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Парафіяльний костел
(зруйнований)
Former parochial church

Костел Єзуїтів
(зруйнований)
Former Jesuit church

Вздвиженська церква
Church of Exaltation 
of the Holy Cross

Highlight of Ternopil was parish church on the corner of Ruska 
and Mickiewicz (modern boulevard Shevchenko). The majestic 
and elegant building in the Gothic Revival style impressed by 
its beauty and perfection. 62-meter high slim tower-spire, 
though poryvayuchys in the sky, dominated the whole city. She 
even served as a supervisory fire tower. Were pleasantly sur-
prised by its beauty and stained glass interior, especially 
carved main altar and pulpit. Rear up this beautiful designed 
by renowned Lviv architect Professor Tadeusz Marian Talovs-
koho.
 The history of its construction began with the creation in 
1897 Committee, which began collecting donations. Organized 
charity concerts, Festyny. Costs only a "skeleton" structure and 
two altars reached 250 thousand crowns. It was planned that 
200,856 crowns will the city government, 104,285 crowns will 
be covered by the competition - special tax structure, and 
123,000 crowns will come from voluntary donations. Already 
in September 1904 consecrated the cornerstone of the struc-
ture. In the crowded ceremony procession came from the sur-
rounding villages: White, Dovzhanky, Domamorycha, Dychkova, 
Great Hlybochka, Ivanivka, Kurivets, Kutkovets and Pronyatyna. 
Guide all labor for the construction of the church took over the 
railway engineer Stefan Nevhoff. The work was done fairly 
quickly. To make the structure stronger and lighter, practiced 
interesting technical solutions. In May 1908 the newspaper re-
ported the dedication of the cross on the dome of the temple, 
ofirovanoho Sodality Pan. In November the same year, city 
council bought for 3000 crowns the altar with the arms.

Окрасою Тернополя був парафіяльний костел на розі вулиць 
Руської і Міцкевича (сучасного бульвару Шевченка). Велична 
і витончена споруда у неоготичному стилі вражала своєю 
красою і довершеністю. 62-метрова струнка вежа-шпиль, 
ніби пориваючись у небо, домінувала над усім містом. Вона 
слугувала навіть спостережною пожежною вежею. Дивували 
своєю красою вітражі й внутрішнє оздоблення, особливо 
різьба головного вівтаря і амвона. Споруджувався цей кра-
сень за проектом відомого львівського архітектора профе-
сора Тадеуша Мар'яна Тальовського. 
 Історія його будівництва почалася із створення у 1897 
році комітету, який почав збирати добровільні пожертви. Ор-
ганізовувано доброчинні концерти, фестини. Кошти тільки на 
"скелет" будови і два вівтарі сягали 250 тисяч корон. Планува-
лося, що 200856 корон надасть міська влада, 104285 корон 
буде покрито за рахунок конкуренції — спеціального податку 
на будову, а 123000 корон надійде від добровільних пожерт-
вувань. Вже у вересні 1904 року освячено наріжний камінь 
будови. На велелюдну церемонію прибули процесії з навко-
лишніх сіл: Білої, Довжанки, Домаморича, Дичкова, Великого 
Глибочка, Іванівки, Курівець, Кутковець і Пронятина. Керівни-
цтво усіма роботами на будові костелу взяв на себе залізнич-
ний інженер Стефан Невґофф. Роботи велися досить жваво. 
Щоб зробити споруду міцнішою і легшою, застосувались 
цікаві технічні рішення. Вже у травні 1908 року газети повідо-
мили про освячення хреста на куполі храму, офірованого Ма-
рійською дружиною пань. У листопаді того ж року міська рада 
закупила за 3000 корон вівтар з гербом. 

