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IPierwszy słowacki szlak tematyczny od 1996 roku łączy lokali-

zacje, miasta, gminy i obiekty będące żywą pamiątką po epoce 

średniowiecza i stylu gotyckim – w jego najczystszej i najwyra-

zistszej postaci – oraz świadectwem wybitnego talentu średnio-

wiecznych rzemieślników, którzy działali niegdyś na terytorium 

dawnego Spiszu i Gemeru. Szlak, podzielony na cztery odcinki, 

w kraju preszowskim obejmuje malownicze centra średniowiecz-

nych miast, majestatyczne zamki, kościoły oraz kapliczki.
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Odcinek spisko-tatrzański (od 2000 roku)

Vrbov:  kościół św. Serwacego

Ľubica:  kościół Wniebowzięcia Maryi Panny

Kieżmark:   drewniany ewangelicki kościół artykularny, 

 Bazylika św. Krzyża; zamek w Kieżmarku – muzeum

Wielka Łomnica:   kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Poprad:  kościół św. Idziego, Muzeum Podtatrzańskie

Poprad – Spiska Sobota:   kościół św. Jerzego

Poprad – Matejovce:  kościół św. Stefana Króla

Odcinek spisko-pieniński (od 2000 roku)

Strážky:  kasztel – galeria, kościół św. Anny

Spiska Biała:   kościół św. Antoniego Pustelnika

Slovenská Ves:   kościół Oczyszczenia Maryi Panny

Spišská Stará Ves:   kościół pw. Wniebowzięcia Maryi Panny

Czerwony Klasztor:    klasztor kartuzów z kościołem św. Antoniego 

 Pustelnika

Stara Lubowla:    Zamek Lubowelski – muzeum, kościół św. Mikołaja

Hraničné:  kościół pw. Maryi Panny

Podolínec:   kościół pw. Wniebowzięcia Maryi Panny, kościół 

i klasztor pijarów

Odcinek gemersko-rymawski (od 2000 roku)

Tisovec:  kościół ewangelicki

Rimavské Brezovo:  kościół ewangelicki

Kyjatice:  kościół ewangelicki

Kraskovo:  kościół ewangelicki

Rimavská Baňa:  kościół ewangelicki

Rimavská Sobota:  Muzeum Gemeru i Malohontu

Číž:  uzdrowisko

Žíp:  kościół ewangelicki

Odcinek spisko-gemerski

Lewocza:  Kościół św. Jakuba, Ratusz – muzeum

Dravce:  Gotycki most kamienny, kościół antonitów

Spiski Czwartek:   kościół św. Władysława i kaplica rodu Zápoľya

Spiska Nowa Wieś:   kościół pw. Wniebowzięcia Maryi Panny i wieża

Markušovce:  kasztel i pałac letni Dardanely – muzeum

Dobšiná:   kościół ewangelicki + możliwość zwiedzania  

Dobszyńskiej Jaskini Lodowej

Stratená:  kościół św. Augustyna

Murań:   Zamek Murań (ruiny)

Revúca:  kościół św. Wawrzyńca

Chyžné:  kościół pw. Zwiastowania Maryi Panny

Štítnik:  kościół ewangelicki

Ochtiná:   kościół ewangelicki + możliwość zwiedzania  

Ochtyńskiej Jaskini Aragonitowej

Koceľovce:  kościół ewangelicki

Betliar:  kasztel Betliar; muzeum i park

Rožňava:   katedra Wniebowzięcia Maryi Panny,  

kościół ewangelicki, strażnica

Krásnohorské Podhradie:   zamek Krásna Hôrka, Galeria Rodu Andrássy, Mau-

zoleum Rodu Andrássy

Smolník:  kościół św. Katarzyny

Gelnica:  kościół pw. Wniebowzięca Maryi Panny, 

 Muzeum Górnicze

Krompachy:  kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Spišské Vlachy:  kościół św. Jana Chrzciciela

Žehra:  kościół św. Ducha

Spiskie Podgrodzie:   Zamek Spiski, Kościół pw. Narodzenia Maryi Panny

Spiska Kapituła:   katedra św. Marcina

Spišský Hrhov:   neobarkowy kasztel
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Główne prace budowlane prowadzono 

przez cały XIV wiek. Wówczas wybu-

dowano kościół i kaplicę św. Jerzego, 

ufundowaną przez koszyckiego miesz-

czanina, Juraja Ulenbacha, która miała 

służyć mu za kaplicę pogrzebową. W 

późniejszym okresie trwały intensywne 

prace nad zdobieniem wnętrza świątyni. 

Dominującym elementem wyposażenia 

stał się ołtarz główny Maryi Panny i św. 

Jakuba Apostoła, który z racji swoich 

rozmiarów (18,62 m wysokości) jest 

uznawany za najwyższy późnogotycki 

ołtarz drewniany w Europie. Ołtarz wyko-

nany z miękkiego drewna lipowego służy 

do celów liturgicznych już od ponad 500 

wnętrze odznacza się wysokimi walorami 

artystycznymi, a zwłaszcza słynny ołtarz 

Mistrza Pawła, freski, kamienie nagrob-

ne postaci historycznych i figuratywne 

witraże.

Kościół od samego początku poświęcony 

był św. Jakubowi, opiekunowi pielgrzy-

mów i robotników, który patronował 

również miastu. Układ obiektu do dziś 

świadczy o tym, iż był to niezwykle 

ambitny projekt, który miał być symbolem 

dobrobytu miasta i wysokiego pozio-

mu życia jego mieszkańców. Znaczenie 

przypisywane świątyni i skala inwestycji 

świadczą także o ich wykształceniu i arty-

stycznym guście.

L E W O C Z A

Kościół św. Jakuba

Gotycki kościół z XIV wieku to największa 

świątynia na Spiszu i druga pod wzglę-

dem wielkości na Słowacji. Znajduje się 

na środku rynku i pełni funkcję rzymsko-

katolickiego kościoła parafialnego. Jego 
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lat. Pokryty licznymi płaskorzeźbami i ob-

razami do dziś wypełnia swoim majesta-

tem przestrzeń od posadzki po sklepienie. 

Jego autorem był Mistrz Paweł z Lewoczy, 

wybitny rzeźbiarz i szanowany obywatel 

miasta.

Zlecenie na wykonanie nowego ołtarza 

głównego – który miał być nie tylko 

chlubą kościelnego prezbiterium, ale 

i symbolem bogactwa spiskiego mia-

sta – otrzymał na początku XVI wieku 

od proboszcza Lewoczy, Jana Henckela. 

Pierwowzorem miał być słynny ołtarz 

główny z Bazyliki Mariackiej w Krako-

wie, uważany za szczytowe osiągnięcie 

znanego norymberskiego rzeźbiarza, Wita 

Stwosza. Prace nad ołtarzem rozpoczęły 

się w 1507 roku i trwały aż do roku 1518. 

Dzieło przyjęło ostatecznie kształt trypty-

ku (składa się bowiem z trzech części). W 

części głównej znajduje się arka z figu-

rami Maryi Panny, św. Jakuba i św. Jana 

Ewangelisty – wszystkie rzeźby wykonane 

zostały w powiększeniu i z dbałością 

o realistyczne przedstawienie postaci. 

Smukła rzeźba Maryi, o twarzy pięknej 

kobiety z małym Jezusem na rękach, mie-

rzy 2,47 m. Berło w prawej ręce i korona 

trzymana przez aniołów nad jej głową 

przypominają o tym, iż jest Regina Coeli 

– Królową Niebios. Stojący po jej prawej 

stronie św. Jakub mierzy 2,32 m. Można 

go poznać dzięki atrybutom: muszli 

na czapce i kiju pielgrzyma. Po lewej 

stronie Maryi znajduje się rzeźba św. Jana 

(2,30 m wysokości) – z typową dziewczę-

cą twarzą i kręconymi włosami, trzyma-

jącego w ręku kielich, z którego wypełza 

wąż. Nad grupą rzeźbiarską można łatwo 

dostrzec cztery figury przedstawiające za-
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pochodzi z XIV wieku. Przyjmuje się, że 

zostały przeniesione z pierwotnego ołta-

rza głównego, który później zastąpiony 

został przez gotyckie arcydzieło. Niedaw-

no ołtarz został poddany gruntownej re-

nowacji. Mistrzowi Pawłowi przypisuje się 

także autorstwo rzeźb św. Jana Jałmużni-

ka, św. Leonarda na ołtarzu św. Mikołaja, 

Maryi na ołtarzu św. Anny oraz grupy 

Narodzenie z ołtarza o tej samej nazwie, 

a także rzeźby Ukrzyżowanego. 

Z okresu działalności proboszcza Jana 

Henckela pochodzi także słynna biblio-

teka kościelna –Bibliotheca Leutscho-

viensis – jeden z pierwszych renesan-

sowych obiektów w mieście. Wysokim 

poziomem artystycznym odznaczają 

się również kościelne freski. Najstarszy 

z nich pochodzi z XIV wieku. Znajduje się 

na północno-wschodniej ścianie prezbi-

terium i przedstawia dwóch mężczyzn 

podczas pracy w polu. Na wschodniej 

ścianie nawy południowej można zoba-

czyć obraz z motywem Ukrzyżowania, 

Maryją i św. Janem. Na trzecim filarze 

nawy północnej pojawia się natomiast 

obraz cierpiącego Chrystusa z początku 

XV wieku. Z tego okresu pochodzi także 

cykl obrazów zatytułowany „Moralitety“, 

przedstawiający siedem czynów miłosier-

dzia i siedem grzechów głównych. Ważną 

częścią duchowego dziedzictwa jest także 

rozległy cykl pt. „Legenda o św. Dorocie“, 

składający się z 20 scen z życia Świętej, 

oraz obraz Sąd Ostateczny w południo-

wym przedsionku świątyni.

