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czyli rzecz o dawnej Głębokiej" została

dofinansowana z budżetu Miasta Cieszyna 



Dynamika zmian nazwy ulicy prowadzącej z Góry Zamkowej 

na cieszyński rynek nie powinna zaskakiwać, szczególnie w kontekście

wydarzeń politycznych z pierwszej połowy ubiegłego wieku. 

Zmiana przynależności terytorialnej lub systemów politycznych zawsze

wymusza takie kroki. Jest wtedy ulica częścią konfliktu w warstwie 

 ideowej, staje się swego rodzajem pomnikiem nowego porządku. 

Są jednak nazwy, które opisują charakter czy też stanowią

odzwierciedlenie cech oraz funkcję jaką pełniła owa ulica 

od najdawniejszych czasów. W przypadku głównej arterii Cieszyna,

[tego określenia użyję jeszcze wielokrotnie z nadzieją, iż na końcu nie

ulegnie dewaluacji] z pośród kilku nazw, dwie najstarsze są

najciekawsze - Polska i ta, która przetrwała próbę czasu- Głęboka.

Najstarsze dotąd odkryte wzmianki źródłowe z ulicą Polską pojawiają się u schyłku

panowania księcia Kazimierza II, w roku 1514 oraz w roku 1521. Szlak wiodący z Moraw 

do Małopolski od najdawniejszych czasów przechodził przez sam Cieszyn, nazwanie jego

odcinka w mieście nazwą kraju, do którego wiódł było czymś, jak sądzę, naturalnym 

i wskazywało pośrednio na rolę ulicy. Inny pogląd na pochodzenie tej nazwy dał wybitny

badacz nazw  miejscowych Robert Mrózek, który uważał, iż ulica Polska brała swą nazwę  

od narodowości zamieszkujących przy niej mieszczan, analogicznie pochodzenie miała nazwa

przeciwległej ulicy, czyli Niemieckiej. Nazwa Głęboka uchwytna w źródłach staje się znacznie

później, bowiem dopiero w roku 1662 pojawia się zapis Hluboka ulicza miast ulicy Polskiej, 

z czasem zapisywana także w języku dominującej w mieście grupy etnicznej - Tiefe Gasse. 

Nie ulega wątpliwości, że nazwa Głęboka oddawała w pełni charakter ulicy, widoczny

przecież do dzisiaj, lecz znacznie wyraźniejszy w przeszłości, kiedy by przejść na drugą stronę

ulicy należało przejść mostkiem zawieszonym nad powierzchnią jezdni, która tak głęboko

właśnie prowadzona była w stosunku do poziomu chodników i domostw usytuowanych po obu

jej stronach. Tym samym nie zaskakuje Robert Mrózek, kiedy zalicza Głęboką  do grupy nazw

topograficznych. Ze względu na brak wzmianek źródłowych nie sposób rozstrzygnąć,

dlaczego do takiej zmiany doszło, być może pewne znaczenie miał spadek roli jaką pełnił

Cieszyn w dalekosiężnym handlu, który nastąpił po druzgocącej dla miasta i księstwa wojnie

trzydziestoletniej.

Pamięć o najstarszej nazwie głównej arterii Cieszyna nazwanej  ulicą

Polską  jednak trwała, wraz z nazwą Głęboka funkcjonowała jako, jak się

wydaje, równoległe byty. To dość osobliwe rozwiązanie, niewykluczone

jednak, że stosowane było od dłuższego czasu. Na zamienne używanie

owych nazw wskazuje chociażby plan miasta powstały po wielkim pożarze

Cieszyna z roku 1720, na którym omawiana ulica podpisana jest jako

Głęboka (gdzie wraz z równoległą do niej Niemiecką określane jako jedyne

są ulicami, podczas gdy wszystkie pozostałe zdrobniale - uliczkami). [il.1]

Jednak w spisie strat miasta dołączonym do planu ulica  figuruje znów jako

ulica Polska. O trwałości owego podziału świadczy plan sporządzony po

kolejnym wielkim pożarze miasta w roku 1789 autorstwa Karla Jacobiego

d’Eckholm, na którym ulica na całej swej długości nazwana jest Głęboką, z

kolei zaś na jego reambulacji z początku wieku XIX znów jest zwana ulicą

Polską. Wreszcie owa dychotomia nazw zostaje przerwana rozdzieleniem

głównej ulicy, co dobrze widoczne jest na planie katastralnym Cieszyna z

roku 1836. 

Co więcej wydzielony zostaje jeszcze trzeci, najkrótszy odcinek, biegnący

od rynku po kres Placu Świętego Krzyża - ulica Parafialna (na planie Pfarr

Gasse). Dalej  na planie katastralnym od ulicy Parafialnej w kierunku na

zamek biegnie ulica Polska (na planie Polnische Gasse), jednak od Starego

Targu (na planie Alter Markt) staje się Głęboką (na planie Tiefe Gasse).

[il.2] [il.3]

Sytuacja uległa zmianie, kiedy w roku 1881 miasto postanowiło uhonorować

Stefanię Koburg wówczas świeżo poślubioną następcy tronu arcyksięciu Rudolfowi.

Nadając imię Stefanii najważniejszej arterii miasta należało wykorzystać cały jej

potencjał, w ten sposób znów cały ciąg komunikacyjny od zamku do rynku zyskał

miast trzech jedną nazwę - ulicy Arcyksiężnej Stefani (Kronprinzessin Stephanie

Strasse/ Kronprinzessin Stephanie Gasse). [il.2] [il.4] Co jednak interesujące

początkiem ubiegłego stulecia ksiądz Antoni Macoszek w swoim przewodniku po

Śląsku Cieszyńskim pisał, że główna arteria miasta nazwana na cześć arcyksiężnej,

w pamięci mieszkańców to nadal Głęboka.

Od tego momentu największa ulica Cieszyna staje się łakomym kąskiem 

do nadawania jej nazw pamiątkowych. W czerwcu roku 1915 w Cieszynie 

tę prestiżową lokalizację przeznaczono dla uhonorowania następcy tronu

arcyksięcia Karola Franciszka Józefa (Erzherzog Karl Franz Josef Strasse). 

Była to wyjątkowo fortunna decyzja, bowiem już w roku 1916 Karol został

cesarzem. Używano jej także, wtedy kiedy Cieszyn pozostawał w nieznośnym

stanie zawieszenia pod upadku monarchii.  Po  nieszczęsnym podziale Cieszyna

polskie władze w roku 1920 przywróciły starą, historyczną nazwę, być może

podejmując w ten sposób próbę zachowania równowagi wobec wciąż wcale

licznych niemieckich mieszkańców. [il.5] Ta idea broniła się wyjątkowo długo,

ponieważ dopiero w roku 1934 zdecydowano się zastąpić starą Głęboką nazwą

nadaną ku czci Legionów. [il.6] Co interesujące, niemiecki okupant w grudniu

roku 1939 znów powrócił do historycznej nazwy, tyle tylko, że w niemieckim

brzmieniu - Tiefe Gasse. [il.7] Władza ludowa postanowiła jednak nie marnować

świetnej okazji jaką jest nadanie odpowiadającej jej preferencjom nazwy

wyzwolicielskiej i bratniej Armii Czerwonej. Nastanie nowej władzy w roku 1990,

niosło ze sobą przywrócenie historycznej nazwy - ulicy Głębokiej.  

Z przedstawionego pobieżnie zestawienia nazw głównej cieszyńskiej arterii wysunąć

można jeden zasadniczy wniosek, nazwa Głęboka na tyle mocno stała się elementem

pamięci historycznej mieszkańców, na tyle mocno oddawała jej charakter, 

że przetrwała wszelkie zmiany związane z wahadłem historii.

Il.1 

Il.2

Il.4

Il.6

Il.5

Il.7

Il.3



Ulica Głęboka rosła wszerz kosztem podcieni, pięła się do góry wraz z kolejnymi piętrami nowych kamienic, przede wszystkim jednak zwiększała swój stan posiadania

wraz z etapami rozwoju średniowiecznego miasta. Przyjmując wciąż obowiązującą a sformułowaną przez profesora Idziego Panica hipotezę  rozwoju miasta, należy

wyróżnić następujące etapy tegoż. Miasto przedlokacyjne obejmowało obszar  biegnący od fosy zamku aż po teren leżący pomiędzy  Starym Targiem a Placem

Teatralnym, stanowiącym centrum tego założenia. Zdaniem Idziego Panica lokacja Cieszyna miała miejsce w pierwszej ćwierci wieku XIII. Wtedy też po raz pierwszy

wytyczono cieszyński rynek w miejscu, które przetrwało w pamięci historycznej jako Stary Targ, choć poświadczona źródłowo  jest także nazwa Stary Rynek. 

W rozważaniach tych brak jednak refleksji, czy rozwój przestrzenny miastu mogło przynieść tak doniosłe wydarzenie jak przejście z prawa lwóweckiego na

magdeburskie w roku 1374.  Proces rozwoju miasta w średniowieczu wieńczy rok 1496, kiedy z inicjatywy księcia Kazimierza II Cieszyn zyskuje nowy okazały ratusz 

a wraz z nim wedle Idziego Panica także nowy rynek, który już do dnia dzisiejszego nie zmienia lokalizacji. Zupełnie inny pogląd na dzieje rozwoju przestrzennego

Cieszyna prezentuje Bogusław Czechowicz, zdaniem którego w roku 1496 wyburzono jedynie budynki znajdujące się na środku istniejącego rynku wyznaczając nową

działkę pod ratusz. Zaś centrum średniowiecznego Cieszyna obejmowało swoim zasięgiem obszar od Starego Targu po współczesny rynek. Wedle tej hipotezy z czasem

średniowieczny rynek został rozdzielony zabudową, skutkiem czego było wyodrębnienie dzisiejszego Starego Targu i rynku tożsamego z obecnym. Badacz ten prowadzi

bogatą polemikę na ten temat z Idzim Panicem.

Tym samym należy skonstatować, że w ramach wysuniętej przez Idziego Panica hipotezy rozwoju przestrzennego Cieszyna w średniowieczu ulica Głęboka rosła wraz z

miastem a jej zasięg od tamtej pory nie uległ już zmianie. W układzie przedlokacyjnym Głęboka wraz z Menniczą wyznaczała granice miasta i najpewniej sięgała okolic

Starego Targu. Po lokacji miasta pierwszy cieszyński rynek nie ograniczał Głębokiej jak współczesny w tym sensie, że ulica biegła dalej by zatrzymać się na murach

miejskich, najpewniej w rejonie przecięcia z dzisiejszą ulicą Olszaka. Wraz z fundacją księcia Kazimierza II z roku 1496, Głęboka znów zwiększyła swój stan posiadania,

tym razem jednak stała się ulicą prowadzącą z zamku na rynek, gdzie formalnie przypadał jej kres. Użyłem sformułowania formalnie, bowiem od tego momentu jej

naturalną kontynuacją była współczesna ulica Szersznika (dawniej Jezuicka [Jesuiten Gasse]) prowadząca do Wyższej Bramy. Obie ulice rozumiane jako jeden ciąg

komunikacyjny poprowadzony od Wodnej Bramy  do Wyższej Bramy były częścią większego szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Czech do Polski a jednocześnie w

obrębie murów miejskich pełniąc ważną rolę w wewnętrznej komunikacji. Tym samym można przypisać Głębokiej funkcję w skomunikowaniu dwóch ośrodków władzy,

książęcej rezydującej na zamku z miejską urzędującą od roku 1496 w ratuszu znajdującym się przy rynku.

Cieszyn był w tym czasie ważnym ośrodkiem handlu miedzią. To w tym mieście krzyżowały się szlaki handlowe prowadzące z Moraw do Polski, 

z Węgier na Śląsk. Tędy przechodziły także transporty ołowiu. Ów szlak widoczny jest na dawnych planach miasta i mapach. Szczególną rangę drodze tej nadał cesarz

Józef II, który niezadowolony ze stanu jej zachowania, nakazał wytyczyć nową, od tego momentu zwaną cesarską. Tym samym można się domyślać, że ulica Głęboka

jako integralna część nowej drogi cesarskiej musiała spełnić pewne minimalne standardy, których oczekiwał cesarz podejmując decyzje o jej budowie. 

Nowy trakt, który po pierwszym rozbiorze Polski miał zapewnić sprawną komunikację metropolii z Lwowem, stolicą nowej prowincji Galicji, zbudowany został z czterech

warstw tłucznia i miał zapewnić przejezdność przez cały rok. Związana z tym faktem przebudowa ulicy  Głębokiej miała miejsce  jeszcze przed wielkim pożarem z

Cieszyna z roku 1789, być może do brukowania wykorzystywano kamień rzeczny pochodzący z pobliskiej Olzy. Pod koniec wieku  XVII podróżny odwiedzający Cieszyn

stwierdzał, że ulice w mieście są dobrze utrzymane, wyłożone kamieniem. Wiek wcześniej ulice miały być wyłożone drewnem. Kostką granitową wybrukowano główną

arterię Cieszyna w roku 1898.

Przebieg  drogi cesarskiej w  obrębie murów miejskich naniesiony na plan miasta Franza Cerriniego z roku 1775. Plan zatytułowany "Geometrisch aufgenommener plan

der commercial stadt teschen zum behuf der freyen messen entworfen" miał pomóc w przygotowaniu międzynarodowych targów cieszyńskich. Muzeum Śląska

Cieszyńskiego dysponuje jedynie fotokopią oryginału  przechowywanego w morawskim archiwum w Brnie, który niestety zaginął.



Jakże charakterystycznym elementem ulicy Głębokiej są podcienia, czy też podsienia zwane także laubami. Dawniej, co widać na najstarszych znanych planach

Cieszyna, znajdowały się po obu stronach ulicy. [Il.1] Umożliwiały przejście całej ulicy suchą stopą w trakcie deszczu, w ich obrębie mieszczanie prowadzili handel. Kres

takiej zabudowy ulicy Głębokiej przyniósł wielki pożar miasta z roku 1789. Ich zanik był jednak procesem rozłożonym w czasie,  niektóre podcienia odbudowano po pożarze

inne likwidowano jeszcze na początku wieku XX, nieliczne przetrwały do dziś. Większa część podcieni była drewniana, co wynikało z faktu, że przeważająca część

zabudowy zlokalizowanej przy ulicy jak i w całym mieście była wykonana  z tego właśnie materiału.  Plan perspektywiczny Cieszyna z roku 1777 umożliwia w czytelny

sposób rozróżnienie podcieni drewnianych od murowanych. [Il.2] [Il.3]

Il.2 Il.3

Po niezwykle destrukcyjnym pożarze Cieszyna w roku 1789, nad odbudową miasta czuwał Urząd Gubernialny w Brnie. Pierwszą decyzją urzędu było wysłanie na

miejsce dyrektora Prowincjonalnego Urzędu Budowlanego Karla Jacobi d’Eckholm. Dyrektor miał oszacować straty, opracować plan modernizacji miasta a także

przygotować projekty budynków użyteczności publicznej oraz cieszyńskich świątyń. Jacobi nakreślił plan "Geometrischer grundriss der stadt Teschen" wraz z 14

stronicowym opisem proponowanych zmian. Główną ideą projektu Jacobiego było poszerzenie ulic oraz stosowanie zasady  by odbudować miasto za pomocą trwałych

materiałów.  

