
W roku 1496 cieszyñski ksi¹¿ê Kazimierz II sprzeda³ mieszczanom 
cieszyñskim dwa domy le¿¹ce przy placu targowym, który zast¹pi³ stary, ciasny 
rynek. W ich miejscu poleci³ wystawiæ nowy Ratusz, zaœ stary nakaza³ wyburzyæ. Tak 
rozpoczê³a siê historia, funkcjonuj¹cej po dziœ dzieñ, siedziby w³adz samorz¹dowych 
Cieszyna. Losy Ratusza wyznacza³y liczne po¿ary, jakie nawiedza³y Cieszyn. Ju¿ 
w 1552 roku drewnian¹ budowlê strawi³ ogieñ. W jej miejscu powsta³ murowany 
renesansowy Ratusz z arkadowymi podcieniami i okr¹g³¹ wie¿¹ zegarow¹. Kolejne 
po¿ary w 1789 i 1836 roku przyczyni³y siê do jego obecnego wygl¹du. Odbudowany 
zosta³ jako klasycystyczna budowla w 1800 roku wg projektu Ignacego Chambreza, 
oraz w 1845 roku przez wiedeñskiego architekta Józefa Kornhäusla.

Z Ratuszem zwi¹zane by³y, le¿¹ce po jego prawej stronie, miejskie kramy 
i odwach policji. By³ to d³ugi, piêtrowy budynek o mansardowym dachu. W 1869 
roku cieszyñski budowniczy Gottfried Dittrich nadbudowa³ drugie piêtro, a elewacji 
nada³ neorenesansowy charakter. W budynku tym mieœci³ siê do 1906 roku cieszyñski 
S¹d Obwodowy. Po jego wyprowadzeniu do nowej siedziby postanowiono 
zaadaptowaæ wolne pomieszczenia na potrzeby Ratusza. W 1906 roku powsta³a 
nowa sala posiedzeñ Rady Miejskiej, ozdobiona bogat¹ boazeri¹ 
i herbowym fryzem z god³ami cieszyñskiej szlachty i cechów rzemieœlniczych.

SALA POSIEDZEÑ W 1906 ROKU
Autorem ideowej koncepcji i dekoracji plastycznej nowej sali posiedzeñ 

by³ radca budowlany Komory Cieszyñskiej - Albin Theodor Prokop. Sala 
o wymiarach 13,6 na 8,7 m i wysokoœci 4,6 m posiada czworo drzwi o bogatej 
snycerce. Dzienne oœwietlenie zapewnia piêæ weneckich okien. Wyposa¿ona zosta³a 
w dêbow¹ boazeriê, któr¹ wykona³ cieszyñski stolarz Maksymilian Schubert. 
W dwóch naro¿nikach Sali umieszczono secesyjne piece - kominki z herbami miasta, 

wykonane w fabryce R. Weissa we Frydku. W trzecim rogu
stan¹³ zegar szafkowy pochodz¹cy z warsztatu zegarmistrza 
Franciszka Dibona. 

Niezwyk³¹ ozdobê Sali stanowi dêbowy fryz, umieszczony 
pod neobarokowym plafonem. Sk³ada siê z 24 p³askorzeŸb gode³ 
cieszyñskich cechów rzemieœlniczych, wykonanych przez 
rzeŸbiarza Franciszka Kargera z Cieszyna, wed³ug projektu 
Georga Frischa i Leonarda Hulki. Drug¹ czêœæ fryzu wype³nia 40 
rodowych herbów cieszyñskiej szlachty, uzupe³nionych o herby 
Œl¹ska, ksi¹¿¹t cieszyñskich z dynastii piastowskiej, lotaryñskiej 
i habsburskiej oraz miasta Cieszyna. Namalowa³ je arcyksi¹¿êcy 
urzêdnik, Maksymilian Salomon.

Salê wyposa¿ono w komplet eklektycznych mebli oraz 
secesyjne ¿yrandole gazowe, ozdobiono j¹ tak¿e olejnymi 
portretami. Na œcianie frontowej w boazeriê wprawiono portret 
cesarza Franciszka Józefa I w stroju orderowym Z³otego Runa. 
Pomiêdzy oknami zawieszono portrety przedstawicieli 

HERB PIASTOWSKI
W XI wieku mieszkañcy Œl¹ska Cieszyñskiego w³¹czyli siê 

w organizacjê pañstwa polskiego. W  Cieszynie za³o¿ona zosta³a 
kasztelania, wymieniona po raz pierwszy w 1155 roku, która podlega³a 
polskim w³adcom. Po rozbiciu dzielnicowym, w wyniku kolejnych 
dzia³ów,  na prze³omie lat 1289 - 1290 wyodrêbnione zosta³o Ksiêstwo 
Cieszyñskie, którego w³adc¹ zosta³ Mieszko I. By³ on za³o¿ycielem 
cieszyñskiej ga³êzi dynastii piastowskiej, która panowa³a w Ksiêstwie 
do 1653 roku.

HERB KSI¥¯¥T LOTARYÑSKICH
Cesarz Karol VI w 1722 roku nada³ Ksiêstwo Cieszyñskie 

w lenno ksiêciu Leopoldowi Lotaryñskiemu, w zamian za w³oskie 
ksiêstewko Monferrato. Jego syn Franciszek Stefan Lotaryñski zosta³ 
w 1736 roku mê¿em przysz³ej cesarzowej Marii Teresy. Ma³¿eñstwo 
to zapocz¹tkowa³o dynastiê Habsbursko – Lotaryñsk¹, a ich 
potomkowie rz¹dzili Cieszynem i Ksiêstwem do roku 1918. 

