /organizatorzy, Český Těšín, 1992

Dobrovolníci/Wolontariusze 2019
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Ředitel Těšínského divadla 
Ladislav Slíva

Roman Rozbrój, Gertruda Chowanioková,
Marian Dembiniok, 1999

Organizátoři/Organizatorzy: Karol Suszka, Andrzej 
Łyżbicki, Marian Dembiniok, Bogusław Haręża, 
Lukáš Brzobohatý, 2005

Jiří Bartoška, Iris Heclová, Karol Suszka, Dagmar Pavlíková, 2005

Organizátoři/Organizatorzy, 2007 Dobrovolníci/Wolontariat, 2009

Porota a organizátoři / Jury i organizatorzy, 2006 
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Gabriela Zbrońska, 
Kinga Ciba, 2009

Kinga Ciba,  
Dorota Madziová, 2015

Petra Slováček Rypienová,
Eva Juricová, 2013 

Ladislav Szpyrc, 
kurátor, grafik

Marek Džupin, fotograf

Marcin Kościelniak, Peter Himič Gertruda Chowanioková, 
Jakub Škorpil, Karel Král, Zuzana Uličianská, 2009

Urszula Morcinek, 
Krzysztof Morcinek,
2014

Marian Siedlaczek, 
fotograf

Jana Stránská, Janusz Legoń, 
Katarzyna Dendys ‑Kosecka, 
2017

Šárka Klimoszová, Andrea Folterová, 2009
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Zogatová (České centrum w Bratysławie) i Martin Poru‑
bjak (słowacki reżyser). Polską część przygotowywali: 
 Jerzy Kronhold, Marek Gaj (dyrektor Teatru Polskiego 
Bielsko ‑Cieszyn), Jacek Sieradzki (naczelny miesięcz‑
nika „Dialog”), Mirosława Pindór (dziś Uniwersyet 
Śląski) i Janusz Legoń (obecnie w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie), później 
również krytyk teatralny Roman Pawłowski i dramato‑
pisarz Artur Pałyga; cześć węgierską – Sylvia Huszár. 
Od 2019 roku dyrektorem artystycznym czeskiej czę‑
ści jest Petr Kracik, za część polską odpowiada od 2010 
Janusz Legoń. Kierownictwo pierwszego festiwalu 
spoczywało w rękach pomysłodawców – Jerzego Kron‑
holda i Jakuba Mátla. Od następnej edycji kierownictwo 
pełniła kilkuosobowa grupa zwana dyrektoriatem. Funk‑
cje dyrektorów festiwalu kolejno piastowali: Marian 
Dembiniok, Gertruda Chowanioková i Janusz Legoń. 
W okresie, kiedy festiwal dzielono na część czeską i pol‑
ską, dyrektorami poszczególnych części byli: Marian 
Dembiniok, Ladislav Slíva, Roman Rozbrój, Gertruda 
Chowanioková i Andrea Folterová. 

Od początku do grona organizatorów festiwalu z pol‑
skiej strony należeli z ramienia COK Domu Narodowego: 

 

Festiwal teatralny – organiatorzy

Inicjatywa zorganizowania pierwszego festiwalu 
teatralnego zrodziła się wśród osób zaangażowanych 
w animowanie współpracy transgranicznej. Z polskiej 
strony byli to: Jerzy Kronhold, Jerzy Herma, Marian 
Dembiniok, Mirosława Pindór, Janusz Legoń; z czeskiej 
strony: Jakub Mátl, Gertruda Chowanioková, Ladislav 
Szpyrc, Marie Vízdalová, Petr Grendziok i wielu in‑
nych przyjaciół z Forum Obywatelskiego. W dalszych 
latach do pracy organizacyjnej zostały zaproszone insty‑
tucje i stowarzyszenia, które związały się z festiwalem 
na wiele lat, a niektóre i dzisiaj są z nim organizacyjnie 
związane. Były to: COK Dom Narodowy, Městské kul‑
turní středisko (później pod nazwą KaSS „Střelnice”), 
Těšínské divadlo, Teatr A. Mickiewicza (początkowo 
jako Teatr Polski Bielsko ‑Cieszyn), Městská kniho‑
vna, stowarzyszenia Člověk na hranici, Půda, AVE, 
ETC i wiele innych. Do długoletnich dramaturgów 
i konsultantów czeskiej i słowackiej części festiwalu 
należeli: Ladislav Slíva (dyrektor Těšínskiego diva‑
dla), Karel Král (redaktor naczelny czasopisma „Svět 
a divadlo”), Jakub Škorpil („Svět a divadlo”), Tomáš Su‑
chánek (dziś dyrektor festiwalu Dream Factory), Zuzana 
Uličianská (obecnie Divadelný ústav Bratislava), Lenka 
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do dzisiaj w jego organizacji działa Gertruda Chowa‑
nioková pełniąc funkcje dyrektora festiwalu lub jego 
czeskiej części, koordynatora, realizatora, kuratora wy‑
staw, administratora projektów, konsultanta, a także 
autora części projektów w ramach festiwalu. Naukowo 
historią festiwalu zajmuje się dr hab. Mirosława Pindór, 
autorka książek i artykułów publikowanych w specjali‑
stycznych czasopismach. 

Festiwalowy plakat był najczęściej dziełem 
Ladislava Szpyrca (18x), artysty, grafika, kuratora wy‑
staw, przewodniczącego stowarzyszenia Půda. Ponadto 
autorami plakatów byli: Edward Dwurnik, Michał 
Kliś, Marek Ormandik, Krzysztof Morcinek, Walde‑
mar Świerzy, Josef Flejšar, Miroslava Wiejová, Lenka 
Mičolová, Leila Zahiragić Barbara Kubániová, Mag‑
dalena Szadkowska. 

Dokumentacją fotograficzną festiwalu zajmowali 
się przede wszystkim Wiesław Przeczek, Dominik 
Dubiel, Marian Siedlaczek, Marek Džupin Kateřina 
Černá, a ostatnio Petr Grendziok, Małgorzata Konior‑
czyk i Sylwia Dwornicka. Duży wkład w realizację 
festiwalu miały administracyjne i techniczne zespoły 
pracowników Těšínskiego divadla, KaSS „Střelnice”, 
Teatru im. A. Mickiewicza, Domu Narodowego, Měst‑
skiej knihovny i wielu innych instytucji i stowarzyszeń. 

Festiwal trudno byłoby zorganizować bez pomocy 
wolontariuszy, przychylnych sponsorów i przedstawi‑
cieli władz samorządowych i państwowych.

Regina Bandarewicz (do 2012), Jerzy Herma, Adam 
Cieślar i Bogusław Słupczyński. Do wieloletnich organi‑
zatorów i współpracowników imprezy należą zwłaszcza 
Marian Dembiniok (były dyrektor festiwalu, do dzisiaj 
nieformalny konsultant) i Andrzej Łyżbicki (dyrek‑
tor Teatru A.Mickiewicza) wraz ze swoim zespołem. 

Głównym koordynatorem i administratorem pro‑
jektów w SPCzS jest od 2009 roku Kinga Ciba. Nową 
formę nadał festiwalowi w 2010 roku Janusz Legoń, 
a dzięki współpracy z nową dyrektor organizacyjną 
Katarzyną Dendys ‑Kosecką (od 2016) festiwal otrzy‑
mał zastrzyk nowej energii. W latach 90. ze strony 
czeskiej w pracach festiwalowych brali udział pra‑
cownicy Těšínskiego divadla Roman: Rozbrój, 
Dagmar Pavlíková, Joanna Wania. Od początku istnie‑
nia festiwalu, najpierw w ramach obowiązków w KaSS 
„Střelnice,” DDM Czeski Czeszyn a obecnie w ramach 
wolontariatu aktywnie udzielają się Lucie Bačíková 
i Šárka Klimoszová. W pracach festiwalowych brała 
udział także Petra Slováček Rypienová: w latach 1997–
2004 w ramach KaSS „Střelnice,” w stowarzyszeniu 
ETC (2013), w stowarzyszeniu Člověk na hranici 
(2008). Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora orga‑
nizacyjnego czeskiej części. Od początku festiwalu 

Tisková konference / konferencja prasowa, Cieszyn, 2019.
Petra Slováček Rypienová, Janusz Legoń, 
Gabriela Staszkiewicz, Katarzyna Dendys ‑Kosecka
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Zlomená závora – vítězové 
Złamany Szlaban – laureaci

1993
 

 Don Šajn 
rež./reż. Anton Anderle, Tradičné bábkové divadlo, Bánska Bystrica

1994  
Gustaw Morcinek  
Czarna Julka / Černá Julka 
rež./reż. Janusz Klimsza, Těšínské divadlo – Scena Polska, Český Těšín

1995  
Edmond Rostand  
Cyrano de Bergerac 
rež./reż. Roman Polák, Divadlo Astorka – Korzo 90, Štúdio S, Bratislava

1996  
Christopher Marlowe  
Dr Faustus 
rež./reż. Andrzej Dziuk, Teatr im. S. I. Witkiewicza, Zakopane

1997  
Gabriela Preissová  
Její pastorkyňa. Křížová cesta Petrony Buryjové / Jenufa. Droga krzyżowa Petrony Buryjovej 
rež./reż. J. A. Pitínský, Městské divadlo, Zlín

1998  
Fernand Crommelynck  
Velkolepý paroháč / Rogacz wspaniały 
rež./reż. Hana Burešová, Divadlo v Dlouhé, Praha

1999  
Jan Weiss – Ondrej Spišák  
Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami / Bianka Braselli, kobieta o dwóch głowach 
rež./reż. Ondrej Spišák, Teatro Tatro, Nitra

2000  
Eugène Ionesco  
Stoličky / Krzesła 
rež./reż. Ľubomír Vajdička, Slovenské národné divadlo, Bratislava



[ 180 ]

2001  
Bruno de Franceschi  
Aria Spinta 
rež./reż. Lenka Flory, Simone Sandroni, Déjà Donné Praha / Tuoro sul Trasimeno, Praha

2002  
Anton Čechov 
Racek / Mewa 
rež./reż. Vladimír Morávek, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

2003  
Mark O’Rowe  
Howie i Rookie Lee / Howie a Rookie Lee 
rež./ reż. Artur Urbański, Teatr Rozmaitości, Warszawa

2004  
Nikolaj Gogol 
Rewizor / Revizor 
rež./reż. Jan Klata, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych  
Roland Schimmelpfennig 
Push up 1 ‑3 
rež./reż. Jiří Pokorný, Divadlo Na zábradlí, Praha

2005  
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
… córka Fizdejki / ... dcera Fizdejky 
rež./reż. Jan Klata, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych

2006  
Tadeusz Słobodzianek  
Prorok Ilja 
rež./reż. Ondrej Spišák, Teatro Tatro, Nitra

2007  
Marcin Bartnikowski  
Baldanders 
rež./reż. Marcin Bikowski, Białostocki Teatr Lalek, Białystok

2008  
Thomas Bernhard, Dezső Kosztolányi, Sándor Márai  
Csődcsicsergő / Artystka na szczycie 
Hólyagcirkusz Társulat – Bladder Circus Company, Budapest

2009  
Paweł Demirski, Michał Zadara  
Ifigenia. Nowa tragedia (według wersji Racine’a) 
Ifigenie. Nová tragédie (podle Racinovy verze) 
rež./reż. Michał Zadara, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków

2010  
Artur Pałyga i zespół aktorski  
Tak wiele przeszliśmy tak wiele przed nami / Mnoho jsme zažili, mnoho je před námi 
rež./reż. Piotr Ratajczak, Teatr Polski, Bielsko ‑Biała
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2011  
David Drábek  
Jedlíci čokolády / Smakosze czekolady 
rež./reż. David Drábek, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

2012  
Tadeusz Słobodzianek  
Nasza klasa / Naše třída 
rež./reż. Ondrej Spišák, Teatr Na Woli, Warszawa

2013  
Roy Kift  
Komedia obozowa / Táborová komedie 
rež./reż. Łukasz Czuj, Teatr im. H. Modrzejewskiej, Legnica

2014  
Jolanta Janiczak  
Caryca Katarzyna / Carevna Kateřina 
rež./reż. Wiktor Rubin, Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce

2015  
Astrid Lindgren  
Dzieci z Bullerbyn / Děti z Bullerbynu 
rež./reż. Anna Ilczuk, Teatr Polski, Wrocław

2017
 

 Do dna  
rež./reż. Ewa Kaim, PWST/Akademia Sztuk Teatralnych, Kraków

2018
 

 Pieśni Leara / Learovy písně 
rež./reż. Grzegorz Bral, Teatr Pieśń Kozła, Wrocław

2019  
Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán  
Osmyčky / Ósemki 
rež./reż. Stanislav Slovák, Městské divadlo, Brno
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Gertruda Chowanioková

Historie festivalu,  
moje historie posledních třiceti let

V tomto příspěvku stručně shrnu své vzpomínky 
jako jednoho z českých organizátorů, a ostatní 
aspekty, včetně zhodnocení významu festivalu 
v jiných, širších kontextech ponechám erudova-
nějším osobám, zejména teatrologům, sociologům 
a historikům. Po třiceti letech práce na festivalu 
chci v přehledu popsat organizační vedení festi-
valu a zdůraznit roli SPCzS. Jsem si vědoma, že 
je vše milosrdně zkresleno a rozmělněno časem, 
a že pokud bych chtěla zavzpomínat na všechno 
a všechny, kteří festivalu tolik obětovali, nestačil by 
ani celkový rozsah této publikace. Nebudu se pou-
štět do osobních vzpomínek typu „co mi festival 
dal a vzal”, pouze načrtnu, kde a kým byl festival 
realizován, a problémy, které dodnes jsou při orga-
nizování stejně palčivé.

V roce 2019 uplyne třicet let od vzniku divadel‑
ního festivalu v Těšínech, který pro mě vždy znamenal 
možnost projevit svobodně občanskou iniciativu. Jak 
si tato křehká věc, „občanská svoboda“, po třiceti 
letech v kontextu festivalu stojí? Asi to byl a je skvělý 

a funkční model. Poukazuje na to i skutečnost, že vět‑
šina spolupracujících profesních kulturních institucí při 
náznaku, že nebude tou „nejdůležitější z důležitých” 
a její ředitel nebude „první mezi prvními”, od organi‑
zace festivalu ustoupila. Festival nadále organizují lidé 
a občanská sdružení, ve kterých jsou zastoupení ti, pro 
které festival znamená především občanskou angažo‑
vanost, a ti, kteří jsou pro česko ‑polskou spolupráci.

Počátky spolupráce těšínského OF se zástupcem 
KOS Jerzym Kronholdem se uskutečnilo na jednání 
dne 9. prosince 1989. Později navazovala setkání 
zástupců OF u Jerzyho Hermy v Těšínském kulturním 
středisku Národní dům (COK DN) v Těšíně. Na další 
jednání byli vyslání zástupci kulturní sekce a při růz‑
ných diskusích se objevil nápad uspořádat divadelní 
festival. Zakladateli festivalu byli Jakub Mátl a Jerzy 
Kronhold, v archivu SPCzS je písemně doloženo, že 
první festival vedli a byli za něj i finančně zodpovědni.

První „havlovský” festival jsme z české strany při‑
pravovali jako „kulturní nadšenci” v těšínském OF. 
Náš okruh přátel soustředěný kolem přirozeného vůdce 
Jakuba Mátla byl ochoten udělat pro uskutečnění 
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festivalu cokoliv. Po schůzkách s přáteli z Těšína byla 
jeho realizace jasnější. Každý se angažoval dle svých 
možností a schopností. Nejdřív jsem sice v v Mátlově 
bytě spíše šátrala v jeho obrovské knihovně, pře‑
hrabovala se v obrazech a snažila se usměrnit naše 
pobíhající děti a jen jedním uchem jsem poslouchala 
chrlící se nápady ostatních. Pak ale, zvyklá ze zajiš‑
ťování monstrózních hornických oslav, jsem začala 
zachycovat myšlenky, třídit informace a úkoly zapiso‑
vat. Vzhledem k tomu, že jsem rozuměla trochu polsky 
(díky četbě, sledování polské televize a návštěvám 
polských bohoslužeb), jsem byla schopna porozu‑
mět a dorozumět se i na setkáních s polskými partnery 
a trochu doladit některé organizační věci. První roč‑
ník festivalu dopadl skvěle. Spokojení diváci, nadšená 
novodobá politická garnitura, noční diskuse organizá‑
torů a divadelních hostů byly rovněž plodné. Dokonce 
se nám (taky díky Polsko ‑československé solidaritě) 
podařilo uhradit všechny závazky. Pochopitelně, že 
jsme všichni pracovali zdarma včetně našich rodin 
a tak vznikla dodnes trvající tradice nejspolehlivějších 
dobrovolníků – rodinných příslušníků organizátorů.

Při přípravě druhého ročníku festivalu, kdy jsme 
měli za sebou zorganizování jiného úspěšného Fes‑
tivalu OF a Polsko ‑československé solidarity, jsme 
přistoupili k plánování nového ročníku divadelního 
festivalu s velkým sebevědomím. V té době jsem již 
působila jako ředitelka Městského kulturního střediska 
v Českém Těšíně, kde pracovali kolegové Máša Víz‑
dalová a Ladislav Szpyrc, nejvíc spřízněné a oddané 
duše spolupráce s SPCzS. Blíže jsem poznala velmi 
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straně, zejména kvůli prostorám a technickému vyba‑
vení. Z vedení Těšínského divadla jsme znali pouze 
Romana Rozbroje (hlavně jako dobrého saxofonistu), 
a tak jsme vyslali Kubu Mátla s nabídkou na spolu‑
práci TD při festivalu. Na podrobnější spolupráci jsme 
se pak dohodli s Ladislavem Slívou, porevolučním 
ředitelem Těšínského divadla, kterému jsme důvě‑
řovali, vzhledem k jeho chování v dobách totality. 
Přípravy se rozjely naplno a najednou přišla zpráva 
jako blesk z čistého nebe. Jakub Mátl zemřel. Odešel 
charismatický a vzdělaný přítel, jenž byl pro nás přiro‑
zenou autoritou. 

