
„WARTO ZOBACZYĆ, WARTO ODWIEDZIĆ, WARTO 
POZNAĆ” – ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNO-

KRAJOZNAWCZE DOLNEGO KUBINA 

Dolny Kubin

Dolny  Kubin,  malownicze,  o  szczególnym  uroku  miasto,  leży  na  południowym 

zachodzie Orawy. Jest jej metropolią liczącą prawie 20 000 mieszkańców. Pierwsza pisemna 

wzmianka o Dolnym Kubinie pochodzi z 6 stycznia 1314 r. i  znajduje się w dokumencie 

żupana  zwoleńskiego  magistra  Doncza,  przyznającym  mieszkańcom  Liptowa  jako 

dziedziczne ziemie na Orawie wraz z ich przynależnościami. Ponad trzysta lat później hrabia 

Gašpar Illésházy, żupan orawski, dokumentem z 10 maja 1632 r. nadał Dolnemu Kubinowi 

prawa  miejskie,  które  14  grudnia  1633  r.  w  formie  przywileju  potwierdził  cesarz

Ferdynand II.

Miasto  rozpościera  się  na  wysokości  468  m n.p.m.  Przez  jego  środek  przepływa 

dzieląca  je  na  dwie  części  Orawa.  Na jej  lewym brzegu leży stara  historyczna  część,  na 

prawym nowa – Bysterec. O Dolnym Kubinie mówi się, że jest bramą prowadzącą na Orawę, 

najdalej  na  północ  wysunięty  region  Słowacji,  leżący  w  południowo-zachodniej  części 

Pogórza  Orawskiego,  na  pograniczu  z  Magurą  Orawską.  Nad  miastem  wznoszą  się, 

dominujące w jego krajobrazie Wielki Chocz (Veľký Choč – 1607 m n.p.m.) i Kubińska Hala 

(Kubínska hoľa – 1346 m n.p.m.). Przy ładnej pogodzie ze szczytu Kubińskiej Hali rozciąga 

się przepiękny widok na Dolny Kubin, Małą i Wielką Fatrę, Niżne Tatry, Tatry Wysokie, jak 

również na Tatry Zachodnie, Wielki Chocz oraz Beskidy Orawskie i Kisuckie.

Plac Hviezdoslava
Najważniejszy  średniowieczny  zabytek  urbanistyczny  miasta,  którego  wygląd

i rozmiary w średniowieczu różniły się od znanego dzisiaj. Do XVII w. otaczała go wyłącznie 

drewniana zabudowa, ale drewniane domy wznoszono także później. Dopiero uzyskane na 

mocy  przywilejów  prawo  do  organizowania  targów,  jarmarków,  pobierania  myta  oraz 

przeniesienie  w drugiej  połowie XVII  w.  z  Wielicznej  (Velična)  siedziby żupy orawskiej 

spowodowały  budowę,  zwłaszcza  w  centrum  miasta,  domów  murowanych  z  kamienia. 

Niektóre  z  nich,  przebudowane  przetrwały  do  dzisiaj  i  możemy  je  podziwiać  stojące  na 

obwodzie placu.
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Na początku września 2010 r. rozpoczęto przebudowę całego placu, finansowaną ze środków 

unijnych.  Po  zakończeniu  robót,  plac  stał  się  strefą  pieszą,  podzieloną  na  część 

wypoczynkową i część ogrodową.

Plac Hviezdoslava (widok z górnej części placu). 

Na placu znajduje się wiele interesujących obiektów historycznych – domy pamięci, domy

z tablicami pamiątkowymi, pomniki i inne zabytki.

Wybieramy niektóre z nich.

Budynek Biblioteki Čaploviča
Stoi  w  górnej  części  Placu  Hviezdoslava  i  pozostaje  w  administracji  Muzeum 

Orawskiego  im.  P.O.  Hviezdoslava,  znajdującego  się  w  gestii  żylińskiego  kraju 

samorządowego.  W  budynku  mieszczą  się  dwa  oddziały  muzeum  –  Ekonomiczny

i  Literaturoznawczy,  który  ma  dwie  sekcje  –  Sekcję  Biblioteka  Čaplovičána  i  Sekcję 

Literacką.
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Budynek biblioteki Čaploviča.

Sekcja Biblioteka Čaplovičána
Jednopiętrowy  budynek  wzniesiono  na  początku  XX  w.,  z  przeznaczeniem  na 

bibliotekę  Vavrinca  Čaploviča,  w  której  także  obecnie  są  przechowywane  cenne  zbiory. 

Budynek  należy  do  najwartościowszych  historycznych  siedzib  bibliotek  w  Słowacji,

a znaczenie znajdujących się w nim zbiorów wykracza poza ramy regionalne i krajowe.

Biblioteka  jest  nazwana  imieniem  swojego  założyciela  Vavrinca  Čaploviča

(1778-1853), należącego do największych kolekcjonerów książek w XIX-wiecznej Słowacji. 

V. Čaplovič urodził się 5 sierpnia 1778 r. w leżącej w pobliżu Dolnego Kubina Jasenowej.

Po ukończeniu nauki w 1798 r. pozostawał na usługach żupy orawskiej, a od 1810 r. był  

sekretarzem  osobistym  głównego  dyrektora  dominium  orawskiego  hrabiego  Franciszka 

Zichyego, z którym w 1812 r. wyjechał do Bratysławy, gdzie pełnił funkcje archiwisty jego 

rodziny oraz notariusza (protokolanta, pisarza) w czasie prac regulacyjnych na Dunaju. Całe 

życie spędził w Bratysławie, gdzie, w wieku 75 lat, zmarł 25 grudnia 1853 r.

Niezwykła  aktywność  kolekcjonerska  V.  Čaploviča,  którą  przejawiał  już  w  latach 

nauki, została zwieńczona aktem darowizny z 15 kwietnia 1839 r., którym swoją prywatną 

bibliotekę  przekazał  żupie orawskiej.  Dzięki  szeroko zakrojonej  działalności  akwizycyjnej 

udało  mu  się  zgromadzić  cenne  dzieła  w  gruncie  rzeczy  ze  wszystkich  liczących  się 

europejskich  ośrodków  wydawniczych,  co  pozwoliło  zaliczać  zbiory  biblioteki  do 

najcenniejszych  zasobów bibliotecznych  w ówczesnych  Węgrzech.  W chwili  przekazania 

liczyły  one  około  20000  woluminów,  a  ich  częścią  było  również  wiele  przedmiotów
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o  charakterze  muzealnym,  na  przykład  z  dziedziny  astronomii,  numizmatyki,  medycyny, 

paleontologii, mineralogii. V. Čaplovič zbiory biblioteki uzupełniał również po przewiezieniu 

jej  z  Bratysławy  do  Dolnego  Kubina  i  czynił  to  aż  do  końca  życia.  Na  zakup  książek 

przeznaczał  wszystkie  posiadane  środki  finansowe,  co  także  obecnie  jest  godne  uznania

i podziwu.

Z Bratysławy do Dolnego Kubina  zbiory biblioteki  zostały  przewiezione  w latach 

1839  –  1851  w  14  partiach.  Książki  były  stopniowo  katalogowane  i  dzięki  staraniom 

Towarzystwa  Biblioteki  Čaploviča  udało  się  zapewnić  jej  uruchomienie  i  działalność. 

Biblioteka  od  początku  przenosin  do  Dolnego  Kubina  funkcjonowała  w  kilku  obiektach

i dopiero w latach 1905 – 1911 specjalnie dla niej został wzniesiony budynek, oddany do 

użytku w 1914 r., z okazji rocznicy podpisania aktu darowizny. W tym budynku biblioteka 

znajduje się do dzisiaj.

W  latach  dziewięćdziesiątych  ubiegłego  wieku  Muzeum  Orawskie  prowadziło 

generalny  remont  i  modernizację  całego  obiektu.  Prace  prowadzono  także

w  pomieszczeniach,  w  których  były  zmagazynowane  książki  i  muzealia.  W  okresie 

późniejszym  dokonano  kolejnej  modernizacji  pomieszczeń  wewnętrznych,  łącznie

z rozbudową urządzeń związanych z technologią informacyjną. 

Zbiory Biblioteki Čaploviča są podzielone na 12 głównych grup, według dyscyplin 

naukowych  (I  Bibliografie,  leksykony;  II  Teologia;  III  Filozofia;  IV Historia  i  geografia,

V Socjologia, VI – Prawo, VII – Filologia; VIII – Beletrystyka; IX – Matematyka; X – Nauki 

przyrodnicze; XI – Sztuka; XII – Czasopisma i varia). Inne zbiory tworzą cztery małe grupy, 

oznaczone – R (rara); C (cymelia); P i K. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nabytki 

i  zbiory  trafiają  do  księgozbioru  podręcznego.  Obecnie  zbiory  biblioteki  liczą

91000 jednostek bibliotecznych.

