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ДОМІНІКАНСЬКИЙ МОНАСТИР
 
Розташування: Підкамінь, Львівська область

Вперше в історичних документах монастир згадується у 1464 р., коли власник Підкаменя Петро Цебровський запросив 
домініканців в це селище, щоб вони розвивали тут духовне життя.  У 1946 р. радянська влада організувала тут концтабір для 
українського духовенства та в радянський час пересильну тюрму. Згодом у монастирських мурах було засновано психоневрологічний 
інтернат закритого типу.  У 1997 р. сакральні споруди та частину келій передали монахам Студійського уставу УГКЦ. Того 
самого року розпочалася відбудова святині. Сьогодні монастирський комплекс має назву Монастир походження дерева Хреста 
Господнього. 

DOMINICAN MONASTERY

Location: Pidkamin, Lviv region
The monastery was mentioned for the rst time in historical documents in 1464, when the owner of Pidkamin, Petro Tsebrovsky, invited the 
Dominicans to this village to develop spiritual life here. In 1946, the Soviet authorities organized a concentration camp for the Ukrainian clergy 
and a transit prison. Subsequently, a closed psychoneurological boarding school was established in the monastery walls. In 1997, the sacred 
buildings and part of the cells were handed over to the monks of the Studio Charter of the UGCC. In the same year, the reconstruction of the 
shrine began. Today the monastery complex is called the Monastery of the Origin of the Tree of the Holy Cross.

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW 

Lokalizacja:  Podkamień, obwód lwowski
Pierwsza wzmianka o klasztorze w dokumentach historycznych pochodzi z 1464 r., kiedy to właściciel Podkamienia Piotr Cembrowski zaprosił 
dominikanów do swojej wsi, aby rozwijali tutaj życie duchowe.  W 1946 r. władze radzieckie zorganizowały tutaj obóz koncentracyjny dla 
ukraińskiego duchowieństwa, a następnie – więzienie etapowe. Za jakiś czas za murami klasztoru zaczął funkcjonować zamknięty zakład 
psychiatryczny. Kościół przekształcono na stajnię, później – na garaż. W 1997 r. budowle sakralne oraz część cel przekazano zakonnikom studytom 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatoliciego. Jednocześnie rozpoczęto odbudowę świątyni. Obecnie zespół funkcjonuje jako monaster Pochodzenia 
Drzewa Krzyża Świętego. 
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ВАСИЛІАНСЬКИЙ МОНАСТИР (МОНАСТИР РІЗДВА ХРИСТОВОГО)

Розташування: місто Жовква , Львівська область
Культова споруда та обитель отців Василіян, пам'ятка історії і архітектури. Один з найцікавіших українських храмів, славний своїм 

стінописом, що поєднує біблійні мотиви з національно-історичними. Церква Різдва Христового була зведена в ренесансному стилі — 
хрестоподібна в плані, з високою навою, вузькими вікнами та напівкруглою банею. Завершили будівництво наприкінці XVII століття, за 
часів (і за підтримки) правнука Жолкевського — короля Яна ІІІ Собеського. З приходом радянської влади 1944 року монастир закрили і 
перетворили на катівні НКВС. Згодом в келіях розмістили російську школу, куди ходили діти військових. З 1946 року Українська Греко-
Католицька церква була заборонена, і храм передали у власність РПЦ. Лише 1989 року, коли греко-католики вийшли з підпілля, їм повернули 
монастирський комплекс. З того часу розпочинається поступова реставрація монастирських будівель, яка триває й досі.

THE BASILIAN MONASTERY (THE NATIVITY OF CHRIST MONASTERY)

Location: the town of Zhovkva, Lviv region
A cult building and residence of the Basilian Fathers, a monument of history and architecture. One of the most interesting Ukrainian churches famous 

for its wall painting that combines biblical motives with national and historical ones. The Church of the Nativity of Christ was built in the Renaissance 
style — cross-like in the design, with a high nave, narrow windows and a semi-rounded dome. Construction was nished in the late XVIIth century, in the 
period (and with the support) of Żołkiewski's grandson – King Jan ІІІ Sobieski. When the Soviets came, in 1944 the monastery was closed and transformed 
into the torture chamber of the People's Commissariat for Internal Affairs. Later a Russian school was accommodated in the cells, and the children of the 
military men attended it. Since 1946 the Ukrainian Greek-Catholic Church was prohibited, and the church was handed over to the Russian Orthodox 
Church. Only in 1989, when the Greek-Catholic church reemerged from the underground, the monastery complex was given back to it. Then gradual 
restoration of the monastery buildings which is still going on was launched.

KLASZTOR OO. BAZYLIANÓW (KLASZTOR BOŻEGO NARODZENIA) 

Lokalizacja: Żółkiew, obwód lwowski
Świątynia i klasztor ojców bazylianów są zabytkami historii i architektury. Jest to jedna z najciekawszych ukraińskich świątyń, która słynie z 

malowideł ściennych łączących motywy biblijne i narodowo-historyczne. Kościół Bożego Narodzenia został zbudowany w stylu renesansu na planie 
krzyża, z wysoką nawą, wąskimi oknami i półokrągłą kopułą. Budowę zakończono pod koniec XVII w. za czasów i przy wsparciu prawnuka Żółkiewskiego 
– króla Jana III Sobieskiego. Wraz z nadejściem władzy radzieckiej w 1944 r. klasztor zamknięto i przekształcono na więzienie NKWD. Później w budynku 
klasztornym otworzono rosyjską szkołę, do której uczęszczały dzieci wojskowych. W 1946 r. Ukraiński Kościół Greckokatolicki był zdelegalizowany, dlatego 
świątynię przekazano Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu.  Dopiero w 1989 r., kiedy grekokatolicy wyszli z podziemia, klasztor przekazano im z 
powrotem. Od tego czasu i do dzisiaj trwa stopniowa odbudowa obiektów klasztornych.
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ДОМІНІКАНСЬКИЙ МОНАСТИР 

Розташування: місто Жовква , Львівська область 
 Монастир домініканів прилягав до оборонного муру Жовкви, при нагоді міг бути використаний як фортечне укріплення. На цьому 

місті існувала дерев'яна каплиця Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (двічі постраждала від пожежі). Новозбудований костел було 
віддано в опіку ченцям Ордену Проповідників (Домініканцям). Келії Домініканського чоловічого монастиря (кляштор) постали у 1754-
1792 роках. У 1792 році фасади костелу набули форм, збережених донині. У роки 2-ї світової війни будівля збереглася. За часів СРСР 
монастир віддано радянським військовим, де мешкали полкові казарми, катівня та склади. У часи швидкого розвалу СРСР 
напівзруйнований костел віддали українській греко-католицькій громаді. Приблизно з цього періоду розпочали тут реставрацію того, 
що збереглося та пристосування колишнього католицького костелу до нових вимог.

THE DOMINICAN MONASTERY

Location: the town of Zhovkva, Lviv region 
The Dominican Monastery was attached to the defensive wall of Zhovkva, and it could be used as a fortication. There was a wooden chapel of the 

Ascension of the Holy Virgin  (which suffered twice in the res) in that place. The newly built cathedral was given to the monks of the Order of Preachers 
(Dominicans). The cells of the Dominican Monastery were built in 1754-1792. In 1792 the facades of the cathedral acquired the forms preserved up till 
present. The building survived in World War II. During the USSR period the monastery was given to the Soviet military men, and the regiment's 
barracks there, a torture chamber, and warehouses were located there. In the period of quick USSR collapse the semi-destroyed cathedral was given to 
the Ukrainian Greek-Catholic Church. Since that time restoration of what was still there was launched and the former Catholic cathedral was 
adjusted to the new requirements.

KLASZTOR OO. DOMINIKAN

Lokalizacja: Żółkiew, obwód lwowski 
 Klasztor dominikański przylegał do murów obronnych Żółkwi i w razie potrzeby mógł zostać wykorzystany jako część fortykacji.  Kiedyś na tym 

miejscu stała drewniana kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która dwukrotnie płonęła w pożarze. Nowo zbudowany kościół został 
przekazany mnichom z Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanów). Cele męskiego klasztoru dominikańskiego (dom klasztorny) zbudowano w latach 
1754-1792. W 1792 r. fasadom kościoła nadano kształt, który zachowały do dzisiaj. Budowla przetrwała okres II wojny światowej. W czasach Związku 
Radzieckiego klasztor należał do wojska – urządzono tutaj koszary, więzienie i magazyny. Po rozpadzie ZSRR na wpół zniszczony kościół przekazano 
lokalnej wspólnocie greckokatolickiej. Wtedy też rozpoczęto restaurację zachowanych obiektów i dostosowanie byłego klasztoru katolickiego do nowych 
wymagań.
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КРЕХІВСЬКИЙ МОНАСТИР 

Розташування: Крехів, Львівська область 
Засновниками Крехівського монастиря вважаються ченці Києво-Печерської Лаври Йоіл та Сильвестр. Вони в 1590-х роках поселились у 
вирубаній у скелі печері за 12 км від Жовкви. З часом ченців стало більше, за підтримки магната Станіслава Жолкевського вони 
збудували неподалік від печери церкву св. Петра і Павла, пізніше церкву Преображення і Троїцьку церкву. Тут же було зведено дзвіницю 
та келії монахів. Обитель мала свою чудотворну ікону Богородиці, яку подарувала монахам львівська православна родина Красовських. 
У 1721 році Крехівський монастир став греко-католицьким. Монастир славився своїми чудотворними іконами, яких у Крехові було 
чотири: три ікони Богородиці (одна з Верхрати) та ікона святого Миколая Великого.