Jacobi postulował także stworzenie sieci zbiorników wodnych pomocnych w gaszeniu kolejnych pożarów. [Il 4,6,9,10]

Il.4

Il.1 

Il.5

Karl Jacobi d’Eckholm chciał na tyle poszerzyć Głęboką by uzyskać aleję szeroką na 10 metrów a miejscami nawet na 12 metrów. Dzięki temu wreszcie na najważniejszej

arterii Cieszyna, przypomnę tylko, równocześnie odcinku drogi cesarskiej, dwa wozy mogłyby się wyminąć bez większych przeszkód. Jak sam Jacobi stwierdzał: włożył

wysiłek w to aby zaproponowane zmiany były rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego ale równocześnie ładne i symetryczne. Aby osiągnąć ten cel, architekt

rekomendował wyburzenie bramy wodnej, częściowe wyburzenie domów nr. 3 i 4 oraz podcieni w domach nr.5-8.  Warty odnotowania jest fakt, że władze Gubernium

Śląsko-Morawskiego zarządziły budowę jedynie domów murowanych. Na planie Jacobiego dostrzec możemy także zaprojektowane przez niego zbiorniki wodne, łącznie

5. Na ulicy Głębokiej nowy zbiornik zaznaczony został pomiędzy domami 8 a 9 w miejscu, w którym mury miejskie gwałtownie opadają, idealnym dla takiej budowli

bowiem nie kolidującym w żaden sposób z ideą zwiększenia przepustowości traktu. [Il.4] 

Il.7

Pożar z roku 1789 doprowadził także do bezpowrotnego zaniku kładki zawieszonej ponad jezdnią pomiędzy wyniesionymi podcieniami. Owa kładka, widoczna jeszcze na

planie Cerriniego z roku 1775  (dom nr 17) [Il.1] oraz na planie perspektywicznym Cieszyna z roku 1777 [Il.5] nie figuruje już na planie Jacobiego (dom nr 17) [Il.6] ani

żadnym późniejszym znanym planie miasta. Co ciekawe to Jacobi zaznaczył jeszcze ową kładkę przy kamienicy barona Jerzego Fryderyka Bludowskiego (dom nr 152).

[Il.6] Kładka  w tym miejscu przetrwała znacznie dłużej, wykonana z trwalszego budulca znana jest jeszcze z rycin z początku ubiegłego stulecia [Il.7]

Wiele domów widocznych na planie perspektywicznym, szczególnie od miejsca w którym ulica zaczyna znacznie opadać w dół, a więc w okolicy Starego Targu,

zbudowanych jest na wzniesieniach, czy raczej na tzw. wysokich piwnicach, z których prowadziły schody na poziom ulicy i w których jak można wnioskować po

widocznych okienkach oraz drzwiach znajdowały się magazyny. Tego typu piwniczki w przypadku ulicy Głębokiej spełniały jeszcze  jedną rolę, wyrównywały poziom

przed elewacją przy opadającym terenie. [Il.8] 



Ma rację Ireny Kwaśny, że rok 1789 jest czasem przełomowym w kształtowaniu oblicza architektonicnego Cieszyna, wtedy bowiem średniowieczno-nowożytna

zabudowa w wyniku zmian wymuszonych odbudową po pożarze przekształca się w nowoczesny organizm miejski. Mimo to nie można stwierdzić, że tylko te

podcienia na ulicy Głębokiej, które przetrwały do dnia dzisiejszego [Małe Podcienia ( Kleine Laube)], są jedynymi, które ostały się z tego straszliwego pożaru.

Przynajmniej  w przypadku części z nich dzięki zachowanym źródłom można określić w czasie, kiedy uległy rozbiórce. Stan zachowania podcieni w XIX wieku

można także prześledzić porównując plan Jacobiego z planem rozmieszczenia latarni gazowych w mieście z roku 1883. [Il. 4/9/10] [Il.12] Wcześniejsze od planu

rozmieszczenia latarni, mapy katastralne nie mają wyróżnionych podcieni, lecz tam gdzie one występowały, ulica Głęboka jest wyraźnie węższa. Dzięki takiemu

spojrzeniu na plan katastralny z roku 1836 i porównaniu do planu Jacobiego, można wywnioskować, które domy zostały odbudowane wraz z podcieniami. [Il.11]

Już rzut oka na plan Cerriniego daje orientację w liczbie domów z podcieniami w roku 1775, nie wszystkie jednak je posiadały. Podcieni przy prawej pierzei ulicy

idąc w kierunku do rynku nie miały  dom nr.2 oraz domy przy placu Św. Krzyża, nr. 30  31, 33,34. Natomiast przy lewej pierzei były to domy nr. 232, 229, 225, 224, 223,

222, 206 oraz dom nr 198, którego fasada jednak wychodziła na ulicę w linii do tzw. Diabelskich Podcieni [zwanymi także Podcieniami Nieszczęścia, Unglücks

Laube], mocno zwężając ulicę w tym miejscu. [Il.1]

Il.8 

Il.11 

Il.9 

Il.10 

Il.12 



Już na planie katastralnym z roku 1836 widać, że ostały się jedynie wspomniane odcinki podcieni, podczas gdy pozostałe domy są wyraźnie cofnięte w stosunku

do ich linii, także w porównaniu z planem Cerriniego. Tym samym można stwierdzić, że widoczna na planie Jacobiego zabudowa z zaznaczonymi podcieniami

jeżeli nie była  projektem, to zaniknęła  ostatecznie przed rokiem 1836. 

Reliktem owych podcieni z planu Jacobiego są nieco wyniesione chodniki do dziś zachowane w jednej linii z Małymi Laubami. [il.21] Minął wiek od planów

przebudowy miasta które kreślił Karl Jacobi d’Eckholm, kiedy miasto pod koniec wieku XIX z pomocą Camillo Sitte przygotowało nowy plan regulacji zabudowy

miejskiej. Zgodnie z nim ulica Głęboka miała zostać pozbawiona podcieni wykraczających poza linię pozostałych kamienic, znacznie zwężających ciąg

komunikacyjny. Większość właścicieli była temu przeciwna. Mimo to, zachowany po pożarze ciąg podcieni, po prawej stronie ulicy w kierunku na rynek, został

rozerwany pod koniec wieku XIX przebudową kamienicy oznaczonej na planie katastralnym numerem 146, dziś Głęboka 15). [il.11] [il.14] Na jej miejscu

właściciel i budowniczy zarazem, Alois Jedek wzniósł okazałą kamienicę w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego, która stała się siedzibą niemieckich

stowarzyszeń zyskując miano Domu Niemieckiego. [il.11] Alois Jedek w nowym projekcie uwzględnił zalecenia władz, zrezygnował z podcieni a zarazem odsunął

linię frontu  do linii budynków ich pozbawionych. Pozwolono mu w zamian zabudować wąską uliczkę przylegającą do jego działki. Owa uliczka łączyła Stary

Targ ze Studnią Bracką i z tej przyczyny bezpowrotnie zaniknęła, na planie katastralnym znajduje się pomiędzy domem nr 194 a  nr 146. Za przykładem Aloisa

Jedeka poszedł jego sąsiad Rudolf Barth, który w 1904 roku na miejscu odkupionego domu od Karla Gorgoscha, na mapie katastralnej oznaczonego numerem 145

wystawił dom bez podcieni, cofnięty do linii Domu Niemieckiego.  Szczęśliwie pozostali właściciele nie zdecydowali się na taki krok i reszta domów z podcieniami

przetrwała do naszych czasów, przechowując w sobie unikalne „DNA” dawnej Głębokiej. [il.11] [il.13]

Il.17 Pocztówka ze zbiorów Czesława Krainy

Nie bez sentymentu pisano przed stu laty na łamach czasopisma Ślązak, kiedy burzono dom ze słynnymi Diabelskimi Podcieniami, jedynymi zachowanymi po

pożarze 

z lewej strony ulicy: „W górnej części ul. Stefanii demoluje się obecnie miejscowe trzy stare budynki, z którymi zniknie znowu część starego Cieszyna”. [il.15] Dom nr

195 należący do rodziny Krögler został rozebrany w roku 1911. Wtedy także rozebrano nadbudowę nad wylotem ulicy Olszaka (wtedy Różanej [Rosen Gasse]) oraz

Diabelskie Podcienia widoczne na planie Jacobiego (nr 199), będące częścią kamienicy nr. 196 należącej wtenczas do rodziny Gorgosch. [Il.10] [Il.12] [Il.18] [il.19]

[il.20] Tym sposobem nowo wybudowane w roku 1912 kamienice osiągnęły linię pozostałych domów po lewej stronie ulicy Głębokiej, na całej długości pozbawionej

podcieni. [il.17] Dwa domy usytuowane naprzeciwko domu z Diabelskimi Podcieniami, takowych nie posiadały już na planie Cerriniego, jednak chociażby spojrzenie

na plan z roku 1883 uzmysławia, że ich fasady zaczynały się gdzieś w połowie linii sąsiednich Małych Laubów istniejących do dzisiaj. Obie budowle zostały cofnięte

do tyłu w momencie przebudowy w roku 1912. Tym samym należy przyjąć, iż współcześnie w tym miejscu ulica Głęboka częściowo pochłonęła fundamenty, czy też

może piwnice domów bez podsieni, nr.29, 30 i 195. [Il.12]

Il.13 Pocztówka ze zbiorów Czesława Krainy

Il.14

Il.15 Pocztówka ze zbiorów Czesława Krainy

Il.16 Charakterystyczne wyniesione chodniki zachowane w dolnej części Głebokiej

do początku wieku XX

Il.18

Il.20 Pocztówka ze zbiorów Czesława KrainyIl.19

Il.21
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Cesarz Józef II kilkukrotnie odwiedzał Księstwo Cieszyńskie,

które otrzymał od swego ojca Franciszka Stefana

Lotaryńskiego w roku 1765. Podczas swojej pierwszej wizyty w

Cieszynie w roku 1766 cesarz zatrzymał się w domu przy ulicy

Głębokiej należącym do barona Jana Beessa von Chrostin.

Odtąd tę szlachecką rezydencję zlokalizowaną przy

skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Głęboką nazywano Domem

Cesarskim – Kaiserhaus. Z tej też przyczyny otworzona

później w tymże budynku gospoda, choć po wielu latach od

tego wydarzenia, nazwana została Restauration Kaiserhaus.

Na marginesie powyższej anegdoty warto dodać, że Cieszyn

uczcił cesarza Józefa II w roku 1884 pomnikiem usytuowanym

na Placu Dominikańskim (wtedy Placu Parafialnym). Upadek

C.K. Monarchii zwiastował koniec wszelkich wobec niej

kommemoratywnych inicjatyw. Szczęśliwie, kiedy w roku

1920 pomnik cesarza zrzucono z cokołu znalazło się dlań nowe

miejsce na dziedzińcu Muzeum. Obecnie pomnik znajduje się

w muzealnym lapidarium w Parku Pokoju.



Wraz z wytyczeniem nowego rynku w roku 1496, ulica Głęboka musiała

„urosnąć” poza obrys dawnego miasta po drodze mijając konwent

cieszyńskich dominikanów, do tego momentu znajdujący się poza

murami miejskimi. Granicę pomiędzy tymi obszarami wyznaczał mur

klasztorny, którego relikty zostały odkryte podczas badań

archeologicznych przeprowadzonych na terenie Placu św. Krzyża 

w roku 2015. Badania wykazały, że po drugiej stronie muru na znacznej

części placu znajdował się cmentarz, na którym odkryto 26 pochówków.

Mur widoczny jest także na wspominanym już planie

perspektywicznym Cieszyna. [il.1] Jako graniczny czas jego istnienia 

 można wyznaczyć czas zmian w zabudowie Cieszyna, które nastąpiły

tuż po pożarze z roku 1789. Szczególnie, że Karl Jacobi d’Eckholm w

swoich zaleceniach urbanistycznych dla miasta, szykującego się do

odbudowy, zwraca uwagę na konieczność rozbiórki muru przy kościele

dominikańskim. [il.2] W ten sposób teren byłego klasztoru, po części

jego cmentarz, stał się swego rodzaju pomostem pomiędzy nowym

kościołem farnym a główną cieszyńską arterią.

W trakcie wspomnianych badań archeologicznych odkryto także pozostałości

bazy kamiennego krzyża z roku 1764 wyrzeźbionego przez Antoniego Stanettiego.

Jego podstawa znajdowała się mniej więcej w środkowozachodniej części placu.

Tak też można odczytać jego położenie na planie katastralnym z roku 1836, 

gdzie sygnatura krzyża została umieszczona w paralelnej lokalizacji. [il.3]

Również archiwalne fotografie lokalizują jego położenie w tym miejscu. [il.4, il.5]

Przeniesienie krzyża przed kaplicę nastąpiło około roku 1915. Datę jego powstania

można odczytać z łacińskiej inskrypcji umieszczonej po obu stronach cokołu, 

nie jest jednak ona podana dosłownie lecz w formie chronostychu. 

Inskrypcja frontowa: ADORATE HIC EST PER QVEM SALVI FACTI ESTIS co znaczy:

Uwielbiajcie, Ten jest, przez którego zostaliście zbawieni 

Datę z powyższej inskrypcji należy odczytać sumując większe litery, tu oddane w kolorze 

 czarnym, traktując je tym samym jako cyfry rzymskie, a zatem po wykonaniu rachunku

D+I+C+V+M+L+V+I+C+I+I otrzymujemy rok 1764. 

Po drugiej stronie cokołu następuje inskrypcja: EX VOTO DE VOTI AMATORES CRVCIFIXI

EXTRVXERE DIE 14 SEPTEMB co znaczy: 

Nabożni czciciele Ukrzyżowanego zbudowali na mocy ślubowania dnia 14 września  

W tej inskrypcji datę roczną 1764 otrzymujemy po zsumowaniu

X+V+D+V+I+M+C+V+C+I+I+X+V+X

Il.1 Il.4

Il.5 Il.6

Il.7

Il.8

Il.3

Il.2

Nie jest znana dokładna data sprowadzenia do Cieszyna dominikanów oraz budowy ich konwentu wraz z kościołem, który po

znacznych przekształceniach przetrwał do dziś, ale już jako fara. Ostrożne szacunki datują powstanie kościoła na 2 połowę

wieku XIII i wiążą tę fundację z osobą księżnej Eufemii, żony księcia opolskiego – Władysława. Pierwszym było wezwanie

Narodzin Najświętszej Marii Panny, które utrzymane zostało do roku 1789. Kościół fundowany przez księżną Eufemię

zajmował teren dzisiejszego transeptu. [il.6] Znaczącej przebudowy dokonał książę Przemysław I Noszak, który reorientował

kościół, odtąd zbudowany na planie krzyża tak, że pierwotna świątynia stała się nawą poprzeczną. [il.6, il.1] Współczesny

wygląd kościoła jest wynikiem przebudowy, która w istocie rzeczy była odbudową przeprowadzoną po pożarze w roku 1789

wspartą hojnie przez książęcą parę – Alberta Sasko-Cieszyńskiego i Marię Krystynę. Projekt zakładał odbudowę świątyni 

w średniowiecznym obrysie murów, ale nadając jej styl barokowo-klasycystyczny. W roku 1796 dobudowano trzypiętrową

wieżę zaopatrzoną w dzwony, której wcześniej kościół nie posiadał. [il.7] W roku 1790 zlikwidowano cieszyński konwent

dominikanów wybierając ich świątynię na kościół parafialny. Był to już drugi raz, kiedy dominikanie pozbawieni swej

własności musieli opuścić Cieszyn, bowiem już w roku 1545 książę Wacław III Adam zapoczątkował reformację w Księstwie

Cieszyńskim ich wygnaniem.  Kościół dominikanów był mniej zniszczony po pożarze z roku 1789 niż dawny kościół farny

noszący wezwanie Marii Magdaleny, stojący w miejscu, gdzie dziś znajduje się teatr.[il.8] Dlatego jeżeli z powodu

ograniczonych środków postanowiono odbudować jedną świątynię, wybrano tę lepiej zachowaną. Podominikański kościół

Marii Magdaleny powszechnie jest uznawany za nekropolię Piastów Cieszyńskich, poświadcza to dokument z roku 1408.

