
 
 

rogram Współpracy Transgranicznej Interreg  
V-A Polska – Słowacja (Interreg Polska – 
Słowacja) jest jednym z pięciu programów 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 
dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego. 
Wspiera on działania z zakresu ochrony i rozwoju 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju 
transportu transgranicznego oraz edukacji. 
 
 
 
 

Więcej  o Programie: 
 
 

Oficjalna strona Programu: www.plsk.eu 
Strona internetowa EWT w woj. śląskim: 

www.ewt.slaskie.pl 
 

 
Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie 

śląskim  
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat EWT 

 
Bielsko-Biała 

tel.: + 48 33 48 53 284 
 

Katowice 
tel. +48 32 77 99 258 

 
 

Informacje o projekcie: 
 

    Muzeum Protestantyzmu 
pl. Kościelny 6 

    43-400 Cieszyn 
tel.+33 328 144 100 

 
www.muzeum.cieszyn.org.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg Polska - Słowacja  
w województwie śląskim oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska  

w Cieszynie zapraszają na 
 

Dzień Otwarty projektu: 
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PROGRAM: 
godz.10.00 – spotkanie promocyjno-informacyjne – 

prezentacja efektów projektu Razem wędrujemy już 500 lat. 
Prezentacja Programu i projektu. 

godz. 10.30, 13.00 oraz 14.30 – możliwość zwiedzania 
Muzeum Protestantyzmu  

z p. Marcinem Gabrysiem, kustoszem muzeum. 
 

Podczas Dnia otwartego prezentowana będzie również 
wystawa przybliżająca 

postać pisarza, poety ks. Jerzego Trzanowskiego. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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Projekt zrealizowany przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie oraz 
Parafię Kościoła Ewangelickiego Wyznania 

Augsburskiego na Słowacji w Dolnym 
Kubinie w ramach 

Programu Interreg Polska - Słowacja 
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http://www.plsk.eu/
http://www.ewt.slaskie.pl/
http://www.muzeum.cieszyn.org.pl/


 
 

uzeum Protestantyzmu w Cieszynie 
prezentuje wielowiekową historię Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) 

na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem 
Śląska Cieszyńskiego. Galeria muzeum znajduje się na 
drugiej emporze największego kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej – Kościoła Jezusowego w Cieszynie. 
Zbiory muzealne zawierają cenne zabytki 
piśmiennictwa i drukarstwa protestanckiego, a także 
mapy, fotografie, eksponaty związane ze szkolnictwem 
ewangelickim – jak XVIII wieczne dzienniczki uczniów 
i zeszyty szkolne. Wystawa prezentuje również 
eksponaty dotyczące budowy Kościoła Jezusowego                    
w Cieszynie, życia religijno-kulturalnego ewangelików. 
Do najciekawszych eksponatów na wystawie zaliczyć 
można m.in. zdobione zwieńczenie „laski łaski”                      
z wizerunkiem cesarza Józefa I Habsburga z 1709 roku, 
którą wyznaczono miejsce pod budowę Kościoła 
Jezusowego, projektor gazowy zwany latarnią 
magiczną Towarzystwa Ewangelickiego czy fotel 
cesarza Franciszka Józefa I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

azem wędrujemy już 500 lat – informacje 
o projekcie 
Projekt zrealizowany przez Parafię Ewangelicko-

Augsburską w Cieszynie oraz Parafię Kościoła 
Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Słowacji  
w Dolnym Kubinie w ramach Programu Interreg Polska 
– Słowacja zakładał polsko-słowacką współpracę   
w  obszarze  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  sztuki  sakralnej.  
W ramach transgranicznych działań zrealizowane 
zostały wydarzenia kulturowe związane ze wspólną 
podróżą na przestrzeni lat – jubileuszem 500 lat 
Reformacji Kościoła. Dla przybliżenia wspólnej historii 
zorganizowano wycieczki tematyczne do „leśnych 
kościołów” leżących na Śląsku, w których w okresie 
kontrreformacji (XVII–XVIII w.) słowaccy księża 
odprawiali tajne nabożeństwa dla okolicznej ludności.  
Ponadto Partnerzy przygotowali wystawy mobilne 
prezentujące historię wspólnej drogi, publikację 
popularno-naukową związaną z ks. Jerzym 
Trzanowskim, wybitną postacią dla Kościoła i kultury 
narodów słowiańskich. Wydano również przewodnik 
turystyczny po ważnych miejscach wspólnej 
transgranicznej historii.  
 

 
 
Zadnia te wzbogacają produkty turystyczne oraz 
wzmacniają i spajają współpracę obu Partnerów. Po 
stronie słowackiej w Dolnym Kubinie 
odrestaurowano kościół, natomiast w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie przeprowadzono 
konserwację zabytkowych płyt nagrobnych z XVIII  
i początku XIX wieku, zaadaptowano również 
pomieszczenia na bibliotekę oraz znacząco 
powiększono powierzchnię wystawową Muzeum 
Protestantyzmu, przez co udostępniono 
zwiedzającym znacznie większą ilość eksponatów  
i zabytków muzealnych. 
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Śladami Jerzego Trzanowskiego – książka wydana  
w ramach realizacji projektu. 
Publikacja otrzymała tytuł: Książka Orawy 2018 roku - Kniha 
Oravy 2018 

Muzeum protestantyzmu - eksponaty 

Muzeum Protestantyzmu – nowa gablota 

Kościół Jezusowy w Cieszynie – płyta epitafijna po renowacji 