W cennych zbiorach biblioteki znajdują się dzieła nie tylko autorów krajowych, ale 

wydane także zagranicą. W księgozbiorze jest 25 pierwodruków – inkunabułów od roku 1467 

do  1500.  Autorem  najstarszego  pierwodruku  jest  żyjący  na  przełomie  VIII  i  IX  w. 

benedyktyn,  encyklopedysta  Rabanus  Maurus.  Katalog  druków  XVI-wiecznych  zawiera

1408  jednostek  bibliograficznych  cennych  dzieł.  Biblioteka  przechowuje  również

284 rękopisy i 18 niekompletnych suplementów XIV – XIX w. W zbiorach jest też kolekcja 

1293 dzieł plastycznych, wśród których znajdują się ryciny luźne i rysunki oryginalne. Zbiory 

kartograficzne  obejmują  1607 map XVII  – XX w. Licznie  reprezentowane  są także  stare 

atlasy XVI – XX w. W zbiorach są również rękopisy i druki muzyczne, druki periodyczne

i  ulotne,  itp.  Biblioteka  ma  swoje  własne  archiwum,  w  którym  oprócz  aktu  darowizny
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i  rękopisów katalogów założyciela  biblioteki  V. Čaploviča  przechowywane są inne cenne 

dokumenty związane z dziejami biblioteki.

Z okazji 170 rocznicy założenia biblioteki,  20 kwietnia 2009 r. uroczyście  otwarto 

wystawę  poświęconą  jej  unikatowym  zbiorom.  Zwiedzający  mają  sposobność  obejrzenia 

m.in.  rękopisu  aktu  darowizny  zbiorów biblioteki  żupie  orawskiej  z  15  kwietnia  1839  r.

Na  wystawie  za  pomocą  krótkich  opisów  i  stron  tytułowych  poszczególnych  dzieł

są  przedstawione  wszystkie  reprezentowane  w  zbiorach  biblioteki  dyscypliny  naukowe. 

Szczególną  uwagę  poświęcono  rękopisom  i  inkunabułom.  Na  samodzielnych  posterach

są  umieszczone  prace  ze  zbiorów plastycznych  i  kartograficznych.  Częścią  ekspozycji  są 

również niektóre przedmioty muzealne i stare druki biblioteczne.

Stała wystawa w Bibliotece Čaploviča. 

Sekcja Literacka  (dawniej Muzeum Literackie P.O. Hviezdoslava, później Dział Literacki 

Muzeum Orawskiego im. P.O. Hviezdoslava).

Zalążkiem muzeum była  spuścizna po Hviezdoslavie  (1849-1921),  którą Bibliotece 

Čaploviča przekazała żona poety, Ilona Országhová, z domu Nováková. Jednak mimo wielu 

starań samego muzeum nie udało się utworzyć. Konkretnie zaczęło się o nim mówić dopiero 

w 1946 r.,  z okazji  25 rocznicy śmierci  poety.  Muzeum otwarto 13 listopada 1954 r.,  na 

pierwszym  piętrze  Biblioteki  Čaploviča.  Od  tego  czasu  było  kilkakrotnie  zmieniane

i modernizowane.
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W  pierwszych  dziesięcioleciach  istnienia  muzeum  administrowało  i  prezentowało 

wyłącznie dorobek Hviezdoslava. W latach siedemdziesiątych poszerzyło zakres działalności 

o inne wybitne postacie  literatury Orawy,  które wpłynęły na rozwój literatury słowackiej. 

Obecnie zasoby muzeum liczą  ponad 20 000 jednostek.  Chodzi o przedmioty ze zbiorów

P.O.  Hviezdoslava,  L.  Jégégo,  M.  Kukučína,  Novaków,  M.  Urbana,  M.  Figuli,  Gaceka,

T.H. Florina, P. Škrabáka i innych pochodzących z Orawy reprezentantów życia literackiego

i  kulturalnego.  Jest  tu  również  bogate  archiwum  rękopisów,  oryginalne  materiały 

fotograficzne, korespondencja, poszczególne wydania dzieł autorów orawskich, przedmioty 

osobiste,  prywatne  biblioteczki  oraz  dzieła  plastyczne  inspirowane przez  pisarzy  oraz  ich 

twórczość.

 Sekcja  literacka  ma  pod  opieką  kilka  wystaw.  W  Dolnym  Kubinie  jest  to  stała 

wystawa  P.O.  Hviezdoslava,  urządzona  na  pierwszym  piętrze  Biblioteki  Čaploviča. 

Zajmująca trzy pomieszczenia, przybliża życie i twórczość tego wybitnego poety.  Materiał 

tekstowy i ilustracyjny uzupełniają pozostałe po poecie oryginalne pamiątki osobiste. Jest to 

jego gabinet, fragment salonu, części odzieży, prezenty otrzymywane z okazji jubileuszy oraz 

bardzo dużo większych i drobniejszych przedmiotów użytku osobistego. Na wystawie są też 

dzieła  plastyczne,  inspirowane  postacią  poety  i  jego  twórczością.  Oprócz  tej  wystawy, 

ekspozycje  Muzeum Orawskiego  są  jeszcze  w Domu Florina  w Dolnym Kubinie,  Domu 

Martina Kukučína w Jasenowej, na terenie leśniczówki Hviezdoslava w Orawskiej Polhorze 

pod Babią Górą poświęcone Milo Urbanovi i poematowi epickiemu Hviezdoslava „Hájnikova 

žena”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej – Mikroprojekt Transgraniczne przenikanie 6

Wystawa literacka P.O. Hviezdoslava.



Galeria Orawska (dawny Dom Żupny)
Galeria  Orawska  jest  placówką  regionalną,  pozostającą  w  gestii  żylińskiego  kraju 

samorządowego.  Jest  usytuowana  w  górnej  części  Placu  Hviezdoslava,  przy  kościele 

ewangelicko-augsburskim.

Galeria  została  założona  w 1965 r.,  z  siedzibą  w Orawskim Podzamczu  (Oravský 

Podzámok).  Początkowo  jej  głównym  zadaniem  było  gromadzenie  zbiorów  i  działalność 

badawcza.  W pierwszych  latach  galeria  pozyskała  1920 eksponatów,  które  dały  początek 

przyszłym kolekcjom.

W  1970  r.  galeria  uzyskała  odpowiednie  pomieszczenia  w  Dolnym  Kubinie

i  przeniosła  się  do  Domu  Żupnego  na  rynku,  który  dawniej  był  siedzibą  władz  żupy 

orawskiej.

Dwupiętrowy murowany budynek z arkadowym dziedzińcem zbudowano w drugiej 

połowie XVII w. Neobarokowa frontowa fasada pochodzi z 1896 r. Nad wejściem, między 

pierwszym i drugim piętrem, znajduje się XVIII-wieczny herb żupny Orawy.

W 1987  r.  rozpoczęto  szeroko  zakrojoną  przebudowę  galerii,  która  na  czas  robót 

przeniosła  się  do  kasztelu  Kubinyich  w  Wyżnym  Kubinie.  Wszystkie  prace  ukończono

w 1994 r.,  a  otwarcie  odnowionego obiektu i  nowych ekspozycji  odbyło  się  29 września

1995 r. Jeszcze w tym roku galeria udostępniła stałe wystawy z własnych zbiorów i dzięki 

temu powiększyła liczbę stałych wystaw plastycznych w Słowacji. W salach wystawowych 

urządzono stałe wystawy p.t. Stara sztuka XV i XIX w., Ikony, Sztuka słowacka XX w.; Stefan  

Siváň – rzeźbiarz z Orawy i Tradycyjna sztuka ludowa – wybór.

Oprócz Dolnego Kubina,  Galeria  Orawska ma stałe  wystawy zamiejscowe.  Już po

6  latach  od  powstania  przygotowała  wyjątkową  wystawę  słowackiej  tradycyjnej  sztuki 

ludowej  na  Wyspie  Slanickiej  na  Jeziorze  Orawskim,  zatytułowaną  Tradycyjna  sztuka  

ludowa. Na Jeziorze Orawskim Galeria ma swój statek wycieczkowy.

W 1979  r.  Galeria  otworzyła  kolejną  stałą  wystawę,  tym  razem w Twardoszynie 

(Tvrdošín), poświęconą życiu i twórczości Marii Medveckej – Galeria Marii Medveckej.

Historia  powstania  galerii  i  gromadzenia  zbiorów  wiąże  się  nierozerwalnie

z  prezentującymi  zarówno  sztukę  słowacką,  jak  i  zagraniczną  wystawami  czasowymi, 

których od początku swojego istnienia przygotowała bardzo dużo.