Ponadto 40 tablic nagrobnych z epi-

tafiami z okresu od XIV do XVIII wie-

ku świadczy o niegdysiejszej pozycji 

parafialnego kościoła. Tablice informują 

o personaliach zmarłych, dacie śmierci, 

wieku i tytułach wskazujących na pozycję 

społeczną. Do najcenniejszych z nich 

należy epitafium wykonane w 1621 

roku przez kamieniarza i budowniczego, 

Martina Urbanowicza, dla jego żony 

Margity. Dowiadujemy się z niego, iż Mar-

gita była wnuczką rzeźbiarza Pawła, który 

wykonał ołtarz główny. Najstarszy kamień 

nagrobny z XIV wieku jest poświęcony 

koszyckiemu mieszczaninowi, Jerzemu 

Ulenbachowi, który ufundował kaplicę 

św. Jerzego. Wśród epitafiów dominu-

ją tablice poświęcone członkom rodu 

Thurzonów. Najcenniejszy pod względem 

artystycznym jest renesansowy kamień 

nagrobny Aleksego I Thurzona z pierw-

szej połowy XVI wieku. Tablica wykonana 

chodnich Ojców Kościoła: św. Grzegorza 

Wielkiego, św. Hieronima, św. Augustyna 

i św. Ambrożego.

Rzeźby i obrazy po obu stronach skrzydeł 

ołtarza przedstawiają sceny z Nowego 

Testamentu. Narrację otwiera Ostatnia 

Wieczerza, która zgodnie z porządkiem 

liturgicznym rozpoczyna pasję. Postać 

Chrystusa została przez mistrza Pawła 

uchwycona w momencie, gdy jego twarz 

wskazuje, iż jest świadomy, że jeden 

z uczniów go zdradzi. Według historyków 

sztuki przy rzeźbieniu tej sceny artysta 

pozwolił sobie na mały dowcip – prawdo-

podobnie użyczył jednemu z apostołów 

swojej twarzy. Świadczy o tym czapka, 

którą w owym czasie nosili zazwyczaj 

rzeźbiarze. Z perspektywy hierarchii 

apostołów byłaby to postać św. Andrzeja, 

którego Jezus powołał jako pierwszego 

na swojego ucznia. Jeżeli hipoteza ta 

jest prawdziwa, byłby to jedyny zacho-

wany do dzisiaj wizerunek Mistrza Pawła 

z Lewoczy.

Narracja jest kontynuowana w lewym 

skrzydle ołtarza wydarzeniami z życia św. 

Jakuba. Prawe skrzydło zostaje poświęco-

ne Janowi Ewangeliście. Obrazy na ze-

wnętrznej stronie ruchomych skrzydeł 

ołtarza to osiem tworzących spójną 

całość scen z Nowego Testamentu. Kolej-

ne sceny – w linearnym układzie od lewej 

do prawej –  przedstawiają Jezusa w 

ogrodzie Getsmani, Biczowanie, Cierniem 

Ukoronowanie, Ecce Homo, Chrystus 

przed Piłatem, Jezus upada pod Krzyżem, 

Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie.

Dolna część ołtarza, podobnie jak rzeźby 

dwunastu apostołów we fialowym 

szczycie ołtarza, według konserwatorów 
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czeniach znajdują się zbiory Muzeum 

Spiskiego, a sala posiedzeń rady miejskiej 

służy do celów reprezentacyjnych. Popu-

larną atrakcją jest stojąca przed ratu-

szem klatka hańby z XVI wieku, dawniej 

służąca do odbywania kary za drobne 

przestępstwa. Pierwotnie znajdowała się 

w miejscu dzisiejszego kościoła ewan-

gelickiego, później przeszła w prywatne 

ręce rodziny Probstnerów i była przecho-

wywana w dzisiejszym szpitalu. Miasto 

otrzymało ją w darze od rodziny w 1933 

roku i od tamtej pory klatka stanowi 

nieodłączny element rynku. . 

z białego marmuru przedstawia krzyż, 

przed którym klęczy szlachcic z żoną 

i trzema córkami. Na uwagę zasługuje 

także renesansowe epitafium mieszkańca 

Lewoczy, Georga Buchwalda, z 1602 

roku. Jest to najstarsza malowana tablica 

pamiątkowa w kościele.

Ważnym elementem wnętrza świątyni są 

witraże okienne z XIX wieku. Figuratywne 

sceny przedstawiają św. Jerzego walczą-

cego ze smokiem, św. Marcina i żebraka, 

Wniebowzięcie Maryi Panny, św. Jakuba 

z muszlą i laską pielgrzyma, św. Józefa 

z Jezusem i lilią oraz św. Jana Ewangelistę 

z orłem, kielichem i wężem. W kościele 

można także zobaczyć witraże z wize-

runkami św. Stefana (pierwszego króla 

Węgier) i św. Władysława.

W 1550 roku kościół ucierpiał z powo-

du pożaru, który zniszczył sporą część 

miasta. Z okresu późniejszego remontu 

pochodzą renesansowe elementy w 

świątyni: ławy, płyty nagrobne i epitafia. 

Interesująca jest historia przemian religij-

nych związanych z kościołem. Pierwotnie 

katolicki kościół parafialny w 1544 roku 

przeszedł na 130 lat w ręce luteran. Nie 

wpłynęło to negatywnie na stan świątyni, 

wręcz przeciwnie – z okresu tego po-

chodzi kilka interesujących obiektów, jak 

choćby empora (chór) z bogato zdobio-

nymi organami. W ręce katolików kościół 

wrócił na stałe w 1710 roku.

Ratusz 

Do świeckich budowli decydujących 

o niepowtarzalnej aurze Lewoczy na-

leży renesansowy ratusz, budowany w 

okresie od XV do poczatku XVII wieku. 

Wcześniejszy gotycki ratusz spłonął wraz 

z miejskim archiwum w pożarze, który 

pochłonął niemal całe miasto. Obiekt, 

który dotrwał do dnia dzisiejszego, 

ukończono w 1616 roku, później dobu-

dowano do niego jeszcze renesansową 

dzwonnicę. Ratusz przyciąga uwagę 

alegorycznymi wizerunkami cnót oby-

watelskich na fasadzie – umiarkowania, 

ostrożności, odwagi, cierpliwości i spra-

wiedliwości. Obecnie w jego pomiesz-
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S P I S K I  C Z W A R T E K 

Kościół św. Władysława

Świątynia w stylu gotyckim z elementami 

stylu romańskiego zastąpiła w 1402 roku 

wcześniejszy kościół romański, który nie 

mógł już pełnić swojej roli. W 1668 roku 

świątynię przejęli minoryci, którzy kilka-

krotnie ją remontowali, czemu kościół za-

wdzięcza elementy stylu barokowego. Tę 

epokę reprezentuje niemal całe wnętrze 

kościoła pochodzące z XVIII wieku: ołtarz 

na zdobienia i wyposażenie wnętrza. Moż-

na tu zobaczyć freski z końca XIII i połowy 

XV wieku, ołtarze z gotyckimi rzeźbami 

i gotycką drogę krzyżową. Gotycki ołtarz 

główny, powstały około 1450 roku, zacho-

wał się tylko częściowo. Fragmenty ołtarza 

znajdują się dziś w zbiorach Muzeum 

Sztuk Pięknych (Szépművészeti Múzeum) 

w Budapeszcie. W 1956 roku kościół 

przeszedł gruntowną renowację.

Kamienny most gotycki pochodzi praw-

dopodobnie z XIII wieku i do dziś jest w 

pełni funkcjonalny. Składa się z jednego 

łuku z kamienia łupanego.

 

D R A V C E

Kościół św. Elżbiety 

Kolejnym przystankiem na szlaku 

gotyckim jest wieś Dravce. Znajdu-

je się tam wczesnogotycki kościół 

św. Elżbiety z połowy XIII wieku 

(sklepienie jest późniejsze, zostało 

zbudowane w XV wieku). Kościół 

jest cenny zwłaszcza ze względu 
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w Spiskiej Kapitule. Kaplica w Spiskim 

Czwartku nawiązuje do tradycji francu-

skich kaplic pałacowych. Zewnętrzna 

część kaplicy przyciąga uwagę licznymi 

przyporami. We wnętrzu znajduje się 

neogotycki ołtarz skrzydłowy z okres 

regotycyzacji kościoła pod koniec XIX 

wieku. Ołtarz zdobi obraz Zaśnięcia Maryi 

Panny z 1450 roku wykonany na drewnie 

techniką tempery. Późnogotycki relief 

Piety z połowy XVI wieku pochodzi 

prawdopodobnie z pracowni Mistrza 

Pawła z Lewoczy. Motyw Piety znajdziemy 

także w dolnej części kaplicy, w formie 

późnobarokowej płaskorzeźby z końca 

XVIII wieku. Okna górnej kaplicy zdobią 

witraże z herbami rodu Zápolya, Górnych 

i Dolnych Węgier, wizerunkiem cesarza 

Franciszka Józefa I, cesarzowej Elżbiety, 

ostrzyhomskiego arcybiskupa i kardynała 

Ferenca Kolosa Vaszary’ego, spiskich bi-

skupów Pala Szmrecsanyiego i György’e-

go Császki, biskupa bańskobystrzyckiego 

Arnolda Ipolyi-Stummera, biskupa koszyc-

kiego Zsigmonda Bubicsa oraz biskupa 

Vácu Karola Emmanuela Csáky‘ego.  

główny św. Władysława, ołtarze św. 

