
FESTIWAL KULTURY I PIOSENKI POLSKO-CZESKIEJ CZ - PL, KTÓREGO POMYSŁODAWCĄ  
I  I DYREKTOREM ARTYSTYCZNYM JEST ZNANY AKTOR PAWEŁ KRÓLIKOWSKI 

Kudowa Zdrój w dniach 27 – 29 lipca 2018r., za sprawą III już edycji Festiwalu Kultury i Piosenki 
Polsko-Czeskiej CZ-PL, będzie miejscem spotkania dwóch bliskich sobie narodów – polskiego 
i czeskiego, które przez cztery festiwalowe dni połączy wspólna, kulturalna zabawa przy dobrze 
zaśpiewanej piosence.   

Poprzednie dwie edycje zostały świetnie przyjęte nie tylko przez festiwalowych uczestników, 
widzów, czy telewidzów (wydarzenie było transmitowane przez TVP - telewizję o największym 
ogólnopolskim zasięgu), ale też miały pozytywny wydźwięk po obu stronach granicy, jako wspaniała 
i potrzebna impreza, podczas której dwa przygraniczne miasta – Kudowa-Zdrój i Nachod celebrują 
partnerstwo polsko-czeskie. 

Festiwal cieszy się wysoką rangą także poprzez udział znakomitych, artystów i gwiazd 
o międzynarodowej sławie, jak np. Helena Vondraćkowa, czy Ewa Farna i Marek Piekarczyk, którzy 
potwierdzili udział w tegorocznej edycji. Dzięki takim gwiazdom Festiwal nie tylko zyskuje ogromne 
zainteresowanie  w Polsce, ale ma też międzynarodowy zasięg.   

Festiwal Cz_PL powstał także po to, aby, jak mówi jego pomysłodawca i dyrektor artystyczny 
Paweł Królikowski „uświadomić, że dwa sąsiadujące miasta Kudowę-Zdrój i Nachod więcej łączy 
niż dzieli, a wspólne śpiewanie i wymiana kulturalna  sprzyja budowaniu więzi między narodami, co 
w dzisiejszych trudnych czasach ma wyjątkową wartość.” 

Festiwal kierowany jest do mieszkańców miasta Kudowa-Zdrój, turystów licznie  odwiedzających 
latem Kudowę oraz sąsiadujący z nią Nachod, a także twórców, profesjonalistów, amatorów, 
ważnych, znanych i uznanych twórców polskich i czeskich, zawodowych i z ruchów amatorskich.

Planowana liczba uczestników wraz z widzami to rotacyjnie około kilkadziesiąt tysięcy osób i za 
pośrednictwem TVP2 może to być nawet 1.200.000 osób (dane o oglądalności premiery koncertu 
finałowego II edycji – emisja 5.08.2017r.) i więcej, jeśli wliczyć w to liczne powtórki koncertu na 
kanałach tematycznych TVP.

Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie dwie, objęta jest (między innymi) patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ponownie Patronatami Honorowymi chcą Ambasady Czeskiej 
i Czeskiego Centrum.  Swoje uczestnictwo w festiwalu potwierdziła TVP i Czeska Telewizja 
i Publiczne Radio Czeskie (Český rozhlas – czeski publiczny nadawca radiowy).