Jak dál? Kdo se postaví do čela festivalu? Janusz 
Legoń přišel s unikátní myšlenkou. V čele bude 
„direktoriát”, ředitelé jednotlivých institucí budou 
o festivalu rozhodovat demokraticky a společně. Za 
oficiální sídlo divadelního festivalu na české straně 
je určeno Městské kulturní středisko, v Polsku pak 
později Těšínské kulturní středisko Národní dům. 
Bohužel přichází další pracovní překvapení. Pracov‑
nice MěKS, budoucí manželka tehdejšího tajemníka 
města Český Těšín, dostala do správy nejen kino Slo‑
van, ale i část kulturních aktivit a Městské kulturní 
středisko muselo propustit všechny pracovníky na 
úseku kultury (odchází Ladislav Szpyrc i Máša Víz‑
dalová), zůstává jen několik ekonomicko ‑provozních 
pracovníků a ředitelka. V průběhu krátké doby se stře‑
disko svou aktivitou, angažovaností a velkým tvůrčím 
potenciálem dostává znovu do čela polsko ‑českých 
aktivit ve městě. V roce 1997 dokonce středisku město 
přidělí novou budovu Střelnice, kde se v rámci festi‑
valu budou konat komornější festivalová představení, 

akčního ředitele polského městského kulturního 
zařízení Jerzyho Hermu, se kterým jsme později 
uskutečnili povícero společných aktivit. Na prvním 
festivalu nám poskytla zázemí v budově TD v pro‑
storách knihovny její ředitelka Jana Galášová, která 
je dodnes naším partnerem. Uvědomovali jsme si, 
že je nutné získat další strategické partnery na české 

Zápis z jednání komise pro organizační zajisteni festivalu Na hranici / 
Protokół zebrania komisji organizacyjnej festiwalu Na Granicy,  
Český Těšín, 1990
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název festivalu. Zbývající partneři z toho byl rozladěni 
a hlavně byla zaseta mezi partnery nedůvěra. Těžko se 
toto období překonávalo a stopa hořkosti ve mě zůstala 
navždy.

V roce 2004 jsem odcházela do důchodů a poprvé 
jsem se s festivalem pracovně rozloučila. O rok poz‑
ději, po odchodu dlouholetého ředitele festivalu 
Mariana Dembinioka, jsem byla požádána SPCzS vést 
znovu festival alespoň do 20. ročníku, na kterém jsem 
se opět slavnostně rozloučila.

Do roka znovu návrat a tak v různých funkcích 
jsem dospěla s festivalem až do roku 2019. Po celou 
dobu bylo SPCzS hlavním garantem festivalu, na 
české straně se po mém odchodu z KaSS „Střelnice” 
vystřídalo několik organizátorů, nejčastěji jsem pak 
spolupracovala se spolkem Půda.

Během času se neměnili jen pořadatelé, ale měnil 
se i samotný festival a jeho rozsah Začínal uvedením 
Havlových her, později pak přicházely zajímavé a hod‑
notné inscenace ze tří sousedních zemích soupeřících 
o cenu Zlomené závory, kterou udělovala odborná 
porota. Postupně přibývaly i nové programové for‑
máty. Nejdřív to byly výstavy, konference, semináře, 
koncerty, programy pro děti, Hyde Park, workshopy, 
pak spolupráce s ostravským festivalem, OFF festi‑
valem alternativní kultury atd. Festivalový program 
vždy poskytoval obraz různorodosti forem a výpovědí 
divadelních inscenací, včetně zajímavých projektů 
z prostředí středoevropské kultury.

Kvalita festivalu byla vždy ovlivněna a pozna‑
menána zejména dvěma faktory: jednak neustálým 
nedostatkem financí a jednak permanentní výměnou 

koncerty a ve venkovním areálu bude probíhat Hyde 
Park. Záhy personální změny postihnou i Těšínské 
divadlo a odchází pan Slíva. Nový, velmi ambiciózní 
ředitel TD, zakládá občanské sdružení a jmenuje se 
ředitelem české části festivalu, jako polského partnera 
respektuje jen mluvčího SPCzS a ostatní organizá‑
toři jsou odsunuti do role spoluorganizátorů. Festival 
ovšem i díky úsilí všech partnerů nabyl nebývalé 
prestiže, přijeli ministři kultury, hovoří se o vzniku 
Visegradského fondu, jehož vlajkovou lodí se má stát 
právě náš festival. V Těšínském divadle nastávají opět 
personální změny a odstupující ředitel pod hlavičkou 
občanského sdružení Člověk na hranici vyvádí festi‑
val z Těšínského divadla. Sice bez písemné dohody 
s ostatními partnery, ovšem s finančními dotacemi pro 
festival. Po skončení tohoto ročníku nastává otázka 
s kým pokračovat dál. Je se třeba rozhodnout a dohod‑
nout. Já osobně jsem byla pro Těšínské divadlo, ale 
bohužel jsme se nedokázali dohodnout na vzájemné 
spolupráci. Vedly se dlouhé diskuse se zřizovatelem 
TD i vedením města Český Těšín. Vyšly najevo některé 
nepříjemné skutečnosti a tak bylo rozhodnuto společně 
s SPCzS a Těšínským kulturním střediskem Národní 
dům (COK DN), že jediným českým organizátorem 
bude KaSS „Střelnice”. Bála jsem se této odpověd‑
nosti, ale spoléhala jsem na vysokou pracovní morálku 
kolektivu, a když Karel Král (ředitel plzeňského diva‑
delního festivalu a šéfredaktor prestižního divadelního 
časopisu Svět a divadlo) přislíbil, že se stane dramatur‑
gem festivalu, bylo rozhodnuto. Mnozí z nás netušili, 
že Těšínské divadlo si nechalo bez jakéhokoliv morál‑
ního opodstatnění zaregistrovat ochrannou známku pro 
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zazářil. Atraktivní a přitom hodnotná divadelní před‑
stavení se konají nejen nejen v tradičních sálech, ale 
i ve sportovní hale a venkovních prostorách měst. 
 Kreativní workshopy, diskuse, výstavy a koncerty, 
výběr inscenací, to vše nese známku nejen profesio‑
nality, ale taky obrovského osobního zaangažování 
organizačního týmu.

Poslední festivaly a hlavně po strop zaplněné diva‑
dlo dospívající mládeži a jejich reakce – závěrečné 
ovace ve stoje – to pro mě byla největší odměna za tři‑
cet let práce na festivalu.

Loučím se letos s festivalem posledním projek‑
tem pod názvem IMPULS 1989. Příprava i realizace 
projektu mi zabrala část letošního roku, ale za pomoci 
kolegů z SPCzS jsme zrealizovali několik význam‑
ných a potřebných aktivit. Věřím, že tento projekt 
připomněl a bude připomínat malý díl naší společné 
práce, že rovněž připomene všechny, jež projevovali 
občanskou statečnost a angažovanost ve prospěch 
práce pro dobré polsko ‑české vztahy. Mosty přátelství 
a soudržnosti, které festival vybudoval, se jistě zúročí 
i v dalších letech.

Děkuji všem, kteří se mnou tvořili část kulturní 
historie našich dvou měst a všem, kteří budou tvořit 
budoucnost, přeji partnery, o které se budou moci opřít, 
partnery, kteří nepracují jen pro své finanční zabezpe‑
čení a nenaplněnou osobní ctižádost, ale kteří sdílejí 
stejné hodnoty, vzájemnou úctu a respekt k odkazu 
Polsko ‑československé solidarity.

ředitelů pořádajících institucí. Nastalo období, kdy 
odešly dva trvale pořádající subjekty – obě městská 
kulturní střediska. Pokud ve funkcích stanuli ředitelé 
jen s manažérským přístupem, pak realizace festivalu 
byla pro ně nevyčíslitelná, a tudíž zbytečná aktivita. 
Snad byla finanční neukotvenost festivalu ve městech 
dána taky neujasněností koncepce v kulturní politice 
měst. Nebo to byla možná (přes veřejnou deklaraci 
podpory festivalu) jen ignorace potřebnosti kvalitní 
kultury v životě obyvatel. Přes četná jednání a sliby 
města v minulosti nenavýšila ušlé finanční a perso‑
nální zdroje po odchodu příspěvkových institucí. Ani 
po zásadním jednání s vedením měst, zástupcem pol‑
ského Ministerstva kultury, generálním konzulem PR, 
zástupci SPCzS a zástupci českého organizátora, kde 
byla oficiálně přislíbena pomoc, se zejména na české 
straně nic nezměnilo, spíš naopak. A tak v roce 2016 
jsme se rozhodli festival nepořádat. Vraceli jsme 
poskytnutý 1 milion korun dotací Visegradskému 
fondu a českému Ministerstvu kultury. Mnohdy se zdá, 
že co nerealizuje samospráva, případně jimi řízené 
instituce, jako by nebylo hodno finanční podpory. 
Přesto, že festival je skoro z 90% realizován z jiných 
zdrojů, podpora měst je nezbytně nutná pro hodnocení 
projektů. Z prosté logiky: když málo dává ten, komu 
je projekt bezprostředně určen, proč by měli dávat jiní.

Ale nezdolný, nepokorný a nepoddajný duch členů 
SPCzS se opětně projevil a po roční přestávce se znovu 
pustili do pořádání festivalu. Přišla i velká personální 
pomoc v nové organizační ředitelce, která se s nebýva‑
lou energií začala zabývat i fundraisingem v Polsku. 
Získala dostatek finančních prostředků a festival opět 
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W tym przyczynku krótko podsumowuję swoje 
wspomnienia jako jednego z czeskich organizato-
rów festiwalu, a pozostałe aspekty, włącznie z oceną 
znaczenia festiwalu w szerszych kontekstach, pozo-
stawiam do oceny bardziej kompetentnym osobom, 
przede wszystkim teatrologom, socjologom i histo-
rykom. Po trzydziestu latach pracy przy festiwalu 
pragnę napisać kilka słów na temat problematyki 
organizacyjnej, kierownictwa festiwalu i podkreślić 
rolę SPCzS. Mam świadomość, że wszystko z cza-
sem ulega łagodnemu zniekształceniu, zaciera się 
w pamięci i gdybym chciała wspomnieć o wszyst-
kim i wszystkich, którzy dla festiwalu poświęcili tak 
wiele, brakłoby miejsca w tej publikacji. Nie będę 
zajmować się osobistymi wspomnieniami typu „co 
mi festiwal dał, a co zabrał”, jedynie przypomnę 
w zarysie, gdzie i przez kogo festiwal był realizo-
wany oraz z jakimi najważniejszymi problemami 
boryka się po dziś dzień.

W 2019 roku mija 30 lat od powstania festiwalu 
teatralnego w Cieszynie, który dla mnie był zawsze 

możliwością swobodnego wyrażania inicjatywy oby‑
watelskiej. Jak po tych latach w kontekście festiwalu 
wygląda sytuacja tego niezwykle kruchego zjawiska, 
jaką jest „swoboda obywatelska”? Prawdopodobnie to 
był i jest świetnie sprawdzający się model. Wskazuje na 
to również fakt, że większość współpracujących z festi‑
walem profesjonalnych instytucji kultury w momencie, 
kiedy dowiedziała się, że nie będzie „najważniejszą 
z ważnych”, a ich dyrektorowie nie będą „pierwszymi 
wśród pierwszych”, zrezygnowała z wysiłku organizo‑
wania festiwalu. Jego kreowaniem nadal zajmują się 
ludzie i stowarzyszenia reprezentowane przez osoby, 
dla których festiwal oznacza przede wszystkim zaan‑
gażowanie obywatelskie oraz ci, którzy angażują się 
we współpracę czesko ‑polską.

Początki współpracy czeskocieszyńskiego Forum 
Obywatelskiego z przedstawicielem Komitetu Obywa‑
telskiego Solidarności Jerzym Kronholdem rozpoczęły 
się na spotkaniu 9 grudnia 1989 roku. Później spotka‑
nia te kontynuowano w Cieszyńskim Ośrodku Kultury 
Dom Narodowy u Jerzego Hermy (COK). W następ‑
nych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sekcji 

Gertruda Chowanioková

Historia festiwalu –  
moja historia ostatnich trzydziestu lat
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kultury i wtedy powstał pomysł zorganizowania festi‑
walu teatralnego. Założycielami festiwalu byli Jakub 
Mátl i Jerzy Kronhold. O tym, że prowadzili pierw‑
szy festiwal i byli za niego finansowo odpowiedzialni 
świadczą protokoły znajdujące się w archiwum SPCzS.

Pierwszy festiwal „havlowski” strona czeska 
przygotowywała w czeskocieszyńskim Forum Obywa‑
telskim, gdzie wszystkim nam udzieliła się atmosfera 
„entuzjastów kultury”. Nasz krąg przyjaciół, skoncen‑
trowany wokół naturalnego przywódcy Jakuba Mátla, 
był w stanie zrobić wszystko, żeby festiwal mógł się 
odbyć. Po spotkaniach z przyjaciółmi z Cieszyna re‑
alizacja tego pomysłu stała się bardziej realistyczna. 
Każdy z nas w zależności od możliwości i umiejętno‑
ści zaangażował się w prace przy jego powstawaniu. 

Początkowo podczas spotkań w mieszkaniu Mátla 
raczej buszowałam w jego olbrzymiej bibliotece, oglą‑
dałam obrazy i starałam się uspokoić rozbrykane dzieci, 
a tylko jednym uchem przysłuchiwałam się pomysłom 
rzucanym przez pozostałych. Później, znając praktykę 
organizowania ogromnych uroczystości górniczych, 
zaczęłam wychwytywać pomysły, porządkować in‑
formacje i zapisywać zadania. Ponieważ język polski 
nie był mi obcy (dzięki czytaniu, oglądaniu polskiej 
telewizji i uczestnictwie w polskich nabożeństwach), 
rozumiałam i umiałam porozumieć się z polskimi part‑
nerami, co pozwalało dopracować niektóre szczegóły 
organizacyjne. Pierwszy festiwal udał się doskonale. 
Zadowoleni widzowie i zachwycona nowa ekipa rzą‑
dząca, a nocne dyskusje organizatorów i gości były 
niezwykle owocne. Nawet wszystkie zobowiązania 
finansowe udało nam się pokryć (dzięki Solidarności 

Polsko ‑Czechosłowackiej). Oczywiście pracowali‑
śmy wszyscy za darmo, włączają w to swoje rodziny 
– tak powstała trwająca do dzisiaj tradycja najbardziej 
odpowiedzialnych wolontariuszy – członków rodzin 
organizatorów. 

Przygotowując drugi festiwal teatralny, kiedy 
mieliśmy też za sobą przeprowadzenie udanego festi‑
walu Forum Obywatelskiego i SPCz, zabraliśmy się 
do planowania nowej edycji z dużą pewnością sie‑
bie. W tym okresie byłam już dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Kultury (Městské Kulturní Středisko, MěKS) 
w Czeskim Cieszynie, gdzie pracowali również Máša 
Vízdalová i Ladislav Szpyrc, bratnie dusze najbar‑
dziej oddane sprawie współpracy z SPCzS. Poznałam 
też lepiej niezwykle aktywnego dyrektora z polskiego 
miejskiego ośrodka kultury Jerzego Hermę, z którym 
później zorganizowaliśmy wspólnie wiele innych im‑
prez. W czasie pierwszego festiwalu jako zaplecze 
posłużyły nam pomieszczenia biblioteki w budynku 
Těšínskégo Divadla (TD), których użyczyła nam jej 
dyrektorka Jana Galášová, która do dzisiaj jest naszym 
partnerem. Byliśmy świadomi, że musimy pozyskać 
po stronie czeskiej dodatkowych partnerów strategicz‑
nych, zwłaszcza ze względu na pomieszczenia i sprzęt 
techniczny. Z kierownictwa Těšínskégo Divadla zna‑
liśmy wyłącznie Romana Rozbroja (głównie jako 
dobrego saksofonistę). Wysłaliśmy więc Kubę Mátla 
z propozycją podjęcia przez teatr współpracy przy fe‑
stiwalu. Szczegóły omówiliśmy później z Ladislavem 
Slívą, porewolucyjnym dyrektorem Těšínskégo Di‑
vadla, któremu ufaliśmy ze względu na jego postawę 
w czasie totalitaryzmu. Przygotowania były w pełni, 
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kiedy jak grom z jasnego nieba spadła na nas infor‑
macja, że Jakub Mátl zmarł. Odszedł charyzmatyczny 
i niezwykle wykształcony przyjaciel, który był dla nas 
naturalnym autorytetem. Co dalej? Kto stanie na czele 
festiwalu? Wtedy Janusz Legoń wpadł na oryginalny 
pomysł. Na czele stanie „dyrektoriat”, dyrektorzy po‑
szczególnych instytucji demokratycznie i wspólnie 
będą decydować o festiwalu. Oficjalną siedzibą fe‑
stiwalu po stronie czeskiej stał się MěKS, a w Polsce 
COK Dom Narodowy. Niestety pojawiła się następna 
niespodzianka. Pracownica MěKS, przyszła żona ów‑
czesnego sekretarza miasta Czeski Cieszyn, dostała 
w zarząd nie tylko kino Slovan, ale też organizację nie‑
których imprez kulturalnych. W konsekwencji MěKS 
musiał zwolnić wszystkich pracowników merytorycz‑
nych (w tym Ladislava Szpyrca i Mášę Vízdalovą), 
pozostało tylko kilka osób w działach ekonomicznym 
i technicznym oraz dyrektorka. Mimo to MěKS w krót‑
kim czasie, za sprawą swej aktywności, zaangażowania 
i wielkiego potencjału twórczego, ponownie staje na 

czele polsko ‑czeskiej działalności w mieście. W 1997 
roku miasto przydzieliło ośrodkowi budynek Strzel‑
nicy, w którym w ramach festiwalu będą odbywać się 
kameralne przedstawienia, koncerty, a na zewnątrz fe‑
stiwalowy Hyde Park (odtąd MěKS zmienił nazwę na 
Kulturní a společenské středisko „Střelnice”). Wkrótce 
zmiany personalne dotknęły również Těšínské Divadlo, 
skąd odszedł dyrektor Slíva. Nowy dyrektor, niezwy‑
kle ambitny, założył stowarzyszenie i mianował się 
dyrektorem czeskiej części festiwalu, a jako partnera 
polskiego respektował wyłącznie rzecznika SPCzS 
– reszta organizatorów stała się wyłącznie współor‑
ganizatorami. Festiwal, dzięki wysiłkowi wszystkich 
partnerów, stał się wówczas wydarzeniem niebywale 
prestiżowym, przybyli ministrowie kultury, mówiło 
się o utworzeniu Funduszu Wyszehradzkiego, któ‑
rego flagowym przedsięwzięciem miał zostać właśnie 
nasz festiwal. W TD doszło w tym czasie do kolej‑
nych zmian personalnych i odchodzący dyrektor pod 
szyldem stowarzyszenia „Człowiek na granicy” wy‑
prowadził festiwal z TD. Co prawda bez pisemnej 
zgody pozostałych partnerów, za to z dotacjami dla fe‑
stiwalu. Po zakończeniu tej edycji festiwalu pojawiło 
się pytanie „z kim pracować dalej?”. Trzeba było się 
zdecydować i porozumieć. Osobiście byłam za TD, 
ale niestety nie byliśmy w stanie porozumieć się co do 
współpracy. Prowadzono długie dyskusje z organem 
założycielskim TD i władzami miasta Czeski Cie‑
szyn. Kiedy wyszły na jaw pewne nieprzyjemne fakty, 
zdecydowaliśmy wspólnie z SPCzS i Domem Naro‑
dowym, że jedynym czeskim organizatorem będzie 
KaSS „Střelnice”. Bałam się tej odpowiedzialności, 

Máša Vízdalová, manželé Szpyrcovi, Gertruda Chowanioková 
po jednání v PR / po spotkaniu w Polsce, 1990



[ 190 ]

ale polegałam na wysokim morale swojego zespołu, 
a kiedy Karel Král (dyrektor festiwalu teatralnego 
w Pilźnie oraz redaktor naczelny prestiżowego czaso‑
pisma teatralnego „Svět a divadlo”) obiecał, że zostanie 
dramaturgiem festiwalu, sprawa została rozstrzygnięta. 
Wielu z nas nie miało pojęcia, że TD bez jakiejkolwiek 
moralnej podstawy zastrzegło prawnie znak firmowy 
nazwy festiwalu dla siebie. Pozostali partnerzy byli tą 
wiadomością głęboko rozczarowani, a przede wszyst‑
kim stracili zaufanie. To był niezwykle trudny okres, 
smak goryczy pozostał we mnie na zawsze.

