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MIASTO KSIĄŻEK – MĚSTO KNIH  |  CIESZYN – ČESKÝ TĚŠÍN

SPACER PO CIESZYNIE ŚLADAMI KULTURY KSIĄŻKI JEST  
CZĘŚCIĄ CYKLU PRZECHADZEK Z KOMENTARZEM

ODKRYWAJ CIESZYN BEZ GRANIC / OBJEVUJ TĚŠÍN BEZ HRANIC

Organizuje Książnica Cieszyńska i Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie 
w ramach projektu Český Těšín/Cieszyn INEurope.Zdroj: mapy.cz
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PROCHÁZKA ČESKÝM TĚŠÍNEM PO STOPÁCH KNIŽNÍ KULTURY
JE SOUČÁSTÍ CYKLU KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK
OBJEVUJ TĚŠÍN BEZ HRANIC / ODKRYWAJ CIESZYN BEZ GRANIC

Pořádá Městská knihovna Český Těšín a Książnica Cieszyńska
v rámci projektu Český Těšín/Cieszyn INEurope.
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SPACER PO CIESZYNIE ŚLADAMI KULTURY KSIĄŻKI

1/ ul. Mennicza 46
Książnica Cieszyńska
Samorządowa biblioteka naukowa, w skład 
której wchodzą księgozbiory historyczne: ks. 
Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), Czytelni 
Ludowej (1849/1861-1922), Józefa Ignacego 
Kraszewskiego (1812-1887), Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego (1901-1939), Tadeusza Regera 
(1872-1938), Biblioteka Dekanatu (w depozy-
cie), a także pozostałości licznych, pochodzą-
cych głównie z XIX w. i pierwszej połowy XX w., 
bibliotek prywatnych i instytucjonalnych oraz 
uzupełniany na bieżąco księgozbiór współczesny, 
stanowiący bazę do badań regionalnych. Zbiory 
Książnicy Cieszyńskiej liczą ponad 200 tys. dzieł 
drukowanych, w tym ponad 17 tys. starych dru-
ków (53 inkunabuły) oraz ponad 18 tys. jednostek 
ewidencyjnych rękopisów. Więcej zob.: https://
kc-cieszyn.pl 

2/ ul. Stroma Drukarnia Fabiana Beinhauera / 
Tomasza Prochaski / Karola Prochaski
Lokalizacja najstarszej oficyny drukarskiej 
w Cieszynie (której budynek nie zachował się), 
założonej w 1806 r. przez Fabiana Beinhauera 
(† 1839), następnie prowadzonej w tym samym 
miejscu przez Tomasza Prochaskę (1771-1817),  
jego syna Karola (1805-1857) i wnuka Karola  
(1829-1906). W 1888 r. drukarnia została przenie-
siona do nowo wybudowanego gmachu na przed-
mieściu Saska Kępa (obecnie Czeski Cieszyn, ul. 
Główna 1). Do 1940 r. firma pozostawała w rękach 
kolejnych generacji rodziny Prochasków: Karola 
(1856-1920) i Karola (1886-1948). 

3/ Rynek 6
Księgarnia Karola Prochaski / Meyera i Raschki
Reprezentacyjna księgarnia (zał. 1850), stanowią-
ca część przedsiębiorstwa Karola Prochaski (-> 
zob. 2). Oferowała szeroki asortyment, obejmu-
jący książki i czasopisma, obrazy, nuty i artykuły 
piśmiennicze. W księgarni działały komercyjne 
wypożyczalnie książek i nut, prowadzona była 
także działalność nakładowa. W latach 1903-1926 
księgarnię prowadziła spółka Meyer i Raszka. 

