
Michalowce - brama
turystyki na Zemplinie
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Barokowo-klasycystyczny dwór, dawna rezydencja szlachty z rodziny 
Sztaray, to niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków w Micha-
lowcach. Obecnie mieści się tu Muzeum Zemplina. Został wybudo-
wany w miejscu pierwotnego średniowiecznego zamku, który został 
przebudowany w okresie renesansu dla wygodnego życia i rozrywki 
mieszkańców pałacu. W 18. wieku ponownie nastąpiła nowa prze-
budowa w stylu barokowym, zostało dobudowane pierwsze piętro, 
nowa wieża oraz schody wejściowe. W 19. wieku dworek przeszedł 
ostatnią znaczniejszą przebudowę w stylu klasycystycznym. Do-
budowano parterowe boczne skrzydła, tworzące tzw. honorowe 
podwórze. Sztarajowie byli właścicielami zamku nieprzerwanie do 
1944 roku. Dwór wiąże się z różnymi legendami, takimi jak tajemni-
czy podziemny korytarz lub Biała Pani.

Pałac rodu Sztaray - siedziba Muzeum zemplina

Fundamenty rotundy
Fundamenty rotundy zostały odkryte w areale zemplinskiego 
muzeum, a ich powstanie jest określane między 9. a 12. wiekiem. 
Okres trzech wieków jest tak długi ze względu na fakt, że eksper-
ci nie mogą uzgodnić bardziej konkretnego czasu jej powstania. 
To miejsce jest jedną z tajemnic Słowackiej archeologii. Według jej 
odkrywcy Jaroslava Vizdala pochodzi rotunda z okrągłymi nawami i 
apsydą w kształcie podkowy z czasów Wielkomorawskiej rzeszy, na 
tym obszarze są dowody zasiedlenia już z  
9. wieku. Inni archeolodzy, uważają jednak, 
że pochodzi ona z 11. wieku i dał go zbu-
dować król węgierski, który był właścicie-
lem wszystkich gruntów w kraju. Rotunda 
podobno służyła jako kościół parafialny dla 
mieszkańców okolicznych wsi. Prawdopo-
dobnie został poświęcony św Archaniołowi 
Michałowi. Podczas badań rotundy została 
odkryta wewnątrz, płyta kamienna z napi-
sem, który nie został jeszcze odczytany.



Kaplica na Górce /Horka lub Hradok/ została zbudowana jako ro-
dzinny grób rodziny Sztaray Została zbudowana przez hrabiego An-
toniego Sztaraya i jest poświęcona św. Antoniemu z Padwy. Hrabia 
jednak niezdołal dożyć budowy, zmarł tuż przed jej rozpoczęciem. 
Kaplica została ukończona i poświęcona w 1898 roku. W niej, oraz w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie pochowano członków rodziny Szta-
rajowców i ich krewnych.

Ratusz – Urząd miejski
Budynek urzędu miejskiego w Michalowcach został zbudowany 
specjalnie tylko dla samorządu terytorialnego w roku 1928. Na dachu 
została umieszczona wieża obserwacyjna, co ułatwiało pracę miejs-
cowych strażaków. Później umieszczono na niej zegar. Dach i pod-
dasze budynku zostały zniszczone przez pożar, końcem 20 wieku. Na-
przeciwko ratusza wcześniej znajdował się mały park, w którym było 
w 1939 umieszczone brązowe popiersie polityka i pioniera ukraiń-
skiego odrodzenia narodowego, Adolfa Dobrianskiego, jako symbol 
wspólnych wysiłków Słowaków, Rusinów - Ukraińców i Czechów przy 
budowaniu czechosłowackiego państwa. Później popiersie zostało 
przeniesione kilka razy.

kaplica antoniego z Padwy
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W 1911 roku był na jednym z michalowskich placów wybudowa-
ny pałac michalowskiego handlowego i kredytowego banku s.a., 
który obecnie uważany jest za klejnot architektury Michalowiec. 
Jest on zbudowany w stylu klasycystycznym, a jego fasadę zdobią 
sceny pseudorokokowe - rzeźby pszczół, rzemieślników, rolników 
i marynarzy. Ponadto, oprócz banku były tutaj małe sklepy, różne 
punkty usługowe, na pierwszym piętrze zaś biura i mieszkania. Dziś 
w pałacu znajduje się zemlinskie Centrum Kultury, ale są tam rów-
nież siedziby innych organizacji, restauracja oraz wydawca gazety 
regionalnej.

