
 Po zejściu ul. Głęboką w dół znajdziemy się u stóp Góry Zamkowej (14), naj-
starszego miejsca osadniczego w Cieszynie. Pierwotny ziemno-drewniany gród został 
w XIV w. zastąpiony murowanym gotyckim zamkiem książęcym. Uległ on zniszczeniu 
w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-48). W r. 1840 Górę Zamkową przebudowano
w stylu klasycystycznym wg projektu słynnego wiedeńskiego architekta Józefa 
Kornhausla. Pozostawiono kilka obiektów wkomponowanych w zieleń parku w stylu ro-
mantycznym, w którym rośnie wiele drzew gatunków rzadkich i cennych. Rotunda ro-
mańska (15) p.w. św. Mikołaja z XI w. jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich 
w Polsce a jej wizerunek znajduje się na banknocie 20 zł. Do wygaśnięcia dynastii Piastów 
w 1653 r. rotunda pełniła funkcję kaplicy zamkowej. Wieża Piastowska (16) z XIV w. 
jest jedną z wież gotyckiego zamku, wspaniałym punktem widokowym na miasto oraz 
Beskid Śląski i Śląsko-Morawski (wys. 29 m); Wieża Ostatecznej Obrony (17) z XIV w.
i Wieża Przybramna (18) z XIII/XIV w. (częściowa rekonstrukcja) są pozostałościami sys-
temu obronnego zamku górnego. Pałac Myśliwski Habsburgów (19) z XIX w. powstał 
na fundamentach zamku dolnego podczas przebudowy Góry Zamkowej. Mieściły się
w nim pokoje gościnne książąt cieszyńskich oraz kancelarie Komory Cieszyńskiej. Jest 
siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej i instytucji Zamek Cieszyn. U podnóża Góry 
Zamkowej znajduje się zabytkowy browar (20) zbudowany w 1846 r. przez Habsburgów, 
w którym do dziś produkowane jest piwo.
 W Cieszynie znajduje się wiele zabytkowych kościołów. Na Placu Kościelnym 
wznosi się późnobarokowy Ewangelicki Kościół Jezusowy (21), który powstał w latach 
1710-22; wieżę o wys. 75 m dobudowano w 1750 r. Jest największym w Polsce kościo-
łem ewangelicko-augsburskim. Mieści się w nim ok. 6000 osób (3500 miejsc siedzących). 
W kościele znajduje się największa i najcenniejsza biblioteka luterańska na ziemiach 
polskich - Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera oraz unikatowe Muzeum 
Protestantyzmu (tel. 502 495 835). Do kościoła przylegał cmentarz, który przekształcono 
w park końcem XIX w. Wokół kościoła powstały również m. in. plebania (obecnie miesz-
kania pastorów), szkoła ewangelicka „pajta” (obecnie przedszkole), bursa dla młodzieży 
tzw. Alumneum (obecnie siedziba Parafii Ewangelicko-Augsburskiej), gimnazjum (obec-
nie szkoła podstawowa). Założony w 1887 r. przy ul. Bielskiej cmentarz ewangelicki 
(22) jest do dziś użytkowany. Pochowano tu wielu zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego 
ludzi, m.in. Andrzeja Cińciałę, Helmuta Kajzara, Jana Kubisza, Karola Niedobę. Nieopodal 
cmentarza stoi zaprojektowany przez Wiedermanna, reprezentacyjny budynek dawnej 
siedziby kasy chorych (23), najważniejszy obiekt zrealizowany w Cieszynie w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego.

 Stojąca przy ul. Trzech Braci Studnia Trzech Braci (7) związana jest z legendą 
o założeniu miasta. Istniała w XV w. i należała do dominikanów; do XIX w. pobierał z niej 
wodę znajdujący się nieopodal browar mieszczański. Żeliwną neogotycką altankę usta-
wiono w 1868 r., a w jej wnętrzu umieszczono napis o spotkaniu trzech braci po polsku, 
łacinie i niemiecku. W 1951 r. niemiecki napis zastąpiono płaskorzeźbą – powiększeniem 
medalu Jana Raszki z 1910 r. wybitym z okazji obchodów 1100-lecia założenia miasta. 
