
15. Koszary arcyksiêcia Fryderyka
(Plac Ksiêcia Józefa Poniatowskiego, 
ul. Wojska Polskiego)

  Wielki kompleks koszarowy wystawiono w 1895 roku 
i nazwano imieniem arcyksiêcia Fryderyka Habsburga, 
jednego z g³ównych dowódców armii austro-wêgierskiej. 
Liczy³ 22 obiekty po³o¿one na stokach wzgórza Ma³y 
Jaworowy. Mieœci³y one 100. pu³k piechoty im. ksiêcia 
Starhemberga, 3. pu³k piechoty im. arcyksiêcia Karola, 

31. pu³ku obrony krajowej „Teschen”, razem oko³o 2000 ¿o³nierzy pod dowództwem 70 
oficerów. Najwa¿niejszy by³ budynek sztabu, obok sta³a wartownia, a za nimi trzy budynki 
batalionowe wzniesione wzd³u¿ placu æwiczeñ (przy ul. Wojska Polskiego). Pozosta³e 
obiekty znajduj¹ siê przy ul. gen. W. Sikorskiego, natomiast dawne koszary obrony krajowej, 
mieszcz¹ce dziœ Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, przy ul. J. I. Kraszewskiego. W 1880 
i 1906 roku w Cieszynie i okolicy odby³y siê manewry z udzia³em cesarza Franciszka Józefa I 
i ca³ego austro-wêgierskiego dowództwa wojskowego.

Koszary s³u¿y³y austriackiemu wojsku do koñca I wojny œwiatowej. W nocy 
z 31.10. na 1.11.1918 roku oficerowie cieszyñskiego garnizonu polskiej narodowoœci przejêli 
w³adzê nad wojskiem oraz strategicznymi punktami w mieœcie. Przekazali w³adzê Radzie 
Narodowej dla Ksiêstwa Cieszyñskiego. Koszary przejê³o Wojsko Polskie. W okresie 
miêdzywojennym stacjonowa³ w nich IV Pu³k Strzelców Podhalañskich. Obecnie znajduj¹ 
siê w nich mieszkania,  placówki oœwiatowe oraz oddzia³ Stra¿y Granicznej.

Od zabudowañ koszarowych przechodzimy ul. B³ogock¹ i dalej skrêcamy w prawo, by 
ul. Ogrodow¹  zejœæ na ul. J. I. Kraszewskiego, gdzie znajduje siê 

16. Dom Dziecka (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)

Z okazji 50. rocznicy panowania cesarza Franciszka 
Józefa I w 1898 roku, Cieszyñska Kasa Oszczêdnoœci wystawi³a 
nowy sierociniec imienia cesarza i jego, tragicznie zmar³ej tego 
roku, ¿ony El¿biety (Sisi). Przestronny i wygodny piêtrowy 
budynek, projektu miejskiego in¿yniera Marka Dalfa, powsta³ 
w willowej dzielnicy miasta (obecnie ul. J. I. Kraszewskiego) i do 
dzisiejszego dnia s³u¿y swemu celowi.

Po prawej stronie Domu Dziecka biegnie œcie¿ka przez Lasek Miejski. Za Domem znajduje siê 
pomnik ksiêcia Mieszka I, w miejscu gdzie dawniej wznosi³ siê

17. Dawny pomnik cesarza Franciszka Józefa I 
(Lasek Miejski, dojœcie od ul. I. Kraszewskiego)

Gdy w 1910 roku w naddunajskiej monarchii 
uroczyœcie obchodzono 80.  urodziny cesarza Franciszka Józefa I, 
cieszyñscy kupcy i przemys³owcy za³o¿yli komitet budowy 
pomnika monarchy. Projekt w stylu geometrycznej secesji 
sporz¹dzi³ Józef Obeth, wychowanek Akademii Sztuk Piêknych 
w Wiedniu. W Lasku Miejskim, nad ul. Franciszka Józefa (obecnie 
ul. 3 Maja), zwrócony w stronê Mostu Jubileuszowego (dziœ Most 
Wolnoœci) stan¹³ obelisk z fontann¹ u podstawy, ozdobiony 
marmurowym popiersiem cesarza i flankowany dwoma 
ramionami z kamiennymi ³awkami. 

Po I wojnie œwiatowej uszkodzone popiersie cesarza 
przeniesiono do muzealnego lapidarium, a w 1931 roku w jego 
miejscu ods³oniêto pos¹g pierwszego ksiêcia cieszyñskiego 
Mieszka I, d³uta Jana Raszki.

Spod pomnika schodzimy w dó³ œcie¿k¹, by znaleŸæ siê na dawnej ulicy Franciszka Józefa. 
Dzisiaj to

18. ul. 3 Maja

      Ulica ta powsta³a w dynamicznie rozwijaj¹cej siê 
pod koniec XIX wieku czêœci miasta, ³¹cz¹cemu star¹ 
czêœæ Cieszyna z po³o¿onym za Olz¹ dworcem kolejowym 
i szybko rozwijaj¹c¹ siê now¹ zachodni¹ dzielnic¹ 
(obecnie Czeski Cieszyn). 

      Przy ul. 3 Maja, nad kana³em M³ynówki wznosi siê 
tzw. „Mostek Otto Wagnera” o oryginalnych ¿eliwnych 

balustradach z motywem s³onecznika. Ich wzór zaprojektowa³ w 1894 roku, dla Wiedeñskiej 
Kolei Miejskiej, znany wiedeñski architekt Otto Wagner - „ojciec europejskiego 
modernizmu”. W balustradach tych autor zaszyfrowa³ swe inicja³y s³onecznik symbolizuje 
literê „O”, a porêcze wokó³ niego to „W”. 

Id¹c ul. 3 Maja w dó³ dochodzimy do granicy pañstwowej miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ 
a Czesk¹ Republik¹ na rzece Olzie. Obydwa pañstwa ³¹czy 

19. Dawny „Most Jubileuszowy” 
(Most Wolnoœci)

       Otwarto go w dniu urodzin Franciszka 
Józefa I, 18 sierpnia 1903 roku, jako tzw. 
Most Jubileuszowy, z okazji 55. lat 
panowania cesarza. 

       By³a to metalowa konstrukcja o trzech 
przês³ach wsparta na czterech kamiennych 
filarach z secesyjnymi balustradami. Przy 

wejœciach na most umieszczono wysokie pylony z marmurowymi tablicami z polskimi 
i niemieckimi napisami: „Most Cesarza Franciszka Józefa” - „Kaiser Franz Josef-Brücke”.