Dzięki  unikatowym zbiorom,  liczącym  prawie  8000 dzieł  sztuki,  Galeria  Orawska 

zalicza się do najważniejszych galerii publicznych w Słowacji.
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Urząd Miasta (Ratusz)
Usytuowany w górnej części Placu Hviezdoslava (rynku), pochodzi z końca XIX w. 

Zbudował go wójt Anton Nádaši (1826 – 1902), według projektu Błażeja Bulli (1852 – 1919). 

Pierwotnie  mieścił  urząd  finansowy.  Jeszcze  przed  wybuchem  pierwszej  wojny 

światowej budynek przeszedł na własność miasta. W pierwszej połowie ubiegłego wieku był 

siedzibą różnych instytucji, a od końca stulecia służy jako ratusz. Na budynku znajduje się 

tablica poświęcona pamięci ofiar pierwszej wojny światowej.

Dom pamięci Pavla Országha Hviezdoslava
Stoi  w  górnej  części  Placu  Hviezdoslava  (rynku),  naprzeciwko  kościoła 

ewangelickiego.  W  drugiej  połowie  XIX  w.  dom  zbudował  szwagier  poety,  proboszcz 

ewangelicki Paweł Samuel Novák (1858 – 1925). P. O. Hviezdoslav (1849 – 1921), słowacki 
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poeta, dramaturg, tłumacz i prawnik zamieszkał w nim 1 października 1899 r. po powrocie

z Namiestowa. W tym domu pracował i mieszkał aż do śmierci – 8 listopada 1921 r.

Po śmierci żony poety, Ilony Országhovej (1932) w domu zamieszkał dr Paweł Novák 

z żoną, z domu Fábry, która w historii filmu słowackiego zapisała się jako pierwsza aktorka 

filmowa. Grała w pierwszej, jeszcze niemej wersji „Janosika” z 1920 r. Obecnie film jest 

wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Z okazji 5 rocznicy śmierci Hviezdoslava, na domu 

30  sierpnia  1926  r.  odsłonięto  poświęconą  poecie  tablicę  pamiątkową.  Jej  autorem  jest 

rzeźbiarz Josef Šejnost.

Dom pamięci Ladislava Nádaši-Jégégo
Piętrowy dom stoi w pobliżu domu Novaków (pierwotnie dom P.O. Hviezdoslava). 

Pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Lekarz i pisarz Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940) po 

małżeństwie  z  Marią  Kohútovą  z  Ústia  dom  na  rynku  kupił  od  Pawła  Trnkócyego. 

Wyremontował go i rozbudował. Otworzył w nim gabinet lekarski i przez 46 lat był lekarzem 

żupnym, a później powiatowym. W tym domu mieszkał i pracował aż do śmierci w 1940 r.

L. Jégé, główny przedstawiciel słowackiej powieści historycznej, jest autorem ponad dwustu 

utworów literackich.  W latach 1923 – 1926 był  redaktorem naczelnym czasopisma „Naša 

Orava”.  Przez  ponad  dwadzieścia  lat  był  lekarzem  osobistym  i  przyjacielem

P.O. Hviezdoslava. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej – Mikroprojekt Transgraniczne przenikanie 9

Dom pamięci Pavla Országha Hviezdoslava.



Na domu znajduje się tablica przypominająca tego wybitnego działacza narodowego,

a na terenie noszącego jego imię szpitala w dzielnicy Brezowiec, stoi jego pomnik.

Kino Chocz (dawna synagoga żydowska)
Budynek jest usytuowany w górnej części Placu Hviezdoslava (rynku), naprzeciwko 

Urzędu Miasta. Pierwsi Żydzi w Dolnym Kubinie osiedlili się w połowie XVIII w. 

Gmina wyznaniowa została założona w 1770 r. i pięć lat później zbudowała na rynku 

synagogę i  inne obiekty,  zniszczone przez pożar  w 1893 r.  Nowa synagoga,  którą gmina 

postawiła w 1901 r., w niezmienionej postaci przetrwała aż do drugiej wojny światowej. Na 

budynku znajduje się tablica wmurowana dla upamiętnienia Żydów deportowanych w latach 
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wojny.  Tablicę  poświęconą  ofiarom  holocaustu  w  1990  r.  uroczyście  odsłonił  ówczesny 

prezydent Czechosłowacji Vaclav Havel.

Gimnazjum im. P.O. Hviezdoslava (budynek byłych szkół państwowych)
Budynek stoi obok ratusza, siedziby Urzędu Miasta Dolnego Kubina. Jego budowę

z przeznaczeniem dla ówczesnych szkół państwowych ukończono w pierwszej połowie lat 

dziewięćdziesiątych  XIX  w.  Mieściły  się  w  nim  trzy  szkoły  (ludowa,  mieszczańska

i handlowa). O utworzenie gimnazjum miasto zabiegało jeszcze w czasach Austro-Węgier. 

Warunki  sprzyjające  jego  powstaniu  pojawiły  się  dopiero  po  utworzeniu  I  Republiki 

Czechosłowackiej. Gimnazjum w tym budynku otwarto 21 września 1919 r. W uroczystości 

uczestniczył  P.O. Hviezdoslav.  Szkoła istnieje do dzisiaj,  a jej  patronem jest  ten wybitny 

poeta.

Dom Muzyki Zmeškala (dawny hotel Slavia)
Hotel  zbudowali  właściciele  dominium  orawskiego.  Z  czasem  stał  się  własnością 

rodziny  Tyrolevów.  Usytuowany  w  dolnej  części  Placu  Hviezdoslava  obiekt  był  znany 

również jako Dom Oświaty, a następnie Centrum Wolnego Czasu – Domek. Z budynkiem 

związana jest historia dolnokubińskiego teatru amatorskiego. W Wielkiej Sali hotelu odbyło 

się  wiele  przedstawień  teatralnych  i  muzycznych  oraz  tradycyjnych,  bardzo  popularnych 

także w okolicy miasta bali. W pierwszych trzydziestu latach ubiegłego wieku, z inicjatywy 

Biesiady Hviezdoslava zbudowano nową scenę. Obecnie obiekt jest znany jako Dom Muzyki 

Zmeškala.
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Pomnik wyzwolenia
Stoi pośrodku Placu Hviezdoslava. Na trawertynowych płytach, którymi obłożony jest 

pomnik  w kształcie  na wpół  otwartej  księgi,  z przedniej  strony znajduje się płaskorzeźba 

przedstawiająca kobietę z rozwianą przepaską wokół bioder i gałązka nad głową oraz datę 

wyzwolenia miasta, 5 kwietnia 1945. Z drugiej strony umieszczono tekst wiersza. Autorem 

pomnika jest słowacki rzeźbiarz i pedagog, Rudolf Pribiš.
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Pomnik P.O. Hviezdoslava 
Usytuowany  w  górnej  części  placu  jego  imienia,  przed  budynkiem  Biblioteki 

Čaploviča  pochodzi  z  1936  r.  Autorem ponad  trzymetrowej  rzeźby  jest  Fraňo  Štefunko.

Po  prawej  stronie  postumentu  ustawiono  cztery  kamienne  bloki  z  dekoracją  reliefową, 

napisami  i  tekstami  z  czterech  rodzajów twórczości  Hviezdoslava.  Symbolizują  one  sferę 

ducha, sferę przyrody, sferę człowieczeństwa i sferę własnego ja poety. Cytaty zaproponował 

i wybrał dr Fedor Ruppeldt, a rozwiązanie architektoniczne pomnika jest autorstwa Richarda 

Podzemnégo z Pragi.

Pomnik P.O. Hviezdoslava. 

Lipa spotkań wód świata
Interesującym pomysłem władz miasta było posadzenie w 2009 r. przed budynkiem 

Urzędu Miasta lipy,  którą nazwano Lipą spotkań wód świata. Lipa – symbol Słowiaństwa

i poczucia narodowego Słowaków, będzie podlewana wodą z rzek, mórz i potoków świata, 

skąd  przyniosą  ją  odwiedzający  Dolny  Kubin  goście,  turyści  oraz  przedstawiciele  miast 

partnerskich i wszystkich innych. Drzewo symbolizuje poczucie więzi miasta z sąsiednimi 

krajami Unii Europejskiej i całego świata.
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Parkowa galeria wybitnych postaci
Pomniki,  tablice  czy  płaskorzeźby ma  już  wiele  wybitnych  osobistości  w mieście, 

m.in.  Janko  Matúška,  P.  O.  Hviezdoslav.  W  parkowej  galerii  wybitnych  postaci 

przypominane  są  inne  znane  postacie  rodaków,  ale  również  tych,  którzy  w  mieście  żyli

i działali.