Niestety wspomniany pożar oraz późniejsza odbudowa doprowadziły do zniszczenia krypt. Podczas badań prowadzonych 

w roku 1934 nie udało się ustalić, które z zachowanych ludzkich szczątków mogły należeć do władców księstwa. Jedna z kilku

krypt znajduje się także pod kaplicą św. Krzyża, która przylega do kościoła od strony Placu św. Krzyża. Ufundował ją Jan

Fryderyk Larisch w roku 1660 a pochowany w niej był m.in. starosta ziemski Adam Wacław Paczyński, którego ciało złożono 

w miedzianej trumnie, po której nie zachował się żaden ślad. [il.7]
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Nad wejściem do kamienicy leżącej na rogu ulicy Głębokiej i Sejmowej

wisi Tondo. Pod tą nieco tajemniczą nazwą może się kryć obraz lub

płaskorzeźba w kształcie koła. Tondo z ulicy Głębokiej tworzy obraz

olejny na blasze miedzianej przedstawiający Trójcę Świętą w złotej

ramie. Na odwrocie tonda znajduje się miedziana płyta z napisem:

IOCH:IAGOSCH:SE NAT:ET:CUPR:TESCH:1723 co w tłumaczeniu

oznacza: Jan Jagosz urodzony cieszynianin i kotlarz 1723. Jest to zatem

łaciński napis upamiętniający być może odbudowę domu Jana Jagosza 

po wielkim pożarze z roku 1720. Poniżej miedzianej blaszki znajduje się

mocno nieczytelny napis naniesiony czarną farbą odnoszący się

najpewniej do bliżej nieznanego sekretarza Franciszka Vincenta

Jagosza, z datą 1772, która być może również upamiętnia przebudowę.

Niestety postać sekretarza Franciszka Vincenta wymaga dalszej

kwerendy, bowiem znany jest jedynie Franciszek Józef Jagosz, sekretarz

w kancelarii starostwa cieszyńskiego zmarły pomiędzy rokiem 1777 

a 1780. Franciszek Józef był synem Jana kotlarza, który od roku 1692 był

właścicielem cieszyńskiej kuźni. Zakład ten istniejący przynajmniej 

do wieku XVI zlokalizowany był nad Młynówką opływającą Górę

Zamkową. Produkowano w niej m.in. miedziane garnki oraz kotły dla

browarów. Jan zmarł 14 lutego 1737 r. przeżywszy 70 lat zaś pochowany

został na cmentarzu przy kościele Marii Magdaleny. Kuźnie zlikwidował

syn Jana – Franciszek, który miał, jak zostało już wspomniane, inny

zawód. Tondo szczęśliwie przetrwało wielki pożar Cieszyna z roku 1798

oraz zburzenie domu w roku 1912. Być może owe cudowne zachowanie 

nie było dziełem przypadku a roztropności budowniczego Eugena Fuldy,

który przecież wyburzając sąsiedni dom, dawniej należący do księdza

Leopolda Jana Szersznika, zachował portal z  łacińską inskrypcją jego

dziadka. Nowa kamienica zbudowana została według projektu Kiliana

Köhleraa dla rodziny Altmanów posiadających wytwórnię likierów

 i rumu. Swoje trunki Altmanowie oferowali także w pijalni ulokowanej 

w  kamienicy przy ulicy Głębokiej.
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Podobnie jak większość podcieni, jak kładka nad poziomem ulicy, tak zniknęła z Głębokiej oraz ze Starego Targu studnia z pompą 

w charakterystycznej obudowie. [il.1, il.2, il.5] Studnia zaznaczona jest już na planie Jacobiego naprzeciwko domu nr.226. [il.3] Pojawia

się także na widoku Góry Zamkowej z lat 40-tych wieku XIX, dzięki czemu znany jest także jej kolor z epoki. [il.4] W  roku 1884  Silesia

opublikowała  listę 26 studni miejskich wśród nich wymieniając także ujęcie na ulicy Głębokiej. Kres funkcjonowania studni nadszedł

najprawdopodobniej około roku 1890, kiedy władze miejskie zdecydowały się zasypać studnie w związku z panująca epidemią tyfusu. 

Inne studnie zaopatrzone  w podobne obudowy pomp znajdowały się także na ulicy Nowe Miasto a także na terenie konwentu Sióstr

Boromeuszek. Najsłynniejszą zaś cieszyńską studnią jest oczywiście ta zwana Trzech Braci bezpośrednio związana z legendą o założeniu

miasta w roku 810. W rzeczywistości jest to dawna studnia bracka, to znaczy należąca i użytkowana przez cieszyńskich Dominikanów, 

po raz pierwszy wzmiankowana w wieku XV.

Najwcześniejsze wzmianki o budowie cieszyńskiego wodociągu odnaleźć można w miejskich rachunkach, gdzie pod rokiem 1575 zapisano

wydatek na cysternę miejską, rury oraz wynagrodzenie dla rurmistrza. Znany jest również czas kompleksowego remontu miejskiej sieci

wodociągowej przeprowadzonego w latach 1790-1800. Co interesujące prace nadzorował wszechstronny założyciel najstarszego muzeum 

w tej części Europy, ksiądz Leopold Jan Szersznik. Do doprowadzenia wody m. in. do zbiorników znajdujących się na rynku oraz na

Starym Targu wykorzystywano drewniane rury, na które surowiec zapewniała Komora Cieszyńska, a których konserwacją zajmować się

mieli miejscy stróżowie nocni. Wiadomo, że taka sieć drewnianych rur biegła pod powierzchnią ulicy Głębokiej, natrafiono na jej

fragmenty podczas nadzorów archeologicznych w roku 2014. Z pewnością podobne relikty będzie można odnaleźć pod powierzchnią

Starego Targu, gdzie rury prowadziły do zbiornika wodnego znajdującego się w miejscu, gdzie dziś stoi kolumna z Madonną. Jak już

wspomniano Jacobi na swym planie Cieszyna naniósł sieć zbiorników połączonych podziemną instalacją. Owe zbiorniki miały ułatwić

gaszenie pożarów. Ten na ulicy Głębokiej został na planie umieszczony w dogodnym, nie tarasującym ulicy miejscu, w okolicy domu nr 8,

najpewniej jednak nigdy tam nie stanął. [il.3]

Z inicjatywy burmistrza Leonarda Demla nowoczesny wodociąg miejski powstał pod koniec wieku

XIX.  Magistrala wodociągowa mierzyła 15km  doprowadzając  do Cieszyna świeżą wodę 

z miejscowości Tyra. [il.6] Badania zdatności wody przeprowadził Max Rosenfeld - profesor

cieszyńskiego gimnazjum. Wodociąg zaprojektował Adolf Friedrich a wykonała wiedeńska firma

Rempel&Miklas. W Gwiazdce Cieszyńskiej z 1 grudnia 1894 r. pisano, że "woda jest zimna i czysta,

ale będzie trzeba się do niej przyzwyczaić, bo jest miękka". Kwestia cieszyńskiego wodociągu tak jak

i wiele innych aspektów związanych z funkcjonowaniem miasta uległa komplikacji po podziale

Cieszyna w roku 1920. W Czechosłowacji pozostały źródła oraz większa część rurociągu zaś po

Polskiej stronie znalazły się zbiorniki miejskie magazynujące wodę, z których ta doprowadzana była

do poszczególnych domostw w Cieszynie po obu stronach Olzy. Chcąc nie chcąc władze obu miast

musiały współpracować do momentu wybudowania własnych ujęć wody. Niezależność Polski

Cieszyn osiągnął dopiero w roku 1934, kiedy poprowadzono nowy rurociąg z ujęcia zlokalizowanego 

 w Górkach Wielkich.  

 Il.3

 Il.2

 Il.4

 Il.5

 Il.6

 Studnia Bracka na planie perspektywicznym 

Cieszyna,ok. 1777r. 

 Il.1
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Na listę znamienitych gości hotelu Austria wpisał się Józef Piłsudski.

Pobyt Naczelnika w Cieszynie brał swoją przyczynę ze stacjonowania w

mieście Naczelnego Sztabu Wojskowego armii austriackiej oraz

rozlokowania w pobliskim Jabłonkowie i jego okolicy oddziałów I Brygady

Legionów Polskich. Co interesujące w Cieszynie wydawano organy

prasowe Legionów – „Legionista Polski” oraz „Wiadomości Polskie”,

których redaktorem był Tadeusz Reger. To w Nawsiu w roku 1914 

Józef Piłsudski zasiadł do wieczerzy Wigilijnej wraz ze swoimi

żołnierzami w restauracji „U Kosa” (Zofia Kossak poświęciła owej

uroczystości opowiadanie „Wilija w Nawsiu). Marszałek stawiając się w

Naczelnym Sztabie zatrzymywał się w cieszącym się bardzo dobrą

renomą Hotelu Austria. Z jednego z takich pobytów zachowała się

interesująca anegdota Klemensa Matusiaka przytoczona przezeń w

„Walkach o Ziemię Cieszyńską w latach 1919-1920”, gdzie wspominał:

 

Pierwszy raz zetknąłem się z Nim na schodach hotelu „Austrja” w Cieszynie podczas ogólnego

odwrotu wojsk austriackich. Wpadł wtenczas na jeden dzień do sztabu, który uchodził z Nowego

Sącza. […] Dziwny obraz: Przy stoliku pod oknem siedzi trzech „legunów”; dwaj sztabowcy ze

srebrnemi kołnierzami i gwiazdkami, trzeci zwykły starszy „legun” bez jakichkolwiek odznak. 

To zestawienie już chyba każdego musiało pouczyć, kto interesował się sprawami legjonowemi, że

ten bez odznak legionista to Piłsudski. […] Wtem wchodzi oficer legjonowy, staje na baczność

przed siedzącymi pod oknem i zdaje raport nie sztabowcom, ale temu prostemu legjoniście. To już

było dla Niemców niezrozumiale. Podchodzi znowu restaurator i mówi:– To musi być ktoś

niezwykły! 

Bo jak to może być, by oficer stał na baczność przed zwykłym szeregowcem? […]Kiedy jednak

Piłsudski wstał od stołu i przeszedł do sali jadalnej, przyczem sztabowcy dalej ze czcią odnosili się

do Niego, a ja sam powstaniem z miejsca oddałem mu ukłon żołnierski, goście zerwali się z

zapytaniem, skierowanym do mnie:– Pan musi wiedzieć, kto to?– Czy go nie poznaliście? – to

Piłsudski.Piłsudski! Meine Herren, das ist Piłsudski! – rozległy się wołania w sali i w paru

sekundach wszyscy goście z kawiarni przebiegli do jadalni.



Plan Cieszyna z roku 1883 w sposób niezwykle szczegółowy przedstawia rozmieszczenie latarni

gazowych. Zaznaczono na nim także podcienia tam gdzie jeszcze przetrwały, dlatego jest też

świetnym źródłem do śledzenia zmian i na tym polu w zestawieniu z planem Jacobiego oraz mapą

katastralną. Także numeracja budynków, która pojawia się na planie jest niezwykle przydatna

szczególnie w zestawieniu z księgami adresowymi z tego okresu. [il.1] Przed wprowadzeniem latarni

gazowych miasto oświetlane było początkowo przez 50 lamp, wpierw olejowych następnie

naftowych. Ta skromna sieć objęła oczywiście ulicę  Głęboką i z czasem liczyła już 131 latarń.

Ambicją miasta aspirującego do roli nowoczesnego było jednak oświetlenie gazowe. W tym celu 

z inicjatywy burmistrza Demla w roku 1882 przy ulicy Strzelniczej wybudowano gazownię, 

skąd rozprowadzono gaz do gęstej sieci latarń, której przebieg można śledzić studiując wspomniany

plan. [il.2] Wynika z niego, że ulica Głęboka posiadała łącznie 27 latarni zasilanych gazem. [il.3-9]

Warto odnotować, że po raz pierwszy lampy zasilane gazem rozświetliły Londyn już w roku 1809 

a Paryż w roku 1819, zaś Kraków w roku 1856. Współcześnie tego typu latarnie jako swego rodzaju

atrakcję turystyczną, można zobaczyć na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, także w Krakowie pod

Sukiennicami. Mknący postęp przełomu wieków powodował skok jakościowy w wielu dziedzinach

życia w mieście i tak linia telefoniczna pojawiła się w Cieszynie już w roku 1883. 

Nie dziwi więc iż stosunkowo szybko, bowiem już w roku 1910 w Cieszynie zaczęła funkcjonować

elektrownia firmy A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft. Wtenczas także rozpoczęto

przechodzenie z oświetlenia gazowego na elektryczne.

Il.1

Il.2

Il.6 Fragment widokówki ze zbiorów Biblioteki

Narodowej

Il.5

Il.3 Il.4

Il.7 Il.8 Il.9



W domu położonym przy skrzyżowaniu ulicy Głębokiej ze Starym Targiem 27

marca 1592 r. przyszedł na świat ksiądz Jerzy Trzanowski zwany Słowiańskim

Lutrem. Walenty Trzanowski – ojciec Jerzego, przybył do Cieszyna z Trzanowic 

i znalazł zatrudnienie jako konwisarz z czasem zostając mistrzem cechowym. 

W roku 1587 kupił od Tomasza Mazurka wart 260 talarów dom usytuowany 

w samym centrum miasta, przy ulicy ówcześnie zwanej Polską. Warto

odnotować, że w tej samej lokalizacji od roku 1881 działała kancelaria notarialna

dr Andrzeja Cienciały. [il.1, nr 255] Jerzy Trzanowski swoją edukację rozpoczął w

cieszyńskiej szkole mając za pierwszych nauczycieli księdza Tymoteusza

Łowczanego oraz Jerzego Fabriciusa Falkenberga. W tym czasie Księstwo

Cieszyńskie pozostawało jeszcze luterańskie, choć nie długo, bowiem już w roku

1609 książę Adam Wacław powrócił na łono Kościoła rzymsko-katolickiego. Jerzy

jednak kontynuował swoją edukację już poza granicami Księstwa Cieszyńskiego,

wpierw uczęszczał do Gimnazjum Łacińskiego w Gubinie w Łużycach skąd na rok

trafił do szkoły w dalekim Kołobrzegu. W roku 1607 wstąpił na uniwersytet 

w Wittenberdze a po ukończeniu nauki wrócił w roku 1611 do Cieszyna, wtenczas

jego pierwszy nauczyciel ksiądz Tymoteusz Łowczany, został wygnany 

z księstwa przez księcia Adama Wacława. W tych niesprzyjających ewangelikom

okolicznościach w swoim rodzinnym Cieszynie Jerzy zostaje nauczycielem 

w gimnazjum w Pradze, którą jednak opuszcza ze względu na konflikt

tamtejszych Luteran z Braćmi Czeskimi. Wreszcie w roku 1616 zostaje

ordynowany na duchownego luterańskiego w Oleśnicy, swoją pierwszą posługę

pełni na Morawach, w Holeszowie i Wałaskim Międzyrzeczu. Pożoga wojny

trzydziestoletniej dwukrotnie wymusza na Jerzym emigrację do rodzinnego

Cieszyna. W roku 1626 Księstwo Cieszyńskie zajmuje słynny wódz protestancki

hrabia Ernst Mansfeld, wówczas sprzymierzeniec króla duńskiego Chrystiana IV.

Kościoły w Cieszynie znów są ewangelickie a Jerzy zostaje nadwornym

kaznodzieją właściciela Bielskiego Państwa Stanowego – Jana Sunnegha.