HERB ŒL¥SKI
Herb Œl¹ska wywodzi siê z dawnego herbu piastowskiego, 

u¿ywanego ju¿ w XIII wieku przez ksiêcia Henryka Brodatego. 
Czarny orze³ na z³otym tle z przepask¹ na piersi, jako herb Dolnego 
Œl¹ska, ukszta³towa³ siê po rozbiciu dzielnicowym Polski w 1138 roku.

HERB CZELÓW
Stary górnoœl¹ski rycerski ród Czelów z Czechowic, 

pieczêtuj¹cy siê odmian¹ herbu Koœciesza, nale¿a³ do jednego 
z najstarszych w Ksiêstwie Cieszyñskim. Gdy Czelowie znaleŸli siê na 
dworze cieszyñskich Piastów wielu z nich sprawowa³o znacz¹ce funkcje. 
Szybko doszli do sporego maj¹tku, z g³ówn¹ siedzib¹ w Czechowicach. 
Okres ich dominacji ukoronowany zosta³ w XVI w. karier¹ Jana Czeli - 
kanclerza Ksiêstwa Cieszyñskiego. Wymarli  w XVII wieku.

HERB GRODECKICH
Rodzina Grodeckich (Grodzieckich) herbu Radwan pochodzi³a 

z Brodów ko³o Lanckorony. Od po³owy XV w. przez dwieœcie lat byli 
w posiadaniu GrodŸca Œl¹skiego ko³o Skoczowa. Na dworze ksi¹¿¹t 
cieszyñskich pe³nili funkcje starostów i hetmanów. W samym Cieszynie 
posiadali w XVI wieku dwa domy. Ostatni z rodu Krzysztof Ferdynand 
zmar³ w 1680 roku.

HERB GOCZA£KOWSKICH
Górnoœl¹ski ród Gocza³kowskich pochodzi³ z Gocza³kowic 

ko³o Pszczyny. Potomkowie Jana Gocza³kowskiego ok. 1460 roku 
osiedlili siê w Ksiêstwie Cieszyñskim. Od koñca XVI w. do 1791 roku byli 
w³aœcicielami Dziêgielowa i tamtejszego dworu. W 1705 roku Jerzy 
Ludwik Gocza³kowski otrzyma³ tytu³ baronowski, natomiast jego syn 
Adam Wac³aw zosta³ w 1740 roku marsza³kiem ziemskim. 

HERB GURECKICH 
Gureccy nale¿¹ do jednych z najstarszych rodów, 

wywodz¹cych siê z miejscowoœci Kornice ko³o Raciborza, od której 
powsta³a nazwa herbu Kornic. Od miejscowoœci Górki ko³o Skoczowa 
wziê³a swe nazwisko rodzina Gureckich z Kornic. Protoplast¹ rodu by³ 
Pentlach z Górek, wzmiankowany oko³o 1447 roku. W 1848 roku ¿yj¹cy 
w Austrii Maciej Gurecki otrzyma³ tytu³ baronowski. Rodzina ta ¿yje do 
dzisiejszych czasów w Austrii i Niemczech.

HERB LOGAU
Stary œl¹ski ród Logau von Altendorf swój pocz¹tek wzi¹³ 

w po³o¿onej pod Zielon¹ Gór¹ wsi £agowa. W XV w. ród rozdzieli³ siê na 
liczne linie osiad³e na ca³ym Œl¹sku, w 1442 roku wystêpowali ju¿ 
w Ksiêstwie Cieszyñskim. Gothard Logau kupi³ w 1573 roku od ksiêcia 
Wac³awa Adama Skoczów i Strumieñ. W 1604 roku otrzymali tytu³ barona 
Rzeszy. Ostatni z tej rodziny mieszkali na Œl¹sku Cieszyñskim w koñcu 
XVIII wieku.

HERB OPPERSDORFÓW
Stary dolnoaustriacki ród swoje nazwisko wzi¹³ od maj¹tku 

Oppersdorf ko³o Nysy. Ju¿ w 1554 roku otrzymali tytu³ baronowski, 
a w 1626 roku tytu³ hrabiów Rzeszy. Hrabia Jerzy von Oppersdorf by³ na 
pocz. XVII w. opiekunem ma³oletniego ksiêcia cieszyñskiego Fryderyka 
Kazimierza. Jego syn, tak¿e Jerzy, zosta³ w 1636 roku w³aœcicielem 
pañstwa frydeckiego i zamku we Frydku. 

HERB PRA¯MÓW
Pierwsze wzmianki o morawskim rodzie Pra¿mów z Bilkowa 

pochodz¹ z 1253 roku. W 1620 roku podniesieni zostali do stanu 
baronowskiego, w 1655 roku otrzymali tytu³ hrabiowski. W 1676 roku 
Karol Stefan Pra¿ma poœlubi³ dziedziczkê pañstwa frydeckiego, Ludwikê 
Mariê von Oppersdorf. W 1708 roku przekaza³a ona dominium swemu 
synowi Franciszkowi Wilhelmowi.

HERB KARWIÑSKICH 
Karwiñscy nale¿eli do górnoœl¹skiej szlachty, wywodz¹cej siê 

z bocznej linii ¯egotów ze S³upska ko³o Gliwic, herbu Kietlicz (Kiczka). 
Protoplasta rodu, Miko³aj Stopak Kiczka, otrzyma³ w 1419 roku od ksiêcia 
Bolka cieszyñskiego Karwinê i odt¹d jego potomkowie pisali siê 
Karwiñscy z Karwiny, jednak¿e w po³. XVI w. ich rodowa siedziba 
przesz³a w rêce Larischów z Ligoty. Na pocz¹tku XIX w. Karwiñscy 
opuœcili Œl¹sk i osiedli w Austrii.