Franciszka i św. Antoniego z Padwy oraz 

ambona. Z okresu gotyckiego zachowała 

się Pieta z XIV wieku, obraz przedstawia-

jący Zaśnięcie Maryi Panny z 1450 roku 

(zdobiący dawniej ołtarz główny) oraz 

wczesnogotycka chrzcielnica z XIII wieku. 

Gotycki ołtarz główny św. Katarzyny Alek-

sandryjskiej znajduje się dziś w kościele 

katolickim w Turanach. 

Kaplica rodu Zápolya przy kościele 

św. Władysława

Piętrowa kaplica gotycka z 1473 roku 

mieści się przy południowej ścianie 

kościoła św. Władysława. Została ufun-

dowana przez Stefana Zápolya, żupana 

spiskiego i węgierskiego palatyna, jako 

kaplica grobowa. Ostatecznie nie została 

ona wykorzystana w pierwotnym celu – 

fundator i jego rodzina zostali pochowani 
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na Spiszu. Monumentalny ołtarz tablico-

wy uznawano za jedno z najwybitniej-

szych dzieł średniowiecznego malarstwa. 

Kościół przetrwał bez większych strat 

okres reformacji, gdy znajdował się w rę-

kach protestantów. Ucierpiał natomiast w 

wyniku trzęsienia ziemi i powodzi w 1813 

roku, które tak dalece naruszyły dwuna-

wową konstrukcję, że konieczne stało się 

jego zburzenie. Dzisiejsza jednonawowa 

świątynia powstała w latach 1825-1829 

i według historyków jest o jedną trzecią 

mniejsza od swojej poprzedniczki.

Ozdobą wnętrza jest rdzeń ołtarza 

głównego Maryi Panny z obrazami tabli-

cowymi z lat 1493-1494. Zachowała się 

rzeźba Maryi i sześć z dwunastu obrazów. 

Druga połowa ołtarza znajduje się w 

zbiorach Słowackiej Galerii Narodowej w 

Bratysławie. Fasadę kościoła zdobi obraz 

Narodzenia Maryi Panny z 1853 roku. 

Zachowane obrazy tablicowe przed-

stawiają dwunastoletniego Jezusa oraz 

scenę wprowadzenie trzyletniej Maryi 

do świątyni. Naprzeciwko nich znajdują 

się obrazy Ucieczki do Egiptu i męczeń-

skiej śmierci św. Urszuli. W tylnej części 

świątyni można podziwiać zachowany 

gotycki ołtarz skrzydłowy z 1521 roku 

poświęcony św. Barbarze. Główną ozdo-

bą ołtarza jest rzeźba Maryi Panny, Matki 

Mądrości i Królowej Dziewic, do której 

w XX wieku dołączyły rzeźby św. Stefana 

i św. Władysława. Ruchome części ołtarza 

ozdabiają wizerunki świętych męczennic.

 

S P I S K I E  P O D G R O D Z I E

Kościół Narodzenia Maryi Panny

Gotycki kościół powstał w 1258 roku w średnio-

wiecznym mieście, w którym bujnie rozwijało się 

życie religijne. Wieża kościoła jest nieco starsza 

– pierwotnie zbudowano ją w stylu romańskim, 

później dołączono elementy klasycystyczne. 

W 1470 roku świątynia została gruntownie 

przebudowana, w wyniku czego zyskała dodat-

kową nawę i prezbiterium. Swego czasu był to 

prawdopodobnie największy kościół dwunawowy 



ostrzyhomskiej. Plan udało się zrealizować 

dopiero w 1776 roku, gdy Maria Teresa 

zgodziła się na powstanie diecezji spiskiej, 

a Watykan zatwierdził tę decyzję. W skład 

nowej diecezji wszedł Spisz, Liptov i Ora-

wa, a kościół św. Marcina podwyższono 

do rangi katedry.

Trójnawowa romańsko-gotycka katedra 

biskupia z XIII wieku, wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, to 

dominujący element dzielnicy Spiskiego 

Podgrodzia. Ta monumentalna świąty-

nia pierwotnie została zbudowana jako 

romańska bazylika trójnawowa o masyw-

nych sklepieniach krzyżowych i z dwoma 

wieżami. Z konstrukcji tej zachowała się 

północna ściana z portalem wejściowym 

i wąskim oknem oraz część wschodniego 

S P I S K A  K A P I T U Ł A

Katedra św. Marcina

Spiska Kapituła była w średniowieczu ośrodkiem 

władzy kościelnej. Na przełomie XII i XIII wieku 

znajdowała się tu siedziba prepozyta spiskie-

go, któremu podlegali mieszkańcy żupanatu 

spiskiego. W XIII wieku miasto zyskało przywilej, 

na podstawie którego miało prawo sporządzać, 

sprawdzać i przechowywać akty notarialne 

i weryfikować księgi majątkowe. Przez długi czas 

prepozyci starali się uniezależnić od archidiecezji 
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przetrwały tylko obrazy tablicowe z ruchomych 

i stałych skrzydeł. W centralnej części znajdują się 

rzeźby Maryi i św. Marcina. Na przedniej stronie 

ruchomych skrzydeł umieszczono wizerunki świę-

tych władców, a z drugiej strony sceny pasyjne. 

Czarny gawron z pierścieniem w dziobie jest 

symbolem fundatora ołtarza, Macieja Korwina, w 

którego herbie znajdował się ten motyw.

W skład katedralnych ozdób wchodzą także inne 

rzeźby, obrazy, epitafia i tablice pamiątkowe. 

Jedyny romański fresk średniowieczny znajduje 

się pod małym portalem. Przedstawia koronację 

Karola Roberta na króla Węgier. Na witrażach 

okiennych zobrazowano sceny z życia św. Mar-

cina i jego patrona, św. Jerzego. 

W kościele znajdują się dziś trzy 

organy umieszczone w neogo-

tyckich szafach. W 2003 roku w 

katedrze złożono szczątki biskupa 

Jána Vojtaššáka.

muru z romańskim łukiem triumfalnym.

Wzrastająca liczba wiernych oraz stop-

niowe niszczenie świątyni doprowadziły 

w 1462 roku do pierwszej przebudowy. 

Z tego okresu pochodzi gotyckie prezbi-

terium. Dzięki dobudowaniu dwóch naw 

bocznych o wysokości nawy głównej 

zamieniono świątynię w trójnawowy 

kościół halowy, który wraz z jedenasto-

ma ołtarzami został poświęcony w 1478 

roku.

Pod koniec XV wieku kościół poszerzył 

się o kaplicę pogrzebową rodu Zápolya, 

która nawiązywała stylem do projektu 

pierwotnej kaplicy w Spiskim Czwartku, 

jednak odbiegała od niej pod względem 

smukłości i precyzji wykonania. Późno-

gotycki obiekt zbudowany na planie 

prostokąta zamkniętego wielokątem po-

siada delikatną siatkę sklepień żebrowych 

i wysokie gotyckie okna.

Pod koniec XVIII wieku katedra została 

poddana regotycyzacji i poszerzo-

na o boczne przybudówki. Zachodni 

i północny portal został odrestaurowany 

w stylu neoromańskim. We wnętrzu 

położono nową warstwę tynku, nową 

posadzkę i gotyckie ornamenty. Baro-

kowe wyposażenie kościoła zastąpiono 

gotyckim. Z trzynastu ołtarzy barokowych 

zachowały się tylko nieliczne, w dodatku 

zostały one dość brutalnie przemalowa-

ne. Z oryginalnego ołtarza głównego 
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Kamienny most

Oprócz kościoła w wiosce znajduje się 

jeden z nielicznych kamiennych mostów 

łukowych na Słowacji. Został on zbu-

dowany w XVI wieku, ale współczesny 

kształt zyskał dopiero po przebudowie 

z 1803 roku. Ma długość 40 m i szerokość 

10 m. Jako zabytek historyczny i technicz-

ny do dziś pełni swoją pierwotną funkcję.

Neobarokowy kasztel

Kasztel z końca XIX wieku z elegancką 

fasadą i gustownymi schodami powstał 

na potrzeby szlacheckiego rodu Csaky. 

Zbudowany został we francuskim stylu 

pseudobarokowym przez architekta He-

inricha Adama. Już w latach 1908-1910 

zainstalowano w nim centralne ogrze-

wanie i oświetlenie elektryczne. Kasztel 

posiada 365 okien. W jego wnętrzu 

można podziwiać klasyczne kominki, 

każdy z innego rodzaju marmuru, oraz 

sufity z ozdobami ze stiuku, a także szcze-

gólnie cenny kasetonowy sufit z drewna 

w jadalni hrabiego. We foyer znajdują 

się obrazy naścienne obramowane przez 

prof. Horwatera z Wiednia, masywny 

barokowy stół gościnny i inne eksponaty. 