4/ Rynek 4
Księgarnia Henryka Feitzingera / Fritza Kutzera
Księgarnia i handel artykułami papierniczy-
mi, założone (wraz z drukarnią) w 1873 r. przez 
Henryka Feitzingera (1848-1922). W 1882 r. zakład 
drukarski został przeniesiony do nowo wzniesio-
nego budynku w dzielnicy Kamieniec (obecnie 
Czeski Cieszyn, ul. Strzelnicza 22), w lokalu przy 
Rynku nr 4 prowadzona była działalność handlo-
wa. Firmę Henryka Feitzingera odkupiła i od 1889 
r. prowadziła (w tych samych lokalizacjach) firma 
Fritz Kutzer i Spółka. Po śmierci Fritza Kutzera 
(† 1920) firma pozostawała w rękach rodziny 
(sklep przy Rynku do 1937 r., drukarnia  
w Czeskim Cieszynie do 1945 r.). 

5/ Rynek 19
Księgarnia Karola Malika
Księgarnia prowadzona przez Karola Malika 
w latach 1872-1890. Prowadziła sprzedaż wydaw-
nictw i artykułów piśmienniczych oraz działalność 
nakładową. 

6/ pl. Londzina 1 
Archiwum i Biblioteka oo. Bonifratrów
Księgozbiór przy klasztorze Braci Miłosiernych, 
założonym w Cieszynie na przełomie XVII i XVIII w., 
stanowi najstarszą z zachowanych w mieście 
kolekcji bibliotecznych. Obok dzieł o tematy-
ce teologicznej zawiera wydawnictwa z zakresu 

medycyny i farmacji, gromadzone na użytek 
służby pełnionej przez braci w szpitalu i aptece. 
Biblioteka liczy ponad 3 tys. woluminów (w tym 
ok. 200 wydanych do 1800 r.) i ok. 200 rękopisów. 
Więcej zob.: http://bonifratrzy-archiwum.pl

7/ ul. Szersznika 3
Biblioteka Leopolda J. Szersznika
Budynek gimnazjum katolickiego – pierwotna 
lokalizacja liczącego ponad 11 tys. wol. księgozbio-
ru Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), w 1802 r. 
przekazanego do użytku publicznego jako pierw-
sza publiczna biblioteka na Śląsku Austriackim. 
Księgozbiór wchodzi obecnie w skład Książnicy 
Cieszyńskiej (→ zob. 1). 

8/ Górny Rynek 10
Księgarnia Edwarda Feitzingera
„Księgarnia ludowa” Edwarda Feitzingera  
(1851-1932), adresująca swą ofertę do niezamoż-
nych klientów z niższych warstw społecznych. 
Specjalizowała się w handlu literaturą popularną 
w języku polskim, a także prowadziła działalność 
nakładową. W latach 1912-1945 firma prowadzona 
była przez syna Edwarda Feitzingera, Hermanna 
(1882-1951).

9/ pl. Kościelny 6
Biblioteka i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa 
Tschammera przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej
Biblioteka, której początki sięgają XVIII w. W jej 
skład weszły m.in. księgozbiory barona Jerzego 
Fryderyka Bludowskiego (1655-1730), adwokata 
Bogumiła Rudolfa Tschammera (1711-1787) i inne, 
głównie zbiory cieszyńskich pastorów i nauczycie-
li. Stanowi największą i najcenniejszą zabytkową 
bibliotekę luterańską na ziemiach polskich (liczy 
ok. 22 tys. woluminów, w tym ok. 5 tys. starych 
druków). Współistniejące z biblioteką archiwum 
stanowi fundamentalną bazę źródłową do badań 
nad dziejami cieszyńskich ewangelików. Więcej 
zob.: https://muzeumprotestantyzmu.luteranie.pl

10/ ul. Nowe Miasto 9
Drukarnia Towarzystwa Domu Narodowego
Pierwsza polska drukarnia w Cieszynie, działająca 
od 1905 r. i kierowana przez Pawła Mitręgę (1877-
1942). Z pierwotnej lokalizacji przy ul. Nowe Miasto 
9, została w 1910 r. przeniesiona do budynku przy 
ul. Michejdy 18, gdzie działała do 1939 r. 

11/ ul. Pokoju 6
Drukarnia Dziedzictwa błogosławionego Jana 
Sarkandra
Drukarnia prowadzona przez katolickie stowarzy-
szenie kulturalno-oświatowe „Dziedzictwo błogo-
sławionego Jana Sarkandra” (-> zob. 17), założona 
w 1913 r. Zlokalizowana początkowo w lokalu przy 
pl. Teatralnym 8, w 1929 r. przeniesiona do nowo 
wybudowanej siedziby przy ul. Pokoju 6, gdzie 
działała do 1939 r.

