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ZABYTKI
WSTĘP
W Żylinie i w okolicznych miejscowościach znajduje się wiele
miejsc, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. Znaczenie
niektórych z zabytków przekracza granice Słowacji i słusznie
przyciągają one zainteresowanie gości odwiedzających miasto.
Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z 1208 r. Do naj
ważniejszych dokumentów pisanych z tego okresu zaliczamy:
,,Księgę Żyliny“ (1378) i edykt„Privilegia Pro Slavis Solnensis“ (1381).
Centrum miasta tworzy dziś Rezerwat Zabytków Architektury,
której rdzeniem jest Plac Mariański z typowymi miesz
czańskimi kamienicami. Pośrodku placu stoi Słup Morowy
z 1738 r. W centrum Żyliny znajdują się trzy kościoły, które są
głównymi zabytkami architektonicznymi miasta. Znaczącym
zabytkiem przypominającym wiedeński Belweder jest Pałac
Rosenfelda z początku XX wieku. Naprzeciwko niego stoi
synagoga neologiczna, którą specjaliści zaliczają do unikatowych
budowli tego rodzaju. Dom Sztuki „Fatra“, dawne Grand Bio
Univerzum, to dzieło w stylu secesyjnym. W 1921 r. miała tu
miejsce premiera pierwszego filmu słowackiego „Jánošík“.
W okolicy Zyliny znajduje się kilka zamków – Strečno, Starý
hrad, Lietava, Hričov, Sulow, Budatín. Większość z nich poko
nał czas zamieniając je w ruiny, resztę zrekonstruowano lub
są właśnie remontowane. Oprócz zamków godnym uwagi
jest też pałac w miejscowości Lietavská Lúčka. W budynku
administracyjnym Muzeum Poważa na terenie Zamku Budatín
mieszczą się ekspozycje Muzeum Poważa w Żylinie. Głównym
jego tematem jest dokumentacja historii dawnej sztuki łatania
naczyń i produkcji drobnych wyrobów drucianych, ponadto
znajduje się tam ekspozycja przedstawiająca dzieje transpor
tu. Najstarszym zabytkiem architektury w Żylinie jest Koś
ciół p.w. Św. Stefana Króla w dzielnicy miasta Rudiny. Specjaliś
ci szacują datę jego powstania na wiek XIII. Niezwykle cenny
jest wystrój jego wnętrza, najstarsze freski liczą prawie 800 lat.
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KATEDRA P.W.
NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY
Nazwa: Katedra p.w. Najświętszej Trójcy
Adres: ul. Horný val, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/121.0/katedrala-najsvatejsej-trojice/

To jeden z najważniejszych i najstarszych zabytków miasta.
Rzymskokatolicki kościół wzniesiono w roku 1400, poświę
cając go Marii Pannie. W XVI w. miasto zajął Rafael Podma
nický i przebudował kościół w twierdzę. Późniejszy właściciel
Żyliny – Mikuláš Dersffy – kazał wyremontować świątynię. Po
przebudowie w 1586 r. gotycki kościół uzyskał charakter rene
sansowy i został ofiarowany Najświętszej Trójcy.
Kościół ma trzy nawy, zaś główny ołtarz poświęcony Na
jświętszej Trójcy pochodzi z 1697 r. Pod kościołem znajduje się
sześć krypt i dwie zamurowane studnie; siódma krypta leży pod
dobudowaną w 1699 r. Kalwarią na wschodniej stronie świątyni.
W 1936 r. kościół otrzymał nowe organy. We wnętrzu znajdu
je się tablica przypominająca rekonstrukcję wykonaną w 1942 r.
W 2000 r. przed kościołem stanęła rzeźba grupowa św. św. Cyry
la i Metodego, dzieło Ladislava Beráka. W 2008 r. Kościół p.w.
Najświętszej Trójcy uzyskał status katedry.
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ZABYTKI

PLAC
MARIAŃSKI
Nazwa: Plac Mariański
Adres: Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/129.0/marianske-namestie/

