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

Kudowa - Zdrój w dniach 26, 27, 28 lipca 2019r., za sprawą IV już edycji Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej 
CZ-PL, będzie miejscem spotkania dwóch bliskich sobie narodów – polskiego i czeskiego, które przez cztery festiwa-

lowe 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 – Ku-

dowa-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, Ewa Farna i Marek Piekarczyk, uczestnicy koncertu galowego poprzednich edycji. Koncert 

galowy prowadzi uwielbiany po obu stronach granicy, miłośnik  kultury czeskiej Artur Andrus. 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 „uś-
wiadomić, 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.

Honorowe patronaty nad trzema poprzednimi edycjami objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Am-
basada Czeska i Czeskie Centrum, Telewizja Polska, Czeska Telewizja i Publiczne Radio Czeskie (Český rozhlas).

W koncercie galowym tegorocznej edycji wystąpią, między innymi: Mateusz Ziółko, Kaziu Mazur, Olga Szomańska, 
Katarzyna Dąbrowska, „Chwila Nieuwagi”, Jiri Krhut, Antoni Królikowski, chór z Kudowy, Artur Andrus. 
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