Galeria  parkowa  jest  zlokalizowana  między  Galerią  Orawską  i  kościołem 

ewangelicko-augsburskim. Tworzy ją osiem płaskorzeźb, na których są przedstawieni:  Ivan 

Ballo (1909  –  1977)  –  organizator  słowackiej  profesjonalnej  publicystyki  i  krytyki 

muzycznej, Pavol Bujnák (1882 – 1933) – krytyk literacki, historyk, estetyk, językoznawca 

i tłumacz, Theo Herkeľ Florin (1908 – 1973) – poeta, redaktor, dyplomata, Juraj Janoška 

(1856 – 1930) – pisarz,  publicysta,  prezes reaktywowanej  Macierzy Słowackiej,  pierwszy 

biskup Kościoła ewangelickiego w Słowacji,  Ladislav Nádaši Jégé (1866 – 1940) – lekarz 

żupny, a później powiatowy, pisarz, wybitny przedstawiciel słowackiej powieści historycznej, 

Margita  Figuli  (1909  –  1995)  –  pisarka,  tłumaczka,  główna  przedstawicielka  prozy 

liryzowanej  w literaturze  słowackiej,  Andrej  Halaša (1852 –  1913) –  redaktor,  tłumacz, 

etnograf,  organizator  teatru i prawnik,  Peter Škrabák (1924 – 1996) – dyrektor  Muzeum 

Literackiego,  a  później  im.  P.O.  Hviezdoslava,  pedagog,  dyrygent,  recytator,  aktor  teatru 

amatorskiego. Płaskorzeźby są dziełem rzeźbiarza Rajmunda Laura.
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Kościół rzymskokatolicki p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej
(park Kohúta w centrum miasta)

W XIV w. Orawa należała do archidiakonatu nitrzańskiego. Nazwę parafii kubińskiej 

w literaturze wymienia się w 1380 r. Dawny gotycki kościół w Dolnym Kubinie zbudowano

z kamienia, a jego patronką od początku była św. Katarzyna.

Dokładniejsze  informacje  o  losach parafii  i  kościoła  pochodzą  dopiero  z  XVI w., 

kiedy to wraz z przybyciem Turzonów nastał protestantyzm. W kościele zamalowano obrazy

i freski, a w latach 1622 – 1627 świątynię przebudowano. Jedynie na południowej ścianie 

kościoła zachowało się pochodzące z 1622 r. renesansowe epitafium Jóba Zmeškala i jego 

żony, z domu Szent-Ivanyi. Za panowania Habsburgów, po 1670 r., wszystkie kościoły wraz 

plebaniami wróciły do katolików, a wśród nich także kościół i plebania w Dolnym Kubinie. 

Na przełomie XVII i XVIII w. kościół na przemian był w rękach katolików i ewangelików. 

Ostatecznie katolikom przypadł po 1709 r., po stłumieniu na Węgrzech powstań kuruców.

W 1725 r.  kościół  został  przebudowany w stylu  barokowym i  w takiej  postaci  przetrwał 

półtora wieku.

W latach dziewięćdziesiątych XIX w. kościół w stylu imitującym gotyk przebudował 

dyrektor  dominium  orawskiego  żupan  Zichy.  Prace  budowlane  prowadził  inż.  Cancrini,

a kamieniarskie mistrz z Włoch Francesco Joannes. Zegar na wieżę dostarczono z Wiednia. 

Przebudowa był  prowadzona  w czasie,  gdy proboszczem był  dziekan  Jozef  Kohút,  który 

pracował tu przez prawie pięćdziesiąt lat, od 1856 r. Konsekracji kościoła 2 sierpnia 1887 r.

w obecności żupana Zichyego, dokonał biskup spiski Juraj Častka.

8 maja 1895 r. w Dolnym Kubinie wybuchł wielki pożar, który objął również kościół, 

zniszczył wieżę, dach i ściany zewnętrzne. Remont świątyni przy wsparciu patrona i wiernych 

rozpoczął dziekan J. Kohút.

Po 1900 r. kontynuatorami starań proboszcza byli  jego następcy – proboszcz Peter 

Wjecha, dziekan, proboszcz Štefan Haluška, a zwłaszcza dolnokubiński dziekan, proboszcz 

Jozef  Maxián,  który  funkcję  tę  pełnił  od  1908  r.  Za  jego  czasów,  w  1926  r.  zakupiono 

dzwony,  a  w  1930  r.  powstała  nowa  plebania.  Wśród  wielu  innych  działających  tutaj 

duchownych, możemy wspomnieć proboszcza Viktora Trstenskégo, który przebywał tu od 

1938  r.  Dzięki  jego  zabiegom  kościół  zyskał  posadzkę,  nowy  dach,  został  pomalowany

i wyremontowany z zewnątrz.

W  1941  r.  został  zakupiony  hotel  Biheller,  który  po  sześciu  latach  został 

przystosowany do działalności kulturalnej.
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W  1956  r.  elewacja  kościoła  została  pokryta  tynkiem  drapanym.  W  latach

1979  –  1981  zmieniono  dach  kościoła  na  miedziany,  odnowiono  wnętrze  świątyni

i dostosowano do nabożeństw według wymagań odnowionej liturgii.

Po  1989  r.  kościół  parafialny  nie  zaspokajał  już  potrzeb  coraz  większej  liczby 

wiernych. Bezpośredni impuls do budowy nowej świątyni na osiedlu Brezowiec wyszedł od 

dziekana  Alfonza  Letanovskiego  (patrz  dalej),  który  administrował  parafią  w  latach

1974 – 2004.

W 2005 r.,  gdy dziekanem i proboszczem był  Ľubomir  Pekarčík,  wnętrze kościoła 

zostało poddane gruntownemu remontowi,  dzięki któremu zyskało obecny wygląd.  Zakres 

prac  obejmował  wykonanie  ogrzewania  podłogowego,  zaplecza  socjalnego,  wymianę 

posadzki,  sieci  elektrycznych  oraz  stopniową  konserwację  i  odnowienie  elementów 

zabytkowych, malowideł, Drogi Krzyżowej, itd. 
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W  2006  r.  przeprowadzono  remont  fasady  świątyni  i  uporządkowano  otoczenie. 

Konserwacji poddano kolejne zabytki wewnątrz kościoła (boczne ołtarze św. Józefa i Matki 

Boskiej Bolesnej).

Po  przeprowadzonych  przez  specjalistów  w  Bratysławie  czasochłonnych  pracach 

konserwatorskich,  wrócił  do  kościoła  obraz  przedstawiający  św.  Annę  Samotrzecią

– Mettercię, nieznanego autora z pierwszej połowy XVI w. W centrum obrazu znajduje się 

siedząca  święta  Anna  i  Matka  Boska  z  Dzieciątkiem,  po  bokach  stoją  św.  Fabian

i św. Sebastian.

Na budynku plebani znajdują się tablice poświęcone Jozefowi Kohútovi i Viktorovi 

Trstenskému.

Kościół ewangelicko – augsburski
(usytuowany  w  górnej  części  Placu  Hviezdoslava,  między  Galerią  Orawską  i  Biblioteką 

Čaploviča).

Pod koniec XVI i na początku XVII w. wzrosła liczba ewangelickich zborów, którym 

towarzyszyła budowa nowych kościołów, kaplic i plebanii. W 1614 r. w literaturze wymienia 

się  na  Orawie  samodzielne  parafie  ewangelickie,  a  wśród  nich  także  dolnokubińską.

Po  trudnym  wieku  XVII  i  pierwszej  połowie  wieku  XVIII,  doszło  do  zmiany  polityki 

religijnej  Habsburgów. Na podstawie  Patentu  Tolerancyjnego  Józefa II  z  25 października 

1781 r. ewangelicy otrzymali prawo publicznego wyznawania wiary, także poza kościołami 

artykularnymi.  W  miejscowościach  w  których  mieszkało  więcej  niż  100  rodzin,  mogli 

postawić kościół (bez wieży i dzwonów), plebanię, szkołę z mieszkaniami dla nauczycieli.

W  1784  r.  w  Dolnym  Kubinie  powstał  samodzielny  zbór  ewangelicki

i ukonstytuowała się jego administracja. Rozpoczęła się szeroko zakrojona zbiórka na budowę 

świątyni, która miała stanąć na działce obok Domu Żupnego. Kamień węgielny wmurowano 

19 marca 1784 r. Kościół wznoszono z kamienia, z drewnianym stropem i bez wieży. Prace 

zostały ukończone 24 czerwca tego samego roku. Dwa lata później, w 1786 r. obok kościoła 

postawiono plebanię.

W  1842  r.  rozpoczęto  budowę  wieży  z  dzwonami.  Rok  później  wierni  zamówili 

wykonanie w Peszcie ważącego pół tony dzwonu, który zachował się aż do naszych czasów, 

mimo że pod koniec XX wieku pękł i został na nowo odlany z tego samego materiału.
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W tym  czasie,  od  1807  r.  przez  całych  38  lat,  działał  tutaj  Pavol  Cancrini.  Jego 

następcą  w 1844 r.  został  Samuel  Novák z Liptowskiego Tarnowca (Liptovský Trnovec)

i pracował przez prawie pół wieku.