W 2004 roku poszłam na emeryturę i po raz 
pierwszy pożegnałam się z pracą przy festiwalu. 
W następnym roku, po odejściu długoletniego dy‑
rektora festiwalu Mariana Dembinioka, poproszono 
mnie o prowadzenie festiwalu przynajmniej do jego 
20. edycji, podczas której ponownie pożegnałam się 
uroczyście. 

Nie minął rok i znowu, podejmując się różnych 
funkcji, pracowałam przy festiwalu, aż do 2019. Przez 
cały czas głównym gwarantem festiwalu było SPCzS. 
Po czeskiej stronie po moim odejściu z KaSS „Střel‑
nice” wymieniło się kilku organizatorów, najczęściej 
jednak współpracowałam ze stowarzyszeniem Půda. 

Z biegiem lat zmieniali się nie tylko organizatorzy, 
ale i sam festiwal i jego zakres. Inauguracyjny festi‑
wal prezentował sztuki Havla, później pojawiały się 
ciekawe i wartościowe przedstawienia z trzech są‑
siadujących z sobą krajów konkurujące między sobą 
o nagrodę „Złamanego Szlabanu”, którą przyznawało 
jury ekspertów. Stopniowo festiwal rozrastał się, po‑
wstawały nowe formy. Najpierw były to wystawy, 

konferencje, seminaria, koncerty, programy dla dzieci, 
Hyde Park, warsztaty, później współpraca z ostraw‑
skim festiwalem, OFF itd. Program festiwalowy 
zawsze prezentował szerokie spektrum form i wypo‑
wiedzi teatralnych oraz ciekawych projektów z kręgu 
kultury środkowoeuropejskiej.

Jakość festiwalu była zawsze uzależniona od 
dwu czynników: nieustającego niedostatku środków 
finansowych oraz ciągłej wymiany dyrektorów w in‑
stytucjach współorganizujących festiwal. W pewnym 
okresie odeszły dwa najważniejsze podmioty orga‑
nizacyjne – obydwa miejskie ośrodki kultury. Kiedy 
funkcje dyrektorskie zaczęły w nich pełnić osoby 
wyłącznie o podejściu menadżerskim, spojrzały na 
festiwal jako imprezę z trudnymi do oszacowania 
dochodami, a więc zbędną. Wydaje się, że niewpi‑
sanie festiwalu na stałe w budżety miast świadczyło 
o braku wyraźnej koncepcji polityki kulturalnej obu 
miast. A może było to tylko (wbrew publicznym de‑
klaracjom) ignorowanie potrzeby dobrej jakości 
kultury w życiu mieszkańców. Mimo licznych spotkań 
i obietnic, miasta w przeszłości nie chciały skompen‑
sować festiwalowi zmniejszenia zasobów finansowych 
i osobowych wynikających z wycofania się ośrodków 
kultury. Nawet po zasadniczych rozmowach z udzia‑
łem władz miast, przedstawiciela polskiego MKiDN, 
Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, przedstawi‑
cieli SPCzS i czeskiego organizatora, kiedy obiecano 
zwiększyć pomoc finansową, zwłaszcza po stro‑
nie czeskiej nic się nie zmieniło, ba, odwrotnie. 
W ten sposób zdecydowaliśmy w 2016 roku nie or‑
ganizować festiwalu. Musieliśmy zwrócić otrzymany 
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z Funduszu Wyszehradzkiego i czeskiego Minister‑
stwa Kultury 1 milion koron. Niektórym się wydaje, 
że jeżeli impreza nie jest organizowana przez samo‑
rząd lub podległe mu jednostki, to wsparcie finansowe 
samorządu jest niepotrzebne. Jednak mimo że festiwal 
prawie w 90% finansowany jest z zewnętrznych źródeł, 
wsparcie miast jest ważne podczas oceny projektów. To 
prosta logika: kiedy mało daje ten, u kogo projekt jest 
realizowany, dlaczego mieliby dawać inni. 

Jednak niepokonany, niepokorny i niepoddający 
się duch członków SPCzS ponownie dał o sobie znać. 
Po rocznej przerwie znowu rzuciliśmy się w wir or‑
ganizacji festiwalu. Nowo zaangażowana dyrektor 
organizacyjna festiwalu, okazała się wielką pomocą, 
z niebywałą energią zajmując się fundraisingiem 
w Polsce. Pozyskała odpowiednią sumę środków fi‑
nansowych i festiwal ponownie zabłysnął. 

Atrakcyjne, a jednocześnie wysokiej klasy przedsta‑
wienia odbywające się nie tylko w salach teatralnych, 
ale także w hali sportowej i w plenerze, warsztaty, dys‑
kusje, wystawy i koncerty, dobór sztuk – to wszystko 
jest świadectwem nie tylko profesjonalizmu, ale i zaan‑
gażowania zespołu organizacyjnego. Ostatnia edycja, 
a przede wszystkim teatr wypełniony po brzegi dora‑
stającą młodzieżą i jej reakcje – brawa na stojąco – to 
dla mnie największa nagroda za trzydzieści lat pracy 
przy festiwalu.

W tym roku łączę się z festiwalem ostatnim pro‑
jektem po tytułem „Impuls 89”. Jego przygotowanie 
i realizacja zabrały mi część tego roku, ale dzięki 
pomocy kolegów z SPCzS zrealizowaliśmy kilka 
ważnych i potrzebnych wydarzeń. Wierzę, że projekt 

ten przypomniał i będzie przypominał część naszej 
wspólnej pracy, że przypomni również tych, którzy 
wykazywali odwagę obywatelską i zaangażowanie 
w rozwijaniu dobrych stosunków polsko ‑czeskich. Mo‑
sty przyjaźni, które festiwal wybudował, z pewnością 
przyniosą korzyści i w następnych latach.

Dziękuję wszystkim, którzy wraz ze mną tworzyli 
tę część historii kultury naszych dwu miast, a wszyst‑
kim tym, którzy będą tworzyć ją w przyszłości, życzę 
partnerów, którzy udzielą im wsparcia, współpra‑
cowników, którzy działają nie tylko dla pieniędzy 
i zaspokojenia osobistych niespełnionych ambicji, ale 
którzy uznają takie same wartości, darzą się wzajem‑
nym szacunkiem i pragną kontynuować dziedzictwo 
Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej.

Janusz Legoń, Gertruda Chowanioková, vernisáž výstavy  
Impuls 89 / wernisaż wystawy Impuls 89, Český Těšín 2019
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To mógł być schyłek 1989 roku lub początek 
1990. Zadzwonił Janusz Okrzesik, że w Cieszynie, 
w kręgu Solidarności Polsko ‑Czechosłowackiej, po-
wstał pomysł zorganizowania festiwalu teatralnego, 
i że trzeba pomóc. Któż mógłby się spodziewać, 
że horyzont czasowy zadania rozciągnie się na 
dziesięciolecia? Przypomina się mnóstwo barw-
nych anegdot, ale wspominki pozostawmy na inną 
okazję...

17 lutego 1990 wziąłem udział w roboczym polsko‑
‑czechosłowackim spotkaniu w Ustroniu, na którym 
przyjęto przełomową deklarację, nazwaną później 
„najważniejszym bodaj dokumentem epoki” (jej pełny 
tekst opublikował „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1990 nr 
8, cytowana opinia pochodzi z „Głosu...” 1994 nr 29). 
Obecnych tam bielszczan, Janusza Okrzesika i An‑
drzeja Grajewskiego znałem już wcześniej, z Jerzym 
Kronholdem spotykaliśmy się w redakcji „Gazety 
Prowincjonalnej”, z którą obydwaj współpracowali‑
śmy; z nowo poznanych ludzi utkwili mi w pamięci 

Jaromír Piskoř i ciekawa osobowość Tadeusza Wan‑
tuły, nowo wybranego posła polskiego do Czeskiej 
Rady Narodowej. Pojawił się wówczas pomysł Fe‑
stiwalu Wzajemności, nigdy nie zrealizowany, ale 
przede wszystkim zdefiniowano zasady współpracy 
kulturalnej, jako działania wolne od ideologicznych 
nacisków, prezentujące dokonania różnorakich krę‑
gów artystycznych.

W Czeskim Cieszynie centrum organizacyjne fe‑
stiwalu teatralnego mieściło się w kierowanym przez 
Gertrudę Chowaniokovą Městském Kulturním Stře‑
disku, a czasem U Huberta przy ulicy Głównej. 
W Cieszynie kwaterą festiwalu był wówczas Dom Na‑
rodowy, kierowany przez Jerzego Hermę. Od Jurka 
dostałem plik zaproszeń in blanco, wstawionych przez 
Trudę – zaproszenia były wtedy niezbędne do prze‑
kroczenia granicy państwa. Te spotkania przypominam 
sobie jako wir – emocji, pomysłów, zapału. Było to 
szczególnie wyraźne po stronie czeskiej, chyba w Pol‑
sce przyzwyczailiśmy się już trochę do odzyskanej 
wolności. W języku czeskim utrwaliło się później 

Janusz Legoń

Wzajemna przyjazna konfrontacja
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na „przestrzeni absurdu”. Tą przestrzenią był dla Kuby 
Cieszyn i Śląsk Cieszyński podzielone granicą, a czy‑
tając głębiej i ogólniej, była w tym myśl, że granica, 
dzieląc ludzi, wytwarza wokół przestrzeń, w której ro‑
dzi się absurd.

W zwięzłej formie nasze ówczesne myślenie o tym, 
jaki powinien być festiwal teatralny w Cieszynie i Cze‑
skim Cieszynie, Jakub Mátl sformułował w piśmie 
z 6 kwietnia 1990, adresowanym do Josefa Šimona, 
czechosłowackiego wiceministra kultury, z prośbą 
o dotację ministerialną: „Idea festiwalu wywodzi się 
z głęboko państwowotwórczego i nośnego w kontek‑
ście europejskim myślenia, zakorzenionego w byciu 
narodu w Europie końca XX wieku, polegającego 
na wzajemnej kulturalnej, moralnej, a wreszcie kul‑
turotwórczej solidarności. Europejski dom i mądrość 
– otworzą się na małej przestrzeni teatru i sztucznie po‑
dzielonego miasta jako wzór dla kolejnych lat (r. 1991 
– Mrożek, 1992 – Ionesco, 1993 – Beckett itd.). Wza‑
jemna przyjazna konfrontacja dobrze przysłuży się 
współczesnej teatrologii i sztuce teatru”. 

Im więcej czasu mija od napisania tych słów, tym 
silniej uświadamiam sobie oryginalność, a właściwie 
radykalną rewolucyjność pomysłu Kronholda i Mátla, 
którzy postanowili sztuki teatru – której jednym z tra‑
dycyjnych zadań, zarówno w kulturze polskiej, jak 
i czeskiej tudzież słowackiej, jest umacnianie tożsa‑
mości narodowej, podkreślanie, jak bardzo się różnimy 
– użyć jako wehikułu między ‑narodowego porozu‑
mienia, na terenie nie tylko podzielonym (sztucznie, 
jak podkreślał Kuba) granicą polityczną, ale i real‑
nie pełnym podziałów wynikających z historycznych 

nazywanie przełomu 1989 słowem „rewolucja”, co 
ciągle wywołuje we mnie opór, ale gdy przywracam 
w pamięci ów czeskocieszyński wir, uznaję, że może 
rzeczywiście trudno o lepszą nazwę. 

Również po polskiej stronie były to szalone czasy. 
Drobny przykład w związku z pierwszym festiwalem. 
Gmachem Teatru im. Adama Mickiewicza zarządzał 
wówczas teatr w Bielsku ‑Białej, w którym pracowałem 
od stycznia 1989. Mówiąc bardziej precyzyjnie, była 
to instytucja pod nazwą Teatr Polski Bielsko ‑Cieszyn 
– gmach cieszyński był jedną z jego dwóch scen, ale 
dyrekcja, administracja i zespół mieściły się w Bielsku‑
‑Białej. W związku z festiwalem zgłosiłem się do 
Wacława Jankowskiego, ówczesnego dyrektora na‑
czelnego i artystycznego, z dwiema prośbami: o zgodę 
na wykorzystywanie telefonu służbowego na po‑
trzeby festiwalu (nie było komórek!) oraz o bezpłatne 
udostępnienie festiwalowi sceny teatru w Cieszynie. 
Dzisiaj może się to wydawać nieprawdopodobne, ale 
dyrektor zgodził się bez problemu!

Ideę festiwalu, na którą wpadli Jerzy Kronhold 
i Jakub Mátl, do druku w programie festiwalowym 
zwerbalizował Kuba. I we dwóch przekładaliśmy jego 
tekst na polski, wzajemnie słabo znając język partnera. 
W efekcie praca miała momentami cechy seminarium 
filozoficznego. Kiedy nie umiałem sobie poradzić 
z przekładem kluczowego pojęcia „okrsek absurdity”, 
Kuba wyjaśniał, że chodzi o odpowiednik „der Be‑
reich” u Hegla, radząc, żebym sprawdził w polskich 
przekładach. No cóż... Pracowaliśmy w mieszka‑
niu Kuby, który miał imponujący księgozbiór, ale 
zdaje się, że nie było tam Hegla po polsku. Stanęło 
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zaszłości i ciągle żywych stereotypów. Na 
mocy szczególnej (moralnej i kulturowej) 
solidarności wzajemnej, przekraczającej na‑
cjonalizm. I robić to nie za pomocą jakichś 
perswazyjnych działań niby ‑artystycznych, 
ale przez odwołanie się do ważnych dzieł 
dramaturgii II poł. XX wieku, stawiających 
najtrudniejsze pytania nie Czechom, Słowa‑
kom czy Polakom, ale każdemu człowiekowi 
– bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy 
przynależność narodową.

Praktyka pokazała, że pomysł na festi‑
wal‑monografię jednego autora jest może 
elegancki myślowo, ale z punktu widze‑
nia widowni dość... trudny do zniesienia. 
I trochę anachroniczny. Właściwie możliwy 
był tylko w tamtym czasie i w odniesieniu 
do tej właśnie twórczości. Z tego powodu, 
nie odrzucając podstawowych moral‑
nych i kulturowych pryncypiów opisanych 
przez zmarłego 28 października 1990 
Kubę Mátla, od 1991 zmieniliśmy koncep‑
cję programową. Pracując nad niniejszą 
książką, Gertruda Chowanioková natrafiła 
w archiwum SPCzS na napisany przeze mnie 
(zdążyłem zapomnieć!) dokument pt. „Zało‑
żenia programowe II festiwalu Na Granicy”, 
datowany 6 grudnia 1990.

Z pewnymi modyfikacjami zapisany 
tam model programu realizowany jest aż do 
dzisiaj. Składał się z następujących elemen‑
tów: „a) wybitne przedstawienia polskiego 

Jakub Mátl, dopis Ministerstvu kultury v Praze / list do Ministerstwa Kultury w Pradze,  
1990
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trzech dekad pokazać w Cieszynie i Czeskim Cieszy‑
nie większość reprezentatywnych zjawisk teatralnych 
tego czasu. 

Ważnym uzupełnieniem tego modelu stało się 
wprowadzenie w 1993 roku konkursu o nagrodę 
Złamany Szlaban (zdaje się, że mam zaszczyt być au‑
torem tej nazwy) – nie chodziło przy tym o odrzucenie 
zarysowanej przez Jakuba Mátla idei „przyjaznej kon‑
frontacji”, ale o pomysł czysto marketingowy: nic tak 
nie interesuje mediów, jak rankingi. Dla jurorów było 
to bardzo trudne. Jak porównywać nieporównywalne 
zjawiska z różnych obiegów kultury? Aby wybrnąć 
z tego kłopotu, międzynarodowe jury na ogół w swych 
werdyktach odwoływało się do różnorako pojmowanej 
graniczności, co czasem pozwalało wcześnie dostrze‑
gać ważne zjawiska w spotykających się kulturach 
teatralnych, jak twórczość rekordzisty wśród laureatów 
(3 nagrody) Ondreja Spišáka czy – u progu kariery re‑
żyserskiej – Jana Klaty (Złamany Szlaban za Rewizora 
był jego pierwszą w życiu nagrodą festiwalową). Od 
2011 nagrodę Złamanego Szlabanu przyznają w plebi‑
scycie widzowie. Ta zmiana miała trywialne przyczyny 
finansowe, ale z biegiem lat okazała się podkreśleniem 
ważnego aspektu ewolucji programowej festiwalu. 