THE KREKHIV MONASTERY 

Location: Krekhiv, Lviv region
Monks of the Kyiv-Pechersk Lavra Joel and Sylvester are considered to be the founders of the Krekhiv Monastery. In the 1590ies they settled in a cave 
made in the rock some 12 km from Zhovkva. With time the number of monks increased, and with the support of Stanislaw Zуlkiewski they built the 
St. Peter and Paul Church close to the cave, and later – the Transguration Church and the Trinity Church. At the same place the bell tower and 
monks' cells were located. The monastery had its wonder-working icon of the Mother of God, presented to the monks by the Lviv Orthodox family – the 
Krasovski. In 1721 the Krekhiv Monastery became Greek-Catholic. The monastery was famous for its wonder-working icons of which there were four 
in Krekhiv: three icons of the Holy Virgin (one from Werchrata) and the icon of St. Nicholas the Great.

MONASTER KRECHOWSKI

Lokalizacja: Krechów, obwód lwowski 
Za założycieli monasteru Krechowskiego uznaje się mnichów z Ławry Pieczerskiej w Kijowie Joela i Sylwestra. W latach 1590. zamieszkali oni w 
jaskini wykutej w skale w odległości 12 km od Żółkwi. Z biegiem czasu mnichów stawało się coraz więcej i przy wsparciu magnata Stanisława 
Żółkiewskiego niedaleko od jaskini zbudowali oni cerkiew św. Piotra i Pawła, następnie cerkiew Przemienienia Pańskiego i cerkiew Świętej Trójcy, a 
także dzwonnice i cele. W monasterze znajdowała się cudowna ikona Bogurodzicy, podarowana mnichom przez lwowską prawosławną rodzinę 
Krasowskich. W 1721 r. monaster Krechowski przyjął unię i przeszedł na obrządek greckokatolicki. Monaster słynął z cudownych ikon, których w 
Krechowie było cztery: trzy ikony Bogurodzicy (w tym jedna z Werchraty) oraz ikona św. Mikołaja Wielkiego.
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ЛАВРІВСЬКИЙ МОНАСТИР СВЯТОГО ОНУФРІЯ 

Розташування: село Лаврів, Львівська область
Василіанський чоловічий монастир, належить Українській греко-католицькій церкві. Заснований у середині XIII ст. Унікальна 

пам'ятка культури та національної історії та сакральний осередок Бойківщини. Церква св. Онуфрія, яку, очевидно, збудував Лев 
Данилович, була однією з перших триконхових церков України, орієнтованих на візантійсько-атонські зразки. Церква характерна 
центричністю споруди, хрестоподібним планом і розміщенням куполу на точці «золотого перетину». В різні часи поєднувала ознаки 
стилів: романського, ґотики, ренесансу, бароко, класицизму. Вівтарну частину в формі трилисту (триконху) та простір під куполом 
археологи датують XIII ст. На початку XX ст. при монастирі був створений церковний музей, який з роками придбав чималу колекцію 
ікон XV—XVIII ст. У Лаврівському монастирі діяли архів й одна з найбагатших у Галичині бібліотек. У фондах бібліотеки зберігалися 
стародруки XVI—XVII ст., а також цінна німецько- та польськомовна періодика XIX—XX століть . 

THE LAVRIV ST. ONUFRIUS MONASTERY 

Location: the village of Lavriv, Lviv region
A Basilian Monastery, belongs to the Ukrainian Greek-Catholic Church. It was founded in the middle of the XIIIth c. A unique monument of 

culture and national history as well as a sacral centre of the boyky area. The St. Onufrius Church which was most probably built by Lev, the son of 
Danylo, was one of the rst trifoliate churches of Ukraine, following Byzantine-Aton samples. The church is characterized by the building centricity, 
a cross-like design and dome placement in the “golden section” point. In different times it combined the features of different styles: Roman, Gothic, 
Renaissance, baroque, Classicism. The altar part in the three-leaved form and the space under the dome are dated back to the XIIIth c. by the 
archeologists. At the beginning of the XXth c. a church museum was established at the monastery, and it gradually acquired quite a large collection of 
icons of the XVth-XVIIIth c. In Lavriv Monastery there was an archive and one of the largest libraries of Halychyna. Old printed books dated the 
XVIth-XVIIth c., as well as precious German- and Polish-language periodicals of the XIXth-XXth c. were kept in the reserves of the library.

KLASZTOR ŚW. ONUFREGO W ŁAWROWIE 

Lokalizacja: Ławrów, obwód lwowski
Bazyliański klasztor męski należy do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Założony w połowie XIII w. Unikatowy zabytek kultury i historii 

oraz najważniejszy obiekt sakralny Bojkowszczyzny. Cerkiew św. Onufrego, zbudowana najprawdopodobniej przez Lwa Daniłowicza, była jedną z 
pierwszych cerkwi trójkonchowych na Ukrainie, wzorowanych na świątyniach bizantyjskich i athoskich. Powstała na planie krzyża, a jej kopuła 
znajduje się w punkcie złotego podziału. W różnych okresach posiadała cechy różnych stylów architektonicznych: romańskiego, gotyku, renesansu, 
baroku, klasycyzmu. Archeolodzy datują ołtarz o kształcie koniczyny i przestrzeń pod kopułą na XIII w. Na początku XX w. przy klasztorze stworzono 
muzeum kościelne, w którym stopniowo zgromadzono wspaniałą kolekcję ikon XV—XVIII w. W klasztorze w Ławrowie funkcjonowało archiwum 
oraz jedna z najbogatszych bibliotek Galicji. W zbiorach biblioteki przechowywano starodruki XVI—XVII w. oraz cenne polskie i niemieckie 
periodyki XIX – XX w.
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Розташування: місто Львів
Під кінець XIX століття з'явились перші плани відновити у Львові 

присутність капуцинів. Знаходиться у північній частині Львова. 
Церква мурована, збудована з цегли та каменю, тинькована лише із 
середини. Монастир цегляний, тинькований.  Церква у плані 
тринавна із видовженим презбітерієм. Центральна нава значно вища 
від бічних, перекрита двома квадратними в плані пряслами склепінь і 
одним коротким пряслом, під яким влаштовано хори. 

Location: the city of Lviv
Closer to the end of the XIXth  century the rst plans of restoring the 

presence of Capuchins in Lviv were developed.  It is located in the northern 
part of Lviv. The church is built of brick and stone, plastered only from the 
inside. The monastery is built of bricks, plastered. The parish building is 
made of brick, non-plastered. The church is a three-nave one, with an 
oblongated presbytery. The central nave is much higher than the lateral ones, 
covered with two square parts of domes and one short part for the loft. 

Lokalizacja: Lwów
Pod koniec XIX wieku pojawiły się pierwsze plany przywrócenia obecności 

kapucynów we Lwowie.  Zespół klasztorny składa się z kościoła, klasztoru i 
domu paraalnego. Znajduje się w północnej części Lwowa. Kościół jest 
murowany z cegły i kamieni, otynkowany tylko wewnątrz. Klasztor – 
murowany, otynkowany. Dom paraalny – murowany, bez tynku. Nawa 
główna jest o wiele wyższa od bocznych, przekryta dwoma sklepieniami o 
kwadratowym przekroju oraz jednym krótkim sklepieniem, pod którym 
umieszczono chór. 

 
МОНАСТИР КАПУЦИНІВ (ЦЕРКВА ЙОСАФАТА)

KLASZTOR OO. KAPUCYNÓW (CERKIEW ŚW. JOZAFATA)

THE CAPUCHINS MONASTERY (THE JOSAPHAT CHURCH)  
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 ПЕЧЕРНИЙ МОНАСТИР

Розташування: Село Розгірче, Львівська область
 Скельно-печерний комплекс, унікальна пам'ятка історії та природи. Перші 

згадки про монастир відносяться до другої половини XV століття, ймовірно, був 
розбудований в XIII–XIV ст. Скельний комплекс складається із двох частин - 
власне основної із приміщеннями у породі та двох менших скель. У товщі 
основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. 
На першому — два приміщення, а на другому  — одне приміщення. Дослідники 
вважають нижню велику печеру житловою кімнатою, до якої примикала 
комора, а верхню печеру — монастирською церквою.

THE CAVE MONASTERY

Location: the village of Rozhirche, Lviv region
The rock and cave complex, a unique monument of history and nature. The rst 

mentions of the monastery date back to the second half of the XVth century, and it was 
probably built further in the XIIIth–XIVth c. The rock complex consists of two parts – the 
main one with the premises within the rock and two smaller rocks. Three caves are 
located amidst the main thick rock massif, and they are located on two layers. On the 
rst one there are two premises, while on the second  — one. The researchers consider the 
lower large cave to be a residential room to which a storage room was attached, while the 
upper cave — the monastery church.