Our city once famous for another interesting building - Jesuit 
Church. It was the smallest church in Ternopil, and therefore 
probably most secluded. He served as a parish without the 
right to parishes for Rudky suburb, known as Zaruddya 
(Zaruda). He stood on the street that was the name of one of 
the leading figures of Jesuits - Peter complaints. Now here 
Opilskoho Julian Street. Jesuits came to our town in 1820. This 
is due to the opening of school, where the first teachers were 
Jesuits. There was also a noble konvikt who took care of the 
monks. They occupied the main room of the Order Dominicans.
 In 1901 the church completed construction. For Septem-
ber 29, 1901 solemn consecration of buildings, which was at-
tended by Roman and Greek Catholic clergy. Rear up on church 
Lviv architect Dioniziya Krychkovskoho. Painted - artist Tabins-
kiy. Rizbyarski and carpentry work performed Klimek.
 It was three naves in Romanesque style building newer 
time. Uvinchuvala its four-tower and small tower in the middle 
of the roof. Trail building was 42 m, width - 17 m decoration of 
the church were made in the Romanesque-Baroque style. In 
the main altar housed a statue of the Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary, brought from Paris, in the left side 
altar - a statue of St. Ignatius (a copy of Rubens). On the right 
side at the altar of the Holy Cross, of 1820, presented by Do-
minicans in 1820. The body brought unto from Silesia, had 18 
registers. Publicized building electricity.

Славилося наше місто колись ще однією цікавою спорудою — 
Єзуїтським костелом. Це був найменший костел у Тернополі, 
а тому, напевно, найзатишніший.  Він виконував роль 
парафії без права парафії для передмістя за Рудкою, 
відомого ще як Заруддя (Заруда). Стояв на вулиці, що мала 
ім'я одного із чільних діячів ордену єзуїтів — Петра Скарги. 
Тепер тут вулиця Юліана Опільського. Єзуїти з'явились у на-
шому місті 1820 року. Пов'язано це із відкриттям гімназії, де 
першими вчителями були єзуїти. Існував ще й шляхетський 
конвікт, яким опікувалися ченці. Вони займали головно 
приміщення ордену домініканів. 
 У 1901 році будівництво костелу закінчено. Вже 29 ве-
ресня 1901 року відбулось урочисте освячення споруди, в 
якому брало участь римо- і греко-католицьке духовенство. 
Споруджувався костел за проектом львівського архітектора 
Діонізія Кричковського. Розмалював — художник Табінський. 
Різьбярські та столярні роботи виконав Клімек.  
 Це була тринефна споруда у романському стилі 
новішого часу. Увінчувала її чотириповерхова вежа і неве-
личка дзвіниця посередині даху. Довжина споруди станови-
ла 42 м, ширина — 17 м. оздоблення костелу було виконане 
у романсько-бароковому стилі. У головному вівтарі 
розміщувалася статуя Непорочного Зачаття Пречистої Діви 
Марії, привезена із Парижа, у лівому бічному вівтарі — ста-
туя святого Ігната (копія роботи Рубенса). З правого боку 
був вівтар святого Хреста, роботи 1820 року, подарований 
домініканами у 1820 році. Орган, спроваджений із Сілезії, 
мав 18 регістрів. Освітлювалася споруда електрикою.

Церква Різдва 
Христового
Church of the Nativity

В центрі міста, на розі вулиць Руської і митрополита Мстис-
лава милує око старовинний храм оригінальної архітекту-
ри�— церква Різдва Христового, або, як її ще називають, Се-
редня. Вона належить до найдавніших споруд міста. У�давні 
часи до неї прилягали міські вали, поряд була Кам'янецька 
брама. Уперше про дерев'яну церкву згадується у королів-
ській грамоті від 6 липня 1566 року, де йдеться про укрі-
плення міста сином Яна Тарновського — Христофором. У ній 
говориться, що міський мур тягнувся зі сходу вулицею 
Кам'янецькою (частина теперішньої Руської), або так званим 
головним трактом, близько церкви Різдва Христового. 
 Історія кам'яної оборонної споруди починається 
з�1602-го. У храмі зберігалася записна книга, в якій зазнача-
лося, що він будувався з липня 1602 до вересеня 1608 року, 
фундаторами були ктитори Василь Ігнатович, відомий під 
прізвиськом Чайка, і Семен Григорович. 
 Кам'яна церква неподалік валу була одночасно оборон-
ною спорудою і входила у загальний комплекс захисту міста. 
Первісно вона сягала по нинішній бабинець, де над двери-
ма і був згадуваний фундаційний напис. Пізніше спереду до-
будували притвор, але в такий спосіб, що над ним була сте-
ля, а над нею, на поверсі, церквиця, а точніше, приділ Пре-
святої Тройці. Тоді ж добудували два невеликі бокові бастіо-
ни і перехідні галереї. Практично під одним куполом діяло 
дві церкви — Різдва і Святої Тройці. Грамота львівського 
єпископа Йосипа Шумлянського 1668 року засвідчувала 
утворення братства для молоді при церкві Святої Тройці.