Otóż najważniejszym, oprócz wystaw i koncer‑
tów muzycznych, które bardzo wcześnie pojawiły 
się w programach imprezy, było nastawienie na pracę 
z publicznością. Ten festiwal tym różni się od wielu po‑
dobnych imprez, że nie jest nastawiony na tworzenie 
wydarzeń ważnych wyłącznie dla środowiska arty‑
stycznego, a odwróconych plecami do społeczności, 
w której działa, albo takich, które są paradą gwiazd czy 

i czechosłowackiego teatru „oficjalnego”, b) spektakle 
teatrów mieszczących się na pograniczu estetyk, wy‑
kraczających poza tradycyjne konwencje teatralne; c) 
teatry tzw. etniczne, jak np. Polski Teatr Ludowy ze 
Lwowa czy ukraiński teatr z Preszowa na Słowacji; 
d) dwa teatry spoza Czechosłowacji i Polski miesz‑
czące się w jednej z trzech przedstawionych grup. 
Przeglądowi spektakli towarzyszyć będzie sesja kry‑
tyków teatralnych oraz spotkanie pisarzy i tłumaczy 
poświęcone idei Europy Środkowej”. Od drugiej 
edycji miała też ulec zmianie formuła organizacyjna 
– „pospolite ruszenie”, w ramach którego powstał 
pierwszy festiwal, zdarza się tylko raz. Trzeba było 
dokonać „profesjonalizacji”. Głównym organizato‑
rem pozostawała Solidarność Polsko ‑Czechosłowacka, 
ale w organizację włączyły się oficjalnie instytucje, 
z którymi byli związani aktywiści tworzący pierwszy 
festiwal. Były to: Dom Narodowy w Cieszynie, Teatr 
Polski w Bielsku ‑Białej, Městské Kulturní Středisko 
w Czeskim Cieszynie i Těšínské Divadlo. Festiwa‑
lem miał kierować tzw. dyrektoriat – ciało złożone 
z szefów zaangażowanych placówek (odpowiednio: 
Jerzy Herma, Wacław Jankowski – w ciągu 1991 za‑
stąpiony przez Marka Gaja, Gertruda Chowanioková 
i Ladislav Sliva), którym przewodził rzecznik SPCz, 
a od niedawna dyrektor wydziału kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Bielsku ‑Białej, Jerzy Kronhold. In‑
stytucje wydelegowały swoich pracowników do Biura 
Organizacyjnego (Mirosława Pindór, Masza Vizdalová 
i ja w roli kierownika). Z biegiem lat model organiza‑
cyjny będzie się zmieniał o wiele częściej niż model 
programowy, którego otwartość pozwoliła w ciągu 
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koleją w specjalnych wagonach. W Cieszynie grali 
sześciokrotnie: 29 lipca 1926 – W małym domku Tade‑
usza Rittnera, 30 lipca tego roku – Lekkoduch Jerzego 
Szaniawskiego, 30 maja 1927 – Śluby panieńskie Alek‑
sandra Fredry, 18 lipca 1927 – na cieszyńskim rynku 
legendarny plenerowy Książę Niezłomny Calderóna 
w przeróbce Juliusza Słowackiego, 4 maja 1938 Ucie-
kła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego, a 3 czerwca 
1939 – Powrót Przełęckiego Jerzego Zawieyskiego. 

Dzięki nim mieszkańcy po raz pierwszy mogli zo‑
baczyć teatr bez budki suflera i pierwsze widowisko 
plenerowe. Ale ważniejsze jest to, że Osterwa przy‑
wiózł nad Olzę nie przeboje kasowe, ale trzy dość 
ambitne dramaty współczesne oraz dwie pozycje 
z klasyki. Ufał widzom. W tym zakresie staramy się 
podążać jego śladami.

programowym montażem atrakcji i mają na celu wy‑
łącznie zaspokajanie snobizmu. W naszej pracy ważna 
jest praca dla lokalnej publiczności. Stąd obok odbywa‑
jących się od wielu lat dyskusji na gorąco z twórcami 
przedstawienia, pomagających zrozumieć motywacje 
decyzji artystycznych i celebrujących kulturę dialogu, 
prowadzimy szereg działań edukacyjnych i warsztatów, 
aby obejrzenie spektaklu na festiwalu pozostawiało 
w duszy widza coś więcej, niż tylko satysfakcję ze 
spotkania „na żywo” sławnych artystów. Taka jest też 
motywacja wprowadzenia do programu w ostatnich la‑
tach wybitnych przedstawień dla dzieci i młodzieży, 
z dbałością o to, by przynajmniej jeden spektakl tego 
rodzaju zagrać w weekend, umożliwiając wizytę w te‑
atrze całym rodzinom. 

Jest w tym też mimowolne nawiązanie do odleglej‑
szej a świetnej tradycji. Cytowany dokument z 1990 
roku zawiera mało pamiętaną informację, że drugi festi‑
wal był imprezą towarzyszącą krakowskiego kongresu 
UNESCO – spotkania ministrów kultury państw ‑stron 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro‑
pie. Rozmawiałem wówczas w tej sprawie z dyrektor 
Krakowskiego Biura Kongresowego Marią Osterwą‑
‑Czekaj, prywatnie córką Juliusza Osterwy – wielkiego 
polskiego reformatora teatru lat międzywojennych. Nie 
wiedziałem wówczas, że zawiązuję wątki, które będą 
kontynuowane przez wiele lat. Sto lat temu Osterwa 
z Mieczysławem Limanowskim stworzył Redutę – 
pierwsze polskie laboratorium teatralne, ale także był 
pionierem w zakresie docierania z wysokiej jakości 
sztuką w najodleglejsze zakątki Polski. W tym celu 
jego aktorzy wyruszali w wielotygodniowe podróże 

Osterwa na našem festivalu – výstava Polská divadelní avantgarda... / 
 Osterwa na naszym festiwalu – wystawa Polska awangarda teatralna...,  
Český Těšín, 2018
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Mohl to být konec roku 1989 nebo začátek roku 
1990. Janusz Okrzesik zavolal, že v Těšíně, v kruhu 
Polsko ‑československé solidarity vznikl nápad uspo-
řádat divadelní festival a že je třeba pomoct. Kdo 
by očekával, že časový horizont úkolu se bude táh-
nout po celá desetiletí? Připomíná se mi mnoho 
veselých historek, ale nechme vzpomínky na jinou 
příležitost...

17. února 1990 jsem se zúčastnil pracovní polsko‑
‑československé schůzky v Ustroni, na které bylo 
přijato zásadní prohlášení, později nazvané „snad 
nejdůležitějším dokumentem doby” (jeho plné znění 
zveřejnil „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1990 č. 8, citované 
stanovisko pochází z „Głosu... „1994, č. 29). Přítomné 
bílšťany, Janusze Okrzesika a Andrzeje Grajewského, 
jsem znal už dříve, s Jerzym Kronholdem jsme se po‑
tkali v redakci „Gazety Prowincjonalnej”, s kterou jsme 
oba spolupracovali. Z nově poznaných lidí uvízli v mé 
paměti Jaromír Piskoř a zajímavá osobnost Tadeusze 
Wantuly, nově zvoleného poslance polské národnosti 

do České národní rady. Objevil se tenkrát nápad na Fes‑
tival vzájemnosti, nikdy nezrealizovaný, ale především 
byly definovány principy kulturní spolupráce, jako ak‑
tivity prosté ideologického tlaku, prezentování úspěchů 
různých uměleckých oblastí.

V Českém Těšíně bylo organizační centrum diva‑
delního festivalu v Městském kulturním středisku, 
řízené Gertrudou Chowaniokovou, a občas u Huberta 
na Hlavní třídě. V Těšíně se prostory pro festival na‑
cházely v budově Národního domu, jehož ředitelem 
byl Jerzy Herma. Od Jurka jsem obdržel bianko po‑
zvánky, které zařídila Truda – pozvání bylo nezbytné 
pro překročení státní hranice. Pamatuji si tato setkání 
jako uragán emocí, nápadů a nadšení. To bylo zvlášť 
patrné na české straně, v Polsku jsme si už pravděpo‑
dobně zvykli na nově získanou svobodu. V českém 
jazyce se později natrvalo ujalo pojmenování období 
přelomu roku 1989 slovem „revoluce”, což ve mně 
stále vzbuzuje odpor, ale když si vybavím českotěšín‑
skou bouři, tak si myslím, že je asi těžké najít lepší 
pojmenování.

Janusz Legoń

Vzájemná přátelská konfrontace
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Také na polské straně to byly bláznivé časy. Malý 
příklad v souvislosti s prvním festivalem. Divadlo 
Adama Mickiewicze v Těšíně patřilo a bylo řízeno 
divadlem v Bílsku ‑Bělé, ve kterém jsem pracoval od 
ledna 1989. Precizněji vyjádřeno, byla to instituce s ná‑
zvem Teatr Polski Bielsko ‑Cieszyn, v budově v Těšíně 
byla další scéna, ale vedení, správa a soubor se nachá‑
zely v Bílsku ‑Bělé. V souvislosti s festivalem jsem se 
obrátil na tehdejšího generálního a uměleckého ředi‑
tele Wacława Jankowského se dvěma žádostmi: žádám 
o povolení používat firemní telefon pro potřeby fes‑
tivalu (neexistovaly žádné mobily!) a zpřístupnit 
festivalu prostory v Těšíně zdarma. Dnes se to může 
zdát neuvěřitelné, ale ředitel souhlasil!

Ideu festivalu, se kterou přišli Jerzy Kronhold 
a Jakub Mátl, pro tisk do festivalového programu ver‑
balizoval Kuba. Oba jsme překládali tento text do 
polštiny, oba jsme jazyk druhé strany znali špatně. 
Výsledkem bylo, že tato práce měla někdy rysy filozo‑
fického semináře. Když jsem se nedokázal vypořádat 
s překladem klíčového pojmu „okrsek absurdity”, Kuba 
mi vysvětlil, že jde o ekvivalent pojmu der  Bereich 
v Heglovi, radil mi, abych si nastudoval polské pře‑
klady. Oh dobře… pracovali jsme doma u Kuby, který 
měl impozantní knihovnu, ale jak se zdá, neměl tam 
Hegla v polštině. Zůstalo tedy u „prostoru absurdity”. 
Absurdním místem byl Těšín a Těšínské Slezsko roz‑
dělené hranicí, a čta víc a hlouběji, byla to myšlenka, 
že hranice, jež rozdělují lidi, vytvářejí kolem sebe pro‑
stor, ve kterém se rodí absurdita.

V zhuštěné podobě pak naše přemýšlení o tom, jaký 
by měl být divadelní festival v Těšíně a Českém Těšíně, 

zformuloval Jakub Mátl v dopise ze dne 6. dubna 1990 
adresovaném českému náměstkovi ministra kultury 
 Josefu Šimonovi, ve kterém žádál o ministerský grant:

„Idea festivalu se odvíjí od základního státotvor‑
ného a evropsky nosného myšlení, jak je soustředěno 
v bytí národa v Evropě koncem 20. století, vzájemné 
kulturní, mravní a venkoncem kultivační solidarity. 

Poděkování od Jakuba Mátla pro ty, kdo se podíleli na organizaci 
prvního festivalu Na hranici, 29. 5. 1990  
Podziękowanie Jakuba Mátla dla osób zaangażowanych  
w organizację pierwszego festiwalu Na Granicy, 29 maja 1990



[ 199 ]

v archivech SPCzS na dokument, který jsem napsal 
(podařilo se mi zapomenout!): Předpoklady programu 
II. festivalu Na hranici ze dne 6. prosince 1990. 

S jistými úpravami tenkrát zapsaný programový 
model je realizovaný dodnes. Sestával z následují‑
cích elementů: a) vynikající představení „oficiálního” 
polského a československého divadla; b) představení 
divadel na hranici estetiky, které přesahují tradiční 
divadelní konvence; c) divadla etnické, jako je Pol‑
ské lidové divadlo ve Lvově nebo ukrajinské divadlo 
z Prešova na Slovensku; d) dvě divadla mimo Českoslo‑
vensko a Polsko umístěná v jedné ze tří prezentovaných 
skupin. Přehlídka představení bude věnována ideám 
střední Evropy, doprovázená setkáním divadelních kri‑
tiků, spisovatelů a překladatelů.

Od druhého ročníku se také změnil organizační 
vzorec – „společná aktivita”, v rámci které byl první 
festival vytvořen, to se podaří pouze jednou. Bylo 
nutné provést „profesionalizaci”.

Evropský dům a moudrost – obojí se otevře na malé 
ploše divadla a uměle rozděleného města jako vzor i do 
dalších let (r. 1991 – Mrožek, 1992 – Ionesco, 1993 – 
Beckett atd.). Současné teatrologii a divadlu prospěje 
vzájemná přátelská konfrontace”.

Čím více času plyne od napsání těchto slov, tím více 
si uvědomuji originalitu, a vlastně radikální revoluční 
myšlenky Kronholda a Mátla, kteří se rozhodli pro di‑
vadelní umění – jedním z tradičních úkolů jak v polské 
kultuře, tak i v české a slovenské je posílení národní 
identity, zdůraznění toho, jak se velmi lišíme – použí‑
váme jako prostředek mezinárodní dohody na území, 
které je nejen rozděleno (uměle, jak zdůraznil Kuba) 
politickou hranicí, ale ale také je skutečně plné roz‑
porů vyplývajících z historické minulosti a stále živých 
stereotypů. Na základě opravdové (morální a kulturní) 
vzájemné solidarity, která přesahuje nacionalismus. 
A to ne pomocí nějakých přesvědčivých pseudo‑
‑uměleckých akcí, ale odkazem na důležitá dramatická 
díla ve druhé polovině 20. století, kladením nejtěžších 
otázek ne Čechům, Slovákům nebo Polákům, ale všem 
lidem – bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství nebo 
národnost.

Praxe ukázala, že myšlenka na festival – tvorbu 
jednoho autora je možná myšlenka vznešená, ale z po‑
hledu publika je docela... těžko přijatelná, a trochu 
anachronická. Ve skutečnosti to bylo možné pouze v té 
době a ve vztahu k této konkrétní tvorbě. Z tohoto dů‑
vodu, aniž bychom odmítli základní morální a kulturní 
principy popsané Kubou Mátlem, který zemřel 28. října 
1990, jsme od roku 1991 změnili programový koncept. 
Při práci na této knize Gertruda Chowanioková narazila 

Nekrolog Jakuba Mátla – „Gazeta Prowincjonalna”, 1990
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kulturní středisko v Českém Těšíně a Těšínské diva‑
dlo. Festival měl být řízen tzv. direktoriátem – orgánem 
složeným z ředitelů institucí (respektive: Jerzy Herma, 
Wacław Jankowski – v roce 1991 nahrazen Markem 
Gajem, Gertruda Chowanioková a Ladislav Slíva), 
v čele s mluvčím SPCz, a tehdy nedávno jmenovaným 
ředitelem odboru kultury Vojvodského úřadu v Bílsku‑
‑Bělé Jerzym Kronholdem. 

Instituce delegovaly své zaměstnance do organi‑
zační kanceláře (Mirosławu Pindór, Mášu Vízdalovou 
a mne jako vedoucího). V průběhu let se bude or‑
ganizační model měnit mnohem častěji než model 
programu, jehož otevřenost mu umožnila ukázat vět‑
šinu reprezentativních divadelních počinů té doby za 
tři desetiletí v Těšíně a Českém Těšíně. 

Důležitým doplňkem tohoto modelu bylo v roce 
1993 zavedení soutěže o cenu Zlomené závory (my‑
slím, že mám čest být autorem názvu ceny) – nejde 
o odmítnutí myšlenky „přátelské konfrontace” na‑
stíněné Jakubem Mátlem, ale o ryze marketingovou 
myšlenku: o nic se tisk nezajímá více než o hodno‑
cení. Pro porotce to bylo velmi obtížné: jak porovnat 
nesrovnatelné fenomény z různých kulturních oblastí? 
Abychom vyvázli z tohoto problému, mezinárodní po‑
rota se ve svých verdiktech obecně odvolávala na různé 
hranice, které někdy umožňovaly včasné rozpoznání 
důležitých jevů při setkání s divadelními kulturami, 
jako je tvorba držitele rekordu mezi vítězi (3 ceny) 
Ondřeje Spišáka nebo – na prahu režijní kariéry – Jan 
Klata (Zlomená závora za Rewizora byla jeho první 
festivalovou cenou). Od roku 2011 udělují cenu Zlo‑
mená závora diváci. Tato změna měla triviální finanční 

Hlavní teze programu II. festivalu Na hranici, 6. prosince 1990
Założenia programowe II festiwalu Na Granicy, 6 grudnia 1990 (s. 2), 
Archiv/archiwum SPCzS

Hlavním organizátorem zůstala Polsko‑
‑československá solidarita, ale do pořádání festivalu 
se oficiálně připojily organizace, se kterou byli spojeni 
aktivisté organizující první festival. Patří sem: Národní 
dům v Těšíně, Teatr Polski v Bílsku ‑Bělé, Městské 
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reformátora meziválečných let. Tehdy jsem nevěděl, 
že vytvářím osnovu kontaktů, jež budou trvat mnoho 
let. Před sto lety Osterwa a Mieczysław Limanowski 
vytvořili Redutu – první polskou divadelní laboratoř, 
jež byla také průkopníkem v přinášení vysoce kva‑
litního umění do nejvzdálenějších koutů Polska. Za 
tímto účelem se jeho herci vydali na několik týdnů 
cestovat po železnici ve speciálních vozech. Hráli 
v Těšíně šestkrát: 29. července 1926 – V malém domě 
Tadeusze Rittnera, 30. července toho roku – Světáka 
Jerzyho Szaniawského, 30. května 1927 – Panenské 
sliby Aleksandra Fredra, 18. července 1927 – na těšín‑
ském náměstí legendárního plenérového Calderonova 
Nezlomného knížete v úpravě Juliusze Słowackého, 
4. května 1938 – Utekla mi křepelička Stefana Žerom‑
ského, a 3. června 1939 – Návrat Przełęckého Jerzyho 
Zawieyského.

Díky nim mohli obyvatelé poprvé vidět divadlo ne‑
odehrávající se na klasickém jevišti a první divadelní 
představení v plenéru. Ale co je důležitější, Osterwa 
nepřivezl nad Olši kasovní trháky, ale tři spíše ambici‑
ózní současná dramata a dvě klasická díla. Důvěřoval 
divákům. V tomto ohledu se snažíme následovat jeho 
kroky.

důvody, ale v průběhu let se ukázala jako důležitý 
aspekt vývoje programu festivalu.

Nejdůležitější, kromě výstav a hudebních koncertů, 
které se objevily velmi brzy v programech festivalu, 
bylo zaměření na práci s publikem. Tento festival se 
liší od mnoha podobných akcí tím, že se nezaměřuje 
na vytváření aktivit důležitých pouze pro uměleckou 
komunitu, neodvrací se zády ke komunitě, ve které pů‑
sobí, nebo takových, jež jsou přehlídkou hvězd nebo 
programovou montáží atrakcí a jejichž cílem je pouze 
uspokojení snobství. V naší práci je důležitá práce pro 
místní publikum. Proto kromě diskusí, které bouřlivě 
probíhají již mnoho let s tvůrci představení, pomáhají 
porozumět motivaci uměleckých rozhodnutí a dávají 
přednost kultuře dialogu, organizujeme řadu vzděláva‑
cích aktivit a workshopů tak, aby sledování divadelního 
představení na festivalu zanechalo v duši diváka něco 
víc než jen uspokojení se setkání s „živými” slavnými 
umělci. To je také motivace k prezentaci vynikajících 
představení pro děti a mládež v programu v posled‑
ních letech, s jasným záměrem hrát o víkendu alespoň 
jedno takové představení, umožňující rodinám navští‑
vit divadlo.