HERB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej w 1918 roku i upadku 

monarchii austro-wêgierskiej dawne Ksiêstwo Cieszyñskie sta³o siê 
przedmiotem sporu pomiêdzy nowopowsta³ym pañstwem polskim 
a czechos³owackim. Doprowadzi³ on w 1920 roku do podzia³u dawnego 
Ksiêstwa Cieszyñskiego i miasta Cieszyna pomiêdzy Polskê i Czecho-
s³owacjê. Od tego czasu herbem polskiej czêœci Œl¹ska Cieszyñskiego jest 
herb Rzeczypospolitej.

Obecny herb wykonany zosta³ w 2006 roku. W jego miejscu 
znajdowa³ siê pierwotnie dwug³owy orze³ monarchii austriackiej, od 1918 
roku herb Rzeczypospolitej Polskiej, a od ok. 1960 roku emblemat 
Miejskiej Rady Narodowej w postaci inicja³ów „MRN”.

HERB MIASTA CIESZYNA
Herb Cieszyna nale¿y do charakterystycznej dla 

œredniowiecznej heraldyki miejskiej grupy gode³ przedstawiaj¹cych mury 
i bramy miejskie. Prawa miejskie otrzyma³ Cieszyn w 1374 roku od ksiêcia 
Przemys³awa II. Ksi¹¿ê zezwoli³ Cieszynowi na pos³ugiwanie siê prawem 
magdeburskim oraz na pos³ugiwanie siê miejsk¹ pieczêci¹. Ukszta³towany 
w tym czasie herb miasta nie zmieni³ siê zasadniczo do chwili obecnej. 
Bramy miejskie s¹ symbolem samorz¹dnoœci i odrêbnoœci miejskiej, 
otwarta brama i podniesiona kratownica oznacza goœcinny i handlowy, 
a jednoczeœnie obronny charakter miasta. Orze³ nad bram¹ symbolizowa³ 
niegdyœ nadrzêdn¹ pozycjê ksiêcia nad miastem, obecnie natomiast 
piastowskie tradycje Cieszyna.

HERB KSIÊCIA ALBERTA SASKO-CIESZYÑSKIEGO
W 1766 roku arcyksiê¿niczka Maria Krystyna, córka 

cesarzowej Marii Teresy, wysz³a za m¹¿ za ksiêcia saskiego Alberta 
Kazimierza, syna Augusta III, polskiego króla i elektora saskiego. Z tej 
okazji otrzyma³a od matki Ksiêstwo Cieszyñskie jako œlubny podarunek. 
Od tej pory jej m¹¿ przyj¹³ tytu³ ksiêcia sasko-cieszyñskiego. 

HERB HABSBURSKO-LOTARYÑSKI
Po œmierci ostatniej cieszyñskiej Piastówny, ksiê¿nej El¿biety 

Lukrecji w 1653 roku, nowymi w³adcami Ksiêstwa Cieszyñskiego stali siê 
Habsburgowie. Przejêli oni rz¹dy nad Ksiêstwem jako królowie czescy, 
gdy¿ ju¿ od 1327 roku sta³o siê ono czêœci¹ Korony œw. Wac³awa. 
Habsburgowie posiadali równoczeœnie tytu³ Cesarzy Rzymskich Narodu 
Niemieckiego. Sw¹ now¹ ziemi¹ rz¹dzili jako jej panowie lenni i prywatni 
w³aœciciele a¿ do 1918 roku.

Œciana pó³nocna (okienna):

HERB BLUDOWSKICH
Rodzina Bludowskich z Dolnych B³êdowic wywodzi³a siê od 

rodu Wilczków. Pierwszym z Bludowskich, pieczêtuj¹cym siê herbem 
Kozio³ by³ wzmiankowany w 1461 roku rycerz Jan Bludowski. Ród ten 
znacz¹co siê rozrós³ i wymar³ dopiero na pocz¹tku XX w. W 1687 roku 
Jerzy Fryderyk, patron wspólnoty protestanckiej w Cieszynie, otrzyma³ 
tytu³ baronowski. W miejscu dawnej ksi¹¿êcej mennicy w Cieszynie 
wystawi³ tzw. „kamienicê Bludowskich”, gdzie mieœci siê obecnie 
Ksi¹¿nica Cieszyñska.

HERB MARKLOWSKICH 
Staroœl¹ski ród Marklowskich z ¯ebraczy (czêœci Czechowic) 

wywodzi³ siê z polskiego szczepu Wieniawitów. Przedstawiciele tej 
rodziny siedzieli na Marklowicach ju¿ w XV w., posiadali tak¿e 
w Ksiêstwie Cieszyñskim wiele pomniejszych maj¹tków. Podczas 
wyniesienia do stanu baronowskiego w 1716 roku otrzymali predykat 
„z ¯ebraczy i Pernsteinu”. W koñcu XVIII w. opuœcili  Ksiêstwo 
Cieszyñskie i przenieœli siê do Austrii i na Œl¹sk Pruski.

HERB PIELGRZYMÓW
Pielgrzymowie z Trzenkowic to stary ród œl¹ski osiad³y od 

koñca XIV w. w Ksiêstwie Cieszyñskim. Nazwisko ich pochodzi od wsi 
Pielgrzymowice, posiadali tak¿e Kaczyce i Dolne Trzanowice, od których 
wzi¹³ siê predykat „z Trzenkowic i Kaczyc”. Z miejscowoœci tych 
rozplenili siê licznie po ca³ym Ksiêstwie i posiadali w okresie kilku stuleci 
wiele wsi. Ta rozdrobniona szlachta po utracie swych dóbr poœwiêci³a siê 
karierze wojskowej i urzêdniczej. 

