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PROJEKT:  „11. PRZEGLĄD FILMOWY KINO NA GRANICY” 
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-

edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 
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Partner Wiodący: 
  
STOWARZYSZENIE KULTURA NA GRANICY W CIESZYNIE 
 

Partnerzy Projektu:  
 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO „STŘELNICE” 
 

Wartość całkowita projektu:  72 230.74 € 
 

Wartość dofinansowania z EFRR:  59 558.92 € 
 

Opis:  
Głównym celem projektu 11. Przegląd filmowy Kino na granicy jest poznanie kultury 

naszych południowych sąsiadów i promocja kultury polskiej w Czechach. Działania 

obejmują również aspekt edukacyjny (głównymi odbiorcami jest młodzież), naukowo-

publicystyczny (prelekcje, spotkania, dyskusje, wykłady) oraz ludyczny (wspólna 

zabawa na koncertach). Przełamywanie  uprzedzeń i stereotypów dzielących  Polaków i 

Czechów przyczyni się do budowania nowego, pozytywnego wzajemnego wizerunku.  

Tu - na granicy - bagaż sporów i konfliktów z przeszłości nadal daje o sobie znać 

poprzez wzajemne negatywne i stereotypowe opinie, ksenofobie oraz uprzedzenia. 

Wiedza o sąsiadach i ich kulturze  jest wciąż zbyt mała. Praca na rzecz likwidacji 

owych uprzedzeń wydaje się więc ciągle potrzebna. Prezentacja wybitnych dzieł 

kinematografii m.in. czeskiej i polskiej oraz koncerty ciekawych osobowości sceny 

muzycznej mogą zmienić i zmieniają negatywne bądź obojętne nastawienie. Ważne jest 

także, aby Polak i Czech spotykali się nie tylko na przygranicznych targowiskach, ale 

również w kinie czy na koncercie. Wtedy Cieszyn i Czeski Cieszyn staną się miejscem 

prawdziwie dobrosąsiedzkich stosunków.  

11. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbył się w dniach 28. 04 – 3.05. 2009. 

Pokazano 81 filmów należących już do klasyki, ale i nowości. Projekcje  miały miejsce 

w Teatrze  im. A. Mickiewicza, w kinie Piast w Cieszynie oraz kinie Central w Czeskim 

Cieszynie, zaś koncerty w Ośrodku Kultury„Střelnice”. Filmy układały się w 

następujące cykle: Powrót Evalda Schorma, Kino wg Stanisława Lema, Kino 

gatunkowe z Europy Środkowej: sci-fi , Podróże Pavla Barabáša, Dzienniki Márty 

Mészáros , Filmowy portret Erzsébet Báthory, Najnowsze filmy  polskie, czeskie, 

słowackie, Akcent węgierski.  Imprezami towarzyszącymi były 4 wystawy (Czeskie naj, 

Paweł Jońca -wystawa autorska, Bohdan Kofila Heblík- Strata głosu , Ewa Cieniak, 

Bartek Nowakowski- Tu było kino), 10 koncertów (MCHBand, Pulsarus,  Contemporary 

Noise Sextet, OTK, DVA, MIDILIDI, Čokovoko, Zvuková Brigáda,, Ptáci). Wykłady 

wygłosili Andrzej Kołodyński oraz Andrzej Werner. Odbywały się także spotkania z 

reżyserami. Ważnym i prestiżowym punktem były targi producentów i dystrybutorów. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pierwsze na świecie projekcje transgraniczne 

przez rzekę Olzę (publiczność i projektor po stronie czeskiej, ekran po stronie polskiej). 

Do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przyjechali goście: twórcy filmowi, krytycy, 

bohemiści, dziennikarze, działacze kultury, przedstawiciele służb dyplomatycznych, 

producenci, dystrybutorzy. Uczestnikami imprezy byli mieszkańcy polskiej i czeskiej 

części Cieszyna, głównie młodzież szkół średnich oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego 

w Cieszynie. Przegląd budził także zainteresowanie studentów bohemistyki 

(przybywają ze swoimi lektorami), filmoznawstwa oraz innych kierunków 

humanistycznych polskich, czeskich i słowackich uniwersytetów. Pojawili się także 

widzowie z większych ośrodków Czech  i Słowacji. Impreza ma już swoją stałą 

publiczność. 