Je v tom také mimovolné navázání na vzdálenější 
a dobrou tradici. Citovaný dokument z roku 1990 
obsahuje málo připomínanou informaci, že druhý fes‑
tival byl doprovodnou akcí ke krakovskému kongresu 
UNESCO – setkání ministrů kultury při Konferenci 
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

V té době jsem hovořil s ředitelkou Krakovské 
kongresové kanceláře Marii Osterwa ‑Czekaj, dce‑
rou Juliusze Osterwy – velkého polského divadelního 

Chlapci z Pavelské ulice a diváci 
Chłopcy z Placu Broni i widzowie, 2019
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Projekt Impuls 89IMPULS 89

Impuls 89 je speciální programový modul 29. 
divadelního festivalu, který připomíná a popula‑
rizuje úspěchy třicetileté polsko‑česko‑slovenské 
spolupráce v oblasti kultury, představující celou řadu 
iniciativ vzešlých z prostředí Polsko‑česko‑slovenské 
solidarity a připomínající, že zdrojem byl odpor proti 
komunistickému režimu, který se zhroutil v Polsku 
a Československu v roce 1989.

Hlavní aktivity tohoto projektu proběhly 31. května 
2019. Dopoledne se konala setkání pro středoškolskou 
mládež (Třinec, Těšín), kombinovaná s promítáním 
dokumentárního filmu Wrocław 99 mínus 10 (režie 
V. Merta), během kterého měli mladí lidé příležitost 
hovořit s aktivními účastníky událostí roku 1989 (Pet‑
ruška Šustrová, Vladimír Šebek, Paweł Skrzywanek, 
Remigiusz Lenczyk, Julian Golak, Jan Stachowski, 
Artur Kasprzykowski).

V Muzeu Těšínského Slezska byla otevřena 
výstava dokumentující Polsko‑české dny křesťanské 
kultury Buďme rodina, které se pořádají od roku 1990 
z iniciativy Juliana Golaka prostřednictvím oblastní 
pobočky SPCzS v Nové Rudě.

V Café Museum se uskutečnilo mezinárodní setkání 
aktivistů bývalé polské opozice, českých disidentů, 

členů SPCzS a jejich příznivců. Účastníky panelové 
diskuse byli: Andrzej Jagodziński, Petr Pospíchal, 
Julian Golak, Petruška Šustrová, Aleš  Bartusek, Janusz 
Okrzesik, Paweł Skrzywanek, Jan Král, Ota Nepilý, 
Remigiusz Lenczyk, Jerzy Kronhold;  diskusi modero‑
vali Gertruda Chowanioková a Janusz Legoń.

Proběhla i vernisáž výstavy v Galerii Půda v KaSS 
„Střelnice” v Českém Těšíně Hranice | Granica – spo‑
lečný umělecký projekt výtvarníků z Těšína a Českého 
Těšína. Na závěr pátečního dne proběhl koncert polské 
zpěvačky Antoniny Krzysztoń s kapelou.

V sobotu 1. června byla v Galerii Těšínského diva‑
dla v Českém Těšíně otevřena dokumentární výstava 
Impuls 89 – prezentace důležitých momentů v historii 
spolupráce mezi českou a polskou opozicí v 80. letech, 
události roku 1989 ve Vratislavi, na Těšínském Slez‑
sku a historie třiceti let činnosti poboček SPCzS 
a jejich českých partnerů. 

Autorkou projektu a kurátorkou dokumentární 
výstavy byla Gertruda Chowanioková.
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Projekt Impuls 89

Impuls 89 to specjalny moduł programowy 29. edy‑
cji festiwalu teatralnego Bez Granic, upamiętniający 
i popularyzujący dorobek trzydziestu lat współpracy 
polsko‑czesko‑słowackiej w dziedzinie kultury, pre‑
zentujący różnorodne inicjatywy wywodzące się ze 
środowiska Solidarności Polsko‑Czesko‑Słowackiej 
oraz przypominający, że ich źródłem był opór spo‑
łeczny przeciwko reżimowi komunistycznemu, który 
upadł w Polsce i Czechosłowacji w 1989.

Główne działania odbywały się 31 maja. W godzi‑
nach porannych miały miejsce spotkania dla młodzieży 
szkół średnich (Třinec, Cieszyn), połączone z projek‑
cją filmu dokumentalnego Wrocław 99 minus 10 (reż. 
V. Merta), podczas których młodzi ludzie mieli oka‑
zję rozmawiać z aktywnymi uczestnikami wydarzeń 
1989 (m.in. Petruška Šustrová, Vladimír Šebek, Pa‑
weł Skrzywanek, Remigiusz Lenczyk, Jan Stachowski, 
 Julian Golak, Artur Kasprzykowski). 

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego została otwarta 
wystawa dokumentująca Polsko‑Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej Bądźmy rodziną organizowane od 
1990 roku z inicjatywy Juliana Golaka przez Oddział 
Regionalny SPCzS w Nowej Rudzie. W pobliskiej 
Café Muzeum odbyło się międzynarodowe spotkanie 

działaczy dawnej polskiej opozycji, czeskich dysyden‑
tów, członków SPCzS i osób ich wspierających. Udział 
wzięli: Andrzej Jagodziński, Petr Pospíchal, Julian Go‑
lak, Petruška Šustrová, Aleš Bartusek, Janusz Okrzesik, 
Paweł Skrzywanek, Jan Král, Ota Nepilý, Remigiusz 
Lenczyk; dyskusję moderowali Gertruda Chowanio‑
ková i Janusz Legoń.

W Galerii Půda w KaSS Střelnice w Czeskim Cie‑
szynie odbył się wernisaż wystawy Hranice | Granica 
– wspólnego projektu artystów z Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna (wystawa była prezentowana do 28 czerwca 
2019) a na zakończenie tego dnia wystąpiła Antonina 
Krzysztoń z zespołem.

W sobotę 1 czerwca w Galerii teatru Těšínské di‑
vadlo w Czeskim Cieszynie została otwarta wystawa 
dokumentalna pod tytułem Impuls 89, prezentująca 
ważne momenty z historii współpracy czeskich i pol‑
skich opozycjonistów lat 80., wydarzenia 1989 roku 
we Wrocławiu i na Śląsku Cieszyńskim oraz panoramę 
trzydziestu lat działalności oddziałów SPCzS i ich cze‑
skich partnerów.

Autorką projektu Impuls 89 i kuratorką wystawy 
była Gertruda Chowanioková.
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Těšín – setkání na střední škole / Cieszyn – spotkanie w liceum

Café Muzeum – dyskusja / diskuse – Petruška Šustrová

Café Muzeum – dyskusja / diskuse – Andrzej Jagodziński

Café Muzeum – dyskusja / diskuse – Janusz Okrzesik

Setkání na střední škole v Třinci / Spotkanie w liceum w Trzyńcu

Café Muzeum – dyskusja / diskuse – Ota Nepilý
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Výstava Buďme rodina – vernisáž / Wystawa Bądźmy rodziną – wernisaż

Výstava/Wystawa Hranice | Granica

Výstava Hranice | Granica – vernisáž 
Wystawa Hranice | Granica – wernisaż

Výstava/Wystawa Hranice | Granica

Výstava Buďme rodina – vernisáž / Wystawa Bądźmy rodziną – wernisaż
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Antonina Krzysztoń – koncert Antonina Krzysztoń

Výstava Impuls 89 – vernisáž / Wystawa Impuls 89 – wernisaż
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REGINA BANDAREWICZ 
 Ľ Absolventka etnografie a žurnalistiky na Jagellonské uni‑
verzitě v Krakově. Pořadatelka a koordinátorka mnoha 
ročníků mezinárodních festivalů a kulturních akcí (mj. 
v letech 1992–2012 Mezinárodního divadelního festivalu 
Na hranici/Bez hranic), významných pro polsko ‑české 
pohraničí. Členka SPCzS. 

 Ľ Absolwentka etnografii i dziennikarstwa na Uniwersy‑
tecie Jagiellońskim w Krakowie. Organizatorka i koor‑
dynatorka wielu edycji, ważnych dla polsko ‑czeskiego 
pogranicza, międzynarodowych festiwali i imprez kultu‑
ralnych (m.in. w latach 1992–2012 Festiwalu Teatralnego 
Na Granicy/Bez Granic). Członkini SPCzS.

LUCIE BAČÍKOVÁ
 Ľ Pracovnice v kultuře v regionu česko ‑polského pohra‑
ničí. Od roku 1993 pracovala v KaSS„Střelnice” při 
organizaci MDF Na hranici (nyní Bez hranic), filmové 
přehlídky Kino na hranici, Svátku tří bratří, hudebních 
a folklorních aktivit. Je autorkou společného každoroč‑
ního mezinárodního setkání děti „Za strašidly na Piastov‑
skou věž”. Od roku 2011 pracuje ve Středisku volného 
času AMOS, v současnosti jako koordinátorka česko‑
‑polského projektu hrazeného ze strukturálních fondů EU. 

 Ľ Animatorka kultury w polsko ‑czeskim regionie przygra‑
nicznym. Od 1993 roku pracowała w Centrum Społeczno‑
‑Kulturanym „Střelnice” w Czeskim Cieszynie przy orga‑
nizacji MFT Na Granicy (Bez Granic), przeglądu Kino na 

Granicy, Święta Trzech Braci oraz działań muzycznych 
i folklorystycznych. Jest autorką wspólnego corocznego 
międzynarodowego spotkania dzieci Strachy pod zam‑
kową wieżą. Od 2011 pracuje w Centrum Czasu Wolnego 
AMOS, obecnie jako koordynator polsko ‑czeskiego pro‑
jektu finansowanego z funduszów strukturalnych. 

ALEŠ BARTUSEK
 Ľ Novinář a vydavatel, člen SPCzS z Ostravy, organizátor 
prvních polsko ‑českých kontaktů ve Slezsku a na Moravě, 
aktuálně žijící v Polsku.

 Ľ Dziennikarz i wydawca, członek SPCzS z Ostrawy, orga‑
nizator pierwszych kontaktów polsko ‑czeskich na Śląsku 
i Morawach, obecnie mieszka w Polsce.

KINGA CIBA
 Ľ Pracovnice v oblasti kultury na polsko ‑českém pohraničí. 
Pracovala v Národním domě v Těšíně, v současné době 
v Komunitním centru pro kulturu a rekreaci. Od roku 
2008 působí také v oblasti nevládních organizací (od roku 
2010 jako tajemnice SPCzS, regionální pobočky v Těšíně, 
od roku 2016 předsedkyně Nadace sociální aktivity Cie‑
szynianka). Od roku 2009 se aktivně podílí na přípravě 
MDF Bez hranic. Má několikaleté zkušenosti se získá‑
váním a realizací projektů spolufinancovaných EU, Vise‑
grádským fondem, státním rozpočtem, vojvodstvím, 
okresem, obecními samosprávnými jednotkami a soukro‑
mým sektorem zejména v oblasti kultury a sportu.

Lidé

Ludzie
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 Ľ Animatorka kultury na pograniczu polsko ‑czeskim. Pra‑
cowała w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy, 
a obecnie w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji 
„Cieszynianka”. Od roku 2008 działa także w organi‑
zacjach pozarządowych (od roku 2010 jest sekretarzem 
SPCzS OR w Cieszynie, od 2016 jest prezesem Funda‑
cji Aktywności Społecznej Cieszynianka). Od roku 2009 
zaangażowana w organizację MFT Bez Granic. Ma wie‑
loletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu 
grantów na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe finanso‑
wanych ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Wyszeh‑
radzkiego, z budżetu państwa i samorządów wojewódz‑
kich, powiatowych i gminnych oraz sektora prywatnego. 

ADAM CIEŚLAR 
 Ľ V letech 1999–2010 byl aktivním členem SPCzS – orga‑
nizoval a inicioval kulturní aktivity na polsko ‑česko‑
‑slovenských hranicích. V letech 2007 a 2009 koordinoval 
organizaci MDF Bez hranic. V letech 1999–2008 jako 
pracovník Těšínského kulturního centra „Národní dům” 
spoluvytvářel polsko ‑české akce ve městě a regionu 
(Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sboro‑
vého zpěvu; Jazzový festival a Svátek tří bratří). Je spo‑
luautorem mnoha kulturních projektů spolufinancovaných 
Evropskou unií, Slezským maršálkovským úřadem a Mini‑
sterstvem kultury PR. V současné době působí jako ředi‑
tel Těšínského kulturního centra „Národní dům” v Těšíně.

 Ľ W latach 1999–2010 czynnie działał w SPCzS, organi‑
zując i inicjując działania kulturalne na polsko ‑czesko‑
‑słowackim pograniczu. Przez kilka lat był członkiem za‑
rządu stowarzyszenia. W 2007 i 2009 roku koordynował 
organizację MFT Bez Granic. W latach 1999–2008 jako 
pracownik Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Naro‑
dowy” współtworzył polsko ‑czeskie imprezy na terenie 
miasta i regionu (Międzynarodowa Dekada Muzyki Or‑
ganowej, Chóralnej i Kameralnej, Cieszyński Festiwal 
Jazzowy, Święto Trzech Braci). Współautor wielu pro‑
jektów z dziedziny kultury dofinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Ministerstwa Kultury RP. Aktualnie dyrektor Cieszyń‑
skiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.

GERTRUDA CHOWANIOKOVÁ
 Ľ Absolventka Filozofické fakulty University Palackého 
v Olomouci. Intenzivně se zabývala polsko ‑českými 
vztahy v rámci své činnosti v Občanském fóru, kde se 
účastnila neformálních setkání s polskými členy SPCz. 
Byla ředitelkou kulturního střediska v Českém Těšíně 
(1990 ‑2004). Zapojila se do organizace festivalu SPCz 
v Těšíně (1990). Stála u zrodu Mezinárodního divadel‑
ního festivalu Na hranici (nyní Bez hranic), kterému se 
věnovala mnoho let jako koordinátorka a ředitelka. Spo‑
luzakladatelka a organizátorka filmové přehlídky Kino 
na hranici, Svátku tří bratří, hudebních festivalů, výstav 
a konferencí, iniciátorka mnoha dalších významných 
iniciativ v oblasti polsko ‑česko ‑slovenské spolupráce 
v regionu, byla také regionální mluvčí SPCzS. Má mno‑
haleté zkušenosti se získáváním grantů z veřejných pro‑
středků (Visegradský fond a evropské fondy).V současné 
době je zástupcem Generálního mluvčího SPCzS, exper‑
tem Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko 
a konzultantkou mezinárodních kulturních aktivit.

 Ľ Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Palackiego 
w Ołomuńcu. Relacjami polsko ‑czeskimi zaczęła zajmo‑
wać się intensywnie w ramach pracy w Forum Obywa‑
telskim, gdzie brała udział w nieformalnych spotkaniach 
z polskimi członkami SPCz. Była dyrektorką Mejskiego 
ośrodka kultury w Czeskim Cieszynie (1990–2004). Była 
u narodzin Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Na 
Granicy (dzisiaj Bez Granic), któremu poświęciła wiele 
lat jako koordynatorka i długoletnia dyrektorka. Zaanga‑
żowała się w organizację Festiwalu SPCz w Cieszynie 
(1990). Współzałożycielka i organizatorka przeglądu fil‑
mowego Kino na Granicy, Święta Trzech Braci, festiwali 
muzycznych, współtwórczyni wielu wystaw i konferen‑
cji, inicjatorka wielu innych znaczących inicjatyw w za‑
kresie współpracy polsko ‑czesko ‑słowackiej w regionie. 
Była także rzecznikiem regionalnym SPCzS. Ma wielo‑
letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów 
ze środków publicznych, również międzynarodowych 
(Fundusz Wyszehardzki i środki europejskie). Obecnie 
pełni funkcję zastępcy rzecznika generalnego SPCzS, 
eksperta Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
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Cieszyński oraz konsultanta międzynarodowych imprez 
kulturalnych. 

KATARZYNA DENDYS ‑KOSECKA 
 Ľ Herečka, zpěvačka, kulturní manažerka. Absolventka 
Vokální a herecké školy v Gdyni, pedagogiky na Slezské 
univerzitě v Katovicích a postgraduálního studia Ekono‑
mické univerzity v Katovicích. Od roku 2011 je členkou 
Asociace Centra umění „Kontrast” v Bílsku ‑Bělé, kde 
provozuje Krakovský salon poezie Anny Dymny. Od roku 
2013 pravidelně spolupracuje s odborem občanských věcí 
magistrátu Bílska ‑Bělé (projekty „Veletrh sociální ekono‑
miky” a „Nevládní pikniky”). Od r. 2017 je organizační 
ředitelkou MDF Bez hranic a členkou těšínské SPCzS. 
Od roku 2018 pracuje v loutkovém divadle Banialuka 
(propagace, reklama, získání externích finančních pro‑
středků a realizace vzdělávacích projektů). Má několi‑
kaleté zkušenosti jako koordinátorka realizace projektů 
spolufinancovaných z Visegrádského fondu, státního roz‑
počtu, územních samosprávných celků a soukromého 
sektoru. V rámci uměleckých hudebních aktivit vystupo‑
vala jako host v mnoha prestižních divadlech v Polsku.

 Ľ Aktorka, wokalistka, menedżer kultury. Absolwentka 
Studium Wokalno ‑Aktorskiego w Gdyni, pedagogiki na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów po‑
dyplomowych na wydziale ekonomii Uniwersytetu Eko‑
nomicznego w Katowicach. Od 2011 członek Stowa‑
rzyszenia Centrum Sztuki „Kontrast” w Bielsku ‑Białej 
(prowadzi Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej). 
Od 2013 współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatel‑
skich Urzędu Miasta w Bielsku ‑Białej (projekty „Targi 
 Ekonomii Społecznej” oraz „Pikniki Organizacji Poza‑
rządowych”). Od 2017 dyrektor organizacyjny MFT Bez 
Granic oraz członek SPCzS. Od 2018 pracuje w Teatrze 
Lalek Banialuka. Była koordynatorem realizacji projek‑
tów dofinansowanych z Funduszu Wyszehradzkiego, bu‑
dżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
sektora prywatnego. W ramach działalności artystycz‑
nej występowała gościnnie w prestiżowych teatrach 
w Polsce.

