
A domonkosok régi kolostora 
a XVI-XVII. század fordulójáról, 

amely a rendnek az osztrákok által 
történt feloszlatása után az előljáró-
ságnak – a járási, később a városi 
vezetőségnek a székhelyévé vált, majd 
börtön és bíróság funkcióját, aztán 
1975-től a przemyśli vajdasági hivatal-
nak a szerepét  töltötte be. Jelenleg a 
járási önkormányzati hivatal székhelye. 
A régi kolostor előtt található téren állt 
az országot felosztó idegen hatalmak 
által lebontott XVI. századi gótikus-re-
neszánsz stílusú dominikánus-tem-
plom. 

Érdemes megnézni !
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A Városi Hivatal a Piactér (Rynek) 
1. szám alatti, a XVI. századból 

származó épületben helyezkedik el. 
A kétszintes, de a látogatók részére 
még meg nem nyitott alagsori részében 
lesz majd a földalatti túristasétány 
kiinduló pontja.

10 A Városfalak, amelyek a XVI-XVII. 
században épültek, legjobb állapot-

ban a Bástya (Basztowa) utcai részen 
maradtak fenn. A XVIII. század vége 
felé az osztrákok a várost körülvevő 
falak lebontását rendelték el. Ugyaner-
re a sorsra jutott a 9 bástya és a 3 
városkapu is.
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Az Irgalmas Rendi barátok régi 
kolostora  a XVII. századból. 

A következő évszázadban a rend 
feloszlatása után az előljáróság, 
később pedig a járási főszolgabíró 
székhelye volt. A Lengyel Népköztársa-
ság idején a régi kolostorépület 
a LEMP párttisztviselőinek volt 
a székhelye. Jelenleg az épület az 
Idegennyelvi Tanárképző Főiskolának 
ad otthont.

11 Az obszerváns szerzetesek 
temploma a XVII. századból 

egykoron lőrésekkel ellátott védőfallal 
volt körülvéve, a kolostorral együtt a 
már nem létező Lvovi kapu körbásty-
ájának a szerepét betöltve. A városfa-
lak lebontása és az árkok földdel való 
feltöltése után a földszín olyannyira 
megemelkedett, hogy jelenleg úgy 
tűnik, mintha a templom az utca szintje 
alatt lenne. 1877-ben az egyik 
falrésben emelték a hős szerzetes, 
Krystyn Szykowski atya emlékművét.
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A vasútállomás épületének 
építése az 1859-1860-as évekre, 

majd átépítése 1895-re esik és az egyik 
legpompásabb épületnek számít 
a Krakkó-Lvov vasútvonalon. 1872-ben 
Przemyśl vasúti összeköttetést kapott 
Budapesttel is.
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A bencésrendi nővérek 
apátsága, amelyet a XVII. század-

ban alapítottak, bástyás védőfallal lett 
körülvéve. A XVIII. században épült fel 
a késő barokk Szentháromság 
templom valamint a kolostor. Az 
apátság a város Sanon túli, a folyó 
balparti részének legrégibb műemléke.

1818
Przemyśl Járás Nemzeti Múzeu-
ma a II. világháború alatt megron-

gálódott bérházak helyén 2008-ban 
épült új épületben. A Kárpátaljai 
(Podkarpackie) vajdaság legrégebbi és 
a legnagyobb gyűjteményével rendel-
kező, folyamatosan bővülő múzeu-
mában érdemes megtekinteni az 
állandó és az időszakos kiállításokat.
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1630-ban épült görög katolikus 
pravoszláv fatemplom Kruhel 

Wielki településen. A néhány évvel 
ezelőtt részben felújított templom az 
egyik legrégebbi ilyen típusú műemlék 
Lengyelországban.

A karmelita nővérek temploma 
és kolostora, amely az  1899-1900 

-as években épült. A neogótikus 
templom az Óváros legmagasabban 
elhelyezkedő temploma. A téglafallal 
körülvett templomot az előzetes 
bejelentkezés alapján egyeztetett 
időpontban lehet meglátogatni.  
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A karmelita templom és kolostor, amely 
a XVII. századból származik, a przemyśli 

Óváros fölött magaslik ki. Az országot felosztó 
hatalmak a barokk templomot a görögkatolikus 
felekezetű híveknek adták át, akik azt a saját 
székesegyházuk céljára változtatták meg, 
átalakítva a templom belsejét és átépítve 
a közvetlen szomszédságában álló kolosto-
répületet. Az utóbbi években a karmeliták 
a templomnak és a kolostornak visszaállították 
eredeti külsejét, renováláson ment keresztül 
annak impozáns belső tere is. 

