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WITAJCIe!

Preszów (Prešov) jest metropolią regionu Szarysz (Šariš). To trzecie pod względem wielkości 

miasto na Słowacji i jedyne, przez które przebiega równoleżnik 49°. Bywa określane mianem 

Aten nad Torysą, słowackiego Seattle, Małego Wiednia, ale tym, co naprawę czyni go pięknym, 

są jego mieszkańcy. 

Witajcie u nas!

Wspólnie odwiedzimy uliczki, place i parki, poznamy bogatą historię miasta, a przywołując 

zamierzchłe losy i wydarzenia, wczujemy się w atmosferę minionych wieków.

Przespacerujmy się po zabytkowym centrum miasta, gdzie latem wstąpimy do jednej z wielu 

kawiarni przy promenadzie, a zimą skosztujemy tradycyjnej rozgrzewającej medoviny podczas 

targów bożonarodzeniowych odbywających się na romantycznie oświetlonych ulicach.

Bez względu na porę roku otoczy nas aura życzliwości i relaksu, ponieważ Preszów ma do 

zaoferowania wiele możliwości spędzania wolnego czasu, nie tylko w samym centrum, lecz 

również w bliższej i dalszej okolicy.

Mamy nadzieję, że nasze miasto podbije Wasze serca. I zapraszamy ponownie!

I   Presov
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ŚREDNIOWIECZE
POWSTANIE MIASTA

Pierwsza pisemna wzmianka dotycząca 

Preszowa pochodzi z 1247 r. Nie oznacza to 

bynajmniej, że teren miasta i jego okolice 

nie były zamieszkiwane przez różne grupy 

etniczne od czasów prehistorycznych. 

Świadczą o tym liczne znaleziska 

archeologiczne. Jednak Preszów jako 

średniowieczny gród, początkowo będący 

zwykłą osadą, pojawia się na kartach historii 

dopiero na skutek rozwoju lokalnego rynku. 

Ma to związek z jego położeniem na ważnym 

szlaku handlowym łączącym Morze Czarne z 

Bałtykiem. 

Po najazdach tatarskich w latach 1241–

1242 władca Bela IV, aby odbudować 

zniszczony kraj, zaczął zapraszać do Węgier 

obcokrajowców, oferując im majątki i różnego 

rodzaju przywileje. W ten sposób w Preszowie 

obok ludności słowackiej i węgierskiej 

osiedlili się Sasi, jak nazywano wówczas 

ludność niemiecką. Preszów otrzymał prawa 

miejskie od króla Węgier Andrzeja III w dniu 

28 stycznia 1299 r.

Baszta Kumšt 



ŚREDNIOWIECZE
POWSTANIE MIASTA
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Pod koniec XV wieku Preszów był już 

typowym średniowiecznym grodem 

zamieszkiwanym przez ok. 3 tys. osób. 

Mieszkańcy utrzymywali się głównie z handlu. 

O dużym znaczeniu miasta świadczy kilka 

przywilejów królewskich, które zwalniały 

mieszkańców z obowiązku płacenia myta i ceł. 

Dużą rolę w życiu gospodarczym odgrywało 

również rzemiosło i jego twórcy zrzeszeni 

w cechach rzemieślniczych. Nieodłączną 

częścią średniowiecznego grodu były mury 

obronne. 

Preszów w 1374 roku uzyskał prawo do 

zbudowania kamiennego muru z basztami 

otoczonego fosą wypełnioną wodą, jednak 

jego budowę zakończono dopiero 60 lat 

później, w obliczu bezpośredniego zagrożenia 

wyprawami husyckimi. Do miasta wjeżdżało 

się dwoma wielkimi bramami od północnej i 

południowej strony. Ważnym wydarzeniem 

w historii miasta było nadanie herbu jako 

przywileju za nadzwyczajne zasługi. Pierwszy 

herb nadał miastu król Węgier Władysław 

Pogrobowiec w 1453 r.

Brama Floriańska 

Baszta Kowalska 
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WCZESNA EPOKA 
NOWOŻYTNA 
OKRES NAJWIĘKSZEGO 
ROZKWITU
Po bitwie pod Mohaczem w 1526 r. i okresie 

walk o tron węgierski, Preszów znalazł się w 

strefie wpływów nowej dynastii, Habsburgów. 