HERB PE£KÓW 
Pe³kowie byli star¹ rycersk¹ rodzin¹ pochodz¹c¹ z Nowego 

Miasta miejscowoœci po³o¿onej na Œl¹sku. Ju¿ w po³. XV w. jedna z ich 
ga³êzi osiedli³a siê w Ksiêstwie Cieszyñskim, gdzie skoligaci³a siê 
z najznaczniejszymi rodzinami szlacheckimi. Ich g³ówn¹ siedzib¹ sta³y 
siê w 1657 roku Koñczyce Ma³e z renesansowym dworem. Ostatni mêski 
potomek rodu Maksymilian Pe³ka z Nowego Miasta wybra³ wojskow¹ 
karierê i  zmar³ w Cieszynie w 1853 roku.

HERB TSCHAMMERÓW 
Tschammerowie z Iskrzyczyna zwi¹zani byli ze Œl¹skiem 

Cieszyñskim przez piêæ wieków. Ich protoplastami byli Samborowice 
z Kazanowa w Ksiêstwie Ziêbickim. Cieszyñsk¹ liniê rodu za³o¿y³  
Franciszek Tschammer kupuj¹c w 1453 roku Iskrzyczyn. Wybitnym 
przedstawicielem tej rodziny by³ Bogumi³ Rudolf Tschammer, który 
zapisa³ w testamencie sw¹ bogat¹ bibliotekê ewangelickiemu zborowi 
w Cieszynie. Po jego œmierci w 1787 roku powsta³a Biblioteka Zborowa 
mieszcz¹ca siê do dzisiaj w Koœciele Jezusowym. 

Œciana wschodnia:

HERB PRÖCKLÓW
Pröcklowie von Proksdorf byli czesk¹ rodzin¹, uszlachcon¹ 

dopiero w 1584 roku. Zaufaniem ksiê¿nej cieszyñskiej El¿biety Lukrecji 
cieszy³ siê Maksymilian Pröckl von Proksdorf, który zosta³ jej sekretarzem, 
a sowicie przez ksiê¿nê wynagrodzony kupi³ w 1626 roku wieœ 
Ba¿anowice. Po Maksymilianie w Ksiêstwie Cieszyñskim mieszka³y 
jeszcze trzy generacje Pröcklów, którzy na pocz¹tku XVIII w. po mieczu 
wymarli.

HERB RUDZKICH
Œl¹ski ród Rudzkich wywodzi³ siê ze wsi Rudze po³o¿onej pod 

Zatorem, który w œredniowieczu nale¿a³ do Œl¹ska. W Ksiêstwie 
Cieszyñskim Rudzcy pojawili siê dopiero pod koniec XV wieku. 
Najznamienitszym przedstawicielem rodu by³ w³aœciciel Kocobêdza 
i Rudzicy - Wac³aw Rudzki z Rudz, kanclerz ksiêcia Wac³awa Adama. 
W nastêpnych pokoleniach Rudzcy rozroœli siê w du¿¹ rodzinê, która do 
pocz. XVIII w. posiada³a w Ksiêstwie wiele maj¹tków.

HERB PACZYÑSKICH
Korzenie Paczyñskich z Têczyna znajdowa³y siê na Œl¹sku, we 

wsi Wielka Paczyna ko³o Gliwic. Pierwsze informacje o tej rodzinie 
pochodz¹ z 1501 roku. Ju¿ w XVI w. pojawili siê w Ksiêstwie Cieszyñskim. 
Dla Cieszyna zas³u¿y³ siê najbardziej Adam Wac³aw Paczyñski hrabia z 
Têczyna, cieszyñski starosta ziemski, który w 1713 roku ufundowa³ 
„Konwikt œw. Trójcy”, zwany tak¿e „Konwiktem Têczyñskiego”, dla 
niezamo¿nych uczniów cieszyñskiego gimnazjum jezuickiego.

HERB CSELESTÓW
Cselestowie z Celestyny byli rodem pochodz¹cym z Toskanii, 

który w XVII w. osiedli³ siê w Ksiêstwie Cieszyñskim. W 1629 roku 
Cselestowie przyjêci zostali w poczet rycerstwa, a w 1748 roku otrzymali 
tytu³ baronowski za zas³ugi swych przodków w czasie walk z Turkami na 
Wêgrzech. Karol Franciszek Cselesta za³o¿y³ szlachecki konwikt 
w Cieszynie, który od jego imienia nazwano „Celestinum”. Po jego œmierci 
w 1796 roku wystawiono okaza³y gmach konwiktu przy obecnej 
ul. Kochanowskiego. 

HERB BORKÓW
Borkowie byli star¹ œl¹sk¹ szlacht¹ pochodz¹c¹ z Polskich 

£anów ko³o Strzelec Opolskich. Oko³o 1440 roku Miko³aj Borek otrzyma³ 
od ksiêcia cieszyñskiego wieœ Roztropice, od której ród ten wzi¹³ swój 
predykat. W 1568 roku Kasper Borek naby³ Wêdryniê, na której jego 
potomkowie siedzieli do 1694 roku. Otrzymali oni w 1640 roku tytu³ 
baronów. Ostatni przedstawiciel tego rodu,  Adam baron Borek z Rostropic, 
w 1693 roku zapisa³ ca³y swój maj¹tek na fundacjê klasztoru i szpitala 
zakonu Bonifratrów, który powsta³ w 1702 roku w Cieszynie.

