
Námestie osloboditeľov 27
Tel.: +421/44/552 21 42, www.faralm.sk

Kościół  
św. Mikołaja

Wydało: Centrum InformaCyjne miasta Liptovský mikuláš, miasto Liptovský mikuláš, 
ooCr reGIon LIPtoV, 2016. Zdjęcia: © Gabriel Lipták, archiwum ICm Lm i muzeum janka 
Kráľa. Design: © Štúdio Harmony s.r.o. Banská Bystrica. 

Zegar słoneczny z południowej strony kościoła.

Po prawej: Sgraffito Janka Alexego w jednej 
z bocznych kaplic. 

Zwiedzanie:
1 lipca – 31 sierpnia 2016 
pon. – pt.: 10.00-12.00, 13.00-17.00
Msze święte: 
pon. – pt.: 6.15, 18.15* 
sob.: 7.00, 18.15*
niedz.: 6.15, 8.00, 9.15, 10.45, 18.15
*po zmianie czasu na zimowy o godz. 17:00

1 lipca – 14 września: 
pon. – pt.: 9.00-18.00, 
sob. – niedz.: 9.00-17.00
15 września – 30 czerwca: 
pon. – pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00, 
niedz.: zamknięte

námestie mieru 1
+421/44/16 186, 552 24 18
www.mikulas.travel

Projekt jest realizowany przy 
wsparciu finansowym mini-
sterstwa transportu, Budow-
nictwa i rozwoju regionalne-
go republiki Słowackiej. 

Po prawej stronie na górze: Portal nad głównym wejściem przedstawia błogosławiącego św. Mikołaja
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      po Kościele św. Mikołaja

www.mikulas.sk/pl/turystyczna-aplikacja w historycznym centrum miasta

1a – Jezus Dobry Pasterz 
(Janko Alexy).

1b – Serce Marii Panny  
(Fero Kráľ).

1c – Apoteoza Eucharystii  
(Ján Želibský). Audioprzewodnik

   można pobrać w aplikacji 
 turystycznej Liptowski Mikulasz

SLOVAKIA

CENTRUM
INFORMACYJNE
miasta Liptovský Mikuláš



    

Poznaj perełki najstarszego za-
bytku architektonicznego mia-
sta – największej wczesnogotyc-
kiej budowli na Liptowie! Został 
zbudowany jako kościół parafialny 
dla pięciu pobliskich osad. Począt-
kowo stał samotnie, ale z czasem 
rozrosło się wokół niego miasto 
Święty mikulasz. ta imponująca 
budowla sakralna stoi w miejscu 
starszego kościoła romańskiego 
z XI-XII wieku, który podczas bu-
dowy jednonawowego kościoła 
w latach 1280-1300 stał się za-
krystią i jest obecnie najstarszą 
częścią świątyni. W połowie XV 
wieku kościół został rozbudowa-
ny, wykonano też sklepienia i pod-
wyższono wieżę zmieniając styl 
na późnogotycki. W tym okresie 
kościół wraz z pobliskim dworem 
Pongraców został otoczony mu-
rami obronnymi i fosą, a później 
przebudowany w stylu baroko-
wym. W swojej wczesnogotyckiej 
formie świątynia ponownie ukaza-
ła się w pełnym świetle dopiero po 
gruntownym remoncie prowadzo-
nym w latach 1941-43, kiedy to usunięto fortyfikacje i dobudowano boczne 
kaplice. następnie w całym kościele założono przepiękne okna witrażowe.

❶ Witraże. Pierwszy witraż – apoteozę eucharystii – wykonała na pod-
stawie projektu artysty narodowego jána Želibskiego firma, która przy-
gotowała także witraże do Katedry św. Wita w Pradze. to „antyczne“ okno, 
zamontowane w południowej nawie bocznej w 1942 r., dodało przestrzeni 
niebiańskiej mistyczności, dlatego według projektów janka alexy‘ego, 
fera Kráľa, Štefana Cpina, Lei mrázovej powstały kolejne kolorowe witraże 
doświetlające wnętrze kościoła. Przedstawiają one sylwetki świętych józe-
fa, Cyryla i metodego, Świerada, augustyna, a także motywy Serca marii 
Panny czy księcia Pribiny.