Gdy południowe ziemie królestwa węgierskiego 

znalazły się pod okupacją turecką, wzrosło 

znaczenie miasta na tle kraju. Dzięki 

darowiznom królewskim, rozwojowi rzemiosła 

i handlu Preszów przeżywał okres swojego 

największego rozkwitu. Duże znaczenie miało 

również szerzenie się reformacji. W stosunkowo 

krótkim czasie miasto stało się ośrodkiem 

politycznym i kulturalnym protestantów w 

obrębie Górnych Węgier, czego znaczącym 

dowodem było założenie ewangelickiego 

kolegium stanów protestanckich Górnych 

Węgier. Najtragiczniejszym wydarzeniem 

tego okresu są tzw. jatki preszowskie, znane 

również jako krwawy sąd preszowski z 

1687 r. Pod przewodnictwem cesarskiego 

generała Antonio Caraffa skazano na śmierć 

24 mieszczan i ziemian z Preszowa i okolic, a 

także bardziej odległych części kraju. Wszystkich 

bezpodstawnie oskarżono o przygotowanie 

spisku, torturowano podczas przesłuchań, a 

następnie w okrutny sposób stracono.

Pomnik Caraffa 

Więzienie Caraffa
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HISTORIA 
NOWOŻYTNA 
UPADEK I PONOWNY 
WZROST
Na początku XVIII wieku Preszów był doszczętnie 

zrujnowany. Po stuleciu powstań przeciw 

Habsburgom dzieła dopełniła wielka epidemia 

dżumy w 1710 r., po której z pierwotnych ok. 5500 

mieszkańców zostało niespełna 3 tys. Potrzeba 

było dwudziestu lat, aby skierować miasto na 

ścieżkę rozwoju gospodarczego i kulturalnego. 

W tym czasie Preszów stał się pierwszym miastem 

na terenie Górnych Węgier, w którym powstała 

loża wolnomularska nazwana Do cnotliwego 

podróżnika. Została ona założona 24 czerwca 

1769 r. przez polskich emigrantów i należała do 

niej inteligencja z Preszowa i okolic. Handel znów 

zaczął odgrywać ważniejszą rolę w życiu miasta, 

jednak niemniej istotne było rzemiosło. Obok 

jego tradycyjnych gałęzi w Preszowie można było 

spotkać rzemieślników trudniących się rzadszymi 

profesjami, jak np. produkcja organów. W tym 

czasie Preszów posiadał przywilej wytwarzania 

cukru z buraków cukrowych nadany w 1803 

r. Dzięki długiemu okresowi pokoju liczba 

mieszkańców miasta wzrosła do 9 tys. W 1816 r. 

Preszów stał się siedzibą diecezji greckokatolickiej. 

Pod koniec XVIII wieku w mieście zaczęli osiedlać 

się pierwsi Żydzi.

Kościół greckokatolicki 
św. Jana Chrzciciela 

Fontanna Neptuna

NMP Immaculata



WIeK XX
NIEDAWNA PRZESZŁOŚĆ

V drugiej połowie XIX i na początku XX 

wieku utrwaliło się określenie Preszowa 

jako Aten nad Torysą, głównie za sprawą 

wysokiego poziomu kultury, wykształcenia 

i szkolnictwa. Pod względem liczby 

mieszkańców Preszów zaliczał się do 

mniejszych miast. W 1900 r. liczył 14 447 

mieszkańców. Pod koniec XIX wieku 

miasto rozpoczęło budowę własnej 

sieci kanalizacyjnej i telefonicznej, a w 

1907 r. zakończono prace przy budowie 

miejskiego wodociągu. W 1918 r. Preszów 

dotknęło kolejne tragiczne wydarzenie, 

które przeszło do historii jako rebelia 

preszowska. Entuzjazm, jaki ogarnął 

ludzi po zakończeniu I wojny światowej, 

prowadził niejednokrotnie do rabunków 

dokonywanych przez upojonych alkoholem 

żołnierzy. Po rozbrojeniu i aresztowaniu 

zostali skazani przez sąd stanowy na karę 

śmierci. 41 żołnierzy i dwóch cywilów 

stracono na głównym placu miasta. Po 

zakończeniu wojny i rozpadzie monarchii 

miasto nie od razu znalazło się w granicach 

ratusz

Biblioteka



WIeK XX
NIEDAWNA PRZESZŁOŚĆ

Czechosłowacji. W 1919 r. Preszów został zajęty przez Węgierską Armię Czerwoną, a 16 czerwca 1919 r. z balkonu 

ratusza proklamowano Słowacką Republikę Rad. Jej dni były jednak policzone. Miesiąc później do Preszowa 

wkroczyły wojska czechosłowackie i ostatecznie został włączony do Czechosłowacji. W okresie międzywojennym 

był on miastem średniej wielkości zamieszkanym przez 21 775 osób. II wojna światowa  odcisnęła tragiczne piętno 

na losach mieszkańców. Preszów był pierwszym miastem na Słowacji, z którego w marcu 1942 r. ruszył transport do 

obozów koncentracyjnych. W latach 1942–1945 w obozach śmierci zginęło ponad 6400 żydowskich mieszkańców 

Preszowa i okolic.