HERB KECHERLE
Kecherle z Pierœæca pochodzili z cieszyñskiej rodziny 

mieszczañskiej, nosz¹cej pierwotnie nazwisko Kechler. W latach 1463-
1483 Miko³aj Kecherle by³ burmistrzem Cieszyna, zaœ jego potomkowie 
dorobili siê sporego maj¹tku. Jego wnuk, Andrzej Kecherle, kupi³ w 1545 
roku Pierœciec ko³o Skoczowa, a w roku 1551 zosta³ nobilitowany. 
Ostatnim przedstawicielem rodu by³ Jan Kecherle z Pierœæca, ksi¹¿êcy 
chor¹¿y na zamku w Bielsku, który zmar³ w 1648 roku.

HERB WILDAU
Wildau z Lindenwiese i B³ogocic to kolejna patrycjuszowska 

rodzina cieszyñska, która siêgnê³a po szlachecki tytu³. Za³o¿y³ j¹ Wac³aw 
Wilda, kancelista ksiê¿nej El¿biety Lukrecji w 1629 roku. Jego syn, 
Andrzej, w latach 1652-1654 by³ burmistrzem Cieszyna. W 1661 roku 
obdarzony zosta³ tytu³em szlacheckim z predykatem „von Lindenwiese”. 
By³ ju¿ wtedy w³aœcicielem podcieszyñskich B³ogocic. Ostatni z rodu 
wymarli w po³. XIX w. 

Œciana po³udniowa:

HERB BEESÓW
Jednym z najstarszych rycerskich rodów œl¹skich byli 

Beessowie z Chrostiny, którzy wywodzili siê ze wsi Chroœciny pod 
Niemodlinem. Protoplast¹ rodu w Ksiêstwie Cieszyñskim by³ Wac³aw, 
który w 1572 roku posiada³ Górn¹ Such¹. Jego potomkowie rozkrzewili 
siê w ca³ym Ksiêstwie i pe³nili wysokie ziemskie i ksi¹¿êce funkcje. 
W 1705 roku wywy¿szeni zostali do stanu baronowskiego. Karol Wac³aw 
Beess kupi³ w 1734 roku Gnojnik, który a¿ do 1945 roku sta³ siê g³ówn¹ 
siedzib¹ rodziny.

HERB MATTENCLOITÓW
Mieszczañski ród Mattencloitów swoje pocz¹tki posiada³ 

w Nadrenii w koñcu XV w. Za swoje zas³ugi dla cesarza otrzymali w 1689 
roku tytu³ szlachecki. Na sta³e w Ksiêstwie Cieszyñskim osiad³ Franciszek 
Ludwik von Mattencloit, po nabyciu D¹browy i Zebrzydowic. W 1732 
roku wyniesiony zosta³ do stanu baronowskiego. Jego potomkowie zyskali 
wiele maj¹tków i pe³nili dworskie funkcje na wiedeñskim dworze. Ostatni 
z rodu, Ryszard Edward, zmar³ w 1971 roku.

europejskich monarchii, którzy w 1779 roku podpisali traktat tzw. Pokoju Cieszyñskiego. 
Po przeciwnej stronie znajdowa³o siê tak¿e siedem podobizn przedstawicieli dynastii 
habsbursko - lotaryñskiej, nosz¹cych tytu³ ksi¹¿¹t cieszyñskich. Tyln¹ œcianê Sali 
ozdobi³y portrety twórców trzech miejskich fundacji, które zawis³y pod ich herbami: 
Adama Borka z Rostropic, Karola Cselesty z Cselestina oraz Adama Wac³awa 
Paczyñskiego z Têczyna. 

Sala posiedzeñ Rady Miejskiej zosta³a oficjalnie oddana do u¿ytku 
2 wrzeœnia 1906 roku, kiedy w Ratuszu uroczyœcie podejmowano cesarza Franciszka 
Józefa I w czasie jego wizyty w Cieszynie zwi¹zanej z wielkimi manewrami 
wojskowymi. Sto lat póŸniej, w 2006 roku, poddana zosta³a zabiegom konserwatorskim. 
Na œcianach zawieszono kopie niektórych portretów, zaœ na œcianie frontowej zawis³a 
kopia XIX-wiecznego herbu Cieszyna. W Sali odbywaj¹ siê posiedzenia Rady Miejskiej 
Cieszyna, ale tak¿e jest ona ostatnim elementem wystawy historycznej ilustruj¹cej 
dzieje Ratusza i cieszyñskiej samorz¹dnoœci.

HERBY KSI¥¯ÊCE, SZLACHTY CIESZYÑSKIEJ I MIASTA CIESZYNA
Du¿e zainteresowanie odwiedzaj¹cych Ratusz goœci wywo³uj¹ herby 

umieszczone pod sufitem Sali. S¹ one œwiadectwem bogatych dziejów Œl¹ska 
Cieszyñskiego, jego w³adców i dawnej stolicy. Za herbowymi tarczami ukryte s¹ tak¿e 
losy konkretnych ludzi i rodzin, które siê nimi pos³ugiwa³y. 

Œciana zachodnia (frontowa):

Cesarz Franciszek Józef I przed Ratuszem, fot. z 1906 r., H. Jandaurek

Rynek i Ratusz, fot. z 1860 r., R. Jastrzêbski

Fragment akwareli 
I. Chambreza de Ryvos 
„Widok g³ównego Placu Ksi¹¿êcego 
miasta Cieszyna na Œl¹sku”, z 1802 r.

Sala posiedzeñ Rady Miejskiej
w cieszyñskim Ratuszu

Sala posiedzeñ, fot. R. Jastrzêbski, 1906 r.
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HERB SPENSÓW
Ród Spensów von Booden szczyci³ siê pochodzeniem ze starej 

szkockiej rodziny. Jako pierwszy przyby³ na Œl¹sk Cieszyñski w koñcu 
XVII w. Albrecht Spens. Jego potomkowie, którzy od 1781 roku nosili 
tytu³ baronów, nabyli wiele maj¹tków. W 1816 roku Spensowie 
odziedziczyli po baronach Cselestach Ropicê, która sta³a siê ich g³ówn¹ 
siedzib¹. Ostatnim potomkiem tego rodu by³ Herman hrabia Kuenburg-
Spens zmar³y w 1942 roku. 

