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Kapliczki, krzyże i figury przydrożne, od czasu ich po-
jawiania się, stawały się immanentną częścią pejzażu 
i jego istotnym elementem. dziś są świadectwem wciąż 
żywej części historii zbiorowej i indywidualnej. są też 
chyba jednym z najszczerszych wyrazów aktu wiary 
człowieka, który przybierał w danym miejscu mate-
rialny kształt i tworzył przestrzeń sacrum. szczerość in-
tencji fundatora wypływająca z głębokiej wiary, wsparta 
plastyczną formułą i możliwościami warsztatowymi 
twórcy sprawia, że przestrzenie te są niepowtarzalne, 
nawet jeśli mają podobny kształt i wyraz. 

Każdy z postawionych obiektów miał dla fundatora 
szczególne znaczenie, a także dla tych, którzy się przy 
nim modlili i wciąż to robią. Ale są one ważne i dla tych, 
których zatrzymują, budząc zachwyt czy zadumę. 

Kapliczki zajmują szczególne miejsce w naszej 
pamięci. Uwieczniamy je na zdjęciach, są inspiracją 
i przedmiotem działań artystycznych. Mają też, od 
zarania, swoich opiekunów dbających, w ramach włas-
nych możliwości i gustów, o ich przetrwanie. otoczone 
przez wieki szczerym pietyzmem, ocienione starymi 
drzewami, umajone kwiatami, gałązkami, kolorowymi 
wstążkami tworzą mozaikę niepowtarzalnych krajo-
brazów. I choć czas płynie, zmieniając ich kontekst 
przestrzenny i cywilizacyjny, one wciąż świadczą o fun-
damentalnych wartościach naszego życia i o niezmien-
nej potrzebie boskiej opieki i wdzięczności za nią.

niech mi będzie wolno w tym miejscu podziękować 
bohdanowi Pitoniowi, wójtowi Gminy Kościelisko i sta-
nisławie czubernat, skarbnikowi Gminy Kościelisko, 
którzy zdecydowali o podjęciu przez Gminę Kościelisko 

prac konserwatorskich tak wielu obiektów, dając tym 
wyraz autentycznej troski o ich zachowanie. Przeko-
nali również, do podjęcia podobnych działań gminę 
partnerską, reprezentowaną przez Ivana Šaško bur-
mistrza Miasta Tvrdošín i jego zastępcę Mgr. Vlastou 
Jančekovou. dzięki temu, wykonano prace konser-
watorskie wybranych, zabytkowych obiektów również 
na terenie Tvrdošína. Prace te zrealizowane zostały 
w ramach wspólnego projektu Szlakiem obiektów sakral-
nych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko 
i Miasto Tvrdošín. elementami projektu są też – mapa, 
opracowana przez zespół słowacki oraz ta publikacja, 
przygotowana przez zespół polski.

niniejsze wydawnictwo nie ogranicza się tylko do zapre-
zentowania obiektów odnawianych, lecz w nieco szerszym, 
choć niewyczerpującym zakresie ilustruje zachowane 
obiekty sakralne pogranicza polsko-słowackiego. Wska-
zuje też na związki historyczne sąsiadujących regionów, 
choćby przez zrealizowane dzieła artystyczne warsztatu 
białopotockiego, czy też zaspokojenie potrzeby duchowej 
wspólnej dla mieszkańców tych krain. Publikacja ta nie 
ma charakteru naukowego czy dokumentacyjnego, choć 
powstała pod opieką badacza i znawcy sztuki Podhala dr. 
hab. Zbigniewa Moździerza, któremu wyrażam serdeczną 
wdzięczność za merytoryczną pomoc. 

Książka ma na celu pokazanie bogactwa treści 
i form sakralnych, zmaterializowanych w kamieniu, że-
liwie, drewnie – ich indywidualnego i wspólnego piękna. 
Jest raczej zapisem chwili i trwania. niech też będzie 
inspiracją i pomocą w krajoznawczych wędrówkach, 
w odkrywaniu i tworzeniu własnej historii tych miejsc.

 
Agnieszka Grzegorczyk  

koordynator merytoryczny projektu

Kościelisko, 2018
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Since their appearance, wayside shrines, chapels, cros-
ses and statues have become an immanently significant 
element of their landscape. Today, they prove the ever-
present collective and individual history of people and 
places while being one of the most genuine and tangible 
demonstrations of faith which fosters the creation of 
sacred space. The honest intention of funders arising 
from their true devotion when combined with skillful 
artists’ labour reault in unique creations, despite their 
similarity in shape and character.

The particular importance each of them bore to its 
funder remains essential to all who pray in front of them 
today. continually, they offer an inspiration to anyone 
stopping by with either awe or muse.

Wayside shrines and chapels occupy a special 
place in our memory. We document them in pictures, 
they are subject to artistic activity and, as a matter of 
fact, trigger it. since early days, commited, budget and 
taste-dependent custodians have ensured the shrine 
and chapels’ wellbeing, throughout years close attention 
has been paid to maintenance. surrounded by old trees, 
abundant blossom, twigs and foliage, decorated with 
ribbons they make up a colourful mosaic of unique 
landscapes. And although passing time changes their 
spatial and cultural context, they remain witness to the 
fundamental values of our being and the unchanging 
need for godly support, our appreciation of it. 

here, I would like to thank bohdan Pitoń, the mayor, 
and stanisława czubernat, the treasurer of Kościelisko 
municipality, who were instrumental in undertaking by the 

municipality of Kościelisko the endeavour of restoring so 
many sites, which proves their perasoanal concern for 
heritage preservation. As a result of their perseverance, 
the partner municipality of Tvrdosin, represented by Ivan 
sasko Mayor and deputy Mayor Mgr. Vlasta Jančeková, 
joined the project and, consequently, has renovated se-
lected sites within their area. All maintenance work was 
carried out within a partner project On the way athe bor-
der of the Municipality of Koscielisko and Tvrdošín which 
includes a map created by slovak-Polish team and this 
publication prepared by the Polish team. 

It offers not only the presentation of the renovated sites 
and buildings but also illustrates more widely, though not 
exhaustively, the preserved sacral objects on the slovak-
Polish borderline. historic bonds between Kościelisko 
municipality and the town of Tvardosin are highlighted 
in the artistic performance of a shop in biały Potok as 
well as spiritual needs shared by the residents of the 
two regions. The aforementioned publication bears no 
scientific or documentary character despite the fact that 
it was compiled under the supervision of a researcher and 
expert on Podhale art Zbigniew Moździerz, Ph.d, whom I 
would like to thank here for his substantive guidance. 

This work aims to depict some of the richness of 
sacral content and form which materialised in stone, 
iron or wood, and their individual, though common, 
beauty. being a snapshot of the moment, it also empha-
sises continuity. shall it inspire and aid all those who set 
off on field trips and hikes in discovering and creating 
the history of the places in question. 

Agnieszka Grzegorczyk  
Substantive Project Coordinator  

Kościelisko, 2018
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Kaplnky, kríže a sochy pri cestách sa od času ich obja-
venia stali imanentnou súčasťou krajiny a jej dôležitým 
prvkom. dnes sú svedectvom stále živej kolektívnej 
a individuálnej histórie. sú aj jedným z najúprimnejších 
výrazov viery človeka, ktorá vzala na seba v danom 
mieste materiálny charakter a vytvorila priestor sac-
rum. Úprimnosť inšpirácií zakladateľa plynúca z hlbokej 
viery, podporovaná umeleckou formou a schopnosti 
jednotlivých tvorcov spôsobujú, že tieto priestory sú 
jedinečné, aj keď majú podobný tvar a výraz.

Každý z objektov mal pre zakladateľa osobitný 
význam. Tiež aj pre tých, ktorí sa pri týchto objektoch 
modlili a modlia sa dodnes. Ale sú dôležité aj pre tých, 
ktorí sa pri nich zastavujú a rozmýšľajú o ich kráse, 
alebo sa pri nich na chvíľku zamyslia.

Kaplnky majú v našej pamäti zvláštne miesto. 
Fotografujeme ich, sú inšpiráciou a predmetom ume-
leckých aktivít. od začiatku majú ľudí, ktorí sa o ne 
starajú v rámci vlastných možností a chute. obklopený 
úprimnou úctou, v tieni starých stromov, ozdobené 
kvetmi a farebnými stužkami, tvoria mozaiku jedineč-
nej krajiny. A aj keď uteká čas a mení ich priesto-
rový a civilizačný kontext, stále svedčia o základných 
hodnotách nášho života a neustálej potrebe božskej 
starostlivosti a vďačnosti za ňu.

dovoľte mi, aby som na tomto mieste poďakovala 
bohdanovi Pitoniowi, starostovi obce Kościelisko 
a stanislave czubernat, pokladníčke obce Kościelisko, 
ktorý rozhodli o mnohých reštaurátorských prácach, 
čím vyjadrili skutočný záujem o ich zachovanie a po-

mohli, aby sa do projektu zapojilo aj partnerské mesto 
Tvrdošín na čele s primátorom Ivanom Šaškom a zá-
stupkyňou primátora mesta Mgr. Vlastou Jančekovou, 
ktorý tiež zabezpečil vykonávanie reštaurátorských prác 
vybraných objektov v svojom regióne. Tieto práce boli 
realizované v rámci spoločného projektu s názvom Ce-
stou záchrany sakrálnych pamiatokpoľsko–slovenského 
pohraničia. Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín, ktorého 
súčasťou je mapa vypracovaná slovenským tímom 
a táto publikácia vypracovaná poľským tímom.

Táto publikácia sa neobmedzuje len predstavenie ob-
novených objektov, ale jej rozsah je o niečo širší, aj 
keď nie vyčerpávajúci. Predstavuje sakrálne objekty 
zachované na slovensko-poľskom pohraničí. Tiež po-
ukazuje na historické väzby medzi obcou Kościelisko 
a okresom Tvrdošín, a to aj poukázaním na umelecké 
diela vytvorené kamenárskou dielňou v oravskom 
bielom Potoku. Poukazuje aj na spoločnú duchovnú 
potrebu obyvateľov oboch krajín. Táto publikácia nemá 
vedecký či dokumentárny charakter, ale vznikla pod 
dohľadom výskumníkov a odborníkov podhalianskeho 
umenia - doc. Zbigniewa Moździerza, Phd., ktorému 
vyjadrujem na tomto mieste srdečnú vďačnosť za 
odbornú pomoc.

cieľom tejto publikácie je ukázať vybranú časť bo-
hatstva obsahu a formy sakrálnych objektov zmateria-
lizovaných v kameni, liatine a dreva, ich individuálnu 
a spoločnú krásu. Je to záznam o momente a trvaní. 
nech bude pre Vás inšpiráciou pri spoznávaní krajiny, 
objavovaní a vytváraní vlastnej histórie týchto miest.

 
Agnieszka Grzegorczyk  

odborný koordinátor projektu
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Podtatrze tworzą cztery regiony otaczające Tatry: spisz, 
liptów, orawa i Podhale. liptów oraz większa część spi-
szu i orawy leżą w granicach słowacji, natomiast Podhale, 
północna część Zamagurza spiskiego (tzw. Polski spisz) 
oraz północna część Górnej orawy (tzw. Polska orawa) 
to trzy regiony Polskiego Podtatrza. Jest to teren niejedno-
rodny geograficznie i kulturowo. sztuka, a w szczególności 
architektura i budownictwo na Podtatrzu, z przyczyn hi-
storycznych, rozwijały się niezależnie w poszczególnych 
regionach. Jednak na różnice kulturowe wpłynęły także 
czynniki naturalne – uwarunkowania klimatyczne oraz 
geograficzno-przyrodnicze.

sztuka Podhala ulegała początkowo wpływom idącym 
z północy i wschodu, a więc z Małopolski. Wszelkie rozwija-
jące się w europie style docierały do Polski z opóźnieniem, 
nic więc dziwnego, że na Podhalu nie pojawiały się w ogóle 
lub w formach znacznie uproszczonych, prowincjonalnych. 
Podobnie jak osadnictwo, sztuka Podhala rozwijała się 
w sposób spontaniczny, przy małym udziale mecenatu 
państwowego i kościelnego. W okresie zaborów Podhale 
znalazło się w orbicie oddziaływań płynących z Austrii.

liptów, spisz i orawa znajdowały się w zasięgu 
oddziaływań węgierskich. oficjalne style obowiązujące 
w architekturze i sztuce, docierały na spisz już od końca 
XIII wieku dzięki mecenatowi berzeviczych. Podobna 
działalność Thurzonów na orawie spowodowała, że od 
XV wieku na Górną orawę zaczęły docierać współczesne 
prądy sztuki z dolnej orawy. Tak więc instytucjonalny 
charakter akcji kolonizacyjnej w tych regionach ułatwiał 
także rozwój architektury i sztuki.

Krajobraz kulturowy Podtatrza jest zróżnicowany za-
równo pod względem formalnym, jak i czasowym. Jego 
wspólnymi i bardzo ważnymi elementami są obiekty 
sakralne: kościoły, kaplice, kapliczki, kamienne rzeźby 
figuralne oraz krzyże żeliwne.

Gmina Kościelisko leży na skalnym Podhalu i obejmuje 
trzy wsie: dzianisz, Kościelisko i Witów. Początki osadni-
ctwa na skalnym Podhalu sięgają końca XVI wieku, toteż 
najstarsze zabytki sakralne na terenie gminy datowane 
są dopiero na koniec XVIII i początek XIX wieku i należą 

Podtatranskú oblasť tvoria štyri regióny obklopujúce 
Tatry: spiš, liptov, orava a Podhalie. liptov a väčšia časť 
spiša sa nachádza na slovensku, Podhalie, severná časť 
spišského Zamaguria (tzv. poľský spiš) a severná časť 
hornej oravy (tzv. poľská orava) sú tri regióny poľskej 
podtatranskej oblasti. Ide o geograficky a kultúrne neho-
mogénnu oblasť. Umenie, najmä architektúra a stavební-
ctvo v podtatranskom regióne sa z historických dôvodov 
rozvíjali nezávisle. Kultúrne rozdiely však boli ovplyvnené 
aj prirodzenými faktormi - klimatickými a geograficko-
prírodnými podmienkami.

Umenie na Podhalí bolo spočiatku ovplyvnené 
vplyvom zo severu a východu a teda z Malopoľského 
regiónu. Všetky štýly rozvíjajúce sa v európe prišli do 
Poľska oneskorene, a tak nie je zvláštne, že sa na Podhalí 
neprejavili vôbec, alebo vo formách, ktoré boli značne 
zjednodušené, provinčné. rovnako ako osadníctvo aj 
umenie na Podhalí sa rozvíjalo spontánnym spôsobom, 
s malou účasťou štátnej a cirkevnej moci. Počas rozde-
lenia Poľska sa Podhalie nachádzalo na dráhe vplyvov 
prúdiacich z rakúska.

liptov, spiš a orava boli v oblasti uhorského vplyvu. 
oficiálne štýly architektúry a umenia prichádzali na spiš, 
už od konca 13. storočia vďaka rodine berzevici. Podobná 
činnosť Turzovcov na orave spôsobila, že v 15. storočí na 
hornú oravu začali prichádzať prúdy súčasného umenia 
z dolnej oravy. Inštitucionálna povaha kolonizácie takisto 
uľahčila rozvoj architektúry a umenia.

Kultúrny obraz podtatranského regiónu je rôznorodý 
vzhľadom na formálne aj časové podmienky. Jeho spo-
ločné a dôležité prvky sú stavby sakrálneho charakteru: 
kostoly, kaplnky, prícestné kaplnky, kamenné figurálne 
sochy a liatinové kríže.

obec Kościelisko sa nachádza v regióne “skalna-
tého Podhalia” a jej administratívnou súčasťou sú tri 
obce: dzianisz, Kościelisko a Witów. Počiatky osídlenia 
v tomto regióne sa datujú až do konca 16. storočia, naj-
staršie cirkevné pamiatky sú stavané na konci 18. sto-
ročia a začiatkom 19. storočia. Patria medzi ne figurálne 
sochy a kamenné kríže v dzianiszi,  ako aj liatinové 
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do nich figury oraz krzyże kamienne w dzianiszu, a także 
krzyże żeliwne w Tatrach (na Polanach siwej oraz huciska 
z 1809 r.) i kapliczka hawiarska w starych Kościeliskach 
(1 poł. XIX w.). W Tatrach zachowało się kilka figur Matki 
boskiej, w tym figura w bramie Kraszewskiego (1892 r.).

drewniane kościoły – w Witowie pw. Matki boskiej 
szkaplerznej (1910–1912, proj. Jan Tarczałowicz) oraz 
w Kościelisku pw. św. Kazimierza Królewicza (1910–1916, 
proj. eugeniusz Wesołowski) można zaliczyć do nurtu ar-
chitektury sakralnej w stylu zakopiańskim, wzorowanej na 
późnogotyckich kościołach drewnianych doliny dunajca. 
Kościół pw. Matki boskiej częstochowskiej w dzianiszu 
(1932–1937, proj. bogdan Treter, stefan Meyer), repre-
zentuje styl zakopiański, zaliczany do szeroko pojętej 
podhalańskiej architektury regionalnej. bardzo interesu-
jąca jest neogotycka drewniana kaplica pw. św. Anny na 
Płazówce (1881–1892, proj. Józef bełtowski).

nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego 
w Polsce są kapliczki przydrożne. Także w Gminie Koś-
cielisko zachowało się kilka ciekawych, murowanych 
z kamienia i tynkowanych obiektów. są to kapliczki 
w Witowie – z półszczytowym daszkiem i inskrypcją 
na kamieniu, przy starej drodze obok budynku nr 137  
(1846 r.) dzianiszu – z apsydą i dwuspadowym dasz-
kiem obok budynku nr 310 (2 poł. XIX w.), z cebulastym 
hełmem koło budynku nr 216 (4 ćw. XIX w.) oraz w Koś-
cielisku – z ołtarzykiem w stylu zakopiańskim (1909 r.) 
przebudowana w 2016 r.  wg proj. Adama bukowskiego 
Tyrały). oprócz wymienionych zabytkowych kapliczek mu-
rowanych, na terenie gminy istnieją wybudowane współ-
cześnie drewniane obiekty, m.in. przy drodze na Gruszków 
Wierch (ok. 1950 r.), w dzianiuszu obok budynku nr 321 
(1991 r.), oraz z chrystusem Frasobliwym na rozwidleniu 
dróg do dzianisza i nowego bystrego (ok. 2000 r.).

Podobnie jak na Górnej orawie, także na Polskiej 
orawie w pobliskich wsiach podhalańskich, fundowano 
kamienne figury i krzyże kamienne z piaskowca, które wy-
konywane były najczęściej w warsztacie kamieniarskim 
w białym Potoku lub przez kamieniarzy w chochołowie. 
są to przede wszystkim figury w dzianiszu: św. barbary na 

kríže v Tatrách (na sivej Poľane a na poľane huciska 
z roku 1809), či banícka kaplnka v starom Kościelisku 
(1. pol. 19. storočia.). V Tatrách sa zachovalo niekoľko 
postáv Panny Márie, vrátane figúrky na Kraszewského 
bráne (1892).

drevené kostoly - vo Witowe kostol Panny Márie 
Škapuliarskej  (1910-1912, proj. Jan Tarczalowicz) a kostol 
v Kościelisku zasvätený sv. Kazimírovi, princovi (1910-
1916, proj. eugeniusz Wesolowski) možno klasifikovať ako 
tradičné náboženské stavby v zakopanskom architekto-
nickom štýle, inšpirované neskoro gotickými drevenými 
kostolmi v doline rieky dunajec. Kostol Panny Márie 
Čenstochovskej (1932-1937, proj. bogdan Treter, stefan 
Meyer), reprezentuje druhý zakopanský štýl, patrí do 
širšej regionálnej architektúry Podhalia. Veľmi zaujímavá 
je neogotická drevená kaplnka sv. Anny v Płazówce (1881-
1892, proj. Józef bełtowski).

neoddeliteľným prvkom kultúrneho obrazu krajiny 
v Poľsku sú prícestné kaplnky. Aj v obci Kościelisko a okolí 
sa zachovali niektoré zaujímavé, kamenné a omietnuté 
kaplnky. sú to kaplnky vo Witowe - s polovičnou štítovou 
strechou a nápisom na kameni, pri starej ceste, vedľa 
domu č. 137 (1846), v dzianiszi – s apsidou a sedlovou 
strechou vedľa domu č.  310 (2. pol. 19. stor.), s cibuľovou 
strechou pri dome č. 216 (koniec 19. stor.) a v Kościelisku 
- kaplnka v zakopanskom štýle (postavená v roku 1909, 
v roku 2016 prestavaná podľa návrhu Adama bukow-
ského Tyraly). okrem uvedených historických kamen-
ných kaplniek sú v obciach aj drevené stavby realizované 
v nedávnej minulosti, okrem iných na ul. droga na Grusz-
ków Wierch (okolo roku 1950), v dzianiszi vedľa budovy 
č. 321 (1991) a s odpočívajúcim Kristom na rázcestí obcí 
dzianisz a nowe bystre (okolo roku 2000).

rovnako ako na hornej orave, aj na poľskej orave 
a blízkych podhalianskych obciach boli najčastejšie sta-
vané kamenné sochy a kamenné kríže z pieskovca, ktoré 
boli väčšinou vykonané v kamenárskej dielni v oravskom 
bielom Potoku alebo chocholowe. Jedná sa predovšet-
kým o figúrky v dzianiszi: sv. barbory na začiatku obce 
(1770-1772), Panny Márie s dieťaťom vedľa domu č. 22b 
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początku wsi (1770–1772 r.), Matki boskiej z dzieciątkiem 
obok budynku nr 22b (1812 r.), św. Józefa obok budynku 
nr 15 (ok. 1837 r.), Ukrzyżowanie z Matką boską bolesną 
u podstawy przed budynkiem nr 262a (1862 r.) i podobny 
naprzeciw budynku nr 339 (1886 r.). W Kościelisku, przy ul. 
Królewskiej, naprzeciw budynku nr 78 (Prędówka), zacho-
wał się również krzyż z Ukrzyżowanym Jezusem i Matką 
boską bolesną (1882 r.). W Witowie istnieje do dzisiaj 
jedna taka figura datowana na 1862 rok, przedstawiająca 
św. Jana nepomucena. Jako jedyna pokryta jest polichro-
mią, ale niestety nieoryginalną (obecnie jest pomalowana 
farbą olejną). 

