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Zpráva ze zahraniční pracovní cesty
Datum:
8. – 11. dubna 2013
Místo:
Polsko / Varšava
Účel:
setkání s polskými historiky v rámci natočení rozhovoru a dojednání
autorské spolupráce pro časopisy Securitas Imperii a Paměť a dějiny. Návštěva konference o
přípravě dvoudílné biografie Lecha Kaczynského (aut. kolektiv historiků), návštěva semináře
o nové knize prof. Jana K. Žaryna. Natočení rozhovoru s Bronislawem Wildsteinem o
polském exilu pro Securitas Imperii (Paměť a dějiny). Rozhovor a jednání s režisérem G.
Braunem ohledně promítání jeho filmů v ÚSTR a jeho pozvání na besedu do ÚSTR.
Účastník cesty:
Mgr. Jan Cholínský

Setkal jsem se s polskými historiky prof. Markem K. Kamińskim, doc. Slawomirem
Cenckiewiczem, dr. Adamem Chmieleckim a prof. Janem K. Žarynem. Historikové S.
Cenckiewicz a A. Chmielecki přislíbili spolupráci (studie resp. články na námi vyžádaná
témata pro SI a PaD, možnost besedy, možnost vydat v češtině knihy S. Cenckiewicze – Anna
Solidarność, Dlugie ramie Moskvy – odborná kniha roku 2012 v Polsku). Pro číslo 2/2013
může S. Cenckiewicz přispět studií o událostech v tzv. Trojměstí v prosinci 1970.
S historikem S. Cenckiewiczem jsem také natočil rozhovor (90 minut) o polské
exilové reprezentaci v době druhé světové války a o postavení L. Kaczynského v hnutí
Solidarita. Historik Marek K. Kamiński, který se zabývá československo-polskými vztahy ve
20. stol. (resp. je nejvýznamnějším polským historikem zaměřeným na československé
dějiny) je momentálně vytížen, do budoucna jsme domluvili další schůzku, snad by mohl
přispět nějakým textem do periodik ÚSTR. Jeho nejnovější knihu o čs.-pol. vztazích 19481960 jsem přivezl pro knihovnu ÚSTR. Natočil jsem cca 40 minutový rozhovor
s Bronislawem Wildsteinem (známý polský žurnalista, bývalý ředitel veřejnoprávní televize)
o jeho zkušenostech z exilového pobytu ve Francii v 80. letech a o polském exilu. Natočil
jsem také cca 30 minutový rozhovor s režisérem Grzegorzem Braunem o jeho filmech a o
prvním dok. filmu zaměřeným na jednu epizodu českosl. okupace z roku 1968. Zároveň jsem
s G. Braunem vyjednal možnost promítání jeho filmů v ÚSTR, přičemž přislíbil, že pokud
bude pozván, přijede na besedu doprovázející promítání. Knihu profesora Jana K. Žaryna
(ed.) Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku, 2013 a
dvoudílnou biografickou knihu kolektivu čtyř autorů o Lechu Kaczyńském dodám do
knihovny ÚSTR.