HERB SAINT-GENOIS
Hrabiowie Saint-Genois d'Anneaucort byli przedstawicielem 

starego francuskiego rodu, datuj¹cego swe pocz¹tki w XIII w. Po wojnie 
trzydziestoletniej osiedli³ siê w Ksiêstwie Cieszyñskim Filip Saint-Genois. 
Od 1793 roku posiadali Jaworze, a tak¿e liczne maj¹tki na Morawach 
i w Galicji. W 1827 roku wyniesieni zostali do stanu hrabiowskiego. 
W Cieszynie w 1831 roku kupili pa³ac Larischów (obecne Muzeum Œl¹ska 
Cieszyñskiego), gdzie wystawili skrzyd³o z okr¹g³¹ stajni¹. Ostatni z rodu, 
Juliusz hrabia Saint Genois, zmar³ w 1962 roku.

HERB SKRBEÑSKICH
Skrbeñscy z Hrzisztie to stary ród, pochodz¹cy ze wsi Høíštì na 

pograniczu morawsko-czeskim. Pojawili siê w Ksiêstwie Cieszyñskim 
dopiero w XVI w. Pierwszy z nich Wac³aw naby³ w 1576 roku Szonów, 
który pozosta³ w rêkach rodu a¿ do 1867 roku. Skrbeñscy na dworze 
ksi¹¿¹t cieszyñskich piastowali wysokie funkcje hetmanów, marsza³ków 
i sêdziów ziemskich. Ród ten w 1658 roku wyniesiony zosta³ do stanu 
baronowskiego.

HERB LARYSZÓW
Laryszowie nale¿¹ do jednego z najstarszych rodów 

górnoœl¹skich. W 1551 roku nabyli Karwinê, a w roku nastêpnym Solcê. 
Z czasem poszerzyli swe w³oœci o okoliczne wsie, zaczêli pe³niæ dworskie 
i ziemskie funkcje w Ksiêstwie Cieszyñskim. W 1654 roku otrzymali tytu³ 
baronowski i predykat „z Ligoty i Karwiny”. W 1776 roku odkryto 
w Karwinie pok³ady wêgla, co przyczyni³o siê do wielkiej zamo¿noœci 
rodu. W 1791 roku uzyskali tytu³ hrabiowski i zaczêli u¿ywaæ nazwiska 
„Larisch von Mönnich”. Majorat karwiñski pozosta³ w rêkach hrabiów do 
1945 roku. 

HERB SEDLNICKICH 
Staroczeski ród Sedlnickich - Odrow¹¿ z Choltic, swe pocz¹tki 

datuje na XII w. W 1508 roku Jan Sedlnicki zosta³ w³aœcicielem Polskiej 
Ostrawy, a ju¿ w 1528 roku pe³ni³ funkcje starosty ziemskiego. Tak¿e jego 
potomkowie, którzy w 1546 roku otrzymali tytu³ baronowski, zajmowali 
wysokie stanowiska w Ksiêstwie. W ich rêkach Polska Ostrawa 
pozostawa³a do 1710 roku. Potem Sedlniccy osiedli w Ksiêstwie 
Opawskim. Potomkowie tego rodu ¿yj¹ do dzisiaj w Niemczech.

HERB WILCZKÓW
Wilczkowie z Dobrej Ziemicy i Hulczyna herbu Kozie³, swój 

przydomek zyskali od wsi Dobrej ko³o Frydku, któr¹ posiadali ju¿ przed 
1400 roku. W 1500 roku otrzymali tytu³ baronowski, natomiast w 1714 
roku wyniesieni zostali do stanu hrabiowskiego. W 1710 roku nabyli 
Polsk¹ Ostrawê. Tamtejsze bogate pok³ady wêgla sprawi³y, i¿ stali siê 
jedn¹ z najbogatszych rodzin dawnej monarchii austriackiej. Rodzina ¿yje 
do dzisiaj w swoich maj¹tkach w Austrii.

HERB GASTHEIMBÓW
Ród Gastheimbów pochodzi³ ze Styrii, gdzie w 1701 roku 

zostali podniesieni do stanu baronowskiego. W 1825 roku Maurycy 
Gastheimb naby³ Górne Domas³awice i od tego czasu osiedli³ siê na Œl¹sku 
Cieszyñskim. Nie na d³ugo, bo w 1836 roku swój maj¹tek sprzeda³. Jego 
synowie przenieœli siê na Œl¹sk Opawski. Ostatnim z rodu by³ jego wnuk, 
Maurycy Maria baron Gastheimb, który zmar³ w Opawie w 1934 roku.

HERB HA S WSKICH RRA O
Harras w cy z ra owa byl  m rawski  rod m  XV-wie zo s  Ha s i o m e  o c -

nym rodowod ie. W Ks êst ie C esz ñs im zost li w³a cic e ami wi luz i w i y k a œ i l e  
w³oœc , najd³u¿ej je nak ut zymal  iê w Tosz nowic c Górn h, k órei  d  r i s o a h yc t  
w 17  roku kupi³ Je zy nc sze  Har sows i. Os a ni  z rodu by³45  r Fra i k ra k t t m   
Mau cy, z a y w 1 08 rok  Je o sio t a, Eweli a, wraz z ê em Jer ymry m r³ 9 u. g s r n m ¿ z  
Voss-D lz gi m ufundo a³a w cieszy s m s pi alu paw lo chirur ii  tzw.ö i e  w  ñ ki  z t i n g ,  
„ aw lo  hr bi go Vossa”.P i n a e