На пагорбі, над ставом, неподалік від Львівської брами 
здавна височить церква Воздвиження Чесного Хреста, звана 
в народі Надставною. Побудована вона у ренесансному 
стилі. Перші історичні відомості про цю церкву знаходимо в 
грамоті князя Костянтина Острозького від 1570 року, хоч 
народні перекази пов'язують існування церкви в цьому місці 
із періодом князювання Данила Галицького. Первісний 
вигляд церкви зберегла тільки її середня частина. Передню 
вежу, що була колись рівночасно і дзвіницею, добудовано у 
1627 році. Про це засвідчував напис, який до наших днів не 
зберігся. Твердив він, що вежу-дзвіницю побудовано за па-
нування у місті Томи Замойського та його дружини Катерини 
(походила з Острозьких), за єпископа Єремії Тисаровського, 
1627 року, місяця липня, 28 дня. 
 Відомості про "муровану церкву над ставом, а при ній 
священика Євстахія, що мешкає в домі, побудованому біля 
церкви", знаходимо також у подорожньому щоденнику 
мандрівника Ульріха фон Вердума. В інвентарі міста 1672-го 
року в списках будівель при вулиці Львівській також 
зареєстрована «з каміння мурована церква над ставом, що 
стоїть недалеко від Львівської брами».
 У церкві Чесного Хреста знаходився також чудотворний 
образ Пречистої Діви, стверджений грамотою єпископа 
Атанасія Шептицького у 1730 році. Опікувався ним шевський 
цех, оскільки передав ікону тернопільський швець Марке-
вич. Потім чудотворна зберігалась у Середній церкві.
 Існують перекази, що в Надставній церкві була більш 
давня чудотворна ікона Божої Матері. 

In the city center, on the corner of Ruska and Metropolitan 
Mstislav please the eye with an ancient temple architecture of 
the original? - Church of the Nativity, or, as it is called, average. 
It is one of the oldest buildings of the city. In? Ancient times it 
adjoined the city walls, near the gate was Kamenet. For the 
first time on a wooden church mentioned in the royal charter 
of July 6, 1566, concerning the strengthening of the son of 
John Tarnovsky — Christopher. It states that the city wall 
stretched from the east street Kamenets (part of the current n) 
or so-called main tract, near the Church of the Nativity.
The history of rock begins with defense facilities? 1602-th. In 
the temple remained phonebook, indicating that it was built 
from July 1602 to September 1608, the founders were the 
founder of Basil Ignatovich, known by the nickname Gull, and 
G. Simon.
 A stone church near the shaft was also Fortifications and 
included in the total range of protection. Originally she 
reached for the current babynets, where over the door and was 
mentioned foundational inscription. Later, the front porch 
were added, but in a way that it was over the ceiling, and 
above it on the floor, tserkvytsya, or rather, take the Holy Trin-
ity. Then were added two small bastions and transient side 
gallery. Almost under the same dome there were two churches 
- the Nativity and the Holy Trinity. Diploma Lviv Bishop Joseph 
Shumlyansky in 1668 testified education fraternity for young 
people at the Church of the Holy Trinity.

On the hill above the pond, near the gate of Lviv has long 
dominated the church of the Exaltation of the Cross, called the 
people Nadstavnoyu. Build it in Renaissance style. The first 
historical information about this church is found in the charter 
of Prince Ostrozky of 1570, though folk stories linking the 
Church in this place with the period of the reign of Daniel Gali-
cian. The initial appearance of the church retained only its 
middle part. Head tower that was once at the same time and 
bell tower, completed in 1627. This inscription testified that up 
to now has not survived. He claimed that the tower-tower built 
by the rule in Thomas Zamoyski and his wife Catherine (came 
from Ostrog), by Bishop Jeremiah Tysarovskoho, 1627, the 
month of July, 28 days.
 Information about the "Brick Church in the pool, and when 
it Eustachian priest living in a house built near the church," we 
find also in the travel diary traveler Ulrich von Werdum. In the 
inventory of 1672 year in the list of buildings in the streets of 
Lviv also registered "with stone stone church in the pool, 
standing near the gate of Lviv."
 In the church of the Holy Cross was also the miraculous 
image of the Virgin, Bishop Athanasius statements diploma 
Sheptytsky in 1730. Took care of his shoe shop, as conveyed 
icon Ternopil shoemaker Markevitch. Then the miraculous pre-
served in Central Church.
There are legends that Nadstavniy Church was the ancient 
miracle-working icon of Our Lady.