Pierwsza pisemna wzmianka o placu pochodzi z 1464 r.
i znajduje się w Księdze Żyliny, gdzie występuje pod nazwą
„Rínok“. Pierwotnie okalające go domy były prawdopodobnie
drewniane, tylko niektóre zbudowano z kamienia, ale ich pod
piwniczenie było murowane. Po wielkim pożarze w 1521 r.
dokonano kompleksowej rekonstrukcji placu, nadając mu
styl renesansowy. Kolejne zmiany wyglądu placu nastąpiły po
pożarach w latach 1848 i 1896 oraz po trzęsieniu ziemi w 1858 r.
Z pierwotnych 40 domów do dziś zachowały się tylko 32.
W centralnym miejscu placu na cokole z reliefem św. Floriana
stoi pochodząca z 1738 r. barokowa rzeźba Niepokalanej Marii
Panny. Na rynku wykopano dwie studnie – ta przy Domu Rycer
skim ma 12,7 m głębokości, zaś ta naprzeciw 10,4 m.
Obecnie Plac Mariański jest historycznym centrum Żyliny; to
właśnie tu odbywają się różne kulturalne przedsięwzięcia
takie, jak: Carneval Slovakia Żylina, Dzień Średniowieczny i inne.
ZABYTKI
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STARY
RATUSZ
Nazwa: Stary Ratusz
Adres: Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/127.0/stara-radnica/

Pierwsza pisemna wzmianka o ratuszu pochodzi z 1508 r.
z racji sporu miasta z właścicielami majątku Strečno o prawo
własności. W 1509 r stał się własnością miasta, które miało tu
siedzibę władz, straży nocnej, więzienia i archiwum.
W 1942 r. w budynku urządzono Muzeum Ratuszowe, skła
dające się z dwóch części – historia miasta i okolic oraz wysta
wy rzemiosła lutowania i drutowania. Wystawa ta przyciągała
wielu zwiedzających, w tym z zagranicy, głównie z Chorwacji,
gdzie nie znano sztuki lutowania i produkcji wyrobów drucia
nych. W 1948 r. muzeum przeniesiono do Zamku Budatín.
Na fasadzie Ratusza, na ulicy Radničná, jest relief herbu
miasta z 1683 r. i tablica pamiątkowa wmurowana ku czci
600-lecia nadania miastu przywilejów „Privilegia Pro Slavis
Solnensis“. Od 1990 r. Ratusz jest siedzibą Prezydenta miasta
Żylina, w 1994 r. zainstalowano tu kurant dzwonkowy. Na
parterze mieści się Sala Ślubów, na piętrze obraduje Rada Miasta.
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WIEŻA
BURIANA
Nazwa: Wieża Buriana
Adres: ul. Horný val, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/924.0/burianova-veza/

Wieża nosi imię właściciela zamku Strečno z lat 1526 –1529
Buriana Svetlovskiego z Vlčnova.
Wieża służyła jako dzwonnica i punkt obserwacyjny, skąd
ostrzegano mieszkańców przed pożarem lub napadem
nieprzyjaciół. Wielokrotnie wymieniano jej dach, w latach
1762 – 1848 przebudowano ją w stylu barokowym nadając
mu kształt cebulowaty, zaś w latach 1869 –1886 nadano mu
formę ostrosłupa. Po ostatnim pożarze wieża otrzymała kształt
hełmu. Pierwotnie nazywano ją Wieżą Nową, dopiero pod ko
niec XIX w. przemianowano na Wieżę Buriana. Początkowo na
wieży zawieszono ważący 2 336 kg dzwon „Burian“, który
w 1917 r. przetopiono na potrzeby wojenne, w 1923 r. za
stąpiono go sześcioma mniejszymi dzwonami. W 1941 r.
dobudowano taras widokowy.
Obecnie wieża jest udostępniona zwiedzającym.

ZABYTKI
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PAŁAC
ROSENFELDA
Nazwa: Pałac Rosenfelda
Adres: ul. J. M. Hurbana 335/28, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/135.0/rosenfeldov-palac/

Pałac zbudowano w 1907 r. wzorując się na wiedeńskim
Belwederze, tworząc jego mniejszą kopię. Pałac nazwano im
ieniem jego właściciela, którym był kupiec Ignacy Rosenfeld.
Budynek zaprojektował architekt Mikołaj Rautner. Do chwili
obecnej jest to jeden z najpiękniejszych zabytków archi
tektury secesyjnej w Słowacji.
Po powstaniu pierwszej Republiki Czechosłowackiej w bu
dynku pałacu siedzibę miał Żyliński Bank Handlowy, za
łożony w 1870 r. W 2009 r. pałac ogłoszono Narodowym
Zabytkiem Kultury. Ostatnio był siedzibą Centrum Wolnego
Czasu „Spektrum“.
Obecnie budynek czeka na rozległą rekonstrukcję finansowa
ną przez miasto Żylina, które planuje po remoncie urządzenie
w nim galerii, miejskiego muzeum, centrum kultury i sali ślubów.
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KOŚCIÓŁ P.W.
ŚW. STEFANA
KRÓLA
Nazwa: Kościół p.w. św. Stefana Króla
Adres: Závodská cesta 3695/54, 010 01 Žilina-Závodie
Web: www.tikzilina.eu/194.0/kostol-sv-stefana-krala/