12/ pl. Św. Krzyża 1
Księgarnia Dziedzictwa błogosławionego Jana 
Sarkandra
Księgarnia katolickiego stowarzyszenia kulturalno
-oświatowego „Dziedzictwo błogosławionego Jana 
Sarkandra” (-> zob. 17), prowadzona od 1919 r., 
początkowo przy ul. Szersznika 9, a od 1926 r. przy 
pl. Św. Krzyża 1. Oferowała szeroki wybór wydaw-
nictw, nie tylko o tematyce religijnej, prowadzi-
ła także działalność nakładową. Kierownikiem 
księgarni był Bernard Dziedziak (1898-1958). 
Księgarnia działała do 1939 r.

I. - VI. Vychází 10x ročně. Více na https://www.i-
-poradce.cz/

6/ Náměstí ČSA 1
Městská radnice
V souvislosti s knihovnou se městská radni-
ce prezentuje jako místo, kde působila zno-
vu založená veřejná knihovna po roce 1945. 
Postupem času zde knihovna několikrát našla 
azyl, když musela opustit své prostory.

7/ Havlíčkova 6
Městská knihovna, pobočka Havlíčkova 6
Pobočka městské knihovny vznikla v roce 
1961, kdy se ústředím městské knihovny stala 
knihovna na Ostravské ulici v nově vybudova-
ném kulturním domě. Pobočka MěK, zůstala 
v centru města nadále, aby zůstaly obyvate-
lům centra města knihovnické služby dostup-
né. Od r. 1961 sídlila na Náměstí ČSA, od r. 1992 
na ul. Havlíčkova 6. Má české a polské odděle-
ní, je ústředím pro práci s polskou literatu-
rou. Oddělení pro děti se zapojuje do programů 
na podporu čtení tvůrčími metodami. Více na  
https://www.knihovnatesin.cz/knihovna- 
-havlickova-ul

8/ Čapkova 7
Księgarnia – Knihkupectví „U Wirthów“
Budova na ul. Čapkova 7 byla postavena v letech 
1921-1922 stavitelem Paulem Skrobankem pro 
spolek Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego. 
Od roku 1926 se v přízemí nacházela Księgarnia 
Ludowa, kterou vedl Teofil Firut. V období První 
republiky zde bylo knihkupectví Polská kniha 
a půjčovna krojů. Od r. 2003 je na tomto místě 
Knihkupectví „U Wirthów“. Zaměřuje se a pol-
skou literaturu v originálu, tzn. polských autorů 
a autorů ze Zaolší. Nabízí literaturu od všech 
nakladatelů v Polsku, dodává knihy v polském 
jazyce do knihoven v ČR. Ve spolupráci s Polským 
institutem v Praze se pravidelně účastní knižního 
veletrhu Svět knihy v Praze. Více na https://www.
facebook.com/KsiegarniaUWirthow

9/ Čapkova 10
Cor Jesu
Cor Jesu je české katolické nakladatelství sídlící 
v Českém Těšíně. Od svého založení v roce 1990 
vydalo přes 40 titulů, např. Ilustrovanou Bibli pro 
mládež či zpěvník Cantate. Každoročně vydává 
kalendáře s katolickou tematikou. Je provozova-
telem internetového obchodu corjesu.cz s nabíd-
kou liturgických předmětů, zejm. pro farní úřady. 
Vice na: http://corjesu.eu

10/ Dukelská 5
Diakonické a vzdělávací centrum
Slezská diakonie je nestátní nezisková organiza-
ce, poskytuje služby v sociální oblasti na základě 
křesťanských hodnot. Cílovou skupinou jsou lidé 
s postižením, senioři, lidé bez domova. Působí na 
území MS kraje od roku 1990, provozuje více než 
70 středisek. Diakonické a vzdělávací centrum 
zahrnuje knihovnu, muzeum a informační cent-
rum. V informačním centru jsou k dispozici infor-
mace o sociálních službách v Moravskoslezském 
kraji. Více na https://www.slezskadiakonie.cz/dvc