KLASZTOR SKALNY 
 
Lokalizacja: Rozhurcze, obwód lwowski
Kompleks skalny jest unikatowym zabytkiem historii i przyrody. Pierwsze wzmianki 

o klasztorze pochodzą z drugiej połowy XV wieku, prawdopodobnie, został 
rozbudowany w XIII–XIV w. Kompleks skalny składa się z dwóch części – podstawowej 
z grotami oraz dwóch mniejszych skał. W głównym masywie skalnym są wydłubane 
trzy groty, położone w dwóch poziomach: dwa pomieszczenia na pierwszym oraz jedno – 
na drugim. Badacze uważają, że duża dolna grota pełniła funkcji pokoju mieszkalnego, 
obok której znajdowała się spiżarnia, natomiast górna – kościoła klasztornego.
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МОНАСТИР СВЯТОГО ГЕРАРДА 

Розташування: смт. Гніздичів, Львівська область 
Історія святині у с. Кохавино (тепер це частина смт Гніздичів) пов'язана із існуванням з давніх-давен на дуплавому дубі у 
кохавинському лісі ікони Матері Божої. Згідно з переказами, 1646 року, коли власниця с. Руда Анна Воянковська проїжджала 
кохавинським дубовим гаєм до Жидачева, її коні клякнули перед цим образом і не рухалися доти, доки вона не вийшла з карети 
помолитися. У 1902 році на місці об'явлення чудотворної ікони, де стояла старенька дерев'яна каплиця, зведено нову муровану 
каплицю. Тоді ж було розширено і кам'яну церкву. 15 серпня 1912 року з благословення Папи Пія Х цього дня відбулась коронація 
чудотворно образу Матері Божої. Щоправда, сьогодні у монастирі зберігається його копія, привезена з Польщі у 2000 році. У самій 
же Польщі, в храмі міста Глівіце зберігається оригінал ікони, вивезений 1939 року ченцями після приходу радянської влади. 

    THE ST. GERARD MONASTERY

Location: the urban village of Hnizdychiv, Lviv region 
The history of the shrine in the village of Kokhavyno (now – part of the urban village of Hnizdychiv) is related to the existence of the icon of the 
Mother of God since times immemorial in a hollow oak in the Kokhavyno woods. According to the legend, in 1646, when the owner of the village of 
Ruda Anna Voyankovska was going through the Kokhavyno oak woods on her way to Zhydachiv, her horses kneeled in front of this icon and did 
not move until she left the carriage and prayed. In 1902 a new brick chapel was erected in the place of the appearance of the wonder-working icon, 
where there used to be an old wooden chapel. Then the stone church was also expanded. On August 15, 1912, with the blessing of Pope Pius Х the 
wonder-working icon of the Mother of God was crowned. In fact, today its copy brought from Poland in 2000 is kept there. And in Poland, in the 
church of the town of Gliwice there is the original of the icon taken away in 1939 by the monks after the arrival of the Soviet authorities. 

     KLASZTOR ŚW. GERARDA 
        
Lokalizacja: Hnizdyczów, obwód lwowski 
Historia sanktuarium w Kochawinie (będącej obecnie częścią Hnizdyczowa) jest związana z cudownym obrazem Matki Bożej, który od dawien 
dawna wisiał na dębie w kochawińskim lesie. Według legendy, w 1646 roku, kiedy właścicielka wsi Ruda Anna Wojankowska jechała przez 
dębowy las w Kochawinie do Żydaczowa, jej konie klęknęły przed obrazem i nie chciały ruszyć dalej, dopóki nie wysiadła z karety, aby się 
pomodlić. W 1902 r. na miejscu pojawienia się cudownego obrazu, na którym stała stara drewniana kaplica, wzniesiono nową kaplicę 
murowaną. Wtedy też rozbudowano kościół. W dniu 15 sierpnia 1912 r. na podstawie błogosławieństwa Papieża Piusa X odbyła się koronacja 
cudownego obrazu Matki Bożej. Obecnie w klasztorze jest przechowywana jego kopia, przywieziona z Polski w 2000 r. Natomiast oryginał 
obrazu, wywieziony przez mnichów w 1939 roku po nadejściu władzy radzieckiej, jest przechowywany w Gliwicach. 
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Розташування: Село Підгірці, Львівська область 
Василіянський чоловічий монастир в Україні, в селі Підгірці на Львівщині. Належить Українській греко-католицькій церкві. 

Пам'ятка архітектури XVIII ст. Розташований у долині серед лісів. Побудований у 1706—1750 рр. на місці давньоруського 
монастиря, що за легендою був заснований в ХІІ ст. белзькоюю князівною Оленою Всеволодівною і зруйнований 1241 року монголами. 
Церкву та монастир було відновлено за сприяння власника села Станіслава Конецпольського (1592—12 березня 1646). В монастирі 
була бібліотека стародруків. Монастир у радянські часи був філіалом туберкульозної лікарні, лише 1991 року його було передано 
монахам-василіянам, які за короткий час повністю відновили святиню. Монастирський ансамбль належить до визначних 
пам'яток барокової архітектури галицької школи. В теперішній час його складають церква, корпус келій, огорожа, дзвіниця та 
кілька менших споруд.

Location: the village of Pidhirtsi, Lviv region 
The Basilian Monastery in Ukraine, in the village of Pidhirtsi, Lviv region. It belongs to the Ukrainian Greek-Catholic Church. A monument 

of architecture of the XVIIIth c. Located in the valley amidst the woods. Built in 1706-1750 in the place of the old Rus monastery that had been 
founded, as the legend stays, in the ХІІth c. by the Belz princess Olena Vsevolodivna and destroyed in 1241 by the Mongols. The church and the 
monastery were restored thanks to the effort of the village owner Stanisław Koniecpolski (1592-March 12, 1646). There used to be the library of 
early printed books in the monastery. In the Soviet times the monastery was a branch of the TB hospital, and only in 1991 it was handed over to 
the Basilian monks who restored the shrine within a short period. The monastery ensemble belongs to outstanding monuments of baroque 
architecture of the Halychyna school. Now it consists of the church, the building with cells, the fence, the bell tower, and some smaller buildings.

Lokalizacja: Podhorce, obwód lwowski 
Męski klasztor bazyliański w Podhorcach w obwodzie lwowskim. Należy do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Zabytek 

architektury XVIII w. położony w dolinie, wśród lasów. Został wzniesiony w latach 1706 – 1750 na miejscu staroruskiego monasteru, 
założonego według legendy w XII w. przez księżną bełską Helenę Wsiewołodownę i zniszczonego w 1241 r. przez Mongołów. Kościół i klasztor 
zostały odbudowane dzięki wsparciu właściciela wsi Stanisława Koniecpolskiego (1592 – 12 marca 1646). W klasztorze znajdowała się 
biblioteka starodruków. W czasach radzieckich w klasztorze funkcjonował szpital gruźliczy i dopiero w 1991 r. gmach przekazano mnichom z 
Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego, którzy szybko odbudowali całą świątynię. Zespół klasztorny należy do wybitnych zabytków architektury 
barokowej szkoły galicyjskiej. Obecnie składa się z kościoła, budynku klasztornego, ogrodzenia, dzwonnicy i kilku mniejszych budowli.
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СВЯТО-УСПЕНСЬКА УНІВСЬКА ЛАВРА

Розташування: Унів, Львівська область
Один із найдавніших монастирських комплексів України, центральний монастир Галицької 
єпархії впродовж XIV-XVIII століть, осередок чернечого життя монахів Студійського 
уставу. Зведено монастир, ймовірно, в XV столітті.  У другій половині XVII - першій 
половині XVIII ст. архимандритами монастиря були Варлам та Атанасій Шептицькі.  
Сьогодні лавра складається з таких споруд: мурованого храму Успіння Пресвятої Богородиці, 
монастирського будинку; будинку митрополита та дерев'яного храму Блаженних Леонтія і 
Климентія. 

THE UNIV HOLY DORMITION LAVRA

Location: Univ, Lviv region
One of the most ancient monastery complexes of Ukraine, the central monastery of the Halych diocese 
over the XIVth-XVIIIth centuries, the centre of the life of the Studite order monks. The monastery was 
most probably erected in the XVth century. It is surrounded by high walls with re slits and defensive 
towers. In the second half of the XVIIth – the rst half of the XVIIIth c. Warłaam and Atanasiy 
Sheptytsky were the archimandrites of the monastery.  Now the Lavra consists of the following 
buildings: the Dormition of the Holy Virgin Cathedral made of stone, the monastery building; the 
house of the metropolitan, and the wooden Blessed Leontiy and Klymentiy Cathedral.

ŁAWRA UNIOWSKA

Lokalizacja: Uniów, obwód lwowski
Jeden z najstarszych zespołów klasztornych na Ukrainie, główny klasztor eparchii halickiej w XIV-
XVIII w., ośrodek życia zakonnego studytów. Najprawdopodobniej został zbudowany w XV wieku. 
Jest otoczony wysokimi murami obronnymi ze strzelnicami i basztami. W drugiej połowie XVII – 
pierwszej połowie XVIII w. archimandtrytami monasteru byli Barlaam i Atanazy Szeptyccy.  
Obecnie Ławra składa się z następujących budowli: murowanego kościoła Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny (połowa XVI w.), domu klasztornego (XVIІ—ХІХ w.), rezydencji metropolity (lata 20. 
ХІХ w.) oraz drewnianego kościoła pw. błogosławionych Leoncjusza i Klemensa. 
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СИНАГОГА У ВЕЛИКИХ МОСТАХ

Синагога у Великих Мостах заснована незадовго до або після 1900 року. Сьогодні це руїни. Довгий час синагога служила центром 
культурного-общинного життя. Під час Другої світової війни з приходом нацистських військ в Великі Мости саме на території 
колишньої синагоги проводилися масові розстріли мирного єврейського населення селища, в будівлі синагоги німці спалили заживо 
багатьох місцевих євреїв.

