
Noc w muzeum  

Jak co roku, Cieszyn włącza się w obchody Nocy Muzeów. To międzynarodowa inicjatywa, której 

celem jest promowanie kultury i sztuki. W ramach corocznej imprezy kulturalnej udostępniane są w 

wybranym dniu, w godzinach nocnych, muzea, galerie i instytucje kultury. Pierwsza Noc Muzeów 

została zorganizowana w Berlinie w 1997 r. Inicjatywa cieszyła się tak dużą popularnością, że szybko 

dołączyły do niej kolejne miasta, a potem kraje. 

W Cieszynie, zarówno polskim, jak i czeskim czeka nas wiele atrakcji. Niemal każda instytucja kultury 

przygotowała własny program, by uatrakcyjnić nocne zwiedzanie. Może się więc okazać, że jedna noc 

to za mało, by zobaczyć wszystko, co zostało zaplanowane.  

Muzeum Protestantyzmu. 
Kościół Jezusowy, pl. Kościelny 6, czynne: 18.00-24.00 
• Gra miejska: Szlakiem Reformacji w Cieszynie, start na pl. Kościelnym.  
 
Wystawy czasowe: 
• „500 lat protestantyzmu na Śląsku. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie”, 
wystawa objazdowa z Schlesisches Museum w Görlitz; 
• „August Herman Francke śladami Marcina Lutra” wystawa Franckesche Stiftungen w Halle; 
• „Reformatorzy“ wystawa Diecezji Cieszyńskiej wzbogacona drukami Reformatorów z Biblioteki 
Tschammera – w tym zaprezentowane będzie pierwsze zatwierdzone przez Filipa Melanchtona 
wydanie Konfesji Augsburskiej z 1531 r. tzw. editio princeps i inne; 
• Wystawa stała, na której między innymi po raz pierwszy dokument pergaminowy z 1622 r. z jedyną 
zachowaną do dziś pieczęcią ewangelickiego cieszyńskiego konsystorza; 
• Prezentacje organowe Wojciech Wantulok o godz. 20.00 i 22.00; 
 
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, ul. Żwirki i Wigury 2, czynne: 19.00-24.00 
• Zwiedzanie Domu Harcerza i Harcerskiej Izby Tradycji historia cieszyńskiego harcerstwa), atrakcje 
dla najmłodszych. 
 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji i Wydział Artystyczny 
Uniwersytetu Śląskiego, ul. Regera 6, czynne: 17.00-24.00 
• 19.00 uroczyste otwarcie i salwa armatnia; 
• 19.15 Warsztaty „makowe” – Jakub Staroń, WEiNoE UŚ, Piwnica Muzealna; 
• 19.15, 20.15, 22.15, 23.15 - Tajemnica „Orlątka”; 
• 19.30 Baśń Muzyczna „O młodzieńcu, który nie znał strachu” – dr Bogusław Jan Bemben, Instytut 
Muzyki WA Sala Egipska; 
• 20.00, 21.00 22.00 Cieszyńskie Bractwo Kurkowe, salwy armatnie, Park Pokoju; 
• 20.25 Baśń Muzyczna „Alladyn” – dr Bogusław Jan Bemben, Instytut Muzyki WA UŚ, Sala Egipska; 
• 21.00 Teatr Cieni „ Kopciuszek” studenci Animacji Społeczno-Kulturalnej UŚ (ASKiEK) Orchestron, 
Park Pokoju (Noc z Kopciuszkiem); 
• 20.00 do 21.00 koncert FolkUŚ: „Folklor muzyczny Karpat” w wykonaniu Międzywydziałowego 
Zespołu Folkowego (WEiNoE i WA UŚ) pod kierunkiem dr Magdaleny Szyndler – Park Pokoju/Wnętrza 
Muzeum; 
• 21.15 Spektakl baletowy Kopciuszek wg baśni Charlesa Perraulta w połączeniu z pokazem Latarni 
Magicznej w wykonaniu zaawansowanej grupy baletowej pod kierunkiem Marioli Ptak. Sala Rzymska; 
• 22.30 Występ Chóru Niemego Uniwersytetu Śląskiego (WEiNoE) oraz warsztaty z języka migowego 
– mgr Anna Wojtas-Rduch, Korytarz koło Aniołów Bawarskich 
• 23.00 Zbrodnia i Kara scenariusz i reżyseria: Magdalena Podeszwa WA UŚ; 
• 23.20-24.00 Koncert Sonia Sudyka i Dominika Szlauer. 
 