Po zejściu schodami na ul. Przykopa znajdziemy się w malowniczym zakątku Cieszyna 
– „Cieszyńskiej Wenecji” (8). Od średniowiecza istniał w tym miejscu sztuczny kanał 
Młynówka, który napędzał koła młyna miejskiego i książęcego oraz zaopatrywał w wodę 
mających tam swoje warsztaty tkaczy, garbarzy, sukienników i kowali.
Po podejściu w górę ul. Trzech Braci i w lewo ul. Sejmową dojdziemy do głównej cie-
szyńskiej arterii - ul. Głębokiej. Pod nr 15 znajduje się wzniesiony na przełomie XIX i XX 
w. Dom Niemiecki (9), który był siedzibą niemieckich stowarzyszeń, czytelni oraz re-
stauracji. Obecnie jest siedzibą Biblioteki Miejskiej. Naprzeciw Biblioteki znajduje się Stary 
Targ. Stojąca na nim od XIX w. figura jest rzeźbą gotycką o randze europejskiej. Madonna 
z Dzieciątkiem (10) powstała około 1365 r. w pracowni Piotra Parlera, najsłynniejsze-
go rzeźbiarza XIV-wiecznej Europy, najprawdopodobniej stanowiła wyposażenie rotun-
dy. Teraz na cokole znajduje się kopia, a oryginał w MŚC. Nieopodal znajduje się Plac 
Teatralny, pierwszy rynek średniowiecznego Cieszyna. Na nim znajdował się pierwszy 
kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny, wokół niego szlacheckie domy oraz najstar-
sza cieszyńska szkoła. Po wielkim pożarze miasta w 1789 r. na miejscu kościoła powstały 
koszary, a w latach 1908-10 wzniesiono budynek Teatru (11). Zaprojektowany w stylu 
wiedeńskiego neobaroku powstał jako teatr niemiecki. Od 1945 roku nosi imię Adama 
Mickiewicza. Posiada obrotową scenę i trójkondygnacyjną widownię na 630 miejsc.
W teatrze kręcono sceny do filmów „Ziemia Obiecana” i „Helena Modrzejewska” (Zwie-
dzanie z przewodnikiem). Naprzeciw Teatru znajduje się Kamienica Bludowskich (12) 
wybudowana częściowo na miejscu dawnej mennicy książęcej - teraz siedziba Książnicy 
Cieszyńskiej - biblioteki naukowej z cennym zbiorem rękopisów, starodruków i inkuna-
bułów. W Książnicy znajduje się stała wystawa zbiorów ks. Szersznika (XV-XIX w) oraz eks-
pozycje czasowe i czytelnia. W budynku ma swoją siedzibę także Archiwum Państwowe, 
w którego zbiorach znajduje się wiele bezcennych dokumentów związanych z historią 
Śląska Cieszyńskiego. Przy ul. Menniczej 42 stoi jedna z najokazalszych kamienic na całej 
ulicy projektu Józefa Raszki i Alfreda Wiedermanna – wybitnych architektów cieszyńskich. 
W pobliżu znajduje się Muzeum Drukarstwa (13) (ul. Głęboka 50), w którym do dnia dzi-
siejszego zachował się oryginalny warsztat drukarza z przełomu XIX i XX w. W muzealnej 
galerii Przystanek Grafika urządzane są wystawy lokalnych artystów (tel. 33 8511 630 ; 
695217850).

 Zaczynamy od Rynku, który w tym miejscu założony został pod koniec XV w. 