Kościół stoi w dzielnicy Dolné Rudiny i jest najstarszym za
bytkiem architektury na terenie dzisiejszego miasta. Pierw
sze pisemne wzmianki o kościele pochodzą z 1429 r., lecz na
podstawie badań archeologicznych można śmiało powiedzieć,
że kościól i kapliczka istniały tu już w XIII wieku.
Kościół wybudowano w stylu późnoromańskim i przetrwał
w tym stanie do 1792 r. Wtedy to kościół przebudowano
w stylu barokowym, zasadniczo zmieniając jego wygląd –
zamieniono południowe wejście na zachodnie, pierwotnie
rów
ny strop zastąpiono barokowym sklepieniem, zaś na
miejsce zamurowanych romańskich okienek wstawiono wiel
kie barokowe okna.
We wnętrzu kościoła znajdują się średniowieczne naścienne
malowidła z 1260 r., kamienny cokół ambony i 15 grobów
szkieletowych z XVII – XVIII w. Obok kościoła na przełomie XIV
i XV wieku wzniesiono Kaplicę Ciała Bożego, wokół której od
kryto 80 grobów szkieletowych.
ZABYTKI
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ZAMEK
BUDATÍN
Nazwa: Zamek Budatín
Adres: ul. Topoľová 1/14, 010 03 Žilina-Budatín
Web: www.pmza.sk/expozicie/hrad-budatin/

Zamek wybudowano w drugiej połowie XIII w. u zbiegu
rzek Kysuca i Wag. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku
pochodzi z 1321 r.
Zamek usytuowano na podmokłym terenie na małym
skalnym ostańcu. Był on obwarowany murami obronnymi,
które się rozpadły w drugiej połowie XV w., i zewnętrzną fosą.
Pierwszej rekonstrukcji zamku dokonano na początku XVI w.,
kiedy to jego właściciele – ród Suňogovców – wybudowali
nowe mury obronne z obszerniejszą fosą. Na przełomie XVII
i XVIII w. przeprowadzono kolejną przebudowę, w trakcie
której zmieniono charakter budowy z obronnej na gos
podarczą, przypominającą gród. W XIX i XX w., w czasie
władania ostatnich właścicieli – rodu Čákyów – wykonano
najgruntowniejszą rekonstrukcję, głównie w celu usunię
cia zniszczeń po pożarze z 1849 r. Od 1956 r. zamek wszedł
w skład Muzeum Poważa.
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Zamek
Lietava
Nazwa: Zamek Lietava
Adres: 013 18 Lietava
Web: www.hradlietava.sk

Wybudowana pod koniec XIII w. twierdza jest jednym
z najrozleglejszych grodów w Słowacji. Dziś zamek jest w rui
nie i wymaga generalnego remontu. Pierwotna budowla miała
styl gotycki, z umieszczoną w centrum wieżą w kształcie granias
tosłupa, która do dziś zachowała się do wysokości 14 metrów. Od
zachodniej strony do budynku zamku dostawiono pałac z kap
licą. Piąta brama prowadzi do zamku od zachodniej strony wieży.
Pierwszym właścicielem zamku był ród Balassów,
później przeszedł w ręce Matúša Čáka Trenčianskiego,
zaś po jego śmierci stał się majątkiem króla, podarowanym
następnie rodowi Thurzów. W drugiej połowie XVI w.
Thurzowie zamek rozbudowali i umocnili stawiając półokrągły
bastion i podwyższając mury zamku wewnętrznego. Od XVIII
w. zamek stoi opustoszały.
Wieść gminna głosi, że pierwotny gród został zniszczony
w 1241 r. w czasie napadu Tatarów.
ZABYTKI
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Zamek
Strečno
Nazwa: Zamek Strečno
Adres: ul. Hradná 1, 013 24 Strečno
Web: www.pmza.sk/expozicie/hrad-strecno/