Pomimo śmierci Mansfelda i klęski jego wojsk w roku 1627, Jerzy wraz ze swoim

protektorem opuścił Bielsko dopiero w roku 1629, emigrując na Górne Węgry. 

Po ponad dwuletniej tułaczce Jerzy wreszcie otrzymuje w roku 1632 powołanie 

na pastora w  Liptowskim Mikułaszu, gdzie przez kilka spokojnych lat może w

pełni poświęcić się swojej pracy twórczej. Jego największym dziełem staje się

Kancjonał – Cithara Sanctorum wydany w Lewoczy w roku 1636, używany także,

choć potajemnie, w Księstwie Cieszyńskim. Jerzy umiera w 29 maja 1637 r., 

a ostatnim jego miejscem spoczynku staje się Liptowski Mikulasz.

Syn Jerzego – Samuel także został pastorem, cieszył się na Górnych

Węgrzech dużym szacunkiem wśród wiernych, choć jego życie, podobnie

jak ojca, pełne było niepokoi naznaczonych religijnym konfliktem.

Najtrudniejszym momentem w życiu Samuela, było wstąpienie do

Towarzystwa Jezusowego jego syna Jana. Z pewnością nie był to tylko

cios dla ojca, lecz dla wszystkich ewangelików, którzy wspominali księdza

Jerzego Trzanowskiego, chociażby wtedy, kiedy, częstokroć ukradkiem,

nielegalnie, otwierali jego Kancjonał. Prawdziwą tragedią w tym epilogu

księdza Trzanowksiego jest jednak smutny los jego wnuka. Jan znany 

z żarliwego nawracania na katolicyzm został w roku 1680 zamordowany

przez żołnierzy Emeryka Tekielego, przywódcy węgierskiego powstania

antyhabsburskiego. 

 

 

Podobny, smutny los spotkał innego Jezuitę urodzonego w Cieszynie,

także w domu na ulicy Głębokiej. Kanonizowany w roku 1995 przez Jana

Pawła II Melchior Grodziecki przyszedł na świat w roku 1581 lub 1582 

w jednym z narożnych domów przy ulicy Polskiej, nie wiadomo jednak 

w którym. Pod znakiem zapytania stało do niedawna także pochodzenie

świętego, bowiem tak dotychczasowa hagiografia jak 

i historiografia przedstawiały Melchiora jako członka szlacheckiej

rodziny Grodzieckich z Brodów na Grodźcu. Przeczą temu wiarygodne

ustalenia profesora Wacława Gojniczka, wedle których Melchior był

synem Jerzego Grodskiego, mieszczanina cieszyńskiego. Pomyłka łącząca

Melchiora z słynnym szlacheckim rodem bierze się z identycznego zapisu

obu nazwisk po łacinie – Grodecius. Melchior studiował w kolegium

jezuickim w Wiedniu, do zakonu wstąpił w Brnie w roku 1603. Podobnie jak

Jerzego Trzanowskiego tak jego wojna trzydziestoletnia zmusiła do

opuszczenia Moraw i emigrację na…Górne Węgry.  Melchior trafił do

Koszyc gdzie został kapelanem cesarskiego garnizonu, niestety po zajęciu

miasta w roku 1619 przez wojska księcia Siedmiogrodu Gabora Bethlena

został uwięziony wraz z Markiem Kriżem i Stefanem Pongraczem.

Całonocne tortury nie złamały ducha Melchiora, który stanowczo

odmówił wyrzeczenia się swojej wiary, w wyniku czego został

zamordowany przez ścięcie toporem.

Czy wiesz, że.
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Il.1

Il.2

Il.3

Il.5

Il.4

Il.7 Na planie latarni gazowych widoczne są jeszcze

przed wyburzeniem, dom Gorgoscha z Diabelskimi

Laubami nr  196 oraz dom Rosnera nr 29

Il.6 Fot. Jacek Proszyk

Nie trudno sobie wyobrazić, iż domy położone przy ulicy Głębokiej, należące przecież często do szlachty i bogatego mieszczaństwa, posiadały zdobne obramienia 

drzwi wejściowych, czyli portale. 

Dwa z pośród nich, położone niemal naprzeciwko siebie przetrwały do dziś, choć domy, do których  wejścia zdobiły, zostały zburzone. Warto raz jeszcze przypomnieć

pełną emocji relację o końcu owych domów, pochodzącą z gazety Ślązak : „Jak podaje lokalna gazeta Ślązak z 1912 r. W górnej części ul. Stefanii demoluje się obecnie

miejscowe trzy stare budynki, z którymi zniknie znowu część starego Cieszyna. Po prawej stronie zrywa się dwa stare domy ces. radcy Gust. Gorgoscha, stare już

przeszło 200 lat. Jeden z tych domów miał tak zwane podsienie nieszczęścia lub diabelskie lauby, gdyż istniał zabobon, że kto przezeń przejdzie, na tym samym dniu

będzie miał jakieś kłopoty, szczególnie zaś studenci unikali go, gdyż każdy, kto przezeń przeszedł, miał na tym dniu mieć wsypaną w szkole piątkę. Po lewej stronie

demoluje się znowu stary dom Rosnera, na którym na kamieniu nad sienią był napis, że w r. 1730 dom ten został odnowiony przez Wolfa i Polzera”. 

 

Wejście do domu Gorgoscha naznaczał portal, który znamy ze zdjęcia, gdy dom z Diabelskimi Laubami jeszcze istniał, sam zaś portal zachował się we fragmentach 

w lapidarium Muzeum Śląska Cieszyńskiego. [il.1] Obok części jego archiwolty przetrwał kartusz znajdujący się nad portalem, z treści którego wywnioskować można

datę budowy lub przebudowy a może zakupu kamienicy przez Jana Jerzego Heymanna zrealizowaną w roku 1683. [il.2, il.3] 

Fundator portalu był cieszyńskim burmistrzem w latach 1686-1689. 

 

W całości zaś zachował się portal z domu  Rosnera, jak nazywa go gazeta Ślązak, choć od roku 1911 właścicielem budynku a zarazem autorem nowego projektu był

Eugen Fulda. [il.4] Nowy pięciokondygnacyjny dom ukończony został początkiem roku 1913 i był materializacją ambicji podążających w kierunku uczynienia Cieszyna

miastem nowoczesnym.  Falująca elewacja, szklana ściana, elektryczna winda wyróżniały kamienicę Fuldy nawet na tle innych wtedy budowanych. 

Profesjonalizm Eugena Fuldy zauważyć można także w szacunku z jakim odnosił się do przeszłości, otóż realizując nową budowę zachował portal z wyburzonego domu 

i przeniósł go na tylną elewację. [il.5] Portal zaopatrzony został w bardzo interesujące łacińskie inskrypcje. 

 

W kluczu odczytać można napis o charakterze kommemoratywnym: HEN. WOLFFE LEOP. INNOC. POLTZER RENOV. CURAVIT ANNO DNI 1730 co w tłumaczeniu

znaczy: Henryk Wolf wzniósł, Leopold Innocenty Polzer odnowił Roku Pańskiego 1730. [il.6] Ksiądz Henryk Wolf pełnił urząd proboszcza w Cierlicku, Frydku,

 by wreszcie objąć parafię w Cieszynie w roku 1700. Do niego należał także herb z wyobrażeniem pozdrawiającego wilka umiejscowiony w kartuszu nad samym

portalem. 

 

Leopold Polzer był zaś cieszyńskim burmistrzem w latach 1735-1750 oraz dziadkiem księdza Leopolda Jana Szersznika, założyciela Muzeum. W archiwolcie umieścił

łacińską inskrypcję, którą jego wnuk wykorzystał komponując swój exlibris. MALO INVIDIAM QUAM MISERICORDIAM co można przetłumaczyć: 

wolę zawiść niż miłosierdzie. 



Przy ulicy Głębokiej mieszkali najsłynniejsi cieszyńscy rzemieślnicy – rusznikarze wytwarzający

rozsławiające miasto strzelby cieszynki.  Należeli do nich mistrzowie tej profesji, Jan Kaliwoda I (1612-

1660), Jan Kaliwoda II (1640-1712) zwany także młodszym oraz posiadający budynek położony w ich

sąsiedztwie Wilhelm Kaliwoda (1685-1767). 

 

Cieszynka zwana także Ptaszniczką z racji jej przeznaczenia do polowań na siedzące ptactwo,

produkowana  była w Cieszynie (także Bielsku, Białej, Żywcu, Kętach) od połowy wieku XVI do początku

wieku XVIII. Dawniej pożądana przez koronowane głowy, była cieszynka ozdobą ich prywatnych

zbrojowni, dziś znajduje się w kolekcjach najsłynniejszych muzeów na świecie. Za cechy wspólne

cieszynek należy uznać zamek kołowy zwany w tej odmianie także kurlandzkim, inkrustacje kością

słoniową, z rogu jelenia lub innego pochodzenia oraz masą perłową, gwintowaną lufę, mały kaliber.

Jednak większość cieszynek rozpoznać można przez charakterystyczny kształt kolby, przypominający

sarnią nóżkę, nadający broni wyjątkowej lekkości oraz ułatwiający strzelanie z przyłożenia do policzka.

Ów tak charakterystyczny, nie do pomylenia z innym wygląd, możliwy do uzyskania stał się dzięki

zastosowaniu zamka kołowego zewnętrznie montowanego, wtenczas uchodzącego jednak już za

przestarzały. Zazwyczaj też cieszynki posiadały charakterystyczny umiejscowiony w kolbie specjalny

schowek na kule oraz piryt. Wyróżnikiem cieszynek jest także styl ich zdobień nazywany cieszyńskim,

który w dużym uproszczeniu dzieli się na klasyczny oraz wschodni. O horyzontach twórców 

i naśladowców tego stylu świadczy szerokie spektrum motywów, z których czerpią swoją inspirację. 

Na łożach cieszynek pojawiają się postacie biblijne lub pochodzące z mitologii, inspiracją jest świat flory

i fauny. Czasem pojawiają się scenki przedstawiające polowania, innym razem  są to osobliwe obyczaje

związane z życiem duchowym, także i takie jak składanie przez Indian ofiary z ludzi, zaś innym razem

są to scenki z życia codziennego jak wypas owiec oraz bydła w Beskidach.  Zakończenie produkcji

cieszynek nastąpiło przed rokiem 1750, lecz kryzys cieszyńskiego rusznikarstwa wystąpił około

pierwszej ćwierci wieku XVIII.  Kustosz Cieszyńskiego Muzeum Wiktor Karger pisze wręcz o degeneracji

stylu cieszyńskiego po roku 1730.  

 

Choć cieszynka jako rodzaj ptaszniczki była bronią myśliwską, to jednak przez cały okres jej produkcji,

oczywiście na inną, znacznie mniejszą skalę, używana była również do celów militarnych. Jest to wciąż

słabo poznane zagadnienie, szczególnie, że cieszynek przeznaczonych dla wojska, czyli tzw. czarnych

cieszynek pozbawionych inkrustacji a przez to tańszych, zachowało się niewiele. Przyczyną tego stanu

rzeczy są nie tylko zniszczenia wynikłe w czasie walk, ale fakt, że w tym wariancie była to broń

skromna w formie, o którą wraz z rozwojem techniki nikt nie dbał tak jak o cenne egzemplarze

inkrustowane. Oczywiście mały kaliber nie predestynował cieszynki do miana broni sensu stricto

wojskowej, jej siła ognia w żadnym razie nie mogłaby konkurować z muszkietem. Mimo to jako broń

wytwarzana lokalnie, przez cały wiek XVII znajdowała się na wyposażeniu Wybrańców, jednostki

obsadzającej Szańce Jabłonkowskie. Z cieszynek korzystali również Wałachowie w czasie wojny

trzydziestoletniej oraz węgierscy powstańcy u progu wieku XVIII. Cieszynka wykorzystywana była

także przez eskorty karawan kupieckich oraz zbójników, znana jest nawet cieszynka należąca do

słynnego Ondraszka. O zastosowaniu myśliwskiej broni w działaniach militarnych decydowały walory

użytkowe cieszynek, takie jak celność, zasięg, także niska waga i jak się okazuje niegłośny wystrzał.

Jak zanotował w swoich wspomnieniach szkot Patrick Gordon, oficer będący na służbie szwedzkiej, w

roku 1655 podczas ataku na garnizon w Limanowej, straże zostały kompletnie zaskoczone dzięki

wykorzystaniu przez Polaków cichych cieszynek.
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Najstarszy znany plan Cieszyna opracowany został przez Jana Wilhelma

Früschmanna w roku 1720. Plan jest jedynym w swoim rodzaju protokołem

szkód, jakich doznało miasto po wielkim pożarze. Nazwiska właścicieli domów,

które przetrwały pożar zostały wypisane czarnym kolorem, zaś tych, które

spłonęły czerwonym. Spojrzenie wystarczy by skonstatować, że spłonęła

znacząca część miasta, szczególnie zaś ucierpiała właśnie ulica Głęboka, na

której, jak wynika z czytelnej części planu, przetrwało 8 domostw

ulokowanych w sąsiedztwie ulicy Zamkowej. Obecnie plan przechowywany

jest w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Niestety część przedstawiająca ciąg

domów z tzw. Małymi Laubami oraz znaczna część dzielnicy Nowe Miasto jest

mocno zniszczona. Jej rekonstrukcję przeprowadził prof. Janusz Spyra. Sam

plan jest jedną z trzech części większego dzieła, nad nim znajduje się dobrze

zachowana winieta z widokiem Cieszyna, pod spodem  znalazł miejsce wykaz

zawodów mieszczan cieszyńskich, wraz z krótką historią miasta.



Mierząca 1793 metry linia liczyła 11 przystanków a jej przejechanie zajmowało 11 minut poczynając od skrzyżowania ulicy Bielskiej z Wyższą Bramą, dalej trasa biegła  

przez Górny Rynek by ulicą Szersznika zagościć na Rynku, na którym mieściła się mijanka. Następnie tramwaj wjeżdżał w ulicę Głęboką, gdzie likwidacja jeszcze w roku

1911 Diabelskich Podcieni umożliwiła poprowadzenie szyn bardziej optymalną linią niż pierwotnie, bowiem tramwaj w tym miejscu już nie musiał omijać zabudowań tak

dalece wdzierających się w ulicę. [il.5, il.6] Główny przystanek na Głębokiej ulokowany był tuż przy Starym Targu, natomiast przystanki na żądanie znajdowały się przy

hotelu Austria oraz u wylotu ulicy Menniczej. [il.7] U kresu głównej arterii znajdowało się najniebezpieczniejsze miejsce w biegu lini, w którym dochodziło do częstych

wykolejeń, co brało swą przyczynę w znacznym spadku ulicy Głębokiej połączonym tutaj z ostrym zakrętem do ulicy Zamkowej. [il.8] W tym miejscu tramwaj dzięki

zastosowanej zwrotnicy mógł wjechać w bocznicę prowadzącą do zajezdni wybudowanej w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. [il.9] Jeżeli jednak nie było takiej potrzeby

trasa biegła dalej ulicą Zamkową przez most na Olzie, gdzie na drugim brzegu znajdowała się kolejna mijanka. Stąd tramwaj ówczesną ulicą Ludwika Hoheneggera a

współcześnie ulicą Praską oraz ulicą Dworcową osiągał swój kres na przystanku Dworzec Kolejowy. Pierwszy kurs rano następował o godzinie 6:17 zaś ostatni raz tramwaj

wyruszał w trasę o godzinie 22:42, wyjątek od tej reguły czyniono 

w Sylwestra, kiedy tramwaj kursował do godziny 1:00. 