Synagoga ortodoksyjna



WArTo 
ODWIEDZIĆ
V Preszowie znajduje się aż 325 zabytków 

nieruchomych. Samo centrum miasta objęte 

jest ochroną w ramach tzw. miejskiej strefy 

zabytkowej, która jest jedną z najstarszych 

tego typu stref na Słowacji. Sercem miasta 

jest ulica Hlavná mająca kształt wrzeciona.

Pałac rakoczego (rákociho palác) - jedna 

z najważniejszych budowli renesansowych 

na Słowacji; w 1633 r. zawarto tu tzw. pokój 

preszowski między Jerzym I Rakoczym a 

cesarzem Ferdynandem II. Obecnie w budynku 

mieści się oddział Muzeum Wojewódzkiego 

(Krájske múzeum). Więcej informacji na www.

muzeumpresov.sk

Bank Bosáka - secesyjny budynek instytucji 

finansowej nazwany imieniem Michala Bosáka, 

słowackiego emigranta i wybitnego bankiera 

mieszkającego w USA. Do Bosáka  należało kilka 

banków, a jego podpis znajduje się na banknocie 

dziesięciodolarowym. Obecnie budynek służy 

instytucjom bankowym.

Pałac Klobušickich -  wzniesiony w połowie 

XVIII wieku dwukondygnacyjny pałac w stylu 

późnobarokowym należał do rodu baronów 

Klobušickich. Latem 1770 r. pałac odwiedził 

Pałac rakoczego

Bank Bosáka

Pałac Klobušickich



następca tronu Józef II. W XIX – XX wieku 

budynek był wykorzystywany do różnych celów, 

a obecnie jest siedzibą Sądu Wojewódzkiego.

Stara szkoła miejska - założona 

prawdopodobnie w pierwszych latach XV 

wieku. Jej absolwenci studiowali na wielu 

uniwersytetach za granicą, co świadczy o 

wysokim poziomie nauczania. Po zbudowaniu 

kolegium szkołę zlikwidowano, później zaś 

mieściło się w niej gimnazjum jezuickie. Obecnie 

w budynku znajduje się biblioteka im. P. O. 

Hviezdoslava.

Preszów jest ważnym ośrodkiem administracji 

kościelnej. Jest główną siedzibą archidiecezji 

greckokatolickiej na Słowacji, a także 

siedzibą Urzędu Biskupiego Wschodniego 

Dystryktu Kościoła Ewangelickiego wyznania 

augsburskiego na Słowacji. Znajduje 

się tu również jedna z piętnastu cerkwi 

prawosławnych na świecie należących do 

Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji.

Konkatedra św. Mikołaja - najstarsza i jedyna 

zachowana budowla sakralna w stylu gotyckim 

w Preszowie. Prawdopodobnie już w XIII wieku 

w jej miejscu stał kościół osadników niemieckich. 

Budynek kilkakrotnie padał ofiarą pożarów, 

po raz ostatni w 1887 r. Pierwotnie świątynia 

była otoczona kamiennym murem chroniącym 

cmentarz. W XIX wieku mur zburzono. W 

Stara szkoła miejska

Kościół greckokatolicki św. Jana Chrzciciela

Konkatedra św. Mikołaja



zależności od okoliczności historycznych kościół 

pełnił funkcję świątyni ewangelickiej lub katolickiej. 

Od zakończenia powstania Franciszka II Rakoczego 

do chwili obecnej pełni rolę rzymskokatolickiego 

kościoła parafialnego. Z pierwotnego wyposażenia 

gotyckiego i renesansowego zachowało się niewiele 

obiektów, większość spaliła się podczas pożarów 

lub uległa zniszczeniu w okresie wojen religijnych. 

Zachowały się obrazy zdobiące ołtarz pochodzące 

z XV wieku oraz malowidła ścienne na północnej 

ścianie, a także chór i organy z XVII wieku.

Kościół ewangelicko-augsburski Trójcy 

Świętej - renesansowa świątynia zbudowana 

w okresie reformacji służąca węgierskim 

mieszczanom. Znajduje się w miejscu niemieckiego 

średniowiecznego kościoła św. Władysława. Wraz 

z sąsiadującym kolegium stanowi kronikę historii 

reformacji i kontrreformacji. Przez 89 lat budynek 

służył jezuitom, a po likwidacji zakonu w XVIII wieku 

kościół wraz z kolegium trafił na licytację i ponownie 

trafił w ręce ewangelików, którzy go odkupili.