Wystawy: 
• Wystawa Poplenerowa. Raj na Połomiu wystawa malarstwa, Galeria Wystaw Czasowych; 
• Reformacja: Kościoły Łaski, Sala Rzymska.  
 
Inne atrakcje: 
• 17.00-21.00 „Od Kopciuszka do Królewny” – Studio fotograficzne „Przemiana” – studenci ASKiEK UŚ 
(Noc z Kopciuszkiem), Piwnica Muzeum; 
• W trakcie nocy muzeów: Gra miejska „W poszukiwaniu zgubionego pantofelka”– zabawa dla rodzin 
z dziećmi, polegająca na zbieraniu pantofelków ukrytych w instytucjach miejskich biorących udział w 
Nocy Muzeów; dla rodziny, która zbierze największą ilość pantofelków przewidziano słodki 
poczęstunek do odbioru od godz. 21.30 i 23.00 w Cafe Muzeum (szczegółowe informacje patrz ulotka 
ASK) – studenci ASKiEK UŚ (Noc z Kopciuszkiem); 
• 17.00-20.30 Warsztat masek weneckich – Park Pokoju, studenci ASKiEK UŚ (Noc z Kopciuszkiem); 
• 17.00-21.00 Warsztat: „Przymierz bucik” – odlewy stóp, Park Pokoju, studenci ASKiEK UŚ (Noc z 
Kopciuszkiem); 
• 17.00-20.45 „Wszyscy goście Księcia” – Malowanie sukien w Parku Pokoju (uzależnione od pogody) 
studenci ASKiEK UŚ (Noc z Kopciuszkiem); 
• 17.00-20.00 Warsztat „FlorAnima”, posadź kwiat i podaruj go swojemu księciu, księżniczce, 
kopciuszkowi lub dobrej wróżce. Park Pokoju, studenci ASKiEK UŚ  (Noc z Kopciuszkiem); 
• 18.00-20.00 „Gry i zabawy naszych dziadków” – warsztaty dla dzieci w formie zabawy, dr Katarzyna 
Marcol oraz studenci pedagogiki WEiNoE UŚ, Park Pokoju (Noc z Kopciuszkiem); 
• 19.20-22.20 Cieszyńskie Podziemia uchylają rąbka tajemnic. Opieka Speleoklub Bielsko-Biała, 
prowadzenie Gabriel Franecki. Zwiedzanie podziemi pod Parkiem Pokoju. Wejście co 20 minut w 
grupach 6 osobowych. Ilość miejsc ograniczona (Rezerwacja do 25.05 w Kasie Muzeum); 
• 20.00-22.00 Prezentacja broni: Piotr Wybraniec Muzeum  Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w 
Wiśle „Czerwone Berety”, Dziedziniec Muzeum; 
• 21.00-23.00 Prezentacja Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dziedziniec Muzeum.  
 
Cafe Muzeum, ul. Regera 6 
• W menu: Deser Duch Lukrecji; 
• 21.30 i 23.00 słodka nagroda dla zwycięzców gry miejskiej „W poszukiwaniu zgubionego 
pantofelka”. 
 
Ratusz – Sala Sesyjna 
Ul. Rynek 1 czynne: 19.00-24.00 
• Zwiedzanie sali sesyjnej ratusza z przewodnikiem w godz. 19.00-24.00 (ostatnia grupa); 
Przewodnik czeka o pełnych godzinach przy wejściu od rynku, obok cukierni „Karolina”.  
 