Budując pierwszą linię cieszyńskiego tramwaju planowano włączyć ją w szersze założenie,

które miało przybrać znamiona sieci „metropolitarnej” obejmującej swym zasięgiem Trzyniec-

Cieszyn-Frysztat. Planu tego nigdy nie zrealizowano podobnie jak rozbudowy siatki połączeń

w samym Cieszynie, choć projektowano jej poprowadzenie do Sibicy. Wielka Wojna

pogrzebała wiele wielkich planów, lecz nie tylko nie udało się rozbudować cieszyńskiej linii

tramwajowej, przede wszystkim jednak utrzymać jej funkcjonowania. Upadek C.K. Monarchii,

zmiana lokalnej władzy, wreszcie podział miasta w roku 1920 pomiędzy dwa wrogo do siebie

usposobione państwa postawił pod znakiem zapytania sens i potrzebę funkcjonowania

tramwaju łączącego centrum Polskiego Cieszyna z dworcem kolejowym w Czeskim Cieszynie.

Tramwaj już nie łączył sam stając się ofiarą podziału. Ostatni kurs miał miejsce 2 IV 1921 r.

Jeden z wagonów sprzedano do Bielska, pozostałe trafiły do Łodzi.

Znacząca część trasy cieszyńskiego tramwaju przebiegała przez ulicę Głęboką. W gruncie rzeczy cała

linia pokrywała się z dawnym traktem biegnącym przez miasto. Linia w sensie symbolicznym łączyła

historyczne centrum z młodszą częścią położoną za Olzą, gdzie umiejscowiono cieszyńskie okno na

świat – dworzec kolejowy. Skomunikowanie odległego dworca kolejowego z centrum, było żywotnym

celem miasta, które miało ambicje uchodzić za nowoczesne. Cieszyn realizował na przełomie wieków

ambitne inwestycje, by wymienić tylko kilka z nich: teatr, gazownię, wodociąg, telefon, elektrownię. 

Ta ostatnia zresztą była inwestycją ściśle związaną z planami uruchomienia linii tramwajowej. 

W roku 1882 Tomasz Edison uruchomił elektrownię w Nowym Jorku a już w roku 1893 takowa powstała

w Bielsku. W Cieszynie o budowie elektrowni zaczęto myśleć w roku 1906, kiedy podjęto negocjacje 

z firmą A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft. Rozmowy jednak przeciągały się do roku 1909, wtedy

w wyniku osiągniętego porozumienia postanowiono, że firma  A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft

wybuduje elektrownię, linie tramwajową wraz z zajezdnią oraz dostarczy silniki do wagonów. 

Już w sierpniu roku 1909 Krajowe władze w Opawie udzieliły cieszyńskiej elektrowni koncesji na

produkcję prądu. Budowę ukończono w roku 1910. [il.1] Jako lokalizację pod nowoczesny kompleks

wybrano nieodległą Małą Łąkę, gdzie kluczowe znaczenie miała Młynówka umożliwiająca dostarczenie

wody z Olzy do kotłów parowych. Do roku 1915 elektrownia zarządzana była przez firmę A. E. G., 

jednak wtedy przeszła pod zarząd miasta. Po podziale miasta w roku 1920 stała się własnością Polskiego

Cieszyna, jednocześnie w zamian za dostarczany gaz zaopatrywała czeską część miasta. Stan ten

trwał do roku 1926, kiedy władze Czeskiego Cieszyna chcąc się uniezależnić od polskiego dostawcy

podpisały umowę z elektrownią w Morawskiej Ostrawie. Cieszyńska elektrownia zasilała początkowo

śródmieście, niektóre zakłady, także latarnie, lecz wydaje się, iż jej najważniejszym odbiorcą był 

 właśnie cieszyński tramwaj. Decyzja o połączeniu centrum miasta z dworcem kolejowym za

pośrednictwem linii tramwajowej zapadła w koincydencji z finalizacją rozmów o budowie elektrowni 

w roku 1909. W tym czasie tramwaje jeździły już w Ostrawie (1901 r.) oraz w Bielsku (1895 r.). [il.2] 

Po otrzymaniu koncesji, budowę linii w roku 1910 rozpoczęła wspomniana już firma A. E. G. [il.3] 

Już w styczniu roku 1911 miały miejsce pierwsze przejazdy próbne. Uroczystego otwarcia linii dokonał 

12 II 1911 r. burmistrz Cieszyna - Rudolf Bukowski. [il.4] Było to prawdziwe święto miasta trwające 

od godziny 10:30 do późnego wieczora, które decydenci uczcili bankietem wystawionym w hotelu

Dworzec Centralny a pozostali mieszkańcy licznie testując maksymalne obciążenie wagonów

tramwajowych, bowiem tego dnia sprzedano aż 4000 biletów.

Il.1 

Il.2 Pocztówka ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Il.3 

Il.4
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Il.8

Il.9



Podstawowe dane techniczne

cieszyńskiego tramwaju 

Producent: Ringhoffer, Praga

Liczba miejsc: 18 siedzących, 12

stojących

Silnik: elektryczny firmy A.E.G. o mocy

22kW, dwa w jednym wagonie

Waga: 10800kg

Wymiary: długość: 8100mm, szerokość:

2050mm, wysokość: 3250mm

Liczba osi: 2 

Kolor : biało-czerwony, od roku 1920

ciemnozielony  

Tabor: 4 dwukierunkowe wagony

Cena biletu cieszyńskiej linii tramwajowej dla osoby dorosłej wynosiła 14 Halerzy, dla dziecka

6 Halerzy. Dzieci poniżej 1,3m wzrostu nie musiały okazywać legitymacji. Po roku 1912 bilety

papierowe zastąpiono metalowymi (mosiężnymi i aluminiowymi) żetonami. Niektóre 

z biletów były zadrukowane dwustronnie. W ten sprytny sposób cieszyńskie tramwaje

zarabiały na dodatkowej powierzchni, którą posiadał każdy bilet. W zbiorach Muzeum Śląska

Cieszyńskiego znajduje się tego typu bilet o nominale 14 Halerzy. Do rzucenia okiem 

na odwrocie zachęca napis Siehe Rückseite!, gdzie reklamował swój skład regionalny

przedstawiciel Arcyksiążęcej Fabryki Likierów w Błogocicach – Leopold Windholz. 

Jak ustaliła Irena French, reklama na biletach cieszyńskiego tramwaju pojawiła się między

rokiem 1911 a 1912, kiedy Leopold Windholz przeniósł swój skład z ulicy Zamkowej 5 na Saską

Kępe 11. Niestety jego  prosperity nie trwała długo, bowiem jak informowała Gwiazdka

Cieszyńska jesienią roku 1912:  

Defraudacye w Komorze arcyksiążęcej. W arcyksiążęcej fabryce likierów w Błogocicach

wykryto nadużycia na 32.000 koron. Sprzeniewierzenia tego dopuścił się generalny agent

fabryki, Windholz. Wspólnie z drugim urzędnikiem arcyksiążęcym fałszował rachunki i co się

dało brał. Oszustwo to wywołało tem większe wrażenie, iż wiedziano, jak wspaniale Windholz

zarabia. Agentura fabryki błogocickiej przynosiła mu prowizyi przeszło 20.000 koron rocznie.

Mimo to na szerokie i rozlewne życie było to za mało i nie wystarczało na rozmaite zachcianki

i na odpowiednio wysoką stopę życia, jaką uważał Windholz za stosowne prowadzić, jako

przedstawiciel wysokiej kultury niemieckiej na Śląsku. Brał on bardzo żywy udział w życiu

politycznem. Wspólnie z dyrektorem Komory Payerem sprawował 

on protektorat nad renegackim ruchem ślązakowskim.



Bieg linii tramwajowej wraz z przystankami 

Przystanek

Mijanka

Długość linii tramwajowej – 1793m

Długość torowiska do zajezdni – 631m

Rozstaw szyn – 1m

Liczba przystanków – 11 [w tym 4 na żądanie]

Liczba mijanek – 2

Liczba zajezdni – 1 

Czas trwania przejazdu – 12 min

Wykonawca – firma A. E. G. Union Elektrizitäts-

Gesellschaft

Napięcie trakcyjne – 750 Volt

Zajezdnia

Dworzec Kolejowy 

ul. Bielska 

Most na Olzie

ul.Ludwika Hoheneggera 

ul. Zamkowa

[ul. Praska] 

ul. Dworcowa

Górny Rynek 

Plac Demla [Rynek]

Stary Targ

Hotel Austria 

ul. Mennicza 



Czy wiesz,Czy wiesz,Czy wiesz,

że...?że...?że...?
Ulica Głęboka była świadkiem ważnych

wydarzeń historycznych. Jedną z tych

doniosłych chwil w historii miasta i regionu,

która spowodowała zatarasowanie ulicy w

takim stopniu, że punktualny dotychczas

tramwaj musiał stanąć, była prezentacja oraz

uroczyste ślubowanie Milicji Polskiej złożone

Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 24

listopada 1918 r. 



 Co naturalne wśród tutejszych kupców i rzemieślników zachodziły częste przetasowania.

Jedni zmieniali lokalizację w obrębie samego miasta, inni bankrutowali lub wyjeżdżali

szukając nowej przestrzeni do prowadzenia działalności. Lecz szczególne zmiany 

w biznesowym krajobrazie Głębokiej zachodziły wraz z wielkimi dziejowymi zdarzeniami. 

Ci, którzy wyjechali po podziale miasta czynili to ze strachu przed obcą im, jawiącą się

jako niestabilna, zagrożoną bolszewizmem, Polską. Kolejny exodus dotknął Głęboką 

w roku 1939, kiedy domy i sklepy pustoszały na rzecz nowych właścicieli z nadania

niemieckiego okupanta. Po roku 1945 niemal cała ulica została znacjonalizowana, 

w tym znaczeniu, że zarówno domy jak i sklepy oraz lokale usługowe położone przy

Głębokiej przejmowane były przez komunistyczne władze. Niemcy musieli wyjechać, 

Żydzi jeśli przeżyli już nie wrócili. W zbiorach Muzeum pozostały jednak zdjęcia świetnie

dokumentujące miniony czas na ulicy Głębokiej.

Wzdłuż ulicy Głębokiej mieszczanie w podsieniach sprzedawali sprowadzone 

lub wytworzone przez siebie dobra, wszak główna arteria miasta zawsze była

atrakcyjną lokalizacją do prowadzenia handlu. Prawdziwe jednak oblężenie ulicy 

 następować musiało, kiedy na Starym Targu odbywały się jarmarki. Ten handlowy

plac uważany przez niektórych badaczy za pierwszy lokacyjny rynek cieszyński już

od średniowiecza gościł dwa jarmarki w roku. Pod koniec wieku XVII ich liczba

wzrosła do pięciu by wreszcie w wieku XIX wypełnić każdy pierwszy poniedziałek

miesiąca.

Kamienica pod numerem 49 mieściła pracownię Cieszyńskiego Stowarzyszenia

Wytwórców Ubrań. Specjalnością zakładu były ubrania męskie w tym mundury

wojskowe oraz urzędnicze.

W domu Józefa Silbersteina działał skład cementu, papy dachowej, wyrobów

domowych z żelaza.

Gustav Heuermann prowadził sklep z Rumem Jamajka, chińską herbatą oraz

przyprawami w tym słynną Maggi. W nowym domu wybudowanym przez Gustava

Heuermanna w roku 1904, wtedy już przy ulicy Arcyksiężnej Stefanii 45  swój sklep

prowadził optyk Heinrich Jellinek oferujący okulary oraz aparaty fotograficzne.

Edward Heuermann w międzywojniu prowadził tam agencję Towarzystwa

Ubezpieczeń Orzeł.

Karol Scholtis pod numerem 39 prowadził sklep z „mydłem i powidłem”

oferując dziś słynną Maggi, kakao, farby, trzepaczki do dywanów

oraz…czekoladę Milka.

Przy ulicy Głębokiej  nr 16 mieściła się winiarnia prowadzona przez Fritza

Schulza, następcy Ferdynanda Turka uważana za jedną z najstarszych

w Cieszynie bowiem założona już w roku 1749. Obok austriackich win Fritz

Schulz deklarował w ofercie oryginalne szampany. Co interesujące

winiarnia już w roku 1905 oferowała także sprzedaż wysyłkową.

W kamienicy przy ulicy Arcyksiężnej Stefanii nr.35 sklep obuwniczy

prowadził Izydor Löwy. Zapewniał pełen asortyment dla dzieci, kobiet jak i

mężczyzn, szczególnie zaś szczycił się posiadaniem w swej ofercie:

„oryginalnych rosyjskich kaloszy".

Widoczne w części ulicy dawniej zajętej przez podsienia drzewka sprzedawane 

były w kwiaciarni Pawła Kramarczyka w kamienicy przy ulicy Głębokiej nr 35.

Farbiarnię położoną tuż obok prowadził właściciel kamienicy Eduard Frisa. 

Dom widoczny na fotografii w roku 1904 kupił kapelusznik Rudolf Holewa i zburzył

w roku 1911 stawiając w tym miejscu 4 kondygnacyjną kamienicę.



Na parterze domu nr 13 działała słynna cukiernia Rudolfa Bartha oferująca: „Piękne 

i tanie torty, doskonałe ciasteczka, cukierki, biszkopty, sucharki, pierniki, lody,

konfitury, soki, wisiadełka na drzewka wilijne, pisanki czyli wielkanocne jajka ozdobne,

przepyszne puzderka na cukierki i koszyczki”. [il.1] W tej samej kamienicy, zbudowanej 

w roku 1904 przez rodzinę Barthów, filię swoich sklepów z kawą i herbatą otworzyła

znana wiedeńska firma Julius Meinl założona w roku 1862. [il.2, il.3] Przed rokiem 1904

cieszyńska filia (od roku 1901) mieściła się przy Rynku (ówczesnym Demelplatz). Julius

Meinl młodszy w roku 1877 opracował nowy sposób palenia kawy, dzięki któremu ziarna

nie miały styczności z gazami węglowymi a tym samym straciły nieprzyjemny posmak

zachowując aromat. Jeszcze przed I wojną światową Julius Meinl był największym

europejskim importerem kawy i herbaty. Słynne logo firmy Meinl Mohr, widoczne na

filarze podsieni sąsiedniej kamienicy, zaprojektował w roku 1924 Joseph Binder. [il.4, il.5]

Dziś w tym miejscu wisi gablota ogłoszeniowa Muzeum. W ofercie cieszyńskiej fili obok

kaw palonych wspomnianą nowatorską metodą, znajdował się naprawdę bogaty wybór

herbat pakowanych już po 5dkg: Trzy gwiazdki, Liang, Indyjska Specjalna, Cejlońska

Specjalna,Chińska Specjalna, Cejlońska 1, Indyjska 1, Nr.3, Okruchy, a także w większych

opakowaniach Queen’s Blend, Azja, Britannia.

Początek wafelków Prince Polo sięga roku 1922 i ma miejsce na ulicy Głębokiej w domu nr 42

(dawniej nr 46), gdzie bracia Brunon i Wilhelm Schramek zakładają fabryczkę słodkich

pyszności. Początkowo w niewielkim, pamiętającym przełom wieków XVIII/XIX domu

pracowało dziesięć osób. Sukces braci Schramek spowodował, iż w należącym od roku 1898 

do rodziny domu zaczęło brakować miejsca, dlatego w roku 1924 zdecydowano o budowie

nowej fabryki na Liburni. Bracia rozszerzyli wtedy także asortyment firmy prosperującej 

pod nazwą Tip-Top, do wafli dołączyły batoniki, pierniki oraz biszkopty. Niestety rok 1939

zmusił rodzinę Schramek do emigracji, a doskonale prosperujący biznes podczas okupacji

przejął jeden z pracowników. Po II wojnie światowej zakład oczywiście został

znacjonalizowany podobnie jak słynna firma Wedel. Dawna fabryka Schramków w roku 1950

została scalona z innym cieszyńskim producentem słodyczy, firmą Delta, dając tym samym

początek Zakładom Przemysłu Cukierniczego Olza. Wtedy też, w roku 1955 narodził się

wafelek Prince Polo.