11/ Střelniční ul.
Retail & Health Park TAZO, nákupní centrum /  
dříve Kutzerova tiskárna / Těšínské papírny
Bývalý areál tiskárny rodiny Feitzingerů se 
nachází na Střelniční ul. Tiskárna se věnovala 
tiskařskému a knihvazačskému řemeslu, kon-
cem 19. stol. ji odkoupil německý obchodník 

Kutzer. Od roku 1949 se stala součástí národního 
podniku Vratimovské papírny. Po privatizaci v r. 
1994 vstoupila na trh s názvem Těšínské papírny, 
s.r.o., v roce 2015 se přestěhovala do areálu na ul. 
Lípová jako Těšínské papírny Tepap. V roce 2019 
došlo k přestavbě celého objektu na moder-
ní centrum obchodu a služeb Retail & Health 
Park TAZO. 

12/ Střelniční 28
Redakce časopisu Zwrot
Kulturně-společenský měsíčník Zwrot je časo-
pisem HV PZKO. Prvním šéfredaktorem byl spi-
sovatel Paweł Kubisz. Od prosince 1949 až po 
současnost časopis Zwrot naplňuje specific-
ké kulturně-tvůrčí poslání na české straně 
Těšínského Slezska. Více na https://cs.zwrot.cz/
redakce/

13/ Ostravská 67
Ústředí Městské knihovny Český Těšín
Ústředí městské knihovny sídlí v budově dnes 
Těšínského divadla (dříve kulturního domu)  
od r. 1961. Městská knihovna zde shromažďuje 
takřka 50 tisíc svazků knih. Knihovna má pře-
devším studijní charakter, obsáhlá sbírka knih 
a jiných dokumentů vytváří kvalitní studijní záze-
mí. Oddělení pro děti poskytuje služby na pod-
poru čtenářské gramotnosti ve spolupráci se 
základními školami. Je největší knihovnou ve 
městě a s počtem více než 2 tisíce registrovaných 
uživatelů. Více na https://www.knihovnatesin.cz/

14/ Lípová 1965
Tiskárna FINIDR spol. s r. o.
Největším a nejvýznamnějším polygrafickým 
závodem v Českém Těšíně. Založen v roce 1994 
třemi společníky, kteří v pronajaté hale areá-
lu VOP. V roce 1997 došlo k rozšíření výrobních 
prostorů až na současných 16 000 m2. Od roku 
2009 je prosperující podnik ve vlastnictví jedno-
ho majitele. Trvalý rozvoj firmy přeměnil malou 
tiskárnu v jeden z nejúspěšnějších polygrafic-
kých závodů v Evropě. Tiskárna FINIDR ročně 
vyrobí kolem 24 milionů knih, které se rozváží do 
45 zemí světa, počet zaměstnanců se pohybuje 
kolem 480, roční obrat se blíží k jedné miliardě. 
Více na https://www.finidr.cz/

15/ Slovenská 1
Multimediální knihovna
Její předchůdkyní byla knihovna ve staré části 
Svibice. Tato knihovna působní na ul. Slovenská 
1 od r. 1995 jako půjčovna knih, od r. 2009 jako 
multimediální knihovna s knižními a audiovi-
zuálními fondy, tj. hudební CD a audioknihy. 
V knižním fondu je zastoupena uměnovědná lite-
ratura. Samostatné dětské oddělení obsahuje 
kvalitní dětskou literaturu, radí rodičům, jak vést 
své děti k čtenářské gramotnosti.  
V knihovně je Minigalerie Na plotě, kde probíhají 
výstavy regionálních výtvarníků. Více na https://
www.knihovnatesin.cz/multimedialni- 
-knihovna-svibice 

16/ Hrabinská 33
Dokumentační centrum Kongresu Poláků 
v České republice
Dokumentační centrum Kongresu Poláků v České 
republice, které vzniklo v r. 1993, shromažďu-
je, zpracovává a zpřístupňuje knihy, časopisy, 
kroniky, fotografie, plakáty a jiné materiály vzta-
hující se k minulosti a současnosti Těšínského 
Slezska. Vydává vědecké publikace, společně 
s institucí Książnica Cieszyńska např. Bibliotheca 
Tessinensis“.