osobną grupę stanowią krzyże żeliwne, najczęściej 
produkowane w Zakładzie hutniczym „Zakopane”, funk-
cjonującym na przełomie XVIII i XIX wieku do 1888 roku. 
były one produkowane zapewne z myślą o ustawieniu 
na grobach, ale często, uzupełnione o kamienny cokół 
z piaskowca, pojawiały się z różnych okazji przy drogach. 
W większości można je datować na 3 i 4 ćw. XIX wieku. 
Ukrzyżowanemu Jezusowi towarzyszy w dolnej części 
wizerunek Matki boskiej bolesnej, rzadziej postacią  
św. Jana lub grupa złożona z Marii, Marii Magdaleny 
i Jana ewangelisty. Krzyże takie czasem przenoszono 
z jednego miejsca na inne. W dzianiszu zachowany jest 
jeden taki krzyż na polach, pomiędzy kościołem a cmen-
tarze (tzw. choleryczny), niekompletny (brak sceny 
u podstawy krzyża). W Kościelisku są trzy egzemplarze 
– dwa na rysulówce, nieopodal budynku nr 10 (u pod-
stawy Maria, Maria Magdalena oraz Jan ewangelista) 
i koło budynku nr 65 (u podstawy św. Jan ewangelista), 
oraz na Groniku obok budynku nr 2 i 2a (u podstawy 
aniołki). W Witowie krzyże żeliwne usytuowane są przy 
drodze głównej – koło budynków nr 72a, nr 220a (w obu 
przypadkach u podstawy krzyża Matka boska bolesna), 
oraz nr 254d (u podstawy św. Jan ewangelista).

do rzadkości należą krzyże drewniane. W Kościeli-
sku zachował się jeden rzeźbiony krzyż misyjny z 2008 
roku, postawiony na miejscu wcześniejszego z 1961 roku 
(Kierpcówka obok nr 46). Krzyże takie stawiane były  
dosyć często, ale nietrwałość materiału była przyczyną 

(1812), sv. Jozefa vedľa domu č. 15 (okolo roku 1837), 
scény ukrižovania so sedembolestnou Pannou Máriou 
na podstavci pred domom č. 262a (1862) a podobná 
pred domom č. 339 (1886). V Kościelisku na ul. Królew-
ska oproti domu č. 78 (Prędówka). Zachoval sa aj kríž 
s ukrižovaním a sedembolestnou Pannou Máriou (1882). 
Vo Witowe je dodnes jedna taká socha z roku 1862, zob-
razujúca sv. Jána nepomuckého. Ako jediná je pokrytá 
polychrómom, ale bohužiaľ neoriginálnym (v súčasnosti 
je pomaľovaná olejovou farbou).

samostatnú skupinu tvoria liatinové kríže, väčšinou 
vyrábané v hútnickom závode ”Zakopane”, ktorý fungoval 
od prelomu 18. a 19. storočia až do roku 1888. boli pra-
vdepodobne vytvorené na účely ozdobenia hrobov, ale 
často doplnené kamenným pieskovcovým podstavcom 
a umiestňované na rôznych miestach, pri cestách. Vo 
väčšine prípadov sú datované do druhej polovice 19. 
storočia. scéna ukrižovania je doplnené v spodnej časti 
obrazom sedembolestnej Panny Márie, niekedy postavou 
sv. Jána alebo skupiny pozostávajúcej z Márie, Márie 
Magdalény a Jána evanjelistu. Také kríže boli niekedy 
prenesené z jedného miesta na druhé. V dzianiszi sa 
zachoval jeden takýto kríž na poliach medzi kostolom 
a cintorínom (tzv. cholerový), ale je nekompletný (žiadna 
scéna na podstavci kríža). V Kościelisku sú tri kópie - dve 
v časti rysulówka, v blízkosti domu č. 10 (na podstavci je 
Mária, Mária Magdaléna a Ján evanjelista) a vedľa domu 
č. 65 (na podstavci je sv. Ján evanjelista) a v časti Gronik 
pri dome č. 2 a 2a (na podstavci sú anjeli). V Witowe sa 
liatinové kríže nachádzajú pri hlavnej ceste - vedľa domu 
č. 72a, vedľa domu č. 220a (v obidvoch prípadoch je na 
podstavci sedembolestná Panna Mária), okolo domu č. 
254d (na podstavci je sv. Ján evanjelista).

drevené kríže sú veľmi zriedkavé. V Kościelisku je od 
roku 2008 jeden vyrezávaný misijný kríž, umiestnený na 
mieste predchádzajúceho z roku 1961 (v časti Kierpcówka 
pri dome č. 46). Takéto kríže boli stavané pomerne ča-
sto, ale netrvácnosť materiálu bolo príčinou ich rýchleho 
zničenia a ich nahradenia novými - niekedy s rovnakou 
konštrukciou, niekedy z trvácnejších materiálov. 
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ich szybkiego niszczenia i zastępowania nowymi – cza-
sem tej samej konstrukcji, niekiedy wykonanymi w trwal-
szym materiale.

do bardzo rzadkich obecnie obiektów należy zaliczyć 
dzwonnice drewniane konstrukcji słupowo-szkieletowej. 
oprócz funkcji sakralnych pełniły one głównie funkcje 
ostrzegawcze (np. alarmu pożarowego) oraz służyły do 
odganiania chmur burzowych i gradowych. Zwyczaj roz-
pędzania chmur burzowych i gradowych przy pomocy 
głosu dzwonów był z końcem XIX i w 1 ćw. XX wieku 
rozpowszechniony w kulturze ludowej na terenie Polski. 
chmury burzowe odganiało się dzwonkiem loretańskim za-
wieszonym na szczycie wieży-dzwonnicy. dawniej obiekty 
tego typu stanowiły nieodłączny element podhalańskiego 
i orawskiego krajobrazu kulturowego. Wszystkie zachowane 
na terenie Gminy Kościelisko można datować na przełom 
XIX i XX wieku. W dzianiszu zachowane są trzy obiekty 
– obok budynku nr 26, 29 oraz pomiędzy budynkami 
247 a 262 oraz w Witowie jeden – przed budynku nr 104. 
W Kościelisku istnieje do dzisiaj niewielka dzwonnica z bu-
dynkiem gospodarczym przy zagrodzie na rysulówce 54.

Tvrdošín leży na Górnej orawie w województwie ży-
lińskim. najstarszym zabytkiem sakralnym jest gotycki 
kościół pw. Wszystkich Świętych w Tvrdošínie, najstarszy 
zachowany obiekt zabytkowy na Górnej orawie. Wnie-
siony w połowie XV wieku, przebudowany w latach 
60. XVI wieku oraz poddany renowacji w połowie XVII 
wieku (zachowana renesansowa polichromia, ambona 
i stalle) oraz na przełomie XVII i XVIII wieku (gotycki 
ołtarz zastąpiono barokowym). drugim kościołem w Tvr-
došínie jest świątynia pw. Świętej Trójcy z 3 ćw. XVIII 
wieku, wzniesiony na miejscu drewnianego kościoła 
z 2 poł. XVI wieku, wyposażony w późnobarokowy oł-
tarz patronów kościoła. Znacznie młodsze są świątynie 
zachowane w innych miejscowościach powiatu. są to 
kościoły w obecnych dzielnicach Tvrdošína: pw. św. Anny 
w orawicach (1817–1820, odrestaurowany w 1864 r.), pw. 
bożego serca Jezusowego w Krásnej hôrke (1890 r.), pw. 
św. Anny w Mevedzie (1923 r.).

V súčasnosti sú veľmi vzácne drevené zvonice 
s rámovou konštrukciou. okrem sakrálnych funkcií 
mali hlavne varovné funkcie (napr. požiarny poplach) 
a slúžili aj na odháňanie búrkových oblakov a krupo-
bitia. Zvyk odháňania búrkových mrakov a krupobitia 
pomocou zvonov bol na konci 19. storočia a začiatkom 
20. storočia prítomný v celom Poľsku. búrkové mraky sa 
odháňali loretánskym zvonom zaveseným na vrchole 
zvonice. V minulosti boli objekty tohto typu neoddeli-
teľnou súčasťou kultúrneho obrazu Podhalia a oravy. 
Všetky, ktoré sa zachovali v Kościelisku a okolí môžu 
byť datované na prelom 19. a 20. storočia. V dziani-
szi sú zachované tri objekty - vedľa domu č. 26, 29 
a medzi domami č.247 a č. 262, jeden taký objekt je vo 
Witowe - pred domom č.104. Kościelisko má dodnes 
malú zvonicu s hospodárskou budovou pri dome č. 54 
v časti rysulówka.

Tvrdošín sa nachádza na hornej orave, v Žilinskom kraji. 
najstaršou sakrálnou pamiatkou je gotický kostol Všet-
kých svätých, pričom sa jedná o najstaršiu zachovanú 
historickú budovu na hornej orave. Kostol bol postavený 
v polovici 15. storočia, prestavaný v 60-tych rokoch, 16. 
storočia a renovovaný v polovici 17. storočia (zachovaná 
renesančná polychrómia, kazateľnica a stalle) a na 
prelome 17. a 18. storočia (gotický oltár bol nahradený 
barokovým). druhým kostolom v Tvrdošíne je kostol naj-
svätejšej Trojice z 2. polovice 18. storočia, postavený na 
mieste dreveného kostola z 2. pol. 16. storočia, vybavený 
neskorobarokovým oltárom patrónov kostola. Kostoly 
zachované v iných mestách regiónu sú oveľa mladšie. sú 
to kostoly v iných miestach okresu: sv. Anny v oraviciach 
(1817-1820, obnovený v roku 1864), kostol najsvätejšieho 
srdca Ježišovho v Krásnej hôrke (1890), kostol sv. Anny 
v časti Medvedzie (1923).

V oblasti Tvrdošína sú zachované početné menšie 
objekty - kaplnky a zvonice. Medzi najcennejšie patria: 
tehlová zvonica  v časti Medvedzie (1726, opakovane 
rekonštruovaná, baroková kaplnka sedembolestnej Panny 
Márie na ul. Vojtaššákovej, 1749), baroková kaplnka so 
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na terenie Tvrdošína zachowane są też liczne mniejsze 
obiekty – kaplice i dzwonnice. do najcenniejszych należą: 
murowana dzwonnica w Medvedie (1726 r.), wielokrotnie 
przebudowywana, barokowa kaplica Matki boskiej bo-
lesnej przy ul. Vojtaššákovej, (1749 r.), barokowa kaplica 
z dzwonnicą w Krasnej horce (1778 r.), kaplica skalka na 
malowniczym wzgórzu (ok. 1870, kompletnie przebudo-
wana w 2000 r.). Z nowszych obiektów wymienić można 
kapliczki: pod hajem (1900–1910), najświętszej Maryi 
Panny obok kościoła pw. św. Anny w Medvedie (ok. 1945 
r., wzniesiona na miejscu starszej z lat 20. XX w.) oraz 
nowsze – przy ul. Farskiej i na Tvrdošínskiej równi.

bardzo interesujące na terenie orawy są figury i krzyże 
kamienne wykonywane od 1728 roku z dolomitowego 
piaskowca pozyskiwanego w skoruszyńskich Wierchach 
w białym Potoku. Zachowane rzeźby noszą wyraźne cechy 
późnego barku, a główne tematy to: Ukrzyżowanie z Matką 
boską bolesną u podstawy, figura św. Jana nepomucena 
oraz zagadnienia związane z Matką boską (koronacja, 
Immaculata, z dzieciątkiem). do najciekawszych, przypi-
sywanych warsztatowi białopotockiemu, należą: Koronacja 
Matki boskiej w Krásnej hôrke (1839 r.), Immaculata obok 
kościoła pw. św. Trójcy (k. XVIII w.), polichromowana figura 
św. Jana nepomucena (tamże, k. XVIII w.), Ukrzyżowa-
nie z Matką boską bolesną u podstawy – na cmentarzu 
w Medvedie (k. XVIII w.), przed domem pogrzebowym 
w Krásnej hôrke (ok. 2 poł. XIX w.), przy drodze z Tvrdo-
šína do namiestowa (1872 r.). Także w XX wieku powstało 
kilka kamiennych i drewnianych krzyży, prezentowanych 
w niniejszej publikacji. Indywidualny charakter mają dwie 
rzeźby przedstawiające leżące lwy, ustawione również koło 
kościoła na placu św. Trójcy (k. XVIII w.).

odmienny charakter mają pomniki wzniesione ku 
upamiętnieniu ważnych wydarzeń lub osób, m.in.: ofiar 
I wojny światowej (1919 r.), ofiary II wojny światowej 
Marka Frauwirtha (1999 r.), działacza narodowego Jo-
zefa Miloslava hurbana (2009 r.),czy księdza profesora 
Štefana Šmálika historyka, pedagoga, badacza dziejów 
Tvrdošína i tłumacza dzieł religijnych.

dr hab. Zbigniew Moździerz

zvonicou v Krásnej hôrke (1778), kaplnka skalka na 
krásnom kopci (okolo roku 1870, kompletne prestavaná 
v roku 2000). Z novších budov je možné uviesť kaplnky:. 
Pod hájom (1900-1910), najsvätejšej Panny Márie, vedľa 
kostola sv. Anny v časti Medvedzie (postavená okolo 
1945 na mieste staršej z 20. rokov 20. storočia) a novšie 
- na ul. Farskej a na Tvrdošínskej rovni.

Veľmi zaujímavé sú na orave sochy a kamenné 
kríže vyrobené od roku 1728 z dolomitického piesko-
vca získavaného v skorušinských vrchoch v oravskom 
bielom Potoku. Zachované sochy nesú charakteri-
stické rysy neskorého baroka a ich hlavnými témami 
sú: scéna ukrižovania so sedembolestnou Pannou 
Máriou na podstavci, sochy sv. Jána nepomuckého 
a témy vzťahujúce sa k Panne Márii (korunovácia, Im-
maculata, scény s dieťaťom). Medzi najzaujímavejšie 
sochy, ktorých pôvod sa pripisuje kamenáskej dielni 
v oravskom bielom Potoku patria: Korunovácia Panny 
Márie v Krásnej hôrke (1839), Immaculata v tesnej 
blízkosti kostola  najsvätejšej Trojice (koniec 18. stor.), 
polychrómovaná socha sv. Jána nepomuckého (na 
rovnakom mieste okolo 18. stor.), scéna ukrižovania 
so sedembolestnou Pannou Máriou na podstavci  - 
na cintoríne v časti Medvedzie (okolo 18. storočia.), 
pred domom smútku v Krásnej hôrke (asi 2. pol. 19. 
storočia) pri ceste z Tvrdošína do námestova (1872). 
Aj v dvadsiatom storočí boli vytvorené viaceré kamenné 
a drevené kríže, uvedené v tejto publikácii. Individuálny 
charakter majú dve sochy ležiacich levov, umiestnených 
pri vstupnej bráne do farského úradu, pri kostole naj-
svätejšej Trojice (koniec 18. storočia).

odlišný charakter majú pomníky postavené ako spo-
mienka na významné udalosti alebo osoby, napr.: obe-
tiam prvej svetovej vojny (1919), obetiam druhej svetovej 
vojny Marka Frauwirtha (1999), osobám významným pre 
národ - Jozefovi Miloslavovi hurbanovi (2009), kňazovi 
a historikovi profesorovi Štefanovi Šmálikovi, pedagó-
govi, výskumníkovi histórie Tvrdošína a prekladateľovi 
náboženských diel.

dr hab. Zbigniew Moździerz
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Podtatrze is formed by four regions surrounding the Tatras: 
spisz, liptów, orawa and Podhale. liptów and most of spisz and 
orawa are located within slovakia, whereas Podhale, northern 
Zamagurze spiskie (i.e. Polish spisz) and northern Upper orawa 
(i.e. Polish orawa) constitute the three regions of Polish Podtatrze. 
The area is varied in terms of its geographical and cultural fea-
tures. Art, especially architecture in Podtatrze, followed separate 
development paths in every region, mostly for historical reasons. 
Furthermore, cultural differences arise from natural aspects such 
as climatic and geographic conditions.

Initially, art in Podhale  remained under northern and eastern 
influences of Małopolska. styles forming in europe reached Po-
land with delay, hence their elements either never appeared in 
Podhale or, eventually, acquired a much simpler, provincional, 
form. like colonisation and human settlement, art in Podhale 
developed spontaneously, with little state or church support.  
After its annexation, Podhale fell under Austrian influence.

liptów, spisz and orawa were affected by hungary, official 
styles in architecture and art reached spisz as early as the end 
of the 13th century owing to the patronage of the berzevicz 
family. Alike activity of the Thurzons in orawa originating in 
the 15th century, brought into Upper orawa the elements of 
contemporary lower orawa style. Therefore, the institutional 
character of colonisation in these regions somewhat facilitated 
the evolution of their art and architecture.

The cultural landscape of Podtatrze is diversified in terms 
of both formal and temporal development. Its essential and 
common elements are sacral buildings and structures: chur-
ches, chapels, wayside shrines, figures sculpted in stone and 
cast-iron crosses.

The Kościelisko municipality lies in stone Podhale (skalne 
Podhale) and includes three villages: dzianisz, Kościelisko and 
Witów. The beginnings of settlement in stone Podhale go back 
to the 16th century therefore, the oldest sacral monuments of 
the region date back to the end of the 18th and the beginning 
of the 19th century. These include statues and stone cros-
ses in dzianisz, cast-iron crosses in the Tatras (Grey clearing 
[siwa Polana], huciska clearing [Polana huciska], 1809)  and 
a miner’s chapel in old Kościeliska (first half of the 19th cen-
tury). A few statues of our lady remain in the Tatras, e.g. the 
one in Kraszewski Gate (brama Kraszewskiego, 1892).

Wooden churches – our lady of the scapular church 
in Witów (1910–1916, des. by eugeniusz Wesołowski) and  
st. Prince casimir church in Kościelisko (1910–1916, des.  
by eugeniusz Wesołowski)  are the examples of ‘Zakopane style’ 

sacral architecture modelled on late Gothic wooden churches 
in the danube Valley. black Madonna of częstochowa church 
in dzianisz (1932–1937, des. by bogdan Treter, stefan Meyer) 
falls into the regional Podhale architecture category in a broader 
sense, and represents the second Zakopane style. Wooden   
st. Ann chapel in Płazówka (1881–1892, des. by Józef bełtow-
ski) is a very interesting example of neogothic architecture.

Wayside shrine-chapels are an inherent element of Polish 
cultural landscape. Within the Kościelisko municipality one can 
find several interesting, stone, rendered ones – in Witów by 
the old road next to building nr 137 (1846), with a gablet roof 
and an inscription on the stone, in dzianisz next to building 
nr 310 (second half of the 19th century), with an apse and 
a gable roof or the one with an onion dome next to building  
nr 216 (4th quarter of the 19th century), and in Kościelisko, with 
a ‘Zakopane style’ altar (1909, rebuilt in 2016 to Adam bukowski 
Tyrała’s design). Amongst the above mentioned, in the Koście-
lisko municipality there are contemporary wooden structures, 
e.g. by the Gruszków Wierch road (ca. 1950), in dzianisz next 
to building nr 321 (1991), and the one with Pensive christ at 
the dzianisz-nowe bystre junction (ca. 2000).

both in Upper and lower orawa, as well as nearby Podhale 
villages, people funded stone statues and sandstone crosses that 
were later built at masonry shops in biały Potok or by masons 
in chochołów. These are represented mainly in dzianisz – sta-
tue of st. barbara by the main village road (1770–1772), statue  
of holy Virgin with child next to building nr 22b (1812), statue  
of st. Joseph next to building nr 15 (ca. 1837), crucifixion with  
our lady of sorrows at the foot of the cross which stands in front 
of  building nr 262a (1862) and a similar one in front of building 
nr 339 (1886). In Kościelisko’s Królewska street next to building  
78 (Prędówka) also remains a cross with crucifixion and  
our lady of sorrows (1882). In Witów there is one such site 
dating back to 1862 – statue of st. John of nepomuk. More in-
terestingly, it is the only one in polychrome, though not in original 
condition – polychrome  is under a coat of oil paint. 

Another group of crosses are cast-iron ones, usually made 
in the steel plant ‘Zakopane’, which operated from mid-18thcen-
tury until 1888. Although produced with the intention of being 
placed on tombs, with the addition of a sandstone pedestal, 
they were also placed by the roads; majority date back to the 3rd 
and 4th quarter of the 19th century.  Under the crucifixion, an 
image of our lady of sorrows is typically put rather than a sta-
tue of st. John or a scene with a group of biblical figures – Mary, 
Mary Magdalene and st. John the evangelist. These crosses 
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were ocasionally relocated, in dzianisz one is preserved in the 
fields between a church and a cemetery (so called ‘choleraic’), 
incomplete (no scene at the foot of the cross). Three examples 
remain in Kościelisko – two in rysulówka, next to building  
nr 10 (with Mary, Mary Magdalene and st. John the evangelist 
at the cross’ foot), next to building nr 65 (st. John the evangelist 
at the cross’ foot) and on Gronik next to buildings nr 2 and 2a 
(cherubs at the foot). In Witów cast-iron crosses are located 
by the main road – next to buildings nr 72a and 220a (with 
our lady of sorrows at both crosses’ feet), next to building  
nr 254d (st. John the evangelist at the cross’ foot).