Pałac bankowy

Ciekawe elementy architektoniczne, takie jak ul, reliefy kowala na 
fasadzie, zainteresują również na natępnym ważnym budynku w 
mieście. Oryginalny budynek, który stanął w tym miejscu powstał w 
19. wieku, ale około 1912 roku, jeden z najbogatszych i najbardziej 
wpływowych ludzi Michalowiec - bankier i farmaceuta Bartłomiej 
Czibur - zdecydował się na przebudowę w stylu węgierskiej sece-
sji. Budynek zmienił cały swój pierwotny wygląd, stając się ozdobą 
„glównej ulicy“. Były i tu różne banki i biblioteka, dziś są tu kom-
pleksowe usługi zdrowotne.

budynek banku



Nazwa budynku pochodzi od nazwiska jednego z oryginalnych 
architektów pałacu, który powstał około 1905 roku w stylu sece-
syjnym lokalnym. Typową cechą budynku jest narożna kwadratowa 
wieża ukończona młotkami, symbolem hutnictwa. W jednej części 
pierwotnie znajdował się hotel, obok mieszkania. Przez długi czas 
pałac był własnością rodziny Durschlagowców.

budynek Groszowego Pałacu
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Mieszkańcy Michalowiec znają ten budynek jako „sąd stary“, ponie-
waż znajdował się tu kiedyś sąd z własnym kompleksem więzien-
nym. Cele więzienne były zlokalizowane także pod budynkiem. W 
drugiej połowie 18. wieku służył jako urząd solny, który posiadał 
magazyny, a sto lat później budynek stał się siedzibą urzędu.

Stary budynek sądu



Dom rolnika
Trzykondygnacyjny budynek narożny z dwuspadowym dachem i 
kopułą został zbudowany jako siedziba Wzajemnej kasy rolniczej 
i spółdzielni rolniczych w 1929 roku. Ten bank zdecydowała się 
zbudować Rolnicza Spółdzielnia w Michalowcach (1920) z grupą 
rolników z powiatów Michalowce, Wielkie Kapuszany, Snina, Hu-
menné i Medzilaborce. Na położenie budynku banku wybrano 
bardzo strategiczne miejsce - róg ulicy Dolnej i targu na placu 
Sztarajowców, w pobliżu był hotel i karczma.
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złoty byk
Zabytkowy budynek złoty byk jest jedną z atrakcji Michalowiec i jed-
nym z najstarszych budynków w mieście. Nowy piętrowy hotel, zło-
ty byk, postanowił tu zbudować na miejscu zburzonego domu, je-
den z najbogatszych mieszkańców miasta Gabriel Strömpl, w latach 
1905 -1906. Ro-
dzinną włas-
nością Ström-
plowców było 
kilka jatek, 
więc fakt, że 
majestatyczna 
fasada bu-
dynku jest 
ozdobiona po-
złacaną głową 
byka, nie jest 
z pewnością 
zaskoczeniem. 
Budynek o du-
żej przestrzeni 
był świadkiem 
różnych spot-
kań partii politycznych i stowarzyszeń, bali, przyjęć, teatrów ama-
torski, szkoleń, ale również przeżywał okres „godzinowego hotelu.“ 
Budynek nabył swoją obecną formę w 2001 roku po gruntownej 
renowacji.

Obserwatorium
W 1981 roku powstało Powiatowe ludowe obserwatorium w Mi-
chalowcach, dotowana organizacja, która miała na celu przyciąg-
nięcie do astronomii i nauk pokrewnych, nie tylko uczniów i stu-
dentów, ale także ogół społeczeństwa. W 1986 roku przeniosła się 
do budynku Moussonowego domu, w którym ma swoją siedzibę 
do dziś.



