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sąsi dztwosąsi dztwo
Sąsiedztwo to hasło tegorocznych Urodzin Zamku. 
Niekoniecznie odczytywane w kontekście polsko-czeskich 
relacji, co wydawałoby się naturalne z racji przygranicznej 
lokalizacji Cieszyna. Ciekawi nas co słowo to teraz oznacza? 
Już nie pożyczamy od sąsiada przysłowiowej soli, więc o wiele 
trudniej budować nam sąsiedzkie relacje. Bywa, że „bliżej”  
nam do kogoś na drugiej półkuli, z kim łatwiej wejść w relacje 
bez zobowiązań. A przecież wiemy, że bycie częścią wspólnoty 
jest niezbędne do dobrego życia. Dlatego chcemy porozmawiać 
o tym, jak projektanci i architekci pomagają budować dobre 
sąsiedztwa. 

 Jedno jest pewne – sąsiedztwo zaczyna się 
od spotkania. Więc zapraszamy, po sąsiedzku, do Cieszyna :) 
 

 Frapuje nas też pytanie o to, dlaczego sąsiedztwo 
najczęściej ograniczamy do ludzi? Przecież to kategoria dużo 
szersza – sąsiadujemy z gniazdem jerzyków, plutonem mrówek, 
szczęściarze nawet z… lasem. Tym, którzy mają mniej szczęścia, 
trafia się dymiący komin sąsiada. Sąsiedztwa bywają trudne, 
niechciane, jak chociażby to nasze, gdy na Wzgórzu Zamkowym 
rezydują bezdomni...

 
Mecenat Organizator

Zamek Cieszyn jest instytucją kultury 
współprowadzoną przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

Partnerzy



1.03.2019 (PIĄTEK)

8.00–16.00 
Jak to się robi w TON?  
wycieczka do TON Bystřice pod Hostýnem  
Kultowa marka ma swoją fabrykę mebli giętych 
i muzeum niemal po sąsiedzku z Cieszynem. 
Koszt: 50 zł 
 
13.00–16.00  
Poznajmy się! Graduation Projects  
sala wystawowa, budynek B
pecha kucha z udziałem autorów dyplomów 
i głosowaniem publiczności na najlepszą 
prezentację, wystąpienia partnerów z Czech, 
Słowacji, Węgier oraz asp Katowice 

17.00–20.00  
Sąsiedztwo – zmiana perspektywy  
wykłady i rozmowa  
sala wystawowa, budynek B 
 
Po sąsiedzku – Szymon Hołownia, 
dziennikarz i publicysta, felietonista  
„Tygodnika Powszechnego”, założyciel fundacji 
Kasisi i Dobra Fabryka

Czas na [reset] – Jane Penty,  
projektantka, badaczka i edukatorka, twórczyni 
Wydziału Projektowania Zrównoważonego 
w Central St. Martin College of Art and Design 
in London

20.30  
Potańcówka tradycyjna z zespołem  
Skład Niearchaiczny sala konferencyjna, 
budynek B / Ostatniej soboty karnawału nie 
można przesiedzieć! Zapraszamy na zabawę 
połączoną z nauką tańców tradycyjnych przy 
muzyce na żywo. 

2.03.2019 (SOBOTA)
 
7.30  
Zimowy spacer ornitologiczny  
Wzgórze Zamkowe jest domem dla wielu 
gatunków ptaków – naszych sąsiadów 
„mniejszych”. Zbiórka: obok Punktu Informacji 
Turystycznej Zamku Cieszyn

10.00–12.30  
Vorarlberg. Projektowanie kultury dzielenia
wykład i warsztat
sala konferencyjna, budynek B 

Marina Haemmerle, architektka oraz Renate 
Breuss, historyczka sztuki, wykładowczyni 
projektowania na Vorarlberg University of 
Applied Sciences. 

Vorarlberg to najmniejszy i najbardziej 
wysunięty na zachód kraj związkowy Austrii, 
sąsiadujący m.in. z Tyrolem.  Miejsce atrakcyjne 
turystycznie, ale zarazem doskonały przykład 
zrównoważonego myślenia o rozwoju regionu, 
bazującego na połączeniu lokalnego rzemiosła, 
zasobów przyrodniczych ze współczesnym 
dizajnem i architekturą.

12.00–15.30  
Dzień otwartych pracowni w Cieszynie  
Bogactwem Zamku są sąsiedzi  
– działający w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 
rzemieślnicy, projektanci, architekci, artyści. 
Skorzystajmy z okazji do odwiedzin! 

13.30 
Transgresja – otwarcie wystawy Kolektywu 
Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
antresola, budynek B

14.00  
Trudni sąsiedzi. O bezdomności
sala konferencyjna, budynek A 
Spotkanie dla organizacji, instytucji, 
aktywistów, artystów i projektantów 
zaangażowanych w różne formy współpracy 
z osobami bezdomnymi. Pretekstem są 
nasze własne doświadczenia z sąsiadami – 
bezdomnymi, którzy polubili Zamek i Wzgórze, 
a my nie zawsze cieszymy się z ich obecności. 

16.00  
Graduation Projects – otwarcie wystawy
sala wystawowa, budynek A 
Dizajn jest dla Ciebie! – otwarcie wystawy 
asp Katowice 
budynek A 
 
20.00  
Koncert: Brzoska/Marciniak/Markiewicz
Klubokawiarnia Presso
Owocne sąsiedztwo muzyki i poezji  
– połączenie słowa, trąbki i przetworzonej  
gitary elektrycznej. 

3.03.2019 (NIEDZIELA)
 
10.00 
Ocalić od zapomnienia  
– wycieczka do Centrum Kultury i Sztuki Dwór 
Kossaków, Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
oraz stanicy harcerskiej Aleksandra Kamińskiego 
w Górkach Wielkich. Szansa odwiedzenia –  
po sąsiedzku – wyjątkowego miejsca łączącego 
historię, literaturę z różnorodnymi działaniami 
artystycznymi. Koszt: 30 zł 

11.00–14.00  
Wymiana sąsiedzka
sala konferencyjna, budynek B 
Szansa podzielenia się tym, czego już nie 
potrzebujemy a komuś może posłużyć…  
W imię hasła: Jak dobrze mieć sąsiada! 
 
11.00 
Historia Nie Do Powtórzenia!
Teatr Lalek Marka Żyły
sala wystawowa, budynek B 
Spektakl improwizowany z udziałem 
publiczności, wstęp wolny  
 
12.00  
Własna marionetka 
sala wystawowa, budynek B  
Warsztat dla dzieci robienia lalek. Koszt: 35 zł 

 
 
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy 
poprzez formularz zgłoszeniowy na:  
www.zamekcieszyn.pl 
 
Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3abc,  
43-400 Cieszyn, tel. +48 33 851 08 21
www.zamekcieszyn.pl
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