Uwagę zwraca także dach kasztelu o inte-

resującej konstrukcji i wielu świetlikach 

zapewniających naturalne oświetlenie 

pomieszczeń. Wokół kasztelu rozciąga 

się park o powierzchni prawie 17 ha. 

Obecnie kasztel jest siedzibą ośrodka 

resocjalizacyjnego dla młodzieży.

Kościół św. Szymona i św. Judy

Kolejny świadek epoki średniowiecza 

znajduje się w miejscowości Spišský 

Hrhov – to rzymskokatolicki, zbudowa-

ny w stylu gotyckim kościół Świętych 

Szymona i Judy. Świątynia była wielokrot-

nie przebudowywana. Wieża z attyką w 

stylu renesansowym została ukończona w 

1708 roku. 

S P I Š S K Ý  H R H O V
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Kościół św. Serwacego 

Wieże kościoła św. Serwacego widoczne 

są już z daleka przy wjeździe do Vrbova. 

Świątynia stanowi dominujący element 

głównego placu miejskiego i panoramy 

miasta. Jest to jedyny kościół na Słowacji, 

któremu od 1222 roku patronuje św. 

Serwacy, patron ślusarzy i stolarzy. Był 

on pierwszym biskupem Belgii. Uciekając 

przed Hunami, ukrył się w Maastricht, 

gdzie został pochowany w miejscowej 

katedrze. Wizerunek świętego znajduje 

się na brązowej chrzcielnicy, na której 

czterokrotnie wytłoczono herb miasta 

Vrbov z jego podobizną. Można go 

poznać po biskupiej lasce i kluczu, który 

według legendy miał otrzymać od św. 

Piotra. Podobno klucze zostały rzeczy-

wiście znalezione przy grobie świętego. 

W 2008 roku kościół został gruntownie 

odrestaurowany i do dziś pełni rolę kato-

lickiej świątyni.

V R B O V
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Wagnera. W 1390 roku papież Bonifacy 

IX udzielił odpustu wszystkim, którzy 

wsparli budowę tutejszego kościoła. 

Dzięki temu świątynia zyskała łukowe 

sklepienie, nowe okna i zakrystię. Wnę-

trze kościoła uległo zniszczeniu w czasie 

wojen husyckich.

Kościół został przebudowany w XV-XVI 

wieku w stylu gotyckim. Z tego okresu 

pochodzi ołtarz św. Mikołaja. Mieszkańcy 

Ľubicy zlecili wykonanie nowych ołtarzy 

także lewockiej pracowni Mistrza Pawła, 

z której pochodzi zachowana do dziś 

skrzynia ołtarza głównego z rzeźbami Ma-

ryi Panny, Jezusa i jednej świętej. W 1546 

roku na fali reformacji, tak jak w innych 

miastach spiskich, kościół przeszedł w 

ręce protestantów. Pod zarząd kościoła 

katolickiego powrócił w 1674 roku, co 

jest paradoksem, gdyż liczba ewangeli-

ków w mieście znacząco przewyższała 

wtedy liczbę katolików. W 1708 roku 

kościół spłonął wraz z wieżą w pożarze. 

Wówczas również uszkodzony został 

ołtarz główny. Od 1772 roku świątynię 

ozdabia malarstwo iluzjonistyczne.

Kościół poniósł poważne straty w czasie 

I wojny światowej. W roku 1916 i 1917 

zagrabiono trzy kościelne dzwony, 80 

piszczałek organowych i miedziane pokry-

cie dachu. Po pożarze z 1934 roku parafia 

rozpoczęła prace rekonstrukcyjne, które 

były później kontynuowane w latach 

60. i 80. Odrestaurowano rdzeń ołtarza 

głównego z gotycką skrzynią i rzeźbą 

Maryi autorstwa Pawła z Lewoczy, a także 

ołtarze boczne. Uwagę zwiedzających 

zwraca cenny gotycki portal z XIII wieku, 

bogato zdobiony gruszkowym ornamen-

tem i krabami. W miejscu jednego z nich, 

po lewej stronie, znajduje się głowa 

Adama. Głowa jego partnerki Ewy nie 

zachowała się.Kościół parafialny Wniebowzięcia Maryi 

Panny

Kościół z połowy XIII wieku został zbudowa-

ny przez niemieckich osadników na wzgórzu 

wznoszącym się nad miasteczkiem. Pierwotnie 

była to świątynia romańska. W 1330 roku została 

rozbudowana w stylu gotyckim. Do dziś wiernych 

na liturgię z kościelnej wieży zwołuje cenny 

dzwon z 1475 roku, odlany na cześć Maryi Panny 

przez słowackich ludwisarzy – Pavla Gaala i Jana 

Ľ U B I C A 
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świątyni protestanckiej w każdym mieście 

królewskim na koszt wspólnoty ewan-

gelickiej. Świątynia musiała znajdować 

się na przedmieściach i zostać wykona-

na z najtańszych materiałów. Dlatego 

kościoły artykularne budowano wyłącznie 

z drewna. Kieżmarska świątynia została 

sfinansowana przez protestantów z całej 

Europy oraz ze zbiórki zarządzonej w Da-

nii i Szwecji przez tamtejszych władców. 

Miejscowym rzemieślnikom w budowie 

mieli ponoć pomagać także szwedzcy 

marynarze, dlatego bryła kościoła przypo-

mina odwrócony kadłub łodzi. Świątynię 

zbudowano na planie równoramiennego 

krzyża greckiego. Niepozorna zewnętrzna 

forma kościoła kontrastuje z bogatym ba-

rokowym wnętrzem. Do dnia dzisiejszego 

na suficie zachował się obraz dwunastu 

apostołów i czterech ewangelistów na tle 

nieba z obłokami. Centralnym motywem 

ołtarza głównego jest motyw drogi 

krzyżowej, wykonany przez lokalnego 

rzeźbiarza, Jana Lercha, który jest także 

autorem ozdobnej ambony. Konstruk-

torzy zaprojektowali ją w taki sposób, iż 

jest widoczna z każdego miejsca świątyni. 

Godnym uwagi elementem wyposażenia 

kościoła są także organy, które uznaje 

się za najstarsze i najcenniejsze dwuma-

nuałowe organy na Słowacji. Jedynym 

obiektem z kamienia jest zakrystia z dwo-

ma pomieszczeniami – dawna renesanso-

wa gospoda. 

Ewangelicki kościół artykularny 

Świętej Trójcy

Ewangelicki kościół artykularny Świę-

tej Trójcy jest wyjątkowy pod wieloma 

względami. Pochodzi z 1717 roku, 

czyli okresu prześladowań protestantów, 

którzy mieli prawo budować świątynie 

na podstawie artykułu kodeksu zatwier-

dzonego przez sejm w Sopronie w 1681 

roku. Pozwalał on na zbudowanie jednej 

K I E Ż M A R K
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Zamek Kieżmarski 

Zamek w Kieżmarku to jedyny w pełni 

zachowany zamek na Spiszu. Jest to 

tzw. zamek miejski – został zbudowany 

bezpośrednio na terenie miasta w celach 

obronnych. Pierwsze wzmianki na jego 

temat pochodzą z 1463 roku. Znajdu-

je się pod wzgórzem zamkowym we 

wschodniej części miasta. Obecnie jest on 

siedzibą muzeum, w którym można obej-

rzeć wystawy poświęcone historii miasta 

i okolic. Wystawa zabytkowych pojazdów 

i sprzętu strażackiego prezentuje unikato-

we motocykle i samochody, jak np. Škoda 

154 z 1929 roku, jedyne tego rodzaju 

auto w Europie, czy Praga Alpha Phaeton, 

samochód, którym poruszał się Tomasz 

Baťa, szukając miejsca pod nową fabrykę, 

powstałą później w miejscowości Svit. W 

ramach wycieczki po zamku zwiedza się 

także kaplicę, komorę głodową i wieżę 

widokową.

Bazylika Krzyża Świętego

Budowę tego kościoła, podwyższonego 

do rangi bazyliki mniejszej w 1998 roku, 

rozpoczęto już w pierwszej połowie 

XIII wieku. W latach 1444-1498 razem 

z władcą zamku z rodu Zapolya miasto 

rozpoczęło przebudowę, w efekcie której 

świątynia nabrała wyrazistego gotyckiego 

charakteru i zyskała trzy różne rodzaje 

sklepień: sieciowe, gwiaździste i krzyżo-

we. Gotycka jest także większość wy-

posażenia – ołtarze boczne, chrzcielnica 

i stalle. Z początku XVI wieku pochodzą 

stalle pod wielkim chórem przeznaczone 

dla członków rady miejskiej i rajcy. Ołtarz 

główny zdobi wizerunek ukrzyżowanego 

Chrystusa z pracowni Wita Stwosza. W 

okresie reformacji, gdy miasto w więk-

szości zamieszkiwane przez Niemców 

przeszło na protestantyzm, kościół należał 

do ewangelików (miało to miejsce w 

latach 1531-1673, przejściowo również 

w okresie 1678-1687 oraz 1705-1709). 