Most zniszczy³y we wrzeœniu 1939 roku wycofuj¹ce siê przed hitlerowcami 
polskie wojska. W 1947 roku powsta³ prowizoryczny, zniesiony przez powódŸ w 1970 roku. 
Obecny zosta³ wybudowany w roku 1974.

Po przejœciu Mostu Wolnoœci,  wita nas

CZESKI CIESZYN (ÈESKÝ TÌŠÍN)

Za mostem, po lewej stronie ul. Støelnièni znajduje siê

20. Dawna Strzelnica (ul. Støelnièni )

 Wystawi³o j¹ w 1882 roku Cieszyñskie Towarzystwo 
Strzeleckie, za³o¿one w 1795 roku. Honorowy patronat nad 
Towarzystwem, które nawi¹zywa³o do tradycji bractw 
kurkowych, sprawowa³ ksi¹¿ê Albert Sasko-Cieszyñski, a po 
nim jego nastêpcy. Obiekt Strzelnicy powsta³ wg planów 
arcyksi¹¿êcego budowniczego Gustawa Raimanna. Sk³ada³ 
siê na niego budynek dla strzelców (obecna sala 
widowiskowa) oraz dwa stanowiska strzeleckie z torami 
d³ugoœci 230 i 400 kroków. Oficjalnego otwarcia dokona³ 
arcyksi¹¿ê Albrecht Habsburg. W 1890 roku poszerzono 
Strzelnicê o restauracjê i salê z kopu³¹ oraz ujednolicono jego 
architekturê zewnêtrzn¹. Tak odnowiony obiekt wizytowa³ 
w 1890 roku cesarz Franciszek Józef I, który zainicjowa³ tak¿e 
zawody strzeleckie.

 Towarzystwo Strzeleckie przesta³o istnieæ w 1945 roku. 
Obecnie gospodarzem obiektu jest „Oœrodek Kulturalno-Spo³eczny „Strzelnica” (Kulturní 
a spoleèenské støedisko „Støelnice”).

W perspektywie ul. Støelnièni widoczny jest kolejny obiekt na szlaku:

21. Dworzec Kolejowy (ul. Nádražní )

„Kolej Koszycko - Bogumiñska”, by³a najkrótszym po³¹czeniem Wêgier 
z Niemcami, ³¹czy³a Budapeszt, poprzez s³owackie Koszyce i Bogumin na Œl¹sku 
Cieszyñskim, z Berlinem. W 1869 roku doprowadzono jej liniê do Cieszyna, a dwa lata 
póŸniej powsta³ pierwszy budynek dworcowy. Po wybudowaniu „Kolei Miast Œl¹skich” 
z Kojetína do Bielska w 1889 roku powsta³ obecny dworzec, jako ceglana budowla w stylu 
neorenesansowym z reprezentacyjn¹ hal¹ oraz restauracj¹.

Kolej odegra³a du¿¹ rolê w rozwoju gospodarczym ca³ego regionu. Przez 
dworzec przechodzi³y wielkie iloœci podró¿nych, towarów i surowców, m.in. wêgiel 
z zag³êbia ostrawsko-karwiñskiego, s³owacka ruda ¿elaza i miejscowe p³ody rolne. Na 
dworcu witano tak¿e cesarza Franciszka Józefa I podczas jego podró¿y do Cieszyna. Do 
dzisiejszych czasów odrestaurowany cieszyñski dworzec jest wa¿nym regionalnym wêz³em 
komunikacyjnym.

Od dworca kolejowego kierujemy siê w prawo ul. Nádražní, a nastêpnie jej przed³u¿eniem, ul. 
Pøièní dochodzimy do dawnych Alei arcyksiêcia Albrechta (Masarykovy sady). Przed nami 
wznosi siê

22. Koœció³ Serca Jezusowego (Masarykovy sady 24)

         Przedstawiciele zakonu Jezuitów, którzy do Cieszyna przybyli 
z s¹siedniej Galicji, postanowili za³o¿yæ sw¹ placówkê nad Olz¹. Do 
swej idei przekonali biskupa wroc³awskiego Georga Koppa 
i arcyksiêcia Albrechta Habsburga. Dziêki ich fundacji w latach 1891  
1894 powsta³a neogotycka, jednowie¿owa, halowa œwi¹tynia wed³ug 
projektu wiedeñskiego architekta Ludwiga Zatzka. Przy koœciele 
powsta³a tak¿e plebania i dom konwentu jezuitów. Arcyksi¹¿êc¹ 
fundacjê koœcio³a upamiêtniaj¹ umieszczone wysoko w prezbiterium 
trzy tablice z czerwonego marmuru.

   W koœciele od 1904 roku znajduj¹ siê relikwie, urodzonego 
w Cieszynie, œwiêtego Melchiora Grodzieckiego. Po podziale Cieszyna 
w 1920 roku koœció³ ten sta³ siê g³ówn¹ œwi¹tyni¹ katolick¹ Czeskiego Cieszyna.

Wychodz¹c z koœcio³a Serca Jezusowego kierujemy siê w lewo i dawnymi Alejami arcyksiêcia 
Albrechta (Masarykowy sady) dochodzimy do Mostu PrzyjaŸni pod cieszyñsk¹ Gór¹ 
Zamkow¹, punkt wyjœcia naszego szlaku.

23. Dawne Aleje arcyksiêcia Albrechta
 (Masarykovy sady)

   W roku 1813 na polecenie ksiêcia 
Alberta Sasko-Cieszyñskiego nadleœniczy 
Dünnbier za³o¿y³ park w dzielnicy Saska Kêpa 
(na czeœæ imienia ksiêcia) na rzucie trójk¹ta. Osie 
kompozycyjne stanowi³y trzy promieniste aleje, 
których widokowym zamkniêciem by³ taras 
w naro¿niku Pa³acu Myœliwskiego. 

   Szerokie Aleje obsadzono licznymi 
drzewami i krzewami, wœród których ukryty by³ 

pos¹g œw. Jana Nepomucena oraz secesyjny pomnik Fryderyka Schillera z bia³ego 
kararyjskiego marmuru. W XIX w. wystawiono wiele reprezentacyjnych willi, po³o¿onych 
w ogrodach z nieod³¹cznymi magnoliami. W 1874 roku powsta³y dwie dwupiêtrowe 
kamienice mieszcz¹ce biura dyrekcji arcyksi¹¿êcej Komory Cieszyñskiej. W okresie 
okupacji hitlerowskiej budzi³y powszechn¹ grozê, gdy¿ mieœci³o siê w nich gestapo.