Średniowieczna zabudowa zniszczona została przez pożar w 1552 r. Pozostałością podcie-
niowej renesansowej zabudowy są pierzeja zachodnia i wschodnia. Po kolejnym pożarze 
w 1789 r. nastąpiła przebudowa budynków w stylu barokowo-klasycystycznym, zamuro-
wano też podcienia pierzei wschodniej. W początkach XX w. przebudowano pierzeję pół-
nocną, wtedy też powstały budynki Domu Narodowego i poczty. „Dom Narodowy” (1) 
jako „Dom Polski” był siedzibą większości polskich organizacji, biblioteki i drukarni. Teraz 
znajduje się w niej Cieszyński Ośrodek Kultury. Na środku rynku stoi barokowa studnia
z figurą św. Floriana (2) z 1777 r. - pozostałość dawnego systemu wodociągów miej-
skich. Pierzeję południową stanowi Ratusz (3). Powstał ponad 500 lat temu. Obecny 
gmach stoi w miejscu późnogotyckiego budynku drewniano-murowanego z wieżą
i zegarem, wielokrotnie niszczonego pożarami i odbudowywanego w coraz to nowym 
kształcie. Wybudowany w 1800 r. w stylu klasycystycznym, został odnowiony i rozbu-
dowany w latach 40. XIX w. W 1906 r. w budynku przylegającym do Ratusza urządzono 
reprezentacyjną salę posiedzeń Rady Miejskiej, której ozdobą jest herbowy fryz złożony
z godeł cieszyńskich cechów rzemieślniczych, herbów przedstawicieli cieszyńskiej szlach-
ty i cieszyńskich książąt. (Zwiedzanie z przewodnikiem).
Z wielu pięknych budynków wokół rynku na uwagę zasługuje modernistyczna kamie-
nica (4) pod nr 7 oraz Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem” (5). W miejscu tym, od poł. XVIII 
w. funkcjonował hotel o tej nazwie. Gościł w nim m.in. car Aleksander, cesarz Austrii Józef 
II, Józef Poniatowski i gen. Józef Wybicki. Obecny gmach wzniesiono w 1912 r., a urządzo-
ny został według najlepszych wiedeńskich wzorów. Obecnie nie jest użytkowany jako 
hotel. Przy ul. Regera znajduje się XVIII - wieczny klasycystyczny pałac miejski hrabiów 
Larischów, który od 1931 r. jest siedzibą Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Muzeum zało-
żone w 1802 r. przez jezuitę - ks. Leopolda Szersznika, najwybitniejszego przedstawiciela 
epoki Oświecenia na Śląsku Cieszyńskim, reformatora, pedagoga, uczonego, kolekcjonera 
i bibliofila posiada bogate zbiory archeologiczne, historyczne, artystyczne i etnograficz-
ne. Znajdują się tu m.in. sławne na całym świecie strzelby cieszynki, cieszyńskie filigrany, 
zbiór dagerotypów z połowy XIX w., zachowane fragmenty wystroju rotundy i zamku 
cieszyńskiego, monety z cieszyńskich mennic książęcych. Są też osobliwości np. ręka 
mumii i „głowa jednorożca”. Do muzeum przylega Park Pokoju (6), w którym na uwagę 
zasługuje pomnik założyciela muzeum oraz lapidarium z rzeźbami i detalami architekto-
nicznymi z minionych wieków. Nazwa parku pochodzi od zawartego w Cieszynie w 1779 
r. pokoju pomiędzy Prusami i Austrią. 

 Jeśli wierzyć legendzie Cieszyn został założony w 810 r. Po długiej rozłące 
spotkali się tu królewscy synowie: Bolko, Leszko i Cieszko i z wielkiej radości spotkania 
miasto założyli. Publicznie po raz pierwszy została opowiedziana przez powołującego się 
na podania ludowe cieszyńskiego burmistrza i kronikarza Alojzego Kaufmanna cesarzowi 
Franciszkowi I podczas jego pobytu w Cieszynie w 1817 r.
 Najstarszym założonym na terenie Śląska Cieszyńskiego grodem słowiańskim 
był „Stary Cieszyn” zwany także „Cieszyniskiem”. W końcu IX w. został on zniszczony przez 
najazd władcy wielkomorawskiego Świętopełka. Na przełomie IX i X w. wzniesiono nowy 
gród - na Górze Zamkowej. I tak się zaczyna historia Cieszyna. Śląsk cieszyński stał się ob-
szarem nadgranicznym a gród wkrótce siedzibą kasztelana. W 1290 r. utworzone zostało 
niezależne Księstwo Cieszyńskie, które rządzone było przez Piastów. Miasto rozwijało się 
pod ich panowaniem przeżywając w XVI w. okres rozkwitu. Do upadku Cieszyna dopro-
wadziła tocząca się w I połowie XVII w. wojna trzydziestoletnia, śmierć ostatniej księż-
nej z rodu Piastów w 1653 r., przejęcie władzy w Księstwie przez Habsburgów oraz we-
wnętrzne spory na tle religijnym. Z ekonomicznego upadku Cieszyn zaczął podnosić się 
w końcu XVIII w. po wybudowaniu dróg łączących go z Wiedniem, Krakowem i Lwowem. 