COK Dom Narodowy, ul. Rynek 12, czynne 17.00-24.00 
• od 17.00 LAPIDARIUM – projekcja multimedialna w przestrzeniach COK; 
• 18.00 uroczyste otwarcie Miejskiej Galerii Sztuki „12”; 
• Koncert Waglewski & Pospieszalski; 
• Scena Polska Kameralnie „Kolacja na cztery ręce” – spektakl w wyk. Aktorów Sceny Polskiej Teatru 
w Czeskim Cieszynie; 
• 23.30 Koncert niespodzianka w Strefie Podziemnej COK. 
 
Wystawy: 
• Miejska Galeria Sztuki „12” – PIĘKNI MALARZE / malarstwo (wernisaż 26. 05., godz. 18.00); 
• Galeria Ceglana – GODZINA BEZ CIENIA | 2017 - MAŁGORZATA ŁUCZYNA / projekcja multimedialna; 
• Galeria Na Piętrze – LAPIDARIUM - projekcja multimedialna | fotografia studentów UŚ 
 
Dodatkowe atrakcje: przestrzeń okolic Rynku: 



 
• 19.00-21.30 Przed balem, warsztat: „Szybka lekcja walca” Arkady przy Rynku, studenci ASKiEK UŚ 
(Noc z Kopciuszkiem); 
• 19.00-22.00 Studenci IV Grafiki Instytutu Sztuki, Wydział Artystyczny Uniwersytet Śląski „Ulica 
Kluckiego to coś więcej niż schody” – działanie w procesie. Miejsce: ulica Kluckiego; 
• 22.15 Spektakl uliczny, płyta rynku – studenci ASKiEK UŚ (Noc z Kopciuszkiem); 
• 22.30 „Walc na rynku”, Płyta Rynku (uzależnione od pogody), studenci ASKiEK UŚ (Noc z 
Kopciuszkiem); 
• 20.00-24.00 Wystawa w gablocie ul. Głęboka 3 „Moja galeria” Broda i przyjaciele.  
 
Konwent Zakonu Bonifratrów, pl. Ks. Londzina 1, czynne 20.00-23.00 
• Zwiedzanie biblioteki; 
• Wystawa „Inwentarze majątku klasztornego”; 
• Zwiedzanie kościoła z przewodnikiem; Wejścia o godz. 20, 21, 22, 23 (Zbiórka przed kościołem, 
grupy do 35 osób); 
• Pokazy ziołolecznicze.  
 
Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15 od 19.00 
• Koncert zespołu Lunatyp Trio, godz. 19.00, sala konferencyjna, II piętro 
• Strefa czytania: malowanie twarzy, warsztaty plastyczne dla dzieci, kiermasz dziecięcej książki 
używanej – 19.00-21.00 – Oddział dla dzieci, parter 
• Pokój Alchemika – zabawa naukowa z elementami magii w piwnicach biblioteki (Wejścia do 
pieczary o godz. 19.00, 20.00 i 21.00 w grupach 10 osobowych. Zbiórka w Oddziale dla dzieci, parter). 
 
Izba Cieszyńskich Mistrzów 
Stary Targ 2, czynne 19.00-24.00 
• Prezentacja „Dawnych Mistrzów Rzemiosła”, 
• Prezentacja wykonania cieszyńskiego filigranu – Kazimierz Wawrzyk.  
 
UL Kultury - Pracownia Dobrych Praktyk, ul. Srebrna 1, czynne 19.00-22.00 
• „Brzemię” Interdyscyplinarna wystawa prac studentek z pracowni dr Pauliny Poczętej. 
 
Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46; czynne: 19.00-24.00 
• Cykl imprez pt. „W Dniu Matki… nie tylko o Reformacji”; 
• Prezentacja rękopisu „Acta Fiscalia contra tres predicantes…” z 1727 r., dotyczącego sprawy 
wygnania trzech cieszyńskich pastorów, Jana Muthmanna, Samuela Ludwika Zasadiusa i Jana Adama 
Steinmetza, urozmaicona wystawą ich dzieł – hall dolny; 
• Wystawa Być matką w czasach Lutra. Matka i macierzyństwo w ikonografii XVI w. - sala 
konferencyjna 
• Kącik plastyczny dla dzieci Zrób laurkę dla Mamy – sala konferencyjna; 
• Fotografia z Mamą stela – czyli fotościanki z postaciami w strojach cieszyńskich do samodzielnego 
wykonywania portretów fotograficznych – sala konferencyjna. 
• Rodzinny konkurs z nagrodami Mole w Książnicy. Na tropie słowiańskiego Lutra, cieszyńskich 
Pietystów i „Rayskiego Ogrodeczka”; 
• Wystawa Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu kożdoniowskiego – galeria wystaw 
czasowych; 
• Mieszkańcy Cieszyna piszą kronikę swojego miasta – sala konferencyjna; 
• 21.00 Występ Chóru Wyższobramskiego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie – hall 
główny. 
• Pokazy konserwacji zabytkowych książek (wstęp w grupach 10-12-os. o godz. 19.00, 20.00, 22.00 
(zapisy w dniu imprezy od godz. 18.30 w hallu głównym).  
 



Archiwum Państwowe, ul. Mennicza 46; czynne: 19.00-24.00 
• Wystawy: „W dorzeczu Wisły na Śląsku Cieszyńskim” „Górale Beskidu Śląskiego”, „U źródeł Wisły”, 
Kącik „Archiwista rodzinny”.  
 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Plac Teatralny 1 
• 19.00 – musical „SZCZĘKI 7” przygotowany przez ZESPÓŁ Szkoły Tańca PeDeBe pod kierunkiem Pani 
Izabeli Tymich; 
• Zwiedzanie budynku teatru – przedstawienie krótkiej historii obiektu. Przestawienie charakteru i 
zakresu działalności teatru impresaryjnego, prezentacja mechanicznych urządzeń scenicznych, 
prezentacja zabezpieczeń p.poż. budynku – godziny wejścia grup: 20.00 i 22.00.  
 
Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50; czynne 20.00-24.00 
• DWUDZIESTOLECIE MUZEUM DRUKARSTWA 20 lat minęło... zatem impreza! Skoro dwadzieścia 
więc start o 20.00! Co się będzie działo? To nasze URODZINY, tym razem niespodzianki przygotujcie 
WY! 
 
Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a b c 
Dla pasjonatów historii 
• 17.00-19.00 Śladami cieszyńskich Piastów – spacer z Michaelem Morysem-Twarowskim po 
miejscach związanych z piastowskimi książętami cieszyńskimi – zbiórka obok pomnika Mieszka I w 
Lasku Miejskim; 
• 18.00 - 24.00 Taaaka historia! w Zamku Cieszyn – nocne zwiedzanie zabytków Wzgórza 
Zamkowego: Wieży Piastowskiej (stała wystawa historyczna) oraz Rotundy pw. św. Mikołaja i św. 
Wacława. Dodatkowo w zamkowym sklepie (czynny do 22.00), premiera gadżetów z serii „Taaaka 
historia!”; 
• 19.00 i 21.00 Odkryjmy tajemnice Cieszyńskiego Zamku – nocne oprowadzanie po Wzgórzu 
Zamkowym z udziałem księżnej Elżbiety Lukrecji i księcia Kazimierza II – zbiórka obok różowego 
jelonka; 
• 19.00-19.45 Ad Ducatus Teschinensis Gloriam – występ chóru Schola Una Voce z parafii św. Jerzego 
(chorał gregoriański i muzyka dawna) – Rotunda pw. św. Mikołaja i św. Wacława; 
• 19.00-24.00 W Gołęszyckim grodzie – pokaz grupy rekonstrukcji historycznej - Cieszyński Ród z 
Gołęszyc oraz Drużyna Słowian i Wikingów „Gołęszyce”. Wśród atrakcji m.in. strzelanie z łuku, 
przymierzanie strojów, musztra i walka – zamkowy dziedziniec; 
• 19.00-22.00 Co odkrył na wzgórzu Józef Kornhäusel? – zamkowy quest z nagrodami – start: 
budynek B; 
• 20.30-24.00 Tamto wzgórze z dawnych lat – projekcja zdjęć dawnego Wzgórza Zamkowego – sala 
konferencyjna, budynek B.  
 