MARIAN DEMBINIOK
 Ľ Historik, současný ředitel Muzea Těšínského Slezska, 
dlouholetý mluvčí regionální pobočky SPCzS v Těšíně, 
iniciátor předrevolučních protestních akcí v Těšíně, dlou‑
holetý ředitel Mezinárodního divadelního festivalu Na 
hranici. Spoluzakladatel mnoha významných spolků a ini‑
ciátor významných regionálních aktivit. Autor a spolu‑
autor desítek historických knih a výstav. 

 Ľ Historyk, obecnie dyrektor Muzeum Śląska Cieszyń‑
skiego w Cieszynie, wieloletni dyrektor Festiwalu Te‑
atralnego Na Granicy, rzecznik regionalny SPCzS, 
w 1989 inicjator demonstracji w Cieszynie. Współzało‑
życiel wielu ważnych stowarzyszeń i inicjator istotnych 
działań na rzecz regionu. Autor i współautor kilkudziesię‑
ciu książek historycznych i wystaw.

JOLANTA DYGOŚ
 Ľ Absolventka Jagellonské univerzity v Krakově (polská 
filologie) a postgraduálního studia historie a společnosti 
na Slezské univerzitě v Katovicích. V letech 1987–1989 
pracovala jako asistentka na Slezské univerzitě, pobočce 
v Těšíně. Od roku 1990 pracuje jako učitelka polského 
jazyka. V roce 1990 pracovala při organizaci festivalu OF 
a SPCz. V roce 1999 dala podnět ke vzniku filmové pře‑
hlídky „Kino na hranici”. V roce 2008 založila občan‑
ské sdružení Kultura na hranici, jehož je předsedkyní. Je 
zároveň dlouholetou ředitelkou filmové přehlídky Kino 
na hranici.

 Ľ Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagielloń‑
skim w Krakowie, a następnie studia podyplomowe Hi‑
storia i Społeczeństwo na Uniwersytecie Śląskim w Ka‑
towicach. W latach 1987–1989 pracowała jako asystent 
na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie, a od 1990 
jako nauczycielka języka polskiego. Od 1990 roku jest 
członkiem SPCzS. Swoją działalność w SPCz rozpoczęła 
w 1990 pracą przy organizacji festiwalu SPCz i Forum 
Obywatelskiego. W 1999 wymyśliła i zaczęła organizo‑
wać Przegląd Filmowy Kino na Granicy, do którego re‑
alizacji powołała w 2008 roku Stowarzyszenie Kultura 
na Granicy, którego jest prezesem i wieloletnią dyrektor 
przeglądu.
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JANA GALÁŠOVÁ
 Ľ Ředitelka Městské knihovny Český Těšín. Je autorkou 
řady mezinárodních projektů v oblasti kulturní a vzdě‑
lávací. V rámci česko‑polské spolupráce organizuje od 
r. 2013 v Čítárně a kavárně Avion diskusní cyklus „Bez 
stereotypů. Češi a Poláci o sobě navzájem” s partnerem 
Zamek Cieszyn. Je autorkou Mezinárodního literární fes‑
tivalu Čtení nad Olzou (partner Biblioteka Miejska w Cie‑
szynie), který probíhá každé dva roky v Českém Těšíně 
a Cieszyně. V r. 2010 organizovala v Českém Těšíně  
„Mezinárodní  setkání spisovatelů” ve spolupráci s  Obcí 
spisovatelů v Praze, kterého  se  zúčastnilo na 30 autorů 
a literárních kritiků Česka, Polska, Slovenska a Německa. 
Je autorkou mezinárodních  projektů pro mládež, part‑
nery jsou veřejné knihovny  ve městech Cieszyn, Rož‑
ňava, Daruvar (Chorvatsko), např.  „Staň se spisovatelem 
– mezinárodní soutěž ve tvůrčím psaní  pro mládež do 
15 let” probíhá od r. 2010, koná se každé dva roky, dříve  
„Moje město – mezinárodní literární soutěž pro děti“ 
(1998–2009).

 Ľ Kieruje Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Au‑
torka wielu międzynarodowych projektów w dziedzinie 
kultury i edukacji. W ramach współpracy czesko‑pol‑
skiej organizuje od 2013 roku w czeskocieszyńskiej ka‑
wiarni literackiej Avion cykl dyskusyjny „Bez stereoty‑
pów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem” (partnerem jest 
Zamek Cieszyn). Twórczyni Międzynarodowego Festi‑
walu Literackiego „Czytanie nad Olzą” (partner: Biblio‑
teka Miejska w Cieszynie), odbywającego się co dwa 
lata w Czeskim Cieszynie i Cieszynie. W 2010 zorgani‑
zowała w Czeskim Cieszynie Międzynarodowe Spotka‑
nie Pisarzy we współpracy z praskim Związkiem Pisarzy, 
w którym wzięło udział 30 autorów i krytyków litearac‑
kich z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Organizuje wiele 
iędzynarodowych projektów dla młodzieży, w których 
partnerami są biblioteki publiczne w Cieszynie, Rožňavie 
i chorwackim Daruvarze, np. „Zostań pisarzem” – mię‑
dzynarodowy konkurs twórczego pisania dla młodzieży 
do lat 15 odbywający się co dwa lata od 2010 (w latach 
1998–2009 pod nazwą Międzynarodowy Konkurs Lite‑
racki dla Dzieci „Moje miasto”).

JULIAN GOLAK
 Ľ Spoluorganizátor stávek a protestů proti komunistickému 
režimu v roce 1980. Během stanného práva byl mnoho‑
krát zadržen a uvězněn, v letech 1983–1985 byl spolu‑
zakladatelem Klubu katolické inteligence v Nové Rudě. 
Již 30 let je hlavním organizátorem každoročních Polsko‑
‑českých dnů křesťanské kultury pod heslem „Buďme 
rodina”. Od roku 1995 je Generálním mluvčím SPCzS. 
Iniciátor a organizátor prvního polsko ‑českého eurore‑
gio nu Glacensis (1994–1997). U příležitosti 1050. výročí 
pokřestění Polska původce a organizátor Stezky sv. Vojtě‑
cha z Prahy do Vratislavi – 1. etapa. Spoluorganizátor pro‑
jektu I. kongresu znalostí o Česku v Polsku. Autor mnoha 
článků publikovaných v časopisech o pohraničí, o polsko‑
‑české spolupráci a potřebě polsko ‑česko ‑německého 
usmíření křesťanů. Poslanec sněmovny Dolnoslezského 
kraje v letech 2006–2018, člen a předseda mnoha nadací 
a sdružení. Spoluautor několika knih o regionálním rozvoji 
a ochraně životního prostředí. 

 Ľ Współorganizator strajków i protestów przeciwko wła‑
dzy komunistycznej w 1980 roku. Wielokrotnie zatrzy‑
mywany i więziony w stanie wojennym. W latach 1983–
1985 współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Nowej Rudzie. Od 30 lat jest głównym organizatorem 
Polsko ‑Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod ha‑
słem „Bądźmy Rodziną”. Julian Golak od 1995 roku jest 
rzecznikiem generalnym SPCzS. Pomysłodawca i organi‑
zator pierwszego polsko ‑czeskiego Euroregionu Glacen‑
sis (1994–1997). Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski 
pomysłodawca i organizator Szlaku Świętego Wojciecha 
z Pragi do Wrocławia – I etap. Współorganizator I Kon‑
gresu Czechoznawstwa Polskiego. Autor wielu artyku‑
łów opublikowanych w czasopismach na pograniczu na 
temat współpracy polsko ‑czeskiej oraz potrzeby polsko‑
‑czesko ‑niemieckiego pojednania chrześcijan. W latach 
20016–2018 radny sejmiku Województwa Dolnoślą‑
skiego, członek i prezes wielu fundacji i stowarzyszeń. 
Współautor kilku książek o rozwoju regionalnym i ochro‑
nie środowiska. 
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ANDRZEJ GRAJEWSKI
 Ľ Historik a novinář, zakladatel SPCz v Bílsku ‑Bělé, orga‑
nizátor pašování ilegálních tiskovin do ČSSR, organizá‑
tor demonstrace v Bílsku ‑Bělé na obranu Havla. V letech 
1999–2006 zasedal v kolegiu Ústavu národní paměti 
(jeden rok jako předseda). Byl také členem Polsko‑
‑ruské skupiny pro obtížné záležitosti a spolupředsedou 
Správní rady Nadace pro polsko ‑německou spolupráci. 
Je zástupcem šéfredaktora katolického týdeníku „Gość 
Niedzielny”.

 Ľ Historyk i dziennikarz, założyciel SPCz w Bielsku ‑Białej, 
organizator przerzutu bibuły do CSRS, organizator de‑
monstracji w Bielsku ‑Białej w obronie Havla. W latach 
1999–2006 zasiadał w Kolegium Instytutu Pamięci Na‑
rodowej I kadencji (przez rok jako przewodniczący). Był 
też członkiem Polsko ‑Rosyjskiej Grupy do Spraw Trud‑
nych oraz współprzewodniczącym zarządu Fundacji 
Współpracy Polsko ‑Niemieckiej. Zastępca redaktora na‑
czelnego tygodnika „Gość Niedzielny”.

JERZY HERMA
 Ľ Doktor ekonomických věd, ředitel Těšínského kultur‑
ního centra „Národní dům” v Těšíně, po politických změ‑
nách v roce 1989. Pořadatel a spoluzakladatel divadelního 
festivalu Na hranici, Svátku tří bratří, spolu autor a orga‑
nizátor hudebních festivalů – Dekády varhanní hudby, 
Těšínského jazzového podzimu, mnoha výstav a konfe‑
rencí ve spolupráci se Slezskou univerzitou, pobočkou 
v Těšíně. Byl iniciátorem mnoha dalších významných 
aktivit v oblasti polsko ‑česko ‑slovenské spolupráce 
v regionu. Bývalý člen správní rady Nadace polsko‑
‑česko‑slovenské solidarity, kulturou se zabývající člen 
správní Rady okresu Těšín, konzul PR v Ostravě a na 
Ukrajině ve Lvově, akademický učitel (Krakov, Bílsko‑
‑Běla, Żywiec, Těšín) v letech 1987–2016.

 Ľ Doktor nauk ekonomicznych, od przemian ustrojowych 
w Polsce w 1989 roku dyrektor Domu Narodowego 
w Cieszynie, organizator i współzałożyciel Festiwalu 
Teatralnego Na Granicy, Święta Trzech Braci, współ‑
twórca i organizator festiwali muzycznych Dekada Mu‑
zyki Organowej, Cieszyńska Jesień Jazzowa, wielu wy‑

staw i konferencji wraz z Uniwersytetem Śląskim Filia 
w Cieszynie, inicjator wielu innych znaczących inicja‑
tyw w zakresie współpracy polsko ‑czesko ‑słowackiej 
w regionie. Były członek Zarzadu Fundacji Solidarności 
Polsko ‑Czesko ‑Słowackiej, zajmujący się kulturą czło‑
nek Zarządu Starostwa Powiatowego w Cieszynie, kon‑
sul w Ostrawie i we Lwowie, nauczyciel akademicki 
w Krakowie, Bielsku ‑Białej, Żywcu i w Cieszynie w la‑
tach 1987–2016.

ANDRZEJ JAGODZIŃSKI
 Ľ Novinář, publicista, dopisovatel, překladatel české 
a slovenské literatury, ředitel Polského institutu v Bra‑
tislavě a první poradce Polského velvyslanectví v Bra‑
tislavě, ředitel Polského institutu a poradce Polského 
velvyslanectví v Praze, výkonný ředitel Mezinárodního 
visegrádského fondu, od roku 1976 spojen s polskou 
a československou demokratickou opozicí, zprostředko‑
val první kontakty mezi KSS KOR a Chartou 77. V letech 
1977–1989 byl spolupracovníkem polského nezávislého 
tisku a vydavatelství v podzemí. V 80. letech spolupra‑
covníkem československých emigračních časopisů. Pub‑
likoval žurnalistické texty, rozhovory a literární překlady 
v nezávislých časopisech i po roce 1989. Knižní překlady 
české literatury – V. Havel, M. Kundera, J. Škvorecký, B. 
Hrabal, P. Kohout. Je autorem knihy Psanci – rozhovory 
s českými emigranty. 

 Ľ Dziennikarz, publicysta, korespondent, tłumacz literatury 
czeskiej i słowackiej, dyrektor Instytutu Polskiego w Bra‑
tysławie i Pierwszy Radca Ambasady RP w Bratysławie, 
dyrektor Instytutu Polskiego i Radca Ambasady RP w Pra‑
dze, dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Fundu‑
szu Wyszehradzkiego. Od 1976 roku związany z polską 
i czechosłowacką opozycją demokratyczną, m.in. pośred‑
niczył w pierwszych kontaktach między środowiskiem 
KSS KOR i Karty 77. W latach 1977–89 współpracownik 
polskiej prasy niezależnej i podziemnych wydawnictw. 
W latach 80. współpracownik czechosłowackich pism 
emigracyjnych. Teksty publicystyczne, wywiady i prze‑
kłady literackie drukował na łamach czasopism niezależ‑
nych, a po 1989 roku. Tłumaczył książki Havla, Kundery, 
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Škvoreckiego, Hrabala,  Kohouta; autor książki „Banici – 
rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi”.

ZBIGNIEW JANAS
 Ľ V letech 1978–1980 byl spolupracovníkem Výboru spo‑
lečenské sebeobrany KOR (Výboru pro obranu dělníků). 
V roce 1980 vstoupil do Solidarity. Od roku 1981 byl čle‑
nem Národní komise Solidarity. Během válečného stavu 
se skrýval a pracoval v podzemních odborových orgá‑
nech. V letech 1985–1989 byl aktivistou podzemní SPCz, 
zakladatelem Polsko ‑maďarské solidarity. Od roku 1989 
do roku 2001 byl členem Sejmu a po ukončení svého 
působení v parlamentu je členem dozorčích rad akci‑
ových společností. Byl členem a předsedou představen‑
stva Nadace Štefana Bátoryho a v letech 1990–1991 byl 
ředitelem Fóra střední a východní Evropy v rámci této 
nadace.

 Ľ W latach 1978–1980 był współpracownikiem Komitetu 
Samoobrony Społecznej KOR. W 1980 wstąpił do Soli‑
darności. Od 1981 wchodził w skład Komisji Krajowej. 
W czasie stanu wojennego ukrywał się, zasiadał w pod‑
ziemnych władzach związku. W latach 1985–1989 był 
działaczem podziemnej SPCz i założycielem Solidarno‑
ści Polsko ‑Węgierskiej. Od 1989 do 2001 był posłem 
na Sejm. Od zakończenia pracy w parlamencie prowa‑
dzi działalność gospodarczą, zasiada w radach nadzor‑
czych spółek akcyjnych. Był członkiem władz Fundacji 
im. Stefana Batorego, pełnił funkcję jej prezesa zarządu, 
a w latach 1990–1991 był dyrektorem Forum Europy 
Środkowo ‑Wschodniej działającego przy tej fundacji.

MIROSŁAW JASIŃSKI
 Ľ Aktivní člen demokratické opozice v 80. letech (včetně 
Asociace nezávislých studentů NZS). Spoluzakladatel 
SPCz. 16. 4. 1987 organizátor demonstrace ve Vratislavi 
na obranu aktivisty Charty 77 a SPCz Petra Pospíchala. 
1987–1990 redaktor Bulletinu SPCz. Od června 1987 při‑
pravoval přenosy tiskařského zařízení a literatury nezá‑
vislých nakladatelství do Československa. V letech 
1987–1989 organizátor každoročních setkání zástupců 
opozice z Polska a Československa. Od prosince 1987 

je členem Regionální výkonné komise Solidarity Dol‑
ního Slezska. 15.–22. 5. 1988 účastník hladovky ve Vra‑
tislavi organizované hnutím Svoboda a mír (WiP) a SPCz 
za propuštění politických vězňů v Polsku a Českosloven‑
sku. V listopadu 1989 spoluorganizátor Přehlídky čes‑
koslovenské nezávislé kultury ve Vratislavi. 1990–1991 
poradce Polského velvyslanectví v Praze. 1991–1992 
náměstek vojvody ve Vratislavi, pak vratislavským voj‑
vodou. 1992–1994 odborný asistent na Vratislavské 
vysoké škole technické a konzultant privatizačních pro‑
jektů; 2001–2007 ředitel Polského institutu v Praze. Byl 
rovněž autorem scénářů a režisérem filmů a dokumentár‑
ních cyklů. 

 Ľ Aktywny działacz opozycji demokratycznej w latach 
80. XX wieku (Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS). 
Współzałożyciel SPCz. Organizator manifestacji we 
Wrocławiu w obronie aresztowanego działacza Karty 
77 i SPCz Petra Pospíchala. 1987–1990 redaktor „Biule‑
tynu SPCz”. Od czerwca 1987 przygotowywał przerzuty 
sprzętu i niezależnych wydawnictw do Czechosłowacji. 
1987–1989 organizator corocznych spotkań przedstawi‑
cieli opozycji z Polski i Czechosłowacji. Od grudnia 1987 
członek RKW „S” Dolny Śląsk. 15–22 V 1988 uczest‑
nik głodówki we Wrocławiu zorganizowanej przez Ruch 
Wolność i Pokój oraz SPCz na rzecz uwolnienia więź‑
niów politycznych w Polsce i Czechosłowacji. Współ‑
organizator Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Nie‑
zależnej we Wrocławiu. 1990 –1991 radca ambasady RP 
w Pradze. 1991–1992 wicewojewoda, następnie woje‑
woda wrocławski. 1992 –1994 wykładowca na Politech‑
nice Wrocławskiej i konsultant projektów prywatyzacyj‑
nych; 2001–2007 dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze. 
Zajmował się także tworzeniem scenariuszy i reżyserią 
filmów i cykli dokumentalnych. 

JOANNA JĘDRUSIK
 Ľ Umělkyně, kulturní animátorka, autorka textů (filmové 
recenze, eseje o umění). Autorka 19 samostatných malíř‑
ských výstav (Polsko, Austrálie, Německo, Česká repub‑
lika, Slovensko), podílí se na polských a mezinárodních 
uměleckých projektech, mj. „Dux Poloniae Baptizatur”, 
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„Cieszyński Głos Niepodległości”, „II RP na Śląsku 
Cieszyńskim. Pamięć – wspólnota – nowoczesność”, 
a na veřejně prospěšných aktivitách „W Cieszynie nie do 
pomyślenia”. Stipendistka maršálka Slezského vojvod‑
ství. Pedagogická činnost: Slezská univerzita, pobočka 
v Těšíně, Edmonton Art Gallery, Alberta, Kanada, pol‑
ská škola na velvyslanectví Polské republiky v Praze, 
Národní dům v Těšíně. Spolupracuje s festivaly „Ekotop‑
film / Envirofilm – festival filmov o trvalo udržateľnom 
rozvoji” v Bratislavě a Mezinárodním filmovým festiva‑
lem Příběhy Země v Praze.

