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Sesja naukowa „500 lat ratusza i rynku 
w Cieszynie 1496— 1996”, 

Cieszyn, 27 IX 1996 r.
Jedną z imprez zorganizowanych dla uczczenia pięćsetnej rocznicy powstania 

ratusza i rynku cieszyńskiego była sesja naukowa przygotowana przez Oddział 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie. Celem organizatorów było 
przedstawienie początków cieszyńskiego ratusza i rynku oraz prześledzenia ich 
losów od powstania po dzień dzisiejszy. Dodatkowym zadaniem sesji była 
publikacja wyników badań w postaci jubileuszowej monografii. Spotkanie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem, gdyż obok oficjalnie zaproszonych gości, wzięło 
w nim udział wielu lokalnych miłośników historii.

Sesję rozpoczął Idzi Panic, który przedstawił okoliczności decyzji księcia 
cieszyńskiego Kazimierza II w sprawie wzniesienia ratusza miejskiego. Podniósł 
również dyskusyjny problem początków obecnego rynku cieszyńskiego dowodząc, 
że jego powstanie było nierozerwalnie złączone z założeniem ratusza miejskiego. 
Poza tym poruszył mało znany epizod, jakim był podział m iasta w połowie XV 
wieku między książąt Władysława i Przemysława II. Przedstawił także konsekwen
cje tego wydarzenia dla późniejszych losów miasta.

Po pierwszym wystąpieniu głos zabrał drugi z zaproszonych pracowników 
naukowych Uniwersytetu Śląskiego Jan Kwak, który omówił ustrój miast górno
śląskich w czasach nowożytnych^ W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na specyfikę 
ośrodków miejskich Górnego Śląska w XVI—XVIII wieku. W drugiej części 
referatu omówił rolę cywilizacyjną, jaką odegrały one w czasach nowożytnych. 
Podkreślił przy tym udział miast górnośląskich w rozwoju oświaty. Przestrzegał 
jednak przed przecenianiem ich roli na Górnym Śląsku, ze względu na niski stopień 
urbanizacji regionu w XVI—XVIII wieku.

Po wystąpieniach zaproszonych gości z Uniwersytetu Śląskiego referaty wy
głosili członkowie PTH w Cieszynie Mariusz Makowski, Witold Iwanek, Wacław 
Gojniczek, Janusz Spyra i Anna Machej. Dwaj pierwsi referad poruszyli problem 
architektury rynku i ratusza cieszyńskiego. D r M. Makowski wyczerpująco 
przedstawił przemiany architektoniczne ratusza miejskiego od powstania aż do 
dzisiejszej postaci. Kontynuacją jego wystąpienia był referat W. Iwanka, który
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skupił się na rozwoju rynku cieszyńskiego. W swym wystąpieniu nie ograniczył się 
do przemian architektonicznych, ale omówił również towarzyszące im wydarzenia 
historyczne. Oba referaty opatrzone zostały bogatym materiałem zgjęciowym 
i ikonograficznym, pochodzącym z Muzeum w Cieszynie i Archiwum Pań
stwowego w Cieszynie.

Kolejne wystąpienia związane były z osobami, które odegrały ważną rolę 
w dziejach miasta. W. Gojniczek zaprezentował wyniki swych badań prowadzo
nych w celu sporządzenia wykazu burmistrzów Cieszyna od średniowiecza po dzień 
dzisiejszy. Referat przedstawił listę 103 osób pełniących funkcję burm istrza lub 
przedstawiciela administracji państwowej w Cieszynie od 1387 do 1996 roku. 
W swym wystąpieniu nakreślił również sposób wybierania i funkcjonowania rady 
miejskiej i burmistrza Cieszyna w średniowieczu i czasach nowożytnych.

J. Spyra poświęcił swój referat honorowym obywatelom miasta Cieszyna. 
W swym wystąpieniu zaprezentował sylwetki 43 osób, które otrzymały ten tytuł 
w latach 1849— 1939. Referent zaprezentował również okoliczności, które do
prowadziły do wykształcenia się tradycji jego nadawania. Dodać przy tym należy, iż 
uczestnikiem sesji był Jerzy Rucki, któremu uchwałą z dnia 29 IX 1996 roku R ada 
M iasta nadała tytuł honorowego obywatela miasta Cieszyna.

Sesję zamknęło wystąpienie A. Machej, która skupiła się ma omówieniu akt 
miasta zgromadzonych w zbiorach Archiwum Państwowego w Cieszynie. W swym 
wystąpieniu zaprezentowała bogaty materiał podgrupowany w kilkunastu zbio
rach i zespołach archiwalnych.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów sesji, materiały konferencyjne ukazały się 
drukiem, wzbogacone materiałem zdjęciowym i ikonograficznym.
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