Dla miłośników natury 
• 19.00-21.00 Noc z nietoperzami – warsztaty projektowe dla dzieci z Sonią Słaboń. Samodzielne 
wykonanie pelerynek – skrzydeł nietoperza, składanie papierowych nietoperzy metodą origami – sala 
konferencyjna, budynek A; 
• 19.30 Noc z nietoperzami – spotkanie z Marcinem Warchałowskim, badaczem nietoperzy oraz 
warsztaty terenowe, czyli wyjątkowa okazja usłyszenia nietoperzy przy użyciu detektorów – sala 
konferencyjna, budynek B. Obowiązują zgłoszenia: akaleta@zamekcieszyn.pl; 
• 19.00-21.00 Zwierzęta w mieście i w lesie – warsztaty plastyczne dla dzieci z OFKĄ || pracownia 
tkacka, budynek B;  
 
Na deser 
• 21.30, 22.30, 23.30 Muzyczne improwizacje – występ aktorów Sceny Polskiej – przed Oranżerią, 
budynek A; 



• 19.00-24.00 Nocne zwiedzanie wystaw: Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu Śląska Rzecz, Pass it on 
/ Przekaż dalej, Miasto i Las; 
• 21.00-24.00 Biała Noc w Herbaciarni Laja – degustacja białych herbat z Olgą Michalską - 
Herbaciarnia Laja, budynek B.  
 
Dodatkowe atrakcje: przestrzeń Wzgórza Zamkowego: 
• 16.00-19.00 Wzgórze Zamkowe – pokaz wspinaczki na wieżę piastowską Klub Sportowy Strefa 
Wolności (uzależnione od pogody).  
 
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” Młyn w Cieszyńskiej Wenecji, al. Łyska 3 (wejście od ulica 
Przykopa 20) 
• 19:00-21:00 (oprowadzanie o każdej pełnej godzinie – podczas trzech autorskich spacerów po 
budynku dawnego Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego Juwenia zwiedzający poznają ciekawostki 
związane z obiektem, który kilkakrotnie zmieniał swoją funkcję, jak i współczesne działania 
kulturalne, które od niedawna mają miejsce w tej przestrzeni. Przewodnikami po budynku będą 
dawni pracownicy i pracowniczki Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego Juwenia, historyczka sztuki oraz 
twórcy i animatorki kultury pracujący w tym miejscu. 
• Młyn to od początku 2017 roku miejsce działalności kulturalnej i edukacyjnej MANSEO CRAFT, 
Pracowni Ceramicznej Bogdana Kosaka, Mamega Studio, Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”. 
Nazwa Młyn nawiązuje do sąsiadujących z budynkiem pozostałości po starym, niedziałającym już 
młynie. Odnosi się również symbolicznie do pracy i rzemiosła, z którym ściśle wiąże się przeszłość 
Cieszyńskiej Wenecji. 
 
Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie, ul. Zamkowa 3 czynne 16.00-24.00 
• 16.00 KONCERT „Poznajemy instrumenty muzyczne” w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły 
• po koncercie: badanie predyspozycji do nauki w szkole muzycznej konsultacje z nauczycielami 
• 17.00 prezentacja fragmentów bajki muzycznej dla dzieci „Tajna misja Bombika” pod kierunkiem dr 
Aleksandry Zeman (Instytut Muzyki WA UŚ w Cieszynie) i ks. Bogusława Zemana (SSP) 
• możliwość zwiedzenia i obejrzenia prezentacji przedstawiającej specyfikę naszej szkoły 
• wystawa instrumentów Firma ADA - MUSIC 
• 20.00 Koncert Zespołów Kameralnych, sala 107 
• 20.00 Koncert Orkiestry ZPSM z Bielska Białej, sala 122 
• 20.00 Koncert Chórów oraz występ Zespołów Rytmiki, sala 128 
• 20.30 Koncert Organowy, sala 210 
• 21.00 Koncert Orkiestry Smyczkowej I st. oraz Orkiestry Dętej I st., sala 122 
• 21.30 Koncert Organowy, sala 210 
• 22.00 Koncert Orkiestry Kameralnej II st., sala 122 
• 22.30 Koncert Organowy, sala 210 
• 23.00 Koncert Orkiestry Dętej II st., sala 122 
• 20.00-24.00 Wystawa instrumentów Firma ADA-MUSIC 
• 20.00-22.00 Ciasta i kawa serwowana przez Radę Rodziców 
 