W połowie XIX w., po wprowadzeniu rządów konstytucyjnych w monarchii austriackiej 
rozpoczął się okres największego ekonomicznego rozwoju. Do początku XX w. miasto 
przekształciło się w nowoczesny ośrodek, centrum kulturalne i oświatowe. Kiedy rozpad 
monarchii habsburskiej był przesądzony, do przejęcia lokalnej administracji w 1918 r. po-
wołano Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która proklamowała przynależność ziemi 
cieszyńskiej do Polski. Powstały na tym tle spór ze stroną czeską doprowadził w 1920 r. do 
podziału Śląska Cieszyńskiego. Przedmieścia Cieszyna na lewym brzegu Olzy utworzyły 
Czeski Cieszyn. 
 Pomimo wojen, pożarów a nawet trzęsień ziemi, które nawiedziły Cieszyn za-
chowany został średniowieczny układ urbanistyczny miasta, pozostało wiele zabytków i 
urokliwych miejsc. Niepowtarzalny klimat miasta stworzyły trudna i skomplikowana hi-
storia, położenie na szlakach migracyjnych i handlowych oraz generacje jego mieszkań-
ców - różnej narodowości, różnych wyznań, kultury i tradycji.
 Zapraszamy teraz na spacer ulicami Cieszyna.  

 Na placu Dominikańskim znajduje się Kościół parafialny p.w. św. Marii 
Magdaleny (24) - Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej. Założony w XIII w. jako ko-
ściół przy klasztorze dominikanów był nekropolią cieszyńskich Piastów. Zachowała się 
tumba nagrobna księcia Przemysława I Noszaka z XIV w. pochodząca z pracowni Parlera. 
Gruntownie przebudowany po pożarze w 1789 r. uzyskał cechy budowli barokowej. Od 
przebudowy pełnił funkcję kościoła parafialnego. Wystrój kościoła jest późnobarokowy, 
zachowały się gotyckie służki i portale oraz renesansowe epitafium kanclerza książęcego 
Mikołaja Rudzkiego. Obraz Matki Bożej Cieszyńskiej ozdobiony jest cieszyńskim filigra-
nem.
 Przy placu Londzina znajduje się Kościół św. Trójcy. (25) Pierwotnie drew-
niana kaplica powstała w 1585 r. na cmentarzu ofiar wielkiej zarazy dzięki staraniom 
księżnej Katarzyny Sydonii i protestanckiej społeczności Cieszyna. W 1594 r. zbudowa-
no murowany gotycki kościół z renesansową fasadą. Neogotycką wieżę dobudowano
w 1864 r., zachował się w niej dzwon z orłem piastowskim i herbem Cieszyna ufundo-
wany przez księżnę Elżbietę Lukrecję w 1641 r. Na cmentarzu pochowany został Leopold 
Jan Szersznik. Początkiem XX w. cmentarz został przekształcony w park. Obok niego stoi 
Kościół i klasztor oo. Bonifratrów (26) wzniesiony dzięki fundacji barona Adama Borka 
z Wędryni na przełomie XVII/XVIII. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP tworzy z klasztorem 
czworobok. Ma fasadę w stylu klasycystycznym oraz późnobarokowy wystrój wnętrza.
W gmachu klasztoru znajduje się siedziba najstarszej z cieszyńskich bibliotek – Archiwum 
i Biblioteki Konwentu Zakonu Braci Miłosiernych, która działa nieprzerwanie od 1694 
r. Przy klasztorze urządzono aptekę oraz szpital. 