HERB KALI Z W S Ó
Kalisz e z is irocz pochodzil  z o³o a na Dol ym Œl sku,owi  K b i W w n ¹  

sk¹d p ez Wêgry  gdz e otrzymali w 713 roku t tu³ rono ski, osiedlili rz , i 1 y ba w  
siê Ksi stwie Cies yñski . s ian Kal sz w 1737 r u kupi  kompleksw ê z m Kry t i ok ³  
dób o ³ Drogomyœla. Ka isz w e by i op ek ami i p e o¿ ym  zbo  r w kó l o i l i un  rz ³ on i ru
e ange ickiego  Cies ynie. Ostatni   r u b a Karo ina, któ  n os³a w l w z ¹ z od y³  l ra w i
wszyst e dob   posag  swemu ê owi, W ad ³awowi Ma   sö.ki  ra w u m ¿ ³ ys  ra de Föl

HERB RA CK CH DE I
R  de ki h z Radoc y poc dzi³ z Ksiê tw  Oœ iêc m kód Ra c c z ho s a w i s o-

-Zat rs ie o,  Radoc y ko o ado ic. W si stwi  Ci szy k m ie w i o k g z z ³ W w K ê e e ñs i  p r s
Radeccy pokazali siê  poc ¹ ka h X w. W 1 2 ku M c ³ by³  w z t c VI  57 ro i ha
w³ œ i iele  K l m c i c esz s im sê i  iemski . Posi da i tak¿e a c c m a e bi   i yñ k dz ¹ z m a l
Mosty k o Ci szyn , I³ownicê i Ma e Oc by. W 174 r u J n Karol  o³ e a  ³ ha 8 ok a
Radecki upi³ ilam w c , któr  w 17  roku e al  Komorze k W o i e  e 93  sprz d i
Ciesz s e  eg wnuko ie. yñ ki j j o w

HERB T C WRA HÓ
Trachowie z B ze ia byl  m rawsko-œl skim rodem, zn nym ju¿ r z i o ¹ a

w 52 r u. Naz sko ich, spójne z erbem, oznacza sm a, natomia t 12 ok  wi h ok s
wi œ Brz z e e¿y ni da ek  Ra ib a  W 1699 ku otrzymali tytu³ e e i l e l o c orz . ro
baronowski  W cz  I w. przy yli ra howi  n  Œl sk C e zyñski. . po . XV b  T c e a ¹ i s
W 1771 oku arol J ze ra h n by³ dob  Kocobê . Utraci i je w 1 7 r K ó f T c a  ra dz  l  81
ro , gdy jego wnuk  W nc nt , sprz da  K cob dz ksi c u Alb rt  ku  , i e y e ³ o ê  ê i e owi
Sa k Cies yñski m . Osta ni z te  li ii du, Domin k bar  T c n s o- z e u t  j n  ro  i on ra h vo
B rka , zmar³ w 1857 roku w Opa e.i u  wi

OD£A CIE Z ÑSK CH CE HÓW RZ MIE NICZYCG S Y I  C E ŒL H

Nie m ie szym zai te sowan em cie z¹ iê god³  cies yñski h  n j n re i s s a z c
echów, órych dz eje œwia cz æ mog¹ o ywym p e zn os oda zy  c  kt i d y  ¿  s o³ c o g p rc m
 lt ral ym ¿y iu oraz rozwoju e zynai ku u n  c  Ci s .

ciana za hodn a (frontowa):Œ c i

OD£O CE HU MALA YG  C RZ
God o ma arzy prze stawi ne est w kszta³ ie kartusza ³  l d o j c

erbo ego, w któr  znajduj¹ siê trz  tarcze. Nad k rtu zem pa eta h w   ym  y a s l
a ar ka z p dz ami i rysikiem ora  pa k¹ a ar k¹ s u¿ c  do po pie ania m l s ê l z ³  m l s ³ ¹ ¹ d r

³oni p y malowa iu.d rz n

O £O CECHU RUSZNIKARZYG D  
W pol  od³a k y¿ w ne e strzelby z kord las m  po u g s rz o a  dwi e e ,

oka h nó¿ myœli ki  proc ownic¹ ora  my liwska t bka. Pom ê y b c  ws z h z œ r¹ i dz
olb m  st ze b mieszczon  est skórzana ³ downicak a i r l u a j  a .

GOD£O CECHU SZEWCÓW
God³o cechu przedstawia stó³ szewski z butami o wysokiej 

i niskiej cholewie, damskimi pantoflami oraz narzêdzia: szyd³o, m³otek 
i szewski nó¿.

GOD£O CECHU KAPELUSZNIKÓW I KO¯USZNIKÓW
God³o ukazuje trzy filcowe kapelusze damski i mêskie, rozpiêty 

na dr¹¿ku futrzany ko³nierz z mufk¹ oraz parê jednopalczastych rêkawic.

GOD£O CECHU SIODLARZY I RYMARZY
W polu god³a umieszczone jest og³owie koñskie (uzda 

wêdzid³owa z wodzami), siod³o jeŸdzieckie, podró¿na torba, r¹czka 
z rzemieniami oraz pas o podwójnym zapiêciu.

GOD£O CECHU GARBARZY
God³o przedstawia rozci¹gniêty p³at skóry, na którym od góry 

le¿y skrobaczka garbarska, m³otek, szczypce do napinania skór, przecinak 
oraz nó¿ do ciêcia skóry.

GOD£O CECHU KOMINIARZY
Pole god³a cechu kominiarzy ukazuje krótk¹ drabinkê 

z zawieszonym u górnego szczebla wyciorem z kul¹. Na drabince 
skrzy¿owane dwie ³opatki do wybierania sadz.