Після війни використовувалася як сховище для кісток великої рогатої худоби. У 1950-ті роки ураган зруйнував дах, з тих пір, будівля 
не була реконструйована.  Синагога представляє собою цегляну будівлю. На північ від синагоги розташована міква. Головний зал майже 
квадратний (16 × 16 м), висотою майже 8 м. В середині головний зал ділиться квадратними арками на 9 частин. В середині храму 
складені вцілілі мацеви з зруйнованого кладовища.

THE SYNAGOGUE IN VELYKI MOSTY 

Location: the town of Velyki Mosty, Lviv region 
The synagogue in Velyki Mosty was founded not long before or after 1900. Today it is in ruins. For a long time the synagogue served as the centre of 

cultural and community life. During World War II, with the arrival of the Nazi troops in Velyki Mosty, it was right in the territory of the former 
synagogue that mass executions of peaceful Jewish residents of the urban village were staged, and the Germans burnt many local Jews alive in the 
building of the synagogue.

After the war it was used as a storage facility for the bones of cattle. In the 1950ies a hurricane destroyed the roof, and since then the building has 
not been reconstructed. The synagogue is a brick building. To the north from the synagogue there is a mikvah. The main hall is almost square (16 × 16 
m), and almost 8 m high. In the middle the main hall is divided by square arcs into 9 parts. The survived matsevas from the destroyed cemetery are 
piled in the middle of the temple.

SYNAGOGA W MOSTACH WIELKICH

Lokalizacja: Mosty Wielkie, obwód lwowski 
Synagoga w Mostach Wielkich została założona niedługo przed lub od razu po 1900 r. Obecnie jest w ruinie. Przez długi czas synagoga była 

centrum życia kulturowego i społecznego. W czasie II wojny światowej, po wkroczeniu do miasta wojsk hitlerowskich na terenie byłej synagogi 
przeprowadzano masowe rozstrzeliwania mieszkańców narodowości żydowskiej, w budowli bożnicy naziści spalili żywcem dużą grupę Żydów.

Po wojnie budowlę wykorzystywano jako magazyn kości bydła. W latach 1950. huragan zniszczył dach i od tego czasu stała bez remontu. 
Synagoga jest zbudowana z cegły. Na północ od niej znajduje się mykwa. Sala główna jest prawie kwadratowa (16 × 16 m) i ma około 8 m wysokości. 
Kwadratowe łuki dzielą ją na 9 części. W świątyni zgromadzono ocalałe macewy ze zrujnowanego cmentarza.
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СИНАГОГА У СОКАЛІ

Розташування: місто Сокаль, Львівська область 
У першій половині 17 ст. у Сокалі майже всі будівлі були дерев'яними. Із цегли чи каменю тільки починали мурувати перші 
сакральні споруди, до нашого часу в Сокалі збереглось тільки три подібних пам'яток, одна з них Сокальська синагога.
Існує припущення, що спочатку у Сокалі, ймовірно, в 16 ст. була збудована дерев'яна синагога, яка згоріла у 1637 р. під час міської 
пожежі. На її місці між 1687 і 1648 рр, була   збудована нова, але вже із цегли, яка збереглась до наших днів.
Сама синогога має форму чотирикутника і вважається будовою оборонного типу. Вона перестала діяти під час другої світової 
війни.

    THE SYNAGOGUE IN SOKAL

Location: the town of Sokal, Lviv region 
In the rst half of the 17th c. all buildings in Sokal were wooden. The rst sacral buildings only started being built of brick or stone, and only 
three such monuments have been preserved in Sokal up till now, one of which is the Synagogue of Sokal.
It is assumed that at rst, probably, somewhere in the 16th c., a wooden synagogue was built in Sokal, and it was burnt in 1637 during the town 
re. In the period between 1687 and 1648 a new one was built in its place, but already made of bricks, and it has survived up till present.
The very synagogue is in the form of a quadrangle and is considered to be a defensive-type building. It stopped functioning during World War II.

     
     SYNAGOGA W SOKALU 
        
Location: the town of Sokal, Lviv region 
In the rst half of the 17th c. all buildings in Sokal were wooden. The rst sacral buildings only started being built of brick or stone, and only 
three such monuments have been preserved in Sokal up till now, one of which is the Synagogue of Sokal.
It is assumed that at rst, probably, somewhere in the 16th c., a wooden synagogue was built in Sokal, and it was burnt in 1637 during the town 
re. In the period between 1687 and 1648 a new one was built in its place, but already made of bricks, and it has survived up till present.
The very synagogue is in the form of a quadrangle and is considered to be a defensive-type building. It stopped functioning during World War II.
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СИНАГОГА У БРОДАХ

Розташування: місто Броди, Львівська область 
Перші згадки про дерев'яну синагогу в Бродах належать до кінця XVI ст. Через часті пожежі заможна єврейська громада міста вирішила 

збудувати муровану синагогу. Кам'яну синагогу почали будувати 1742 року на місці дерев'яної, яка згоріла. У середині 1960-х років проведено 
ремонт споруди та у приміщенні синагоги облаштували склад. Через постійне протікання даху будівлею припинили користуватися, і вона 
стала пусткою, що згодом призвело до швидкої руйнації. Кам'яна будівля квадратна в плані, головний об'єм кубічний, зального типу. Із 
західної та північної сторони примикають одноповерхові прямокутні в плані приміщення. Аналогічне приміщення на південному фасаді 
втрачено. Споруду завершує двоярусний аттик. Нижній ярус аттика декорований глухою аркадою, верхній — плоскими восьмикутниками, зі 
східного боку аттик прикрашений бароковим картушем з написами та волютами.

THE SYNAGOGUE IN BRODY

Location: the town of Brody, Lviv region 
The rst mentions of the wooden synagogue in Brody date back to the late XVIth c. Due to frequent res the rich Jewish community of the city decided to 

build a stone synagogue. The stone synagogue started being built in 1742 in the place of the wooden one that had burnt. In the mid-1960ies the building was 
repaired, and a warehousing facility was arranged in the premises of the synagogue. Due to constant roof leakage the building stopped being used, and it 
became a desert, which fact later led to quick destruction. The stone building is square in the project, the main space is cubic, of hall type. To the west and to 
the north one-storey rectangular premises join it. Similar premises on the southern façade have been lost. The building is completed with a two-storey attic. 
The lower layer of the attic is decorated by a blank arcade, while the upper one — with at octagons, and the eastern side of the attic is decorated with a 
baroque cartouch with inscriptions and scrolls.

 WIELKA SYNAGOGA W BRODACH 

Lokalizacja: Brody, obwód lwowski 
Pierwsze wzmianki o drewnianej synagodze w Brodach pochodzą z końca XVI w. Ze względu na częste pożary zamożna wspólnota żydowska 

postanowiła wybudować synagogę kamienną. Budowę rozpoczęto w 1742 r. na miejscu drewnianej bożnicy, która spłonęła w pożarze. W połowie lat 1960. 
przeprowadzono remont i synagogę przeznaczono na magazyn. Z powodu stale przeciekającego dachu budowlę porzucono, przez długi czas stała pusta, co 
doprowadziło do szybkiej rujnacji. Synagoga jest kwadratowa w planie, posiada kształt sześcianu. Od strony zachodniej i północnej przylegają do niej 
parterowe prostokątne przybudówki. Przybudówki od strony południowej zostały zniszczone. Budowlę wieńczy dwupoziomowa attyka. Dolny poziom 
attyki zdobi ślepa arkada, górny – płaskie ośmiokąty, od strony wschodniej attykę dekoruje barokowy kartusz z napisami i wolutami.
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СИНАГОГА У ДРОГОБИЧІ  

Розташування: місто Дрогобич , Львівська область
Будівництво хоральної синагоги припало на час розквіту нафтової промисловості дрогобицького регіону. Побудова розпочалась у 

1842-му й тривала майже 23 роки – до 1865-го. Висота синагоги до верху карнизу становить 19,5 м – це приблизно як шестиповерховий 
будинок, ширина – 35 м, довжина – 37 м. Верх увінчують скрижалі Мойсея, а під ними можна налічити 12 арок, котрі символізують 12 
колін Ізраїлю. У радянський час синагога слугувала складом. Спочатку для солі, потім тканин, а згодом тут був магазин меблів. Лише 
на початку дев'яностих споруду повернули місцевій єврейській громаді, зарослу деревами та бур'янами з проваленим дахом. А сама 
божниця мала вигляд руїни. Сьогодні ж екстер'єр будівлі має зеленувату барву. На сучасному етапі своєї історії приміщення 
дрогобицької хоральної синагоги використовується як своєрідний майданчик для мистецьких виставок і проектів.

