
Polsko - Czeski Szlak Zakochanych
Polsko - Ceská Stezka Zamilovaných 

Soubor magických míst, nápadů na trávení volného času ve dvou, 
prostřednictvím poznávání krás Euroregionu Těšínské Slezsko.

Zbiór miejsc magicznych, pomysłów na spędzenie czasu we dwoje 
poprzez poznanie piękna Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska  

i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko.

Projekt spolufinancovaný  z prostředků Evropského Fondu pro Regionální 
Rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko  

a státním rozpočtem RP v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko.

Gmina Brenna:
- Krzyż Zakochanych, 43-438 Brenna, pod Bukowym Groniem, na trasie Szlaku Wspomnień
- Dwór Kossaków, 43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4
Cieszyn:
- Wzgórze Zamkowe, 43-400 Cieszyn, Ul. Zamkowa 3 
- Cieszyńska Wenecja, 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 
Goleszów:
- Tuł, 43-440 Goleszów, Szlaki: czarny z Goleszowa, czarny z Czantorii Wielkiej, żółty,  
a potem czarny z Ustronia przez Małą Czantorię
Istebna:
- Koczy Zamek, 43-474 Koniaków, 
- Kościół Świętego Krzyża w Istebnej, 43-470 Istebna
Ustroń:
- Równica, 43-450 Ustroń, ul. Równica 
Skoczów:
- Kaplicówka, 43-430 Skoczów, Wzgórze Kaplicówka
Wisła:
- Wodospad Niagara, 43-460 Wisła, ul. Czarna
Bystrzyca:
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 739 95 Bystrzyca
Czeski Cieszyn:
- Park im. Adama Sikory, 737 01 Český Těšín
Górna Łomna:
- KoścIół Podwyższenia Krzyża Świętego, 739 91 Łomna Górna
Dolna Łomna:
- Dolina Łomnej, 739 82, Łomna Dolnia 
Herczawa:
- Drewniany Kościół  Św. Cyryla I Metodego, 739 98 Hrčava, Hrčava 51 
Jabłonków:
- Park Sanatorium, 739 91 Jablunkov, Alej míru 442
- Klasztor Elżbietanek, 739 91 Jablunkov, Bezručova 395
Nydek:
- Wielka Czantoria, 739 96 Nydek, szlak czerwony 
Trzyniec:
- Wielki Jaworowy, 739 61 Trzyniec
Wędrynia:
- Piece Wappienne,  738 01 Wędrynia, Wędrynia 246
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 Krzyż Zakochanych znajdujący się pod Bukowym Groniem, powstał 
w 1934 r., jest to rzeźba drewniana przedstawiająca Krzyż Męki Pańskiej z Matką Bo-
ską i Św. Janem w  formie drzewa życia, na którym umieszczono trzy figurki: Jezusa 
Ukrzyżowanego, Matkę Boską i św. Jana. Nad nimi powstał daszek wykonany z drew-
nianych deseczek z ornamentyką w ludowym stylu. Krzyż, perełka sztuki ludowej, 
stojący osiemdziesiąt lat pod Bukowym Groniem na pamiątkę nieszczęśliwej miłości, 
na prośbę konserwatora zabytków w 2016 r., trafił do gminnego rejestru zabytków.  
W latach 2016 -2017 r., dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska-
Polska, został oddany do konserwacji. 

Do krzyża, znajdującego się na gruntach Lasów Państwowych, wytyczono Szlak Wspo-
mnień. Rzeźba ta, zyskuje coraz większą rzesze osób nią zainteresowanych, zarówno 
mieszkańców, turystów, artystów, jak i dziennikarzy. Jednych przyciąga jej historia 
powstania, wokół której narosło wiele legend, drugich artyzm rzeźby i osoba Ludwika 
Konarzewskiego, słynnego artysty z Istebnej, miejscowych sentyment do tego co „na-
sze”, lokalne, będące częścią ich życia i wspomnień. Dla jeszcze innych jest to miejsce 
kultu religijnego, ci ostatni składają u podnóża rzeźby kwiaty, zawieszają różańce, 
zapalają znicze, niektórzy zostawiają monety na szczęście, jako symbol nowego zwy-
czaju, bo pod krzyż przychodzą zakochani, którym ma to miejsce przynieść szczęście.

Prawda i legenda
Wraz z mijającymi latami wokół krzyża narosło sporo opowieści i legend. Powstało 
wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych historii. Najbardziej wiarygodna z nich po-
daje: Eliza Dworzak, córka karczmarzy z Bielska przyjeżdżała do Brennej wypoczywać, 
całe dnie spędzała nad potokiem Nostrożny, gdzie czytała książki i kąpała się w plosie 
przy zaporze. Jak przystało na przedwojenną bielszczankę mówiła (jak cała jej rodzina) 
głównie po niemiecku, rzadziej i z trudem po polsku. Wśród mieszkańców Brennej 
zapamiętana została jako osoba miła i kulturalna. Bywało, że podczas wakacyjnego 
odpoczynku odwiedzał ją jej narzeczony, o imieniu Artur, który do Brennej przechodził 
przez Błatnią i Bukowy Groń. Ponieważ chłopak pochodził z prostej rodziny, z zawodu 
był zaś fryzjerem, rodzice nie pochwalali wyboru serca córki i nie zezwolili na zawarcie 
związku dwojgu zakochanym. Nie przeszkadzało to jednak młodym ludziom przez 
dłuższy czas w tajemnicy spotykać się w Brennej i cieszyć spędzanymi wspólnie chwi-
lami. W końcu jednak dziewczyna poddała się jednak woli rodziców i zdecydowała się 
rozstać z ukochanym. Pamięć o nim i ich uczuciu nie dawała jej jednak spokoju, stąd w 
miejscu ich ostatniego widzenia kazała postawić krzyż, by w ten sposób zadość uczynić 
niespełnionej miłości. Eliza do Brennej wracała nieraz, również po wojnie, odwiedzając 
tak ważne dla siebie miejsce. W rozmowach z mieszkańcami nie chciała jednak wracać 
do historii, która poprzedziła powstanie krzyża. 