 Ľ Artystka, animatorka kultury, autorka tekstów kultury 
(recenzje filmowe, eseje dotyczące sztuki). Autorka 19 
indywidualnych wystaw malarstwa (Polska, Austra‑
lia, Niemcy, Czeska Republika, Słowacja), bierze udział 
w polskich i międzynarodowych projektach artystycz‑
nych. Autorka i producentka projektów „Dux Poloniae 
Baptizatur”, „Cieszyński Głos Niepodległości”, „II RP 
na Śląsku Cieszyńskim. Pamięć – wspólnota – nowo‑
czesność” oraz akcji prospołecznej „W Cieszynie nie 
do pomyślenia”. Stypendystka Marszałka Wojewódz‑
twa Śląskiego. Praca dydaktyczna: UŚ Filia w Cieszynie, 
Edmon ton Art Galery, Alberta, Canada, Polska Szkoła 
przy Ambasadzie RP w Pradze, COK Dom Narodowy. 
Współpracuje z Festiwalem Filmów o Zrównoważonym 
Rozwoju Ekotopfilm festival w Bratysławie oraz festiwa‑
lem Příběhy Země w Pradze.

ŠÁRKA KLIMOSZOVÁ
 Ľ Její kulturní spolupráce na polsko ‑českém pohraničí se 
datuje od r. 1993, kdy jako pracovnnice MěKS a následně 
KaSS „Střelnice” vedla mezinárodní projekty: Poklady 
z těšínské truhly, Dny židovské kultury, Zlatý klas a Mezi‑
národní taneční soutěž. Podílela se rovněž na organizaci 
Svátku tří bratří, Jazzového festivalu a dalších polsko‑
‑českých aktivit. V období, kdy zastávala funkci zástupce 
ředitele KaSS „Střelnice”, aktivně koordinovala vzájem‑
nou spolupráci se sdružením SPCzS a řídila slovenský 
a mládežnický modul MDF Bez hranic. Ve své nynější 
činnosti, jako vedoucí Centra folklóru Těšínského Slez‑
ska při SVČ Amos navazuje na dlouholetou spolupráci 

v rámci udržování a zachovávání tradiční lidové kultury, 
realizuje několikaletý projekt podporovaný EU „Kaj indži 
inači – u nas po našymu”. 

 Ľ Jej aktywność na polu współpracy kulturalnej na pogra‑
niczu polsko ‑czeskim sięga do 1993 roku, kiedy pra‑
cowała w Miejskim Ośrodku Kultury (MěKS – Měst‑
ské kulturní středisko), a następnie w KaSS „Střelnice” 
w Czeskim Cieszynie przy projektach międzynarodo‑
wych: Skarby z Cieszyńskiej Truwły, Dni Kultury Ży‑
dowskiej, Złoty Kłos i Międzynarodowy Konkurs Tańca. 
Brała również udział w organizacji Święta Trzech Braci, 
Festiwalu Jazzowego i wielu inny drobnych działaniach 
polsko ‑czeskich. Jako zastępca dyrektora KaSS „Střel‑
nice” aktywnie koordynowała współpracę z SPCzS oraz 
zarządzała słowackim i młodzieżowym modułem MFT 
Bez granic. W swojej obecnej działalności, jako kierow‑
nik Centrum Folklorystycznego Śląska Cieszyńskiego na 
SVČ Amos, kontynuuje długoletnią współpracę w zakre‑
sie pielęgnowania i zachowania tradycyjnej kultury ludo‑
wej, realizuje kilkuletni projekt wspierany przez UE „Kaj 
indži inači  – u nas po naszymu”. 

KRYSTYNA KRAUZE
 Ľ Režisérka (mj. filmu Náš Vašek – síla bezmocných, 2012), 
scenáristka, dokumentaristka. Překladatelka nejnovější 
české dramaturgie, popularizátorka nejnovějších čes‑
kých dramat, autorka divadelníh her. Absolventka FAMU 
a DAMU. Tři roky byla zástupkyní ředitele Polského 
institutu v Praze. Spolupracuje s Českou televizí jako pro‑
ducentka publicistických pořadů. Pochází z Gdaňska, žije 
v České republice.

 Ľ Reżyserka (m.in. film Nasz Vašek – siła bezsilnych), 
scenarzystka, dokumentalistka.  Tłumaczka najnowszej 
dramaturgii czeskiej, popularyzatorka literatury cze‑
skiej, autorka sztuk teatralnych. Absolwentka praskich 
wyższych szkół FAMU i DAMU (Akademii Filmo‑
wej i Akademii Teatralnej). Przez trzy lata była zastępcą 
dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze. Współpracuje 
z Telewizją Czeską jako producent programów publicy‑
stycznych. Gdańszczanka, mieszka w Czechach.
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JAN KRÁL
 Ľ Signatář Charty 77, podílel se na vydávání samizdatu 
na Ostravsku. Od r. 1990 působil jako novinář, praco‑
val v denících „Moravskoslezský den“, „Český deník“, 
„Lidové noviny“, rovněž jako televizní publicista. Je 
redaktorem a fotografem

 Ľ Sygnatariusz Karty 77, został zaangażowany w opubli‑
kowanie samizdat na Ostrawsku. Od 1990 pracował jako 
dziennikarz („Moravskoslezský den”, „Český deník”, 
„Lidové noviny” oraz telewizja publiczna). Jest redakto‑
rem i fotografem.

JERZY KRONHOLD
 Ľ Vystudoval polskou filologii na Jagellonské univerzitě 
v Krakově a Státní vysokou školu divadelní A. Zelwe‑
rowicza ve Varšavě v oddělení režie dramatu (1984). Pat‑
řil ke Krakovské poetické skupině „Teraz”. Pořadatel 
poetických setkání v Těšíně v letech 1970 ‑1972, kterých 
se zúčastnila přední skupina básníků „Nová vlna” (byl 
spoluzakladatelem). V osmdesátých letech provozoval 
antikvariát Juliana Przybosie v Těšíně. Aktivista a mluvčí 
SPCz. Zakladatel (spolu s Jakubem Mátlem) divadelního 
festivalu Na hranici, který řídil po dvě sezony. V roce 
1989 – organizátor protestů proti výstavbě koksovny 
ve Stonavě. Dvakrát generální konzul Polské republiky 
v Ostravě (v letech 1991–1996 a 2007–2011) a ředitel 
Polského institutu v Bratislavě (2000–2006). Autor dva‑
nácti svazků poezie.

 Ľ Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Te‑
atralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na wydziale 
reżyserii dramatu. Należał do krakowskiej grupy poetyc‑
kiej „Teraz”. Organizator zjazdów poetyckich w Cieszy‑
nie w latach 1970–1972, w których uczestniczyła czo‑
łówka poetów Nowej Fali (był jej współtwórcą). W latach 
osiemdziesiątych prowadził w Cieszynie antykwariat im. 
Juliana Przybosia. Aktywista i rzecznik SPCz. Pomysło‑
dawca (wspólnie z Jakubem Mátlem) Festiwalu Teatral‑
nego Na Granicy, którym kierował przez dwa sezony. 
Organizator głośnych protestów przeciwko budowie kok‑
sowni w Stonawie. Dwukrotnie konsul generalny RP 

w Ostrawie (w latach 1991–1996 i 2007–2011), a także 
dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie (2000 ‑2006). 
Autor dwunastu tomów poetyckich.

JANUSZ LEGOŃ
 Ľ Divadelní kritik, publicista, redaktor. Absolvent teatro‑
logie na Jagellonské univerzitě v Krakově. V 80. letech 
byl spolutvůrcem a hlavním redaktorem Měsíčníku mlu‑
veného studentů „Przegłos”, který obdržel kulturní cenu 
Solidarity. 1989–2013 dramaturg divadla Teatr Polski 
v Bílsku ‑Bělé. V současnosti redaktor Polské divadelní 
encyklopedie v Divadelním institutu ve Varšavě (ency‑
klopediateatru.pl). Publikuje mj. v časopisach „Teatr” 
a „Teatr Lalek”, autor knihy Pół wieku bielskiej sceny 
a hry Kurort. Na MDF Na hranici (nyní Bez hranic) pra‑
cuje od jeho vzniku doposud, v různých funkcích (drama‑
turg, jury, ředitel). Od r. 2010 regionální mluvčí SPCzS 
v Těšíně a ředitel MDF Bez hranic, od 2018 – umělecký 
ředitel.

 Ľ Krytyk teatralny, publicysta, redaktor. Ukończył te‑
atrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
W latach 1988–89 był współtwórcą i redaktorem na‑
czelnym Miesięcznika Mówionego Studentów „Prze‑
głos”, który otrzymał Nagrodę Kulturalną „Solidarno‑
ści”. W latach 1989–2013 kierownik literacki Teatru 
Polskiego w Bielsku ‑Białej. Obecnie redaktor Encyklo‑
pedii Teatru Polskiego w Instytucie Teatralnym im. Zbig‑
niewa Raszewskiego w Warszawie (encyklopediateatru.
pl). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Teatrze  Lalek”, autor 
książki Pół wieku bielskiej sceny i sztuki Kurort. Zwią‑
zany z MFT Na Granicy (Bez Granic) od jego powsta‑
nia, pracując na różnych stanowiskach (m.in. kierownik 
biura organizacyjnego, dramaturg, juror). Od 2010 rzecz‑
nik regionalny SPCzS w Cieszynie i dyrektor festiwalu, 
od 2018 – dyrektor artystyczny.

ZBIGNIEW MACHEJ
 Ľ Básník, spisovatel, překladatel české a slovenské lite‑
ratury. Pracoval jako učitel, nezávislý novinář, kulturní 
manažer a diplomat (zástupce ředitele Polského insti‑
tutu v Praze, ředitel Polského institutu v Bratislavě, 
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zástupce ředitele Mezinárodního visegradského fondu 
v Bratislavě). Publikoval 14 sbírek básní. Spolupracoval 
s měsíčníkem „Literatura na Świecie”.

 Ľ Poeta, pisarz, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej. 
Pracował jako nauczyciel, niezależny dziennikarz, me‑
nedżer kultury i dyplomata (wicedyrektor Instytutu Pol‑
skiego w Pradze, dyrektor Instytutu Polskiego w Bra‑
tysławie, wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego w Bratysławie). Opublikował czterna‑
ście zbiorów wierszy. Współpracował m.in. z „Literaturą 
na Świecie”.

JAKUB MÁTL
 Ľ Absolvoval studium filozofie na Univerzitě Karlově 
v Praze jako student prof. Jana Patočky. Pro své občan‑
ské a politické postoje nemohl vykonávat vědeckou práci 
ve svém oboru. Teprve v roce 1990 se stal vedoucím 
katedry filozofie na Pedagogické fakultě v Ostravě. Pra‑
coval v koordinačním centru OF v Českém Těšíně, začal 
spolu pracovat se členy SPCz a stal se záhy jejím mluv‑
čím. Byl iniciátorem a ředitelem I. ročníku Divadelního 
festivalu Na hranici. Při přípravě II. ročníku náhle zemřel 
na podzim roku 1990.

 Ľ Studiował filozofię na Uniwersytecie Karola w Pradze, 
jako student prof. Jana Patočki. Ze względu na swą po‑
stawę obywatelską i polityczną nie mógł prowadzić prac 
naukowych w swojej dziedzinie. Dopiero w 1990 r. został 
kierownikiem Wydziału Filozofii na Wydziale Edukacji 
w Ostrawie. Pracował w centrum koordynacyjnym Forum 
Obywatelskiego w Czeskim Cieszynie, zaczął współpra‑
cować z członkami SPCz i wkrótce został rzecznikiem 
SPCz. Był inicjatorem i dyrektorem pierwszego roku Fe‑
stiwalu Teatralnego na Granicy. W przygotowaniu II. edy‑
cji zmarł nagle jesienią 1990 roku.

IVO MLUDEK
 Ľ Signatář Charty 77, novinář a vydavatel (časopis „Pro‑
tější chodník”), člen SPCz z Opavy, organizátor kontaktů 
s polskou opozicí v 80. letech, v současné době akade‑
mický učitel v Opavě.

 Ľ Sygnatariusz Karty 77, dziennikarz i wydawca (czasopi‑
smo „Protější chodník”) członek SPCz z Opawy, organi‑
zator kontaktów z Polską opozycją w latach osiemdziesią‑
tych, obecnie nauczyciel akademicki w Opawie.

KRZYSZTOF MORCINEK
 Ľ Umělec, tvůrce instalací a prostorových objektů, kurá‑
tor výstav. V letech 1990–1998 provozoval v Těšíně 
vlastní Galerii Miejsce. Spolupracoval s SPCzS jako 
kurátor výstav i během divadelních festivalů (Rudolf 
Sikora, Daniel Balabán a Karel Adamus). V roce 1993 
navrhl vizuální i prostorovou koncepci divadelního fes‑
tivalu Na hranici. Jako umělec a kurátor spolupracoval 
se zástupci alternativního umění, mj. výstav Kolmo k ose 
v Ostravě. V 90. letech spolupracoval s Ladislavem Szpy‑
rcem a galerií Půda v Českém Těšíně. V Praze uspořá‑
dal výstavu Polská konkrétní poezie a konceptuální umění 
(Technické muzeum). V roce 2005 představil jako kurátor 
výstavu polských umělců Signal Box / Nastawnia v Gale‑
rii umění v Ostravě. Navrhoval plakáty pro divadelní fes‑
tival Bez hranic. V současné době pracuje jako kurátor 
výstav a designér v Galerii bílské BWA v Bílsku‑Bělé, 
kde rovněž spolupracuje s umělci a galeriemi z České 
republiky.

 Ľ Artysta, twórca instalacji i obiektów przestrzennych, ku‑
rator wystaw. W latach 1990–1998 prowadził w Cieszy‑
nie autorską Galerię Miejsce. Współpracował z SPCzS 
jako kurator wystaw, m.in. w czasie festiwali teatralnych 
(Rudolfa Sikory,  Daniela Balabána, Karela Adamusa). 
W 1993 projektował wizualną i przestrzenną oprawę 
plastyczną cieszyńskiego festiwalu teatralnego Na Gra‑
nicy. Jako artysta i kurator współpracował z przedstawi‑
cielami ostrawskiej sztuki alternatywnej m.in. wystawy 
Kolmo k ose w Ostrawie. W latach 90. współpracował 
z Ladislavem Szpyrcem i galerią Půda w Czeskim Cie‑
szynie. W Pradze zorganizował wystawę Polska  poezja 
konkretna i sztuka konceptualna (Muzeum Techniki). 
W 2005 jako kurator prezentował wystawę artystów pol‑
skich  Signal Box / Nastawnia w Galerie Umění w Ostra‑
wie.  Projektował plakaty dla festiwalu teatralnego Bez 
Granic. Obecnie kurator wystaw i projektant w  Galerii 
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 Bielskiej BWA w Bielsku‑Białej, gdzie współpracuje 
również z artystami i galeriami z Czech. 

MICHAŁ NOWAK
 Ľ Kulturní antropolog a kulturní animátor. Zaměstna‑
nec Komunitního centra pro kulturu a rekreaci v Těšíně 
a vedoucí festivalové kanceláře MDF Bez hranic v Těšíně. 
Pracovník Turistických informací v Těšíně a Českém 
Těšíně. Přispívá do Wikipedie (desítky záznamů týkají‑
cích se památek v Těšíně). Koordinátor a autor projektů 
realizovaných z grantů polského Ministerstva kultury 
a bankovních nadací. Původce projektu „Vlak za kul‑
turou” – projekt pro občanský rozpočet Slezského voj‑
vodství (2019). Rozpracoval myšlenku polsko ‑české 
prohlídky židovských památek v Těšíně a Českém Těšíně 
do audioprůvodce. Aktivně se podílí na činnostech na 
polsko ‑české hranici. Je aktivním členem SPCzS od 2009.

 Ľ Antropolog kultury i animator kultury. Pracownik Osie‑
dlowego Centrum Kultury i Rekreacji w Cieszynie i kie‑
rownik cieszyńskiego biura Międzynarodowego Festi‑
walu Teatralnego Bez Granic. Pracownik Informacji 
Turystycznej w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie. Wi‑
kipedysta (kilkadziesiąt haseł związanych z zabytkami 
Cieszyna). Koordynator i autor projektów realizowa‑
nych z grantów MKiDN oraz fundacji bankowych. Po‑
mysłodawca „Pociągu do Kultury” – projektu do bu‑
dżetu obywatelskiego województwa śląskiego (2019). 
Opracował pomysł polsko ‑czeskiej trasy po zabyt‑
kach żydowskich w Cieszynie i Czeskim Cieszynie do 
audio ‑przewodników. Zaangażowany w działalność na 
polsko ‑czeskim pograniczu. Od 2009 aktywny członek 
SPCzS.

JANUSZ OKRZESIK
 Ľ Doktor politologie, novinář, politik, angažuje se v místní 
samosprávě, sportovní aktivista. Zakladatel SPCz v Bíl‑
sku‑Bělé, organizátor demonstrací v Bílsku‑Bělé a Těšíně, 
člen představenstva Nadace SPCzS ve Varšavě. V roce 
1989 byl zvolen do Sejmu za Občanský výbor Solida‑
rity, později byl senátorem III. a IV. funkčního období. 

V parlamentu inicioval mimo jiné kampaň „Ekologie 
v ústavě”. V 90. letech byl národním mluvčím SPCzS. 
V současné době přednáší na vysokých školách v Kra‑
kově a Bílsku ‑Bělé. Od roku 2018 je předsedou Rady 
města Bílsko ‑Bělá.

 Ľ Doktor politolgii, dziennikarz, polityk, działacz samorzą‑
dowy i sportowy. Założyciel SPCz w Bielsku ‑Białej, or‑
ganizator demonstracji w Bielsku ‑Białej i Cieszynie, czło‑
nek rady Fundacji SPCzS w Warszawie. W 1989 wybrany 
posłem na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego 
Soli darność. Senator III i IV kadencji. W parlamencie za‑
inicjował m.in. akcję „Ekologia w Konstytucji”. W latach 
90. rzecznik krajowy SPCzS. Obecnie wykładowca aka‑
demicki w Krakowie i Bielsku ‑Białej. Od 2018 przewod‑
niczący Rady Miejskiej w Bielsku ‑Białej.