THE SYNAGOGUE IN DROHOBYCH  

Location: the town of Drohovych, Lviv region
The choral synagogue was built in the period of oil industry ourishing in Drohovych region. The construction started in 1842 and lasted for 

almost 23 years – until 1865. The height of the synagogue to the top of the cornice is 19.5 m – that is approximately as a six-storey building, 35 m wide, 
and 37 m long. The top is crowned by Moses' scrolls, and under them one may nd 12 arcs symbolizing 12 generations of Israel. In the Soviet period 
the synagogue served as a warehouse. At rst – for salt, then – for fabric, and later a furniture shop was accommodated here. Only at the beginning of 
the nineties the building was given back to the local Jewish community, full of trees and weed, with a destroyed roof. And the very icon room looked 
like a ruin.  Nowadays the building exterior is of greenish colour. At the current stage of its history the premises of the Drohobych choral synagogue 
are used as a certain platform for art exhibitions and projects.

 SYNAGOGA W DROHOBYCZU  

Lokalizacja: Drohobycz, obwód lwowski
Budowa synagogi chóralnej zbiegła się w czasie z rozkwitem przemysłu naftowego w regionie drohobyckim. Rozpoczęto ją w 1842 r. i 

kontynuowano przez prawie 23 lata, do 1865 r. Wysokość budowli z gzymsem wynosi 19,5 m – jest to wysokość pięciopiętrowego domu, szerokość – 35 
m, długość – 37 m. Górną część wieńczą kamienne tablice Mojżesza, pod którymi znajduje się 12 łuków symbolizujących 12 plemion Izraela. W 
czasach radzieckich w synagodze funkcjonował magazyn – najpierw soli, potem tekstyliów, następnie pomieszczenie przeznaczono na sklep 
meblowy. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych budowlę z zapadniętym dachem, porośniętą drzewami i chwastami zwrócono lokalnej 
wspólnocie żydowskiej. Bożnica była w ruinie. Natomiast obecnie budowla jest zielonkawa. Pomieszczenie drohobyckiej synagogi chóralnej jest 
dzisiaj wykorzystywane dla wystaw i projektów artystycznych. 
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СИНАГОГА “ЦОРІ ГІЛЬОД" 
 
Розташування: місто Львів
Цорі Ґілод — діюча синагога у Львові, повернута львівській юдейській громаді у 1989 році, прибувші для керування релігійною 

громадою представники карлінського хасидського напрямку стали називати синагогу «Бейс Аарон ве-Ісроель» («Дім Арона і 
Ізраїля»). 1897 року Мозес Гріфель звів одноповерховий будинок на ділянці між вулицями братів Міхновських і Хотинською. 1912 
року його придбало товариство «Цорі Ґілод» («Зцілюючий бальзам). Приміщення було пристосовано під молитовний дім. 
Отримавши дозвіл від магістрату, у 1923—1925 роках товариство спорудило нову синагогу за проектом Альберта Корнблюта. В 
інтер'єрі збереглись одні з небагатьох в Україні синагогальних розписів, автором яких є Максиміліан Куґель. Будівля прямокутна у 
плані, складається з молитовної зали 14,2 × 14 м і допоміжних приміщень. В інтер'єрі влаштовано двоярусні галереї.

THE “CORI GILOD" (“TSORI GILOD”) SYNAGOGUE 

Location: the city of Lviv
Cori Gilod is a functioning synagogue in Lviv, given back to Lviv Jewish community in 1989, and the representatives of the Carlist Hasidic 

direction, that came here to run the religious community, started calling the synagogue “Beys Aaron ve-Isroel” (“The House of Aaron and 
Israel”). In 1897 Moses Grifel erected a one-storey building in the area between the Mikhnovski and Hotynska Streets. In 1912 it was bought out 
by the “Cori Gilod” (“The Healing Balsam”) society. The premises were adjusted for the house of prayer. On getting the permission from the 
magistrate, in 1923—1925 the society erected a new synagogue under Albert Kornblüth's project. Its interior still contains some synagogue 
paintings unique for Ukraine, the author of which is Maximilian Kugel. The building is rectangular under the design, consists of the prayer hall 
14.2 × 14 m and auxiliary premises. Two-layer galleries have been arranged in the interior.

SYNAGOGA CORI GILOD 

Lokalizacja: Lwów
Cori Gilod to czynna synagoga, zwrócona lwowskiej gminie żydowskiej w 1989 r. Chasydzi z Karlin-Stolin, którzy przyjechali, aby kierować 

wspólnotą religijną, zaczęli nazywać synagogę „Bejs Aaron we Israel” („Dom Aarona i Israela”). W 1897 r. Mozes Grifel zbudował parterowy 
budynek na parceli między obecnymi ulicami braci Michnowskich i Chocimską. W 1912 roku budynek został nabyty przez towarzystwo „Cori 
Gold” („Uzdrawiający Balsam”), które ufundowało tutaj dom modlitwy. Po uzyskaniu pozwolenia władz miejskich w latach 1923 – 1925 
towarzystwo zbudowało nową synagogę według projektu Alberta Kornblütha. We wnętrzu - jako jedne z nielicznych - zachowały się malowidła 
synagogalne autorstwa Maksymiliana Kugela. Budowla jest zbudowana na planie prostokąta, składa się z sali modlitewnej 14,2 × 14 m oraz 
pomieszczeń pomocniczych. Wzdłuż ścian biegną dwupoziomowe galerie.
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СИНАГОГА  "ЗОЛОТА РОЗА" ("ТУРЕЙ РОЙЗЕЛ")   

Розташування: місто Львів
Синагога, названа "Золота Роза", була однією з найкращих серед 

відомих пам'яток львівської архітектури другої половини XVI ст., 
одним з характерних творінь архітектури львівського Ренесансу.  
Збудована 1582 року, споруда була невеликою, майже квадратовою в 
плані і складалася лише з чоловічого молитовного залу. Під час 
німецької окупації низку синагог у Львові було підпалено. Тоді ж горіла 
Золота Роза. Пізніше остаточно зруйнована нацистами. Залишки 
синагоги оголошені пам'яткою архітектури місцевого значення. 

THE SYNAGOGUE “GOLDEN ROSE” (“TUREY ROYZEL")

Location: the city of Lviv
The synagogue called “Golden Rose” was one of the best among the known 

monuments of Lviv architecture of the second half of the XVIth c., one of the 
characteristic pieces of architecture of the Lviv Renaissance. Built in 1582, the 
construction was small, almost square, and consisted only of a prayer hall for 
men. During the German occupation s a number of synagogues in Lviv were 
put on re. The Golden Rose was also burnt then. Later it was nally destroyed 
by the Nazi. The remnants of the synagogue have been declared to be a 
monument of architecture of local importance 

SYNAGOGA ZŁOTA RÓŻA (TUREI ZAHAV) 

Lokalizacja: Lwów
Synagoga nazywana Złotą Różą była jednym z najpiękniejszych wśród 

wybitnych zabytków lwowskiej architektury drugiej połowy XVI w. i jednym z 
charakterystycznych obiektów architektury lwowskiego Odrodzenia.  Była to 
prawie kwadratowa w planie mała budowla, składająca się wyłącznie z sali 
modlitewnej dla mężczyzn. W czasie okupacji niemieckiej spalono szereg 
bożnic lwowskich, w tym Złotą Różę. Po pożarze została ostatecznie 
zniszczona przez nazistów. Pozostałości synagogi posiadają status zabytku 
architektury o znaczeniu lokalnym.
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СИНАГОГА У  "ЯНКЕЛЬ ЯНЦЕР ШУЛЬ "

Розташування: місто Львів
1844 року синагога Якоба Гланцера була другою за розміром після 

Великої міської синагоги. Синагогу побудували в комплексі з 
двоповерховою Талмуд-Торою, а в молитовному залі обладнали два 
яруси галерей для жінок. У період нацистської окупації в приміщенні 
була конюшня, а після війни — спортивний зал. Це єдина з десяти 
синагог Краківського передмістя, яка збереглася після війни. Після 
війни синагога була відновлена й діяла до 1962 року. Її відвідали 
представники дипломатичних місій Японії та США. 

THE SYNAGOGUE IN "JANKEL JANTSER SHUL"

Location: the city of Lviv
 In 1844 the Jakob Glancer synagogue was the second by size after the Large 

City Synagogue. The synagogue was built together with a two-storey Talmud 
Torab, and two tiers of galleries for women were arranged in the prayer hall. 
In the period of the Nazi occupation the premises hosted a horse stable, and 
after the war — a gym. That is the only one out of ten synagogues of Krakow 
periphery preserved after the war. After the war the synagogue was restored 
and functioned until 1962. It was visited by the representatives of the 
diplomatic missions of Japan and the USA. 

SYNAGOGA JAKUBA GLANZERA 

Lokalizacja: Lwów
W 1844 roku synagoga Jakuba Glanzera była drugą co do  wielkości po 

Wielkiej Synagodze Miejskiej. Razem z piętrową Talmud Torą stanowiła 
zespół architektoniczny, natomiast salę modlitewną okalały dwa rzędy 
kobiecych galerii. W okresie okupacji nazistowskiej w pomieszczeniu 
urządzono stajnię. Była to jedyna z dziesięciu synagog na Przedmieściu 
Krakowskim, która przetrwała wojnę. Po wojnie została odbudowana i 
działała do 1962 roku. Odwiedzili ją przedstawiciele placówek 
dyplomatycznych Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz w dniu 19 maja 1958 
roku – ambasador Izraela Avigdon. 
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БОРОНЯВСЬКИЙ МОНАСТИР  
 
Розташування: с.Боронява, Хустський район,  Закарпатська область 
Греко-католицький Благовіщенський монастир ордену отців Василіян є найстарішим на Закарпатті. Боронявський храм 

заснував отець Іван Козак, який збудував у 1716 році дерев'яну обитель і самотню келію в полі, яке викупив у хустських громадян. У 
1730-ті рр. монастир увійшов до василіянської провінції Святого Миколая, а в 1788 р. монастир офіційно скасували, однак він 
продовжив існувати як філія монастиря в Імстичеві і ченці продовжили служити для місцевої греко-католицької парохії. У 1851 р. 
Боронявський монастир офіційно відновили як самостійний завдяки старанням отця василіянина Якова Бованковича. 