Zamek wzniesiono na kamiennym ostańcu na przełomie XII
i XIV w., lecz według znalezisk archeologicznych miejsce to było
zasiedlone już w epoce żelaza. Zamek służył jako strażnica na
szlaku do regionu Turiec, zaś od XIV w. zaczęto pobierać myto.
Dzięki olbrzymim murom obronnym, wieżom, bastionom i 4
bramom, był najlepiej ufortyfikowanym grodem w regio
nie Poważa Górnego. Do końca XVII w. zamek był własnością
króla, kiedy to cesarz Leopold I rozkazał go zburzyć.
W 1970 r. Zamek Strečno ogłoszono Narodowym Zabyt
kiem Kultury. Po długim okresie remontu i rekonstrukcji
w 1995 r. udostępniono go publiczności. Oprócz codziennego
zwiedzania zamku corocznie organizowane są tu różne im
prezy takie, jak nocne wędrówki po grodzie czy Turniej
Zamkowy pod patronatem Žofii Bosniakovej, której glinia
na kopia jej zmumifikowanej postaci wystawiana jest od 2007
r. w Zamkowej Kapliczce.
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MACZUGA
I SKAŁY
SULOWSKIE
Nazwa: Maczuga i Skały Sulowskie
Adres: 013 52 Súľov-Hradná, okres (powiat) Bytča
Web: www.sulovskevrchy.sk

Maczuga to zabytek przyrody znajdujący się koło miejscowoś
ci Zbyňov na obszarze Skał Sulowskich. Jest to 12-metrowej
wysokości, skalna formacja o niezwykle charakterystycznym
kształcie maczugi, od czego pochodzi jej nazwa. Na Maczugę
prowadzi szlak turystyczno-edukacyjny o długości 7 km z róż
nicą wzniesień 450 m. Legenda mówi, że maczugę tę wystrugał
olbrzym z największego drzewa świata – „grzmiącego dębu“.
W Narodowym Rezerwacie Przyrody Skały Sulowskie
o powierzchni ponad 543 hektarów leży jedna z najpopu
larniejszych tras turystycznych na Poważu Górnym. Od
1973 r. obszar Skał Sulowskich mianowano strefą ochrony
przyrody. Turyści mogą tu dotrzeć szlakiem turystycznym
z miejscowości Lietavská Lúčka lub Lietavská Závadka. Do
obejrzenia są tu liczne atrakcje jak np. formacja skalna
zwana Bramą Gotycką, kilka skalnych tarasów z widoka
mi na okoliczne doliny, czy ruiny Zamku Sulowskiego.
ZABYTKI
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Synagóga
neologiczna
Nazwa: Synagóga neologiczna
Adres: ul. J. M. Hurbana 220/11, 010 01 Žilina
Web: www.novasynagoga.sk

W 1860 r. gmina żydowska z powodu rosnącej w Żylinie
liczby rodzin żydowskich ukończyła budowę synagogi. Pier
wotnie wyposażono ją w dwuspadowy dach z elementami
architektury orientalnej.
Wraz ze wzrostem ilości wyznawców wiary mojżeszowej
świątynia coraz trudniej spełniała swój cel, dlatego w latach
1930 i 1931 na terenie dotychczasowej wybudowano nową
synagogę. Nową budowlę wyposażono w mauryjskie oz
doby, zaś kopułę w gwiazdę Dawida. Po II wojnie świato
wej synagogą rozporządzała Rada Narodowa, przeznaczając
ją do celów kulturalnych. W 1962 r. urządzono w niej aulę
Szkoły Wyższej Transportu (dziś Uniwersytet Żyliński), dopie
ro w 1990 r. ponownie przekazano ją gminie żydowskiej.
W 2012 r. w budynku nowej synagogi rozpoczęto generalny
remont z zamiarem przekształcenia jej w obiekt kulturalny.
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MUZEUM
TRANSPORTU

W MIEJSCOWOŚCI RAJECKÉ TEPLICE

Nazwa: Muzeum Transportu w miejscowości Rajecké Teplice
Adres: Kúpeľný park 189, 013 13 Rajecké Teplice
Web: www.pmza.sk/expozicie/muzeum-dopravy-rajecke-teplice/