W tym miejscu koñczymy spacer szlakiem cieszyñskich ksi¹¿¹t z rodu Habsburgów, nie 
zapominaj¹c, ¿e okres ich panowania, chocia¿ wywo³uje wiele pytañ i jest Ÿród³em wielu 
kontrowersji, pozostawi³ wiele trwa³ych œladów wzbogacaj¹cych kulturê i tradycjê Cieszyna 
i Œl¹ska Cieszyñskiego.
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SZLAK KSI¥¯¥T CIESZYÑSKICH.
HABSBURGOWIE.

W 1653 roku zmar³a ostatnia przed-
stawicielka dynastii cieszyñskich Piastów - ksiê¿na 
El¿bieta Lukrecja. Po jej œmierci nast¹pi³ okres 
panowania nad Ksiêstwem Cieszyñskim dynastii 
habsburskiej. Ksiêstwo sta³o siê czêœci¹ Korony œw. 
Wac³awa w 1327 roku, po z³o¿eniu przez jego 
w³adców ho³du lennego czeskim królom. 
Habsburgowie zyskali czesk¹ koronê w 1526 roku, 
wiêc po œmierci El¿biety Lukrecji scheda po niej 
trafi³a w rêce Habsburgów jako czeskich 
królów.

Pierwszym z Habsburgów w³adaj¹cych 
Ksiêstwem Cieszyñskim by³ Ferdynand IV (1633-
1654), który otrzyma³ je od swego ojca cesarza 
Ferdynanda III (1608-1657), jednak¿e wkrótce 
zmar³ i Ksiêstwo przej¹³ z powrotem cesarz. Ani 
Ferdynand III, ani jego nastêpcy na cieszyñskich 
w³oœciach - cesarze Leopold I (1640-1705), Józef I 
(1678-1711) i Karol VI (1685-1740), nie 
interesowali siê zbytnio sw¹ now¹ majêtnoœci¹. 
W 1654 roku z popiastowskich dóbr utworzyli tzw. 
Komorê Cieszyñsk¹ –  centralny zarz¹d 
habsburskich dóbr, przynosz¹cy im spore dochody.

Cesarz Karol VI, w 1722 roku nada³ Ksiêstwo Cieszyñskie w lenno ksiêciu 
Leopoldowi Lotaryñskiemu (1679-1729), w zamian za w³oskie ksiêstewko Monferrato. Jego 
syn Franciszek Stefan Lotaryñski (1708-1765), przysz³y cesarz Franciszek I, zosta³ w 1736 
roku mê¿em Marii Teresy, córki Karola VI. Ma³¿eñstwo to zapocz¹tkowa³o dynastiê 
Habsbursko - Lotaryñsk¹, a ich potomkowie rz¹dzili Ksiêstwem do 1918 roku. Cesarz zmar³ 
w 1765 roku, a Ksiêstwo Cieszyñskie, jako osobiste lenno, zapisa³ swemu synowi cesarzowi 
Józefowi II (1741-1790). By³ on pierwszym z Habsburgów, który osobiœcie zainteresowa³ siê 
swymi cieszyñskimi dobrami, odwiedzaj¹c je w 1766, 1773 i 1787 roku. 

Z okazji œlubu siostry Józefa II, arcyksiê¿niczki Marii Krystyny (1742-1798) 
z ksiêciem saskim Albertem Kazimierzem (1738-1822), cesarzowa  Maria Teresa wykupi³a 
Ksiêstwo Cieszyñskie z r¹k syna i jako lenno darowa³a je w 1766 roku nowo¿eñcom. Maria 
Krystyna i Albert, który przyj¹³ tytu³ ksiêcia sasko-cieszyñskiego, dali pocz¹tek habsburskiej 
linii cieszyñskich ksi¹¿¹t. Po nich panowali w Ksiêstwie Cieszyñskim: Karol Ludwik (1771-
1847), Albrecht (1817-1895) oraz Fryderyk (1856-1936).

Ksi¹¿ê Albert Kazimierz chocia¿ by³ synem polskiego króla Augusta III Sasa, od 
najm³odszych lat zwi¹zany by³ z dworem wiedeñskim, gdzie pe³ni³ wiele dworskich 
i wojskowych funkcji. Bêd¹c gubernatorem austriackich Niderlandów stworzy³ wraz 
z ma³¿onk¹ kolekcjê ponad 30.000 rysunków i grafik autorstwa znamienitych artystów, która 
da³a pocz¹tek wiedeñskiej „Albertinie” - najwiêkszym w œwiecie zbiorom graficznym.

Ksi¹¿ê przys³u¿y³ siê znacz¹co do rozwoju przemys³owego Komory 
Cieszyñskiej. Za³o¿y³ w 1772 roku hutê ¿elaza w Ustroniu, w 1779 manufakturê tekstyln¹ w 
dzielnicy Cieszyna - Saska Kêpa, a w 1806 hutê w Baszce ko³o Frydku. W 1775 roku 
uruchomione zosta³y w Cieszynie miêdzynarodowe targi, zaczêto tak¿e budowê „cesarskiej 
drogi” z Wiednia przez Cieszyn i Bielsko do Lwowa. W 1779 roku odby³ siê w Cieszynie 
kongres pokojowy koñcz¹cy tzw. wojnê o sukcesjê bawarsk¹ pomiêdzy Austri¹ a Prusami. 
Kolejny raz Cieszyn stan¹³ w centrum europejskich wydarzeñ w 1805 roku, gdy po klêsce 
wojsk austriackich w wojnie z Napoleonem, na kilka tygodni przeniós³ siê do niego cesarski 
dwór uciekaj¹cy z Wiednia. 

Dziedzicem zmar³ego w 1822 roku Alberta Sasko-Cieszyñskiego zosta³ 
zaadoptowany przez niego arcyksi¹¿ê Karol Ludwik Habsburg, syn cesarza Leopolda II. 
Poœwiêci³ siê karierze wojskowej, której zwieñczeniem by³o pokonanie Napoleona w 1809 
roku w bitwie pod Aspern ko³o Wiednia. Nie zaniedba³ tak¿e spraw swego Ksiêstwa. 
Rozwija³ i unowoczeœnia³ swe zak³ady przemys³owe. W 1836 roku za³o¿y³ hutê ¿elaza 
w Trzyñcu, w 1842 roku uruchomi³ w niej odlewniê, natomiast  w hucie w Ustroniu w 1845 
roku walcowniê, a w 1838 roku postawi³ w Cieszynie nowy arcyksi¹¿êcy browar. Arcyksi¹¿ê, 
który przez d³u¿szy czas mieszka³ w Cieszynie w latach 1838 1840, na pozosta³oœciach 
dawnego zamku dolnego na Górze Zamkowej, wzniós³ klasycystyczny Pa³ac Myœliwski wg 
projektu wiedeñskiego architekta Józefa Kornhäusla.