Quite rarely one can encounter a wooden cross. In Koś-
cielisko a sculpted mission cross from 2008 replaced the 
one from 1961 (Kierpcówka, next to nr 46). Whereas such 
crosses were erected fairly frequently, due to quick decay  
of material they would be replaced within a short period of 
time – either with another wooden structure or one made 
from more durable material.

Timber-framed, wooden belfries are scarce nowadays. 
Apart from sacral functions, their role was closely linked to 
releasing announcements and warnings (e.g. fire alarm) as 
well as keeping storm and hail clouds away. The latter was 
a common practice in Polish folk tradition of the 19th century, 
continuing until the first quarter of the 20th century. storm 
clouds would be chased away with a loreto bell hanging from 
the top of the belfry. Podhale and orawa’s cultural landscape 
abunded in such views as the belfires would be an essential 
element of the local picture. All such structures remaining 
within the Kościelisko municipality can be dated back to the 
end of the 19th century and the beginning of the 20th century. 
In dzianisz three  remain – next to buildings nr 26, 29 and 
between nr 247 and 262. Witów also houses one – in front of 
building nr 104. Until today, a small belfry with a farm building 
remains by the pen in rysulówka 54. 

Tvrdošín lies in Upper orawa in the Żylin voivodeship and its 
oldest monument, both in the town itself and within Upper 
orawa, is the Gothic All saints church. erected in mid-15th 
century, rebuilt in the 1560s, renovated in mid-17th century 
(restoration of rennaisance polychrome, pulpit and stalls),  
renovated again at the end of the 17th century and the be-
ginning of the 18th century (Gothic altar was replaced with 
a baroque one). The other church in Tvrdošín is holy Trinity 

church from the third quarter of the 18th century, erected on 
the site where a wooden church from the second half of the 
16th century used to stand. It houses a late baroque altar of its 
patron saints. other churches preserved across the county are 
much younger, in contemporary Tvrdošín quarters one can find: 
st. Anne church in orawice (1817–1820, renovated in 1864), 
church of The divine heart of Jesus in Krasna horka (1890), 
st. Ann church in niedźwiedzie (Mevedzie, 1923).

In Tvrdošín there are numerous smaller constructions 
– chapels and belfires. The most unique and precious are: 
a brick belfry in niedźwiedzie (1726, rebuilt several times),  
a baroque chapel of our lady of sorrows in Vojtaššákova 
street, 1749), a baroque chapel with a bell tower in Krasna 
horka (1778), skałka chapel on a picturesque hill (ca. 1870, 
completely rebuilt in 2000). newer structures are chapels:  
Under háj [Pod hájem] (1900–1910), blessed Virgin Mary cha-
pel next to st. Ann chapel in niedźwiedzie (ca. 1945, replaced 
a chapel from 1920s) and even newer – in Farska street and 
on Tvrdošín Plain [Tvrdošínska równia].

Worth paying attention are stone statues and crosses  
in orawa made since 1728 from dolomite sandstone mined in 
skoruszńskie Wierchy in biały Potok. Preserved examples bear 
distinctive features of late baroque and their main themes are: 
crucifixion with our lady of sorrows at the foot, st. John of 
nepomuk, motives of our lady (coronation, Immaculata, with 
child). The most interesting, ascribed to the workshop in biały 
Potok, are:  coronation of the blessed Virgin Mary in Krasna 
horka (1839), Immaculata next to holy Trinity church (ca. 18th 
century), polychrome statue of st. John of nepomuk (same 
location, ca. 18th century), crucifixion with our lady of sorrows 
at the foot– at the cemetery in niedźwiedzie (ca. 18th century), 
in front of the funeral parlour in Krasna horka (ca. second half 
of the 19th century), by the road from Tvrdošín to namiestoów 
(1872). several stone and wooden crosses built in the 20th 
century are also presented in this publication. Two sculptures 
have an individual character – lying lions at the gate to the parish 
office also next to holy Trinity church (ca. 18th century).

To commemorate important events or persons monuments 
of dissimilar character to the ones described above were erected: 
victims of World War I (1919), Mark Frauwirth – victim of World 
War II (1999), Jozef Miloslav hurban – social activist (2009),  
or rev. Professor Štefan Šmálik – historian, pedagogue, researcher 
of Tvrdošín history and translator of religious scripts.

Zbigniew Moździerz, Ph.D. (dr hab.)
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Kościół parafialny  
pw. matki Boskiej  
Częstochowskiej

 

Farský kostol  
Panny Márie Čenstochovskej 

Black Madonna of Czestochowa 
Parish Church

W 1927 roku wzniesiona została niewielka drew-
niana kaplica, która w latach 1932-1937 została 
przebudowana według projektu krakowskiego ar-
chitekta i konserwatora zabytków bogdana Tretera 
oraz zakopiańskiego architekta stefana Meyera. 

stylistycznie świątynia nawiązuje do średniowiecz-
nych drewnianych kościołów obronnych Podhala, 
spiszu i orawy (np. dębno), a detal architekto-
niczny i wystrój wnętrza jest międzywojenną inter-
pretacją podhalańskich motywów zdobniczych (art 
deco). Uwagę zwracają geometryczne deskowania 
ścian, gzymsy i kołkowania.

V roku 1927 bola postavená malá drevená kaplnka, 
ktorá bola v rokoch 1932-1937 prestavaná podľa 
návrhu krakovského architekta a konzervátora 
pamiatok bogdana Tretera a architekta zo Zako-
paného stefana Meyera.

Štylisticky kostol nadväzuje na stredoveké dre-
vené obranné kostoly Podhalia, spiša a oravy 
(napr. kostol v dębne), architektonické detaily 
a interiérový dizajn je medzivojnovou interpretá-
ciou ozdobných motívov z Podhalia (art deco). 
Pozornosť upútavajú geometrické stenové deb-
nenia, rímsy a kolkovanie.

In 1927 a small wooden chapel was build, then be-
tween 1932 and 1937 it was rebuilt according to the 
project by an architect and conservator from Kraków, 
bogdan Treter and stefan Meyer, an architect from 
Zakopane.  

stylistically, the church resembles medieval defensive 
churches in Podhale, spisz and orawa (e.g. dębno). 
The architectural detail and interior décor are an 
interwar interpretation of decorative motives of 
Podhale (art deco). Geometrical formwork of walls, 
cornice and close studding attract attention.
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Dzwonnica Klejki 
obok domu nr 26

Zvonica Klejki, vedľa domu č. 26

Klejki Belfry next to house nr 26

Fundatorem drewnianej dzwonnicy był Wojciech 
Wróbel. do 1926 roku stała nieco wyżej, przy XIX- 
-wiecznym gospodarstwie (zachowany sosrąb z cha-
łupy ma ryzowaną datę „1888”). Gdy wybudowano 
nowy dom nr 26, dzwonnica została bez rozbiórki 
przewieziona końmi na obecne miejsce. 

W czasie II wojny światowej dzwon został zabrany 
przez niemców. Zachowało się jego serce, które 
w 2018 roku zostało zamontowane w nowym klo-
szu. dzwon wisi na oryginalnej belce zwanej jarz-
mem, na której zachował się nieporadny podpis.

Zakladateľom drevenej zvonice bol Wojciech Wróbel. 
do roku 1926 bola zvonica trochu vyššie, pri ho-
spodárskej usadlosti z 19. storočia (zachovaný nápis 
na nosnom tráme je „1888”). Keď bol postavený 
nový dom č. 26, zvonica bola prepravená so 4 koňmi 
na súčasné miesto bez toho, aby bola rozobratá.

Počas druhej svetovej vojny zvon vzali nemci. 
Zachovalo sa jeho srdce, ktoré bolo v roku 2018 
namontované do nového venca. Zvon visí na 
pôvodnom tráme nazývanom jarmo, na ktorom 
sa zachoval zle čitateľný nápis.

Funded by Wojciech Wróbel, until 1926 it was situated  
a little further up the road, by a 19th century farmhouse. 
A preserved ‘sosrąb’ (a long, ornamental joist typcal of 
Podhale) from the cottage bears an inscripted date of 
‘1888’. When a new house nr 26 was built, the belfry 
was transported in one piece by four horses to the 
current location.

during WWII the bell was taken by Germans. Its heart 
still remains and in 2018 was assembled in a recast 
cloche. The bell hangs off the original beam (yoke) on 
which a sloppy inscription remains.

24 Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko-słowackiego

Dzianisz GmINA kOścIElIskO



2�Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia



Dzwonnica pod ostryszem
obok domu nr 29

Zvonica pod vrchom Ostrysz,  
vedľa domu číslo 29 

Ostrysz Belfry next to house nr 29
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dzwonnice to obiekty, które pełniły ważne funk-
cje. dźwięk dzwonu wzywał na modlitwę, ostrzegał 
przed niebezpieczeństwami, oznajmiał o ważnych 
wydarzeniach. 

W dzianiszu zachowane są trzy drewniane dzwon-
nice, które mają kształt zbliżony do wieży, ściany 
pochylone o konstrukcji słupowo-szkieletowej obite 
szerokimi deskami w układzie pionowym, łączenia 
których zakrywa wąska listwa. Zwieńczone są syg-
naturką (ażurową lub pełną) z krzyżem na kuli. 
Pod nią – okap z gontów lub blachy. W elewacji 
ozdobne okienko, w którym umieszczano obraz 
lub figurkę.

Zvonice sú objekty, ktoré mali dôležité funkcie. 
Zvuk zvonu zvolával na modlitbu, varoval pred 
nebezpečenstvom a oznamoval dôležité udalostí.

V dzianiszi sú zachované tri drevené zvonice, 
ktoré majú podobný tvar ako veža, naklonené 
steny s rámovou konštrukciou, sú pokryté širo-
kými doskami vo vertikálnom usporiadaní, ktorých 
spoje sú pokryté úzkou drevenou lištou. ozdobené 
sú nápisom (otvoreným alebo plným) s krížom 
na guli. Pod nápisom je odkvap zo šindľov alebo 
plechu. na fasáde je okrasné okienko, v ktorom je 
umiestnený obrázok alebo figúrka.

belfries played an important role – their bells called 
for a prayer, warned against danger, announced sig-
nificant events.

In dzianisz three belfries remain, their shape resembles 
a tower with leaning walls, timber-framed structure ve-
neered with wide, vertical planks and joints covered with 
narrow boards. on top you will find a flèche (openwork 
or full-bodied) with a cross on a sphere. Under the 
flèche there is a shingled or sheet metal eaves. In the 
elevation there is a small decorative window in which 
a painting or a figurine would be placed.
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W okresie międzywojennym drewniana dzwon-
nica została przywieziona jako wiano z nowego 
bystrego do dzianisza. Jako jedyna we wsi ma 
autentyczny dzwon, który codziennie wybija 
Anioł Pański. Uruchamiany jest ręcznie przez 
Anielę Tylkę.

Dzwonnica  
przy głównej drodze,  
przed domem nr 254 b

Zvonica pri hlavnej ceste,  
vedľa domu č 254b

Belfry between houses nr 254B  
by the main road 

V medzivojnovom období bola drevená zvonica 
privezená do dzianisza z obce nowe bystre ako 
veno. Táto zvonica, ako jediná v obci, má skuto-
čný zvon, ktorý každý deň zvoní na Anjel Pána. 
Zvon ručne obsluhuje Aniela Tylka.

In the interwar period, a wooden belfry was brought 
to dzianisz from nowe bystre as a dowry. It is the 
only one in the village to have the original bell that 
rings Angelus every day. It is put into motion by 
Aniela Tylka.
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Kapliczka murowana typu domkowego datowana  
jest na 4 ćw. XIX wieku. Została wybudowana z pia-
skowca, otynkowana na biało, dach ma cebulasty 
z okapem, kryty gontami, zwieńczony krzyżem. 
W niszy znajduje się gipsowa figurka Matki bo-
skiej i oleodruk.

Kapliczka ta jest szczególnie malowniczo poło-
żona na tle pół, łąk, a horyzont zamykają Tatry 
Zachodnie.

Murovaná kaplnka sa datuje do poslednej štvrtiny 
19. storočia. Je postavená z pieskovca, omietnutá 
na bielo, s kužeľovitou cibuľovitou strechou, po-
krytou šindľom, ozdobená krížom. Vo výklenku je 
sadrová figurína Panny Márie a oleoduk.

Táto kaplnka je mimoriadne malebne položená, 
v jej v pozadí sú polia a lúky a horizont je uzavretý 
Západnými Tatrami.

brick wayside shrine-chapel dating back to the 4th quar-
ter of the 19th century. built from sandstone, rendered 
in white, it has an onion-shaped shingled roof with an 
eaves  and topped with a cross. In the niche there is 
a statue of Virgin Mary and an oleograph.

This chapel is in a particularly picturesque location with 
fields, meadows and The Western Tatras on the horizon

Kapliczka  
przy głównej drodze,  
obok domu nr 21g

Kaplnka pri hlavnej ceste,  
vedľa domu č. 21g

Wayside shrine-chapel next to 
house nr 21g by the main road 
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Kapliczka 
poniżej głównej drogi,  
obok domu nr 310

Kaplnka pod hlavnou cestou,  
vedľa domu číslo 310

Wayside shrine-chapel next to  
house nr 310 below the main road 

Kapliczka typu domkowego, datowana na 2 poł. 
XIX wieku, stoi przy dawnej głównej drodze wiej-
skiej. Wybudowana z piaskowca, tynkowana na 
biało, dach kryty gontami i sygnaturką zwieńczoną 
krzyżem. W elewacji frontowej – nisza, pierwotnie 
z figurą św. Jana nepomucena, obecnie z Ukrzy-
żowanym. We wnętrzu – obraz na płótnie z 1861 
roku, namalowany przez Witt nanne z nowego 
Targu przedstawiający stwórcę w chmurach.

Kaplnka sa datuje do 2. polovice 19. storočia, stojí 
na bývalej hlavnej obecnej ceste. Je postavená 
z pieskovca, omietnutá na bielo, strecha je po-
krytá šindľom, nápis ozdobený krížom. V prednej 
časti fasády je výklenok, pôvodne s postavou sv. 
Jana nepomuckého, teraz s ukrižovaním Kristom. 
Vnútri sa nachádza maľba na plátne z roku 1861, 
ktorú maľoval Witt nanne z nového Targu, ktorý 
zobrazuje stvoriteľa v oblakoch.

dating back to the 2nd quarter of the 19th century, 
it is a wayside shrine-chapel by the former main vil-
lage road. built from sandstone, rendered white with  
a shingled roof and a flèche topped with a cross. In the 
front elevation there is a niche, originally with a statue 
of st. John of nepomuk, today with crucifixion. Inside 
a canvas painting from 1861 by Witt nanne from nowy 
Targ that depicts the creator in clouds.
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Kapliczka typu słupowego z figurą św. barbary 
wykonana w latach 1770-1772, z piaskowca ma-
gurskiego. Przedstawia patronkę dobrej śmierci 
i ciężkiej pracy, m.in. górników, hutników, żołnie-
rzy, kamieniarzy, oraz orędowniczkę w czasie burz 
i pożarów. W arkadzie postumentu – płaskorzeźba 
klęczącego św. Jana Kantego, patrona profesorów, 
studentów, nauczycieli. Pod gzymsem uskrzydlone 
główki aniołków (putta). na postumencie zacho-
wały się inskrypcje. 

datowanie i wyraz artystyczny rzeźby mogą 
wskazywać na warsztat białopotocki. Można też 
przypuszczać, że jest to fundacja szlachecka, dzie-
dziców Woynarowskich, mających dwór i dobra 
w dzianiszu.

Figura św. Barbary  
przy głównej drodze wiejskiej, 
na granicy wsi Dzianisz  
i Chochołów

Socha sv. Barbary pri hlavnej ceste, 
na hranici obcí Dzianisz a Chochołów  

Statue of St. Barbara by the main 
village road on the borderline   
between Dzianisz and  Chochołów
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Kaplnka stĺpového typu s postavou sv. barbary 
vyrobená v rokoch 1770-1772, z magurského pie-
skovca. Predstavuje patrónku dobrej smrti a tvrdej 
práce, okrem iného baníkov, hutníkov, vojakov, 
kamenárov, ochrankyňu počas búrky a požiarov. 
V pasáži podstavca sa nachádza reliéfna rytina 
sv. Jan Kante, patróna profesorov, študentov 
a učiteľov. Pod rímsou sú okrídlené hlavy anjelov 
(putta). na podstavci sú nápisy.

dátum výroby a  umelecké vyjadrenie sochy môžu 
odkazovať do dielne z oravského bieleho Potoku. 
dá sa tiež predpokladať, že je to dielo fundované 
šľachtou – rodinou Woynarovských, ktorí mali ze-
mianske sídlo a majetky v dzianiszi.

A pole-type chapel with a statue of st. barbara made of 
magurian sandstone between 1770 and 1772. It depicts 
the saint patron of good death and hard work who is a 
patron of miners, metallurgists, soldiers, masons; she 
is also an intercessor during storms and fires. In the 
postument’s arcade there is a bas-relief of st. Jan Kanty, 
the patron of professors, students, teachers. Under the 
cornice you will find putti (cherubs). on the postument 
there are preserved inscriptions.

The dating and artistic character may suggest that it 
was made by artists from biały Potok. one may also 
suppose that it was funded by aristocracy, Woynarow-
ski heirs who owned a mansion and other property in 
dzianisz.
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Figura św. Józefa  
obok domu nr 15

Socha sv. Józefa  
vedľa domu číslo 15

St. Joseph statue  
next to house nr 15

Kapliczka typu słupowego z figurą św. Józefa 
wykonana została z piaskowca w drugiej połowie 
XVIII prawdopodobnie w pracowni z orawskiego 
białego Potoku (obecnie słowacja). Przedstawia 
męża Marii z nazaretu, który jest opiekunem 
Świętej rodziny, patronem chrześcijańskich 
małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy, szczególnie 
cieśli, i dobrej śmierci. Św. Józef jest wzorem 
męstwa i paradygmatem ojcostwa.

Kamieniarskie, orawskie warsztaty białopotockie 
działały od 1 ćw. XVIII wieku do pocz. XX w. Wyko-
nywano tam figury i krzyże przydrożne ustawiane 
we wsiach i przy drogach orawy i Podhala. dzieł 
sygnowanych jest niewiele. rzeźby przeważnie były 
polichromowane, a postumenty i cokoły miały in-
skrypcje, nazwiska fundatorów, daty. na dzianiskich 
figurach – z powodu słabej jakości stosowanych 
farb i amatorskiego czyszczenia kamienia – mala-
tury niemal się nie zachowały. obecnie nie istnieje 
już podstawa do ich przywrócenia.
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stĺpcový typ kaplnky s postavou sv. Jozefa 
z pieskovca z druhej polovici 18. storočia prav-
depodobne z dielne v oravskom bielom Potoku. 
Predstavuje manžela Márie z nazaretu, strážcu 
svätej rodiny, patróna kresťanských manželstiev, 
rodín a pracujúcich ľudí, najmä stolárov a dobrej 
smrti. svätý Jozef je vzorom statočnosti a para-
digmou otcovstva.

Kamenárske oravské dielne v oravskom bielom 
Potoku fungovali od 1. štvrtiny 18. storočia až po 
začiatok 20. storočia. Vyrábali sa v nich sochy 
a cestné kríže, nachádzajúce sa dnes na orave 
a Podhalí. diela väčšinou nemajú nápisy. sochy 
boli väčšinou polychrómované a podstavce mali 
nápisy s menami sponzorov, dátumy. na obráz-
koch z dzianisza maľby sotva prežili kvôli nízkej 
kvalite aplikovanej farby a amatérskemu čisteniu 
kameňa. V súčasnosti už neexistuje základ pre 
ich obnovenie.

A pole-type sandstone chapel with a statue of st. 
John made in the 2nd half of the 18th century in a 
studio in orawa’s biały Potok (currently belonging to 
slovakia). It depicts the husband of Virgin Mary of 
nazareth. he is the caretaker of the holy Family and 
the saint patron of catholic marriages, families, men 
of labour, particularly carpenters, and good death. 
st. John is an ideal of manhood and the paradigm 
of fatherhood. 

orawa masonry studios in biały Potok operated be-
tween the 1st quarter of the 18th century and the 
beginning of the 20th century. They manufactured sta-
tues and wayside crosses later positioned in villages 
and by the roads in orawa and Podhale. There are few 
signed works. sculptures were mainly in polychrome, 
and the pedestals and socles bore inscriptions, fun-
ders’ names, dates. on the statues in dzianisz no 
original paintwork remains due to poor quality of used 
materials and amateur cleaning of the stonework. In 
no way can the original work be restored. 
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Figura matki Boskiej  
z Dzieciątkiem  
obok domu nr 22b

Obrázok Panny Márie s dieťaťom 
vedľa domu č. 22b

Statue of Holy Virgin with Child 
next to house nr 22b

Kapliczka typu słupowego z figurą Matki boskiej 
z dzieciątkiem wykonana została z piaskowca 
w 1812 roku, prawdopodobnie przez jednego 
z rzeźbiarzy z pracowni białopotockiej. na kolanach 
Matki boskiej siedzi Jezus, który wyobrażony jest 
jako dość duży chłopiec trzymający kulę ziemską. 
na postumencie znajdują się inskrypcje.

Kaplnka stĺpcového typu so sochou Panny Márie 
a dieťaťa z pieskovca z roku 1812, pravdepodobne 
vykonaná jedným zo sochárov z dielne z orav-
ského bieleho Potoka. Ježiš sedí na lone Panny 
Márie, pričom je zobrazený, ako dosť veľký chlapec, 
ktorý drží zemeguľu. na podstavci sú nápisy.