 Przy ul. Szersznika znajduje się Kościół św. Krzyża (27), z pocz. XVIII w. po-
wstały w wyniku rozbudowy kaplicy księżnej Elżbiety Lukrecji. Po pożarze 1789 r. odbu-
dowany w stylu barokowym. W przylegającym do kościoła budynku dawnego klasztoru 

Jezuitów (obecnie franciszkanów) przez jakiś czas mieściły się zbiory biblioteczne i muze-
alne ks. Szersznika. Przy Górnym Rynku wznosi się kaplica i klasztor ss. Boromeuszek 
(28), które pojawiły się w Cieszynie w 1876 r. i założyły klasztor. Został on rozbudowany 
w 1878 r. o neoromańską kaplicę p.w. Świętej Rodziny oraz kompleks szkół dla dziewcząt. 
 Przy ul Liburnia stoi kościół p.w. św. Jerzego (29). Powstał na pocz. XIV w. 
jako kaplica przy szpitalu, tj. przytułku dla ubogich mieszczan, który istniał w XIII – XIX w. 
Kościół poddawany był licznym przeróbkom i modernizacjom. Zachowały się: w zworniku 
sklepienia tarcza z orłem piastowskim, gotyckie portale ostrołukowe z XV w. i ostrołukowe 
okna. Przy kościele znajdował się cmentarz, początkowo dla mieszkańców przytułku po-
tem dla obywateli Cieszyna. Został przekształcony w park pocz. XX w. Tuż za rogiem znaj-
duje się prywatne Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich (30) (tel. 607 833 667), 
w którym znajduje się m.in. umundurowanie, wyposażenie oraz dokumenty związane
z cieszyńskim pułkiem; organizowane są lekcje historii dla dzieci i młodzieży.
 Przy ul. Katowickiej wznosi się zespół klasztorno-szpitalny Św. Elżbiety 
(31). Zbudowany w latach 1900-1903 w stylu neobarokowym jako nowa siedziba SS 
Elżbietanek. Kaplica p.w. św. Elżbiety od 1980 r. jest kościołem parafialnym. Niedaleko 
znajduje się założony w 1891 r. cmentarz komunalny (32). Brama wjazdowa wybudo-
wana w stylu austriackiego baroku. Cmentarz ma geometrycznie zaplanowane ścieżki
i bogaty drzewostan. Przy głównej alei znajduje się Grób Zasłużonych, gdzie spoczywają 
wybitni cieszynianie, m.in. Gustaw Morcinek, ks. Józef Londzin, Paweł Stalmach. Znajduje 
się tutaj także zbiorowa mogiła ofiar hitlerowskich rozstrzeliwań. Zabytkową wartość 
mają odlewane tablice działowe na cokołach i niektóre pomniki.
Cmentarze żydowskie (33) przy ul. Hażlaskiej są pamiątką po licznej niegdyś cieszyń-
skiej społeczności żydowskiej. Stary jest jednym z najstarszych cmentarzy żydowskich 
na ziemiach polskich - funkcjonował nieprzerwanie 250 lat a do połowy XIX w. był jedy-
nym na Śląsku Cieszyńskim. Powstał jako prywatny cmentarz rodziny Singerów, później 
był cmentarzem żydowskiej gminy wyznaniowej. Z fundacji Emanuela Ziffera wzniesio-
no dom przedpogrzebowy. Cmentarz używany był do początków XX w. Nowy cmen-
tarz z domem przedpogrzebowym wzniesiono i oficjalnie oddano do użytku w 1907 r. 
Pochowano tam m.in. prezesa gminy Glesingera oraz Moritza Fasala – zasłużonego dzia-
łacza społecznego, producenta napojów alkoholowych wyróżnionego przez cesarza 
tytułem dostawcy dworu. Po II wojnie światowej cmentarze uległy dewastacji, dopiero 
od 1986 r. ujęte w rejestrze zabytków. Nowy cmentarz został uporządkowany, w 1999 
r. odremontowano ogrodzenie i bramę wejściową, zniszczony dom przedpogrzebowy 
przekształcono w tzw. trwała ruinę.