Kolejnym w³adc¹ Ksiêstwa zosta³ w 1847 roku arcyksi¹¿ê Albrecht Fryderyk 
Habsburg, najstarszy syn Karola Ludwika. Podobnie do ojca szybko pi¹³ siê po szczeblach 
wojskowej kariery. W 1863 roku zosta³ feldmarsza³kiem i ws³awi³ siê podczas kampanii 
wojennej we W³oszech, podczas której, w 1866 roku, zwyciê¿y³ wojska w³oskie pod Custozz¹. 
Jako ksi¹¿ê cieszyñski by³ zapobiegliwy gospodarzem i przedsiêbiorc¹, który ekonomicznie 
rozwija³ swe w³oœci. W 1862 roku naby³ kopalniê wêgla kamiennego „Gabriela” w Karwinie

i hutê „Karol” w Koñczycach ko³o Ostrawy, 
a w 1885 roku uruchomi³ nowoczesn¹ cukrowniê 
w Chybiu. W jego licznych tartakach przerabiano 
beskidzkie drewno, dzia³a³y przêdzalnie lnu 
i tkalnie, m³yny, rafinerie spirytusu, t³ocznie oleju 
oraz mleczarnie. Rz¹dy arcyksiêcia Albrechta 
przypad³y na okres przemian zapocz¹tkowanych 
Wiosn¹ Ludów w 1848 roku, które zaowocowa³y 
wieloma narodowymi, spo³ecznymi i gospodar-
czymi konfliktami.

Arcyksi¹¿ê Albrecht nie posiada³ mêskich 
potomków, dlatego te¿ dobra cieszyñskie 
odziedziczy³ w 1895 roku jego bratanek arcyksi¹¿ê 
Fryderyk Albrecht Habsburg. Podobnie do swych 
przodków wdra¿any by³ do kariery wojskowej 
i zarz¹du wielkich dóbr, z których w 1905 roku 
utworzy³ Austriack¹ Spó³kê Górniczo-Hutnicz¹ 
o kapitale 25 mln koron. Postawi³o go to w rzêdzie 
najbogatszych ludzi w monarchii austro-
wêgierskiej. Jako marsza³ek polny otrzyma³ 
g³ówne dowództwo armii austriackiej podczas 
I wojny œwiatowej. Dziêki temu Cieszyn by³ 

w latach 1914-1916 siedzib¹ G³ównego Sztabu Armii.
Po zakoñczeniu wojny w 1918 roku utraci³ swe maj¹tki na Œl¹sku Cieszyñskim. 

Dobra Komory Cieszyñskiej na podstawie pokojowej umowy z St. Germain przejête zosta³y 
przez nowopowsta³e pañstwo polskie i czechos³owackie.

Nazwisko Habsburgów wywo³uje dzisiaj mieszane uczucia. Z jednej strony 
niechêci i dezaprobaty, gdy mowa o ich roli w czasie rozbiorów Polski i prowadzonej przez 
nich germanizacyjnej polityki narodowoœciowej, z drugiej strony sympatii i melancholii 
szczególnie w tych dzielnicach, które znajdowa³y siê pod ich panowaniem.

Wspomnienia wybielaj¹ przesz³oœæ, nadaj¹ jej wielu nowych kolorów. Jaka 
jednak by³a rzeczywistoœæ, jakie by³y realne zwi¹zki Cieszyna z habsbursk¹ dynasti¹? 
Ukazuje to spacer szlakiem ksi¹¿¹t cieszyñskich z dynastii habsburskiej po Cieszynie
i Czeskim Cieszynie.

CIESZYN

Zwiedzanie obiektów i zabytków zwi¹zanych z histori¹ rz¹dów ksi¹¿¹t cieszyñskich z dynastii 
Habsburgów w Cieszynie rozpoczynamy od ich rezydencji, któr¹ by³ znajduj¹cy siê u stóp 
Góry Zamkowej

1. Pa³ac Myœliwski (ul. Zamkowa 1)

          Po œmierci ostatniej Piastówny, ksiê¿ny El¿biety 
Lukrecji, nowi ksi¹¿êta z dynastii habsburskiej 
w Cieszynie przebywali rzadko. W 1838 roku  arcyksi¹¿ê 
Karol Ludwik Habsburg sprowadzi³ do Cieszyna Józefa  
Kornhäusla, wybitnego  przedstawiciela  wiedeñskiego  
klasycyzmu i  zleci³ mu przebudowê swej rezydencji na 
Górze Zamkowej. Poleci³ rozebraæ ruiny w górnej czêœci 
zamku, oprócz romañskiej Rotundy i Wie¿y Piastowskiej, 
i za³o¿yæ tam romantyczny park. Pozosta³oœci zamku 
dolnego wykorzystano do budowy tzw. Pa³acu 
Myœliwskiego i przyleg³ej doñ oran¿erii, które ukoñczono 
w 1840 roku.

Pa³ac Myœliwski o niezwykle prostej klasycystycznej architekturze sw¹ fasad¹ 
zwrócony jest w stronê miasta. Dwupiêtrowa czêœæ œrodkowa pa³acu, z trójk¹tnym 
przyczó³kiem, ujêta zosta³a po bokach przez dwa piêtrowe skrzyd³a z symetrycznie 
rozmieszczonymi sieniami. W po³.-zach. naro¿niku Pa³acu, na œredniowiecznym bastionie, 
powsta³ belweder w formie doryckiego portyku, a obok niego parterowa oran¿eria, któr¹ 
rozebrano w 1966 roku. Na zniwelowanym terenie Góry Zamkowej za³o¿ono angielski park 
z rzadkim drzewostanem.