A pole-type sandstone chapel with a statue of holy 
Virgin with child made in 1812, probably by one of the 
sculptors in the biały Potok shop. on the lap of holy 
Mother sits Jesus depicted as a rather big boy holding 
a globe. on the postument there are inscriptions.
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Krzyż kamienny wykonany został z piaskowca 
w 1862 roku, być może przez warsztat kamie-
niarski z chochołowa lub nawet warsztat biało-
potocki. Ma bogatą formę rzeźbiarską. Krucyfiks 
ustawiony jest na postumencie, na którym wy-
kuta została płaskorzeźba przedstawiająca Matkę 
boską bolesną. Pod krzyżem – czaszka z piszcze-
lami, a pod gzymsem – dwa putta. U podstawy 
postumentu – uszaki. na cokole zachowała się 
część inskrypcji: „Anno d.1862”.

bardzo podobny krzyż zachował się w Kościelisku 
przy ul. Królewskiej, naprzeciw domu nr 78. 

Grupa ukrzyżowania jest powszechnym motywem 
ikonograficznym przedstawiającym ukrzyżowanego 
Jezusa w asyście biblijnych postaci zgromadzonych 
pod krzyżem, przeważnie Marii, św. Jana ewangeli-
sty czy Marii Magdaleny.

Krzyż  
obok domu nr 262a 

Kríž vedľa čísla domu 262a

Cross next to house 262a

40 Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko-słowackiego

Dzianisz GmINA kOścIElIskO



Kamenný kríž z pieskovca z roku 1862,  vyrobený 
pravdepodobne v dielni v obci  chochołów alebo 
v oravskom bielom Potoku. scéna ukrižovania 
má bohatú sochársku formu. Krucifix je umiest-
nený na podstavci, na ktorom bol vyrezaný reliéf 
zobrazujúci sedembolestnú Pannu Máriu. Pod 
krížom je lebka s krížovými kosťami a pod rímsou 
dve putta.na podstavci sa zachovala časť nápisu 
„Anno d.1862”.

Veľmi podobný kríž sa zachoval v Kościelisku na ul. 
Królewskej, oproti domu číslo 78.

Ukrižovanie je bežný ikonografický motív zobrazujúci 
ukrižovaného Ježiša v prítomnosti biblických postáv 
zhromaždených pod krížom, väčšinou je to Mária, 
sv. Ján evanjelista alebo Mária Magdaléna.

A stone cross made of sandstone in 1862, probably by a 
masonry studio in chochołów or even the one in biały 
Potok. The crucifixion element is intricately sculpted, the 
crucifix is situated on a postument on which there is a 
bas-relief of our sorrowful Mother. Under the cross a 
skull with shinbones, and under the cornice two putti 
(cherubs). At the postument’s foot there is a plinth.
on the postument an inscription is partly preserved: 
‘Anno d. 1862’.

A very similar cross remains in Kościelisko in Królewska 
street, opposite house nr 78.

crucifixion is a common iconographic motive depicting 
crucified Jesus in the company of biblical figures, mostly 
Mary, st. John evangelist or Mary Magdalena.
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Krzyż kamienny na postumencie został wyko-
nany z piaskowca w 1886 roku, prawdopodobnie 
przez kamieniarzy z warsztatu chochołowskiego. 
Zawiera takie same elementy ikonograficzne jak 
opisany poprzednio. Jest jednak odmienny styli-
stycznie. repertuar form architektonicznych jest 
skromniejszy, a rzeźby noszą znamiona naiwnej 
sztuki ludowej, pozbawione są realizmu, co kom-
pensuje autentyczność ich wyrazu. 

Zachowała się inskrypcja: „FĄdATor JAn GrUsKA 
1886 r.” wskazująca, że jest to fundacja mieszkańca 
tej części wsi, zwanej Gruszki. Inskrypcja napisana zo-
stała z błędem, co dawniej zdarzało się dość często.

Kamenný kríž na podstavci z pieskovca vyrobený 
v roku 1886, pravdepodobne kamenármi z dielne 
z chochołowa. obsahuje rovnaké ikonografické 
prvky, aké boli popísané vyššie. Je však štylisti-
cky odlišný. repertoár architektonických foriem je 
skromnejší, sochy majú znaky naivného ľudového 
umenia, chýba im realizmus, čo vyrovnáva pravosť 
ich vyjadrenia.

Zachoval sa nápis „FĄdATor JAn GrUsKA 1886 
r.”, čo naznačuje, že sponzorom bol obyvateľ časti 
obce, ktorá na nazýva Gruszki. Tento nápis bol na-
písaný s chybou, čo sa v minulosti stávalo často.

Krzyż  
naprzeciw domu nr 339

Kríž proti domu číslo 339

Cross opposite house nr 339
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A stone cross on a sandstone postument from 1886 
made by, most probably, stone masons from chocho-
łów. It contains the same iconographic elements as 
described above, though it is stylistically different. The 
repertoire of architectural forms is more modest and 
the sculptures bear elements of naive folk art, they lack 
realism what is compensated by authentic character.

 An inscription remains: ‘ FĄdATor JAn GrUsKA 1886’ 
indicating that the cross was funded by a local from 
the village area called Gruszki. The inscription contains  
a spelling mistake what is typical for that time period.
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Prawdopodobnie jest to krzyż choleryczny, który 
można datować na 4 ćw. XIX wieku. W tym cza-
sie bowiem Podhale dotknęła zaraza. Pochówki 
zmarłych na cholerę nie odbywały się na cmen-
tarzu. Krzyż jest odlewem żeliwnym osadzonym 
na postumencie z piaskowca. część dolna krzyża 
niekompletna. Mogła tam być umieszczona scena 
opłakiwania lub postać biblijna.

Je kríž pravdepodobne postavený na pamiatku 
epidémie cholery, ktorý sa dá datovať do štvrtej 
štvrtiny 19. storočia. V tej dobe Podhalí vypukla 
epidémia. Pohreby zosnulých sa neuskutočňo-
vali na cintoríne. Kríž je liatinový odliatok vložený 
do pieskovcového podstavca. dolná časť kríža je 
neúplná. Mohla by sa tam umiestniť scéna opla-
kávania alebo biblická postava.

Most probably a choleraic cross that could be da-
ted back to the 4th quarter of the 19th century. As 
it happens, at that time Podhale was struggling with 
a cholera epidemic, the deceased were buried away 
from the cemetery. The cross is a cast-iron cast po-
sitioned on a sandstone pedestal. The bottom part 
of the cross is incomplete. There might have been 
a mourning scene or a biblical figure.

Krzyż w polach, między  
cmentarzem a kościołem

Kríži na poli, medzi cintorínom  
a kostolom

Cross in the fields between  
a cemetary and a church
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Kapliczki współczesne: 
przy głównej drodze, blisko  
granicy z Chochołowem

Súčasnej kaplnky na hlavnej ceste,  
blízko hraníc s Chochołowom

Contemporary Chapel  
by the main village road,  
close to border with Chochołów
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na mietłówce oraz  
z Chrystusem Frasobliwym, 
obok domu nr 317a

na Mietłówce a s odpočívajúcim 
Kristom vedľa domu č. 317a

on Mietłówka Chapel with Pensive 
Christ next to house nr 317a
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A wooden chapel built in 1991 in front of which lo-
cals gather in May to recite litanies. near the site, by 
the former village road, surrounded by an ash tree and  
a mountain ash tree, there used to be a cross with the 
statue of st. John of nepomuk sculpted by Jakub Kula.

Kapliczka, przy głównej  
drodze, obok domu nr 321

Kaplnka na hlavnej ceste, vedľa 
domu číslo 321

Chapel next to house nr 321  
by the main road 

drewniana kapliczka wybudowana w 1991 roku. 
Mieszkańcy wsi gromadzą się przy niej w czasie ma-
jówek. W pobliżu tego miejsca, przy dawnej drodze 
wiejskiej, w otoczeniu rosnących do dziś jesionów 
i jarzębin, kiedyś stał drewniany krzyż z figurą św. Jana 
nepomucena wyrzeźbionego przez Jakuba Kulę. 

drevená kaplnka postavená v roku 1991, pri ktorej sa 
obyvatelia dediny zhromažďujú na prvomájové stret-
nutia. neďaleko tohto miesta, na bývalej štátnej ceste, 
obklopenej jaseňmi a jarabinami, ktoré rastú dodnes, 
bol drevený kríž s postavou sv. Jána nepomuckého 
vytesaný Jakubom Kulom.

KAPLICZKA

W górze w Dzianisie kapliczkę mają 
Co roku w maju, przy niej śpiewają 
Do Matki Boskiej, Królowej Pani 
Niosą swe prośby i serca w dani.

Śpiewają starsi, śpiewają młodzi 
Cieszy Maryję, bo tak się godzi 
Oby ten zwyczaj przetrwał na wieki 
Bo to jest chlubą, a i dar wielki.

Każdy tu może Maryję błagać 
O wstawiennictwo i hołd Jej składać 
Bo dobra Matka wysłucha zaraz 
U Syna Swego wstawi się za nas.

Matka Najświętsza ma dobre serce 
Przygarnie wszystkich, tych w poniewierce 
Zna nasze troski, tu na tej ziemi 
Zawierz Maryi – to Cię odmieni.

Więc Jej śpiewajmy i cześć oddajmy 
modlitwy, pracy, nie zaniedbajmy 
Bo Matka Boża, temu pomoże 
Kto godnie żyje i czci Ją szczerze.

 Autorka pieśni: Maria Zięba, dzianisz
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Współczesna kapliczka wydrążona w pniu drzewa, 
kryta gontowym daszkiem, z niszą, w której umiesz-
czono figurę chrystusa Frasobliwego.

chrystus Frasobliwy jest na Podhalu często spo-
tykanym typem ikonograficznym. Jest to przedsta-
wienie postaci Jezusa, w pozycji siedzącej, z głową 
w koronie cierniowej opartą na dłoni. na jego ciele 
często widoczne są ślady biczowania.

súčasná kaplnka vytesaná do kmeňa stromu, po-
krytá šindľovou strechou, s výklenkom, do ktorého 
je umiestnená socha odpočívajúceho Krista.

Tento typ Kristusa sa v regióne Podhalie vyskytuje 
veľmi často. Je to predstavenie Ježiša v sediacej 
polohe, s hlavou s tŕňovou korunou, má ju opretú 
o dlaň. na jeho tele sú často viditeľné stopy po 
bičovaniu.

A contemporary chapel carved in a tree trunk, with  
 a shingled roof, a niche in which the statue of Pensive 
christ sculpted.

Pensive christ is a common iconographic type in Pod-
hale. It depicts the figure of sitting Jesus in a crown of 
thorns, with his head resting on his hand. on his body 
there are numerous scourging scars.

Kapliczka przy rozwidleniu 
dróg do Dzianisza i nowego 
Bystrego

Kaplnka na rázcestí ciest  
do Dzianisza a obce Nowe Bystre

Chapel by the Dzianisz-Nowe  
Bystre junction
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Kościół parafialny  
pw. świętego Kazimierza  
Królewicza

 

Farský kostol sv. Kazimíra, princa 

Parish church of St. Prince Casimir

W latach 1910-1916 utworzona została samo-
dzielna parafia w Kościelisku. Komitet budowy 
kościoła pod swoim przewodnictwem powołał ks. 
Kazimierz Kaszelewski, drugi proboszcz zakopiań-
ski. Grunt pod budowę świątyni ofiarowali Jan 
i Jędrzej Pitoń. Kościół zaprojektował zakopiański 
architekt inż. eugeniusz Wesołowski, jeden z kon-
tynuatorów stylu zakopiańskiego, którego twórcą 
był stanisław Witkiewicz. budulec wyasygnował  
hr Władysław Zamoyski. Prace wykonywali miej-
scowi cieśle pod kierunkiem Jana Tatara. budowę 
rozpoczęto w 1908 roku, a 2 lutego 1916 roku świą-
tynia została poświęcona. 

Kościół drewniany zbudowano na planie krzyża 
z dwiema prostokątnymi kaplicami przy nawie, 

prezbiterium zamknięte trójbocznie. Ściany o kon-
strukcji zrębowej, szalowano deskami w układach 
geometrycznych, dach dwuspadowy z sygnaturką. 
od frontu – wieża z pseudoizbicą. obiekt kryty gon-
tami. bogaty snycerski detal architektoniczny nawią-
zujący do typowych motywów podhalańskich.

We wnętrzu znajdują się ołtarze zaprojektowane 
przez eugeniusza Wesołowskiego, główny wyko-
nany w 1923 roku przez zakopiańskiego rzeźbiarza 
Wojciecha brzegę, pozostałe – z lat 1925-1926 przez 
stolarza Marcina błachutę. 

Witraże według projektu stefana Matejki, bratanka 
Jana Matejki wykonane zostały przez krakowską 
pracownię s.G. Żeleńskich. 

W ołtarzu bocznym – obraz przedstawiający 
chrystusa przepasanego pasiakiem, namalowany 
w obozie koncentracyjnym w oświęcimiu przez 
nieznanego z imienia i nazwiska włoskiego malarza. 
W prawym ołtarzu – obraz Matki boskiej często-
chowskiej z 1932 roku, autorstwa zakopiańskiego 
malarza Karola Kłosowskiego, a w lewym Pan Jezus 
Miłosierny namalowany w 1954 roku przez malarza 
Adolfa hyłę z Krakowa (twórcę tego typu ikono-
graficznego Jezu ufam Tobie). Wystrój kościoła 
częściowo zmieniony w latach 80. i 90..
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V rokoch 1910-1916 bola v Kościelisku založená sa-
mostatná farnosť. Výbor pre stavbu kostola zvolal 
kňaz Kazimierz Kaszelewski, druhý dekan z mesta 
Zakopané. Pozemok pre výstavbu kostola ponúkli 
Jan Pitoń a Jędrzej Pitoń. Kostol navrhol architekt 
zo Zakopaného Ing. eugeniusz Wesołowski, jeden 
z architektov, ktorý pokračoval v zakopanskom ar-
chitektonickom štýle, ktorého tvorcom bol stanisław 
Witkiewicz. stavbu pridelil zeman Władysław Za-
moyski. Práce vykonávali miestni tesári pod vedením 
Jana Tatara. stavba kostola začala v roku 1908  
a 2. februára 1916 bol kostol vysvätený.

Jedná sa o drevený kostol na krížovom pláne 
s dvoma obdĺžnikovými kaplnkami na lodi, pres-
bytérium je uzavreté na troch stranách. steny sú 
drevenej konštrukcie, obložené doskami v geo-
metrickom systéme, kostol má štítovú strechu 
s nápisom. Z prednej strany je veža s imitáciou 
izby. objekt je zastrešený šindľami. Má bohaté dre-

vené architektonické detaily s odkazom na typické 
motívy Podhalia.

oltáre navrhol eugeniusz Wesołowski, hlavný oltár 
vyrobil v roku 1923 Wojciech brzega, ostatné vyko-
nal Marcin błachuta v rokoch 1925 až 1926.

Vitráže boli vyrobené podľa projektu stefana Ma-
tejka, synovca Jana Matejka, prostredníctvom kra-
kovskej dielne s. G. Żeleńscy.

V bočnom oltári je obraz Krista, namaľovaný v kon-
centračnom tábore v osvienčime neznámym ta-
lianskym maliarom. V pravom oltári sa nachádza 
obraz Panny Márie Čenstochovskej z roku 1932 
od maliara charlesa Klosowského a v ľavom oltári 
obraz Milosrdného Ježiša, ktorý namaľoval Adolf 
hyla v roku 1954 (tvorca ikonografického typu 
Ježišu, verím v teba). Výzdoba kostola bola čia-
stočne zmenená v 80. a 90. rokoch 20. storočia.
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between 1910 and 1916 an autonomous parish was estab-
lished in Kościelisko with rev. Kazimierz Kaszelewski, the 
second rector of Zakopane, as the head of the constru-
ction committee. The land was donated by Jan Pitoń and 
Jędrzej Pitoń. The church was designed by an architect 
from Zakopane, eugeniusz Wesołowski b.s.e. who was the 
continuator of the ‘Zakopane style’  initiated by stanisław 
Witkiewicz. building materials were provided by count 
Władysław Zamoyski. local carpenters under Jan Tatar 
carried out all labour. The build was started in 1908 and 
on 2nd February 1916 the church was consecrated.

A wooden church on a cross plan with two rectangular 
chapels by the nave, a presbytery closed on three sides. 
Walls of log construction with geometrical formwork, 
a gable roof with a flèche. At the front there is a tower 
with a pseudo cutwater, a shingled roof. The intricate 
woodcarving details resemble motives typical for Pod-
hale architecture.

Altars were designed by eugeniusz Wesołowski, the high 
altar was built in 1923 by a sculptor from Zakopane, 
Wojciech brzega, the others were created by a carpenter 
Marcin błachuta between 1925 and 1926.

stained glass windows were designed by stefan Matejko, 
Jan Matejko’s nephew, and made by  the s. G. Żeleńscy’s 
shop from Kraków. 

At the side altar there is an image of christ girded with 
striped pyjamas, painted in Auschwitz concentration 
camp by an unknown Italian painter. At the right altar 
there is a painting of black Madonna of czestochowa 
from 1932 by Karol Kłosowski, a painter from Zakopane. 
At the left one there is a divine Mercy painting from 
1954 by Adolf hyła, a painter from Kraków, who actually 
created its iconographic type. 
Interior décor was partly redesigned in the 80s and 
90s.

53Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia



Kaplica  
Kiry

 

Kaplnka Kiry

Kira Chapel

Wybudowana w 1972 roku słynie z kultu Pani 
Gietrzwałdzkiej i św. rity z cascji oraz innych 
świętych znanych ze skutecznego wstawienni-
ctwa: św. stanisława Kazimierczyka, św. Filomeny,  
św. Antoniego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
św. ekspedyta, św. o. charbela, św. o. Pio.

Postavená v roku 1972, je známa kultom pani 
Gietrzwałdky a sv. rity z cascie a iných svätých, 
ktorí sú známi svojou pomocou: sv. stanisla-
vom Kazimírom, sv. Filoménou, sv. Antonom, sv. 
Maximilánom Maria Kolbe, sv. expeditom, sv. o. 
charbelom, sv. o. Piom.

built in 1972, famous for the cult of our lady of Gie-
trzwałd, st. rita of cascia and other saints known for 
effective intercession: st. stanislaus Kazimierczyk, st. 
Philomena, st. Anthony, st. Maximilian Maria Kolbe, 
st. expedite, st. Father charbel and st. Father Pio.
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Przy gospodarstwie z lat osiem-
dziesiątych XIX wieku wybudowana 
została w 1910 roku drewniana 
dzwonnica o konstrukcji słupowo-
szkieletowej, do której dobudowane 
zostały zabudowania gospodarcze. 
To jedyna dzwonnica zachowana 
w Kościelisku. 

Pri hospodárskom dvore z 80. rokov 
devätnásteho storočia bola v roku 
1910 postavená drevená zvonica so 
stĺpovo-rámovou konštrukciou, ku 
ktorej boli pristavané hospodárske 
budovy. To jediná zvonica zacho-
vaná v Kościelisku.

nearby a farmhouse dating back to the 
80s of the 19th century there is a woo-
den belfry from 1910. It has. This is the 
only belfry remaining in Kościelisko.

Dzwonnica Rysulówka 
obok domu nr 51

 

Zvonica Rysulówka,  
vedľa domu č. 51

Rysulówka Belfry  
next to house nr 51
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Kaplica Prędówka
 

Kaplanka Prędówka

Prędówka Chapel
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chapel of The Visitation of the blessed Virgin Mary built 
in 1909, funded by Agnieszka and Andrzej Prędowski 
was the first chapel in Kościelisko where mass could 
be said.

The picturesquely situated, unostentatious wayside 
shrine originally painted white, with a metal roof was 
rebuilt in 2016 according to Adam bukowski Tyrała’s 
project and, consequently, lost its original character 
and charm. Today, its walls are covered with stone and 
richly mountain-style ornamented beams. The roof and 
flèche are covered with shingles.

Inside the chapel there is a wooden ‘Zakopane-style’ 
altar with The Visitation of the blessed Virgin Mary 
painting by J. Gierald. 

The chapel oversees a breathtaking panorama of Tatras.

Kapliczka pw. nawiedzenia najświętszej Marii 
Panny, wybudowana w 1909 roku, ufundowana 
przez Agnieszkę i Andrzeja Prędowskich była pierw-
szą kaplicą mszalną na terenie Kościeliska. 

Malowniczo położona skromna kapliczka typu 
domkowego pierwotnie była otynkowana na biało 
i miała dach kryty blachą. W 2016 roku została 
przebudowana według projektu Adama bukow-
skiego Tyrały, tracąc wcześniejszy charakter i wy-
raz. obecnie elewacje wyłożone są kamieniem 
i ozdobione drewnianymi belkami z bogatymi 
góralskimi ornamentami, a dach i sygnaturkę 
pokryto gontem.

W środku, kaplicy znajduje się drewniany ołtarz 
w stylu zakopiańskim z obrazem nawiedzenia 
najświętszej Marii Panny, namalowanym przez 
J. Gieralda. 

sprzed kapliczki roztacza się panorama na Tatry.

Kaplnka navštívenia Panny Márie bola postavená 
v roku 1909 a jej sponzorom bola Agnieszka a An-
drzej Prędowski. bola prvou kaplnkou v Kościeli-
sku, pri ktorej bolo možné slúžiť sväté omše.

Krásne situovaná skromná kaplnka bola pôvodne 
omietnutá na bielo a mala strechu pokrytú ple-
chom. V roku 2016 bola prestavaná podľa projektu 
Adamu bukowského -Tyrału, pričom stratila svoj 
predchádzajúci charakter a výraz. V súčasnosti sú 
fasády lemované kameňom a zdobené drevenými 
trámami s bohatými horskými ornamentami. stre-
cha a vežička sú pokryté šindľami.

Uprostred kaplnky sa nachádza drevený oltár 
v zakopanskom architektonickom štýle s obrazom 
navštívenia Panny Márie, ktorý malovaľ J. Gierald.

od kaplnky je výhľad na širokú panorámu Tatier.
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Według legendy ufundowana została przez zbój-
ników, faktycznie jednak wznieśli ją górnicy i hut-
nicy, którzy pracowali w Tatrach przy wydobywaniu 
i przetapianiu rud żelaza. 