W pobliżu bazyliki znajduje się renesan-

sowa dzwonnica z krenelażem i herbami 

cesarskiego rodu Habsburgów, Węgier 

i miasta Kieżmark. Została zbudowana 

w 1591 roku i uznawana jest za najpięk-

niejszą dzwonnicę na Spiszu. Dzwonnica 

łączy się z budynkiem dawnej katolickiej 

szkoły ludowej, powstałej z przebudo-

wanej kaplicy Świętej Trójcy. Do szkoły 

tej uczęszczał również Josef Maximili-

án Petzval (1807-1891), fizyk i twórca 

nowoczesnej fotografii. Bazylika Krzyża 

Świętego to pierwsza bazylika niemariac-

ka na Słowacji. 
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Spiskich Proboszczów, do którego mogli 

należeć wyłącznie księża spiscy. Pierwsze 

freski powstały w świątyni krótko po roz-

budowie. Z tego okresu pochodzi obraz 

św. Mikołaja z południowej części nawy, 

noszący ślady stylu późnoromańskiego. 

Obraz przedstawia świętego w nietypo-

wym towarzystwie – pojawiają się obok 

niego czterej młodzieńcy, synowie Rykolfa 

z Łomnicy, fundatora świątyni i prawdo-

podobnie obrazów. Prezbiterium zostało 

ozdobione freskami w połowie XIV wie-

ku. Przedstawiają one dzieje zbawienia 

zwieńczone twarzą Chrystusa z Mandy-

lionu, a także Mojżesza z uniesionymi 

dłońmi, dzięki którym, jak czytamy w 

Starym Testamencie, Hebrajczycy odnieśli 

zwycięstwo w jednej z bitew.

Wysokim poziomem artystycznym odzna-

cza się także fresk z XIV wieku na pół-

nocnej ścianie zakrystii. Jego centralnym 

motywem jest scena, w której św. Włady-

sław pokonuje Połowców (Kumanów) w 

bitwie pod Kerles. Autorem był prawdo-

podobnie artysta włoskiego pochodze-

nia. Jest to jeden z najstarszych fresków 

na Słowacji. Został on odrestaurowany w 

latach 1960-1966, a od 1967 roku jego 

dokładna kopia znajduje się w Muzeum 

Wschodniosłowackim w Koszycach.

W kościele znajdowało się niegdyś kilka 

późnogotyckich ołtarzy, z których dwa 

przetrwały do dnia dzisiejszego – ołtarz 

skrzydłowy św. Mikołaja z 1490 roku i oł-

tarz poświęcony Maryi Pannie z Jezusem 

z około 1494 roku.

 

Kościół parafialny św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej

Jednonawowy kościół romańsko-gotycki 

został zbudowany przy drodze na uforty-

fikowanym terenie w latach 1270-1280. 

O jego romańskim pochodzeniu świadczy 

kilka elementów architektonicznych, 

przede wszystkim ściśnięte okna. Miejsco-

wa parafia cieszyła się prawdopodobnie 

sporym szacunkiem i odgrywała ważną 

rolę na Spiszu, o czym świadczy fakt, iż 

tutejszy proboszcz należał do Bractwa 

W I E L K A  Ł O M N I C A
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na świątynie dwunawową. Z tego okresu 

pochodzi zakrystia i kaplica św. Walente-

go, która została poważnie uszkodzona w 

czasie pożaru z 1708 roku i nie zachowa-

ła się do dnia dzisiejszego. W XVIII wieku 

barok odcisnął swoje piętno na konstruk-

cji i wnętrzu świątyni. Wówczas dobu-

dowany został południowy przedsionek 

i zakrystia, a wnętrze zyskało nowy ołtarz 

główny poświęcony św. Idziemu. Do ba-

rokowej rekonstrukcji przyczynił się także 

ówczesny cesarz, Józef II. W 1942 roku 

kościół został zamknięty ze względów 

bezpieczeństwa na 50 lat. Jego dzisiejszy 

wygląd, po licznych pracach renowacyj-

nych i konserwatorskich, odzwierciedla 

stan świątyni z końca XIX wieku. Dominu-

jącym elementem architektonicznym 

niemal kwadratowej nawy kościoła jest 

masywny dziesięciokątny filar podtrzymu-

jący sklepienie z gotyckim ożebrowaniem. 

Niemal wszystkie ściany gęsto pokrywają 

freski z motywami chrystologicznymi 

i scenami z życia świętych. Godne uwagi 

są również freski na łuku tryumfalnym, 

wśród których pojawia się najstarszy 

obraz Tatr Wysokich. Z pozostałych ele-

mentów wyposażenia do dziś przetrwały: 

renesansowa chrzcielnica z czerwonego 

marmuru, barokowa ambona i późnoba-

rokowy ołtarz główny. Cenne artefakty 

związane z kościołem – kielich z drugiej 

połowy XIV wieku i tablicowy obraz 

z motywem Madonny z 1484 roku – znaj-

dują się obecnie w zbiorach Słowackiej 

Galerii Narodowej.

Kościół św. Idziego

Pierwotnie świątynia gotycka, później przebudo-

wana częściowo w stylu barokowym, znajduje się 

na historycznym obszarze Popradu. Razem z przy-

legającą doń renesansową dzwonnicą z XVI wie-

ku, kolumną Niepokalanej i ewangelickim kościo-

łem Świętej Trójcy tworzy zespół najcenniejszych 

zabytków miasta. Według zachowanych źródeł 

został zbudowany około 1245 roku. Powstał jako 

świątynia jednonawowa zamknięta prezbite-

rium. W XIV wieku kościół został przebudowany 

P O P R A D
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Kościół parafialny św. Jerzego

Kościół z pierwszej połowy XII wieku to najstarszy 

zachowany obiekt w tej miejscowości, która jest 

dziś dzielnicą Popradu. Świątynia położona jest 

na wzniesieniu w północno-wschodniej części 

wielkiego, trójkątnego placu. Jego wyposażenie 

S P I S K A  S O B O T A 

Muzeum Podtatrzańskie

Historia tego muzeum sięga drugiej poło-

wy XIX wieku, gdy w Starym Smokowcu 

powstała pierwsza organizacja turystycz-

na – Węgierskie Towarzystwo Karpackie 

(Uhorský karpatský spolok). Obecnie 

zarządza ponad 47 tysiącami eksponatów 

i 18 tysiącami woluminów w bibliotece. 

Muzeum mieści się w dwóch zabyt-

kowych budynkach: w Popradzie przy 

ulicy Vajanskiego 72 oraz na Sobotskom 

námestí w miejscowości Spiska Sobota. 

W ramach dziesięciu stałych ekspozycji 

prezentuje zwiedzającym życie nean-

dertalczyka, prehistorię i średniowiecze 

u podnóża Tatr, historię Popradu na prze-

strzeni wieków, dzieje druku na płótnie, 

podtatrzańskie cechy i rzemiosła, życie 

mieszczan i ważne postaci z historii 

Spiskiej Soboty. Jednym z najbardziej uni-

katowych eksponatów, który można dziś 

podziwiać w muzeum, jest grób germań-

skiego wodza z przełomu IV i V wieku 

p.n.e., odkryty w 2006 roku podczas 

budowy strefy przemysłowej w Popradzie. 

Jest to zadaszona komora z drewnianym 

sarkofagiem w urządzonym wnętrzu, w 

którym oprócz pozostałości ubrań zmarłe-

go zachowały się także potrawy zakon-

serwowane w naczyniach ceramicznych 

i z brązu, a także przedmioty użytkowe 

i ozdobne z brązu, srebra i złota.
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M A T E J O V C E

Farský kostol sv. Štefana – kráľa  

Kościół św. Stefana Króla zbudowano w 

stylu gotyckim w pierwszej połowie XIV 

wieku. Jest to jednonawowa świątynia 

z nawą przedłużającą się w prezbiterium, 

z jednopolowym sklepieniem krzyżowym 

i ściętym łukiem tryumfalnym. Nawa 

opiera się na dwóch wielokątnych filarach 

z krzyżowym sklepieniem żebrowym. W 

zachodniej części znajduje się murowany 

chór organowy. W XVIII wieku kościół 

został przebudowany w stylu baroko-

wym, a gotyckie okrągłe okno zostało 

zamurowane.

i zdobienia należą do najlepiej zacho-

wanych i najcenniejszych na Słowacji. 

Pierwotnie był to kościół późnoromański, 

przebudowany następnie w stylu gotyc-

kim. Fragmenty dawnego stylu można 

rozpoznać w południowym portalu, 

murach okalających świątynię i czworo-

kątnej wieży. Sześć zachowanych ołtarzy 

gotyckich pochodzi z okresu między XV 

i XVI wiekiem. Ołtarz główny św. Jerzego 

został wykonany w 1516 roku przez 

Mistrza Pawła z Lewoczy. Po jego lewej 

stronie znajduje się najstarszy ołtarz, 

z 1464 roku, poświęcony Maryi Pannie. 