Zniesienie
Przemyśl-t uraló hegység, amely-

nek neve a Tatárok itt történő 
legyőzésére emlékeztet. A Zniesienia 
legismertebb pontja a titokzatos Kopiec 
Tatarski (353 m) (Tatár domb), amely 
egy a legenda szerint a Tatárok által 
építtetett sírdomb, ahol a csatában 
elesett kán van eltemetve. A XIX század 
második felében az osztrákok a Zniesie-
nie-n néhány létesítményt építettek, 
amely a Przemyśl Erődítmény belső 
gyűrűjét képezte. A dombhoz legköze-
lebb a XVI b „Tatár domb” ütege látható, 
de a legnagyobb létesítmény a XVI 
„Zniesienie” erődítmény. Az erődít-
mény szomszédságában található 
a 2000-ben felépített Bizalmi Kereszt. 
A TV-torony mellett az erődítmény 
kapuja, mellette pedig a 2006-ban 
megépített, egész éves látványos-
ságokkal, mint felvonóval vagy szánkó-
pályával rendelkező sípálya felső 
állomása látható.

www.przemysl.pl

Vár, amelyet 1340-ben 
építtetett Nagy Kázmér király 

a város fölött uralkodó Várdombon. 
A várudvaron láthatók a rotunda és 
palatium – Vitéz Boleszláv uralko-
dásának idejéből származó 
épületek - maradványai. A Vár, 
amelyet  a XVI. században 
reneszánsz stílusban teljesen 
átépítettek,  többek között az 
Aleksander Fredro  nevét viselő 
Drámai Társaság - a legrégibb 
lengyel amatőr színháztársulat - 
színháztermének ad otthont.
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A római katolikus Főszéke-
segyház, amely a XV-XVI. 

században, a korábbi román 
stílusú  templom helyén, melynek 
maradványai az alagsorban 
maradtak fenn, gótikus stílusban 
épült. A XVIII. században barokk 
stílusban átépítették. A főszékese-
gyház mellett található a püspöki 
palota valamint a 71 méter magas 
késő barokk harangtorony, 
Przemyśl panorámájának jellegze-
tes eleme.   
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Érsekségi Múzeum
A székesegyház főbejáratával 

szemben, három egymással 
összekötött épületben: a XVI. 
századi egyházi iskolában, a XVI. 
századi segédlelkészi iskolában, 
valamint a XVII. századi zsoltáros 
iskolában van az Érsekségi 
Múzeum székhelye, amelynek 
névadója a megalapító, Szent 
Pelczar József Sebestyén 
Przemyśl-i püspök. A több mint 
százéves múzeum kivételesen 
gazdag egyházi művészeti gyűjte-
ménnyel rendelkezik.
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 A görögkatolikus Főszéke-
segyház a XVII. századi Jézus 

Szent Szíve barokk stílusú jezsuita 
templomban. A XX. században 
helyőrségi templom. 1991-ben 
a Szentatya, II. János Pál pápa a 
templomot a görögkatolikusoknak 
adta át, akik a templomot a keleti 
szertartás szükségleteinek megfe-
lelően alakították át. A templom 
belsejében található a műemlék-
ként nyilvántartott, Lubaczówból 
idehozott XVII. századi ikonosztáz. 
A főszékesegyház mellett áll 
a nemrég épült harangtorony, 
mögötte pedig a XVII. századi  
korábbi jezsuita kollégium 
épületében helyezkedik el a több 
mint százéves Érsekségi Múzeum, 
amelynek védőszentje a szentté 
avatott Józef Sebastian Pelczar 
egykori przemyśli püspök.
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térképen nem látható műemlékek
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Óratorony, amely a XVII. században késő 
barokk stílusban épült az akkoriban 

tervezett, de soha fel nem épített új görögkatoli-
kus katedrális harangtornyaként. 123 éven 
keresztül a harangtornyot a tűzoltóság használta 
mint tűztornyot és megfigyelő pontot. Belsejében 
helyezkedik el az egyedülálló kiállítási tárgyakkal 
rendelkező Harang- és Pipamúzeum, a kilátóte-
raszról pedig a przemyśli Óváros gyönyörű 
panorámája tárul a látogató elé.   
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Ferences-templom, 
amely a XVIII. században épült a gótikus 

templom helyén, a késő barokk valamint klasszi-
cista stílus jegyeit viseli. A templom rokokó 
stílusú belső tere a szobrok és freskók gazdag-
ságával imponál.
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A Piactéri polgárházak a XVI-XVII. 
századból, melyek a teret a korábbi négy 

oldal helyett most csak három részről ölelik. 
A polgárházak többségében, melyeket a XIX. 
században átépítettek, megmaradtak az eredeti 
oszlopos folyosók. Figyelemre méltó az 
egyedülálló lejtős Piactér is, amelynek a közepén 
álló reneszánsz városházat az országot felosztó 
idegen hatalmak 1812-ben lebontattak. 

88

A Przemyśli Várostörténeti Múzeum 
a XVI. századi polgárházban helyezkedik el, 

amelynek alagsori része is nyitva áll a látogatók 
előtt. A múzeumban többek között a polgárház 
érdekes belseje, a XIX. századi fényképész 
műterem valamint a Premyśl több mint ezeréves 
történetének szentelt kiállítás tekinthető meg.
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