Kapliczka jest typu domkowego, murowana, z cebu-
lastym dachem krytym gontami i z dekoracją z lat 50. 
XX wieku w postaci emblematów górniczych (dwa 
skrzyżowane młotki). nisza w elewacji frontowej za-
mknięta została drewnianymi drzwiami z motywem 
słoneczka. Pod okapem – napis „Ave Marya”. ogro-
dzona została drewnianym płotkiem wzbogaconym 
współczesnymi rzeźbami zbójnika i górnika.

Kapliczka Zbójnicka 
Dolina Kościeliska

 

Zbojnícka kaplnka 
Koščeliská dolina

Highland robbers’ wayside shrine-
chapel, Kościeliska Valley

Podľa legendy bola založený zbojníkmi, ale v skuto-
čnosti ju sponzorovali baníci a hutníci, ktorí praco-
vali v Tatrách pri ťažbe a topení železnej rudy.

Kaplnka  je murovaná s cibuľovitou strechou, po-
krytou šindľami s dekoráciou z 50. rokov dvad-
siateho storočia v podobe baníckych emblémov 
- dvoch skrížených kladív. Výklenok v prednej časti 
je uzavretý drevenými dverami s motívom slnka. 
Pod odkvapom je nápis „Ave Marya”. Je ohradená 
dreveným plotom obohateným o moderné sochy 
zbojníka a baníka.

According to a legend, the chapel was funded by local 
bandits. Actually, it was funded by miners and metal-
lurgists who extracted and melted ore in Tatras.

It is a brick wayside chapel with a shingled onion-sha-
ped roof and 1950s decorative elements of two crossed 
hammers – symbol of miners. The recess in the front 
elevation has a wooden door with a sun motive. Under 
the eaves you can find an inscription ‘Ave Marya’. It 
is enclosed with a wooden fence with contemporary 
statues of a highland robber and a miner.

58 szlakiem.obiektów.sakralnych.pogranicza.polsko-słowackiego

Kościelisko GmINA kOścIElIskO



59Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia



Krzyż Rysulówka 
obok domu nr 10 

 

Kríž Rysulówka, vedľa domu č. 10

Rysulówka Cross next to house nr 10

liatinový kríž na pieskovcovom podstavci z po-
slednej štvrtiny 19. storočia. Je nepôvodný, s vy-
menenými časťami. Má bohatú formu s rastlinným 
motívom pri ramenách a neogotické orámovanie 
v dolnej časti, ktoré predstavuje zároveň aj orámo-
vanie pre sedembolestnú Pannu Máriu.

A cast-iron cross on a sandstone pedestal dating back 
to the 4th quarter of the 19th century. The original pe-
destal was replaced. It is a rich grapevine openwork with 
rays at the point where cross’ arms meet and neogothic 
framing in the lower part which houses the statue of 
lady of seven sorrows.

Krzyż żeliwny osadzony na postumencie z pia-
skowca datowany jest na 4 ćw. XIX wieku. Postu-
ment – nieoryginalny, wymieniony. bogatą formę 
krzyża zdobi ażurowa wić roślinna, promienie 
u przecięcia ramion i neogotyckie obramienie 
w dolnej części stanowiące oprawę dla Matki bo-
skiej bolesnej.
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Krzyż Rysulówka 
obok domu nr 65 

 

Kríž Rysulówka, vedľa domu č. 65

Rysulówka Cross next to house nr 65

Krzyż żeliwny osadzony na postumencie z pia-
skowca datowany jest na 4 ćw. XIX wieku. Ukrzyżo-
wanemu pod krzyżem towarzyszą Maryja, św. Jan 
i Maria Magdalena. Plakieta nad nimi obramowana 
jest szeroką, gęstą wicią roślinną. Inskrypcja nie 
zachowała się.

liatinový kríž na pieskovcovom podstavci z posled-
nej štvrtiny 19. storočia. Ukrižovaného pod krížom 
sprevádza Mária, sv. Ján a Mária Magdaléna. 
Plaketa nad nimi je orámovaná širokou hustou 
vegetáciou. nápis sa nezachoval.

A cast-iron cross on a sandstone pedestal dating back 
to the 4th quarter of the 19th century. At the foot of the 
crucified Jesus there are figures of Mary, st. John and 
Mary Magdalene. A plaque above them is framed with 
wide and thick foliage. no inscription.

61Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia



Krzyż przy ul. Królewskiej 
obok domu nr 78 

 

Kríž na ulici Królewska,  
vedľa domu č. 78

Cross at Królewska street 
next to house nr 78
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Krzyż kamienny na postumencie został wykonany 
z piaskowca w 1882 roku. być może jest to dzieło 
kamieniarzy z warsztatu chochołowskiego lub na-
wet białopotockiego, w którym działał w tym czasie 
Alojs, kamieniarz z Polski (wżenił się on do rodziny 
i przyjął nazwisko białopotocki). 

Ukrzyżowanie ma bogatą ikonografię i formę 
plastyczną. Krucyfiks ustawiony jest na postu-
mencie, na którym wykuta została płaskorzeźba 
przedstawiająca prawdopodobnie św. Jana. Pod 
krzyżem – czaszka z piszczelami, a pod gzymsem 
dwa putta. U podstawy postumentu – uszaki. na 
cokole inskrypcja. 

Kamenný kríž na podstavci z pieskovca z roku 
1882. Možno sa jedná o dielo kamenárov z dielne 
z chochołowa alebo oravského bieleho Potoka, 
medzi ktorými pôsobil v tej dobe Alojs, kamenár 
z Poľska, ktorý sa priženil do rodiny a prijal prie-
zvisko belopotocký.

scéna ukrižovania má bohatú ikonografiu a ume-
leckú podobu. Krucifix je umiestnený na podsta-
vci, na ktorom je vyrezávaná rezba, zobrazujúca 
pravdepodobne sv. Jána. Pod krížom je lebka 
s krížovými kosťami a pod rímsou dva putty. na 
podstavci je nápis.

A stone cross on a sandstone pedestal from 1882. This 
might be the work of masons from chochołów or biały 
Potok where Alojs worked at that time – a stone mason 
who married into the family and adopted the surname  
białopotocki.

The crucifix has rich iconography and form, it is situa-
ted on a pedestal with a bas-relief of, most probably, 
st. John. Under the cross there is a skull with two 
shinbones and two putti (cherubs) under the cornice. 
The foot of the pedestal has plinths. There is an ins-
cription on the pedestal.
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Krzyż żeliwny osadzono na postumencie z pia-
skowca. na cokole widnieje data: 1886. Postument 
jest nieoryginalny. Według informacji właścicieli 
pierwotnie krzyż stał przy drodze pod reglami. Krzyż 
pełny z nałożonym bogatym ornamentem roślin-
nym, przy przecięciu ramion umieszczono promie-
nie. na postumencie zachowała się inskrypcja. 

liatinový kríž umiestnený na pieskovcovom pod-
stavci. sokle s dátumom: 1886. nie je originálnou 
pamiatkou. Podľa majiteľov kríž pôvodne stal pri 
ulici droga pod reglami. Kríž je bohatý na kveti-
nové ornamenty. Pri ramenách kríža sú lúče a pod 
krížom sú architektonické prvky s puttami.

A cast-iron cross on a sandstone pedestal which is dated 
1886. The pedestal is not original. According to owners, 
the cross was originally situated on the road under re-
gle (droga pod reglami). The cross is full-bodied and 
covered with rich, flowery ornamental detail, with rays at 

the point where cross’ 
arms meet. Under the 
cross there is an archi-
tectural framing (of an 
inscription?) with putti 
(cherubs). 

Krzyż Gronik 
obok domu nr 2

 

Kríž Gronik, vedľa domu č. 2

Gronik Cross next to house nr 2
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Krzyż Kierpcówka 
obok domu nr 46

 

Kríž Kierpcówka, vedľa domu č. 46

Kierpcówka Cross next to  
house nr 46

Pierwotny drewniany krzyż misyjny z 1961 roku zo-
stał zastąpiony w 2008 roku nowym wyrzeźbionym 
przez kościeliskiego rzeźbiarza ryszarda Ponikwię. 
charakteryzuje go głęboko ryzowana, bogata or-
namentyka roślinna – szarotki, leluje, paprocie, 
typowe dla zdobnictwa podhalańskiego. 

Pôvodný drevený misijný kríž z roku 1961, bol 
v roku 2008 nahradený novým, ktorého autorom 
je sochár ryszard Ponikwie.Je charakteristický 
hlbokou vyrezávanou, bohatou vegetatívnou 
výzdobou - šafranmi, ľaliami, papraďami, ktoré sú 
typické pre ornamentálnu výzdobu na Podhalí.

The original missionary cross from 1961 was replaced 
in 2008 with a new one sculpted by ryszard Ponikwia 
from Kościelisko. characterised by deeply carved, rich 
floral ornaments – edelweiss, fern and folk decorative 
patterns typical for Podhale
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Kapliczki współczesne: 
na Prędówce oraz obok  
domu Pod Blachówką 1

Súčasnej kaplnky: na Prędówce 
a vedľa domu č. Pod Blachówka 1

Contemporary Chapel: on Prędowka 
and next to house Pod Blachowka 1

66 szlakiem.obiektów.sakralnych.pogranicza.polsko-słowackiego

Kościelisko GmINA kOścIElIskO



Krzyż Wincentego  
w Dolinie Kościeliskiej 

 

Kríž na Starej Poľane  
v Koščeliskej doline

Old Clearing Cross (Stara Polana) 
in Kościelisko Valley

Żelazny krzyż osadzono na kamieniu młyńskim, 
dawniej służącym do rozdrabniania miedzi. Pier-
wotnie drewniany krzyż z napisem „I nic nad boga”, 
ustawiono w 1852 roku z inicjatywy Wincentego 
Pola, poety, geografa, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, który wybrał się tu 
na wycieczkę naukową ze studentami. Podczas 
ustawiania krzyża doszło do spontanicznej mani-
festacji patriotycznej. W 1868 roku Walery eljasz 
radzikowski wymienił go na nowy z identycznym 
napisem. W 1883 roku Towarzystwo Tatrzańskie 
zastąpiło go na krzyżem z żelaza.

Železný kríž osadený na mlynskom kameni, 
ktorý sa predtým používal na rozdrvenie medi. 
Pôvodne drevený kríž s nápisom „A nič nad 
boha”, postavený v roku 1852 z iniciatívy Vin-
centa Pola, básnika, geografa, profesora na 
Jagelovskej univerzite v Krakove, ktorý sa zúča-
stňoval vedeckého pobytu so študentmi. Počas 
osádzania kríža došlo k spontánnej vlasteneckej 
deklarácií. V roku 1868 ho Walery eljasz radzi-
kowski vymenil za nový s tým istým nápisom. 
V roku 1883 ho Tatranská spoločnosť zmenila 
na kríž zo železa.

An iron cross positioned on a watermill stone formerly used 
to grind copper. originally wooden, with an inscription ‘And 
nothing above God’, its erection was inspired by Wincenty 
Pol, a poet,  geographer and professor of Jagiellonian Uni-
versity in Kraków, during his field trip with students. When 
the cross was being put into place, a spontaneous outburst 
of patriotic feelings took place. In 1868 Walery eljasz radzi-
kowski replaced it, the new one with an identical inscription. 
In 1883 Tatra society replaced it with an iron cross.
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Kościół parafialny  
pw. matki Bożej Szkaplerznej 

Farský kostol Panny Márie  
Škapuliarskej

Our Lady of Mount Carmel  
Parish Church

Zezwolenie na budowę kościoła wydał cesarz Fran-
ciszek Józef, a akt erekcyjny odbierał w Wiedniu 
Józef Folfas becka, góral z Witowa. na budowę 
kościoła cesarz ofiarował dwieście koron.

drewniany kościół wybudowano w 1910 roku, we-
dług projektu ówczesnego nauczyciela szkoły Prze-
mysłu drzewnego w Zakopanem, inż. arch. Jana 
Tarczałowicza, na gruncie prywatnym, z materia-
łów budowlanych i pieniędzy ofiarowanych przez 
witowian, również tych mieszkających w stanach 
Zjednoczonych. Prace ciesielskie prowadził Michał 
Mrugała z bystrego.

bryła  świątyni ukształtowana w nawiązaniu do 
grupy średniowiecznych kościołów obronnych 
doliny dunajca jest próbą architektury sakral-
nej w stylu zakopiańskim. We wnętrzu – ołtarz 
z 1913 roku z elementami gotyckimi, wykonany 
w pracowni Ferdinanda Prinotha, w st. Ulrich 
w Tyrolu, za cenę 1700 koron. W głównej niszy 
ołtarza – Matka boska z dzieciątkiem na ręku, 
w niszach bocznych – św. Kazimierz Królewicz 
i św. Franciszek seraficki.

ołtarz boczny z 1945 roku wykonał stolarz z dziani-
sza. W jego centrum – Jezus chrystus, po bokach 
– św. Józef i św. Antoni. obecnie ołtarz znajduje 
się w kaplicy za kościołem.
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Povolenie k stavbe kostola dal cisár František Jozef 
a základný kameň odobral vo Viedni  Folfas Joseph 
beck, horal z Witowa. cisár poskytol na stavbu 
kostola dvesto korún.

drevený kostol bol postavený v roku 1910 podľa 
návrhu vtedajšieho učiteľa Školy drevárskeho 
priemyslu v Zakopanom, Ing. arch. Jána Tarcza-
łowicza, na súkromnom pozemku, zo stavebných 
materiálov a peňazí darovaných od obyvateľov 
Witowa, vrátane tých, ktorí žili v UsA. Tesársku 
prácu vykonával Michał Mrugała z obce bystre.

Kostol bol vytvorený v nadväznosti k skupine 
stredovekých obranných kostolov údolia dunajca, 
pričom bol pokusom o sakrálnu architektúru v rámci 
zakopanského architektonického štýlu. Vo vnútri 
oltár z roku 1913 s gotickými prvkami, vyrobený 
v štúdiu Ferdinanda Prinotha, v st. Ulrich v Tirolsku 
za cenu 1700 korún. V hlavnom výklenku oltára je 
Panna Mária s dieťaťom, na bočných výklenkoch 
sv. Kazimír a sv. František serafinský.
bočný oltár z roku 1945 vyrobil tesár z dzianisza. 
V jeho strede je Ježiš Kristus, na bokoch sv. Jozef a sv. 
Anton. V súčasnosti je oltár v kaplnke za kostolom.
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The building permit was given by the emperor Franz 
Joseph, and the cornerstone was collected in Vienna 
by Józef Folfas beck, a highlander from Witów. The 
emperor donated 200 crowns for the build.

In 1910, according to the plan of a teacher of the 
Wood Industry school in Zakopane, Jan Tarczałowicz, 
Msc eng Arch, a wooden church was built on private 
grounds and from building materials funded by the 
residents, including those living in the United states 
of America. carpentry work was supervised by Michał 
Mrugała from bystre.

church body resembles medieval defensive churches in the 
danube Valley and is an attempt of sacral architecture in 
‘Zakopane style’. The high altar from 1913 with Gothic-styled 
elements was made in the workshop of Ferdinand Prinoth in 
st. Ulrich in Tyrol for 1700 crowns. In the main niche of the 
altar there is Madonna with child in her arms, and in the side 
niches st. casimir the Prince and st. Francis seraficki.

The side altar was made in 1945 by a carpenter from 
dzianisz. In its central part there is Jesus christ, at the 
sides st. Joseph and st. Anthony. currently, the altar 
remains in a chapel behind the church.
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Kaplica drewniana znajduje się w przysiółku, 
z którego roztacza się piękna, rozległa panorama 
na Magurę Witowską i Tatry Zachodnie.

Kamień węgielny pod kaplicę położony został 
w 1881 roku przez proboszcza parafii chochołow-
skiej ks. stanisława Korzeniowskiego. Zaprojekto-
wał ją Juliusz bełtowski, artysta malarz, rzeźbiarz 
i profesor Wyższej szkoły Przemysłowej we lwo-
wie. Prace ciesielskie wykonał wraz z pomocni-
kami Józef nędza-Kubiniec z Kościeliska. W szkole 
Wydziału Pań benedyktynek we lwowie zrobiono 
część wyposażenia kaplicy. 

W dniu 26 lipca 1892 roku kaplicę poświęcił  
ks. Fox , kanonik Kapituły Krakowskiej. na po-
czątku XX wieku powiększono ją o zakrystię 
i przedsionek. 

W wnętrzu znajdują się organy typu fisharmonia 
o 21 głosach, trzech manuałach oraz imitacje pisz-
czałek organowych z 1932 roku, wykonane przez 
Józefa Zaborskiego.

Kaplica  
pw. św. Anny, Płazówka

Kaplnka sv. Anny, Płazówka

St. Anna’s Chapel in Płazówka
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drevená kaplnka sa nachádza v osade, z ktorej je 
krásna, rozsiahla panoráma na Witowskú Maguru 
a Západné Tatry.

Základný kameň kaplnky položil v roku 1881 farár 
farnosti chochołów stanisław Korzeniowski. Au-
torom projektu je Juliusz bełtowski, maliar, sochár 
a profesor na Vyššej priemyselnej škole v Ľvove. 
Tesárske práce vykonával spolu s pomocníkmi 
Józef nędza-Kubiniec z Kościeliska. V škole Fa-
kulty benediktínok v Ľvove bola vytvorená časť 
kaplnky.

dňa 26. júla 1892 bola kaplnka posvätená kňa-
zom Foxom, kanonikom krakovskej kapituly. na 
začiatku 20. storočia bola kaplnka zväčšená o sa-
kristiu a vestibul.

V kaplnke sú orgány fis -harmonického typu s 21 
hlasmi, tromi manuálmi a imitácie orgánových 
píšťal z roku 1932, ktoré vykonal Józef Zaborski.

A wooden chapel situated in a hamlet with a wide, 
picturesque panorama of Magura Witowska and The 
Western Tatras.

The cornerstone was laid in 1881 by rev. stanisław 
Korzeniowski, the rector of the chochołów parish. The 
project of the chapel was by Juliusz bełtowski, a pain-
ter, sculptor and professor of Arts and Industry school 
in lviv. carpentry by Józef nędza–Kubiniec from Koś-
cielisko and his team, some of the chapel’s decor was 
made in Girls’ school of benedictine sisters in lviv. 
on 26th July, 1892 rev. Fox, canon of the cracow 
chapter, consecrated the chapel. At the beginning of 
the 20th century it was enlarged by adding a vestry 
and a vestibule.

The chapel houses organs of harmonium type with 21 
tones, three manuals and immitations of organ pipes 
from 1932 made by Józef Zaborski.
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Dzwonnica 
przy starej drodze,  
obok domu nr 104

Zvonica pri starej ceste,  
vedľa domu č. 104

Belfry next to house 104  
by the old road 

drewniana dzwonnica wybudowana została 
prawdopodobnie przez Józefa Tylkę na początku 
XX wieku. Wyróżnia ją konstrukcja słupowo-
szkieletowa, jest odeskowana. Jej zewnętrzny 
wygląd, zmieniał się na przestrzeni lat.

W 2017 roku, na wschodniej ścianie, pod sygna-
turką, zawieszony został obraz przedstawiający 
Matkę boską częstochowską, namalowany na 
szkle, przez Kacpra stolsla z dzianisza (l. 16). 

W tym samym roku mieszkańcy sołectwa, we włas-
nym zakresie, wymienili deskowanie dzwonnicy. 

drevená zvonica bola pravdepodobne posta-
vená Józefom Tylkom na začiatku 20. storočia. 
Zvonica má stĺpovo-rámovú konštrukciu, je ob-
ložená doskami. Jej vonkajšok sa menil.

V roku 2017 na východnej stene zvonice, bol 
pod nápisom zavesený obraz zobrazujúci Pannu 
Máriu Čenstochovskú, ktorý maľoval Kacper 
stolsla z dzianisza (16 r.).

V roku 2017 obyvatelia obce na vlastnú náklady 
vymenili obloženie zvonice.
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A wooden belfry built, most probably, by Józef Tylka 
at the beginning of the 20th century is a timber-fra-
med and timber-veneered structure. The exterior has 
changed over time.

In 2017, on the eastern wall of the belfry, under the 
flèche, a painting of black Madonna of czestochowa 
on glass by Kacper stolsl from dzianisz was hanged.

Upon local residents’ initiative, the veneer of the belfry 
was exchanged in 2017. The project also envisioned 
the installation of new ligting fixtures and a motor to 
power the post-war bell (the original one was taken 
by Germans during WWII).
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Kapliczka przy starej drodze,  
obok domu nr 137

Kapliczka przy starej drodze,  
obok domu nr 137

Wayside chapel-shrine  
next to house 137 by the old road 

Kapliczka typu domkowego datowana jest na 1846 
rok. Jej wzniesienie może być związane z powsta-
niem chochołowskim. Wybudowana z piaskowca, 
otynkowana, przykryta dwuspadowym daszkiem 
pokrytym gontem, zwieńczonym metalowym krzy-
żem. na kamiennej płycie zachowała się inskryp-
cja: „Jasiek Korcz 1846”. 

W kapliczce znajduje się obraz malowany na 
szkle, przedstawiający Matkę boską z dzieciąt-
kiem, wykonany w 1982 roku przez ewę Fajkosz.

Kaplnka z roku 1846. Jej vznik môže súvisieť s po-
vstaním v obci chochołów. Postavená z pieskovca, 
omietnutá, pokrytá dvojitou štítovou strechou pokry-
tou šindľami, ozdobená kovovým krížom. na kamen-
nej doske sa zachoval nápis: „Jasiek Korcz 1846”.

V kaplnke je obraz namaľovaný na skle zobra-
zujúci Pannu Máriu s dieťaťom, ktorý vytvorila 
v roku 1982 ewa Fajkosz. 