Od swych pocz¹tków Pa³ac Myœliwski by³ siedzib¹ dyrekcji Komory 
Cieszyñskiej, w jego salonach koncentrowa³o siê tak¿e ¿ycie artystyczne. Szerokim echem 
odbi³y siê koncerty jakie w oran¿erii da³ w 1846 roku Franciszek Liszt, a w  latach 80. XIX 
wieku odgrywano w zamku opery Richarda Wagnera. Pa³ac Myœliwski by³ tak¿e siedzib¹ 
cesarza Franciszka Józefa I podczas jego wizyt w Cieszynie w 1880, 1890 i 1906 roku. 
Podczas I wojny œwiatowej Pa³ac by³ siedzib¹ G³ównego Sztabu Armii Austriackiej. Po jej 
zakoñczeniu, w 1918 roku rezydowa³a w nim Rada Narodowa Ksiêstwa Cieszyñskiego, 
pierwsza polska w³adza na Œl¹sku Cieszyñskim od czasów piastowskich.

Obecnie w Pa³acu Myœliwskim mieœci siê Szko³a Muzyczna oraz „Œl¹ski Zamek 
Sztuki i Przedsiêbiorczoœci”.

Za pó³nocnym skrzyd³em Pa³acu Myœliwskiego roztacza siê widok na

wyrzeŸbion¹ przez Franciszka Schuberta z Opawy, w 1794 roku g³ówny o³tarz autorstwa  
Andrzeja Kaspra Schweigela z Brna, a w 1796 roku powsta³a nowa póŸnobarokowa wie¿a wg 
projektu Józefa Drachnego. Oprócz wyposa¿enia wewnêtrznego koœcio³a Maria Krystyna 
wraz z mê¿em, podarowa³a koœcio³owi ozdobne ornaty oraz cenne naczynia liturgiczne.

Po drugiej stronie koœcio³a œw. Marii Magdaleny znajduje siê

6. Plac Dominikañski

Od œredniowiecza do koœcio³a przylega³y czworok¹tne zabudowania klasztoru 
dominikanów, które sp³onê³y w 1789 roku i musiano je rozebraæ. W miejscu klasztoru 
powsta³ obszerny plac zwany dominikañskim. W 1894 roku przy jednym z jego boków 
powsta³ dwupiêtrowy budynek Urzêdu Parafialnego w stylu neorenesansowym wg projektu 
arcyksi¹¿êcego architekta Albina Teodora Prokopa. W budynku tym do 1925 roku mia³ sw¹ 
siedzibê Generalny Wikariat dla austriackiej czêœci diecezji wroc³awskiej.

W 1884 roku, z okazji 100. rocznicy nadania przez cesarza Józefa II patentu 
tolerancyjnego i zniesienia poddañstwa, w³adze Cieszyna wystawi³y na Placu 
Dominikañskim ¿eliwny pomnik cesarza, odlany w hucie ksiêcia Solma w Blansku. Usuniêty 
w 1920 roku znajduje siê obecnie w lapidarium w Parku Pokoju.

Na rogu Pl. Dominikañskiego i ul. Sejmowej wznosi siê dawny

7. Sejm i S¹d Ziemski (Pl. Dominikañski 3)

W œredniowieczu w³adza s¹downicza nale¿a³a do 
ksi¹¿êcych prerogatyw. Gdy ksi¹¿ê dopuœci³ do jej sprawowania 
szlachtê powsta³ tzw. s¹d dworski, przekszta³cony w koñcu XV 
wieku w S¹d i Sejm Ziemski. W 1752 roku ksi¹¿ê Wac³aw III Adam 
nada³ stanom cieszyñskim zbiór ustaw pt. „Porz¹dek krajowy 
Ksiêstwa Cieszyñskiego”, który obowi¹zywa³ do po³owy XIX 
wieku. Pocz¹tkowo Sejm i S¹d obradowa³ w zamku, a od koñca 
XVI wieku w specjalnie w tym celu wystawionym budynku. Po 
po¿arze miasta w 1789 roku, który zniszczy³ tak¿e budynek S¹du, 
zosta³ on odbudowany przez ksiêcia Alberta Sasko-Cieszyñskiego. 

Na parterze zlokalizowano obszern¹ salê obrad ozdobion¹ malowanymi herbami 
cieszyñskiej szlachty, natomiast na piêtrze mieœci³y siê biura i archiwa. 

W budynku S¹du 13 maja 1779 roku przedstawiciele siedmiu pañstw 
europejskich podpisali traktat tzw. Pokoju Cieszyñskiego, koñcz¹cy wojnê o sukcesjê 
bawarsk¹ miêdzy Prusami a Austri¹. Cieszyñski S¹d Ziemski przesta³ funkcjonowaæ po 
wydarzeniach Wiosny Ludów 1848 roku. W jego miejsce utworzono w Cieszynie S¹d 
Powiatowy i S¹d Obwodowy.

Z Pl. Dominikañskiego przechodzimy pod arkad¹ ul. Ratuszowej, by znaleŸæ siê na Rynku. 
Jego najwa¿niejsz¹ budowl¹ jest

8. Ratusz (Rynek 1)

         Budynek cieszyñskiego ratusza powsta³ w 1496 
roku. Wzniesiony, pierwszy renesansowy ratusz ulega³ 
kilkakrotnie zniszczeniu podczas licznych po¿arów miasta. 
Po najwiêkszym z nich, w 1789 roku, powsta³ (wg projektu 
architekta Ignacego Chambreza de Ryvos) klasycystyczny 
budynek z zegarow¹ wie¿¹, zwieñczon¹ he³mem w kszta³cie 
architektonicznej latarni. Na jego fasadzie znalaz³a siê 
pami¹tkowa tablica poœwiêcon¹ ksiêciu Albertowi Sasko - 
Cieszyñskiemu i jego ¿onie Marii Krystynie, którzy 
przeznaczyli znaczne kwoty na budowê ratuszowej wie¿y 
i innych budynków w mieœcie.

         Z przebudowy tej zachowa³a siê do dzisiaj jedynie 
wie¿a. Neoklasycystyczna fasada, o toskañskiej kolumnadzie i trójk¹tnym przyczó³ku z 
herbem miasta, powsta³a w 1846 roku po kolejnym po¿arze budynku.