Jego autor nie jest znany. Na skrzydłach 

ołtarza św. Antoniego Pustelnika z 1503 

roku zachowały się obrazy o wysokiej 

wartości artystycznej. Niezwykle cennym 

elementem wyposażenia są również rzeź-

bione organy z 1662 roku o szerokości 

780 cm, na które składa się 814 pisz-

czałek. W pobliżu kościoła znajduje się 

renesansowa dzwonnica wybudowana w 

latach 1588-1589.
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ną z biblioteką dla węgierskich szlachci-

ców. Odrestaurowany kasztel znajduje się 

na terenie urzekającego parku angielskie-

go. Nosi on na sobie ślady różnych stylów 

architektonicznych: od późnogotyckiego, 

przez renesansowy, aż po barokowy 

i klasycystyczny. W XIX wieku kasztel był 

własnością rodzin Mednyánszky i Czóbel. 

Po śmierci ostatniej właścicielki i miesz-

kanki kasztelu, baronowej M. Czóbel, 

trafił pod zarząd Słowackiej Galerii 

Narodowej. Obecnie w jego pomieszcze-

niach można obejrzeć wiele atrakcyjnych 

ekspozycji. Znajduje się tu unikatowy 

zbiór historycznych mebli, przedmio-

tów codziennego użytku, rzemiosła 

artystycznego, historycznej porcelany, 

szkła, dywanów i zegarów. Wystawa pt. 

„Portret Spiszu w okresie od XVII do XIX 

wieku“ składa się z obrazów przedstawi-

cieli rodów, do których należał kasztel. 

Większość portretowanych to ważne oso-

bistości w życiu politycznym, kulturalnym 

i gospodarczym dawnego Spiszu. Galerię 

uzupełnia kolekcja portretów z XIX wieku, 

która obejmuje środowisko artystyczne. 

Szczególną popularnością cieszy się stała 

ekspozycja poświęcona dziełu i twórczo-

ści Ladislava Mednyánszky’ego. To jedyna 

tego typu wystawa na Słowacji prezentu-

jąca dorobek jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli malarstwa z Europy Środ-

kowej u schyłku XIX i na początku XX 

wieku. Nieprzypadkowo znalazła się ona 

właśnie tutaj. Artysta bardzo cenił sobie 

te okolice i bardzo chętnie tu tworzył, co 

znalazło odzwierciedlenie w jego licznych 

dziełach.

Odrębną atrakcją jest historyczna biblio-

teka, która zaznajamia zwiedzających 

z historią majątku i kasztelu oraz dziejami 

rodów, do których należał. Początki tej 

słynnej biblioteki, stanowiącej część 

narodowego dziedzictwa kultury, sięgają 

Kasztel – galeria

Strážky powstały w drugiej połowie XII 

wieku. Majątek ten należał pierwotnie 

do rodziny Berzeviczy. W 1556 roku został 

przekazany w akcie darowizny rodzinie 

Horváth-Stansics, w nagrodę za zasługi 

przy obronie zamku Sihoť w wojnie z Tur-

kami. Właśnie przedstawiciele tej rodziny 

wybudowali renesansowy kasztel, w któ-

rym założyli łacińską szkołę humanistycz-

S T R Á Ž K Y
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św. Anny oraz Maryi Panny z Jezusem. 

Na skrzyni znajdują się tablicowe obrazy 

z podobiznami św. Joachima i św. Józefa. 

Na ruchomych skrzydłach umieszczono 

drogę krzyżową i sceny z życia św. Anny. 

Wzrok przyciągają także rzeźby z ołtarza 

bocznego: św. Szymona i św. Judy Tade-

usza. Figury świętych uzupełnia motyw 

Męża Boleści (Vir Dolorum), Maryi Panny 

i św. Jana Ewangelisty. Ruchome skrzydła 

ozdabiają sceny z życia świętych. Szczyt 

ołtarza jest gęsto pokryty rzeźbionymi 

ornamentami typowymi dla późnego 

gotyku. Trzeci ołtarz boczny, poświęcony 

Maryi Pannie, przyciąga uwagę centralną 

figurą Madonny z Jezusem na fanta-

zyjnym smoku, którym towarzyszą św. 

Katarzyna i św. Barbara.

Wnętrze kościoła uzupełniają nowo 

odkryte i odrestaurowane freski, które 

w okresie reformacji zostały brutalnie 

pokryte wapnem. Od strony technicznej 

są to freski suche i mokre, pochodzące 

z ostatniego dziesięciolecia XVI wieku. Ich 

centralnym motywem są sceny pasyj-

ne wzorowane na dziełach wybitnych 

twórców tamtej epoki – Albrechta Dürera 

i Lucasa Cranacha. Z okresu renesan-

su do dnia dzisiejszego zachowała się 

chrzcielnica z czerwonego marmuru 

z 1593 roku, pokryta polichromowanymi 

płaskorzeźbami ludowymi z XVIII wieku. 

Część zabytkowego wyposażenia kościoła 

znajduje się w zbiorach Słowackiej Galerii 

Narodowej w Bratysławie.

Kościół św. Anny

Późnogotycki kościół z przełomu XV i XVI 

wieku początkowo przyciąga uwagę 

brakiem wieży. Jej funkcję pełni oddzielna 

renesansowa dzwonnica zdobiona attyką. 

Świątynia została zbudowana na planie 

kwadratu i posiada jedną nawę. Zacho-

wane wyposażenie i elementy wnętrza 

mają charakter późnogotycki. W kościele 

znajdują się trzy tablicowe ołtarze skrzy-

dłowe o wyjątkowych walorach rzemieśl-

niczych i artystycznych.

Ołtarz główny, poświęcony patronce 

kościoła, ozdabia kompozycja rzeźb 

schyłku XVI wieku. Zbiór był poszerza-

ny przez 400 lat. Obecnie składa się 

z 8500 ksiąg, czasopism i map. W parku 

przy kasztelu można obejrzeć wystawę 

XX-wiecznego rzeźbiarstwa, z dziełami 

najwybitniejszych słowackich artystów. 

Popularną imprezą są Igrzyska na Kasztelu 

(Kaštieľne hry), organizowane co roku 

przez Słowacką Galerię Narodową.
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Jezusowego pochodzi z 1928 roku. W 

północnej części kościoła znajduje się 

drewniany ołtarz Matki Bożej z Lourdes. 

Gotycka chrzcielnica pochodzi z począt-

ku XV wieku. W ramach generalnego 

remontu świątyni w 1971 roku w jego 

wnętrzu umieszczono drogę krzyżową 

z krzyżem z 1380 roku w stylu arbor vitae 

(drzewo życia) oraz rzeźbą Chrystusa z ru-

chomymi ramionami. W bocznej kaplicy 

św. Walentego znajduje się natomiast 

barokowa droga krzyżowa. Nawę główną 

ozdabia kryształowy żyrandol ofiarowany 

przez baronową Czobel z majątku Strážky. 

W okresie reformacji kościół znajdował się 

przez kilka lat pod zarządem protestan-

tów. W ręce katolików powrócił w 1674 

roku. Przejęty został przez pijarów, którzy 

przybyli tu z Podolińca.

Kościół parafialny św. Antoniego 

Rzymskokatolicki kościół parafialny św. 

Antoniego Opata i Pustelnika z kaplicą 

św. Walentego powstał około 1260 

roku. Zbudowano go prawdopodobnie 

na fundamentach starszej świątyni, o czym 

świadczą zachowane elementy architek-

toniczne w stylu późnoromańskim. Ołtarz 

główny jest poświęcony św. Antoniemu. 

Boczny drewniany ołtarz neogotycki Serca 

S P I S K A  B I A Ł A
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Kościół Oczyszczenia Maryi Panny

Świątynia ulokowana na wzniesieniu 

o wysokości 650 m n.p.m. stanowi 

wyrazisty element krajobrazu. Na temat 

jej pochodzenia nie  zachowało się zbyt 

wiele źródeł pisemnych, ale elementy 

architektury świadczą o tym, że został 

zbudowana w pierwszej połowie XIV wie-

ku. Do XVIII wieku był to kościół z jedną 

nawą przedłużoną w prezbiterium, za-

krystią i wieżą. Średniowieczny charakter 

świątyni został częściowo zatracony w 

wyniku barokowej przebudowy z 1769 

roku, gdy kościół zyskał nowe okna 

oraz przybudówki. Do dnia dzisiejszego 

zachowała się natomiast średniowieczna 

konstrukcja i niektóre gotyckie elementy, 

jak np. sklepienie żebrowe i ścięty portal o grusz-

kowatym profilu w południowej części kościoła. 

Z pierwotnych trzech gotyckich okien przetrwało 

tylko jedno (na wschodniej ścianie prezbiterium), 

ale za to z piękną i niezwykle cenną rozetą, która 

wraz z obramowaniem przetrwała w niezmienio-

nym kształcie do dnia dzisiejszego. W prezbite-

rium zachował się kamienny ornament gotycki 

z reliefem głowy Chrystusa. 

Z gotyckich elementów do dziś przetrwało przede 

wszystkim wyposażenie kościoła. Ołtarz główny 

jest wprawdzie barokowy, ale centralna rzeźba 

Madonny z 1510 roku z pracowni Mistrza Pawła 

z Lewoczy reprezentuje późny gotyk. W kościele 

znajdują się także inne rzeźby średniowieczne 

oraz polichromowane płaskorzeźby św. Jana 

i Maryi na ołtarzu w kaplicy bocznej. Duch śre-

dniowiecza mieszka również do dziś w kościelnej 

wieży, w której znajduje się dzwon z XV wieku. 