Œciana po³udniowa:

GOD£O CECHU LAKIERNIKÓW POWOZOWYCH
Pole god³a przedstawia drewniane ko³o powozowe o 12 

szprychach ze skrzy¿owanymi, okr¹g³ymi i p³askimi pêdzlami oraz 
szpachelk¹.

GOD£O CECHU KOWALI
W polu god³a kowad³o ze skrzy¿owanymi m³otami i kleszczami. 

W górnych rogach podkowa ocelami zwrócona w dó³ oraz trzy gwoŸdzie  
podkowiaki.

GOD£O CECHU DEKARZY
W polu god³a symetrycznie rozmieszczone na osi kielni: m³otek, 

narzêdzie dekarskie i dekarska klamra.

GOD£O CECHU STOLARZY
W godle cechu rozmieszczone narzêdzia stolarskie: cyrkiel, 

poziomica, nó¿ snycerski, k¹townica oraz strug.

GOD£O CECHU CIEŒLI
W polu god³a symetrycznie rozmieszczone na osi œwidra dwa 

topory ciesielskie, pi³a i dwie k¹townice.

GOD£O CECHU BUDOWNICZYCH I MURARZY
God³o cechu wyobra¿a kompozycjê z³o¿on¹ z cyrkla, ciosaka 

murarskiego, kielni, k¹townicy i linii podwieszonej na sznurze.

GOD£O CECHU ZEGARMISTRZÓW
W polu god³a dwug³owy orze³ z umieszczon¹ na piersiach 

tarcz¹ zegarow¹. Cesarski orze³ wprowadzony zosta³ do god³a aby 
podkreœliæ specjalne przywileje cechu.

GOD£O CECHU DRUKARZY
Pole god³a wype³nia dwug³owy austriacki orze³ trzymaj¹cy 

w szponach zecerskie przybory do rêcznego sk³adu: wierszownicê do 
uk³adania czcionek oraz pobijak.

GOD£O CECHU KUPCÓW
Na tarczy god³a kotwica i skrzy¿owane wios³o z uskrzydlon¹, 

oplecion¹ wê¿ami lask¹ Merkurego, opiekuna kupców i handlarzy.

GOD£O CECHU INTROLIGATORÓW
W polu god³a cechu introligatorów prasa introligatorska ze 

œciœniêtymi w niej czterema tomami. Na prasie oprawiony tom Historii 
Ksiêstwa Cieszyñskiego zapewne autorstwa Gottlieba Biermanna. 
U podstawy prasy skrzy¿owane narzêdzia introligatorskie: nó¿, p³aski 
pêdzel z ³opatk¹ oraz wrzecionowaty pacho³ek do dokrêcania prasy.

Œciana pó³nocna (okienna):

GOD£O CECHU MYDLARZY I ŒWIECARZY
W polu god³a wspiêty lew na taflach myd³a, trzymaj¹cy we 

wzniesionej ³apie wi¹zkê œwiec.

GOD£O CECHU RZE�NIKÓW
W polu god³a g³owa wo³u ujêta w skrzy¿owane topory 

rzeŸnicze. 

GOD£O CECHU KAMIENIARZY
Pole god³a wype³nione jest skrzy¿owanymi narzêdziami 

kamieniarskimi: w górze pobijak z d³utami, poni¿ej ró¿ne m³otki 
kamieniarskie, kielnia, k¹townica, cyrkiel i stosowana dawniej poziomica 
z³o¿ona z pionu podwieszonego na trójk¹cie. Wœród narzêdzi opancerzone 
ramiê dzier¿¹ce w d³oni m³otek, co ma znamionowaæ si³ê fizyczn¹.

GOD£O CECHU PIWOWARÓW I WINIARZY
God³o cechu przedstawia stó³ z poustawianymi na nim 

butelkami wódki, karafkami wina, konwi¹ piwa, szklanicami, kielichami 
i kuflem. Nad tymi przedmiotami widoczne s¹ winne kiœci, ga³¹zki 
owocowych krzaków, szyszki chmielu i k³osy zbo¿a.

GOD£O M£YNARZY
God³o przedstawia wodny m³yn z przep³ywaj¹c¹ rzeczk¹ na tle 

górskiej okolicy. U podstawy god³a sterta worków z m¹k¹ oraz waga.

GOD£O CECHU PIEKARZY
W polu god³a dwa wspiête lwy trzymaj¹ce miêdzy sob¹ tarczê 

na której widnieje precel. Podobny precel trzymaj¹ nad tarcz¹. Lwy 
spe³niaj¹ w tym herbie rolê tzw. trzymaczy heraldycznych, co ma 
przydawaæ god³u powagê i dostojeñstwo. 

Œciana wschodnia:

GOD£O CECHU KRAWCÓW
W godle cechu ukazany jest szablon kroju, na którym 

rozrzucone s¹ no¿yce, cyrkiel i k¹townica. U podstaw le¿y igielnik, 
naparstek i krawieckie ¿elazko. 

Sala Posiedzeñ Rady Miejskiej  w Cieszyñskim RatuszuSala Posiedzeñ Rady Miejskiej  w Cieszyñskim Ratuszu

Sala Posiedzeñ Rady Miejskiej  w Cieszyñskim RatuszuSala Posiedzeñ Rady Miejskiej  w Cieszyñskim RatuszuSala Posiedzeñ Rady Miejskiej  w Cieszyñskim Ratuszu

Sala Posiedzeñ Rady Miejskiej  w Cieszyñskim Ratuszu

Sala posiedzeñ Rady Miejskiej po renowacji 2006 r.

Sala posiedzeñ Rady Miejskiej 
w cieszyñskim Ratuszu
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