Trzecią cieszyńską aptekę otworzył w roku 1880 Edward Raschka w domu przy ulicy

Głębokiej nr 66 (w dwudziestoleciu międzywojennym numer zmieniony na 62).

Niestety Aptekę pod Aniołem szybko zamknięto z powodu braku odpowiednich

zezwoleń. Edward Raschka jednak nie dał za wygraną i po dwóch latach ponownie

otworzył swoją aptekę. W roku 1911 Edward zlecił Josefowi Nossekowi projekt 

i realizację nowego domu. Dom ten również był pierwszą siedzibą Atelier Heinricha

Jandaureka za nim ten przeniósł się do własnej kamienicy położonej nieopodal. 

Do dziś w tym miejscu funkcjonuje apteka, szkoda, że nie pod dawnym szyldem. [il.6]

Na rogu ulicy Głębokiej z Placem św. Krzyża działał sklep tekstylny

Karla O. Aufrichta. Zlokalizowany na parterze kamienicy Rosnera, zachował swoje

miejsce również w momencie kupienia parceli przez Eugena Fuldę i wybudowania

na miejscu nowoczesnej kamienicy z windą. W tak prestiżowej lokalizacji

oferowano m.in. konfekcje damską, tkaniny jedwabne, chustki, szale, towary

galanteryjne, parasole oraz ubrania żałobne. [il.10, il.11]

Na rogu Głębokiej z Rynkiem (wtedy Arcyksiężnej Stefanii nr 2 z Demelplatz nr 3) 

w kamienicy datowanej na przełom wieku XVII z wiekiem XVIII w roku 1897 Adam

Kołodziejczyk otworzył skład wyrobów żelaznych oraz materiałów budowlanych. [il.7] 

W swojej bogatej ofercie proponował m.in. żeliwne piece, sejfy, rewolwery, 

broń myśliwską, amunicję, barometry, termometry, okulary, żelazne krzyże nagrobne,

pompy i wiele innych a wśród nich także słynny cement Portlandzki, produkowany

 w goleszowskiej cementowni założonej w roku 1899.

W domu Henryka Jandaureka, w sąsiedztwie jego słynnego atelier

fotograficznego, swój salon fryzjerski dla pań i panów prowadził Max Harbich. 

 Oczywiście podobnie jak inni cieszyńscy kupcy i rzemieślnicy Max Harbich

odwoływał się do wiedeńskich wzorców w swojej działalności. Proponował mycie 

oraz masaże głowy. Ponadto oferował peruki, perfumy oraz środki higieny. 

[il.8. il.9]

W roku 1911 wyburzono dom pod numerem 6 z Diabelskimi Podcieniami 

na miejscu którego firma Ludwiga Kametza wzniosła dla Gustawa Gorgoscha 

4 kondygnacyjną kamienicę. Na piętrach znajdowały się mieszkania czynszowe 

na parterze zaś właściciel prowadził skład z towarami żelaznymi oraz wynajmował

lokal Emilowi Kürtiemu pod sklep odzieżowy. [il.10]
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W domu przy ulicy Arcyksiężnej Stefani nr 21  od roku 1875 działał sklep 

Richarda Krischa oferujący wyroby porcelanowe, szklane, kryształowe, fajansowe 

oraz wszelkiego rodzaju lampy. Szczególne zaś miejsce w ofercie sklepu stanowiły 

legendarne już dzisiaj i  wciąż chętnie używane naczynia szklane firmy Weck.

W roku 1861 Karl Slawik w domu przy ulicy Głębokiej 19 otworzył szkołę muzyczną. 

Zajęcia trwały od 15 września do 15 lipca i prowadzone były według programu 

wiedeńskiego konserwatorium. Zapisać można było się na naukę gry na 

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli oraz naukę śpiewu. Jednocześnie do działalności

pedagogicznej Slawik prowadził pod tym samym adresem salon muzyczny oferujący

fortepiany i pianina firm Heitzmann, Dörr, Pallik, Bösendorfer. Szkołę

prowadził również syn Karla - Ottokar Slawik, kompozytor, autor m.in. opery

„Resel”. Co naturalne Karl oraz Ottokar Slawikowie przynależeli do

Cieszyńskiego Towarzystwa Śpiewaczego założonego już w roku 1841.

W sąsiedniej kamienicy do Domu Niemieckiego pod numerem 17 sklep prowadził 

od roku 1879 Henryk Grünfeld. Kiedy Alois Jedek wznosił imponujący dom 

w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego, Henryk gorąco protestował bowiem stracił 

dostęp do drogi prowadzącej na tyły jego kamienicy w kierunku do Studni Brackiej. 

Sklep usytuowany na parterze kamienicy z podcieniami oferował porcelanę, 

także produkty ze szkła, lampy. W tym samym budynku funkcjonował także należący 

do rodziny sklep budowlany. Filary zachowanych do dziś podcieni dźwigały gabloty 

prezentujące przechodniom oferowane przez rodzinę Grünfeldów produkty. [il.3]

Zofia Leitner córka cieszyńskiego rzeźnika Wincentego Bienerta ukończyła wiedeńską

szkołę modniarstwa by po powrocie do rodzinnego miasta w roku 1888 z pomocą ojca

otworzyć przy ulicy Głębokiej 28 salon mody. Specjalnością zakładu stały się kapelusze,

chętnie kupowane także w Wiedniu. Podobnie jak inni uznani cieszyńscy handlowcy 

z tego okresu, Zofia otrzymała tytuł C.K. Dostawcy Dworu. W odniesieniu sukcesu 

z pewnością pomogła trójjęzyczność panująca w jej zakładzie, bowiem obok

niemieckiego Zofia posługiwała się językiem polskim oraz czeskim. Szczególnie ceniony

wśród cieszyńskiej klienteli był fakt, iż Zofia osobiście odpowiadała za projekty

oferowanych wyrobów, w pełni korespondujące z ówcześnie panującymi wiedeńskimi

trendami. Do Wiednia na naukę modniarstwa także wysłała swoje córki Marię 

i Józefinę. Córki z powodzeniem przejęły zakład w roku 1933, lecz w czasie niemieckiej

okupacji ze względów narodowościowych formalnie znów Zofia nim zawiadywała. 

Po wojnie, Maria opuściła Cieszyn wybierając Austrię, Józefina z powodzeniem

kontynuowała dzieło matki, która do śmierci pozostała w swoim mieście, stając się

symbolem na jego modowej mapie.

Zbudowany przez Fritza Fuldę dom nr 47 dla kupca handlującego zbożem

Markusa Feinera w roku 1900 kupił Antoni Lewinski, oferujący w swoim sklepie wyroby

galanteryjne. W domu nr 51 ( współczesny nr 53) Leopold i Alois Lewinsky prowadzili 

sklep z materiałami tekstylnymi, bielizną, szczególnie zachwalając 

„przybory do strojów śląskich”. [il.1] W roku 1929 Antoni Lewinsky w domu nr 47 otworzył 

Fabrykę Wyrobów Wełnianych, produkował w niej czapki, swetry, skarpetki, berety 

oraz ubrania dziecięce oferując sprzedaż hurtową jak i detaliczną. Wraz z wzrostem 

zamówień zaszła potrzeba znalezienia nowego obszaru dla produkcji, którą w

roku 1933 przeniesiono z ulicy Głębokiej na teren przy ulicy Przykopa. Niestety

jak większość cieszyńskich inicjatyw gospodarczych, fabryka rodziny Lewinskich

po roku 1945 została upaństwowiona stając się wkrótce słynną Juwenią.

Il.1  Przed kamienicą Lewinskych widoczna zbiórka makulatury na rzecz Czerwonego Krzyża w czasie I

wojny światowej 

Il.3  Na drugim planie fotografii migawkowej widoczna witryna 

 prezentująca kafle piecowe dostępne w sklepie  Grünfeldów

Il.2  Malowana fasada domu Rosy Brix 

Rosa Brix swój sklep z galanterią i szczotkami prowadziła od roku 1870 jeszcze 

w jednopiętrowym domu przy ulicy Głębokiej. W roku 1899 zleciła Fritzowi Fuldzie

projekt i realizację czterokondygnacyjnego domu. Nowa kamieniczka wzniesiona

została już przy ulicy przemianowanej na Arcyksiężnej Stefanii nr 50 (w okresie

dwudziestolecia międzywojennego numer zamieniony na 46). Dom niezwykle wąski

nawet jak na panujące przy Głębokiej warunki a zarazem dosyć wysoki, zbudowany

został w stylu neogotyckim z charakterystycznym schodkowym szczytem. 

 Dodatkowo wyróżnikiem tej oryginalnej kamienicy była elewacja zdobiona

malarską dekoracją a wręcz komicznym akcentem wystroju nawiązującym do

prowadzonej działalności była gazowa latarnia, umieszczona nad wejściem do

sklepu, bowiem przyozdobiona została…szczotką. [il.2] 

 

W kamienicy nr 42 (w międzywojniu zmienionym na nr 38) od roku 1866

mieścił się salon krawiecki „Pod Wiedenką” prowadzony przez Leopoldynę

Königsberger. W roku 1902 Hugo Königsberger zaprojektował przebudowę

dotychczasowej siedziby salonu krawieckiego w stylu neogotyckim. 

A zatem powstałby przy Głębokiej drugi utrzymany w tymże porządku dom. 

W przeciwieństwie do Rosy Brix, Leopoldyna Königsberger nie zrealizowała jednak

przebudowy w neogotyckim stylu decydując się tym samym na drugi secesyjny

wariant projektu. Tak powstała wysoka kamienica z charakterystyczną niszą

balkonową. W wystroju kamienicy zwraca uwagę indywidualny charakter każdej 

z twarzy kobiet, którymi przyozdobiono fasadę. Leopoldyna specjalizowała 

się w modzie damskiej i dziecięcej szytej wedle najnowszych wiedeńskich 

i paryskich wzorców. Reklamując swój zakład podkreślała medale z wystaw

przemysłowych otrzymane w uznaniu jej rzemiosła.

Reklamy  zamieszczone w Cieszyńskich księgach adresowych 



Przy ulicy Głębokiej rozpoczęła działalność pierwsza Polska księgarnia 

w Cieszynie.  U progu wieku XX w polskim środowisku dyskutowano o potrzebie

posiadania księgarni w Cieszynie, w którym funkcjonowały już 4 takie placówki,

ale niemieckie. Jedną z nich była księgarnia przy Rynku 7 prowadzona przez

świetnie zapowiadającego się księgarza Eduarda Schroedera, ten jednak

postanowił wyjechać na studia prawnicze do Wiednia i sprzedał w roku 1883 swój

interes Jerzemu Kotuli. Wtedy księgarnia została przeniesiona z Rynku do domu

nr 4 przy ulicy Głębokiej. Niestety miejsce, w którym można było nabyć

polskojęzyczne wydawnictwa a co szczególnie cenne także i te pochodzące 

ze Śląska Cieszyńskiego okazało się efemerydą, bowiem Jerzy zmarł w wieku

zaledwie 34 lat. Księgarnie po nim przejął w roku 1889 Zygmunt Stuks, który nadał

jej całkowicie niemiecki charakter. Oferta niemieckiej księgarni przy Głębokiej 

nr 4 była nader bogata, Stuks obok książek i czasopism oferował także nuty,

artykuły piśmiennicze, wypożyczał za opłatą książki. Przedsiębiorczy Zygmunt

Stuks parał się także działalnością wydawniczą, zasłynął serią kolorowych map

Beskidu Śląskiego. Księgarnia Stuksa była interesującym punktem na mapie

ówczesnego Cieszyna także dlatego, że w jej wnętrzu mieściła się  galeria obrazów.

Potwierdzeniem renomy Zygmunta Stuksa byli jego stali odbiory wśród których

była Komora Cieszyńska,  arcyksiążę Eugeniusz Habsburg, od którego księgarz

otrzymał tytuł dostawcy dworu. Jednak największym wyróżnieniem dla Zygmunta

Stuksa z pewnością był przyznany mu w roku 1905 tytuł Cesarsko-Królewskiego

dostawcy dworu. W roku 1909 księgarnia raz jeszcze zmieniła lokalizację,

przeniesiona została do kamienicy…nr 3 przy ulicy Głębokiej. Tam także

księgarnia działała po śmierci Zygmunta w roku 1919, 

kiedy jej prowadzenie przejął jego syn Eugeniusz, znany m.in. ze współpracy 

z Julianem Przybosiem. 
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 W roku 1913 Stellę kupił profesor polskiego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie Bernard

Kotula. Warto zauważyć, iż jego syn Bruno był praktykantem u Czajkowskiego. Szybko też

próbowano ukrócić działalność Bernarda, pojawił się w roku 1914 życzliwy donos do Rady

Szkolnej Krajowej w Opawie z zarzutem prowadzenia działalności gospodarczej przez

nauczyciela. Kotulowie rozwinęli szczególnie działalność wydawniczą. Bernard jeszcze

współpracując z Mieczysławem Czajkowskim opracował i wydał polskojęzyczną mapę

Księstwa Cieszyńskiego. Już po przejęciu Stelli rozpoczęli wydawać słowniki i rozmówki do

nauki języka niemieckiego oraz czeskiego, drukowali także śpiewniki z polskimi pieśniami

patriotycznymi, kontynuowali działalność na polu kartograficznym. Po śmierci ojca Stellę

przejął Brunon, w roku 1918 uzyskał koncesję na prowadzenie księgarni, od roku 1923

prowadząc ją pod zmienioną nazwą – Księgarnia B. Kotuli. W nowej rzeczywistości politycznej

Cieszyna Brunon odniósł ogólnokrajowy sukces na polu działalności wydawniczej, szczególnie

popularna była seria broszur "Samouczek Techniczny". Brunon wydawał także czasopismo

"Przyrodnik. Miesięcznik dla młodzieży poświęcony naukom przyrodniczym", redagowany

przez Kazimierza Simma. Z czasem ta część interesu wzięła górę i w roku 1924 Brunon

zamknął księgarnię skupiając się wyłącznie na pracy wydawniczej, niestety wielki kryzys nie

oszczędził także jego, pod koniec lat 20-tych był zmuszony skończyć swoją działalność.

Wraz ze śmiercią Jerzego Kotuli idea istnienia w Cieszynie

polskiej księgarni nie przeminęła, upłynęło jednak

kilkanaście lat nim znów udało się ją zrealizować.

Koncesję na prowadzenie działalności uzyskał Mieczysław

Czajkowski, który uroczyście w kamienicy Stary Targ 11,

20 lipca 1903 r. otworzył księgarnię Stella. Siedziba

polskiej księgarni jeszcze dwukrotnie zmieniała swoją

lokalizację, kiedy w roku 1905 przeniosła się do budynku

przy ulicy Arcyksiężnej Stefani 38 i raz jeszcze, kiedy w

roku 1912 zmieniła adres na nr 42 położony także przy tejże

ulicy. Mieczysław Czajkowski postarał się by jego oferta

była równie bogata jak u niemieckich konkurentów, choć

oczywiście wspólnym mianownikiem dostępnych u niego

wydawnictw było ukierunkowanie na polskojęzycznego

odbiorcę. W Stelli nabyć można było również podręczniki

oraz przybory szkolne, polskie kalendarze a także,

podobnie jak w księgarni Zygmunta Stuksa, wypożyczyć

książki. Uzupełnieniem oferty Mieczysława

Czajkowskiego były usługi drukarskie. 