❷ Ołtarz Marii Panny powstał w latach 1470-80. Pośrodku stoi rzeźba 
madonny z Dzieciątkiem, a obok niej rzeźby świętych: Barbary, małgorzaty 
i Doroty. na ruchomych skrzydłach namalowano wydarzenia z życia Panny 
marii. Predellę ołtarza zdobi para aniołów trzymających chustę Weroniki 
z wizerunkiem twarzy Chrystusa.

❸ Chrzcielnica. Kamienna chrzcielnica o kształcie kielicha pochodzi z 
1490 roku, jej wybijane miedziane barokowe wieko pochodzi z XVII wieku.

❹ Łuk triumfalny, dominuje w nawie głównej kościoła, ozdobiony mo-
tywem ofiarowania baranka otoczonego aniołami autorstwa jozefa Hanuli 
pochodzi z 1903 roku. 

❺ Ołtarz św. Mikołaja. Centralną rzeźbą głównego ołtarza z 1903 roku 
jest patron kościoła – święty mikołaj. Z jego lewej strony stoi rzeźba św. 
Władysława, a po prawej stronie rzeźba św. Szczepana. ruchome skrzydła 
ołtarza przedstawiające sceny z życia św. mikołaja pochodzą z lat 1500-

1510. Drewniane figury, które stanowiły 
niegdyś część barokowego ołtarza głów-
nego, można obejrzeć w muzeum janka 
Kráľa (zdjęcie na dole).

❻ Ołtarz Najświętszego Sakramentu 
przedstawia jego wyjątkowy wizerunek. 
na tabernakulum, w miejscu  tradycyjnych 
rzeźb postaci, zo-
stała  uwieczniona 
monstrancja  z  naj-
świętszym  Sakra-
mentem. Drewniana 
pozłacana płasko-
rzeźba przedsta-
wiająca monstran-
cję o wysokości 
co najmniej 1,5 m, 
którą trzymają dwa 
klęczące anioły. 

❼ Sgraffita w kaplicach bocznych, oraz malowi-
dła na chórze są dziełem rodaka, artysty malarza 
janka alexego. W rodzinnym mieście przyczynił się 
do uratowania dworu Pongraców, był inicjatorem 
założenia muzeum janka Kráľa i Galerii Liptowskiej 
P. m. Bohúňa. Dzięki niemu wskrzeszono z ruin także 
zamek w Bratysławie.

❽ Płaskorzeźba nad wejściem głównym pochodząca  
z 1945 roku, to artystyczna wizja początków miasta. 
Przedstawia błogosławiącego św. mikołaja  
i szlachcica marka, któremu król Bela IV 
podarował ziemię pod budowę dworu  
i kościoła. trzecią postacią jest liptowski 
magnat Bogomer patronujący 
rozwojowi Liptowa około 1268 roku. 

❾ Zegar słoneczny  umieszczony  
z południowej strony kościoła,  zdobi 
 ceramiczna płaskorzeźba walki 
św.  jerzego ze smokiem. 

Widok nawy głównej z łukiem triumfalnym (4) w osi kościoła i ołtarzem Św. Mikołaja (5) w tle.  
W nawach bocznych za dużymi kolumnami widać ołtarze nr 2 i nr 6.
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Drewniane barokowe rzeźby wystawione w Muzeum Janka Kráľa.
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Witraż – Serce Marii Panny.

Witraż Jezusa 
Dobrego Pasterza.

Najstarsza część kościoła, 
obecnie zakrystia. 
Kiedyś były tu schody 
prowadzące do ambony, 
która została usunięta w 
latach 80-tych XX wieku.

Ołtarz Marii Panny  
z XV wieku.

Witraż Apoteoza 
Eucharystii.

Kamienna chrzcielnica  
z 1490 roku.

Ilustracje - sgraffito 
(7), płaskorzeźba nad 
wejściem (8) i zegar 
słoneczny (9) znajdują 
się z tyłu.
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