 Sala posiedzeñ Rady Miejskiej (II piêtro ratusza)

Od pocz¹tku istnienia ratusza zwi¹zane z nim by³y miejskie kramy z rzeŸniczymi 
jatkami. W koñcu XVIII wieku przebudowano je na piêtrowy odwach policji. W 1869 roku 
nadbudowano w stylu neorenesansowym drugie piêtro, gdzie umieszczono S¹d Obwodowy.
Kiedy w 1906 roku przeniesiono S¹d do nowego budynku przy ul. Garncarskiej, 
zlokalizowano w nim salê posiedzeñ Rady Miejskiej. Zosta³a ona wyposa¿ona w bogato 
zdobion¹ dêbow¹ boazeriê i odrzwia, w rogach sali postawiono secesyjne piece z herbami 
Cieszyna i okaza³y zegar szafkowy. Pod stiukowym sufitem znajduje siê herbowy fryz, 
z³o¿ony z 24 rzeŸbionych gode³ cieszyñskich cechów rzemieœlniczych i 39 rodowych herbów 
cieszyñskiej szlachty, uzupe³nionych o herby Œl¹ska, ksi¹¿¹t cieszyñskich i miasta Cieszyna. 
Na frontowej œcianie zawis³ portret cesarza Franciszka Józefa I, pomiêdzy oknami siedem 
portretów pos³ów, którzy w 1779 roku podpisali traktat Pokoju Cieszyñskiego, a po 

2. Dawny Arcyksi¹¿êcy Browar Zamkowy
 (ul. Dojazdowa 2)

      Pierwszy browar zamkowy powsta³ w 1659 roku 
w pobli¿u Wie¿y Piastowskiej. Gdy za³o¿ono na Górze 
Zamkowej romantyczny park, przeniesiono browar w 1846 
roku na obecne miejsce. Wzniesiony zosta³ przez arcyksiêcia 
Karola Ludwika wg planów Józefa Kornhäusla jako 
czteroskrzyd³owy, prostok¹tny budynek z dziedziñcem 
poœrodku. Zosta³ wyposa¿ony w nowoczesne parowe 
urz¹dzenia. Pod browarem i Gór¹ Zamkow¹ wydr¹¿ono 
obszerne piwnice do sk³adowania piwa. Roczna produkcja 
piwa wynosi³a 34.000 hektolitrów. Obecnie dzia³alnoœæ 
browarnicz¹ kontynuuje Bracki Browar Zamkowy 
w Cieszynie sp. z o.o. produkuj¹cy znane piwo „Brackie”, 

którego nazwa nawi¹zuje do legendy o za³o¿eniu Cieszyna przez trzech braci.

Z Pa³acu Myœliwskiego przechodzimy przez ul. Zamkow¹ na ul. G³êbok¹, gdzie w okresie 
monarchii mieœci³y siê eleganckie sklepy, restauracje i kawiarnie Cieszyna. Czasy te 
przypomina znajduj¹cy siê pod nr 25 dawny 

3. Hotel „Austria” (ul. G³êboka 25)

      W latach 80. XIX wieku Franz Stiller urz¹dzi³ szykown¹ 
kawiarniê i restauracjê, któr¹ przekszta³ci³ w renomowany hotel 
„Austria”. By³ to klasycystyczny, dwupiêtrowy budynek, g³ówn¹ 
fasad¹ zwrócony do ulicy G³êbokiej. Od frontu znajdowa³a siê sala 
restauracyjna i kawiarnia, urz¹dzone wed³ug najlepszych wiedeñskich 
wzorów. Hotel sta³ siê ulubionym miejscem arcyksiêcia Eugeniusza, 
brata cieszyñskiego ksiêcia Fryderyka, gdzie inicjowa³ liczne 
muzyczne spotkania i koncerty. W 1890 roku na ty³ach hotelu powsta³a 
bogato ozdobiona sala koncertowa na 450 osób, która otrzyma³a imiê 
arcyksiêcia. 

Najznamienitszym goœciem hotelu „Austria” w pocz¹tkach I wojny 
œwiatowej by³ Józef Pi³sudski, który jeszcze pod skrzyd³ami Austrii 
w 1914 roku organizowa³ I Brygadê Legionów Polskich. W 1999 roku 

na fasadzie budynku ods³oniêto poœwiêcon¹ mu tablicê pami¹tkow¹.

4. Teatr (Plac Teatralny)

Na pocz¹tku XX wieku cieszyñscy kupcy, rzemieœlnicy 
i przedsiêbiorcy, przy wspó³udziale w³adz miejskich, postanowili 
wystawiæ nowy teatr. Ich inicjatywa by³a efektem wzmagaj¹cej siê 
walki narodowej w Cieszynie - teatr mia³ staæ siê oœrodkiem 
niemieckiej kultury w mieœcie. W 1902 r. powsta³o Stowarzyszenie 
Budowy  Teatru,  które zwróci³o siê do wiedeñskiego atelier 
architektonicznego „Fellner & Helmer”, wyspecjalizowanego 
w budowie teatrów. Jego twórcy Ferdinand Fellner i Hermann 
Helmer wybudowali w ca³ej Europie 48 teatrów. Do budowy 
cieszyñskiego teatru przyst¹pili w 1908 r. Dwa lata póŸniej powsta³ 
neobarokowy budynek z piêknym wnêtrzem widowni i foyer 

o bia³ych œcianach i bogatych, z³otych sztukateriach. Nowoczeœnie wnêtrze posiada³o 770 
miejsc (obecnie 630), obrotow¹ scenê, ¿elazn¹ kurtynê przeciwpo¿arow¹, w³asn¹ kot³owniê 
centralnego ogrzewania i elektrowniê, magazyn dekoracji i kostiumów, salê baletow¹ oraz 
garderoby.

Repertuar „Teatru Niemieckiego w Cieszynie" by³ niemieckojêzyczny, jednak¿e 
ze wzglêdów ekonomicznych Stowarzyszenie by³o zmuszone wynajmowaæ teatr tak¿e na 
polskie przedstawienia. Po II wojnie œwiatowej teatr otrzyma³ imiê Adama Mickiewicza.

Po zwiedzeniu teatru ponownie idziemy na ul. G³êbok¹ i kieruj¹c siê w górê dochodzimy do 
Pl. Œw. Krzy¿a, gdzie znajduje siê

5. Koœció³ parafialny (podominikañski) 
p. w. œw. Marii Magdaleny 
(Plac Œwiêtego Krzy¿a)

W drugiej po³owie XIII wieku z piastowskiej fundacji 
powsta³ gotycki koœció³ i klasztor dominikanów, który sta³ siê 
miejscem ostatniego spoczynku rodziny ksi¹¿êcej. Pozosta³oœci¹ 
piastowskiej nekropolii jest rzeŸbiony nagrobek ksiêcia 
Przemys³awa I Noszaka, zachowa³y siê tak¿e relikty gotyckiej 
architektury.