Podczas  wielkiej  powodzi  w  1860  r.  została  uszkodzona  plebania  i  budynki 

gospodarcze. Dlatego poszukiwano korzystniej położonej działki, na której mogłaby stanąć 

nowa  plebania.  Udało  się  kupić  działkę  naprzeciwko  kościoła  ewangelickiego,  na  Placu 

Hviezdoslava, na której plebania stoi do dzisiaj. Budowę ukończono w 1864 r.

W  1893  r.  część  miasta  objął  wielki  pożar.  Spłonął  kościół  tolerancyjny  i  stara 

plebania, która wyremontowana po powodzi w 1860 r., służyła jako szkoła.

Władze  kościelne  podjęły  decyzje  o  budowie  na  tym  samym  miejscu  nowego, 

większego kościoła. Proboszcz Pavol Samuel Novák, pełniący tę funkcję od roku 1883 do 

1925,  organizował  krajowe,  ale  głównie  zagraniczne  zbiórki  na  budowę,  która  według 

projektów  Feliksa  Bulli  trwała  w  latach  1893  –  1894.  Ołtarz,  ambona  i  chrzcielnica  są 

dziełem  szkoły  snycerskiej  w  Bardiowie  (Bardejov).  Świątynia  była  konsekrowana

25 listopada w roku ukończenia prac.

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej – Mikroprojekt Transgraniczne przenikanie 18

Kościół ewangelicko – augsburski.



Po śmierci proboszcza P. Nováka w 1925 r. jego następcą aż do końca drugiej wojny 

światowej  został  Ján  Bezek  z  Liptowskiego  Petra.  Za  jego  czasów  od  1934  r.  wnętrze 

świątyni zostało udekorowane malowidłami, które zaprojektował malarz Ján Hala, a wykonał 

Anton Bodnár. Przeprowadzono także remont fasady i instalacji elektrycznej.

Z  powodu  dużego  zawilgocenia  murów,  na  przełomie  lat  siedemdziesiątych

i osiemdziesiątych ubiegłego wieku przeprowadzono remont kościoła. Odnowiono również 

plebanię  ewangelicką  i  wykonano  przybudówkę.  Roboty  ukończono  w  1984  r.  Prace 

renowacyjne kontynuowano także za czasów kolejnych proboszczów ewangelickich – Pavla 

Kopanicy, Rastislava i Eryki Stančeków.

W przedsionku kościoła  znajduje  się  tablica,  wmurowana  dla  uczczenia  poległych

w latach 1914 – 1918. Na plebani  naprzeciw kościoła  znajduje się tablica upamiętniająca 

Samuela Nováka.

Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka (dawny budynek Banku Tatra)
(tekst w części o Bibliotece Orawskiej)

Dom Florina
Muzeum Orawskie administruje również XVIII – wiecznym Domem Florina. Jest to 

dwupiętrowy  dom  rzemieślnika,  pierwotnie  farbiarza,  stojący  w  historycznym  centrum 

Dolnego Kubina, przy parku Kohúta. Znany jest także pod nazwą dwór Zaunera. Od końca 

XIX w. był już wykorzystywany na cele mieszkalne. Po przejściu na emeryturę, z sąsiedniej 

parafii  katolickiej  przeprowadził  się  do  niego  Jozef  Kohút,  wybitny  historyk  literatury

i monografista Orawy, który mieszkał w nim aż do śmierci w 1900 r.

Z czasem dom przeszedł w ręce rodziny Herkeľów. W latach 1953 – 1973 mieszkał

w nim poeta,  publicysta,  dyplomata  i  pracownik  oświaty Theo H.  Florin  (1908 – 1973).

Od 1997 r.  mieści  się  w nim izba pamięci  T.  Florina,  urządzona oryginalnymi  sprzętami 

poety. Pozostałe pomieszczenia wykorzystuje Muzeum Orawskie im. P.O. Hviezdoslava na 

krótkoterminowe  wystawy czasowe.  W czasie  rekonstrukcji  Domu  Żupnego  swoje  dzieła 

wystawiała w nim także Galeria Orawska, która przez kilka lat administrowała domem. Parter 

domu  jest  wykonany  z  kamienia,  część  górna  jest  częściowo  murowana,  z  elementami 

zrębowymi.
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Miejsce pamięci z tablicą poświęconą Andrejovi Radlinskému
Na  budynku  ELKOPU  na  ulicy  Radlinskégo,  w  pobliżu  kościoła  św.  Katarzyny 

Aleksandryjskiej  znajduje  się  tablica  pamiątkowa  z  popiersiem  działacza  narodowego

i językoznawcy Andreja Radlinskégo (1817 – 1879). Przypomina miejsce, na którym stał jego 

dom. Jej autorem jest rzeźbiarz Stanislav Bíroš.

Pomnik Janka Matúški (1821 – 1877)
Autora  słów  słowackiego  hymnu  państwowego,  poety  szturowskiego  i  działacza 

narodowego stoi w parku Kohúta, w pobliżu kościoła katolickiego.
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Cmentarz historyczny
Jego  obecny  charakter  kształtował  się  od  1866  r.,  gdy  został  na  nim  pochowany 

Leopold Bruck, a  w 1877 r.  Janko Matúška i  inni.  Społeczeństwu stał  się bardziej  znany 

zwłaszcza  w  1921  r.,  gdy  złożono  na  nim do  grobu  poetę,  słowackiego  wieszcza  Pavla 

Országha Hviezdoslava. W następnych latach zostali tu pochowani kolejni działacze orawscy, 

pisarze, organizatorzy słowackiego życia kulturalnego na Orawie. Znajdują się tu m.in. groby 

ludzi,  którzy  w  Dolnym  Kubinie  mieszkali  i  działali.  Wymieniamy  ich  w  kolejności 

alfabetycznej:  Leopold Bruck (1800 – 1866),  nauczyciel,  bibliotekarz;  Baltazár Demián 

(1803 – 1851), lekarz żupy, działacz kultury, malarz;  Theo Herkeľ Florin (1908 – 1973), 

poeta,  publicysta,  dyplomata  i  pracownik  oświaty,  Pavol  Országh  Hviezdoslav

(1849  –  1921),  poeta,  dramaturg,  tłumacz  i  prawnik;  Andrej  Kavuljak  (1884  –  1952), 

inżynier  leśnik,  historyk;  Ondrej  Kalina (Ján  Smetanay  1867  –  1953),  bibliotekarz, 

publicysta;  Jozef Kohút (1828 – 1990), ksiądz katolicki, historyk literatury i monografista 

Orawy;  Janko  Matúška (1821  –  1877),  urzędnik,  poeta  i  pisarz,  publicysta;  Ladislav 

Nádaši-Jégé (1866  –  1940),  lekarz,  pisarz;  Samuel  Novák  (1816  –  1895),  duchowny 

ewangelicki, budziciel narodowy, mecenas; Ján Ťatliak (1876 – 1946), dyrektor banku Tatra.
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Cmentarz żydowski
Przed drugą wojną światową w Dolnym Kubinie mieszkało 300 osób, deklarujących 

pochodzenie żydowskie.  Podczas wojny Żydzi  w kilku transportach zostali  wywiezieni  do 

obozów  koncentracyjnych,  ewentualnie  wyjechali  zagranicę.  Według  ostatniego  spisu 

ludności  w  2011  r.,  w  tabeli  zatytułowanej  Centralny  Związek  Gmin  Wyznaniowych 

Żydowskich, wymieniona jest jedna osoba.

W Dolnym Kubinie Żydzi mieli swojego rabina, synagogę, cmentarz i klasy szkolne, 

w  których  naukę  pobierały  ich  dzieci.  Cmentarz  jest  usytuowany  po  lewej  stronie  drogi

w kierunku Kuzminowa. Był utrzymywany aż do 1948 r., ale po odejściu Żydów stopniował 

podupadał. W wielu miejscach zniszczeniu uległo ogrodzenie, rozkradziono i zdewastowano 

nagrobki.  Od  1992  r.  rozpoczęto  porządkowanie  cmentarza.  Dotychczas  wykonano 

ogrodzenie,  a  od  2008  r.  prowadzona  jest  renowacja  nagrobków,  układa  się  chodniki. 

Finansuje to SOS – ratunek dla zabytków żydowskich – oddział w Bańskiej Bystrzycy.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Bezpośredni impuls do budowy kościoła na osiedlu Brezowiec wyszedł od Alfonza 

Letanovskégo  (1974  –  2004),  w  tym  czasie  administratora  parafii  i  dziekana.  Budowę 

realizowano  przy  wydatnej  pomocy  finansowej  wiernych,  którzy  oprócz  przekazywania 

darów pieniężnych,  świadczyli  na  rzecz  kościoła  również  pracę.  Wsparcia  udzielali  także 

sponsorzy ze Słowacji i z zagranicy.