Uwagę zwraca ponadto brązowa chrzcielnica 

gotycka z miejscowego warsztatu odlewnicze-

go. Wcześniej znajdowała się ona w kościele w 

Ruskinovcach, ale po jego zniszczeniu została 

przewieziona do tutejszej świątyni.

 

S L O V E N S K Á  V E S 
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i gotyckie okna z oryginalnymi rozetami. 

Ciekawą strukturą odznacza się kościel-

na wieża z równoległymi przyporami, 

które opierają się o mur przeciwległego 

cmentarza. Ołtarz główny z 1765 roku re-

prezentuje późny barok. W jego centrum 

znajduje się motyw Wniebowzięcia Maryi 

Panny uzupełniony płaskorzeźbami św. 

Stefana i św. Władysława. Dwa ołtarze 

boczne z rzeźbami z końca XIX wieku 

poświęcone są Matce Bożej. Na ołtarzu 

po lewej stronie znajduje się wizeru-

nek siedzącej Madonny z 1490 roku, 

a po prawej obraz Matki Bożej bolesnej 

z 1520 roku. Barokowa chrzcielnica 

pochodzi z drugiej połowy XVII wieku, 

a rokokowa ambona z obrazem Dobrego 

Pasterza z 1750 roku. Przy wejściu do ko-

ścioła znajduje się marmurowa tablica 

z informacją o kanonizacji Alojzego Marii 

Chmiela, augustianina urodzonego w 

Spiskiej Starej Wsi, który poświęcił życie 

Bogu i pomocy chorym.

Kościół Wniebowzięcia Maryi Panny

Rzymskokatolicki dwunawowy kościół, pierwotnie 

gotycki, powstał w drugiej połowie XIV wieku. W 

trakcie remontu w XVII wieku jego sklepienie ule-

gło zniszczeniu i zostało zastąpione barokowym. 

Kolejne elementy barokowe pojawiły się na po-

czątku XVIII wieku. Z gotyckiej konstrukcji do dziś 

przetrwało prezbiterium z krzyżowym sklepie-

niem żebrowym, mury okalające nawę, zakrystia 

z wczesnogotyckim oknem, dwa gotyckie portale 

S P I Š S K Á  S T A R Á  V E S
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dolinie św. Antoniego w Lechnicy – miej-

scowości, którą później przemianowano 

na Czerwony Klasztor.

Według źródeł historycznych budowa 

klasztoru rozpoczęła się prawdopodobnie 

w roku 1320, po wydaniu zgody przez 

króla Karola Roberta. Później jego historia 

związała się z zakonami eremickimi 

kartuzów i kamedułów. Kartuzi żyli tutaj 

w milczeniu i wstrzemięźliwości, odizo-

lowani od laikatu. W pierwszej połowie 

XV wieku klasztor został zdobyty przez 

wojska husyckie i na początku XVI wieku 

mnisi zostali zmuszeni do jego opusz-

czenia. W późniejszym okresie klasztor 

przeszedł w ręce świeckich właścicieli. 

Do majątku kościelnego powrócił dopiero 

na początku XVIII wieku, gdy przekazano 

go benedyktyńskim kamedułom, dzięki 

którym życie klasztorne znów rozkwitło. 

Budynek został przebudowany w stylu 

C Z E R W O N Y  K L A S Z T O R

Klasztor i kościół kartuzów

Swoją nazwę miejscowość Czerwony 

Klasztor zawdzięcza dominującemu nad 

okolicą klasztorowi kartuzów z charakte-

rystycznym czerwonym dachem. Według 

legendy przyczyną powstania klasztoru 

było zabójstwo prepozyta z Chmielowa, 

zamordowanego przez magistra Kokosza, 

przedstawiciela wysokiego rodu. W 

ramach pokuty nakazano mu ufundować 

sześć klasztorów, z których zdołał ponoć 

założyć tylko dwa. Drugi z nich powstał w 
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przygotowywał i sprzedawał leki, a ze-

brane pieniądze przeznaczał na rozwój 

poradni. Do jego szczytowych osiągnięć 

należy zielnik zawierający 283 gatunki ro-

ślin z obszaru Pienin i Tatr Bielskich wraz 

z opisem w języku greckim, łacińskim, 

polskim i niemieckim. Zielnik można dziś 

podziwiać w ramach klasztornej wystawy 

farmaceutycznej. Poza tym ekspozycja 

zawiera zbiór szafek lekarskich z XVIII 

wieku, XVII-wieczne wagi lekarskie 

z Amsterdamu i egzemplarz pierwszego 

słowackiego kompendium farmaceutycz-

nego Bratislavská Torkošova lekárenská 

taxa z roku 1745.

W latach 1820-1945 klasztor syste-

matycznie podupadał. Kompleksową 

renowację budynku rozpoczęto w 1956 

roku. Obecnie w jego pomieszczeniach 

znajduje się wystawa muzealna prezentu-

jąca historię klasztoru i życia zakonnego. 

Częścią ekspozycji jest odrestaurowany 

kościół św. Antoniego Pustelnika oraz 

cenne zabytki historyczne i dzieła sztuki 

z Czerwonego Klasztoru i północnego 

Spiszu.

barokowym, podobnie jak i klasztor-

ny kościół św. Antoniego Pustelnika. 

Z zewnątrz kompleks zachował swój 

gotycki charakter, natomiast zdobienia 

ścian i sklepienia wpisują go w estetykę 

barokową.

Z szeregu anonimowych mieszkańców 

klasztoru na plan pierwszy wysuwa 

się postać brata Cypriana, czyli Franza 

Ignatza Jäschke, który mieszkał tu w XVIII 

wieku. Był on mnichem zakonu kamedu-

łów i powszechnie znanym podróżnikiem, 

cyrulikiem, kolekcjonerem i wynalazcą. 

Podobno miał obsesję na punkcie latania. 

Rzekomo sam zaprojektował i wykonał 

skrzydła, na których latał w okolicy Czer-

wonego Klasztoru. W archiwach istnieje 

nawet pisemna wzmianka z około 1760 

roku, w której pewien profesor z Rymaw-

skiej Soboty odnotował: Brat Cyprian 

nałożył na siebie diabelską machinę 

na szczycie Trzech Koron i z jej pomocą 

aż do Morskiego Oka doleciał. Biskup 

nie był przy tym pokazie obecny, a my 

nie mogliśmy nawet zobaczyć mnicha, 

którego odprowadzono w miejsce, 

gdzie już więcej gór nie zobaczy i latanie 

kusić go nie będzie… Legenda o latają-

cym mnichu Cyprianie inspiruje pisarzy, 

historyków i wynalazców już od ponad 

200 lat, ale spycha w cień prawdziwe 

dokonania szanowanego zakonnika w 

dziedzinie medycyny, farmacji, alchemii 

i botaniki. Ludzie przybywali do Czerwo-

nego Klasztoru z dalekich okolic po jego 

porady lekarskie. Mnich samodzielnie 
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niony o kolejny, z którym wspólnie tworzy 

górny zamek z dziedzińcem. Inne źródła 

historyczne przesuwają datę budowy 

zamku niemal o całe stulecie wcześniej, 

przypisując jego powstanie królowi Ro-

bertowi I Mądremu. W kolejnych latach 

zamek często zmieniał swoich właścicieli. 

W dzisiejszej, częściowo zachowanej 

postaci zamek – miejsce wielu ciekawych 

ekspozycji – jest efektem połączenia kilku 

stylów architektonicznych. Gdy kasztano-

wą aleją, złożoną z 23 okazów cennego 

kasztanowca zwyczajnego, o przeciętnej 

średnicy pnia sięgającej 198 cm, do-

trzesz już na szczyt zamkowego wzgórza 

i odpoczniesz na dziedzińcu w cieniu 

potężnej lipy, liczącej sobie 350-400 lat 

i 450 cm średnicy – wtedy naprawdę 

wyruszysz na spotkanie historii…

Styl gotycki na Zamku Lubowelskim 

S T A R A  L U B O W L A

Zamek Lubowelski

Według badań archeologów zamek zbudowa-

no na przełomie XIII i XIV wieku jako twierdzę 

graniczną w celu obrony szlaków handlowych 

wiodących do Polski. Budowę zamku rozpoczął 

prawdopodobnie polski książę Bolesław Wsty-

dliwy, zięć węgierskiego króla Beli IV. Z tego 

okresu pochodzi okrągła wieża i gotycki pałac w 

najwyższym punkcie wzniesienia, później uzupeł-
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rok. Oprócz zwiedzania ekspozycji mu-

zealnych zwiedzający mogą wziąć udział 

w różnych imprezach kulturalno-rozryw-

kowych. Szczególną atrakcją są pokazy 

sokolników, które w sezonie letnim od-

bywają się kilka razy dziennie. Zaintereso-

waniem cieszy się również Święto Cyryla 

i Metodego (Cyrilometodské slávnosti), 

w ramach którego na początku lipca, w 

kaplicy Michała Archanioła, celebruje się 

greckokatolicką mszę, a także turnieje ry-

cerskie, w czasie których można zobaczyć 

pełne dramatyzmu potyczki zawodników 

w kostiumach z epoki. Na cześć ostat-

niego prywatnego właściciela zamku, 

hrabiego Jana Zamoyskiego, już od po-

nad dziesięciu lat rozgrywany jest tutaj 

również turniej szachowy jego imienia 

oraz międzynarodowy turniej brydżowy.

