
Dzień otwartych pracowni 
21 września 2019, godz. 12.00—16.00

1. Anna Farny
Prowadzi warsztaty z podstawowych technik tworze-
nia przedmiotów ceramicznych oraz koła garncar-
skiego. Właścicielka pracowni zajmuje się również 
produkcją akcesoriów łazienkowych takich jak 
umywalki, mydelniczki czy dłonie na biżuterię. 

2. Szkoła Sztuki i Myślenia 
Szkoła została założona przez artystów wizualnych 
Toma i Agulę Swobodów w 2010 roku. Można nauczyć 
się w niej nie tylko rysunku, malarstwa i multime-
diów, ale jej twórcy edukują, rozmawiają i pomagają 
dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w tworzeniu 
własnego języka wizualnego. 

3. Galeria Autorska
Galeria założona przez Dobiesława i Elżbietę 
Kaczmarków, prowadząca działalność artystyczną 
i edukacyjną związaną z rysunkiem, malarstwem, 
grafiką i rzemiosłem artystycznym. Z tejże Galerii 
pochodzi trówła – główna nagroda w Cieszyńskim 
konkursie pieczenia strudla. 

4. Dinksy
Studio projektowo-ilustratorskie, które wyjaśnia 
trudne treści za pomocą łatwych obrazków, tworząc 
explainery video, infografiki, graphic recordingi 
i ilustracje. Jednym z ich ostatnich projektów jest 
autorskie narzędzie do ułatwiania komunikacji, czyli 
Otwarte Karty.

5. Fundacja im. Józefa Brody
Fundacja skupia się na edukacji artystycznej, popula-
ryzacji i dokumentacji sztuki ludowej i nowoczesnej. 
Inspirując się pracą Józefa Brody, traktuje sztukę jako 
drogę do odkrycia siebie samego i drugiego człowieka
. 
6. Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak
Założona w 1995 roku Modelarnia Ceramiczna jest 
pracownią rzemieślniczą, realizującą w krótkich 
seriach projekty własne ceramiki użytkowej.  Powsta-
ją w niej nie tylko filiżanki, szolki, podstawki, ale też 
urny. Tutaj narodziła się „Pamiątka z Cieszyna”, 

zainspirowana fragmentami ceramiki i szkła 
wyłowionymi z Olzy.  

7. Rusznikarstwo. Izba Cieszyńskich Mistrzów. 
Jerzy Wałga 
Izba powstała z inicjatywy Jerzego Wałgi, przy 
wsparciu Zamku Cieszyn, by upamiętnić cieszyń-
skich mistrzów rzemiosła. Działa przy pracowni 
Jerzego Wałgi, cieszyńskiego rusznikarza – rzemiosło 
to trafiło na Krajową listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. 

8. Buława sp. Zo.o. – Pracownia architektoniczna
Zajmują się urbanistyką, rewitalizacją terenów 
zdegradowanych, architekturą krajobrazu  i partycy-
pacją społeczną w procesach planistycznych, a także 
badaniami w obu dyscyplinach naukowych: archi-
tekturze i urbanistyce. 

9. Książnica Cieszyńska 
Specjalnie z okazji ćwierćwiecza Książnicy 
Cieszyńskiej uczestnicy odwiedzą nie tylko czytelnie 
i galerie, ale przede wszystkim pracownie, w których 
katalogowane i inwentaryzowane są materiały biblio-
teczne. Najwięcej jednak czasu spędzą w towarzy-
stwie konserwatorów, w ich pracowniach poznając 
tajniki ochrony i konserwacji zabytkowych zbiorów 
bibliotecznych. Zwiedzanie Książnicy stworzy okazję 
do bezpośredniego zetknięcia się z niepokazywany-
mi na co dzień cennymi drukami i rękopisami. 
Zwiedzanie z przewodnikiem o godz. 12.00 oraz 
14.00. Zbiórka w hallu głównym Książnicy (na parte-
rze, przy wejściu). Jednorazowo w zwiedzaniu może 
wziąć udział maksymalnie 20 soób.

10. U Pernikářky
Miejsce dla miłośników tradycyjnych czeskich 
pierniczków. Dzięki organizowanym tutaj warszta-
tom i kursom można nauczyć się ich wypiekania, 
a także zdobienia, przy okazji poznając historię 
piernikarstwa. To również miejsce promujące bardzo 
różnorodne rękodzieło.  

 Dzień 
Otwartych Pracowni

Bogactwem Śląska Cieszyńskiego są działający 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie rzemieślnicy, 
projektanci, architekci, artyści, twórcy. To oni 
sprawiają, że region ten nabiera kolorytu i ma swój 
odrębny charakter. Dlatego zapraszamy w trakcie 
„Skarbów z cieszyńskiej trówły” - festiwalu kultury 
lokalnej - do odwiedzin!

Warto w sobotę, 21 września, wybrać się na spacer 
i skorzystać z okazji zobaczenia frapujących 
miejsc, spotkania z ich gospodarzami i porozma-
wiania o tym, czym się zajmują.
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Spis pracowni:

1. Anna Farny - studio ceramiczne
adres: pl. Wolności 3
tel. 513 690 819 | facebook: Anna Farny - Studio Ceramiczne

4. Dinksy
adres: ul. Rynek 20
tel. 539 988 990 | strona internetowa: www.dinksy.com.pl

7. Jerzy Wałga - rusznikarstwo oraz Izba 
Cieszyńskich Mistrzów 
adres: ul. Stary Targ 2  
tel. 603 217 533

9. Książnica Cieszyńska
adres: ul. Mennicza 46
tel. 33 851 38 41 | strona internetowa: kc-cieszyn.pl

3. Galeria Autorska 
adres: ul. Szeroka 7  
tel. 691 236 699

10. U Pernikářky
adres: Ůvoz 8, 73701 Cesky Tesin 
tel. +420 775 033 445 | facebook: U Pernikářky 

2. Szkoła Sztuki I Myślenia 
adres: Górny Rynek 1 (wejście od ul. Szersznika)
tel. 606 243 858 | facebook: Szkoła Sztuki i Myślenia

5. Fundacja im. Józefa Brody 
adres: ul. Przykopa 20 
tel. 513 438 432 | strona internetowa: www.fundacjabrody.pl 

8. Buława - pracownia architektoniczna
adres: ul. Głęboka 25/108
tel: 608 206 338 | strona internetowa: www.bulawa.com.pl

6. Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak
adres: ul. Przykopa 20
tel. 513 144 201 | strona internetowa: www.ceramikakosak.pl

10.

Program „Skarbów z Cieszyńskiej Trówły” na: 
www.zamekcieszyn.p