Велика синагога
(зруйнована)
Former sinagogue

Old Synagogue at the hem (was slightly higher than the con-
temporary music school) struck perfection strict Gothic-
Renaissance forms. In its architectural elegance and felt a dis-
tinct oriental influence. Building stone temple formed the rec-
tangle with strilystymy windows. The only ornaments were 
attic, decorated arcade.
 Actually, the beauty of buildings, elegant and restrained, 
created forms of integrity, free from non-constructive applica-
tions. In? Your travel diary for him in 1672 traveler Ulrich von 
Werdum wrote that such a beautiful, built of stone synagogue 
he had not seen anywhere else in Poland. Artistic value was in-
terior temple. These were the original form candlesticks to 
complement openwork wicker metal elements jewelry, antique 
hapty. In the synagogue adjacent streets and Babada? Sta-
roshkilna. their names associated with the history of the Jews 
of Ternopil. Name Staroshkilna testified that there was an old 
Jewish school heyder - before school nytsya Yosyf Pearl. A 
Babady - known in Ternopil family rabbis. One of them - Gersh 
Babad - was a minister of the ancient temple. Another street in 
the area bore the name of Baron Moritz Hirsch - Jewish philan-
thropist, founder of the charitable foundation for the Jews of 
Galicia, Russia, Romania.
 During the German occupation of Ternopil old synagogue 
burned and destroyed. In the midst of the fire burned and 
Jewish ritual book entries are stored. The remains of ancient 
buildings dismantled during the postwar reconstruction of 
the city.

Стара синагога на Подолі (стояла трохи вище від сучасного 
музичного училища) вражала довершеністю строгих готич-
но-ренесансних форм. У її архітектурі відчувалася витонче-
ність і виразний східний вплив. Кам'яна будівля божниці 
утворювала прямокутник зі стрілистими вікнами. Єдиною 
оздобою був аттик, прикрашений аркадою. 
 Власне, красу споруди, вишукану і стриману, творила 
цілісність форм, вільна від неконструктивних додатків. 
У�своєму подорож ньому щоденнику за 1672 рік мандрівник 
Ульріх фон Вердум писав, що такої гарної, збудованої з ка-
меню синагоги він не бачив ніде у Польщі. Художню цінність 
становило внутрішнє оздоблення божниці. Це були оригі-
нальної форми свічники, які доповнювали ажурне плетиво 
металевих елементів прикрас, старовинні гапти. До синагоги 
прилягали вулиці Бабада і�Старошкільна. їх назви пов'язані 
з історією єврейства Тернополя. Назва Старошкільна свідчи-
ла, що тут була стара єврейська школа-хейдер — поперед 
ниця школи Иосифа Перля. А Бабади — відома на Тернопіллі 
родина рабинів. Один із них — Герш Бабад — був служите-
лем цієї старовинної божниці. Ще одна вулиця у цьому райо-
ні носила ім'я барона Моріца Гірша — єврейського філантро-
па, засновника доброчинної фундації для євреїв Галичини, 
Росії, Румунії. 
 Під час німецької окупації Тернополя стару синагогу спа-
лили і зруйнували. У вирі вогню згоріли і єврейські книги ри-
туальних записів, які тут зберігалися. Рештки старовинної бу-
дівлі розібрано у роки післявоєнної відбудови міста.

Замок
Castle

The first entry in the biography of Ternopil - April 15, 1540? - 
Associated with the royal permission to build a castle on the 
Seret castellan of Cracow, Jan Tarnovsky. This fortification was 
cut way different riders on wide expanses of Terebovlia to 
Busk, where at that time there was no great fortifications, al-
though the nature created all conditions for this. Hundreds of 
skilled handicraft hands began to build a new fortress walls 
that had become a stronghold of Polish invaders in Podolsk 
land. Construction lasted eight years and ended in 1548.
 In 1566 the privileges mentioned Ternopil Castle (as 
active) and its founder. Due to the considerable cost of build-
ing the city exempt from many taxes. Strengthened and 
dobuduvav castle is the son of John Tarnovsky - Christopher. A 
lot of money invested in the completion and expansion of the 
castle and Tomasz Zamoyski, who received the city as dowry of 
his wife Catherine, daughter of the famous Ukrainian cultural 
figure and patron Prince Ostrozky.
 In the first half of XVII century fortress fortifications Terno-
pil were rectangular in shape. On the part of the castle was 
protected by a deep ditch and rampart and fortified oak pali-
sade. From the west it is washed water artificial pond was cre-
ated in 1548. On the spurs of the shaft were two towers: Fur-
rier - the pool, near Vozdvyzhenska church and shoe - on the 
edge of the floodplain meadows in the area around the pre-
sent park and culture? Rest Shevchenko (title defense towers 
associated with the furry and shoemaking shops) .