13/ ul. Głęboka 4 
Księgarnia Jerzego Kotuli / Sigmunda Stuksa (1)
Założona w 1883 r. przez Jerzego Kotulę 
(1855- 1889), a po jego śmierci odkupiona przez 
Sigmunda Stuksa (1860-1919), który początkowo 
prowadził ją przy ul. Głębokiej 4, a następnie prze-
niósł do pobliskiej kamienicy przy ul. Głębokiej 
3. Oprócz książek i czasopism sprzedawał nuty, 
artykuły piśmiennicze i obrazy, zajmował się tak-
że działalnością nakładową. Po śmierci Sigmunda 
Stuksa († 1919) właścicielką księgarni została jego 
żona Emma, a następnie syn Eugeniusz, który pro-
wadził firmę do 1939 r. 

14/ ul. Głęboka 3
Księgarnia Sigmunda Stuksa (2)

15/ ul. Głęboka 13
Redakcja „Tygodnika Cieszyńskiego”  
i „Gwiazdki Cieszyńskiej”
Miejsce zamieszkania Pawła Stalmacha 
(1824- 1891), będące zarazem siedzibą redakcji 
pierwszego na Śląsku Cieszyńskim polskiego 
czasopisma – „Tygodnika Cieszyńskiego”  
(zał. 1848) i jego kontynuacji „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” (zał. 1851).

16/ ul. Głęboka 14
Księgarnia „Kresy”
Księgarnia dla nauczycieli i uczniów, prowadzo-
na przez założoną przez miejscowych nauczycieli 
Spółkę Przemysłowo-Handlową „Kresy” (zał. 1921), 
następnie spółkę Księgarnia „Kresy” (zał. 1923) 
i spółkę „Nowe Kresy” (zał. 1932). Specjalizowała 
się w sprzedaży podręczników szkolnych, pomocy 
naukowych dla szkół, przyborów szkolnych, pro-
wadziła także działalność nakładową. 

17/ Stary Targ 4
Biblioteka Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra / 
Redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej”
Księgozbiór stanowiący własność założonego 
w 1873 r. katolickiego stowarzyszenia kulturalno-
-oświatowego. W jego skład wchodziła Biblioteka 
Teologów Wrocławskich (polski księgozbiór zało-
żony w 1844 r. w Ołomuńcu przez generalnego 
wikariusza ks. Mateusza Opolskiego, a w l.  
1899-1917 wykorzystywany przez kleryków naro-
dowości polskiej studiujących w seminarium 
duchownym w Widnawie) oraz księgozbiór ks. 
Józefa Londzina (1862-1929), działacza społeczne-
go i politycznego, historyka i bibliografa.  
W 1940 r. całość biblioteki została zniszczona 
przez władze okupacyjne. W tym samym budynku 
mieściła się redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej” 
(--> zob. 15), wydawanej przez „Dziedzictwo“ 
w latach 1929-1939. 

18/ Stary Targ 11
Księgarnia „Stella”
Pierwsza polska księgarnia w Cieszynie, zało-
żona przez Mieczysława Czajkowskiego (1903). 
Początkowo mieściła się przy Starym Targu 11, 
po roku została na krótko przeniesiona została 
na Wyższą Bramę, by w 1905 r. ulokować się przy 
ul. Głębokiej 42, a w 1912 r. przy ul. Głębokiej 38. 
Oprócz sprzedaży książek i przyborów szkolnych 
prowadziła wypożyczalnię, a także zajmowała 
się działalnością nakładową. W 1913 r. księgar-
nię odkupił Bernard Kotula (1874-1915), a po jego 
śmierci przejął ją jego syn Bruno (1898-1961), pod 
którego kierownictwem księgarnia wyspecjali-
zowała się w edytorstwie popularnonaukowych 
publikacji o tematyce technicznej i przyrodniczej. 