Kamień węgielny poświęcił w Bratysławie papież Jan Paweł II 22 kwietnia 1990 r., 

podczas pierwszej wizyty w ówczesnej Czechosłowacji.

Kościół wzniesiono na planie ośmiokąta o opisanym okręgu 36 m, wieża z krzyżem,

w której umieszczono trzy dzwony, ma wysokość 37,5 m. Pierwszą kondygnację nadziemną 

tworzy nawa główna z prezbiterium i przyległą kaplicą Matki Boskiej Fatimskiej. Z nawy 

troje schodów prowadzi na obszerny chór.

Autorem kompozycji rzeźbiarskiej głównego ołtarza, Drogi Krzyżowej i innych rzeźb 

w świątyni  jest  rzeźbiarz Peter Švaral.  Oprócz swojej  głównej  misji,  kościół jest  również 

miejscem  imprez  religijno-kulturalnych,  które  odbywają  się  w  jego  pomieszczeniach 

podziemnych. 

Kościół  pod  wezwaniem  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  konsekrował  biskup 

diecezjalny František Tondra w sobotę 13 września 1997 r., podczas uroczystej mszy świętej. 

Plac przed kościołem nosi  imię  Jana Vojtaššáka (1877 – 1965),  biskupa diecezji  spiskiej, 
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którego proces beatyfikacji rozpoczął się w 1996 r. Na placu stoi jego nadnaturalnej wielkości 

figura, dzieło rzeźbiarza Petera Švarala.

Park Martina Kukučína
Park znajduje się w pobliżu hotelu „Park”. Jest w nim płaskorzeźba Martina Kukičína 

(1860 – 1928), lekarza i pisarza. Park jest strefą wypoczynkową z wolierami dla pawi i innych 

mniejszych  ptaków.  Jest  tu  również  altana,  w  okresie  letnim  wykorzystywana  do  celów 

kulturalnych. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się tutaj niedzielne koncerty.

Drewniany most z zamkniętą kolumnadą (Kolonadowy)
Most ma krótką historię. Zbudowano go w 1994 r. i zastąpił starą, niefunkcjonalną 

przeprawę. Jest drewniany, z kolumnadą przykrytą gontami. Przerzucony przez Orawę, łączy 

starą  część  miasta  z  dzielnicą  Wielki  Bysterec.  W  jego  konstrukcję  wbudowano 

pomieszczenia, zajmowane przez małe kioski. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu znajduje 

się  wzniesiona  w  podobnym  stylu  architektonicznym  hala  targowa.  Podziwiane  przez 

turystów podobne mosty znajdują się w Szwajcarii, Francji lub w Czechach. Most w Dolnym 

Kubinie  jest  zaliczany  do  godnych  podziwu  zabytków  techniki  i  należy  do 

najpopularniejszych i najczęściej fotografowanych atrakcji w mieście.
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Dzielnica Wielki Bysterec (Veľký Bysterec)
Znanym punktem orientacyjnym dzielnicy jest dzwonnica na Bystercu. Umieszczona 

na  niej  i  odsłonięta  w 2003  r.  z  okazji  585.  rocznicy  nadania  Dolnemu  Kubinowi  praw 

miejskich tablica przypomina historię dzielnicy. Znajdują się na niej daty: 1272 r. – pierwsza 

wzmianka o Bystercu; 1418 r. – miasteczko Wielki Bysterec wzmiankowane w dokumencie 

króla Zygmunta, 1949 r. – Wielki Bysterec włączony do Dolnego Kubina.
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Drewniany most z zamkniętą kolumnadą na Orawie.



Dzielnica Mały Bysterec (Malý Bysterec)
Znajduje się tutaj pensjonat Kúria – dawny kasztel Smrecsanyich z pierwszej połowy 

XIX w.,  w  którym  przeważa  styl  empire.  Jest  to  jednopiętrowy budynek  ze  środkowym 

portalem, na którym znajduje się balkon z kamienną balustradą. Jest usytuowany na wlocie do 

Dolnego Kubina od strony Żyliny.

Pensjonat Kúria – dawny kasztel Smrecsanyich.

Dzielnica Zaskale (Záskalie)
W granicach Zaskala, na ul. Zaskalskiej stoi dom rodzinny etnografa Andreja Halašy 

(1852 – 1913). Reprezentujący architekturę ludową budynek wzniesiono w pierwszej połowie 

XIX w. Znajduje się na nim tablica pamiątkowa. Na tej samej ulicy stoi również barokowa 

dzwonnica z końca XVIII w. Zachował się także dwupiętrowy kamienny budynek z pierwszej 

polowy XVIII w.

Dzielnica Mokradź (Mokraď)
W  centrum  dzielnicy,  na  ul.  Mokradskiej  stoi  Dom  Skautów  –  dawny  kasztel 

Abaffyich, sierociniec. Powstał w XVI – XVII w., później w XVIII i XX w. remontowany. 

Wielofunkcyjny  obiekt  obecnie  wykorzystuje  zbór  Gentiana  skautów  słowackich.  Przy 

kasztelu znajduje się założony w drugiej połowie XIX w. park.
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Dzielnica Srniacze (Srňacie)
Spotkać tu można elementy XIX – wiecznego budownictwa ludowego. Jest to kilka 

prywatnych domów o konstrukcji zrębowej.

Zabytki w okolicy Dolnego Kubina (wybór)
Wyżny Kubin (Vyšný Kubín) – Kościół Trójcy Przenajświętszej

Należy  do  najstarszych,  wzniesionych  z  kamienia  budowli  sakralnych  na  Orawie. 

Zbudowany na późnogotyckich fundamentach w XV w. Przebudowywany w XVII, XVIII

i XIX w. Jest to jednonawowy kościół, z nowszym segmentowym zamknięciem prezbiterium 

i  renesansową  wieżą.  Główny  ołtarz  jest  późnobarokowy,  z  gotycka  figurą  Trójcy 

Przenajświętszej  z  połowy  XV  w.  Wewnątrz  świątyni,  w  tylnej  jej  części,  znajduje  się 

pochodzące z 1792 r. kamienne epitafium Józefa Kubínyego i jego żony Amalii. Cenny jest 

również, umieszczony w dzwonnicy, gotycki dzwon z końca XV w., pochodzący z warsztatu 

ludwisarskiego J. Weigla. Kościół jest wykorzystywany do celów liturgicznych.

Wyżny Kubin – Urząd Gminy i Muzeum Gminy
Obiektem wyróżniającym się w tej miejscowości jest dawny XVIII – wieczny kasztel 

Arpadów,  w  drugiej  połowie  XIX  w.  przebudowany  w  stylu  pseudobarokowym.  Jest  to 

piętrowy  budynek,  z  centralnym  arkadowym  ryzalitem,  zdobiony  boniowaniem.  Obecnie 

wykorzystywany do celów kulturalnych.  Mieści  też Urząd Gminy.  Na parterze  urządzono 

stałą  wystawę, otwartą z okazji  150 rocznicy urodzin poety Pavla Országha Hviezdoslava 

(1849  –  1921).  Wystawa  prezentuje  postać  wielkiego  rodaka,  jego  stosunek  do  miejsca 

urodzenia, które odegrało bardzo dużą rolę w jego drodze życiowej i twórczości poetyckiej. 
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Część  ekspozycji  jest  poświęcona  innym  postaciom  związanym  z  Wyżnym  Kubinem. 

Wystawa  pokazuje  także  historyczny  rozwój  miejscowości,  należącej  do  najstarszych  na 

Orawie.

Wyżny  Kubin  –  renesansowy  kasztel,  pomnik  Prządki,  pomnik

P.O. Hviezdoslava, tablica upamiętniająca Margitę Figuli
Renesansowy kasztel z rozległym parkiem z pierwszej połowy XVII w. W pierwszej 

połowie  XVIII  w.  rozbudowany,  a  na  początku  XIX  w.  zmodernizowany  w  stylu 

klasycystycznym.  Jest  to  jednopiętrowy,  wzniesiony  na  planie  prostokąta,  pokryty 

mansardowym dachem budynek, z narożnymi wieżami zakończonymi cebulastymi kopułami. 

Fasada  klasycystyczna,  w  pomieszczeniach  stiukowe  sklepienia.  Należał  do  ziemiańskiej 

rodziny Kubínyich. Korzystali z niego filmowcy, realizujący filmy „Námestie svätej Alžbety” 

i „Cársky kuriér”. 

Przed dworem stoi  monumentalny pomnik  „Prządki” w kształcie  trójkątnej  ściany, 

wykonanej  z  ułożonych  poziomo  płyt  piaskowca.  Na  ścianie  znajduje  się  płaskorzeźba

z brązu, przedstawiająca prządkę w stroju ludowym. Uroczyście odsłonięty 15 grudnia 1972 r. 

pomnik upamiętnia matkę urodzonego w Wyżnym Kubinie poety P.O. Hviezdoslava. Pomnik 

jest dziełem rzeźbiarza Fraňa Štefunka.

