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SSŁŁOOWWAACCJJAA  --  LLEEWWOOCCZZAA  
W programie: spacer po mieście, kościół Św. Jakuba w Lewoczy(wewnątrz), dojazd do Spiskiego zamku – zwiedzanie z 
zewnątrz, czas wolny ok. 1 godz. 

Kościół św. Jakuba w Lewoczy jest największym gotyckim kościołem na 
Słowacji. Jest on stale czynny i jako parafialny kościół byłego wolnego 
królewskiego miasta Lewocza służy wiernym codziennie już od ponad 700 lat. 
 Ma bogatą historię i jest skarbcem licznych zabytków. Świadczy o tym 
również fakt, że jest narodowym zabytkiem kultury z trzech powodów. Oprócz 
właściwego kościoła narodowymi zabytkami kultury są dzieła słynnego 
średniowiecznego rzeźbiarza Mistrza Pawła z Lewoczy oraz dzieła 
barokowego złotnika Jana Szilassyho.  Kościół nosi imię św. Jakuba 
Starszego, Apostoła, patrona wojskowych, pielgrzymów i robotników, którego 
czci cała Europa.  Rzymskokatolicki parafialny kościół św. Jakuba należy do 
jednych z najważniejszych zabytków budownictwa sakralnego na Słowacji. 
Kościół, jak również jego wewnętrzne wyposażenie, zostało uznane za 
narodowy zabytek kultury w roku 1965. Najbardziej godnym podziwu jest 
główny ołtarz, najwyższy gotycki ołtarz na świecie. Jego autorem jest znany 
rzeźbiarz okresu gotyku - Mistrz Paweł z Levoczy. Wysokość ołtarza wynosi 
18,62 m.  Oprócz gotyckiego ołtarza narodowym zabytkiem kultury są również 
dzieła Jana Szilassyho z drugiej połowy XVIII wieku - monstrancje, kielichy i 
inne przedmioty liturgiczne ozdobione emaliowym i grawerowanym 
zdobieniem, wyłożone drogimi kamieniami i czeskimi granatami. Te dzieła 
wciągnięto w spis narodowych zabytków kultury w 1992r.    

Na wysokości 634 m. n.p.m., na skale wapiennej przewyższającej okoliczny 
teren o 200 m., króluje nad Kotliną Spiską jeden z najcenniejszych zabytków 
Spiszu, narodowa pamiątka kulturalna Zamek Spiski.  
Jest on przykładem nie tylko rozwoju naszej architektury od XII do XVIII 
wieku, ale swoją powierzchnią przewyższającą 4 hektary (dokładnie 41 426 
m2) jest uważany za jeden z największych kompleksów zamkowych w 
Europie Środkowej.    Bogate są także jego dzieje. Skała, na której się 
rozpościera, była zasiedlona już w młodszej i późniejszej epoce kamiennej. 
Jednak pradawne zasiedlenie nastąpiło na przełomie naszej ery, kiedy tu 
powstało potężne i ogromne umocnione grodzisko ludu tzw. kultury 
puchowskiej. Jego obwałowania odkryli archeologowie podczas niedawnych 
badań archeologicznych.  
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Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
 

http://www.btjaworzyna.pl/program.html