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 Do Czeskiego Cieszyna przechodzimy przez most Przyjaźni, zatrzymując się 
na krótki odpoczynek w kawiarni literackiej Avion (34). Pierwsza kawiarnia Avion (1933 r.) 
zburzona w czasie II wojny światowej znajdowała się nieco bliżej Olzy i była kultową ka-
wiarnią cieszyńskiej bohemy i… przemytników. Podążając w stronę rynku (Naměsti ČSA) 
przechodzimy ul. Odboje, której zabudowa prawie w całości powstała w latach 20. i 30. XX 
w. Na rynku głównym gmachem jest Ratusz (35) wzniesiony w 1928 r. w stylu neorene-
sansowym. Na frontowej elewacji umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Jerzemu 
Trzanowskiemu. Na rynku wyróżnia się kamienica nr 5 (36) - zbudowana w 1929 r. 
przez wybitnego architekta cieszyńskiego Roberta Lewaka. Niedaleko, przy ul. Božkovej 
16 znajduje się wzniesiony w 1928 r. budynek ortodoksyjnej synagogi „Szomre Szabos” 
(37), w stylu eklektycznym z elementami mauretańskimi. Jest siedzibą klubu Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego. Przy ul. Hlavní Třida 15 znajduje się klasycystyczny 
gmach Muzeum Těšínska (38) z końca XIX w.; obecnie remontowany.
 Jednym z oddziałów muzeum jest Archeopark (39) w Kocobędzu – Podoborze. 
(w odległości ok. 5 km od centrum). W tym miejscu w VIII w. znajdował się ośrodek władzy 
terytorialnej - „Stary Cieszyn”. Archeopark jest repliką słowiańskiego grodziska; odbywają 
się w nim pokazy i programy edukacyjne na temat życia we wczesnośredniowiecznym 
grodzie. Nieopodal Muzeum znajdują się Aleje Masaryka (Masarykovy sady). W 1813 r. 
na polecenie saskocieszyńskiego arcyksięcia Alberta w ówczesnej dzielnicy Saska Kępa 
założono park na rzucie trójkąta. Pod koniec XIX w. w parku zbudowano kościół Serca 
Jezusowego, szkoły i gmach Komory Cieszyńskiej (obecnie Urząd Skarbowy). Przy ul. 
Nadrazni 4 znajduje się jeden ze znaków rozpoznawczych Czeskiego Cieszyna – dawny 
budynek Filii Centralnego Banku Niemieckich Kas Oszczędności (40) projektu zna-
nego architekta Eugena Fuldy z 1930 r. Czeskocieszyński teatr (41) (Ostravská 67) jako 
instytucja działał od 1945 r. W 1951 r. powstała Scena Polska – jedyny polski teatr profe-
sjonalny poza granicami kraju. Obecny budynek wzniesiono w 1961 r. Jest współorgani-
zatorem m.in. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”.

 Idąc ul. Nadražni widzimy eklektyczny gmach Dworca Kolejowego (42). 
Obecny budynek oddano do użytku w 1889 r. Przed podziałem miasta był on głównym 
dworcem kolejowym Cieszyna a Cieszyn ważnym węzłem kolejowym. W latach 1889-90 
kursował tędy Orient Ekspres z Berlina do Konstantynopola. Obecnie podróżni znajdą 
wiele dogodnych połączeń kolejowych do Pragi, Bratysławy, Wiednia czy Budapesztu. Za 
nim budynek poczty i telegrafu (43) autorstwa praskiego architekta Josefa Zadrazila - 
najlepszy przykład funkcjonalizmu w Czeskim Cieszynie.
 Naprzeciw znajduje się Hotel Piast (44). Powstał w 1931 r., z inicjatywy 
Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w stylu modernistycznym. Mieścił hotel, restaurację, 
kawiarnię, salę redutową i biura prawie wszystkich polskich organizacji. W chwili obecnej 
ma tam swą siedzibę Zarząd Główny PZKO. Po przejściu ul. Střelnični w stronę Olzy po 
prawej stronie widzimy klasycystyczny budynek Dawnej Strzelnicy Miejskiej (45), któ-
ry powstał z inicjatywy Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego. W 1882 r. wzniesiono 
budynek dla strzelców, w roku 1890 dobudowano restaurację, salę z kopułą i mieszkania. 