Synagoga ortodoksyjna  - wzniesiona w 1898 

r., pełniła swoją pierwotną funkcję aż do 1942 

r., kiedy to spędzono do niej przed deportacją 

preszowskich Żydów. Zbudowana została w 

surowym stylu neoromańskim z elementami 

mauretańskimi. Obecnie w budynku mieści się 

Muzeum Żydowskie (stała ekspozycja kolekcji 

Barkány’ego). Preszowska synagoga jest uważana 

za najpiękniejszą na Słowacji. 

Więcej informacji na www.synagoga-presov.sk

Synagoga ortodoksyjna

Kościół ewangelicko-augsburski 
Trójcy Świętej 



PRESZOWSKA 
KALWArIA
W zachodniej części Preszowa, na łagodnym 

wzgórzu wznosi się kalwaria, droga krzyżowa 

zbudowana na pamiątkę męki Chrystusa. 

Pierwszą drogę krzyżową przeszedł sam Jezus. 

Wielu wiernych zapragnęło symbolicznie 

odtworzyć tę bolesną wędrówkę, dlatego 

zaczęły powstawać drogi krzyżowe. Jedna z 

nich jest także w Preszowie. Swego czasu była 

uznawana za drugą najpiękniejszą na całych 

Węgrzech (palma pierwszeństwa należała się 

Kalwarii w Bańskiej Szczawnicy).

Preszowska kalwaria to barokowy kompleks 

wzniesiony w XVIII wieku, którego powstanie 

wiąże się z rekatolicyzacją i działalnością 

jezuitów. Budowa trwała od 1721 do 1893 r. i 

była realizowana ze środków miasta oraz ofiar 

mieszczaństwa (każda kapliczka oznaczona jest 

herbem darczyńcy). Cały cykl drogi krzyżowej 

składa się z czternastu kapliczek. Razem z 

kościołem na szczycie wzgórza i kapliczkami 

założono także cmentarz, będący miejscem 

pochówku fundatorów kalwarii. Z kolei pod 

kościołem znajdują się – przypominające mury 

obronne – katakumby, w których są pochowani 

księża. Od lat 80. ubiegłego wieku do chwili 

obecnej prowadzone są prace remontowe i 

konserwatorskie kapliczek i malowideł.



WARZELNIA SOLI 
„SOLIVAR”
Obecnie dzielnica miasta Preszów. Znajdowały 

się tu słone źródła, z których po odparowaniu 

wody zostawała sól. Była to pierwotna metoda 

pozyskiwania tego ważnego surowca. W XVI 

wieku rozpoczęto wydobycie soli kamiennej 

w pierwszej kopalni soli na terenie Słowacji. 

Później jednak powrócono do warzenia soli 

(używano w tym celu wielkich żelaznych panwi). 

Technologia wciąż była udoskonalana. Do XIX 

wieku na tym terenie dobudowano kolejne 

warzelnie soli, magazyn, kościół i kapliczkę. 

Powstały też obiekty administracyjne.

W 1970 r. „Solivar” został uznany za narodowy 

zabytek kultury. Zalicza się do najcenniejszych 

zabytków technicznych na Słowacji. 

W 1571 r. do pompowania solanki spod ziemi 

wydrążono szyb „Leopold” o głębokości 155 

metrów. W późniejszym okresie nad szybem 

wybudowano tzw. gapel, zaawansowany 

technologicznie mechanizm służący do 

wydobywania solanki z szybu napędzany 

czterema parami koni lub wołów. Preszowski 

gapel jest drugim pod względem wielkości 

mechanizmem tego typu w Europie Środkowej.

Solankę wydobywano w skórzanych miechach 

Gapel

rezerwuary solanki



o objętości 5–7 hektolitrów, następnie 

przepływała do zbiorników i panwi, woda była 

odparowywana, sól suszona i składowana. 

Komora, w której magazynowano sól, 

spłonęła w 1986 r. i obecnie nie jest dostępna. 

W kompleksie znajduje się szereg innych 

budynków, na przykład wieża kołatkowa, tzw. 

klopaczka, wyznaczająca początek i koniec 

pracy oraz inne ważne lub nadzwyczajne 

wydarzenia. Obecnie w pomieszczeniach 

preszowskiej warzelni soli można obejrzeć 

wystawę Słowackiego Muzeum Techniki 

zatytułowaną „Historia wydobycia i produkcji 

soli w Soliwarze“.