The shrine dates back to 1846 and its erection might be 
related to the chochołów uprising. built of sandstone, 
rendered, with a metal cross on a shingled gable roof. The 
inscription on a stone plaque reads ‘Jasiek Korcz 1846’.

In the shrine there is a painting on glass of Madonna 
with child, done in 1982 by ewa Fajkosz.
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Figura św. Jana  
nepomucena przy głównej 
drodze na rozwidleniu do  
Dzianisza, obok domu nr 207

Socha sv. Jána Nepomuckého  
pri hlavnej ceste na rázcestí  
doDzianisza, vedľa domu č. 207

Statue of St. John of Nepomuk  
next to house nr 207 by the main 
road at the Dzianisz junction 

Kapliczka typu słupowego z figurą św. Jana nepo-
mucena z 1862 roku, została wykonana z piaskowca, 
prawdopodobnie przez warsztat kamieniarski 
z chochołowa.

Święty jest patronem jezuitów, Pragi (skąd pocho-
dził), spowiedników (dochował tajemnicy spowie-
dzi), szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących 
oraz orędownikiem podczas powodzi i suszy. Jest 
też patronem mostów (wskazuje na to sposób jego 
śmierci). Jego figury, zwane nepomuki, stawiano 
przy mostach, na skrzyżowaniach dróg, ale także 
na placach publicznych i kościelnych.

Kaplnka stĺpcového typu s postavou sv. Jána ne-
pomuckého z roku 1862, postavená z pieskovca, 
pravdepodobne ju vyrobili v kamenárskej dielni 
v chochołowe.

svätý je patrónom jezuitov, Prahy (odkiaľ pochá-
dzal), spovedníkov (dodržoval tajomstvo spovede), 
úprimného priznania, dobrej povesti, topiacich a je 
patrónom počas povodní a sucha. Je tiež patrónom 
mostov (spôsob jeho smrti). Jeho figúry boli umie-
stňované v blízkosti mostov, na križovatkách ciest, 
ale aj na verejných a kostolných námestiach.

A pole-type chapel with a statue of st. John of nepo-
muk from 1862, made of sandstone, most probably by 
the stone masonry shop in chochołów.

The saint is the patron of Jesuits, Prague (where he 
came from), confessors (he remained bound by the 
confidentiality of confession), honest confession, good 
fortune and the drowning as well as an intercessor 
during flood and drought. he is also the saint patron 
of bridges as this is directly related to how he died. his 
statues, called nepomuks, were placed by bridges, on 
crossroads, urban and church squares
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Kapliczka 
Polana Kosarzyska

Kaplnka na Košariskách

Kosarzyska Chapel
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Krzyż  
przy głównej drodze,  
za domem nr 72b

Kríž pri hlavnej ceste  
za domom č. 72b

Cross behind house nr 72b  
by the main road 

Krzyż żeliwny osadzono na postumencie z pia-
skowca. odlew wyróżnia bogata ażurowa forma. 
być może był to krzyż choleryczny.

W latach 1783–1841 w starych Kościeliskach 
działał niewielki warsztat hutniczy. od XVIII w. 
do lat 70. XIX w. centrum wytwórczym hutnictwa 
tatrzańskiego był zakład w zakopiańskich Kuźni-
cach, gdzie wytapiano surówkę, z której produ-
kowano blachy, gwoździe, świeczniki ołtarzowe, 
garnki, krzyże, kraty, narzędzia i wyroby ślusarskie, 
a później także maszyny rolnicze. Te dwa ośrodki 
łączyła ścieżka u podnóża regli zwana drogą Że-
lazną (lub Pod reglami). W połowie XIX wieku 
Kuźnickie hamry stały się największym zakładem 
metalurgicznym Galicji. 
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liatinový kríž umiestnený na pieskovcovom pod-
stavci. odliatok s bohatou formou. Je možné, že sa 
jedná o kríž postavený počas epidémie cholery.

V rokoch 1783-1841 bola v starej časti Kościeliska 
prevádzkovaná hutnícka fabrika. od 18. storočia do 
70-tych rokov 19. storočia bolo výrobné centrum 
v Zakopanom, v časti Kuźnice, kde sa topil surový 
materiál s ktorého sa následne produkovali plechy, 
klince, oltárne svietniky, hrnce, kríže, mreže, náradie 
a zámočnícke výrobky a neskôr aj poľnohospodár-
ske stroje. Tieto dve centrá boli spojené cestou 
pod úpätím hrebeňa nazývanou Železnou cestou. 
V polovici 19. storočia sa fabrika v Kuźnicach stala 
najväčším hutníckym závodom v Galícii.

An iron cross on a sandstone pedestal, a rich openwork 
cast. It might have been intended as a choleraic cross.

between 1783 and 1841 a small metallurgical facility 
operated in stare Kościeliska. From the 18th century to 
the 1890s the heart of Tatra metallurgy was at the faci-
lity in Kuźnice where pig iron was smelted – it was later 
used to make sheet metal, nails, altar candle holders, 
pots, crosses, bars, ironmongery tools and products. la-
ter, also agricultural machinery. Those two centres were 
connected by a path at the foot of regle called the Iron 
road (droga Żelazna) or Under regle (Pod reglami). 
In mid-19th century hamry from Kuźnica became the 
biggest metallurgical centre in Galicia.
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Krzyż  
przy głównej drodze,  
przed domem nr 220a

Kríž pri hlavnej ceste,  
pred domom č. 220a

Cross in front of house nr 220a  
by the main road
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Krzyż żeliwny na postumencie z piaskowca dato-
wany na 1863 rok, pierwotnie stał przy dzwonnicy 
po drugiej stronie drogi.

liatinový kríž na podstavci z pieskovca z roku 1863 
pôvodne stál pri zvonici na druhej strane cesty.

An iron cross on a sandstone pedestal from 1863, ori-
ginally positioned by the belfry across the road.
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Krzyż żeliwny na postumencie z piaskowca dato-
wany jest na lata 60. XIX wieku. odlew o bogatej 
ażurowej formie bardzo przypomina opisany po-
przednio.

liatinový kríž na podstavci z pieskovca z roku 1960. 
odliatok s bohatou formou, veľmi podobný tomu, 
ktorý sme opísali vyššie.

An iron cross on a sandstone pedestal dating back to 
the 1860s. rich openwork cast, very similar to the one 
described previously.

Krzyż Pod Jaworkami  
przy głównej drodze,  
obok domu nr 254d

Kríž Pod Jaworkami, pri hlavnej  
ceste, vedľa domu č. 254d

Under Jaworki Cross next to  
house nr 254d by the main road
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Krzyż z 1809 roku ufundował Jan Łuszczek.Tuż 
pod nim umieszczono plakietę z inskrypcją: „Przez 
Maryję do Jezusa” i figurę Matki boskiej bolesnej. 
Metalowe zadaszenie dodano w okresie później-
szym.

Kríž z roku 1809 financovaný Janom Łuszczekom. 
rozsiahla forma kríža s plaketou s nápisom: „cez 
Máriu k Ježišovi” a sochou sedembolestnej Panny 
Márie. Kovové strieška bol pridané neskôr ako 
ochrana pred atmosférickými podmienkami.

A cross dating back to 1809, funded by Jan Łuszczek. 
extensive cross form with an inscription on a plaque: 
‘To Jesus via Mary’ and a statue of our lady of sor-
rows. Metal roofing added later as protection against 
weather conditions.

Krzyż
na Siwej Polanie 

Kríž na Sivej Poľane

Grey Clearing Cross (Siwa Polana) 
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Krzyż upamiętniający potyczkę z 16 lipca 1809 
roku straży obywatelskiej ze zbójnikami, w której 
zginął wójt Witowa Andrzej siuty, ufundowany 
w 1932 roku przez Andrzeja Wróbla z cichego.  

Kríž na pamiatku udalosti z 16. júla 1809, kedy sa 
občianska stráž pobila zo zbojníkmi, pričom bol 
zabitý starosta Witowa Andrzej siuta. Kríž dal po-
staviť v roku 1932 Andrzej Wróbel z obce ciche.

The cross commemorates a clash which took place 
on 16th July 1809 between civil guards and highland 
robbers during which the vogt of Witów, Andrzej 
siuta, was killed. cross funded in 1932 by Andrzej 
Wróbel from ciche.

Krzyż na Polanie Huciska,

Tatrzański Park narodowy

Kríž na poľane Huciska,  
Tatranský národný park

Huciska Clearing Cross,  
Tatra National Park
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W 1897 roku na Polanie Jarząbczej został zastrze-
lony przez austriackiego żandarma Jasiek stękała, 
który uważany jest za ostatniego zbójnika tatrzań-
skiego. 

V roku 1897 bol na Jastrabej poľane rakúskym žan-
dárom zastrelený Jasiek stękała, ktorý je považo-
vaný za posledného zbojníka v Tatrách.

In 1897 Jasiek stękała, considered the last Tatra highland 
robber, was shot to death on the clearing by an Austrian 
gendarme.

Krzyż na Polanie Jarząbczej,

Tatrzański Park narodowy

Kríž na Jastrabej poľane,  
Tatranský národný park

Jarząbcza Clearing Cross,  
Tatra National Park
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na szczycie Grzesia (1653 m n.p.m.), na granicy 
Polski i słowacji, w 1992 roku postawiono drew-
niany krzyż na pamiątkę konspiracyjnych spotkań 
działaczy opozycyjnych z Polski i czechosłowacji. 
W Zielone Świątki odprawiana jest tu wspólna 
msza św. upamiętniająca tamte wydarzenia. 

na vrchole lúčnej (1653 m nm), na hranici medzi 
Poľskom a slovenskom bol v roku 1992 postavený 
drevený kríž ako spomienka na tajné stretnutia 
opozičných aktivistov z Poľska a Československa. 
na Turíce sa tu slúži svätá omša, počas ktorej si 
zhromaždení pripomínajú tieto udalosti.

on top of Grześ (1653 m.a.s.l.), on the Polish-slovakian 
border, a wooden cross was erected in 1992 to com-
memorate Polish and czechoslovakian conspiration 
activity. during Pentecost a mass is said to honour it.

Krzyż na Grzesiu,

Tatrzański Park narodowy

Kríž na Lúčnej,  
Tatranský národný park

Grześ Cross,  
Tatra National Park
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Kaplica i krzyż papieski
Polana Chochołowska
Tatrzański Park narodowy

Kaplnka a pápežský kríž  
na Chocholovskej poľane, 
Tatranský národný park 

Papal chapel and cross  
on Polana Chochołowska, 
Tatra National Park

skromna drewniana pasterska kaplica pw. św. Jana 
chrzciciela wybudowana została w 1958 roku przez 
górali, obecnie zwana jest papieską z powodu wi-
zyty ojca Świętego na Polanie chochołowskiej 
w dniu 23 czerwca 1983 roku. 

W Gminie Kościelisko zachowało się wiele miejsc 
upamiętniających wizyty papieskie, tworzą one 
swoisty szlak.

Skromná drevená pastierska kaplnka sv. Jána Kr-
stiteľa, ktorú postavili v roku 1958 miestni horali. 
Dnes sa nazýva pápežskou ako spomienka na 
návštevu sv. o. Jána Pavla II. Na Chocholovskej 
poľane 23. júna 1983.

V obci Kościelisko a okolí existuje veľa miest, ktoré 
pripomínajú pápežské návštevy, pričom spolu tvo-
ria špecifickú trasu.
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Wobec piękna gór czuję, że On jest. 
I wtedy zaczynam się modlić.
 Jan Paweł II, 1��3 r.

An unostentatious wooden shepherds’ chapel of St. John 
the Baptist was built in 1958 by highlanders, now called 
‘papal’ since the visit of John Paul II to Chochołów Valley 
(Polana Chochołowska) on 23rd June 1983.

Numerous locations commemorate papal visits to the 
municipality of Kościelisko and have formed an excep-
tional trail.
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Krzyże i tablice związane  
ze św. Janem Pawłem ii
na terenie Witowa

Witów. Kríže a pamätné tabule  
súvisiace so sv. Jánom Pavlom II.

Witów. Crosses and plaques  
devoted to John Paul II

Na ścianie schroniska w Dolinie Chochołowskiej  
Na stene hostela v Chocholovskej Dolni
On the wall of the hostel in Dolina Chocholowska



Głaz i krzyż na Polanie Jarząbczej 
Kameň a kríž na Jastrabej poľane 
Jarząbcza Clearing Stone and Cross



Głaz i krzyż na Siwej Polanie  
Kameň a kríž na Sivej Poľane
Siwa Polana Clearing Stone and Cross 
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Pomniki szlaku  
papieskiego w Kościelisku

Pomníky na pápežskom chodníku  
v Kościelisku

Monuments of the papal trail  
in Kościelisko 

Przy ul. Nędzy-Kubińca, na granicy z Zakopanem
Na ulici Nędzy-Kubińca, na hranici s Zakopane
Crossroads Nędzy-Kubińca on the border Zakopane

Skrzyżowanie ulic Nędzy-Kubińca i Salamandra
Križovatka ulice Nędzy-Kubińca i Salamandra
Crossroads Nędzy-Kubińca i Salamandra.

ulica / pouličné / street  Zubka, Gubałówka  



Na polanie Przysłop Miętusi  
Na Przysłop Miętusi pol’ane, Tatranský národný park
On Przysłop Miętusi Clearing, Tatra National Park
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Mesto Tvrdošín je centrom hornej Oravy, kde sa zachovalo bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo.  
Nehnuteľnú časť kultúrneho dedičstva predstavujú architektonické pamiatky.  
K sakrálnym objektom patria kostoly, kaplnky, pútnické miesta, drobná cirkevná architektúra a cintoríny.

Miasto Tvrdosin położone jest w centrum Górnej Orawy,  
gdzie zachowało się bogate dziedzictwo kulturowe, w tym obiekty sakralne. 

The town of Tvrdosin is the center of the Upper Orava, where a rich and varied cultural heritage is preserved. 
The immovable part of the cultural heritage are an architectural monuments.  
Sacred objects include churches, chapels, pilgrimage sites, tiny sacred architecture and cemeteries.
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saKrálne.pamiatKy
zabytKi.saKralne

saCreD.monuments

meSTo TvRDošín.
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drevený kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne patrí 
medzi najstaršie sakrálne pamiatky na sloven-
sku. Je to zároveň najstaršia zachovaná stavba 
na hornej orave. Za národnú kultúrnu pamiatku 
(ÚZPF č.253/0) bol vyhlásený v roku 1963. nachá-
dza v cintoríne, ktorý je obohnaný renesančným 
múrom s barokovou vstupnou bránkou a dvomi 
kruhovými kostnicami.
bol postavený v polovici 15. storočia a upravovaný 
v 60. rokoch 16. storočia.
Je to jednoloďová stavba. Figurálne a ornamentálne 
maľby v interiéri pochádzajú z rokov 1653-1654. 
Prekrásne klenbové maľby, obloha s hviezdami 
(ako symbol ukrižovania - hviezdy predstavujú 
Kristovo svetlo v temnote), anjeli a kazetový strop, 
dotvárajú gotickú mystiku priestoru. renesančne 
bol upravený v 17. storočí. renovovaný bol v rokoch 
1899, 1937 a 1990. 

Po roku 1768 bol v kostole umiestnený barokový ol-
tár z lipového dreva bez polychrómie z konca 17. až 
začiatku 18. storočia s obrazom Všetkých svätých. 
Tento nahradil omnoho starší a menší gotický oltár, 
ktorého fragmenty sa nachádzajú v oravskej galérii 
v dolnom Kubíne (krídlo gotického oltára s maľbou 
sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa) a v Múzeu krásnych 
umení v budapešti (obraz oplakávanie Krista, pre-
vezený v roku 1919 do budapešti, ktorý bol vysoko 

cenený odborníkmi). Je zaujímavé, že v polovici 17. 
storočia slúžil svätostánok evanjelikom, neskôr sa 
však vrátil rímskym katolíkom. Mobiliár v interiéri 
kostola pochádza zo 16.- 17.storočia. 

Zo 17. storočia pochádzajú renesančné maľby, 
stallum - lavica pre dôležitých hostí a neskorore-
nesančná kazateľnica s postavami anjelov z roku 
1654 a obraz svätého Juraja na koni v boji so šar-
kanom, ide o temperu na dreve, ktorá pochádza 
z obdobia okolo roku 1653. Zaujímavý je kazetový 
strop v lodi zložený zo 49 ornamentálnych ružíc. 
Každá z nich má originálny motív. Gotická výzdoba 
pôsobí aj po storočiach veľmi mysticky. exteriéru 
kostola dominuje strecha a šesťboká veža. 

Interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. sto-
ročia. V takomto stave sa zachoval do polovice 20. 
storočia. Keďže nebol využívaný na bohoslužby, 
schátral tak, že mu hrozilo úplné zničenie. V 80-
tych rokoch si záchranu kostola vzal pod patronát 
primátor mesta I. Šaško, ktorý zabezpečoval a kon-
troloval všetky reštaurátorské práce. Toto niekoľko-
ročné úsilie bolo naplnené. 
Za záchranu a kvalitnú rekonštrukciu dostal kostol 
v roku 1994 ocenenie eUroPA nosTrA a v roku 
2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúr-
neho dedičstva Unesco. 

Drevený gotický kostol  
všetkých svätých

Kościół pw. Wszystkich Świętych

Wooden Gothic Church  
of All Saints

Tvrdošin
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Ku Kostolu Všetkých svätých

Ó všetci svätí radujte sa zas,
milujeme Pána, zdvihnime svoj hlas.
Radostnú pieseň spievajme,
cestou šťastia kráčajme.

O, wszyscy święci znów się radują,
kochamy Pana, podnosimy głos.
Śpiewamy radosną piosenkę,
w drodze szczęścia chodzimy.
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Kościół pw. Wszystkich Świętych należy do najstar-
szych zabytków sakralnych na słowacji. a także na 
terenie Górnej orawy. W 1963 roku został uznany za 
narodowy zabytek kultury. W 1994 roku kościół za utrzy-
manie i konserwację uzyskał nagrodę europa nostra 
przyznawaną przez europejską federację stowarzyszeń 
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego europy, a w 2008 roku został wpisany na listę 
Światowego dziedzictwa Unesco.

Zlokalizowany jest w centrum miasta, w obrębie cmenta-
rza. Wybudowany został w połowie XV wieku, a przebu-
dowany w latach 60. XVI wieku. odnawiany był w 1899, 
1937 i 1990 roku.

Jest to drewniany budynek jednonawowy z dachem dwu-
spadowym, krytym gontem. Wnętrze polichromowane 
z lat 1653-1654. Malowidła są w stylu renesansowym, 
temperowe, wielobarwne – na stropie kasetonowym 
w formie 49 rozet, na ścianach prezbiterium postacie 
świętych, św. Jerzy walczący ze smokiem, oraz motywy 
roślinne na elementach architektonicznych. 

Pierwotnie kościół był wyposażony w ołtarz gotycki. Jego 
fragmenty można oglądać w orawskiej Galerii dolny 
Kubin oraz w Muzeum sztuk Pięknych w budapeszcie. 
obecny ołtarz jest barokowy z lipowego drewna, bez 
polichromii, z przełomu XVII i XVIII wieku. W ołtarzu 
– obraz Wszystkich Świętych. We wnętrzu znajdują sie 
stalle renesansowe i ambona z 1654 roku.

Wooden church of All Saints in Tvrdošín belongs 
to the oldest sacral monuments in slovakia. It is also 
the oldest preserved building on the upper orava. It 
was declared a national cultural monument (ÚZPF no. 
253/0) in 1963. It is located in a cemetery, which is en-
riched by a renaissance mural with a baroque entrance 
gate and two circular ossuaries.
It was built in the mid-15th century and renovated in 
the 60s of the 16th century.
It is a one-way building. Figural and ornamental pa-
intings in the interior come from the years 1653-1654. 
The beautiful vaulted paintings, the sky with stars (as a 

symbol of crucifixion - the stars represent christ’s light 
in darkness), the angels and the cassette ceiling, com-
plete the gothic mysticism of space. In the renaissance 
way was renovated in the 17th century. renovated in 
1899, 1937 and 1990.

After 1768, a baroque altar of linden wood without 
polychrome from the end of the 17th to the beginning 
of the 18th century with the painting of All saints 
was placed in the church. This was replacing a much 
older and smaller gothic altar, fragments of which are 
found in the oravská Galéria in dolný Kubín (wing 
of the gothic altar with the painting of st. Peter and  
st. John the baptist) and in the Museum of Fine Arts 
in budapest (painting Praying of christ, transported in 
1919 to budapest, which was highly valued by experts). 
Interestingly, in the middle of the 17th century the 
sanctuary served the evangelicals, but later returned to 
the roman catholic. The interior of the church comes 
from the 16th-17th century. 

From the 17th century comes renaissance paintings, 
stallum – a bench for important guests, and a late-
renaissance pulpit with angel figures from 1654, and 
saint George’s picture on a horse in the struggle with 
a scarf, it is a tempera on the wood that dates back to 
1653. Interesting is cassette ceiling in a ship composed 
of 49 ornamental roses. each of them has an original 
theme. The gothic decoration has been very mystical 
for centuries. In exterior of the church dominates the 
roof and the six-bay tower.

The interior of the church was completed in the middle 
of the 17th century. In that state, it was preserved until 
the middle of the 20th century. because it was not used 
for worship, it was dilapidating to state when a complete 
destruction was the threat. In the 80’s, the mayor of 
the town I. Šaško took over the rescue of the church 
under the arestoration work. This multi-year effort has 
been filled.
For the rescue and quality reconstruction, the church 
received the eUroPA nosTrA award in 1994 and was 
registered in the Unesco World heritage list in 2008.

Tvrdošin
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Za národnú kultúrnu pamiatku (ÚZPF č. 250/0) bol 
kostol vyhlásený v roku 1963. Pôvodne renesančný 
farský Kostol najsvätejšej Trojice bol postavený 
v rokoch 1766-1770 na základoch bývalého dre-
veného kostola z 2. polovice 16. storočia. Z pred-
chádzajúceho kostola sa zachovala veža (z r. 1628), 
prostredný chór, oratórium a svätyňa. 