Перший запис у біографії Тернополя — 15 квітня 1540 року�— 
пов'язаний із королівським дозволом на спорудження замку 
над Серетом Краківському каштеляну Яну Тарновському. Ця 
фортифікаційна споруда мала перекрити шлях різним наїзни-
кам на широких просторах від Теребовлі до Буська, де на той 
час не було жодного великого укріплення, хоча сама природа 
створила всі умови для цього. Сотні вправних ремісницьких рук 
почали зводити мури нової фортеці, що мала стати оплотом 
польських завойовників на Подільській землі. Будівництво три-
вало вісім літ і завершилось у 1548 році. 
 У привілеї 1566 року згадуються тернопільська фортеця 
(як діюча) та її фундатор. У зв'язку із значними витратами на 
будівництво місто звільняється від багатьох податків. Укрі-
пив і добудував замок вже син Яна Тарновського — Христо-
фор. Немало коштів вклав у добудову і розширення замку 
також Томаш Замойський, який отримав місто як придане 
своєї дружини Катерини, дочки відомого українського куль-
турного діяча і мецената князя Костянтина Острозького. 
 У першій половині XVII століття фортечні укріплення 
Тернополя мали форму прямокутника. З боку міста замок 
був захищений глибоким ровом і валом та укріплений дубо-
вим частоколом. Із заходу його омивали води штучного 
ставу, створеного у 1548 році. На відрогах валу стояли дві 
оборонні вежі: Кушнірська — над ставом, неподалік Воздви-
женської церкви, і Шевська — на краю заплавних лугів, при-
близно в районі теперішнього парку культури і�відпочинку 
імені Тараса Шевченка (назви оборонних веж пов'язані з 
кушнірським і шевським цехами). 

Успенська церква
Assumption Church

In Mikulinetska suburb towered church of the Assumption of 
the Blessed Virgin Mary, known as a monastery. The wooden 
church was built in 1636. Just this year postscript dated pres-
tolnye gospel handed "Assumption Church in the suburb of Ter-
nopil." At Assumption Church was the Basilian monastery, and 
in 1744 it passed a secular priest.
 The mention of the temple found in the "Star Galicia for 
1852 p.:« In Ternopil, is now three churches, namely the Holy 
Cross in the suburb of Lviv in the pool, Cross-Christmas in the 
city, monastery, or Assumption of the suburbs Mikulinetska. " 
Ibid - information about Lviv Gospel with the words that men-
tion of the third Cossacks, as the author thinks about staying 
Cossack Bohdan Khmelnytsky in 1656 on the outskirts of Ter-
nopil.
 In 1836 th wooden church was demolished and it is th 
same place built masonry. It was one of the best examples of 
church buildings Empire style. The church had three Byzantine 
domes-domes. At that time with her there were 2,700 parish-
ioners. Bell Tower of hewn stone in the Romanesque style built 
in 1837. At the heart of it was square, and above passed in oc-
tahedron and ended tsybulyastym original dome.
 Above the door bell above the cornice are carved from 
stone statues in human height: left - St. Peter, holding in his 
hands the Gospel and the keys in the middle - the figure of 
Jesus Christ with raised right hand (the left - globe), right - the 
figure of St. Paul open the Gospel and Cross.