Ze względu na podział miasta Towarzystwo działało w ograniczonej formie, a zaprzestało 
działalności po 1945 r. Obecnie jest siedzibą Ośrodka Kultury „Strzelnica”. 
 Zwiedzanie kościołów rozpoczynamy od kościoła Najświętszego Serca 
Jezusowego (46) (Masarykovy sady 24), który wzniesiony został z inicjatywy oo. Jezuitów 
w 1894 r. Zbudowany w stylu neogotyckim. W kościele od 1904 r. przechowywane są re-
likwie urodzonego w Cieszynie św. Melchiora Grodzieckiego. Od 1920 r. pełni funkcję 
kościoła parafialnego w Czeskim Cieszynie. Obok wystawiono plebanię i dom konwentu 
jezuitów. 
 Kościół „Na Rozwoju” (47) na Naměstí M. Luthera wybudowany został na 
potrzeby ewangelików narodowości niemieckiej i Ślązakowców. Wzniesiony w 1927 r. 
jako budowla w typie bazyliki z szeroką nawą i masywną wieżą-dzwonnicą w środku. W 
1945 r. przejęty został przez Czeskobraterski Kościół Ewangelicki.
 Śląski kościół ewangelicko-augsburski przy ul. Na Nivách - Kościół „Na 
Niwach” (48) wybudowany został po odejściu w 1926 r. ewangelików Niemców
i Ślązakowców do Niemieckiego Kościoła w Czechach a pozostaniu ewangelików polskiej 
narodowości w ramach senioratu wschodniośląskiego utworzonego po podziale Śląska 
Cieszyńskiego. Kościół wzniesiono w 1932 r. na planie krzyża z elewacją o cechach neo-
gotyckich. 
 Kościół czeskobraterski (49) (ul. Frýdecka 28) zbudowany został dla 
Czeskośląskiego kościoła ewangelickiego w Czeskim Cieszynie. Wzniesiony w 1929 r. na 
planie centralnym z przedsionkiem, z którego wychodzą po bokach dwie wieżyczki. Po 
II wojnie światowej właścicielem pozostał Czeskobraterski kościół ewangelicki wyznania 
augsburskiego; użytkuje go również Kościół adwentystów dnia siódmego.

7 8
 Przy ul. Hřbitovní położony jest cmentarz komunalny. Założony został
w 1924 r. Początkowo prawa część cmentarza przeznaczona była dla zmarłych wyznania 
ewangelickiego, lewa część dla katolików. Od lat 50. XX w. podziału tego nie brano już 
pod uwagę. Od 1926 r. własną kwaterą na cmentarzu dysponowała powstała w Czeskim 
Cieszynie w 1923 r. gmina żydowska. W 1928 r. wybudowano przy niej parterowy dom 
przedpogrzebowy.
 Na tym kończymy spacer po mieście - śladem zabytków. Jest to jednak tyl-
ko jedna z wielu możliwości. Zapraszamy do rezerwatów przyrody, w których wczesną 
wiosną kwitnie osobliwy kwiatek o zielonych płatkach (i bardzo romantycznej legendzie) 
– cieszynianka wiosenna /Hacquetia epipactis/ Zapraszamy do największego kompleksu 
rekreacyjno-sportowego w Parku pod Wałką a potem nowym Mostem Sportowym przez 
Olzę - do Parku Sikory. W kwietniu najpiękniejsze magnolie kwitną w Cieszynie.
 Zapraszamy na trasy spacerowe Via natura, szlaki: Śladami cieszyńskich 
Żydów, Kwitnącej magnolii, Książąt cieszyńskich-Piastów, Książąt cieszyńskich - 
Habsburgów, Szlakiem pamiątek ewangelików cieszyńskich, Via Sacra - szlakiem 
kościołów i klasztorów cieszyńskich, Szlakiem kobiet cieszyńskich, Szlakiem cie-
szyńskiej moderny oraz wielu innych (przewodniki dostępne w Cieszyńskim Centrum 
Informacji Rynek 1, na www.cieszyn.pl oraz aplikacji mobilnej Cieszyn robi wrażenie)
Tyle, że są to już zupełnie inne historie.
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