THE BORONIAVA MONASTERY 

Location: the village of Boroniava, Khust raion, Zakarpattia region 
The Greek-Catholic Annunciation Monastery of the Order of Basilian Fathers is the oldest in Zakarpattia region. The Boroniava church was 

founded by father Ivan Kozak who built a wooden monastery and a separate cell in 1716 in the eld that he bought from the residents of Khust. In 
the 1730ies the monastery was included into the St. Nicholas Basilian province, and in 1788 the monastery was ofcially cancelled, but it 
continued its existence as a branch of the monastery in Imstychiv, and the monks continued serving the local Greek-Catholic parish. In 1851 the 
Boroniava Monastery was ofcially restored as an independent institution thanks to the effort of the Basilian father Jakiv Bovankovych. 

KLASZTOR W BORONIAWIE

Lokalizacja: Boroniawa, rejon chuściański, obwód zakarpacki 
Greckokatolicki klasztor Zwiastowania Bogurodzicy Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego jest najstarszym na Zakarpaciu. Świątynię w 

Boroniawie założył ksiądz Iwan Kozak, który w 1716 roku zbudował drewnianą kaplicę i samotną celę klasztorną w polu, które kupił od 
mieszkańców Chustu. W latach 1730. klasztor stał się częścią bazyliańskiej prowincji Świętego Mikołaja. W 1788 r. został ocjalnie 
zlikwidowany, lecz kontynuował funkcjonowanie jako oddział klasztoru w Imstyczowie, a mnisi odprawiali nabożeństwa dla miejscowych 
paraan greckokatolickich. W 1851 r. klasztor Boroniawski przywrócił swoją samodzielność organizacyjną dzięki staraniom bazylianina 
Jakuba Bowankowicza. 
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ФРАНЦИСКАНСЬКИЙ МОНАСТИР 
 
Розташування: Виноградів, Закарпатська область 
Францисканці –  чернечий католицький орден, заснований св. Франциском Ассизским. У XVI столітті по Закарпаттю став 

поширюватися реформаторський рух, що призвело до розформування ордена. Однак, це не завадило францисканцям повернутися 
через півстоліття і відновити монастир і костел, які на початку 18 століття були зруйновані татарами. Надалі монастир 
перебудовували, в радянські часи (з 1945 року) в будівлі розміщувався історичний музей, унікальна розпис була знищена, а 
монастирську школу перетворили в бібліотеку. Монастир є архітектурним комплексом, що складається з кам'яно-цегляного костелу і 
двоповерхового будинку з келіями. 

THE FRANCISCAN MONASTERY 

Location: Vynohradiv, Zakarpattia region 
The Franciscans are a catholic monk order founded by St. Francis of Accisi. In the XVIth century the reform movement gained popularity in 

Zakarpattia, and this led to the order dissolution. However, that did not prevent the Franciscans from getting back half a century later and 
restoring the monastery and the cathedral which had been destroyed by the Tatars at the beginning of the 18th century. Later the monastery 
was rebuilt, in the Soviet times (since 1945) the Museum of History was located in the building, its unique paintings were destroyed, while the 
monastery school was transformed into a library. The monastery is an architectural complex consisting of the stone and brick cathedral and a 
two-storeyed building with monks' cells. 

KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW  

Lokalizacja: Wynohradiw, obwód zakarpacki 
Franciszkanie – to zakon katolicki założony przez Franciszka z Asyżu. W XVI wieku na terenie Zakarpacia rozpowszechniła się Reformacja, 

co skutkowało rozwiązaniem zakonu. Jednak po półwieczu franciszkanie wrócili i odbudowali klasztor i kościół, które na początku XVIII wieku 
zostały zrujnowane przez Tatarów. Następnie klasztor był wielokrotnie przebudowywany, a za czasów radzieckich tutaj znajdowało się 
muzeum historyczne. Unikatowe malowidła zostały zniszczone, a klasztorną szkołę przekształcono na bibliotekę. Klasztor jest zespołem 
architektonicznym, składającym się z murowanego kościoła oraz piętrowego budynku z celami. 
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 СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ  ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР 
 
Розташування: Мукачево, Закарпатська область
Згідно усного переказу і передмови до Мукачівської хроніки, монастир був заснований в XI столітті. Згідно іншого старовинного 

передання Мукачівський Святомиколаївський монастир був заснований ще до 1242 року. Документальні свідчення про існування 
монастиря відносяться до XIV століття. З 1491 монастир став резиденцією закарпатських православних владик, які об'єднали все 
Закарпаття в Мукачівській єпархії. При монастирі монахи перекладали книги. Також була заснована школа. При монастирі 
зберігалися цінна бібліотека (понад 6 000 рідкісних книг і рукописів) і архів. У 1946—1947 роках, після окупації Закарпаття 
радянськими військами, монастир було передано православній церкві московського патріархату, він став жіночою обителлю. 

ST. NICHOLAS CONVENT 

Location: Mukachevo, Zakarpattia region
According to the legend and the preface to Mukachevo chronicles, the monastery was founded in the XIth century. According to another 

ancient legend, Mukachevo  St. Nicholas Monastery was founded back before 1242. Documentary evidence about the existence of the 
monastery dates back to the XIVth century. Since 1491 the monastery became the residence of Zakarpattia Orthodox bishops who united the 
whole Zakarpattia into the Mukachevo diocese. Monks were translating book at the monastery. A school was also founded. A large library was 
afliated with the monastery (over 6,000 rare books and manuscripts) as well as an archive. In 1946-1947, after the occupation of Zakarpattia 
by the Soviet army, the monastery was handed over to the Orthodox Church of Moscow Patriarchate, it became a convent. 

ŻEŃSKI KLASZTOR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Location: Mukachevo, Zakarpattia region
According to the legend and the preface to Mukachevo chronicles, the monastery was founded in the XIth century. According to another 

ancient legend, Mukachevo  St. Nicholas Monastery was founded back before 1242. Documentary evidence about the existence of the 
monastery dates back to the XIVth century. Since 1491 the monastery became the residence of Zakarpattia Orthodox bishops who united the 
whole Zakarpattia into the Mukachevo diocese. Monks were translating book at the monastery. A school was also founded. A large library was 
afliated with the monastery (over 6,000 rare books and manuscripts) as well as an archive. In 1946-1947, after the occupation of Zakarpattia 
by the Soviet army, the monastery was handed over to the Orthodox Church of Moscow Patriarchate, it became a convent. 
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  СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР 

Розташування: село Рокошино, Закарпатська область
Церкву збудовано в 1920-ті роки. за проектом офіцера-емігранта з Росії Всеволода Коломацького. В. Коломацький розмалював 
інтер'єр, але його розписи не збереглися. Церква має цікаву форму — вигляд хреста, увінчений сімома куполами. За радянських часів 
у храмі розташовувався музей атеїзму. 24 лютого 2001 роки указом єпископа Мукачівського і Ужгородського Агапіта (УПЦ 
Московського патраірхату) було засновано Свято-Покровський чоловічий монастир.  Головна святиня монастиря - Іверська Ікона 
Божої Матері - подарована Єрусалимським патріархом Іоаникієм патріарху Московському і всієї Русі Алексію І (Симанському), 
який в свою чергу за вірну службу в патріархії, дарує ікону схимонахиню Мокрини насельниць Свято-Миколаївського Мукачівського 
монастиря. А вже звідти в 1994 році чудотворна ікона переходить в Ракошино. 

     THE HOLY PROTECTION ORTHODOX MONASTERY

Location: the village of Rakoshyno,  Zakarpattia region
The church was built in the 1920ies under the project of the émigré ofcer from Russia Vsevolod Kolomatsky. V. Kolomatsky painted the interior, 
but his paintings were not preserved. The church is of an interesting form — the appearances of the cross, crowned with seven domes. In the 
Soviet times the museum of atheism was accomodated in the church.
On February 24, 2001 by the decree of the Bishop of Mukachevo and Uzhhorod Ahapit (Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate) 
the Holy Protection Monastery was founded. The main sanctuary of the Monastery is the Iberian Icon of the Mother of God, presented by the 
Patriarch of Jerusalem Ioanykiy to the Patriarch of Moscow and All Rus' Alexy І (Simanskiy), who, in his turn, presented the icon for loyal 
service to the patriarchy to the schemanun Mokryna of the settlers of the St. Nicholas Monastery of Mukachevo. And from there in 1994 the 
wonder-working icon was transported to Rakoshyno. 