W  górnej  części  Wyżnego  Kubina  jest  usytuowany  pomnik  P.O.  Hviezdoslava, 

uroczyście  odsłonięty  z  okazji  25  rocznicy  śmierci  poety.  Stoi  na  miejscu  jego  domu 

rodzinnego, który spłonął w listopadzie 1916 r.
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W Wyżnym Kubinie jest również tablica poświęcona Margicie Figuli (1909 – 1995), 

pisarce,  tłumaczce,  autorce  książek  dla  dzieci.  Jest  umieszczona  na  stojącym  w  środku 

miejscowości domu, w którym pisarka urodziła się i spędziła młodość. W tym samym domu 

urodził się także P.O. Hviezdoslav.

Jasenowa (Jasenová) – dom Martina Kukučína
Znajdujący się w wiosce Jasenowa, oddalonej od Dolnego Kubina 5 km w kierunku 

Ruzomberka,  dom lekarza  i  pisarza  Martina  Kukučína  (1860  –  1928)  należy  obecnie  do 

Muzeum Orawskiego.  Zachował  się  dzięki  przeprowadzonemu  w 1960  r.  remontowi,  po 

którym  został  udostępniony  do  zwiedzania.  Dom  zbudował  ojciec  pisarza,  Jan  Bencúr,

w 1856 r., o czym świadczy napis wyryty na belce w przedniej izbie. Otoczony budynkami 

gospodarczymi tworzy zamkniętą całość. Pomieszczenie wejściowe przybliża życie i pracę

w Jasenowej na przełomie  XIX i XX w. Przednia  izba i  kuchnia są urządzone sprzętami

i meblami wiejskimi tak, jak za życia pisarza. Pozostałe dwa pomieszczenia przeznaczono na 

ekspozycję prezentującą życie, a przede wszystkim twórczość pisarza. Zgromadzono na niej 

także poszczególne wydania jego książek.

W budynku  gospodarczym  i  pod wiatą  przy  wejściu  znajdują  się  narzędzia  pracy

i sprzęty używane do prac w polu i w gospodarstwie. W parku w bezpośrednim sąsiedztwie 

domu, stoi nadnaturalnej wielkości figura pisarza, dzieło rzeźbiarza Jana Kulicha.
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Lesztiny (Leštiny) – drewniany kościół artykularny
Ewangelicki  drewniany  kościół  artykularny  wzniesiono  w  latach  1688  –  1689. 

Początkowo  nie  miał  wieży  ani  dzwonnicy,  którą  wierni  dobudowali  i  połączyli

z kościołem krytymi schodami dopiero w 1778 r. Stojący w swoim pierwotnym otoczeniu 

kościół do dzisiaj zachował się w stanie nienaruszonym. Ominęły go wszelkie nowoczesne 

ingerencje budowlane i zmiany architektoniczne, zarówno w odniesieniu do jego konstrukcji 

zrębowej, jak i wnętrza oraz wyposażenia. Unikatowy zabytek w 2008 r. został wpisany na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Położony 7 km od Dolnego Kubina.

Istebne - drewniany kościół artykularny
Na  miejscu  obecnego  drewnianego  ewangelickiego  kościoła  artykularnego

św. Michała stała pierwotnie mała kaplica z 1686 r., którą w 1730 r. rozbudowano. Przybyła 

wieża oraz krypty pod świątynią. Kościół zyskał plan krzyża greckiego. We wnętrzu znajdują 

się  m.in.  cenne  malowidła,  ambona,  barokowy  ołtarz  z  obrazem  św.  Trójcy.  Razem  ze 

zrębową dzwonnicą kościół należy do najcenniejszych budowli historycznych na Orawie. Jest 

położony 8 km od Dolnego Kubina, w kierunku Żyliny.
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Orawskie  Podzamcze  (Oravský  Podzámok)  –  Zamek  Orawski  (Oravský 

hrad)
Zamek  Orawski  jest  zabytkiem  kultury  narodowej  i  należy  do  zespołu  dziesięciu 

obiektów administrowanych przez Muzeum Orawskie im. P.O. Hviezdoslava. Jest najczęściej 

odwiedzanym spośród wszystkich słowackich zamków i grodów. Stoi na stromej wapiennej 

skale nad Orawskim Podzamczem. W jego wnętrzach urządzono m.in.  wystawy o różnym 

charakterze, w tym przyrodnicze.

Zamek Orawski jest imponującym kompleksem, który tworzą zamek górny, środkowy 

i dolny, wzniesione i przebudowywane od XIII aż do pierwszej połowy XX w. Znajdziemy 

tutaj  prawie  wszystkie  style  architektoniczne,  od  gotyku  przez  renesans,  barok  aż  do 

romantyzmu. Historia zamku jest związana z wybitnymi postaciami, jak Maciej Korwin, Jan

z Dubowca i palatyn Jerzy Turzo, najważniejszy przedstawiciel gałęzi bytczańsko-orawskiej. 

Pierwsza  pisemna  wzmianka  o  zamku  pochodzi  z  1267  r.,  kiedy  to  wnukowie  żupana 

zwoleńskiego Detrika, oddając Orawę z zamkiem, zyskali w zamian od Beli IV królewskie 

majątki Warin (Varin), Żylinę, Tepliczkę (Teplička) i kilka osad na Turcu i Liptowie.

Zamek  górny  jest  najwyżej  położoną  i  należącą  do  najstarszych  częścią  całego 

zamkowego kompleksu. Jego początki sięgają XIII w. Ciekawostką jest wydrążona w litej 

skale cysterna, niegdyś znajdująca się poza zamkiem, obecnie położona wśród pomieszczeń 

wewnętrznych.

Centrum  zamku  środkowego  stanowi  dziedziniec  otoczony  kilkoma  obiektami. 

Najstarszą jego częścią jest wielopoziomowa wieża mieszkalna w kształcie graniastosłupa, 

stojąca  na  XIII-wiecznych  fundamentach.  Oprócz  niej  są  tu  dwa  obiekty  pałacowe: 

późnogotycki  pałac  Korwina  z  końca  XV  w.  i  renesansowy  pałac  Jana  z  Dubowca, 

wzniesiony w pierwszej połowie XVI w. Wnętrza pałacu Korwina są wyłożone czerwonym 

świerkiem,  a  wśród  wyposażenia  znajdziemy  piec  kaflowy,  historyczne  meble,  dzieła 

kowalstwa artystycznego.  Jest  też sala  herbowa i  galeria  zamkowa.  Atrakcyjną  przestrzeń 

tworzy  sam dziedziniec.  W jego  północnej  części  znajduje  się  zamkowa  studnia,  za  nią 

wydrążona w tym samym czasie w skale piwnica zamkowa. Dwie baszty, nazwane od stron 

świata – Wschodnia i Zachodnia miały charakter obronny. 

Najokazalszymi pod względem architektonicznym obiektami zamku dolnego są pałac 

Turzy i  kaplica  św.  Michała,  jedyny  obiekt  sakralny zamku,  należący do najładniejszych 

pomieszczeń  zamkowych.  Unikatowy  wygląd  nadały  kaplicy  dwa  style  –  renesansowy

i  barokowy.  W  latach  2002  –  2005  wnętrza  kaplicy  zostały  poddane  renowacji.
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Jej  niezwykle  cenne  pod  względem  artystyczny  wyposażenie  jest  zespołem  zabytków

o znaczeniu ponadregionalnym. 

Orawskie Podzamcze – Zamek Orawski.

Orawska Leśna (Oravská Lesná) – Orawska Kolej Leśna
Muzeum Orawskie P.O. Hviezdoslava administruje także wąskotorową koleją leśną, 

usytuowaną na granicy Orawy i Kisuc, w granicach miejscowości Orawska Leśna. Pierwotnie 

służyła  do  transportu  drewna.  Do  celów  turystycznych  przystosowana  w  roku  2008.

W 2011 r. uroczyście, na próbę uruchomiono jedyną zachowaną lokomotywę parową z okresu 

międzywojennego, wyprodukowaną przez praską fabrykę  Českomoravská Kolben – Daněk 

(ČKD) o nazwię „Gontkulat“. Jest to cenny  zabytek techniki i obiekt kolekcjonerski, który 

próbnie  będzie  eksploatowany  na  trasie:  stacja  Tanecznik  –  przełęcz  Beskid  (Stanica 

Tanečník – Sedlo Beskyd).

Jest  tu  również  wystawa  poświęcona  historii  i  funkcjonowaniu  Orawskiej  Kolei 

Leśnej. Kolej znajduje się 39 km od Dolnego Kubina.