W wielkim po¿arze Cieszyna w 1789 roku koœció³ 
zosta³ w du¿ym stopniu spalony. Œwi¹tynia bêd¹ca pod patronatem 

cieszyñskich ksi¹¿¹t zosta³a odnowiona dziêki ksi¹¿êcej parze - Marii Krystynie i Albertowi 
Sasko-Cieszyñskiemu. Odnowione wnêtrze otrzyma³o w 1792 roku kazalnicê i chrzcielnicê 

przeciwnej stronie podobizny Habsburgów, bêd¹cych ksi¹¿êtami cieszyñskimi. Tyln¹ œcianê 
ozdobi³y portrety za³o¿ycieli miejskich fundacji - Adama Wac³awa Paczyñskiego, Karola 
Cselesty i Adama Borka. Salê wraz z herbowym fryzem zaprojektowa³ budowniczy Komory 
Cieszyñskiej Albin Teodor Prokop.

Sala posiedzeñ Rady Miejskiej zosta³a oddana do u¿ytku 2 wrzeœnia 1906 roku, 
kiedy w ratuszu uroczyœcie podejmowano cesarza Franciszka Józefa I. Obecnie jest ona 
udostêpniana zwiedzaj¹cym wraz z ekspozycj¹ ilustruj¹c¹ dzieje Ratusza, która znajduje siê 
w klatce schodowej, s¹siaduj¹cej z Sal¹ posiedzeñ.

Wychodz¹c z budynku ratusza, po prawej stronie widzimy

9. Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem” (Rynek 20)

   Legendarny cieszyñski hotel „Pod Brunatnym 
Jeleniem” funkcjonowa³ ju¿ w po³owie XVIII wieku. Od swych 
pocz¹tków goœci³ wiele znakomitoœci, m. in. cesarza Józefa II 
i Ferdynanda, cara Paw³a I i Aleksandra I czy genera³a 
Kutuzowa. W 1910 roku cieszyñski budowniczy Ludwik 
Kametz zaproponowa³ budowê nowego hotelu „Pod Jeleniem” 
i zawi¹za³ w tym celu  spó³kê z³o¿on¹ z zamo¿nych mieszczan, 
która zleci³a opracowanie planów wiedeñskiemu architektowi 
Kilianowi Köhlerowi. W 1912 roku powsta³ okaza³y 
czteropiêtrowy budynek o secesyjnej dekoracji nawi¹zuj¹cej 
do wiedeñskich wzorów. Na trzech piêtrach mieœci³ on 67 pokoi 
hotelowych z nowoczesnym wyposa¿eniem, zaœ na parterze 

znajdowa³y siê luksusowo wyposa¿one w secesyjnym stylu: kawiarnia, salon dla dam, 
restauracja, sala koncertowa i balowa, zimowa krêgielnia oraz pokoje klubowe. 
Specjalnoœci¹ restauracji by³a tradycyjna wiedeñska kuchnia, a w sali koncertowej niemal 
codziennie odbywa³y siê koncerty.

W okresie I wojny œwiatowej arcyksi¹¿ê Fryderyk, jako g³ównodowodz¹cy 
armii austriackiej, podejmowa³ w hotelu najwa¿niejszych polityków i wojskowych tzw. 
pañstw centralnych, m. in. cesarza Wilhelma II i króla Bu³garii Ferdynanda. Po zakoñczeniu 
wojny, od po³owy lutego 1919 roku, hotel by³ siedzib¹ Miêdzysojuszniczej Komisji 
Alianckiej rozeznaj¹cej spór graniczny pomiêdzy Polsk¹ a Czechos³owacj¹, a od koñca 
stycznia 1920 roku Miêdzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej. 

Hotel dzia³a³ nieprzerwanie do 1990 roku. Obecnie przesta³ funkcjonowaæ ze 
wzglêdu na prace remontowe i nie u¿ytkowany, czeka na swego nowego gospodarza.

Na lewo od hotelu znajduje siê ul. Szersznika, w któr¹ siê kierujemy, i dalej, za koœció³kiem 
œw. Krzy¿a, wchodzimy w ul. Szerok¹, gdzie znajduje siê

10. Dawne Gimnazjum Katolickie (ul. Szeroka 13)

       Gimnazjum Katolickie powsta³o w 1802 roku - wg 
projektu cieszyñskiego architekta Ignacego Chambreza de 
Ryvos, po tym, gdy stare gimnazjum spali³o siê w po¿arze 
miasta w 1789 roku. Do jego budowy przyczyni³a siê 
finansowa pomoc cesarza Franciszka II i ksiêcia Alberta 
Sasko – Cieszyñskiego, o czym mówi zachowana nad 
portalem pami¹tkowa tablica. Fasada klasycystycznego 
gimnazjum z joñskimi pilastrami w wielkim porz¹dku 
oznacza siê niezwyk³ym wywa¿eniem i elegancj¹.

Budynek ten nie by³ jedynym, do powstania którego 
przys³u¿y³ siê Albert Sasko – Cieszyñski wraz ze sw¹ 
ma³¿onk¹ Mari¹ Krystyn¹. Nale¿a³ do nich tak¿e 
nieistniej¹cy ju¿ budynek Szko³y G³ównej z 1777 roku, 
browar mieszczañski przy ul. Œrutarskiej 39 z 1810, czy 
Konwikt Cselesty przy ul. Kochanowskiego 14 z roku 1824.

Spod budynku dawnego Gimnazjum zawracamy i ul. Szerok¹ dochodzimy na ul. Tadeusza 
Regera. Przed nami wznosi siê 

11. Pa³ac Larischów 
(ul. Regera 6, wejœcie od Parku Pokoju)

        Pa³ac ten powsta³ w 1796 roku dziêki marsza³kowi 
krajowemu Janowi hrabiemu Larischowi von 
Mönnichowi, w miejscu kilku mieszczañskich domów. 
G³ówna fasada otrzyma³a barokowo-klasycystyczn¹ 
dekoracjê, natomiast reprezentacyjne pomieszczenia 
drugiego piêtra ozdobiono polichromiami. Wyró¿nia siê 
wœród nich Gabinet Chiñski,  balowa Sala Egipska 
i Rzymska.

Okres swojej œwietnoœci prze¿y³ pa³ac w czasach wojen napoleoñskich, gdy 
1805 roku Cieszyn kilka tygodni by³ tymczasow¹ stolic¹ monarchii. W grudniu cesarz 
Franciszek I podejmowa³ w pa³acu swych sojuszników - cara Aleksandra I, wielkiego ksiêcia 

Konstantego i marsza³ka Kutuzowa. W 1809 roku pa³ac obra³ za sw¹ siedzibê ksi¹¿ê Albert 
Sasko-Cieszyñski i jego nastêpca arcyksi¹¿ê Karol Ludwik Habsburg, zaœ w 1817 roku 
zatrzyma³ siê tu jad¹cy z Opawy do Krakowa cesarz Franciszek I.

