
Zachęcamy 
do spróbowania 

prawdziwej liptowskiej bryndzy, tradycyjnych 
serów, parzenic, oscypków, serowych 
warkoczyków lub masła z mleczarni Milex 
NMNV. Łatwo je rozpoznać po charakte-
rystycznym logo LIPTOV. Swoją jakość 
zawdzięczają mleku z gór i technologii 

produkcji bez 
konserwantów 
i sztucznych 
dodatków.

Wydało: Centrum Informacyjne miasta Liptowski Mikulasz, Miasto Liptowski Mikulasz, OOCR 
REGION LIPTOV, 2015. Projekt realizowany ze wsparciem finansowym Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Zdjęcia: archiwum ICM LM  
i Muzeum Janka Kráľa. Redakcja, design i rysunki: Štúdio HARMONY s.r.o. Banská Bystrica.

TRADYCJE 
MIKULASZA
Trasa zwiedzania

Lipiec – sierpień 2015: bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem (w języku 
słowackim lub angielskim) w każdy piątek o godz. 16.00 – zbiórka przy Punk-
cie Informacji Turystycznej. Dodatkowo w ofercie 7 innych tras przybliżających 
historię, życie i wybitne postaci związane z miastem, atrakcje turystyczne itp.

Terminy dostępne na www.mikulas.travel. Usługi przewodnickie 
dostępne w innych terminach:  2 EUR/osoba (min. 32 EUR/grupa).

Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš 
 Tel.: +421/44/16 186

+421/44/552 24 18

www.mikulas.travel    •    www.mikulas.sk

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.: nieczynne
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Tradycyjne produkty 
rolnicze z Liptowa, 
takie jak np. biosery 
z Farmy Východná 
można zakupić 
w sklepie Sýpka, 
prawie w samym 
centrum miasta (zdjęcia 
produktów na okładce).

6 Odwiedź z przewodnikiem te miejsca:

1. Dom współwłaściciela garbarni Pavla Žuffy,  
Hodžova ulica 18/35

2. Willa fabrykanta i społecznika Jána Pálki,  
Hodžova ulica (naprzeciwko poczty)

3. Dom garbarza Ondreja Žuffy, Štúrova ulica 56  
(obecnie Biblioteka im. G. F. Belopotockiego)

4. Karpatia – wytwórnia słowackiej bryndzy braci 
Steinów / Pierwsza wytwórnia likierów Steina,  
Námestie osloboditeľov 32

5. Muzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 30, 
Tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk

6. Pierwsza gorzelnia, 
 (dawniej wejście od placu Námestie osloboditeľov 68)
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Korzenie gorzelnictwa
w Liptowskim Mikulaszu można znaleźć na głównym pla-
cu miasta. Pierwszą gorzelnię w 1867 r. założył żydowski 
kupiec Armin Stark. Jego spuściznę rozwija firma St. Nico-
laus, będąca liderem na rynku słowackim. Demänovka jest 
wytwarzana według tradycyjnej receptury; swój oryginalny 
smak zawdzięcza 14 gatunkom ziół, dodatkowi przypraw  
i miodu, delikatnemu destylatowi i podtatrzańskiej wodzie. 
Nicolaus Extra Jemná Vodka jest najpopularniejszą wódką 
na Słowacji. Sekret jej łagodnego smaku to krystalicznie 
czysta woda i unikalna filtracja z zastosowaniem srebra.

Oryginalne wyroby skórzane z Liptowskiego Mikulasza   
i inne pamiątki związane z tradycjami rzemieślniczymi  
można zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej.

SLOVAKIA

MIASTO DLA KA˚DEGO

CENTRUM
INFORMACYJNE
miasta Liptovský Mikuláš



Serdecznie 
zapraszamy 

do centrum Liptowskiego 
Mikulasza i zachęcamy  

do skorzystania z oprowadzania 
trasą mikulaskich tradycji.   

To wciągająca godzinna opowieść  
o dawnych tradycjach – serach, bryndzy, 

oscypkach, likierach ziołowych, wyrobach ze 
skóry itp. Można zobaczyć miejsca, gdzie niegdyś mieszkali  

i prowadzili swoje zakłady lokalni przedsiębiorcy oraz miejsca, 
w których tradycja jest kontynuowana – siedziby prosperują-

cych nowoczesnych firm i zakładów, a także dowiedzieć się, 
jak wyprawiano skóry kilkaset lat temu, jak żyły szanowane 

rodziny i wykształceni potomkowie garbarzy. Tego wszystkie-
go dowiecie się 

w Muzeum  
Janka Kráľa.