Wieża kołatkowa 

MESTO PREŠOV



PRESZOWSKI 
SZLAK ZAMKÓW
Preszowski Szlak Zamków to trasa łącząca sześć 

obiektów z miastem Preszów. 

Zamek Szaryski (Šarišský hrad) - jeden z 

największych słowackich zamków i siedziba królów 

w czasie ich pobytu w Szaryszu. Do XVII wieku zamek 

przechodził z rąk do rąk, służąc władcom, książętom 

czy królowi. Ostatnimi właścicielami posiadłości był 

ród Rakoczych. Pod koniec XVII wieku zamek spłonął 

i od tego czasu jest niezamieszkany. W ostatnich 

latach na zamku prowadzone są szeroko zakrojone 

prace remontowe.  

Zamek Kapuszański (Kapušiansky hrad)  - 

znajduje się w miejscu pierwotnej osady słowiańskiej 

w miejscowości Kapušany. Miał chronić drogę 

królewską biegnącą z Preszowa na północ. W XV 

wieku był wykorzystywany również jako więzienie 

wojskowe. Podobnie jak Zamek Szaryski, przechodził 

w ręce różnych właścicieli, a w 1715 r. został zburzony. 

Na zamku prowadzone są prace remontowe.

Zamek Solny lub Zamek Zbójnicki (Soľnohrad, 

Zbojnícky hrad)  - ruiny zamku górują nad wsią 

Ruská Nová Ves. Jest najstarszy z pobliskich zamków 

i ma strategiczną pozycję. Został wzniesiony dla 

zapewnienia 

ochrony kopalni 

soli. 

Zamek Šebeš  - wznosi 

się nad wsią Podhradík. W 

XV wieku z powodu złych 

relacji z właścicielami zamku, 

rodem Sebes, mieszkańcy 

Preszowa podpalili zamek, a jego 

władcę wraz z kasztelanem powiesili. 

Aktualnie na zamku prowadzone są 

prace archeologiczne i remontowe. 

Zamek Lipovce - położony na zachód od 

miejscowości Lipovce, w paśmie Braniska nad 

widokowym Przełomem Laczniowskim (Lačnovský 

kaňon). Został zbudowany przez ród Merse w XIII 

wieku. Nie zachowały się żadne wzmianki dotyczące 

jego zburzenia.

Zamek Obišovce - pełnił rolę zamku 

strażniczego, miał ochraniać szlak handlowy 

wiodący wzdłuż rzeki Svinki. W okolicy 

zatrzymywał się król Maciej Korwin, nie 

wiadomo jednak, czy odwiedził zamek. 





KOPALNIE oPALI

Kopalnie zlokalizowane w Górach Slańskich 

(Slanské vrchy), w osadzie Dubník należącej do 

wsi Červenica, są unikalnym fenomenem na 

skalę światową. Jest to największe i najstarsze na 

świecie złoże drogocennych (bardzo rzadkich) 

opali. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z XVI 

wieku, ale możliwe, że opale były wydobywane 

już w czasach rzymskich. Do XIX wieku Dubník 

był jedynym miejscem wydobycia opali na świecie. 

Wydobycie zakończono w 1922 r.

W 1775 r. na dnie potoku znaleziono największy 

opal na świecie. Nazywa się Arlekin i waży 600 

gramów. Okaz ten jest eksponowany w muzeum 

przyrodniczym w Wiedniu. 

Opale można obejrzeć również w centrum 

Preszowa, na ulicy Hlavnej pod numerem 107, 

gdzie na fasadzie budynku znajduje się zegar z 

cyferblatem zdobionym opalami. 

Oprócz fascynujących drogocennych kamieni w 

okolicach Dubníka znajduje się również największe 

miejsce zimowania nietoperzy na Słowacji. 

Występuje tu 16 gatunków tych ssaków, a kolonia 

liczy ok. 3 tys. sztuk. Z tego powodu powołano tu 

tzw. obszar chroniony Natura 2000.
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Wszystkich istotnych informacji oraz informacji o aktualnych wydarzeniach  dostarcza:

MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI

(Mestské Informačné Centrum)

Hlavná 67, 080 01 Prešov

Slovakia

Telefon: 051 3100 125, 051 3100 126

E-mail: mic.info@presov.sk

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek 9:00-17:00

sobota 9:00-13:00

www.presov.sk

Free Wi-Fi w centrum miastaMestské Informačné Centrum Prešov, Slovakia