1/ Hlavní tř. 2061
Čítárna a kavárna Avion
Legendární kavárna Avion se ve své novodobé 
podobě architekta Czeslawa Mendreka nachází 
na Hlavní třídě v Českém Těšíně v těsné blízkos-
ti hraničního mostu Družba od r. 2010, kdy byla 
otevřena jako pokračovatelka známé kavárny 
Avion z let 1933-1939. Majitelkou tehdejší kavár-
ny byla Rosalie Wiesnerová. Dnes slouží jako 
kulturní prostor v majetku města Český Těšín, 
který provozuje Městská knihovna Český Těšín ve 
spolupráci s Albrechtovou střední školou. Konají 
se zde nejrůznější kulturní akce a mimořádné je 
posezení na střešní terase s výhledem na řeku 
a Piastovskou věž. Více na www.knihovnatesin.cz

2/ Štefánikova 2 
Těšínská tiskárna / dříve Prochaskova tiskárna
Tiskárna byla založena r. 1806 Fabiánem 
Beinhauerem, téhož roku ji odkoupil tiskař 
Tomáš Prochaska z Prahy. Na konci 19. sto-
letí byla jednou z nejmodernějších v celém 
Rakousko-Uhersku. Nejstarší umístění tiskár-
ny se nezachovalo. V roce 1888 byla postavena 
nová budova na Saské kupě, dnešní Hlavní ulici. 
V průběhu let až do r. 1940 ji provozovala rodina 
Prochasků. Od roku 1945 byla tiskárna v národní 
správě, od roku 1949 se stala součástí českoslo-
venského polygrafického průmyslu. V roce 1992 
byla v rámci privatizace převedena na akciovou 
společnost s majoritním vlastníkem, který v roce 
2021 ukončil činnost tiskárny. Tiskárnu kou-
pil Jaroslav Drahoš, majitel největší tiskárny ve 
střední Evropě FINIDR sídlící v Českém Těšíně.

3/ Hlavní tř. 15
Muzeum Těšínska / Knihovna Silesia
Knihovna Silesia jako součást Muzea Těšínska 
slouží veřejnosti od poloviny 20. století. V souča-
snosti čítá na třicet tisíc svazků. Má bohatou 
sbírku silesiak (12 tisíc svazků), ucelenou sbír-
ku českých duchovních písní, české, polské 
a německé tisky z tzv. plebiscitního období let 
1918-1920, rozsáhlý soubor tisků evangelického 
kněze Jiřího Třanovského a torzo bibliotéky zám-
ku v Ropici. Knihovna je vybavena skenerem pro 
digitalizaci sbírek, speciálním mobiliářem, která 
obsahuje 550 běžných metrů plochy úložných 
regálů. Sídlí v historické budově Muzea Těšínska 
na Hlavní třídě v Českém Těšíně. Více na https://
www.muzeumct.cz/

4/ Hlavní tř. 19
Knihkupectví Centrum
Sídlí v reprezentativní budově na rohu ul. Hlavní 
a Odboje. Dům byl postaven na návrh architekta 
Josefa Motiky v r. 1900 pro Andrease Tetlu. Dům 
patřil významných těšínským rodinám. Na patře 
se nacházely byty, přízemí sloužilo komerčním 
prostorům, byla zde např. prodejna smíšeného, 
lékárenské či textilní zboží, obchod s koženou 
galanterií, právní kancelář, aj. Na prestižní adrese 
sídlí již od 70. let min. stol. jediné knihkupec-
tví ve městě. Více na https://www.knihcentrum.
cz/cesky-tesin

5/ Hlavní třída 28
Redakce časopisu Poradce s. r. o.
Společnost Poradce, s.r.o zajišťuje vydávání knih, 
časopisů a odborných publikací v oblasti daní, 
smluv, zákonů či financí a měsíčník Poradce, 
zaměřený na účetnictví. Společnost vznik-
la v roce 1997. Hlavním předmětem činnosti je 
vydavatelská a ediční činnost, kde nosný pro-
dukt je měsíčník PORADCE a sborníky ZÁKONY 