Jednym z tych miejsc, które przyczyniło się do postrzegania

Cieszyna jako "Małego Wiednia" był z całą pewnością Grand Hotel

Austria mieszczący się w budynku przy Głębokiej nr 25. [il.1] 

W pamiętającej zapewne czas pożaru z roku 1789 parterowej

kamienicy działała gospoda Mendroka, nowoczesny budynek 

na jej miejscu wzniesiono w roku 1880, lecz nim to nastąpiło miast

gospody swą siedzibę miała tam już Cafe Austria prowadzona

przez Ludwiga Zaszkodę oraz skład mąki Wernera. [il.2] Renomę

tego miejsca stworzył Franz Stiller, który w roku 1884 kupił dom

pod numerem 25 za 62 tysiące florenów. Franz Stiller wcześniej

prowadząc gospodę na Saskiej Kempie zapragnął stworzyć

kawiarnię, która wyznaczałby trendy na lokalnym rynku. 

Tym sposobem Cieszyn w przeciągu kilku lat zyskał lokal

rzeczywiście o poziomie światowym, to znaczy wiedeńskim.

Kluczem do sukcesu była wysoka jakość obsługi, o której

rozpisywała się prasa oraz spectrum świadczonych usług.  

Franz Stiller obok kawiarni otworzył restaurację [il.3], hotel na 15

pokoi (każdy z podłączonym telefonem) [il.4] oraz sale

koncertową, której nadał imię częstego gościa - arcyksięcia

Eugeniusza Habsburga (dowódca 100 pułku piechoty w Cieszynie,

brat księcia cieszyńskiego, arcyksięcia Fryderyka Habsburga).

Sala oddana do użytku w roku 1891 przewidziana była na 450 gości.

Co interesujące malowidła zdobiące jej ściany stworzył Paweł

Niedoba wraz z słynnym później bratem Karolem, wtedy

studentem wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do momentu

wielkiego otwarcia cieszyńskiego teatru w roku 1910 to właśnie

sala koncertowa Hotelu Austria była największą sceną Cieszyna.

Powodzeniem wśród mieszkańców i gości z pewnością cieszyło się

działające w Hotelu  Austria kino. Dopełnieniem wyobrażenia 

o Hotelu Austria jako o miejscu luksusowym był z pewnością fakt,

iż do dyspozycji gości pozostawał omnibus, m.in. przewożący ich 

z dworca kolejowego. Niejako zwieńczeniem starań Franza

Stillera, potwierdzeniem wysokiego poziomu usług świadczonych

przy ulicy arcyksiężnej Stefani, było przyznane w roku 1914 prawo

posługiwania się nazwą Grand Hotel Austria. Zaszczyt ten jednak

nie przypadł Franzowi Stillerowi, bowiem ten sprzedał hotel 

w roku 1903 Gotfrydowi Struhalowi z Frydku. Po I wojnie

światowej w II Rzeczypospolitej hotel nadal znajdował się 

w rękach rodziny Struhal w niczym nie straciwszy ze swej

przedwojennej renomy. Kres świetności Grand Hotelu Austria

przyniosła dopiero komunistyczna nacjonalizacja. 

Il.1

Il.4

Il.3

Il.2
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W roku 1875 dom pod współczesnym numerem Głęboka 11

kupił Edward Seemann, cieszyński rzeźnik mieszkający vis a

vis, w domu pod numerem 10. Do roku 1886 działał tam

wyszynk piwa i wódki prowadzony przez Ewę Haltoff, bowiem

wtedy spadkobiercy Edwarda – Wilhelm i Antonia

zdecydowali się na wzniesienie w tym miejscu

neorenesansowej kamienicy. Architekt Leonard Kmet chcąc

uniknąć zasłonięcia od strony ulicy witryny sklepu

rzeźniczego „ciężkim” filarem podcieni, jeden z nich zastąpił

lekkimi w formie żeliwnymi kolumnami. Dzięki temu

przechodzień nawet i dziś nie może pominąć  drewnianej

witryny z wyróżniającymi się pilastrami korynckimi. Nie

tylko oryginalne kolumny podcieni przyciągają uwagę w tym

miejscu, lecz również wystrój sklepu rzeźniczego, który po

dziś dzień stanowią oryginalne kafle wyprodukowane w

Berlinie przez firmę Adolfa Piecka. 

Co interesujące sklep rzeźniczy od Wilhelma Seemanna

przejął w roku 1892 Jan Hensler obiecujący Cieszyniankom

„codziennie świeże frankfurterki” W roku 1901 sklep jednak

powrócił do rodziny Seemann. Na jego zapleczu znajdowała

się wytwórnia kiełbas. 

Nie był to jednak koniec zmian, bowiem rodzina Seemann

sprzedała kamienicę w roku 1912 Ignacemu Klein, mimo to

sklep rzeźniczy nadal był przez nią prowadzony. Ponownie w

roku 1931, Amalia Seemann odkupiła rodzinną kamienicę.

Ostatecznie związek rodziny Seemann z tym miejscem

przerwała II Wojna Światowa, potomkowie Edwarda po roku

1945 opuścili Cieszyn a ich majątek został upaństwowiony,

sklep jednak przez cały okres PRL-u działał oferując

reglamentowane wyroby. Po przemianach ustrojowych od

roku 1994 znów funkcjonuje w tym miejscu prywatny sklep

rzeźniczy,  z szczęśliwie zachowanym wystrojem sięgającym

roku 1886. 

W kamienicy zbudowanej w roku 1912 w miejsce domu

księdza Leopolda Jana Szersznika,  Eugen Fulda

zainstalowaną pierwszą w Cieszynie windę.

Wyprodukowana przez firmę F. Wertheim & Com. 

Prag-Wien-Budapest. umiejscowiona została w

„duszy” schodów. Wprawiana w ruch dzięki pracy

mechanizmu opartego o silnik elektryczny, wwoziła

m.in. klientów do pracowni słynnego Karla Pietznera,

mieszczącej się na ostatnim piętrze. Winda nadal jest

sprawna, choć po jej konserwacji zmieniono jej

mechanizm na hydrauliczny.

Miasto w roku 1755 próbowało zakazać kupcom 

i rzemieślnikom handlu w podcieniach swoich domów.

Ówczesna sytuacja gospodarcza Cieszyna nie była

łatwa z powodu pruskich restrykcji, dlatego władze

chciały aby handel toczył się w budach targowych

zapewniając tym samym stały dochód do kasy

miejskiej. Jednakże handel w podcieniach był głęboko

zakorzeniony w zwyczaju prowadzenia interesów

przez mieszczan cieszyńskich. Część mieszkalna

usytuowana zazwyczaj była na piętrze lub na tyłach

domu, część frontowa zarezerwowana była 

dla kramów i warsztatów. Lauby spełniały tutaj więc

dwojaką rolę, umożliwiały przechodniom komfortowe

przejście ulicy „suchą stopą”  jak również zamieniały

się w prywatne stoiska handlowe kupców i

rzemieślników cieszyńskich. 

Przez większą część trwania wieku XIX główna

arteria Cieszyna podzielona była na trzy odcinki. Od

Góry Zamkowej do Starego Targu biegła ulica

Głęboka, od tego miejsca do Placu św. Krzyża ulica

zwała się jak dawniej Polską, zaś ostatni odcinek

prowadzący do Rynku stał się ulicą Parafialną (Pfarr

Gasse). Nie znaczy to jednak, iż wszystkie domy

leżące w tej części przypisane były ulicy Parafialnej,

bowiem uważna lektura najstarszej księgi adresowej

Cieszyna z roku 1874 wskazuje, iż domy po prawej

stronie ulicy w kierunku na rynek posiadały numery

ówczesnego Placu Parafialnego (Dominikańskiego) a

dopiero te budynki położone po lewej stronie ulicy w

kierunku na rynek, a więc m. in. dom z  Diabelskimi

Podcieniami, miały numery ulicy Pfarr Gasse.

Wszystkie trzy odcinki zostały scalone ponownie w

jedną ulicę w roku 1881, kiedy nadano jej imię

Arcyksiężnej Stefanii - Kronprinzessin Stephanie

Strasse.



Pierwsze wzmianki o pojawieniu się fotografii w Cieszynie sięgają roku

1852, kiedy z Krakowa przybył tutaj pochodzący z Pragi Josef Wilhelm

Weniger i przez jakiś czasy wykonywał dagerotypy. Nie można oczywiście

wykluczyć, iż już nieco wcześniej wędrując z Wiednia w drodze do

Krakowa, potem Lwowa, nie fotografowali Cieszyniaków inni 

 dagerotypiści. Choć Weniger nie został na dłużej w Cieszynie, entuzjazm

dla nowinki w mieście pozostał o czym świadczy liczba otwartych niedługo

potem atelier. Już w roku 1860 zakład fotograficzny otworzyli w Cieszynie

Paul Cherny, German&Goldman, Gregor Bialoruski, w roku 1861 Richard

Jastrzembski a w roku 1863 Gustaw Feyerabendt, zaś w roku 1870 rozpoczął

działalność najsłynniejszy z pierwszych cieszyńskich fotografów – Henryk

Jandaurek.  

Jest jednak coś symbolicznego w fakcie, iż Henryk Jandaurek (1852-1912)

urodził się w Cieszynie w roku, w którym objawił jego mieszkańcom

fotografię Josef Wilhelm Weniger. Tajniki sztuki fotografii nauczył się tam

gdzie sięgały jego korzenie rodzinne – w Wiedniu. Pierwsze atelier otworzył

w budynku przy ulicy Głębokiej o współczesnym numerze 62. [il.1] W roku

1895 Henryk Jandaurek kupił dom położony w sąsiedztwie, pod dzisiejszym

numerem 56 i zaadaptował go na potrzeby swojego już rozwiniętego 

i uznanego zakładu. [il.2] Na piętrze domu znajdowało się mieszkanie

natomiast parter przeznaczony był na działalność usługowo-handlową.

Pierwsza sala z witryną usytuowaną od strony ulicy pełniła rolę recepcji,

tutaj klienci w otoczeniu panoram Cieszyna i  portretów członków rodziny

panującej oczekiwali na sfotografowanie, odbierali zdjęcia i zapisywali się

na sesje. Po wywołaniu klienci przechodzili korytarzem do…ogrodu, gdzie 

w specjalnie zbudowanej do tego celu altanie mieściło się studio. Wielkim

wyróżnieniem dla Henryka Jandaureka było otrzymanie tytułu Fotografa

Dworu Cesarsko-Królewskiego, który z dumą umieścił na fasadzie swojego

domu. [il.3] I rzeczywiście fotografował członków rodziny panującej 

z samym cesarzem Franciszkiem Józefem na czele. Arcyksiężna w uznaniu

kunsztu Henryka obdarowała go złotą igłą wysadzaną brylantami. 

O licznych nagrodach przyznanych m. in. na tak modnych ówcześnie

targach świadczą medale, które można zobaczyć na odwrocie jego 

 fotografii. Dwukrotnie, w roku 1875 i w roku 1887 medal Jandaurekowi

przyznało Wiedeńskie Towarzystwo Fotograficzne co stawia go w elicie

ówczesnych fotografów działających w C.K. Monarchii. O powodzeniu 

w interesach świadczą też filie jego atelier otwarte w Opawie oraz 

w Żylinie. Po śmierci Henryka Jandaureka zakład z powodzeniem

prowadziła żona Maria do momentu aż objął go syn Erwin, kres jego

działalności przyszedł dopiero wiosną roku 1945 wraz z wkroczeniem Armii

Czerwonej do Cieszyna.

Z pewnością do rozpadu C.K. Monarchii uznanym cieszyńskim fotografem

był Henryk Jandaurek, lecz w roku 1913 na ostatnim piętrze 

w nowoczesnej kamienicy Eugena Fuldy, leżącej na skrzyżowaniu ulicy

Głębokiej z placem św. Krzyża, swoje atelier urządził jeden 

z najsłynniejszych wiedeńskich fotografów – Carl Pietzner (1853-1927). 

Swoje pierwsze kroki stawiał w roku 1864 w atelier Harneckera  

w rodzinnym Wriezen (Brandemburgia). Następnie przyszła kolej 

na Berlin, Petersburg, Moskwę i Warszawę. W roku 1875 przyjął

obywatelstwo austriackie, by wreszcie w roku 1877 otworzyć swój pierwszy

zakład fotograficzny w słynnym kurorcie – Cieplicach. W Wiedniu, 

w którym zamieszkał, otworzył atelier w roku 1892 szybko zyskując

uznanie stał się fotografem rodziny panującej. Co interesujące szczególnie

ceniony Carl Pietzner był w świecie ówczesnej mody. Otworzył kilkanaście

filii, m.in. w Berlinie, Opawie, Ołomuńcu, Morawskiej Ostrawie

zatrudniając w szczytowym momencie swej działalności ok. 300

pracowników. Posiadał także fabrykę porcelany, w której produkty

ozdabiano fotoplastycznym dekorem według techniki, którą opatentował.

W wyniku depresji, być może powodowanej także nietrafionymi

inwestycjami, w roku 1927 targnął się na własne życie. Jego interes przejął

syn – także Carl. Cieszyńską filię atelier Carla Pietznera przejął w roku

1922 Tadeusz Kubisz.

Tadeusz Kubisz (1880-1964) przyszedł na świat w rodzinnym domu w

Gnojniku, w którym Ojcowski Dom śpiewał mu jego ojciec – Jan Kubisz.

Ukończył wydział przemysłu artystycznego w C.K. Państwowej Szkole

Przemysłowej w Krakowie, będąc studentem m.in. Jana Raszki. Pierwsze

zdjęcia wykonał dla księdza Józefa Londzina pracując jeszcze w słynnej

drukarni Prochaski. Swój warsztat doskonalił w atelier Wiedemanna,

 by w roku 1917 otrzymać zezwolenie władz na samodzielne prowadzenie

działalności artystycznej. W roku 1922 przejął po Carlu Pietznerze

cieszyńskie atelier choć początkowo działał pod szyldem: K. Pietzner

Następcy. Wizytówką Tadeusza Kubisza była praca w plenerze,

wykonywał liczne fotografie dla czasopism, wydawnictw albumowych,

także dla cieszyńskiego Muzeum. Miał też zacięcie reporterskie, 

 uwieczniał historyczne momenty, ważne chwile w życiu Cieszyniaków jak

chociażby wydarzenia związane z powstaniem Rady Narodowej Księstwa

Cieszyńskiego. Zaczynając od krajobrazów beskidzkich sfotografował cały

Śląsk Cieszyński czego efektem była seria widokówek. 

il.1

il.2

il.3



Miejsce zajmowanie przez Dom Niemiecki było od średniowiecza pożądaną lokalizacją, działka

leżała bowiem tuż przy ówczesnym cieszyńskim rynku - dzisiejszym Starym Targu. 