Kościół rzymsko-katolicki pod koniec 13. wieku został zbudowany 
przez szlachtę michalowską Nagymihályowców. W 16. - 18. kilka 
wieków należał na przemian do protestantów i katolików. Po pod-
paleniu go za namową hrabiego Imre Sztaraya, odbudowano go 
i kościół gotycki stał się tym samym barokowym. Interesujące są 
także artefakty z wnętrza kościoła, takie jak gotyckie pastoforium, 
późnorenesansowe epitafium nieznanego arystokraty, barokowy 
ołtarz z 1721 z młodszym obrazem na ołtarzu, Matki Boskiej, pat-
ronki, rokokowa ambona i ławki kościelne z 19. wieku.

Rzymskokatolicki kościół 
Najświętszej Maryi Panny



z
a

b
y

t
k

i

bazylika zesłania ducha świętego
Świątynia zesłania ducha świętego w stylu neobizantyjskim została 
zbudowana przy klasztorze redemptorystów w 1934 do 1935 roku. 
Oprócz starych obrazów i ikon, które zostały przeniesione z pier-
wotnej kaplicy w klasztorze,we wnętrzu kościoła można znaleźć 
nowsze ikony malarza z Użhorodu Józefa Bokszaja i ikonostas, bal-
dachim powyżej, ambonę, które są dziełem Władimira Sicinskiego. 
W 1950 roku, na mocy rozporządznia ówczesnego państwa koś-
ciół stał się katedrą Kościoła prawosławnego. W 2012 roku stał się 
Bazyliką Mniejszą.

Obecnie ponownie pieczę nad świątynią mają redemptoryści, a 
kilka lat temu zostały złożone w bocznym ołtarzu relikwie błogo-
sławionego Metodego Dominika Trczki.



Kościół zbudowany jest w stylu barokowo-klasycystycznym, powstał 
w drugiej połowie 18. wieku. Okoliczności jego budowy nie są jas-
ne, istnieje kilka wersji. Jedna z nich mówi, że na miejscu obec-
nego kościoła stał drewniany kościół obrządku wschodniego tzw. 
Cerkev. Według drugiej wersji mogą być wdzięczni tutejsi wierzący 
cesarzowej Marii Teresie, która odwiedziła Michalowce na drodze 
do Mukaczewa i zobaczyła tylko na wpół zbudowany kościół z da-
chem krytym strzechą, to zachęciło ją do wysłania 28 pracowni-
ków do ukończenia kościoła.

Grekokatolicki kościół parafialny 
Narodzenia Matki bożej
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Arcybiskupska prawosławna katedra została wybudowana  
w 90-tych latach 20. wieku.

Prawosławny kościół katedralny 
Cyryla i Metodego

Rzymskokatolicki kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Rzymsko- katolicko wierzący mają zupełnie nowy kościół poświę-
cony Najświętszemu Sercu Jezusa. Imponująca jest rzeźba Jana 
Pawła II. naturalnej wielkości, na kamiennym cokole, przed głów-
nym wejściem do kościoła.



Kościół dla wierzących ewangelików jest także nowy, wybudowa-
ny w nowoczesnym 
szwedzkim stylu.Znaj- 
duje się tu, miejsce na 
studium biblii, biblio-
teka i kuchnia. Kościół, 
po jedenastu latach 
udało się dokończyć 
dzięki finansowym 
zbiórkom wiernych 
miejscowego kościoła 
oraz dotacjom kościo-
ła z Bawarii.

Odnowiona kaplica Matki Bożej Różańcowej znajduje się w Parku Po-
koju a w 2006 roku  poświęcona została przez biskupa pomocniczego 
w Koszycach.

kościół Ewangelicko-augsburski

Rzymskokatolicka kaplica 
Matki bożej Różańcowej

kościół Reformowany w Słowacji

Kościół Reformowany w Słowacji jest także nowy, a jego architek-
tura jest godna miejsca 
świętego. Cały kom-
pleks został zbudowa-
ny w różnych etapach. 
Kościół został ukoń-
czony i konsekrowany 
w 1996 r., potem zbu-
dowano salę dla chó-
ru,  wreszcie w 2001  
została zbudowana 
plebania.



www.dolnyzemplin.sk
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 
Inwestujemy w waszą przyszłość

Materiał ten został opracowany przy wsparciu finansowym 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie 
Michalowce – brama turystyki Zemplina.

UNIA EUROPEJSKA