W latach 60-tych XX w. zrodziła się pierwsza idea powoła
nia w Żylinie muzeum transportu. Powodów jego powstania
właśnie w Żylinie było kilka – miasto jest ważnym węzłem
drogowym i kolejowym, przeniesiono tu wyższą szkołę trans
portową jak również kilka instytucji transportowych. Brak od
powiednich pomieszczeń uniemożliwił otwarcie ekspozycji
muzealnej do 1989 r. W 2009 r. powstał nowy pomysł – urzą
dzenia muzeum o mniejszym zakresie w budynku stacji
kolejowej Rajecké Teplice, gdyż budynek ten od kilku lat stał
opuszczony.
W 2013 r. Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej prze
kazało finanse na przygotowanie i zakupienie wyposażenia
do nowej siedziby. Zwiedzający muzeum mogą obejrzeć
prawdziwą drezynę kolejową, dawne urządzenia techni
ki kolejowej, stylowo urządzoną kancelarię czy wreszcie
mundury kolejowe i wiele fotografii.
ZABYTKI
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DREWNIANA
SZOPKA

W MIEJSCOWOŚCI RAJECKá lesná

Nazwa: Drewniana szopka w miejscowości Rajecká Lesná
Adres: Dom Božieho milosrdenstva, 013 15 Rajecká Lesná
Web: betlehem.rajeckalesna.org

Autorem drewnianej szopki był Jozef Pekara, który
rozpoczął pracę nad dziełem w 1980 r. Mistrz Jozef Pekara
urodził się w 15 czerwca 1920 r. w miejscowości Borský Peter,
jako syn bednarza. Po raz pierwszy Jozef wziął dłuto do rąk
w wieku 10 lat. Sztuki rzeźbiarskiej uczył go ceniony w tym
czasie mistrz Jozef Brieštenský.
Po odejściu na emeryturę zdecydował się stworzyć dzieło
swojego życia, w którym wykorzystałby swoje dotychczaso
we doświadczenia, a które reprezentowałoby Słowację. Do
tworzenia swojego dzieła przystąpił w 1980 roku, a wykona
nie Słowackiej Szopki zajęło mu 15 lat. W szopce przed
stawiono nie tylko moment narodzin Syna Bożego, lecz
także dzieje narodu słowackiego – pokazuje życie codzie
nne oraz pracę ludu słowackiego w przeszłości. Dziś Szopkę
tę można obejrzeć w Domu Miłosierdzia Bożego w miejsc
owości Rajecká Lesná.
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KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. BARBARY
Adres: ul. J. M. Hurbana 14, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/136.0/kostol-sv-barbory-frantiskansky-kostol-a-klastor/

MUZEUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
Adres: ul. Daniela Dlabača 15, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/226.0/muzeum-zidovskej-kultury/

zamek stary
Adres: 013 24 Strečno-Nezbudská Lúčka
Web: www.hradstrecno.sk/staryhrad1.html

PAŁAC ŚLUBÓW W MIEŚCIE BYTČA
Adres: Zámocký areál, 041 01 Bytča
Web: www.pmza.sk/expozicie/sobasny-palac-bytca/

POMNIK KU CZCI PARTYZANTÓW FRANCUSKICH
Adres: 013 24 Strečno
Web: www.tikzilina.eu/399.0/pamatnik-francuzskym-partizanom/

MEANDER DOMAŠÍNSKY
Adres: 013 24 Strečno
Web: www.tikzilina.eu/415.0/domasinsky-meander/

IGLICA SKALNA W MIEJSCOWOŚCI POLUVSIE
Adres: 013 13 Rajecké Teplice-Poluvsie
Web: www.tikzilina.eu/594.0/pp-poluvsianska-skalna-ihla/

PAŁAC W MIEJSCOWOŚCI LIETAVSKÁ LÚČKA
Adres: 013 11 Lietavská Lúčka

DOM KATOLICKI Z TEATREM NARODOWYM
Adres: ul. J. M. Hurbana 34, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/915.0/katolicky-dom/

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. PODNIESIENIA ŚW. KRZYŻA
Adres: Rímskokatolícka cirkev, 013 18 Lietava

ZABYTKI
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MAPA REGIONU
POWAŻE GÓRNE
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LEGENDA
Autostrada w budowie /
Autostrada planowana
Autostrada
Droga dwujezdniowa
Drogi klasy I
Drogi klasy II
Drogi klasy III
Autostrada
Cieki wodne
Akweny
Teren zamieszkały

PL
ŠENOV

BIELSKO-BIAŁA

CZ

VRATIMOV
BRUŠPERK

SZCZYRK

SK

FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ

SUCHA BESKIDZKA

ŻYWIEC

ČADCA

JORDANÓW

NÁMESTOVO

TURZOVKA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC

ZABYTKI
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www.zilina.sk
www.zastranie.sk
www.lietava.info
www.lietavskalucka.sk
www.rajecke-teplice.sk
www.obecporubka.sk
www.tikzilina.eu
www.rajeckapohoda.sk