Na Górnej Orawie warte obejrzenia są także inne miejsca. Na wzmiankę zasługują 

przynajmniej  niektóre.  Informacje  są  dostępne na  stronach internetowych  poszczególnych 

miejscowości. 

W  Orawskim  Podzamczu,  tuż  pod  Zamkiem  Orawskim,  znajduje  się  Muzeum 

Szlacheckich Powozów i Sań.  Jest  to unikatowy w Słowacji  zbiór powozów i sań, który 

tworzy 21 eksponatów (10 km od Dolnego Kubina). 
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W Zubercu – Brestowej, w przepięknym otoczeniu Rohaczy znajduje się Muzeum Wsi 

Orawskiej,  w  którym  zgromadzono  ponad  50  obiektów  budownictwa  ludowego.  Teren 

muzeum  jest  podzielony  na  kilka  części,  przypominających  poszczególne  części  Orawy. 

Atrakcyjnym  elementem  muzeum  jest  XV  –  wieczny  kościół  św.  Elżbiety  z  Zabrzeża, 

przebudowany w XVII  w.  Bogata  ekspozycja  etnograficzna  oraz  zagrody ze  zwierzętami 

domowymi  pomagają  odwiedzającym  muzeum  wyobrazić  sobie  życie  i  pracę  dawnych 

Orawiaków (41 km od Dolnego Kubina).

Z  XV  w.  pochodzi  drewniany,  gotycki  kościół  Wszystkich  Świętych

w Twardoszynie. Obecną postać zyskał w wyniku dokonanej w połowie XVII w. przebudowy 

w stylu renesansowym. Kościół stoi na miejscowym cmentarzu. Od 2008 r. jest wpisany na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO (32 km od Dolnego Kubina).

W Babinie znajduje się  Galeria Rzeźby Ludowej.  Na stałej  całorocznej  wystawie 

zgromadzono ponad 50 nadnaturalnej  wielkości rzeźb drewnianych 30 twórców z Orawy, 

Liptowa, Kisuc, Poważa, Koszyc i Polski (21 km od Dolnego Kubina).

Wymienić należy również Izbę Pamięci Martina Hamuljaka i Muzeum Orawskiej 

Jasenicy.  W  czynnym  przez  cały  rok  muzeum  zebrano  artefakty  dokumentujące  bogatą 

historię, życie społeczne i kulturalne wsi. W Izbie Pamięci udostępnione są publikacje, które 

M. Hamuljak przygotowywał do druku, dokumenty historyczne oraz ówczesne wyposażenie 

(29 km od Dolnego Kubina). 

Relaks i sport
SKI  PARK  Kubińska  Hala  (Kubínska  hoľa)  jest  jednym  z  głównych  centrów  ruchu 

turystycznego na Orawie. Położony w przepięknym otoczeniu przyrody Magury Orawskiej 

ośrodek  narciarski  należy  do  najczęściej  odwiedzanych  ośrodków  sportów  zimowych

w Słowacji. Rozpościera się na wysokości od 720 do 1 396 m n.p.m., z różnicą wzniesień 

wynoszącą 676 m. SKI PARK dysponuje nowoczesnymi środkami transportu narciarzy. Są tu 

dwie  dwumiejscowe  kolejki  linowe  i  osiem  wyciągów  narciarskich  marki  POMA.  Jest 

również  wypożyczalnia  i  serwis  sprzętu  narciarskiego.  Początkujący  mogą  skorzystać  ze 

szkółki  narciarskiej,  której  instruktorzy  posiadają  wymagane  certyfikaty  i  znajomość  co 

najmniej jednego języka obcego (angielski, polski, węgierski, niemiecki, rosyjski). W samym 

ośrodku i  na  trasach zjazdowych  działa  kilka  bufetów,  restauracja  samoobsługowa,  a  dla 

bardziej  wymagających  restauracja  w  hotelu  Green,  zapewniającym  również  nocleg.  Dla 

turystów zmotoryzowanych przeznaczony jest obszerny parking.
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Park wodny – AquaRelax  w Dolnym Kubinie  jest  nowoczesnym ośrodkiem z  licznymi 

atrakcyjnymi obiektami i urządzeniami. Jest tu: 25 metrowy basen pływacki, wodny świat

z  dużym  basenem  relaksacyjnym,  rury  zjazdowe,  zjeżdżalnie,  promenada  pod  piramidą, 

wanny z hydromasażem, dysze do masażu, dzika rzeka, 4 podgrzewane ławki, 200 leżaków,

2 fontanki z wodą pitną, centrum rehabilitacyjno – relaksowe i duża nowoczesna siłownia. 

Park  wodny posiada  najnowocześniejsze  urządzenia  technologiczne  do  uzdatniania  wody. 

Niepowtarzalną atmosferę tworzą dominujące elementy piramid.

W pobliżu parku wodnego znajduje się stadion zimowy i stadion do piłki nożnej oraz 

dwa małe oświetlone boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy.
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Kuzminowo – teren rekreacyjny – oddalony kilka minut marszu pieszo od centrum miasta. 

Są tu wyznaczone trasy spacerowe, z pięcioma drewnianymi wiatami i ławkami, gdzie można 

chwilę odpocząć przed dalszym marszem lub podziwiać widok na miasto i panoramę Małej 

Fatry czy Kubińskiej Hali.

Sporty wodne – rafting na rzece Orawie, spływ tratwami, slalom wodny w ośrodku Gäceľ, 

itd.

Tereny  rekreacyjne  Gäceľ. Dawniej  osada  ziemiańska,  która  nie  stała  się  samodzielną 

miejscowością.  Pierwsza  wzmianka  o  niej  pochodzi  z  1415  r.  Tutaj  właśnie  w  1848  r. 

orawscy  działacze  narodowi  ogłosili  „Żądania  gäcelskie”.  Park  na  obszarze  10,5  ha,

z  licznymi  interesującymi  okazami  dendrologicznymi  w  1974  r.  został  uznany  za 

przyrodniczy obszar chroniony. W Gäceľu jest również camping Tilia, a w dawnym kasztelu 

restauracja Pod lipami. Obecnie ta dawna osada, to głównie tereny campingowe i sportowe.

Fotografie: 
Archiwum autorki.
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Adresy stron internetowych z których autorka korzystała przygotowując tekst:

Muzeum Orawskie P. O. Hviezdoslava:

• www.oravamuzeum.sk/index.php/caplovicova-kniznica/charakteristika
• www.oravamuzeum.sk/index.php/caplovicova-kniznica/expozicia 
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• www.oravamuzeum.sk/index.php/oravska-lesna-zeleznica/expozicia

Galeria Orawska:

• www.oravskagaleria.sk/o_galerii.html 
• www.oravskagaleria.sk/budova_zupneho_domu.html
• www.oravskagaleria.sk/historia_vzniku.html

Biblioteka Orawska A. Habovštiaka:

• www.oravskakniznica.sk/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=1 

Dr Zdenka Porubčinová. Urodziłam się w miejscowości Murań w Słowacji. W tym czasie 

rodzice mieszkali na Morawie, w Gottwaldowie, obecnie Zlin. Tam też ukończyłam szkołę 

podstawową  i  średnią.  W  latach  1968  –  1973  studiowałam  na  Wydziale  Filozoficznym 

Uniwersytetu  Jana  Ewangelisty  Purkyniego  (obecnie  Uniwersytet  Masaryka  w  Brnie).

Po  ukończeniu  studiów  w  1973  r.,  do  1989  r.  pracowałam  na  Wydziale  Lekarskim 

Uniwersytetu  w Brnie,  w Katedrze  Medycyny  Społecznej  jako historyk,  ze  specjalnością 
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historia  medycyny.  W  tym  czasie  uzyskałam  tytuł  Phdr  (doktor  filozofii)  i  tytuł

CSc  (kandydat  nauk,  odpowiednik  polskiego  tytułu  doktor).  W  1989  r.  wraz  z  rodziną 

przeprowadziłam się do Słowacji, do Dolnego Kubina, gdzie mieszkam do dzisiaj. Od 1991 r. 

pracowałam  w  Muzeum  Orawskim  im.  P.O.  Hviezdoslava,  jako  kierowniczka  Biblioteki 

Čaploviča. Funkcję tę pełniłam aż do 2002 r., gdy przeszłam na emeryturę, współpracując 

nadal z Muzeum – Biblioteką Čaploviča. Od 2004 do 2011 r. na podstawie umów zlecenia. 

Od roku 1973 do 2012 napisałam i opublikowałam wiele artykułów, głównie na temat historii 

Biblioteki Ćaploviča i jej zbiorów. Jestem również autorką licznych opracowań dotyczących 

zbiorów Biblioteki – na przykład druków terenowych – słowacyków, literatury medycznej 

XVI i XVII w., jak również interesujących druków XVI – wiecznych.
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