JAN PICHETA
 Ľ Vystudoval polskou filologii na Slezské univerzitě. Je 
učitelem, literárním instruktorem, fotbalovým trenérem, 
novinářem, divadelním recenzentem a básníkem. Od roku 
1983 je spolutvůrcem a porotcem na Krajské a národní 
přehlídce literární tvořivosti dětí a mládeže „Lipa”. 
Redigoval 26 antologií „lipových” textů a osm literár‑
ních, reportážních publikací a alb o umění v Bílsku ‑Bělé 
a Pobeskydí. Spolupracoval a pracoval v několika redak‑
cích a rozhlasových stanicích. Je šéfredaktorem ročníku 
Beskydský kalendář, členem SPCzS, na MFT Na hranici 
editoval časopis „Na koleně”.

 Ľ Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. 
Jest nauczycielem, instruktorem literackim, trenerem 
piłki nożnej, dziennikarzem, recenzentem teatralnym, 
poetą. Od 1983 jest współtwórcą i jurorem Wojewódz‑
kiego i Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Mło‑
dzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa”. Zredagował 26 
„lipowych” antologii tekstów, a także osiem książek lite‑
rackich, reporterskich i albumów o sztuce Bielska ‑Białej 
i Podbeskidzia. Współpracował i pracował w kilku redak‑
cjach i rozgłośniach. Redaktor naczelny rocznika „Kalen‑
darz Beskidzki”. Jest członkem SPCzS, redagował czaso‑
pismo „Na kolanie” podczas MFT Na Granicy.
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MIROSŁAWA PINDÓR
 Ľ Dr. hab. humanitních věd, kulturních věd, teatrolog. 
Odborná asistentka na Slezské univerzitě v Katovicích. 
Zabývá se kulturními otázkami polsko ‑českého pohra‑
ničí (zejména v oblastech Těšínského Slezska a Klad‑
ska), se zvláštním důrazem na divadelní kulturu. Autorka 
vědecké monografie Polsko -czeskie i polsko -słowackie 
kontakty teatralne. Cieszyn – Český Tĕšín 1945–1999 
a populární monografie Teatr w Cieszynie i jego stulet-
nie dzieje (1910–2010). Také autorka četných článků, stu‑
dií a vědeckých náčrtů (polsky, česky). Divadelní recenze 
a články v oblasti kulturní žurnalistiky publikuje v pol‑
ském tisku a objevují se jak v české části Těšínského 
Slezska, tak v médiích Slezska. Členka Polsko ‑českého 
a polsko ‑slovenského výboru pro vztahy pobočky Polské 
akademie věd v Katovicích, Společnosti milovníků pol‑
ského jazyka – pobočky v Těšíně, Polsko ‑české vědecké 
společnosti – Komise filologických věd.

 Ľ Dr hab. nauk humanistycznych, kulturoznawca, teatrolog. 
Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajmuje 
się problematyką kulturową pogranicza polsko ‑czeskiego 
(zwłaszcza w subregionach Śląska Cieszyńskiego i Ziemi 
Kłodzkiej), ze szczególnym uwzględnieniem kultury 
teatralnej. Autorka monografii Polsko -czeskie i polsko-
-słowackie kontakty teatralne. Cieszyn – Český Tĕšín 
1945–1999 i popularnonaukowej pracy Teatr w Cieszy-
nie i jego stuletnie dzieje (1910–2010) oraz licznych 
artykułów, studiów, szkiców naukowych (polsko‑ i cze‑
skojęzycznych), a także recenzji teatralnych i artyku‑
łów z zakresu publicystyki kulturalnej w prasie polskiej 
wydawanej w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego 
oraz w regionalnych i lokalnych mediach społeczno‑
‑kulturalnych Śląska. Członkini Komisji ds. Stosunków 
Polsko ‑Czeskich i Polsko ‑Słowackich Oddziału Polskiej 
Akademii Nauk w Katowicach, Towarzystwa Miłośni‑
ków Języka Polskiego – Oddziału w Cieszynie, Polsko‑
‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego – Komisji Nauk 
Filologicznych

PETR POSPÍCHAL
 Ľ Český publicista. Bývalý disident, člen Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných, signatář Charty 77, aktivi‑
sta Polsko ‑československé solidarity. V roce 1987 byl 
zatčen v Brně, obviněn z šíření tisků polských vydava‑
telství a udržování kontaktů s aktivisty undergroundové 
Solidarity. Poláci v rámci petice, která požadovala jeho 
propuštění, provedli kampaň sbírání podpisů a uspořádali 
demonstraci ve Vratislavi. Ve druhé polovině 90. let vel‑
vyslanec České republiky v Bulharsku. V roce 2003 se 
stal předsedou Rady Českého rozhlasu a televize.

 Ľ Czeski publicysta. Były dysydent, członek Komitetu 
Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych, sygnatariusz 
Karty 77, działacz SPCz. Aresztowany w 1987 r. w Brnie, 
oskarżony o rozpowszechnianie polskich wydawnictw 
niezależnych i utrzymywanie kontaktów z działaczami 
podziemnej „Solidarności”. Polacy przeprowadzili ak‑
cję zbierania podpisów pod petycją w sprawie jego uwol‑
nienia, zorganizowali też we Wrocławiu demonstrację. 
W drugiej połowie lat 90. XX wieku ambasador Repu‑
bliki Czeskiej w Bułgarii. W 2003 r. objął stanowisko 
przewodniczącego czeskiej Rady Radia i Telewizji.

ROMAN ROZBRÓJ
 Ľ Ředitel Těšínského divadla (1997–1999), ředitel Mezi‑
národního divadelního festivalu Na hranici (1997–1999). 
Zakladatel občanského sdružení Člověk na hranici. Ini‑
ciátor mnoha česko ‑polských aktivit v Praze, Těšínském 
Slezsku a Polsku.

 Ľ Dyrektor teatru Těšínské Divadlo w Czeskim Cieszy‑
nie (1997–1999), dyrektor Międzynarodowego Festi‑
walu Teatralnego Na Granicy (1997–1999). Założy‑
ciel stowarzyszenia „Člověk na hranici”. Inicjator wielu 
czesko ‑polskich przedsięwzięć w Pradze, na Śląsku Cie‑
szyńskim i w Polsce.
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PAWEŁ SKRZYWANEK
 Ľ Historik, aktivista v opozičním studentském hnutí v letech 
1986–1989. Angažoval se v Nezávislém svazu studentů 
(NZS). Od roku 1988 člen SPCz. Za NZS spoluorganizá‑
tor Přehlídky československé nezávislé kultury ve Vrati‑
slavi. Iniciátor mnoha českých aktivit na Dolním Slezsku 
a polských v České republice, mj. Vratislavský podzim 
v Praze. V letech 2002–2003 mluvčí pobočky SPCzS ve 
Vratislavi.

 Ľ Historyk, aktywista opozycji studenckiej w latach 1986–
1989, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
(NZS). Od roku 1988 członek SPCz. Z ramienia NZS 
współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czecho‑
słowackiej. Inicjator wielu imprez czeskich na Dolnym 
Śląsku a polskich w Czechach, m.in. Wrocławska Jesień 
w Pradze. W latach 2002–2003 rzecznik oddziału SPCzS 
we Wrocławiu.

LADISLAV SLÍVA
 Ľ Ředitel Těšínského divadla (1990–1997), člen  direktoriátu 
divadelního festivalu Na hranici (1991–1995). Básník, 
překladatel, ředitel, dramaturg a divadelní kritik. 

 Ľ Dyrektor Těšínského divadla (1990–1997), członek dy‑
rektoriatu festiwalu teatralnego Na Granicy (1991–1995). 
Poetą, tłumacz, dyrektor, kierownik literacki i teoretyk 
teatru. 

PETRA SLOVÁČEK RYPIENOVÁ
 Ľ Kulturní pracovnice v regionu v regionu česko ‑polského 
pohraničí. Pracovala v Kulturním a společenském stře‑
disku „Střelnice” v Českém Těšíně, v Agentuře HRAT 
v Třinci. Od roku 2008 pracuje v neziskovém sektoru 
(ředitelka spolku EducationTalentCulture, ředitelka 
spolku Člověk na hranici, místopředsedkyně spolku Kul‑
tura na Granicy 2008–2018). Řídí projekty ze strany 
organizační i finanční, v oblasti kultury a přeshraniční 
spolupráce, je expertkou Fondu mikroprojektů Euro‑
regionu Těšínské Slezsko a věnuje se také spolupráci 
v rámci projektů V4.

 Ľ Działaczka kulturalna polsko ‑czeskiego pogranicza. 
Pracowała w czeskocieszyńskim Ośrodku Kulturalno‑
‑Społecznym KaSS „Střelnice” i trzynieckiej Agencji 
Handlu i Rozwoju. Od 2008 działa głównie w organiza‑
cjach pozarządowych (dyrektor wykonawcza stowarzy‑
szenia EducationTalentCulture, wiceprezes Stowarzysze‑
nia Kultura na Granicy, dyrektor stowarzyszenia Člověk 
na hranici). Kieruje organizacją i finansami projektów 
z dziedziny kultury i współpracy transgranicznej (eks‑
pert Funduszu Mikroprojektów Euroregionu ŚC ‑TS) oraz 
współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Do 2018 dy‑
rektor festiwalu Kino na Granicy, od 2018 dyrektor or‑
ganizacyjna Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
„Bez Granic”.

BOGUSŁAW SŁUPCZYŃSKI
 Ľ Absolvent hereckého oddělení Státní vysoké divadelní 
školy A. Zelwerowicza ve Varšavě. Herec, režisér, ani‑
mátor a učitel. Zakladatel Těšínského divadelního studia 
a Sdružení pro obnovu a soužití kultur „Sałasz”. Realizá‑
tor sociokulturních projektů na polsko ‑ukrajinské hranici. 
Původce a realizátor projektu OFF – alternativní scéna, 
a také koordinátor dětské soutěže na MDF Bez hranic. Je 
scénaristou a režisérem mj. představení: Droga Żywiecka, 
Kavkazkij Priviet, Bolko Kantor, Miasteczko a Dux Polo-
niae Baptizatur.

 Ľ Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Aktor, reżyser, animator 
i pedagog. Założyciel Cieszyńskiego Studia Teatralnego 
i Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kul‑
tur „Sałasz”. Realizator projektów społeczno ‑kulturalnych 
na polsko ‑ukraińskim pograniczu kulturowym. Pomy‑
słodawca i realizator projektu OFF ‑scena alternatywna 
a także koordynator konkursu Przeglądu Teatrów dzie‑
cięcych w ramach MFT Bez Granic. Scenarzysta i reży‑
ser spektakli m.in.: Droga Żywiecka, Kavkazkij Priviet, 
Bolko Kantor, Miasteczko i Dux Poloniae Bapitizatur.
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MAREK SZAFRAŃSKI 
 Ľ Novinář, zakladatel SPCz v Bílsku ‑Bělé, zaměstnanec 
kanceláře SPCz v Bílsku ‑Bělé v letech 1991 –1993, aktu‑
álně redaktor Polské tiskové agentury.

 Ľ Dziennikarz, założyciel SPCz w Bielsku‑Białej, pracow‑
nik biura SPCzS w Bielsku‑Białej w latach 1991 –1993, 
obecnie korespondent Polskiej Agencji Prasowej.

LADISLAV SZPYRC
 Ľ Výtvarník, grafik. Od 90. let se angažuje v česko‑
‑polských aktivitách na Těšínském Slezsku. Pracoval 
jako výtvarník a kurátor v kulturních zařízeních, napo‑
sledy v MěKS v Českém Těšíně. Od roku 1978 se věnuje 
vlastní tvorbě, zejména plakátu (plakáty pro Těšínské 
divadlo, MDF Bez hranic, Kino na hranici, Těšínský jaz‑
zový festival). Od poloviny 80. let dodnes působí jako 
kurátor výstav v Galerii Půda, se zaměřením na výstavy 
profesionálních českých, polských a slovenských umělců. 
V roce 1997 inicioval založení spolku Půda a je jeho sta‑
tutárním zástupcem. Spolek se kromě výstavní činnosti 
podílí i na dalších kulturních akcích v regionu. Od roku 
2011 také organizuje výstavní činnost v Literární kavárně 
AVION. Od roku 2015 je členem galerijní rady Galerie 
Města Třince. Je dlouholetým členem těšínské SPCzS, 
v současnosti zastává funkci zástupce statutárního orgánu.

 Ľ Artysta plastyk, grafik. Od lat 90. XX w. zaangażowany 
w polsko ‑czeskie działania na Śląsku Cieszyńskim. Pra‑
cował jako artysta i kurator w instytucjach kultury, ostat‑
nio w Miejskim Ośrodku Kultury (MěKS) w Czeskim 
Cieszynie. Od 1978 roku poświęcił się własnej twór‑
czości, w szczególności plakatowi (plakaty dla teatru 
w Czeskim Cieszynie, festiwalu teatralnego Bez Granic, 
przeglądu Kino na Granicy, Festiwalu Jazzowego w Cie‑
szynie). Od połowy lat 80. jest kuratorem wystaw w Ga‑
lerii Půda w Czeskim Cieszynie, koncentrując się na wy‑
stawach profesjonalnych artystów czeskich, polskich 
i słowackich. W 1997 roku założył stowarzyszenie Půda, 
jest prezesem. Oprócz organizowania wystaw stowarzy‑
szenie uczestniczy w innych wydarzeniach kulturalnych 
regionu. Od 2011 Szpyrc organizuje wystawy w kawiarni 
literackiej Avion. Od 2015 zasiada w radzie programowej 

galerii miejskiej w Trzyńcu. Wieloletni działacz SPCzS, 
obecnie pełni funkcję zastępcy rzecznika Oddziału Regio‑
nalnego w Cieszynie.

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ
 Ľ Česká překladatelka literatury (z polštiny, angličtiny 
a ruštiny), publicistka, politička. Byla disidentkou. V roce 
1969 byla odsouzena k dvouletému vězení za účast 
v Hnutí revoluční mládeže. Členka Výboru pro obranu 
nespravedlivě stíhaných (VONS), signatář Charty77 
a její mluvčí. V letech 1990–1992 byla federální náměst‑
kyní ministra vnitra (mj. se podílela na vývoji lustračního 
zákona). Členka programové rady Polsko ‑českého fóra. 
V roce 2008 zvolena Senátem České republiky za člena 
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. 

 Ľ Czeska tłumaczka literatury (z języka polskiego, angiel‑
skiego i rosyjskiego), publicystka, polityk. Uczestniczka 
opozycji demokratycznej. W 1969 skazana na dwa lata 
więzienia za udział w Ruchu Młodzieży Rewolucyjnej. 
Członkini Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześla‑
dowanych (VONS), sygnatariuszka Karty 77. W latach 
1990–1992 pełniła obowiązki federalnego wiceministra 
spraw wewnętrznych (m.in. uczestniczyła w opracowa‑
niu ustawy lustracyjnej). Członkini Rady Programowej 
Forum Polsko ‑Czeskiego. W 2008 wybrana przez Senat 
Republiki Czeskiej do Rady Urzędu Badania Reżimów 
Totalitarnych (USTR). 

JANA TREICHEL STRÁNSKÁ
 Ľ Od studentských let se zúčastňovala jako dobrovolnice 
později jako členka SPCzS práce při divadelním festivalu. 
V rámci své pracovní náplně odborné knihovnice v Měst‑
ské knihovně napomáhá při zajištování česko ‑polských 
aktivit. Podílela se aktivně na realizaci projektu Impuls 89 
v roce 2019.

 Ľ Od lat szkolnych uczestniczy jako wolontariuszka, a póź‑
niej jako członek SPCzS w pracy przy festiwalu teatral‑
nym. Na stanowisku bibliotekarza specjalisty w Bibliotece 
Miejskiej w Czeskim Cieszynie pomaga w organizowaniu 
działań czesko ‑polskich. Aktywnie uczestniczyła w reali‑
zacji projektu Impuls 89 w roku 2019.
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IGOR WÓJCIK
 Ľ Výtvarník, kulturní manažer. V letech 1984–1989 byl 
spojen s opoziční činností (už v roce 1981 byl spoluza‑
kladatelem Nezávislého sdružení studentů „Rota” ve 
Vratislavi). V letech 1984–1987 byl místopředsedou pro‑
tikomunistické organizace mládeže ve Vratislavi. Od 
roku 1984 byl spojen s podzemní Solidaritou. Aktivista 
Nezávislého svazu studentů (NZS) od roku 1987, 1988–
1992 předseda NZS na Státní vysoké škole výtvarných 
umění ve Vratislavi (PWSSP), 1988 –1989 člen koordi‑
načního výboru NZS ve Vratislavi, člen Národního stáv‑
kového výboru NZS v roce 1989, aktivista SPCz od roku 
1988, redaktor a distributor ilegálních publikací. V roce 
1989 zatčen československou StB ve spojitosti s výsta‑
vou „Československo – umění mladé generace”, které byl 
kurátorem. Výstava se měla uskutečnit v rámci Festivalu 
nezávislé československé kultury. Je tvůrce a ředitel fes‑
tivalu Dolnoslezského umění, organizátor polsko ‑česko‑
‑slovenských výstav a tvůrčích seminářů.

 Ľ Artysta plastyk, menedżer kultury. W latach 1984–1989 
związany był z działalnością opozycyjną (już w 1981 
był współzałożycielem Niezależnego Stowarzyszenia 
Uczniów „Rota” we Wrocławiu). W latach 1984–1987 
wiceprzewodniczący Młodzieżowej Organizacji Antyko‑
munistycznej we Wrocławiu. Od 1984 związany z pod‑
ziemną Solidarnością. Działacz Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów (NZS) od 1987, 1988–1992 przewodniczący 
NZS w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, 1988–1989 członek Międzyuczelnia‑
nej Komisji Koordynującej NZS we Wrocławiu, członek 
Ogólnopolskiej Komisji Strajkowej NZS w 1989, dzia‑
łacz SPCz od 1988, redaktor i kolporter podziemnych wy‑
dawnictw. W 1989 aresztowany przez czechosłowcką StB 
wraz z wystawą „Czechosłowacja – sztuka młodej gene‑
racji”, której był kuratorem; wystawa miała odbyć się 
w ramach Festiwalu Niezależnej Kultury Czechosłowac‑
kiej. Twórca i dyrektor Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, 
organizator polsko ‑czesko ‑słowackich wystaw i semina‑
riów twórczych.
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