На Микулинецькому передмісті височіла церква Успення 
Пречистої Діви Марії, знана ще як Монастирська. Дерев'яний 
храм було збудовано до 1636 року. Саме цим роком датова-
но дописку на престольному Євангелії, переданому "церкві 
Успенія на передмісті Тернопільськім". При Успенській 
церкві був монастир отців василіян, та в 1744 році її переда-
ли світському священику.
 Згадку про храм знаходимо у «Зорі Галицькій за 1852 p.: 
«В Тернополі є тепер три церкви, а саме: Чесного Хреста на 
передмісті Львівськім над ставом, Хресто-Рождественська в 
самому місті, Монастирська, або Успенська на передмісті 
Микулинецькім». Там же — відомості про Львівське Єванге-
ліє із написом, де згадується про третю козаччину, як гадає 
автор, про перебування козаків Б. Хмельницького у 1656 
році на околицях Тернополя.
 У 1836-му дерев'яну церкву розібрали і на то му ж місці 
звели муровану. Це був один із кращих зразків церковної 
споруди стилю ампір. Церква мала три візантійські бані-ку-
поли. На той час при ній налічувалось 2700 парафіян. Дзві-
ницю із тесаного каменю у романському стилі спорудили в 
1837 році. В основі вона була чотирикутна, а вгорі перехо-
дила у восьмигранник і завершувалась оригінальним цибу-
лястим куполом.
 Вище дверей дзвіниці над карнизом були різьблені з 
каменю статуї в людський зріст: зліва — святого Петра, який 
тримає у руках Євангеліє та ключі, посередині — фігура Ісуса 
Христа з піднятою правою рукою (у лівій — земна куля), пра-
воруч — постать святого Павла з відкритим Євангелієм та 
хрестом.

Катедральний собор
Cathedral

One of the old buildings that survived to our time, is the Do-
minican church, built in 1749-1779, respectively.
Foundational act of the then owner of Joseph Potocki shows 
that this was given a place on the corner of Ternopil shafts. 
The church is built of hewn stone in the Baroque style, deco-
rated with carvings and stone statues.
 Crowned the structure of the central dome and two towers 
of the original tent. The nature of the temple was a defensive 
structure. When it is located the monastery. For the mainte-
nance of religious founder wrote Stehnykivtsi village, which 
was owned by monks of the Order of Dominicans until the 
monastery is 12 monks. Between the church and the monas-
tery is closed, so-called Italian courtyard.
 Interior painting made famous Polish artist Stanislaw 
Stroyinskyy, who lived in Lviv. The frescoes of the church re-
flected the major events of the history of the Dominican Order, 
and painting benches right on Mary Rosary. Rosary or Rosary, is 
a key attribute in the Marian cult Dominicans. In 1778 con-
struction of the temple was completed.
 Sanctified Church in 1779 th. At that time there were sev-
eral altars. Home - St. Vintsentiya of Ferrara, on the right - the 
Mother of God Rosary, St. Albert and St. Thomas Aquinas, Jesus 
Christ was crucified. On the left, from the choir, erected altars 
of St. Dominic, Jacek and dishonor, of St. Mary Magdalene and 
St. flowed.

Однією із старовинних споруд, що дійшли до нашого часу, є 
Домініканський костел, збудований у 1749—1779 роках. 
 Фундаційний акт тодішнього власника міста Йозефа По-
тоцького засвідчує, що для цього було відведено місце на 
розі тернопільських валів. Костел побудовано з тесаного 
каменю в стилі бароко, оздоблено різьбою та кам'яними ста-
туями.
 Вінчали будову центральна баня і дві оригінальні ша-
трові вежі. За своїм характером храм був оборонною спору-
дою. При ньому розташувався монастир. На утримання мона-
хів фундатор записав село Стегниківці, яке мало належати 
ченцям ордену домініканців доти, поки в монастирі буде 12 
монахів. Між костелом і монастирем є закритий, так званий 
італійський, дворик.
 Розпис інтер'єру здійснив відомий польський художник 
Станіслав Строїнський, який проживав у Львові. Фрески кос-
телу відображали основні події історії ордену домініканців, 
а розпис правої лави присвячений Богородиці Вервиці. Вер-
виця, або розарій, є головним атрибутом у Богородичному 
культі домініканців. У 1778 році будівництво храму було за-
кінчено. 
 Освячений костел у 1779-му. На той час у ньому було 
кілька вівтарів. Головний — святого Вінцентія з Феррари, 
праворуч — Матері Божої Вервиці, святого Альберта і свято-
го Томи Аквінського, Розп'ятого Ісуса Христа. Ліворуч, почи-
наючи від хорів, споруджено вівтарі святого Домініка, Яцека 
і Неслава, святої Марії Магдалени і святої Теклі.