Siostry Boromeuszki 3 Klasztor Sióstr Boromeuszek w Cieszynie 
Górny Rynek 6, czynne 19.00-22.00 
• Historia Sióstr Boromeuszek poprzez życie siostry Anieli Szmuk – prezentacja s. Fabiany – wejścia o 
pełnej godzinie.  
 
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, ul. Żwirki i Wigury 2, czynne: 19.00-1.00 
• zwiedzanie Domu Harcerza i Harcerskiej Izby Tradycji (historia cieszyńskiego harcerstwa), atrakcje 
dla najmłodszych 
 
Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. Frysztacka 2 czynne: 19.00-1.00 



• W tym roku Muzeum 4 PSP zaprasza oprócz wystawy stałej do „kina polowego” na nocną projekcje 
kronik archiwalnych z Cieszyna; 
• pokaz sprzętu wojskowego: armaty dywizyjnej ZIS-3 z 1943, pojazdu opancerzonego BRDM-2 RS i 
innych; 
• 19.45, 20.20, 20.45 trzy wyjazdy dla młodzieży wojskowym autem terenowym pod zabytkowy 
polski schron bojowy z 1939 roku w Cieszynie-Boguszowicach, który również będzie udostępniony do 
zwiedzania. 
 
Hasičskě muzeum / Muzeum Straży Pożarnej, ul. Ostravská 285, czynne: 18.00-23.00 
• Zwiedzanie prywatnego muzeum; 22. Těšínské divadlo Český Těšín Ostravská 67/1326, Český Těšín 
• Prohlídky ve skupinách (cca 30 os.) v 19.00, 20.30, 22.00 hod. Zájemcům nabídneme prohlídku 
prostor, které běžně nejsou dostupné: zákulisí divadla, dekoračních dílen, vlásenkárny, krejčovny či 
půjčovny kostýmů apod. Malí návštěvníci, ale nejen oni, si pak mohou prohlédnout loutkovou scénu 
Bajka zúčastnit se interaktivních dílen; 
• Herci Polské scény vystoupí před Oranžerií na Zámeckém vrchu v Těšíně ve 21.30, 22.30 a 23.30 
hod., kde zazní písně z muzikálových představení, v Domu Narodowym ve 21.00 pak předvedou 
ukázku z představení „Kolacja na cztery ręce“. 
 
Teatr Cieszyński, ul. Ostrawska 67/1326, Czeski Cieszyn 
• 19.00, 20.30, 22.00. zwiedzanie w grupach 30-os.: możliwość zwiedzenia miejsc zwykle 
niedostępnych tj. zaplecza teatru, sceny, wypożyczalni kostiumów, pracowni artystycznych – 
krawieckiej, perukarskiej itp. Najmłodsi uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć zarówno „od kuchni“ 
Scenę Lalek „Bajka“ i uczestniczyć w warsztatach interaktywnych 
• Scena Polska zaprezentuje się przed Oranżerią w Cieszynie o godz. 21.30, 22.30 i 23.30, wykonując 
najpopularniejsze przeboje z repertuaru Sceny Polskiej oraz w Domu Narodowym w Cieszynie o godz. 
21.00 z fragmentami spektaklu „Kolacja na cztery ręce”. 
 
 