Zamek jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Pierwszy dziedziniec 

zamkowy jest dostępny także dla osób 

niewidomych i niedowidzących. Osoby 

niesłyszące mogą skorzystać z usług 

przewodnika znającego język migowy. 

Za rozwiązania uwzględniające potrzeby 

niepełnosprawnych muzeum otrzymało 

główną nagrodę Unii Miast Słowacji.

tworzą trzy barokowe ołtarze i chrzciel-

nica. Jednym z najciekawszych, chociaż 

nieoryginalnych, eksponatów jest replika 

polskich klejnotów koronacyjnych, które 

ukrywano na zamku w latach 1655-

1661 – w okresie tzw. zastawu spiskiego, 

gdy zamek stał się częścią Królestwa 

Polskiego. Klejnoty zostały przywiezione 

na zamek przez króla Jana Kazimierza w 

okresie potopu szwedzkiego.

Barokową formę ma również wysoki 

bastion z bramą wjazdową z XVII wieku. 

Ze względu na jego specyficzny kształt 

zwano go „beczką piwa”, z niemieckie-

go – „Bierfas”. W środku zwiedzający 

mogą obejrzeć interesującą wystawę 

poświęconą ostatnim prywatnym wła-

ścicielom zamku – szlacheckiej rodzinie 

Zamoyskich. Na uwagę zasługuje również 

renesansowy pałac. Od 1772 roku był on 

ruiną – na renowację nie zdecydowała 

się nawet sama cesarzowa Maria Teresa. 

Dopiero po 260 latach i żmudnych 

pracach rekonstrukcyjnych pałac został 

doprowadzony do obecnej postaci. W 

jego pomieszczeniach można dziś oglą-

dać wystawy poświęcone gorzelnictwu 

i browarnictwu, nawiązujące do jego 

pierwotnych funkcji. Za pieczołowitą 

i innowacyjną renowację pałacu muzeum 

otrzymało w 2011 roku nagrodę Fénix w 

kategorii kulturalny zabytek roku.

Mimo iż era królów i szlachty już minęła, 

Zamek Lubowelski tętni życiem przez cały 

reprezentuje wieża Bergfried, zbudowana 

na przełomie XIII i XIV wieku. Jej parter 

pierwotnie służył za magazyn amunicji. 

Ponadto znajdowało się tam więzienie, 

stanowisko z dwiema armatami oraz 

posterunek trębacza, z którego goście 

mogą dziś podziwiać panoramę Tatr 

i pieniński masyw Trzech Koron. Późno-

gotycka brama z XV wieku, z zachowa-

nym portalem (tzw. oślim grzbietem), 

otwiera przejście do górnego zamku. Przy 

kolejnych remontach zyskała dodatkowo 

renesansowe detale. Obecnie mieści się 

w niej wozownia. Renesansowy bastion, 

z zachowanymi pod ziemią korytarzami 

i 16 strzelnicami, swego czasu stanowił 

natomiast podstawę systemu obrony 

zamku.

Epokę baroku reprezentuje barokowy pa-

łac z salonem myśliwskim i salą gościnną, 

w której podziwiać można meble w stylu 

art deco. Wystawa w pałacu przedsta-

wia dzieje szlacheckiego rodu Raiszów, 

którzy zamieszkiwali zamek w XIX wieku. 

Z okresu baroku pochodzi także kapliczka 

św. Michała Archanioła z 1647 roku wraz 

z przyległym doń cmentarzem, na któ-

rym pochowano jednego z właścicieli 

posiadłości, Juraja Raisza. Wnętrze kaplicy 
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np. kraty i zawiasy. Świątynie tego typu 

budowano na planie prostokąta lub 

wielokąta o kształcie równoramiennego 

krzyża greckiego. Inną wspólną cechą 

tych kościołów jest trzyczęściowy układ 

wnętrza, który symbolizuje Trójcę Świętą. 

Symbolikę tę wzmacniają czasami trzy 

wieże, których wysokość wzrasta w 

kierunku zachodnim. Przykładem fuzji 

funkcjonalności i artyzmu we wnętrzu 

każdego z tych kościołów jest przede 

wszystkim ikonostas – ściana oddziela-

jąca ołtarz od pozostałej części świątyni. 

Ikony, ułożone wedle ściśle określonego 

porządku, przedstawiają sceny ze Starego 

i Nowego Testamentu, a ich celem jest 

przybliżenie wiernym biblijnych opowie-

ści. Oprócz cennego ikonostasu w koście-

le znajduje się także część wyposażenia 

z cerkwi św. Mikołaja w Starej Lubowli. 

Główny ołtarz Maryi Panny pochodzi 

z 1670 roku. Warto także zwrócić uwagę 

na zdobioną mensę (stół ofiarny), ołtarze 

boczne oraz ambonę z XVII wieku.H R A N I Č N É

Kościół Niepokalanego Poczęcia Maryi 

Panny 

Jednonawowa zrębowa świątynia rzymskoka-

tolicka jest ozdobą wsi od 1785 roku. Należy 

do grupy najcenniejszych obiektów sakralnych 

na Słowacji zbudowanych bez użycia żadne-

go gwoździa. Dopiero po renowacji koscioła 

metalowe elementy posłużyły do przymocowania 

gontów. Z metalu wykonano także dekoracyjne 

żelazne krzyże i inne funkcjonalne elementy, jak 
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ne są wpływy baroku i klasycyzmu. W 

XVIII wieku jednonawowa świątynia 

zyskała dwie kaplice połączone z nawą 

półokrągłymi arkadami. Prezbiterium 

zostało zbudowano na planie kwadratu, 

z wielokątnym zwieńczeniem i gotyckim 

sklepieniem. Jego ozdobą są średnio-

wieczne obrazy powstałe w okresie 

od 1360 do 1430 roku, ułożone w trzech 

rzędach. W medalionach na sklepieniu 

umieszczono wizerunki świętych zgodnie 

z bizantyjską ikonografią. Z elementów 

gotyckich zachowały się portale na ścia-

nie południowej i północnej oraz dwie 

stalle. Wieża kościoła została przebudo-

wana w stylu barokowym. Tę estetykę 

reprezentuje także większość wyposaże-

nia świątyni: ołtarz główny poświęcony 

Kościół Wniebowzięcia Maryi Panny

Pierwotnie gotycka świątynia z końca XIII 

wieku zawiera w sobie elementy różnych 

stylów architektonicznych, charaktery-

stycznych dla epok, których kościół ten 

był świadkiem. Najłatwiej rozpoznawal-

P O D O L I N E C
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widnieje nad wejściem do kościoła. Wieże 

wznoszą się na imponującą wysokość 

44 m. Wnętrze świątyni reprezentuje 

estetykę barokową. Ołtarz główny składa 

się z 10-metrowego obrazu przedsta-

wiającego św. Stanisława, wskrzesza-

jącego szlachcica imieniem Piotr, aby 

ten udowodnił królowi Bolesławowi 

Śmiałemu, że przed śmiercią przekazał 

swój majątek na rzecz kościoła. W stylu 

barokowym wykonano także boczne 

ołtarze Maryi Panny, św. Krzyża, św. 

Filipa Nereusza i św. Katarzyny. Późno-

barokowa ambona przyciąga uwagę 

figurą Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Nie sposób także przeoczyć ogromnych 

płócien przedstawiających św. Jerzego 

na koniu walczącego ze smokiem, św. 

Ignacego oraz św. Jana Nepomucena. 

Szczególnym dramatyzmem odznacza się 

także polichromowana ekspresyjna rzeźba 

Chrystusa na Krzyżu.

W klasztorze połączonym z kościołem 

mieściło się jedno z najlepszych w Europie 

Środkowej kolegiów pijarskich, które 

ukończyło ponad 50 tysięcy młodych 

szlachciców z Polski, Węgier i Niemiec. 

Ze względu na wysoki poziom nauczania 

miejsce to zwano spiskim Oxfordem lub 

Atenami nad Popradem. W 1941 roku pi-

jarzy przekazali klasztor redemptorystom. 

W 1950 roku w ramach tzw. Barbarzyń-

skiej Nocy, której celem była likwidacja 

zakonów na Słowacji, w klasztorze 

zostało urządzone więzienie o zaostrzo-

nym rygorze, strzeżone przez uzbrojone 

oddziały z psami.

 

św. Annie Samotrzeciej, z polichromowa-

ną płaskorzeźbą z centralnym motywem 

patronki ołtarza, oraz boczne ołtarze św. 

Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła. 

Drewniana ambona z 1658 roku, bogato 

zdobiona motywami roślinnymi i wizerun-

kami świętych, ma charakter renesanso-

wo-barokowy. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżo-

wanego z czaszką u stóp Zbawiciela jest 

dziełem nieznanego artysty ludowego.

Klasztor i kościół pijarów

Piętrowy budynek z czterema wieżami 

i dwuwieżowym kościołem został zbu-

dowany w stylu wczesnobarokowym w 

latach 1642-1648. Ze względu na swoje 

rozmiary i wysokość wież kościelnych 

stanowi dominujący element panoramy 

Podolinca. Kościół został poświęcony 

krakowskiemu biskupowi, św. Stanisła-

wowi Męczennikowi. Jego podobizna 
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