Powstanie Krzyża
Nie tylko historia zakochanych ma wiele wersji, również wokół samej rzeźby narosło 
kilka hipotez. W kronice parafialnej jako autor krzyża figuruje Jan Wałach, wśród nie-
których mieszkańców zaś przechowywana jest informacja, iż w jego powstaniu brał 
udział również miejscowy rzeźbiarz Paweł Jaworski. Dziś uznaje się, iż krzyż powstał 
w pracowni artysty Ludwika Konarzewskiego w Istebnej na Buczniku. 

Kříž zamilovaných, který je lokalizován pod Bukowym Groniem, vznikl v roce 1934, 
jedná se o dřevěnou plastiku znázorňující Kříž Boží muka s Matkou Boží a sv. Janem v 
podobě stromu života, na kterém jsou umístěny tři postavy: Ukřižovaného Ježíše, Mat-
ky Boží a sv. Jana. Nad nimi vznikla stříška zhotovená z dřevěných desek s ornamenty 
v lidovém stylu. Kříž, perla lidového umění, která již osmdesát let stojí pod Bukowym 
Groniem jako připomínka nešťastné lásky, byl na návrh památkářů v roce 2016 zařazen 
na obecní seznam památek. V letech 2016 -2017, díky projektu spolufinancovanému 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko, byl restaurován.  

Ke kříži, nacházejícímu se na pozemku státních lesů, byla vytýčena Stezka vzpomínek 
(Szlak Wspomnień). Tato plastika si získává stále větší popularitu, a to jak z řad míst-
ních, turistů, umělců, tak i novinářů. Jedny láká historie jejího vzniku, kolem které 
se objevilo mnoho legend, druhé umělecké zpracování sochy a osobnost Ludwika 
Konarzewského, významného umělce z Istebné, pro místní je to sentiment k tomu, 
co je „naše”, lokální, co tvoří součást jejich života a vzpomínek. Pro jiné je to místo 
náboženského kultu, ostatní pokládají u podstavce plastiky květiny, zavěšují růžence, 
zapalují svíce, někteří zanechávají mince pro štěstí, jako symbol nového zvyku, neboť 
ke kříži přicházejí zamilovaní, jimž má toto místo přinést štěstí v lásce.

Pravda a legenda
Spolu s ubíhajícími lety se kolem kříže objevilo několik příběhů a legend. Vznikly 
mnohé více či méně pravděpodobné historky. Nejvěrohodnější z nich udává: Eliza 
Dworzak, dcera hospodských z Bielska přijížděla do Brenné odpočívat, celé dny trávila 
u potoka Nostrożny, kde čítávala knížky a koupala se v tůňce u přehrady. Jak se patřilo, 
jako správná předválečná dívka z Bielska mluvila (stejně jako celá její rodina) hlavně 
německy, méně a s obtížemi polsky. Obyvatelé Brenné si ji pamatovali jako milou a 
kultivovanou dívku. Občas ji během prázdninového pobytu navštěvoval její snoubenec 
jménem Artur, který do Brenné přicházel přes Błatnou a Bukowy Groń. Protože však 
chlapec pocházel z chudé rodiny, povoláním byl holičem, rodiče neschvalovali výběr 
partnera dcery a nepovolili zamilovanému páru uzavřít manželství. To však mladým 
lidem nepřekáželo, aby se poměrně dlouhou dobu tajně setkávali v Brenné a těšili 
se ze společně strávených chvilek. Nakonec se dívka přeci jen podvolila vůli rodičů a 
rozhodla se se svým milým rozejít. Památka na něj a jejich lásku ji však nedala spát, 
proto v místě jejich posledního setkání nechala postavit kříž, aby tímto způsobem 
připomenula nenaplněnou lásku. Eliza se do Brenné nejednou vracela, i po válce, aby 
navštívila místo, které pro ni bylo tolik důležité. V hovorech s obyvateli se však nechtěla 
vracet do minulosti, která předcházela vzniku kříže. 

Historie vzniku Kříže
Nejen příběh zamilovaného páru má mnoho verzí, rovněž kolem samotné plastiky se 
vyrojilo několik hypotéz. Ve farní kronice jako autor kříže figuruje Jan Wałach, mezi 
některými starousedlíky zase koluje informace, že na jeho vzniku se podílel také místní 
sochař Paweł Jaworski. Dnes se traduje, že kříž vznikl v dílně umělce Ludwika Kona-
rzewského v Istebné na Buczniku. 