     MĘSKI PRAWOSŁAWNY MONASTER POKROWY (OPIEKI) MATKI BOŻEJ  
        
Lokalizacja: Rakoszyno,  obwód zakarpacki
Cerkiew została zbudowana w latach 1920. według projektu ocera Wsiewołoda Kołomackiego, który wyemigrował z Rosji. W.Kołomacki 
wykonał też malowidła na ścianach cerkwi, ale pierwotny wystrój się nie zachował. Cerkiew ma ciekawą formę – posiada kształt krzyża 
zwieńczonego siedmioma kopułami. W okresie radzieckim w świątyni działało muzeum ateizmu.
W dniu 24 lutego 2001 r. na podstawie dekretu biskupa Mukaczewskiego i Użhorodzkiego Agapita (Ukraiński Kościół Prawosławny 
Patriarchatu Moskiewskiego) założono męski prawosławny monaster Pokrowy (Opieki) Matki Bożej.  Największą świętością monasteru jest 
Iwerska Ikona Matki Bożej podarowana przez patriarchę Jerozolimy Joannicjusza patriarsze Moskwy i całej Rusi Aleksemu I (Simanskiemu), 
który z kolei za wierną służbę podarował ją schymniszce Mokrynie z klasztora Świętego Mikołaja w Mukaczewie. I już stamtąd w 1994 roku 
cudowna ikona została przekazana do Rakoszyna. 
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     УЖГОРОДСЬКА СИНАГОГА 

Розташування: Ужгород, Закарпатська область
хоральна синагога ортодоксальної громади євреїв-ашкеназі. Синагогу побудовано в 
неомавританському стилі – романтичному стилі, до якого вплелися візантійські та 
арабо-марокканські мотиви. Яскравим елементом фасаду будівлі був центральний 
балкон зі зображенням зірки Давида, вписаної у велике коло. У повоєнні роки радянська 
влада реконструювала будівлю і її екстер'єр зазнав кардинальних змін.

 CHORAL SYNAGOGUE IN UZHHOROD 

Location: Uzhhorod, Zakarpattia region
The Uzhhorod synagogue is a choral synagogue of the Orthodox community of the Ashkenazi Jews, 
built under the project of architects Gyula Papp and Ferenc Szabolcs. 
The synagogue was built in the neo-Moorish style – romantic style, with inserted Byzantine and 
Arab-Moroccan motives. The central balcony depicting the Star of David within a large circle 
constituted a bright façade element. In the post-war years the Soviet authorities reconstructed the 
building, and its exterior underwent drastic changes.

 SYNAGOGA CHÓRALNA W  UŻHORODZIE

Lokalizacja: Użhorod, obwód zakarpacki
Synagoga użhorodzka jest chóralną synagogą ortodoksyjnych Żydów aszkenazyjskich. Synagoga 
jest zbudowana w stylu neomaurytańskim, łączącym w sobie cechy stylu romantycznego oraz 
motywy bizantyjskie i arabsko-marokańskie. Charakterystycznym elementem fasady był 
centralny balkon z gwiazdą Dawida wpisaną w duży okrąg. Po wojnie władze radzieckie 
rekonstruowały gmach i jego wygląd kardynalnie się zmienił.
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УРОЧИЩЕ ДЖУБЛИК (МОНАСТИР ПРЕСВЯТОЇ МАРІЇ) 

Розташування: Нижнє Болотне,  Закарпатська область
В урочищі Джублик засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. На цьому місці побудовано літню 

відпустову церкву Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, два монастирі - чоловічий монастир з каплицею Серця Христового та 
жіночий з каплицею Пресвятої Родини. Також збудовано готель - будинок для паломників, у якому знаходиться каплиця Івана 
Хрестителя. Над джерелом, де з'явилася Богородиця, стоїть дерев'яна каплиця Матері Божої, а довкола цілої святині встановлено 
Хресну Дорогу. В чоловічому монастирі зберігається копія чудотворної ікони Матері Божої Єрусалимської. 

DZHUBLYK NATURAL LANDMARK (THE HOLY VIRGIN MONASTERY)  

Location: Nyzhnie Bolotne, Zakarpattia region
The Greek-Catholic Monastery of the Synaxis of the Most Holy Theotokos was founded in the Dzhublyk natural landmark. A summer dismissal 

Immaculate Conception Church, two monasteries – a monastery with the Chapel of the Most Sacred Heart of Jesus and a convent with the Holy 
Family Chapel were built there. Also, a hotel was built – a building for pilgrims, with the Chapel of St. John the Baptist. Above the spring where the 
Holy Virgin appeared there is a wooden Chapel of the Most Holy Mother of God, and the Way of the Cross has been arranged around the whole shrine. 
A copy of the wonder-working icon of the Holy Virgin of Jerusalem is kept in the monastery. 

UROCZYSKO DŻUBLIK (KLASZTOR NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY) 
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Lokalizacja: Niżne Bołotne, obwód zakarpacki
W uroczysku Dżublik został założony greckokatolicki klasztor Soboru 

Najświętszej Bogurodzicy. Tutaj zbudowano letni kościół odpustowy 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dwa klasztory – męski z 
kaplicą Serca Jezusa oraz żeński z kaplicą Najświętszej Rodziny. Ponadto 
powstał hotel – dom pielgrzyma z kaplicą Jana Chrzciciela. Nad źródłem, przy 
którym objawiła się Bogurodzica, stoi drewniana kaplica Matki Bożej, a wokół 
całej świątyni ustawiono stacje Drogi Krzyżowej. W klasztorze miejskim jest 
umieszczona kopia cudownej ikony Matki Bożej Jerozolimskiej.
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 ДОМІНІКАНСЬКИЙ МОНАСТИР

Розташування: смт. Богородчани, Івано – Франківська область
Католицький монастир засновано в Богородчанах в 1691 році на кошти К. Потоцької. Первинно костел Святої Тріїці, як і 

монастирський комплекс поруч, був споруджений з деревини і освячений в 1691 році. Тут зберігався чудотворний образ Богородиці з 
пресвятим Дитятком, який принесли із собою перші отці-проповідники. В першій половині XVIII століття католицький осередок 
згорів, хоча святий лик вдалося врятувати. Після Другої світової війни, релігійний заклад в цих стінах був скасований. Святий образ 
Богородчанської Богородиці в 1944 році вивезли до польського Ярослава. Кляшторні приміщення використовувалися під різні потреби, в 
тому числі під музичну школу, яка діє тут і донині. Комплекс домініканського монастиря складається з колишнього костелу Святої 
Трійці та прибудованого до нього з півночі п-подібного двоповерхового духовно-келійного корпусу, що разом утворюють замкнений 
простір з внутрішнім двором. Побудований в бароковому стилі він мурований з подальшим тинькуванням та фарбуванням.

    THE DOMINICAN MONASTERY 

Розташування: смт. Богородчани, Івано – Франківська область
Католицький монастир засновано в Богородчанах в 1691 році на кошти К. Потоцької. Первинно костел Святої Тріїці, як і 

монастирський комплекс поруч, був споруджений з деревини і освячений в 1691 році. Тут зберігався чудотворний образ Богородиці з 
пресвятим Дитятком, який принесли із собою перші отці-проповідники. В першій половині XVIII століття католицький осередок 
згорів, хоча святий лик вдалося врятувати. Після Другої світової війни, релігійний заклад в цих стінах був скасований. Святий образ 
Богородчанської Богородиці в 1944 році вивезли до польського Ярослава. Кляшторні приміщення використовувалися під різні потреби, в 
тому числі під музичну школу, яка діє тут і донині. Комплекс домініканського монастиря складається з колишнього костелу Святої 
Трійці та прибудованого до нього з півночі п-подібного двоповерхового духовно-келійного корпусу, що разом утворюють замкнений 
простір з внутрішнім двором. Побудований в бароковому стилі він мурований з подальшим тинькуванням та фарбуванням.

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW 

Location: urban village of Bohorodchany, Ivano-Frankivsk region
The Catholic monastery was founded in Bohorodchany in 1691 at the expense of K. Potocka. Initially the Holy Trinity Cathedral, together with the 

monastery complex side by side with it, was built of wood and consecrated in 1691. The wonder-working icon of the Mother of God with the Holy 
Child, brought by the rst fathers-preachers, was kept here. In the rst half of the XVIIIth century the Catholic centre was burnt, but the Holy icon 
was saved. After World War II the religious institution in those premises was liquidated. The holy icon of the Mother of God of Bohorodchany was 
taken in 1944 to Polish Jarosław. The monastery premises were used for different purposes, including for the music school that has been in existence 
up till now. The complex of the Dominican monastery consists of the former Holy Trinity Cathedral and is attached to it from the north of the п-like 
two-storey clerical-cell building, and they together form a closed space with an internal yard. Build in the baroque style, it was further plastered and 
painted.
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БЕРНАРДИНСЬКИЙ МОНАСТИР

Розташування: місто Гвіздець, Івано-Франківська область, Коломийський район
У 1475 році, в часи Галицького князівства, Ян Прокопович, мешканець села, став 

найпершим фундатором костелу. Парафія у Гвіздці заново була відновлена 1710 року. 
Фундатором костелу на новому етапі став князь Міхал Пузина, писар литовський, котрий 
1715 року і з дозволу Львівського латинського архиєпископа Яна Скарбка заснував у Гвіздці 
дерев'яну резиденцію — кляштор отців бернардинів. Костел побудований з цегли, 
потинькований, з невеликим трансептом. Західний фасад прикрашений двома вежами на 
три яруси з бароковими дахами. Головний портал прикрашений подвійними колонами 
коринфського ордеру. У інтер'єрі залишки ліплення і стінописів.