Kostol je trojloďový, s neskorobarokovým monu-
mentálnym oltárom svätej Trojice. Výstavba bola 
ukončená za pôsobenia farára Pavla bernoláka 
zo slanice, ktorý tu pôsobil v rokoch 1755-1796. 
bol to pravdepodobne strýko jazykovedca Antona 
bernoláka. Prvé vymaľovanie kostola urobil Ka-
rol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby 
signoval monogramom c. M. Ďalšie vymaľovanie 
kostola sa uskutočnilo v r. 1929, o čom svedčilo 
aj datovanie v pravej dolnej časti obrazu sv. cyrila 
a sv. Metoda. obraz je umiestnený na klenbe ko-
stola pred chórom. 

Mobiliár pochádza z 18.storočia. Po roku 1900 
bola prestavaná veža kostola (pôvodne cibuľovi-
tého tvaru), ktorá zhorela pri veľkom požiari okolo  
r. 1900. V roku 1937 bol v kostole postavený dvoj-
manuálový orgán a oltár ukrižovania bol doplnený 
o boží hrob. Počas II. svetovej vojny bol kostol za-
siahnutý mínou, ktorá prerazila východnú časť stre-

chy, klenbu kostola a veľmi poškodila barokový 
oltár. obnovenie ľavej časti barokového hlavného 
oltára sa uskutočnilo po roku 1945. 

Vo veži farského Kostola najsvätejšej Trojice v Tvr-
došíne je umiestnených 5 zvonov hojdajúcich sa 
v smere sever– juh. Každý ich má svoje meno. 
najväčším je „Zvon najsvätejšia Trojica“ z roku 1924. 
Váži cca 1 385 kg, jeho priemer je 1 323 mm.

Z 2. polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) 
nad vchodom do sakristie kostola najsvätejšej 
Trojice s rodovou plastikou sv. Floriána a Anjela.

Kostol  
najsvätejšej Trojice

Kościół pw. Świętej Trójcy 

Church of the Most Holy Trinity
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Ku Kostolu Najsvätejšej Trojice

Svätá Trojica, zvon k tebe nás zvoláva,
strach sa mení na pokoj. Nový deň už nastáva.
Nádej v nás zahorí, keď zaznie Boží hlas.
Pán ku nám hovorí. Duch svätý zmení nás.

Święta Trójco, dzwon dzwoni do ciebie,
strach zmienia się w pokoj. Zbliża się nowy dzień.
Nadzieja w nas dobiegnie końca, gdy usłyszy się Boży głos,
Pan mówi nam: Duch Święty nas zmieni.
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Kościół najświętrzej Trójcy wybudowano na fundamen-
tach drewnianej świątyni z drugiej połowy XVI wieku. 
obecna bryła pochodzi z lat 1766-1770. budowę ukoń-
czono pod kierunkiem Pawła bernoláka z slanic. Kościół 
częściowo spłonął w 1900 roku oraz został zniszczony 
w czasie drugiej wojny światowej. odbudowany został 
po 1945 roku. W 1963 roku uznany został za narodowy 
zabytek kultury. 
Jest murowany, trójnawowy z wieżą na osi fasady. We 
wnętrzu zachował się późnobarokowy monumentalny 
ołtarz Trójcy Świętej. Pierwszy wystrój malarski kościoła 
jest dziełem Karola Mayera, malarza z Tvrdošina, który 
swoje obrazy sygnował monogramem c. M. W 1929 
roku na sklepieniu nad chórem wykonano polichromię 
przedstawiającą św. cyryla i św. Metodego. 
W wieży kościoła zamontowano 5 dzwonów. W ele-
wacji znajdują się nisze z kamiennymi figurami św. 
Floriana i Anioła.

The church was declared a national cultural monument 
(ÚZPF no. 250/0) in 1963. The original renaissance parish 
church of the holy Trinity was built in the years 1766-1770 
on the foundations of a former wooden church from the 
second half of the 16th century. From the previous church 
was preserved the tower (from 1628), the middle chorus, 
the oratory and the sanctuary.

The church is three-lane, with the late-baroque monu-
mental altar of the holy Trinity. The construction was 
completed under the patronage of Pavel bernolák from 
slanica, who worked here in 1755-1796. he was probably 
the uncle of linguist Anton bernolák. The first painting 
of the church was made by Karol Mayer, a painter from 
Tvrdosin, who signed his paintings with a c.M. mono-
gram. The next painting was made in 1929, which was 
also evidenced by dating in the lower right part of the 
st. cyril and st. Method painting. The painting is placed 
on the church vault in front of the chorus.
Mobiliar comes from the 18th century. After 1900, the tower 
of the church (originally onion-like) was rebuilt because 
it burnt down during the great fire around the year 1900. 
In 1937 a two-man organ was built in the church, and the 
altar of crucifixion was completed with God’s grave. during 
WW II. was church hit by a mortar that pushed through the 
eastern part of the roof, the vault of the church and greatly 
damaged the baroque altar. The restoration of the left part 
of the baroque main altar took place after 1945.
In the tower of the parish church of the Most holy Trinity in 
Tvrdosin there are 5 bells swinging in north-south direction. 
everyone has name. The largest is the “holy Trinity bell” from 
1924, weigh about 1 385 kg, its diameter is 1 323 mm. 
From the second half of the 18th century, comes  
a niche (nika) above the entrance to the sacristy of 
the church of the Most holy Trinity with the genus 
sculpture of st. Florian and Angel.
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Kamenné plastiky
Areál Trojičné námestie

Kamienne rzeźby, Plac św. Trójcy 

Stone sculptures, Trinity Square  

V skorušinských vrchoch na orave sa nachádzajú 
hrubšie vrstvy dolomitného pieskovca. Výskyt mäk-
kého a ľahko spracovateľného pieskovca, vhodného 
na stavebné i dekoračné účely, podnietil v bielom 
Potoku vznik kamenárskej výroby. Prvý raz sa v tejto 
súvislosti spomína roku 1728 ako stredisko špecia-
lizované na výrobu mlynských kameňov.

Medzi miestnymi kamenármi vynikli najmä 
príslušníci rodiny belopotockovcov, ktorí boli 
tvorcami najhodnotnejších plastík. Ich figurálna 
tvorba im priniesla meno vynikajúcich majstrov. 
boli rezbári i kamenári, ich rod podľa matriky mal 
prezývku rezbári. diela belopotockovcov mali 
osobitný charakter. V druhej polovici 18. storočia 
vychádzali z barokových podnetov, dôsledne sle-
dujúc trojrozmernosť, hmotnosť a oblosť. od 
konca 18. storočia popri voľnej soche sa v ich 
tvorbe vyvíjal kríž s vysokým plastickým reliéfom 
bolestnej Panny Márie. V 19. storočí bola té-
mou ich tvorby najčastejšie najsvätejšia Trojica, 
Panna Mária (Korunovaná, bolestná) a sv. Ján 
nepomucký. belopotockovci si pravdepodobne 
do konca 19. storočia udržali výhradné právo na 
kamenársku tvorbu. Kríže, náhrobné pomníky 
a sochy vyrábali z pieskovca pre široké okolie. 

odborníkmi sú hodnotení ako tvorcovia najhod-
notnejších plastík (18.,19. storočie).

historik G. Ďurkovič vo svojej práci notitia histo-
rico-geographica comitatus Arvensis z roku 1805 
píše: ,,Z kameňolomov najviac si zaslúži zmienku 
bielopotocký, v ktorom dobývajú pieskovec bielej 
farby; zručne vyrábajú z neho rozličné nádoby, 
náradie, sochy, kamenné stĺpy a ozdoby”.

Majstri Belopotockí boli autormi plastík Súso-
šie na stĺpe/Korunovanie Panny Márie, Ima-
culata/Mariánsky stĺp, Sv. Ján Nepomucký, 
Kamenné sochy ležiacich levov, Centrálny kríž 
nachádzajúcich sa v Tvrdošíne - Medvedzí.

Vplyvom poveternostných podmienok a ďalších 
činiteľov bola narušená a deštruovaná pôvodná 
kamenná hmota týchto pamiatkových objektov. 

Tieto diela boli zrekonštruované v roku 2018
z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prostred-
níctvom projektu „Cestou záchrany sakrál-
nych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia 
Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín”.
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Kamienne rzeźby, Plac św. Trójcy 

W skoruszyńskich Wierchach na orawie występują 
warstwy piaskowca dolomitowego. dostępność mięk-
kiego kamienia odpowiedniego dla budownictwa 
i rzeźby spowodowała, że od 1728 roku w białym 
Potoku zaczęto produkować wyroby kamieniarskie. 
najpierw były to kamienie młyńskie.

Wśród kamieniarzy najbardziej znani byli członkowie 
rodziny białopotockich o przydomku rezbári, którzy 
byli twórcami najcenniejszych rzeźb. Ich dzieła z dru-
giej połowy XVIII wieku noszą cechy stylu barokowego. 
od końca XVIII wieku powszechnym przedstawieniem 
staje się Ukrzyżowanie z Matką boską bolesną pod 
krzyżem. W XIX wieku częstym tematem prac tego 
warsztatu była najświętsza Trójca, Matka boska (Ko-
ronowana, bolesna), św. Jan nepomucen. 

na Placu św. Trójcy znajdują się rzeźby tego war-
sztatu: Koronacja Matki boskiej, Immaculata, św. Jan 
nepomucen, kamienne lwy, krzyż centralny, które 
zbyły konserwowane w 2018 roku, w ramach pro-
gramu wspolpracy transgranicznej InTerreG V-A 
Polska – słowacja 2014-2020 jako część projektu: 
„szlakiem zabytków sakralnych pogranica polsko-
słowackiego, Gmina Kościelisko i miasto Tvrdošín”.

Stone sculptures, Trinity Square

There are coarser layers of dolomite sandstone in 
skorušinské vrchy na orave. The occurrence of soft 
and easy-to-use sandstone, suitable for building and 
decorative purposes, encouraged the creation of sto-
nework in the biely Potok.For the first time in this 
context, it is mentioned in 1728 as a center specialized 
in mill stone production.

Among the local stonemasons, the members of the 
belopotocky family, who made the most valuable scul-
ptures, excelled. Their figurative work brought them the 
name of outstanding masters. They were cutters and 
stonemasons, their genre, according to the registry, had 
the nickname rezbari. Works of the belopotockis were 
of a special character. In the second half of the 18th 
century, they were based on baroque stimuli, consisten-
tly following three-dimensionality, weight and obliquity. 
since the end of the 18th century, besides the free 
sculpture, a cross with a high plastic relief of the sor-
rowful Virgin Mary developed in their work. In the 19th 
century, the theme of their creation was the Most holy 
Trinity, our lady (crowned, Painful), John nepomuk. 
belopotockis presumably retained the exclusive right to 
stonemasonry by the end of the 19th century. crosses, 
tombstones and statues were made from sandstone for 
a wide range. experts evaluate them as creators of the 
most valuable sculptures (18th, 19th centuries).

historian G. Ďurkovič writes in his work notitia hi-
storico-geographica comitatus Arvensis from 1805: 
“From the stone quarries most deserve the name of 
the bielopotocky, in which the sandstone is white; 
skillfully make from it various vessels, tools, sculptures, 
stone pillars and ornaments.”

The belopotocki masters were the sculptors of the sta-
tues on the column/coronation of the Virgin Mary, Ima-
culata/Marian column, st. John nepomuk, stone statues 
of lying lions, central cross situated in Tvrdosin.

due to the weather conditions and other factors, the 
original stone mass of these monumental objects was 
damaged and destroyed. These works were refurbis-
hed in 2018 from cross-border cooperation Program 
Interreg V-A Poland-slovakia 2014-2020 through the 
project on way of saving the sacral monuments of 
the Polish-slovak borderlands of Gmina Kościelisko 
and Tvrdošín city.
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immaculata/Korunovanie  
Panny márie

Immaculata 
Koronacja Matki Bożej

Immaculata 
Coronation of Our Lady

socha Immaculata/Korunovanie Panny Márie 
(Mariánsky stĺp) je inštalovaná na štvorhrannom 
podstavci, na stĺpe ukončenom hlavicou, na kto-
rej je osadená socha Panny Márie. Zobrazená je 
klasicky – na zemeguli obtočenej hadom, s rukami 
zopnutými k modlitbe. Vytvorená bola koncom 18. 
storočia v dielni majstrov kamenárov belopoto-
ckých z oravského bieleho Potoka. 

Immaculata to typ ikonograficzny wykształcony w XVII 
wieku przedstawiający niepokalanie Poczętą Maryję. 
Matka Jezusa przedstawiona jest jako stojąca na kuli 
ziemskiej młoda kobieta z rękami złożonymi w modlitew-
nym geście, bez dzieciątka. Ziemię oplata wąż będący 
symbolem szatana, często stopa Maryi przygniata głowę 
węża co odczytuje się jako zwycięstwo nad złem.
rzeźba ustawiona jest na klasycyzującej kolumnie z po-
stumentem. Prawdopodobnie jest to dzieło warsztatu 
białopotockiego z końca XVIII wieku.

The Immaculata statue/The coronation of our lady 
(Marian pillar) is installed on a square base, on a pillar 
finished with a head, on which is mounted the statue of 
the Virgin Mary. It is displayed classically – on a globe 
wrapped in a serpent, hands raised to prayer. It was cre-
ated at the end of the 18th century in the workshop of 
belopotocki stonemasons from oravský biely Potok.
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Svätý Ján nepomucký

Św. Jan Nepomucen

Saint John Nepomuk

socha svätca je osadená na štvorhrannom pod-
stavci ukončenom hlavicou. Zobrazený je klasi-
cky ako kňaz so svojimi mučeníckymi atribútmi. 
V jednej ruke má kríž a v druhej palmovú ratolesť. 
Vyhotovený je z jemnozrnného kamenného ma-
teriálu. Kompozícia je vytvorená zo samostatných 
kamenných blokov, architektonických – podstavec 
a socha sv. Jána nepomuckého. Plastika je z konca 
18 st. vytvorená v dielni majstrov kamenárov belo-
potockých z oravského bieleho Potoka. 

Polichromowany posąg świętego ustawiony jest po-
stumencie. Przedstawiony jest klasycznie jako kapłan 
z atrybutami męczeństwa – krzyżem i palmą. rzeźba 
datowana jest na koniec XVIII wieku, wykonana z pia-
skowca, pochodzi z warsztatu białopotockiego.

The statue of the saint is mounted on a quadrangular 
pedestal with a finished head. It is displayed classically 
as a priest with its martyr’s attributes. In one hand, he 
has a cross and in a second palm tree. It is made of 
fine-grained stone material. The composition is made 
of separate stone blocks, architectural - pedestal and 
sculpture of st. John nepomuk. The sculpture is from 
the end of the 18th century created in the workshop of 
belopotockis stone masters from oravský biely Potok.
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Kamenné ležiace levy

Figury lwów

Stone lying lions

sochy kamenných ležiacich levov ( koniec 18. st.) 
sa pôvodne nachádzali na 2m vysokých stĺpoch 
pri vstupnej bráne farského úradu (z roku 1760, 
ktorý bol v roku 2018 asanovaný pre havarijný 
stav). Pri rekonštrukčných prácach na farskom 
úrade a rekonštrukcii farskej záhrady boli v 90. 
rokoch 20. storočia stĺpy odstránené a plastiky 
umiestnené na nižšie podstavce.
sochy levov sú v súčasnosti osadené na hrana-
tých podstavcoch povrchovo štrukturálne opra-
covaných, vytvorených v 90. rokoch 20. storočia. 
sochy sú vytvorené z jedného kamenného bloku, 
z jemnozrnného kamenného materiálu - piesko-
vca. Je to kamenárska práca z dielne rodiny bie-
lopotockých z oravského bieleho Potoka.

Pierwotnie figury leżących lwów ustawione były na 
dwumetrowych słupach przy bramie wjazdowej do 
urzędu parafialnego. W latach 90. XX wieku słupy 
zamienione zostały na niskie postumenty. rzeźby 
wykonano z bloków piaskowca w warsztacie biało-
potockim pod koniec XVIII wieku.

Initially, the statues of lying lions were placed on two-
metre poles by the gates to the parish office. In the 
1990s the poles were replaced with lower pedestals. 
The sandstone statues were made in the shop in biały 
Potok at the end of the 18th century.
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V mestskej častí Krásna Hôrka sa nachádza ko-
stol božského srdca Ježišovho, ktorý bol posta-
vený v roku 1890 a bez väčších zmien sa zachoval 
do súčasnosti. Kostol stojí pri hlavnej ceste na 
začiatku Krásnej hôrky. Mesto Tvrdošín v roku 
2002 upravilo okolie kostola a v roku 2006 dop-
lnilo stavbu o drevený prístrešok. sv. omše sa 
konajú pravidelne v nedeľu.

Kościół jest położony w części miejscowości zwanej 
Krásna hôrka. Murowany, jednonawowy, z wieżą na 
osi fasady przykryty jest dachem dwuspadowym kry-
tym blachą, wybudowany w 1890 roku, zachowany 
w zasadzie bez przekształceń do dnia dzisiejszego. 
W 2006 roku do fasady dobudowane zostało zada-
szenie. na terenie miasta zachowało się kilka tego 
typu niewielkich kościołów.

In the town part of Krásna hôrka there is a church of 
the sacred heart of Jesus, which was built in 1890 
and has been preserved without any major changes 
until today. The church stands near the main road 
at the beginning of Krásna hôrka. In 2002, the town 
of Tvrdosin adjusted the surrounding of church and 
in 2006 supplemented the building with a wooden 
shelter. st. Masses are held regularly on sundays

Kostol  
Božského Srdca Ježišovho 

Kościół pw. Boskiego Serca Jezusa

Church of the Sacred Heart of Jesus
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Kostol  
sv. Anny v oraviciach

Kościół pw. św. Anny w Oravicach

Church of St. Anny in Oravice

Kostolík bol postavený občanmi Tvrdošína 
- urbárskymi spoluvlastníkmi v rokoch 1817-
1820, obnovený v roku 1864. slúžil na večerné, 
nedeľné a sviatočné modlitby a raz v roku na 
sviatok sv. Anny je tu slúžená odpustová svätá 
omša. nachádza sa v mestskej časti Tvrdošína 
v oraviciach. Vzhľadom k tomu, že ho občania 
vystavili svojpomocne, je relatívne mohutný, 
kvalitný, s pekne zdobeným interiérom a no-
vým exteriérom.

Kościół został zbudowany przez mieszkańców Tvrdo-
šína w latach 1817-1820, odrestaurowany w 1864 roku.  
Kościół jednonawowy z niską wieżą na osi fasady 
przekryty dachem dwuspadowym krytym blachą. 
Wewnątrz XIX wieczny ołtarz oraz rzeźby ludowego 
twórcy hutlasa.

The church was built by the citizens of Tvrdošín – ur-
ban co-owners in the years 1817-1820, restored in 
1864. It served for evening, sunday and festive pray-
ers and once a year on the feast of st. Anne there is 
a forgiven holy mass served. It is located in the town 
part of Tvrdošín in oravice. due to the fact that the 
citizens have built it self-supporting, it is relatively 
robust, high-quality, with a nicely decorated interior 
and a new exterior.
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Kostol sv. Anny 

Kościół pw. św. Anny 

Church of St. Anny

objekt, postavený v roku 1923 sa nachádza sa 
v mestskej časti Medvedzie. Kostol dal postaviť 
vtedajší richtár na pamiatku svojho syna, ktorý 
zahynul v I. svetovej vojne. V súčasnosti sa tu raz 
do týždňa koná bohoslužba a odpustová sv. omša 
na sviatok sv. Anny, ktorej je zasvätený.

Murowany kościół jednonawowy z wieżą na osi fasady, 
z dachem dwuspadowym, przekrytym blachą. Został 
wybudowany w 1923 roku przez ówczesnego burmi-
strza dla upamiętnienia syna, który zginął podczas 
I wojny światowej. Znajduje się w dzielnicy miasta 
Medvedzie.

The building, built in 1923, is located in the town part of 
Medvedzie. The church set up the then reeve to com-
memorate his son who died in World War I. nowadays 
there is a worship service and a forgiving mass on the 
Feast of st. Anne, whose name is dedicated.
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Kaplnka Panny márie 

Kapliczka pw. Marii Panny

Chapel of Our Lady

Pôvodný objekt bol postavený z kameňa a umiest-
nený pri kostole sv. Anny v Medvedzí v roku 1923. 
Počas II. svetovej vojny bola kaplnka zasiahnutá 
granátom a zničená. Z jej ruín sa podarilo zachrániť 
nepoškodenú sochu Panny Márie. Po vojne bola na 
pôvodnom mieste postavená nová kaplnka, ktorá 
sa zachovala do súčasnosti. socha sa dostala do 
ateliéru Márie Medveckej a ctibora belana, kde bola 
kompletne zrekonštruovaná a vrátená do kaplnky.

Pierwotnie stała tu murowana kapliczka z lat 20-tych 
XX wieku, która w czasie drugiej wojny światowej została 
zniszczona. Z ruin uratowano tylko figurę Matki boskiej. 
Po wojnie zbudowano nową kapliczkę, która zachowała 
się do dziś. rzeźba została odrestaurowana w pracowni 
Marii Medveckiej i ctibora belana i ponownie umiesz-
czona w kapliczce.