Larischowie  sprzedali pa³ac w 1831 roku hrabiemu Filipowi Ludwikowi Saint-
Genois  d'Anneaucourt, który wzniós³ dodatkowe skrzyd³o z oryginaln¹ okr¹g³¹ stajni¹ 
projektu wiedeñczyka Józefa Kornhäusla, mieszcz¹c¹ dzisiaj stylow¹ kawiarniê. Od 1840 do 
1918 roku pa³ac by³ siedzib¹ rodziny cieszyñskich burmistrzów Demlów, a od 1931 roku 
siedzib¹ Muzeum Miejskiego, obecnie Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego.

Obecnie sta³a ekspozycja Muzeum, zatytu³owana „Na pograniczu dziejów 
i kultur”, prezentuje eksponaty ilustruj¹ce historiê Œl¹ska Cieszyñskiego, kulturê 
cieszyñskiej szlachty, mieszczañstwa oraz kulturê ludow¹, a tak¿e bogate zbiory sztuki 
i rzemios³a artystycznego. Czêœæ ekspozycji (Sala Oœwiecenia, Sala Egipska, Sale 
Szlacheckie) poœwiêcona jest roli i znaczeniu przedstawicieli dynastii habsburskiej 
i habsbursko-lotaryñskiej, zasiadaj¹cych na tronie cieszyñskich ksi¹¿¹t. 

Po zwiedzeniu Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego  wychodzimy do

12. Parku Pokoju

Do Pa³acu Larischów przylega park, zlokalizowany na miejscu dawnej fosy przy 
murach miejskich. W parku tym przedstawiciele pañstw europejskich negocjowali warunki 
tzw. „Pokoju Cieszyñskiego”. Po jego podpisaniu w 1779 roku, w przypa³acowym parku 
odby³ siê uroczysty bankiet, na który cieszyñskie mieszczki po raz pierwszy sprowadzi³y 
modne stroje z Wiednia. Na pami¹tkê tego wydarzenia otrzyma³ on nazwê „Parku Pokoju”. 
W czêœci parku znajduje siê lapidarium z³o¿one z fragmentów cieszyñskich pomników, m.in. 
pomnika cesarza Józefa II, zlokalizowanego pierwotnie na Pl. Dominikañskim oraz elementy 
popiersia cesarza Franciszka Józefa I z jego pomnika w „Lasku Miejskim”.

Przez Park Pokoju wchodzimy na ul. Limanowskiego, skrêcamy w lewo i dochodzimy do 
Górnego Rynku. Kierujemy siê w stronê ul. Garncarskiej, przy której wznosi siê

13. S¹d Rejonowy (ul. Garncarska 8)

Z wizyt¹ cesarza Franciszka Józefa I w Cieszynie 
zwi¹zany jest budynek S¹du Obwodowego, który cesarz 
otworzy³ 2.09.1906 roku. Plany budynku sporz¹dzi³ radca 
budowlany Rudolf Lang z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych 
we Wiedniu oraz cieszyñski architekt Eugeniusz Fulda. 
Majestatyczny wygl¹d nadano neobarokowemu budynkowi, 
nakrytemu mansardowym dachem, a tak¿e reprezentacyjnym 
wnêtrzom. Nale¿y do nich westybul z marmurow¹ figur¹  
Temidy autorstwa wiedeñskiego rzeŸbiarza Ernesta 
Hegenbartha, trójbiegowa klatka schodowa oraz dwukon-

dygnacyjna wielka  sala rozpraw.
Obecnie w budynku tym znajduje siê S¹d Rejonowy w Cieszynie, który z okazji 

stulecia obiektu przeprowadzi³ jego generalny remont.

Wracamy na Górny Rynek, skrêcamy w lewo w ul. Wy¿sza Brama, by skrêcaj¹c zaraz 
w prawo znaleŸæ siê na Placu Wolnoœci. U jego koñca, po lewej stronie znajduje siê

14. Budynek dawnej Miejskiej Szko³y Ludowej 
(Plac Wolnoœci 7)

      Gmach Miejskiej Szko³y Ludowej (obecnie SP nr 4 
i LO im. M. Kopernika) wzniesiony zosta³ w 1879 roku przez 
Radê Miejsk¹ Cieszyna na rogu (wówczas) Placu 
Arcyksiêcia Rudolfa i ul. Cesarzowej El¿biety. Rada 
rozpisa³a na projekt budynku konkurs pod patronatem 
Austriackiego Stowarzyszenia In¿ynierów i Architektów 
w Wiedniu. Zwyciê¿y³ projekt wiedeñskich architektów 
Ferdynanda Fellnera i Hödla. Neorenesansowy budynek 
o formie czworoboku z wewnêtrznym dziedziñcem nale¿a³ 

do jednych z nowoczeœniejszych budynków szkolnych w monarchii. Jego otwarcia dokona³ 
przyby³y z Wiednia minister wyznañ i oœwiaty Karol von Stremayer, a w 1880 roku odwiedzi³ 
go cesarz Franciszek Józef I, który na pami¹tkê swej wizyty zasadzi³ przed szko³¹ d¹b, 
imponuj¹cy dziœ sw¹ wielkoœci¹.

Pod koniec I wojny œwiatowej w budynku szko³y znajdowa³a siê austriacka 
komenda cieszyñskiego garnizonu. Noc¹, 31.10.1918 roku, oficerowie Polacy pod 
przywództwem por. Klemensa Matusiaka aresztowali przed szko³¹ p³k. Józefa Gerndta, który 
zrzek³ siê swych funkcji i przekaza³ je Polakom. Dla upamiêtnienia tego faktu Plac Rudolfa 
nazwano potem Placem Wolnoœci, a przed szko³¹ w 1988 r. ods³oniêto Pomnik Niepodleg³oœci.

Po prawej stronie szko³y znajduje siê ul. Paw³a Stalmacha, któr¹ kierujemy siê pokonuj¹c 
wzniesienie, by dojœæ do Placu Ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Przed nami wznosi siê 
budynek sztabu dawnych koszar arcyksiêcia Fryderyka.

Cesarz Ferdynand IV, (XIX w.)

Arcyksi¹¿e Fryderyk Albrecht, (1914 r.)

Widok Góry Zamkowej,
L. Vogel, 1864 r., (fragm.)

(XIX w.)

(1920 r.)

(1915 r.)

(1906 r.)

(1906 r.)