Przede wszystkim zaś, owa parcela zajmowała miejsce przy głównej miejskiej ulicy stanowiącej

część międzynarodowego szlaku, zarazem będącej głównym połączeniem piastowskiego zamku 

z resztą miasta. Nie dziwi więc, iż przez cały czas dominacji szlachty jako warstwy społecznej 

w Księstwie Cieszyńskim aż do jej zubożenia, domy stawiane w tym miejscu zamieszkiwane były

przez najznamienitsze rody Księstwa Cieszyńskiego. Pierwsze wzmianki wymieniające dom 

w tej części ulicy Głębokiej jako siedzibę szlachecką dotyczą Jana Czelo z Czechowic 

na Drogomyślu – kanclerza Księstwa Cieszyńskiego. Ten przedstawiciel najbogatszej u schyłku

średniowiecza rodziny w Księstwie Cieszyńskim był zarazem najpotężniejszą osobą na tym

terenie w okresie regencji Jana z Pernsteinu. Do czasu objęcia samodzielnej władzy przez księcia

Wacława III Adama, Jan Czelo właściwie rządził Księstwem  w zastępstwie swego protektora

Jana z Pernsteinu, który rzadko przebywał Księstwie Cieszyńskim. Można się tylko domyślać, 

że siedziba człowieka cieszącego się taką pozycją musiała być okazała, współgrać z jego

prestiżem. Kanclerz Jan Czelo popadł jednak w konflikt z księciem Wacławem III Adamem 

 wraz z końcem regencji, w wyniku czego około roku 1545 utracił urząd kanclerski oraz  wespół z

bratem Piotrem był więziony na zamku w Cieszynie. To wtedy żona Jana delikatnie rzecz

ujmując, naubliżała księciu, kierując w jego stronę te słowa: "Pán můj jest lepši na poctivosti,

nežto arcikníže kurevské a peské kníže". Po licznych interwencjach Jana z Pernsteinu oraz

cesarza Ferdynanda I, bracia zostali zwolnieni, Jan przekazał swoje dobra w Księstwie

Cieszyńskim swemu bratu Piotrowi, a sam wyjechał na Morawy, gdzie otrzymał od 

Jana z Pernsteinu m.in. Paskov wraz zamkiem. Cieszyńska rezydencja jednak pozostała 

w rękach rodziny Czelo jeszcze do początku wieku XVII, kiedy po wymarciu męskiej linii

przeszła na własność rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic. Następnym właścicielem

dawnego domu kanclerza został szlachcic Maksymilian Prökl z Pröksdorfu, najbliższy  doradca

ostatniego Piasta na cieszyńskim tronie - księżnej Elżbiety Lukrecji. Po nim dom był również 

w posiadaniu znamienitej rodziny St. Genois by wreszcie w wieku XVIII stać się własnością

Cselestów z Cselestina. Ten ród pochodzący z Włoch bodaj najczęściej jest, z pośród

przedstawicieli stanu szlacheckiego, kojarzony z domem przy Głębokiej nr 15. Cselestowie

przybyli do Księstwa Cieszyńskiego z Krakowa, gdzie ich siedzibą była kamienica przy słynnej

ulicy Grodzkiej.  Tym samym Jan Kazimierz Cselesta syn krakowskiego burmistrza Kaspra

Cselesty, wszedł w posiadanie Iłownicy w Księstwie Cieszyńskim w roku 1686. Ostatnim

przedstawicielem rodziny podniesionej przez cesarzową Marię Teresę do godności baronowskiej

był Karol Cselesta, który z małżeństwa z Marią Gabrielą Skrbeńską nie doczekał się syna. [il.1]

Karol sprzedał swoje dobra w Księstwie Cieszyńskim jego właścicielowi – księciu Albrechtowi

Sasko-Cieszyńskiemu. Swoją rezydencję przy ulicy Głębokiej przeznaczył zaś na siedzibę

konwiktu dla 10 uczniów szlacheckiego pochodzenia uczęszczających do cieszyńskiego

gimnazjum katolickiego. Co więcej baron ustanawiając fundację dla uczniów wraz budynkiem

zapisał na jej poczet 80 tysięcy austriackich złotych a pierwszym przełożonym konwiktu

Cselesty został sam ksiądz Leopold Jan Szersznik. Konwikt działał przy ulicy Głębokiej do roku

1824, gdy przeniesiono go do nowej siedziby przy dzisiejszej ulicy Kochanowskiego. Wielokrotnie

już wspominany perspektywiczny plan Cieszyna z drugiej połowy wieku XVIII  zachował co

prawda widok domu od zaplecza, lecz zdradza, że był to jeden z większych budynków

mieszkalnych w mieście. Trzypoziomowy dom z podwójnym dachem, za sobą posiadał obszerny

ogród, za nim zaś budynki gospodarcze, z których wyjście prowadziło prosto do Studni Brackiej.

[il.2] W roku 1827 właścicielem domu stał się Józef Gusnar z Komorna. Około roku 1850 dom

odkupił ksiądz Antoni Helma, odtąd dawny dom szlachecki stał się domem mieszczan

cieszyńskich i często zmieniał w ciągu wieku XIX swych właścicieli, byli to kolejno Weronika

Kottwitz, Maria Osietzka aż wreszcie w roku 1895 dom kupił architekt i budowniczy – Alois

Jedek. [il.3] W tym czasie nowe plany regulacji zabudowy miejskiej przewidywały, iż ulica

Głęboka zostanie pozbawiona podcieni wykraczających poza linię pozostałych kamienic,

znacznie zwężających ciąg komunikacyjny. Większość właścicieli domostw była temu

przeciwna. Mimo to, zachowany po pożarze roku 1789  ciąg podcieni po prawej stronie ulicy 

w kierunku na rynek, zwany do dziś Małymi Laubami, został rozerwany przez Jedeka. W nowym

projekcie uwzględnił on zalecenia władz, zrezygnował z podcieni a zarazem odsunął linię frontu 

 do linii budynków ich pozbawionych. Pozwolono mu w zamian zabudować wąską uliczkę

przylegającą do jego działki. Owa uliczka, tzw. Miedzuch łączyła Stary Targ ze Studnią Bracką

 i z tej przyczyny bezpowrotnie zaniknęła, na planie katastralnym znajduje się pomiędzy domem

194 a 146. [il.4]  Alois Jedek dom zaprojektowany w stylu niderlandzkiego neomanieryzmu

planował jako inwestycję przeznaczoną pod wynajem m.in. dla niemieckich stowarzyszeń 

a w szczególności Czytelni Niemieckiej, której sam był członkiem, w ten oto sposób powstał 

w Cieszynie Dom Niemiecki (Deutsches Haus).  [il.5] Jak zauważa profesor Janusz Spyra, dla 

 cieszyńskich Niemców był tutaj inspiracją Dom Niemiecki otwarty w Morawskiej Ostrawie.

Budynek od ulicy Głębokiej sięgał trzech kondygnacji jednocześnie zaopatrzony był w obszerne

podziemia, które przewidziano na restaurację. Parter przeznaczono dla sklepów względnie usług

rzemieślniczych podczas gdy tylna część stanowić miała magazyny. Na pierwszym piętrze

znajdowało się mieszkanie, sala bilardowa, sala do zabaw, czytelnia oraz sala, którą

współcześnie nazwano by  konferencyjną. Na ostatnim piętrze Alois Jedek zaprojektował dwa

mieszkania, trzymając się dzisiejszej terminologii, były to prawdziwe apartamenty. Tańsze

mieszkania ulokowano zaś w tylnej części budynku, która rozciąga się aż do Studni Brackiej, do

której dawniej prowadził wspomniany miedzuch, tam budynek sięgał pięciu kondygnacji.

Budowa została zakończona oficjalnie w czerwcu roku 1898 a otwarcie Domu Niemieckiego

nastąpiło już 10 stycznia 1898 r. 

W kamienicy Aloisa Jedeka obok niemieckich stowarzyszeń i restauracji prowadzonej przez

Józefa Mehoffera mieścił się gabinet lekarza Artura Kohna, technika dentystycznego Karla

Süßmanna, sklep odzieżowy, co ciekawe posiadający w swym asortymencie także tapety,

prowadzony przez Rudolfa Ullricha a także sklep odzieżowy Adolfa Heisiga z czasem zastąpiony

przez sklep Spitzer & Klapholz. Po śmierci Aloisa Jedeka kamienica stała się własnością

Niemieckiego Stowarzyszenia i odtąd nazywano go Domem Katolickim. Przed końcem Wielkiej

Wojny dawny Dom Niemiecki kupił Centralny Bank Niemieckich Kas Oszczędności. Pod koniec

roku 1920 kamienica przeszła na własność  Śląskiego Banku Eskontowego, który w roku 1932

sprzedał nieruchomość rodzinie Jäger. 

Il.1 Herb Cselestów 

Il.2 Studnia Bracka i prowadzący doń miedzuch z ulicy Głębokiej 

Il.3 

Il.4 

Il.5
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W Domu Niemieckim spotykali się członkowie

„towarzystwa nonsensu” – cieszyńskiej Szlarafii. Często

osoby niewtajemniczone myliły owe towarzystwo 

z masonerią, w istocie rzeczy Szlarafia była jej parodią.

Owszem wstąpić do towarzystwa można było jedynie 

za zaproszeniem czy też poleceniem. Miały też często

towarzystwa nonsensu swoją hierarchię, podobnie jak

masońskie loże, tyle tylko, że tak jak w przypadku

Szlarafii miały one również charakter prześmiewczy.

Podobnie zresztą rzecz się miała ze statutami tego typu

towarzystw. Generalnie wspólnym celem wszelkich

towarzystw nonsensu zdaniem Marcina Bojdy była:

„zabawa, umacnianie przyjaźni i pielęgnacja sztuki”.

Charakterystyczne dla tych organizacji było tworzenie

własnego odrealnionego świata, z własną chronologią,

mitologią oraz religią. Jednym z pierwszych towarzystw

nonsensu był Związek Proteuszy założony w roku 1787 

w Badenii. W roku 1827 w Berlinie zawiązano

towarzystwo Tunnel über der Spree (Tunel nad Szprewą)

co było jaskrawą parodią budowanego pod Tamizą

pierwszego tunelu przechodzącego pod korytem rzeki.

Równie osobliwą nazwę obrało sobie powstałe rok

wcześniej we Wrocławiu Bezcelowe Towarzystwo.

Szlarafia swój początek bierze w środowisku praskiej opery, gdzie

zostaje zawiązane Towarzystwo Arcadia zrzeszające elitę

kulturalną miasta. W roku 1859 w Arcadi doszło do rozłamu, kiedy

dyrektor praskiej opery Franz Thomé zaprosił do towarzystwa

śpiewaka basowego, ten jednak nie został zaakceptowany, 

ze względu na swoje niskie pochodzenie. Nie mogąc zaakceptować

takiego postępowania części z członków Arcadi Franz Thomé

postanowił założyć nowe towarzystwo, rejestrując je 10

października pod nazwą Szlarafia. Nazwa wzięła się od

niemieckiego mitu Schlaraffenland – krainy lenistwa i obfitości,

wszystko w tym świecie było na opak idealnie wypełniając

definicję towarzystwa nonsensu. Podobnie rzecz miała się z

przyjętymi w Szlarafii stopniami wtajemniczenia, które miały

okpić ówczesną arystokrację. Istniały więc następujące stopnie

hierarchii  poczynając od najniższego: pielgrzym, kandydat,

giermek, pan, rycerz stanowiący najwyższy stopień wymagający

niezbędnej ceremonii pasowania. Początkowo Szlarafia docierała

do innych miast za pośrednictwem artystów. Filie powstały m.in.

w Berlinie, Lipsku, Grazu a nawet w San Francisco. Językiem

spotkań pozostał niemiecki. 

Z czasem za rozprzestrzenianiem Szlarafii do

najdalszych zakątków C.K. Monarchii stali oficerowie

przenoszeni od garnizonu do garnizonu, w pewnym

sensie taki był też początek cieszyńskiej Szlarafii.

Członek budapeszteńskiej Szlarafii – Otto Weber wraz

kilkoma oficerami 3 regimentu piechoty 21 grudnia 1906

r. założyli Szlarafię Teschenie. Siedzibą cieszyńskiej

Szlarafii stał się Olsaburg a więc Dom Niemiecki, gdzie

w przestronnych pomieszczeniach dawnej restauracji o

godzinie 20:30 w każdą środę tygodnia spotykano się

nawet po podziale miasta w roku 1920. Należeli do niej

szanowani obywatele Cieszyna jak adwokat Max

Kleinberg, sędzia Ludwig Gazda, doktor Alois Beran,

właściciel słynnej drukarni Karl Prochaska, także

Polacy a wśród nich hrabia Zdzisław Załuski.  Szlarafia

w Polsce rozwiązana została dekretem prezydenta

Ignacego Mościckiego 22 listopada 1938 r. Dekret

oczywiście wymierzony był w loże masońskie działające

na terenie II Rzeczypospolitej, lecz nie pierwszy raz

Szlarafia została zakwalifikowana jako jedna z tajnych

organizacji. Gwiazdka Cieszyńska z 6 grudnia 1938 r. o

zamknięciu Szlarafii Tescheni pisała nie bez

satysfakcji:

Władze nasze na mocy dekretu Prezydenta RP. o likwidacji lóż̇ masońskich w

Polsce rozwiązały w Cieszynie towarzystwo pod nazwą „Szlarafia”, które

mieściło się w dawnym Domu Niemieckim (dziś niestety żydowskim) przy

ulicy Legionów 15, a którego przewodniczącym był dawniej bł. p. dr. Ludwig

Müller. O „Szlarafii” cieszyńskiej dawno już było głośno na całym Śląsku

Cieszyńskim, że jest to organizacja o wielce zakonspirowanych celach a

należeli do niej tylko ludzie zamożni, rekrutujący się ze sfer żydowskich i

niemieckich, a mający szerokie wpływy. Mimo najrozmaitszych wysiłków,

niepowołani nie potrafili odsłonić skrytej działalności tego rzekomego

towarzystwa „wzajemnej pomocy”. Dziś dopiero wyszło na jaw, że była to loża

masońska. Słusznie zaznacza „Głos Stanu Średniego”, że władze nasze winny

podać do publicznej wiadomości nazwiska członków „Szlarafii”, tak jak to się

stało w Warszawie i w innych miastach.



 

Tak zwane Migawki to niepozowane robione wręcz 

„w ruchu” fotografie uliczne. Dziś mają wielką wartość

reporterską, przedstawiają bowiem żywą ulicę w opozycji 

do zamkniętego atelier. Po zrobieniu niemal 

z zaskoczenia zdjęcia, zainteresowana osoba mogła je

odebrać za niewielką opłatą. Inny był nie tylko entourage,

który otaczał obfotografowanego lecz również aparat, już

nie masywny osadzony na trójnogu na szklane płyty,

lecz niewielki zarazem lekki na „film”. Nie może więc dziwić

ani format zdjęć migawkowych ani tym bardziej ich jakość,

niższa niż zdjęć z tradycyjnych atelier. 

Istnieje jeszcze jeden szczegół odróżniający migawki od

klasycznej wtedy fotografii, otóż zdjęcia takie nie mają

zazwyczaj naniesionego  na odwrotnej stronie symbolu

autora ani tym bardziej klasycznego kartoniku

reklamującego atelier. 

W Cieszynie tym rodzajem fotografii trudnił się Arnold

Wellner, jego zakład mieścił się w kamienicy na ulicy

Zamkowej 4. Znane są jego zdjęcia z ulicy Regera, na Moście

pod Zamkiem i właśnie na głównej miejskiej arterii – ulicy

Głębokiej. Nieodżałowany znawca Cieszyna i wielki

miłośnik fotografii Mariusz Makowski cytował hasło

reklamowe Arnolda Welnnera: Na wesela jakoteż

uroczystości familijne stawiam moje auto do dyspozycji 

bez podwyższenia ceny fotografij.
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Była sobie ulica...
czyli rzecz

 o dawnej Głębokiej
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Wystawa prezentowana jest
w galerii wystaw czasowych

w godzinach otwarcia muzeum.
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