Według źródeł historycznych  

liptowska bryndza była najsmaczniejsza, co więcej przypisywano 
jej właściwości lecznicze. Do klientów, zwłaszcza do Budapesztu 
i Wiednia, była transportowana tratwami i wozami, początkowo 
wprost na wozach wysłanych sło-
mą i płótnem, później w skopkach 
z pięknymi etykietami. Bryndza i 
inne przysmaki (np. oscypki) często 
wędrowały za granicę. Jednym z 
odbiorców, aż w Zurychu, był świa-
towej sławy wynalazca, ojciec turbin 
parowych Aurel Stodola. Jego rodzina posiadała jedną z najwięk-
szych garbarni w Mikulaszu. W pierwszej połowie XX wieku produk-
cją bryndzy i sera zajmowało się wiele przedsiębiorstw w mieście. 
Tutejszą bryndzę – ze względu na walory smakowe – cenili smakos-
ze nie tylko z Węgier, Austrii, Polski czy Niemiec, lecz także z Fran-
cji i Ameryki. Jeden z zakładów, Karpatia - wytwórnia słowackiej 
bryndzy braci Steinów, miała siedzibę w dworze Maro-
nowskim na głównym placu miasta. Bracia Steinowie 
prowadzili tu też wytwórnię likierów. Rudolf Stein zlecił 
doprowadzenie instalacji z wytwórni prosto do miesz-
kania na piętrze, aby móc 
częstować swoich 
gości likierem 
o każdej porze 
dnia.

Tutejsze garbarstwo  

zapisało się w historii za sprawą całych pokoleń Žuffów, Pál-
ków, Stodolów, Lacków i Hubków. Rodziny te wytwarzały 
wysokiej klasy skóry, cenione w kraju i za granicą. Z wystaw 
w Wiedniu, Budapeszcie i Paryżu tutejsi garbarze przywozili 
prestiżowe nagrody. Zatrudniali setki robotników, a w swo-
ich przedsiębiorstwach wprowadzali najnowsze zdobycze 
techniki. Dzielili się zyskami wspierając sztukę, sport, orga-

nizacje charytatywne i społeczne oraz 
służbę zdrowia. Dobra prosperita za-
pewniała im wysoki standard życia. 
Spotykali się z najwybitniejszymi 
postaciami swoich czasów, organi-

zowali wieczorki, występy teatralne i 
wycieczki. Żony fabrykantów ubierały 

się według najnowszej mody, a ich gust i styl przekładały 
się na wyposażenie domów rodzinnych należących do 
najznakomitszych rodzin. Barwna opowieść przewodnika 
przybliża dzieje ich mieszkańców. 

Odsłania kulisy życia pry-
watnego i zawodowego 

przeplecione licznymi aneg-
dotami. Na przykład z życia  

słynnego figlarza – fabrykanta,  
inżyniera maszyn i wynalazcy su-
waka logarytmicznego Pavla Žuf-
fy. Współcześnie w mieście istnieje  
jedyna firma w Słowacji – SlovTan, 
która zajmuje się sztuką wyprawiania 
skór od a do zet.

Wygląd garbarni Lacków.

Lackowie z przyjaciółmi 
na wycieczce 
(pocz. XX wieku). 

Po lewej u góry: 
Medal z wystawy 
światowej w Paryżu 
z 1900 r. przyznany 
firmie Kováč-Stodola.

Ekspozycja 
warsztatu 
garbarskiego w 
Muzeum Janka 
Kráľa, Námestie 
osloboditeľov 30.

Po lewej:
Dom garbarza 
Ondreja Žuffy, 
Štúrova ulica 56 
(obecnie 
Biblioteka im. G. F. 
Belopotockiego).

Po lewej u góry:
Willa fabrykanta 
i społecznika 
Jána Pálki, 
Hodžova ulica 
(naprzeciwko 
poczty).
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Wyidealizowana wizja fabryki Petra Hubki.Dowcipniś Pavol Žuffa w samochodzie obok szofera. 

5