The original building was built of stone and placed near the 
church of st. Anna in Medvedzie in 1923. during World War 
II. was the chapel hit by a grenade and destroyed. From its 
ruins was saved the undamaged statue of our lady. After 
the war, the new chapel was built in the original place, 
which has been preserved until today. The statue came to 
the studio of Mary Medvecka and ctibor belan, where it 
was completely renovated and returned to the chapel.
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Centrálny kríž

Centralny krzyż
Central Cross

Kamenný kríž z dielne majstrov kamenárov belo-
potockých z bieleho Potoka na orave pochádza 
z konca 18. storočia. osadený je v areáli cintorína 
v mestskej časti Medvedzie. Vyhotovený je z jem-
nozrnného kamenného materiálu. Kompozícia je 
vytvorená zo samostatných kamenných architekto-
nických blokov (schodiskový stupeň, doska podsta-
vca, trojboký podstavec, driek podstavca so sochou 
Panny Márie, profilovaná hlavica, kríž s Korpusom, 
na ktorom sú reliéfne vysekané sochy Panny Márie, 
ukrižovaného Krista a hlavičky anjelikov. 

Krzyż z piaskowca znajduje się na terenie cmentarza, 
w części miejscowości zwanej Medvedzie. Wykonany 
został w warsztacie białopotockim pod koniec XVIII 
wieku. Jest to klasyczne przedstawienie Ukrzyżowa-
nia chrystusa z płaskorzeźbą Matki boskiej bolesnej 
u stóp krzyża. Takie krzyże znajdują się zarówno na 
orawie, jak i na Podhalu.

The stone cross from belopotocki stoneworks masters 
from oravský biely Potok dates back to the late 18th 
century. It is located in the grounds of the cemetery 
in the town part of Medvedzie. It is made of fine-gra-
ined stone material. The composition is made up of 
separate stone architectural blocks (staircase, pedestal 
plate, triangular pedestal, pedestal stem with Virgin 
Mary statue, profiled head, cross with corpus, with 
relief sculpture of Virgin Mary, crucified christ and 
angelic heads.
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Súsošie na stĺpe 
Korunovanie Panny márie

Rzeźba na kolumnie 
Koronacja Matki Bożej

Statues on the Column 
Coronation of Our Lady 

národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. 
Je originálnym dielom, zapísaným v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu pod č. 2642/0. Pla-
stika, trojičný stĺp sa nachádza pri hlavnej ceste 
v mestskej časti Krásna Hôrka. na nízkom kvádri 
- podstavci stojí štvorhranný pilier, ktorý má v hor-
nej časti dve serafínske hlavičky a hrubú rímsovú 
hlavicu. na nej je umiestnené kamenné súsošie 
arým je oválna, plechová strieška. stĺp je datovaný 
rokom 1839. národná kultúrna pamiatka pochádza 
zo známej dielne majstrov kamenárov belopoto-
ckých z oravského bieleho Potoka. Plastika bola 
vytvorená z pieskovca bielej farby a vyniká vysokou 
individualitou prejavu, vyjadruje zručnosť tvorcov. 
sochárska kamenná kompozícia je doplnená ko-
vovými prvkami – kríž, svätožiara.
súsošie – Trojičný stĺp sa nachádza pri medzinárod-
nej ceste do Poľska. (Podľa povesti svätá rodina 
chráni pocestných na bývalej Jantárovej ceste.)

Przy głównej drodze w części miasta Krásna hôrka stoi 
figura uznana w 1966 roku za narodowy zabytek kul-
tury. Jest to wielopostaciowa kamienna rzeźba figuralna 
z przedstawieniem koronacji Matki boskiej w otoczeniu 
św. Trójcy. osadzona na postumencie, przypisywana war-
sztatowi białopotockiemu, datowana jest na 1839 rok. 

In 1966 the statue by the main road of Krásna hôrka 
was declared a national national heritage artifact. The 
stone sculpture represents coronation of the blessed 
Virgin Mary surrounded by holy Trinity. dating back to 
1839, placed on a pedestal, its creation is ascribed to 
the shop in biały Potok.
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Kaplnka na ulici Farská

Kapliczka, przy ul. Farska

Chapel in Farska street 

Kaplnka postavená na konci 19. storočia je za-
svätená Panne Márii. Zastavovali sa pri nej pastieri 
a roľníci pred vstupom na lúky a do hôr tvrdo-
šínskeho chotára. Prosby o pomoc sa zachovali 
v texte na stene kaplnky: „Spomni o najdobrotivejšia 
Panna Mária, že nikdy nebolo slyšať, že bys bola 
koho opustila, ktorý sa k Tebe o ochranu utiekal, 
Teba o pomoc prosil alebo o ochranu vzýval”. 

Kapliczka wybudowana pod koniec XIX wieku poświę-
cona jest Matce boskiej. Zatrzymywali się przy niej na 
modlitwę przed pracą pasterze i rolnicy z okolic Tvrdo-
sina. na ścianie kaplicy zachował się tekst: „Wspomnij, 
o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś 
opuściła kogoś, kto się do Ciebie o ochronę uciekał, Ciebie 
o pomoc prosił lub o ochronę wzywał”. 

The chapel was built at the end of the 19th century and 
is devoted to our lady. shepherds and farmers from  
Tvrdosin viccinity would stop by to pray. on the wall of 
the chapel there is an inscription: „Remember, O most 
gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone 
who fled to your protection, implored your help, or sought 
your intercession, was left unaided.”
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Kaplnka so zvonicou

Kaplica z dzwonnicą

Chapel with a bell tower 

národná kultúrna pamiatka ÚZPF č. 225/ 1,2 
je postavená v centre mestskej časti Krásna 
Hôrka (Ul. M. r. Štefánika). baroková kap-
lnka pochádzajúca z roku 1778 so šesťhrannou 
murovanou vežou s ihlanovitou strechou. na 
robustnej fasáde kaplnky je soška sv. Floriána 
a sv. Jána nepomuckého. Kaplnka má vstup 
priamo z cesty, vstup do zvonice je v zadnej 
časti zvýšeného terénu. V nike nad vchodom 
do kaplnky je kamenná plastika z 19. storočia. 
Vo vnútri sa nachádza jedna kamenná a jedna 
drevená plastika z 18. a 19. storočia, ktoré sú 
evidovanými hnuteľnými pamiatkami. Ide o re-
latívne novú multifunkčnú sakrálnu stavbu, ktorá 
vlastne tvorí aj dominantu tejto časti obce. 
obnovená bola mestom Tvrdošín, ako aj trvale 
udržiavaná. dodnes funguje ako zvonica. Kaplica murowana z dzwonnicą, stojąca w centrum 

miejscowości Krásna hôrka (ul. M.r. Štefánika) jest 
narodowym zabytkiem kultury. Wybudowana w 1778 
roku. We wnęce na fasadzie znajduje się rzeźba  
św. Jana nepomucena, w elewacji wschodniej – rzeźba 
św. Floriana. Współcześnie została odnowiona przez 
miasto Tvrdošín. Wyposażona jest w dwa dzwony, które 
nadal funkcjonują (są uruchamiane elektronicznie).

The chapel with a belfry in the centre of Krásna hôrka 
(M.r. Štefánik street) is a national national heritage 
artifact. The brick belfry from 1778 was renovated by 
the town of Tvrdošín. on its facade there is a statue 
of st. John of nepomuk and on the eastern elevation 
a statue of st. Florian. It houses two electronically-
powered bells.  
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Kaplnka Skalka

Kaplica Skalka

Chapel Skalka

 

na malebnom kopci, v krásnom okolí prírody, 
s výhľadmi na mesto i okolité obce a scenériu 
roháčov sa nachádza pútnické miesto a kaplnka 
nazvané skalka. otvor v skale „skalka“ na kaplnku 
so sochou Panny Márie a svätej bernadety dal 
vytesať vtedajší richtár J. Medvecký ollo okolo roku 
1870, neskôr sa kaplnka stala pútnickým miestom. 
Veriaci sa tu stretávajú pri modlitbách, litániách, 
krížovej ceste i na slávení svätej omše, ktorá býva 
na slávnosť sedembolestnej Panny Márie. V roku 
2000 bola vysvätená novopostavená kaplnka aj so 
sochou Panny Márie a sv. bernadety. Mesto dobu-
dovalo areál kompletne v roku 2008 vybudovaním 
prístrešku a prístupovej cesty.

na malowniczym wzgórzu, z którego rozciąga się sze-
rokA panorama na miasto i rohacze położona jest 
kaplica zwana skałką, która jest miejscem pielgrzy-
mek. W skalnej niszy znajdują się figury Matki boskiej 
i Świętej bernadety, wyrzeźbione przez ówczesnego 
burmistrza J. Medveckiego olla – około 1870 roku. 

on a picturesque hill with a wide panorama of the town 
and rohac mountains there is a chapel named The 
rock (skałka), a pilgrimage destination. In a rock niche 
one will find statues of our lady and st. bernadette 
sculpted by mayor J. Medvecki olla around 1870.
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Pieta Sedembolestnej  
Panny márie

Kapliczkaa Matki Boskiej Bolesnej 
przy ulicy Vojtaššákova

Chapel of Our Lady

Pieta sedembolestnej Panny Márie na Vojtaššáko-
vej ulici patrí ku vzácnym kultúrnym a cirkevným 
pamiatkam Tvrdošína. bola postavená 12. augusta 
1749. Poškodenú kaplnku a sochu mesto Tvrdošín 
zreštaurovalo a obnovilo v roku 2009.

Kapliczka wybudowana w 1749 roku, z kamienną Pietą. 
odrestaurowana przez miasto Tvrdošín w 2009 roku.

chapel of our lady on Vojtaššákova street belongs to 
the precious cultural and ecclesiastical monuments of 
Tvrdošín. It was built on August 12, 1749. damaged cha-
pel and statue have town Tvrdošín restored in 2009.

K Piete 

Matička naša, k tebe vzhliadame
a o pomoc tvoju ťa prosíme. 
Vezmi nás pod ochranu, dodaj nám sily
a s láskou ochraňuj naše rodiny.

Nasza matka, patrzymy na ciebie
i za twoją pomoc prosimy Cię.
Zabierz nas pod ochronę, daj nam siłę
i miłość uchronić nasze rodziny.
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Kaplnka pod Hájom

Kapliczka pod Hajom

Chapel under Hájom

Jej výstavba siaha odhadom niekde do rokov 1900 
– 1910. Modlievali sa tam roľníci počas senných 
prác a pastieri dobytka. Jej okolie bolo bohaté na 
čučoriedky. Plocha je teraz zarastená drevinami vo 
veku 45 až 60 rokov. smrekovec pri nej je poznávací 
znak pre jeho malý výskyt v lokalite.

Kapliczka wybudowana w latach 1900-1910 usytu-
owana w lesie wśród modrzewi. Modlili sie przy niej 
pasterze podczas sianokosów i wypasu owiec.

Its construction ranges somewhere in the years 1900 
- 1910. Plowmen prayed there during hay works and 
pasturage of sheeps. 
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Zvonica

Dzwonnica

The bell tower

na návrší, v strede Medvedzia, bola v roku 1726 po-
stavená zvonica, ktorá prešla mnohými rekonštruk-
ciami. ranným a večerným zvonením pre obyvateľov 
Medvedzia dodnes plní svoju funkciu. Keď v roku 
1993 doslúžil storočný zvon vo zvonici, mestský úrad 
v spolupráci s miestnym komposesorátom dali zho-
toviť – uliať nový zvon. slávnostná chvíľa vysvätenia 
nového zvonu Ave Mária nastala 9. apríla 1994.

dzwonnica murowana z 1726 roku zlokalizowana 
w części miasta Medvedzia,wielokrotnie przebudowana. 
W 1994 r. wyposażona została w nowy dzwon, którórego 
dzwięk słychać rano i wieczorem. 

on the hill, in the middle of Medvedzie, a bell tower was 
built in 1726 and it underwent many reconstructions. 
Through morning and evening ringing for the inhabitants 
of Medvedzie it still performs its function. In 1993 a new 
bell was made. The solemn moment of the presentation 
of the new bell Ave Maria occurred on April 9, 1994.
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Kaplnka  
v Tvrdošínskej Rovni

Kapliczka na Tvrdošínskej Rovni

Chapel in Tvrdosin Straight

Kaplnka v Tvrdošínskej rovni je udržiavaná a na-
vštevovaná. Jej umiestnenie je nové. Zmena bola 
pri prestavbe cesty tzv. „poľskej zákruty“.

Kaplica, na obecne miejsce została przeniesiona podczas 
przebudowy drogi, tak zwanego „Polskiego zakretu”.

The chapel location is new. The change was during 
reconstruction of road so-called “Polish turn“.
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Kríž na ulici Družstevná

Krzyż na ulici Družstevná

Cross in Družstevná street

Polichromowany krzyż kamienny z końca XIX wieku pier-
wotnie zlokalizowany w pobliżu brodu na rzece orawa 
w Podvelingu, przeniesiony na początku XXI wieku na 
obecne miejsce. 

A stone cross dating back to the end of the 19th century 
with polychrome. originally, located nearby a ford in the 
orawa river in Podveling, moved to the present site at 
the beginning of the 21st century.

Tento kríž z konca 19. storočia bol pôvodne po-
stavený v Podvelingu pri brode cez rieku orava. 
na začiatku 20. storočia bol premiestnený na 
súčasné miesto. 
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Kríž pri ceste  
do námestova 

Krzyż przy drodze do Námestova

Cross by the roadside  
to Námestov

Prícestný kamenný kríž stojaci pri ceste v smere 
od námestova do Tvrdošína bol pred niekoľkými 
rokmi autohaváriou zničený. Mesto ho na svoje 
náklady dalo zreštaurovať, opraviť a zrenovovať 
kamenárskemu majstrovi do bieleho Potoka. 
Kríž bol postavený na pôvodné miesto a tak 
aj táto vzácna pamiatka ostala zachovaná pre 
budúce generácie. Podľa nápisu na kamennom 
podstavci bol kríž na tomto mieste umiestnený 
23.mája v roku 1872. 

Kamienny krzyż stojący przy drodze z Tvrdošínado náme-
stova. Kilka lat temu uległ zniszczeniu w wyniku wypadku 
samochodowego. na koszt miasto został odrestaurwany 
przez mistrza kamieniarstwa z białego Potoku. Po naprawie 
ustawiono go w pierwotnym miejscu - w ten sposób zacho-
wano zabytek dla przyszłych pokoleń. Zgodnie z napisem 
na kamiennym cokole pierwotny krzyż został ustawiony 
w tym miejscu 23 maja 1872 roku.

The stone roadside cross standing near road in the di-
rection from námestovo to Tvrdošín was destroyed a few 
years ago by a car crash. The city at his own expense, 
gave it to restore, repair and renovate the stonemason’s 
master to the biely Potok. The cross was built on the 
original site and so this precious monument remained 
preserved for future generations. According to the ins-
cription on the stone pedestal, the cross was placed in 
this place at 23 May in 1872.
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Kríž pred domom smútku 

Krzyż przy kaplicy cmentarnej 

Cross of the house of sadness

Kríž z konca 19. storočia bol pôvodne postavený 
pri rieke orava na starej ceste vedúcej do Poľska. 
Začiatkom 21. storočia bol prenesený pred dom 
smútku v Krásnej Hôrke.

Kamienny krzyż pochodzący z końca XIX wieku pierwot-
nie stał nad rzeką orawą przy drodze wiodącej do Polski. 
napoczątku XXI wieku został odnowiony, przeniesiony 
na cmentarz i ustawiony przed kaplicą pogrzebową.

A stone cross from the end of the 19th century, originally 
by the orawa river nearby the road to Poland. renovated 
at the beginning of the 21st century, moved to the ceme-
tery and  placed in front of the funeral chapel.
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Kríž nad sídliskom smerom 
ku pútnickému miestu Skalka 

Krzyż nad osadą, w kierunku  
miejsca pielgrzymkowego Skałka

The cross over the settlement  
towards the pilgrimage site Skalka

Kríž ku cti a sláve bozej postavil v roku 1923  
Š. bebej. na Vyšných lánoch, kde je postavený, 
sa pri ňom zastavujú ľudia, ktorí smerujú k pút-
nickemu miestu skalka a ďalej na Javorový vrch 
(1076 m.n.m.).

Kamienny krzyż ustawiony na cokole wybudowany został 
w 1923 roku przez Š. bebeja położony jest w Medvedzí, 
przy trasie pielgrzymkowej na skałkę i dalej na Jaworowy 
Wierch (1076 m n.p.m.)

A stone cross on a pedestal built in 1923 by Š. bebej, 
located by the pligrimage trail to skałka and further up 
to Jaworowy Wierch (1076 m.a.s.l.).
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Kríž v Krásnej Hôrke 
za riekou oravou

Krzyż w Krásnej Hôrke 

The cross in Krásná Hôrka 

Kríž sa nachádza nad Krásnou hôrkou v lokalite 
„Krížne cesty”. 

Kamienny krzyż wzniesiony w 1923 roku nad rzeką 
orawą, w rejonie zwanym „Krížne cesty”.

A stone cross erected in 1923 by the orawa river in 
the area called ‘Krížne cesty’.
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Kríž nad Starým  
medvedzím 

Krzyż nad Starym Medvedziem

Cross over Stare Medvedzie

drevený kríž s korpusom Krista zo začiatku 20. 
storočia zakončený strieškou pokrytou štie-
paným šindľom je postavený nad starým Me-
dvedzím. 

drewniany krzyż z początku XX wieku pokryty gontowym 
daszkiem ustawiony pomiędzy dwoma drzewami.

A wooden cross from the beginning of the 20th century 
with a shingled roof, standing between two trees.
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Kríž na ulici Družstevná 

Krzyż przy ulicy Družstevna 

Cross in Družstevna street 

Kríž nachádzajúci sa na ulici družstevná dal po-
staviť v roku 1918 vtedajší starosta obce Medvedzie 
Jozef sený všetkým padlým, medzi ktorými bol aj 
jeho syn. V súčasnosti sa nachádza na súkrom-
nom pozemku vedľa cesty vedúcej do Štefanova.

Krzyż wybudowany w 1918 r. przez Józefa seniego ów-
czesnego burmistrza Medvedzia upamiętniający pole-
głych na wojnie, wśród których był także jego syn.

cross built in 1918 by Józef seni, contemporary mayor 
of  Medved, to commemorate war victims, including 
his own son.
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Centrálny kríž 

Centralny krzyż 

Central Cross
 

Ó, Ježišu môj,
v úzkostiach, žalostiach
vždy pri mne stoj!

O mój Jezu,
w niepokoju, smutku
zawsze trzymaj się ze mną!

 

central cross on the premises of All saints church 
Jozef Frtús, bsc. eng. Arch., designed the cross that 
was put up and consecrated in 2014. 

Autorom kríža v areáli kostola Všetkých svätých 
je Ing. arch. Jozef Frtús. bol postavený a vy-
svätený v roku 2014.

centralny krzyż  na terenie Kościoła Wszystkich Świę-
tych Projektantem krzyża postawionego i konsekrowa-
nego w 2014 roku jest ing. arch. Jozef Frtús.
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Kríž drevený vo vojtáškovej 

Krzyż drewniany na Vojtáškovej

The wooden cross in Vojtáškova

cross was built on the initiative of the Tvrdosin hun-
ters in 2000. It was sanctified on the memorial day 
of st. Peter and Paul. In 2007 was rebuilt. 

Postavený z iniciatívy tvrdošínskych poľovníkov 
v roku 2000. Posvätený bol v deň pamiatky svätého 
Petra a Pavla. V roku 2007 bol prestavaný. 

Krzyż ustawiony z inicjatywy myśliwych z Tvrdosina 
w 2000 r. i poświęcony w dniu św. Piotra i Pawła. 
W 2007 roku został przebudowany. 
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Pomník padlých 
v i. svetovej vojne 

Pomnik poległych w I. wojnie 
światowej na pl. św. Trójcy

Monument to the Fallen  
in World War I

národná kultúrna pamiatka 
č. UZPF 288 Pomník padlým 
v I. svetovej vojne sa nachádza 
v mestskom parku na Trojič-
nom námestí. Je to pamätné 
miesto hromadne pochovaných 
vojakov. Pomník tvorí kamenný 
štvorhranný podstavec s betóno-
vým štíhlym pylónom, ktorý je vo 
vrchole ukončený pieskovcovou 
sochou.

Pomnik poległych w pierwszej woj-
nie światowej usytuowany w parku 
miejskim przy placu św. Trójcy. na 
betonowym postumencie usta-
wiona jest rzeźba z piaskowca.

The monument located within the 
holy Trinity public park commemo-
rates all those fallen during World 
War I. The sandstone statue is on 
a concrete pedestal.
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Pamätník  
marekovi Frauwirthovi 

Pomnik Marka Frauwirtha

The Memorial of Marek Frauwirth

 

Pomník  
Prof. štefanovi šmálikovi

 

Pomnik dla Prof. Štefana Šmálika

Monument to Prof. Štefan Šmálik

Marek Frauwirth bol 17. 11. 1939 zatknutý gestapom 
a v ten istý deň bez súdu popravený v Prahe.

Marek Frauwirth (ur. 8. 11. 1911 r. Zakopane - zm. 17. 11. 
1939 r. Praga ) był pracownikiem słowackiego konsulatu 
w Pradze,brał udział w wydawaniu fałszywych paszpor-
tów, między innymi Żydom i opozycjonistom, którzy 
musieli wydostać się z kraju oraz kolportował antyfa-
szystowskie ulotki.

Marek Frauwirth (born 8. 11. 1911 in Zakopane, died 
17.11.1939 in Prague), an employee of the slovak consulate 
in Prague, involved in issuing false passports to Jews and 
opposition figures, among others, who needed to flee the 
country. he also distributed anti-facist flyers.

Pomník Prof. Štefanovi Šmálikovi (historik, peda-
góg a rímskokatolícky kňaz).

prof. stefan smalik (ur. 17. 12. 1908 r. - zm. 21. 12. 1991 
r. pochowany na cmentarzu w Tvrdošínie). historyk, 
pedagog i ksiądz rzymskokatolick.

Professor stefan smalik (born 17. 12. 1908, died 21. 12. 
1991, buried in the Tvrdošín cemetery). A historian, pe-
dagogue and roman catholic priest.
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