THE BERNARDINE MONASTERY

Location: the town of Hvizdets, Ivano-Frankivsk region, Kolomyya raion
In 1475, in the times of the Halych principality, Jan Prokopovych, a village resident, became the 

rst founder of the cathedral. The parish in Hvizdets was restored in 1710. The founder of the 
cathedral at the new stage was prince Michał Puzyna, a Lithuanian scribe, who founded a wooden 
residence in 1715, with the permission of Lviv Roman Catholic Archbishop Jan Skarbek — the 
Monastery of the Bernardine Fathers. The Cathedral was built of brick, plastered, with a small 
transept. The Western façade is decorated with two three-storey towers with baroque roofs. The main 
portal  is decorated with double columns of Corinthian order. The interior contains remnants of 
stucco and wall painting.

KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW W GWOŹDŹCU 

Location: the town of Hvizdets, Ivano-Frankivsk region, Kolomyya raion
In 1475, in the times of the Halych principality, Jan Prokopovych, a village resident, became the 

rst founder of the cathedral. The parish in Hvizdets was restored in 1710. The founder of the 
cathedral at the new stage was prince Michał Puzyna, a Lithuanian scribe, who founded a wooden 
residence in 1715, with the permission of Lviv Roman Catholic Archbishop Jan Skarbek — the 
Monastery of the Bernardine Fathers. The Cathedral was built of brick, plastered, with a small 
transept. The Western façade is decorated with two three-storey towers with baroque roofs. The main 
portal  is decorated with double columns of Corinthian order. The interior contains remnants of 
stucco and wall painting.
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   ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ СЕСТЕР ПРЕСВЯТОЇ РОДИНИ 

Розташування: Гошів, Івано-Франківська область
Жіночий монастир Різдва Пресвятої Богородиці був заснований в 1911 році. Жіночий монастир активно займався благодійністю, черниці вели 
виховну та просвітницьку роботу в рядах парафіян. У 50-ті роки минулого сторіччя влади закрили монастир, а сестер, які проживали в ньому, 
відправили на заслання. Будівлі храму стали використовувати як лікарні для душевнохворих. Через майже 40 років неподалік від колишнього 
монастиря з`явилася нова обитель. Монастир в Гошеві має невеликий прогулянковий двір, огорожею якому служить галерея. 

THE NATIVITY OF THE VIRGIN MARY CONVENT OF THE HOLY FAMILY SISTERS 

Location: Hoshiv, Ivano-Frankivsk region
The Nativity of the Virgin Mary Convent was founded in 1911. The convent performed charity activities, nuns carried out upbringing and awareness-raising 
work among parishioners. In the 50s of the previous century the authorities closed the convent, and the sisters living in it were sent on exile. The premises of 
the church started being used as mental hospitals. Almost 40 years later not far from the former convent a new convent appeared. The convent in Hoshiv has a 
small walking yard, fenced by the gallery. 

ŻEŃSKI KLASZTOR NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY ZGROMADZENIA SIÓSTR 
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY  

Lokalizacja: Hoszów, obwód iwanofrankiwski
Żeński klasztor Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy został założony w 1911 roku. Czynnie angażował się w działalność charytatywną, zakonnice 
poświęcały dużo czasu wychowaniu i edukacji paraan. W latach 50. ubiegłego wieku władze zlikwidowały klasztor, a siostry, które tam mieszkały, zostały 
zesłane do łagrów. Gmach świątyni przekształcono na szpital psychiatryczny. Po prawie 40 latach obok dawnego klasztoru pojawił się nowy. Monaster w 
Hoszowie ma małe podwórze otoczone galerią. 
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МАНЯВСЬКИЙ СКИТ 

Розташування: Манява,  Івано-Франківська область
Манявський Скит – аскетичний чоловічий монастир східного обряду, визначний осередок духовності, культури і мистецтва 
України. Колись Скит мав велику бібліотеку, славився головним іконостасом, виконаним українським живописцем Йовом 
Кондзелевичем. У 1980 році було відкрито історико-архітектурний музей. 28 травня 1998 року було відкрито Манявський Хресто-
Воздвиженський чоловічий монастир. Архітектурний монастирський комплекс будівель становить ансамбль кам'яних і 
дерев'яних споруд, обгороджених високою кам'яною стіною з вежами й бійницями — вдалий синтез гірського рельєфу і 
фортифікаційних забудов. 

 MANIAVA MONASTERY

Location: Maniava, Ivano-Frankivsk region
The Maniava Monastery is an ascetic eastern-rite monastery, an important centre of spirituality, culture, and art of Ukraine. The monastery 
used to contain a large library, was famous for its main iconostasis performed by the Ukrainian painter Jov Kondzelevych. In 1980  the Museum 
of History and Architecture was opened here. On May 28, 1998 the Maniava Exaltation of the Cross Monastery was opened here.
The architectural monastery complex of buildings makes up an ensemble of stone and wooden buildings fenced with a high stone wall with 
towers and re slits — a perfect synthesis of the mountainous relief and fortication constructions.

SKIT MANIAWSKI 

Lokalizacja: Maniawa, obwód iwanofrankiwski
Skit Maniawski – ascetyczny prawosławny klasztor męski, ważny ośrodek życia duchowego, kulturowego i artystycznego Ukrainy. Dawno temu 
Skit posiadał bogatą bibliotekę i słynął z głównego ikonostasu autorstwa ukraińskiego malarza Jowa (Hioba) Kondzelewicza. W 1980 roku na 
terenie klasztoru powstało muzeum historii i architektury. Dnia 28 maja 1998 roku otworzono męski monaster Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego. Zespół architektoniczny monasteru składa się z budowli murowanych i drewnianych otoczonych wysokiem murem z basztami i 
strzelnicami. Jest to przykład udanego połączenia górskiej rzeźby terenu i fortykacji. 
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 ПОГІНСЬКИЙ МОНАСТИР УСПІННЯ МАТЕРІ БОЖОЇ ЧСВВ 

Розташування: село Погоня, Тисменицький район , Івано-Франківська область.
Діючий чоловічий греко-католицький монастир Чину Св. Василія Великого. У XIII ст. біля с. Погоня Тисменицького району, воєвода короля 

Данила Роман розбив татарський загін. Виконуючи обітницю, дану перед битвою, він збудував на цьому місці церкву. У 1950 році церкву було 
спалено. Значну частину майна монастирської церкви було перенесено до парафіяльної церкви села Пшеничники біля Погоні.У 1991 році 
відбулася реєстрація монастиря. Протягом останнього десятиріччя збудували каплицю на чудотворному джерелі, церкву, де зібрано кілька 
десятків копій чудотворних ікон зі всього світу, відновлено монастирський цвинтар. У монастирі є чудотворна ікона Божої Матері, 
написана невідомим автором не пізніше 1650 року.

THE POHONIA MONASTERY OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD OF THE ORDER OF ST. 
BASIL THE GREAT 

 
Location: the village of Pohonia, Tysmenytsia raion, Ivano-Frankivsk region.
A functioning Greek-Catholic monastery of the Order of St. Basil the Great. In the XIIIth c. near the village of Pohonia, Tysmenytsia raion, King 

Danylo's voivode Roman defeated a Tatar group. Fullling the promise given before the battle, he built a church there. In 1950 the church was burnt. A 
considerable part of the monastery church' property was transferred to the parish church of the village of Pshenychnyky near Pohonia. In 1991 the 
monastery was restored. Over the last decade a chapel has been built on the wonder-working spring, a church, where several tens of copies of wonder-
working icons from all over the world have been collected, the monastery cemetery has been restored. The Monastery possesses a wonder-working icon of the 
Mother of God, painted by an unknown author before 1650 at the latest. 

 POHIŃSKI KLASZTOR ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY ZAKONU ŚWIĘTEGO BAZYLEGO WIELKIEGO  

Lokalizacja: Pohonia, rejon tyśmienicki, obwód iwanofrankiwski
Działający męski klasztor greckokatolicki Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego. W XIII w. obok wsi Pohonia (obecnie w rejonie tyśmienickim) wojewoda 

króla Daniela I Halickiego Roman pobił oddział tatarski. Spełniając obietnicę złożoną przed bitwą zbudował w tym miejscu cerkiew. W 1950 roku cerkiew 
została spalona. Większą część majątku cerkwi klasztornej przeniesiono do cerkwi paraalnej w Pszenicznikach niedaleko Pohoni. W 1991 r. 
przeprowadzono rejestrację klasztoru. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zbudowano kaplicę nad cudownym źródłem, cerkiew, w której zebrano kilkadziesiąt 
kopii cudownych ikon z całego świata, oraz odnowiono cmentarz klasztorny. W klasztorze jest przechowywana cudowna ikona Matki Bożej namalowana 
przez nieznanego autora  przed 1650 r.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ / IVANO-FRANKIVSK REGION / OBWÓD IWANOFRANKIWSKI 

70 71



ДОМІНІКАНСЬКИЙ МОНАСТИР   
 
Розташування: Луцьк
Домініканський монастир — монастир першого луцького католицького ордену; пам'ятка архітектури національного значення, 

розташована в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк. Фундатором домініканського комплексу в Луцьку був сам 
Владислав Ягайло, але під час облоги міста у 1431 р. комплекс був зруйнований. Другий комплекс постав у стилі класицизму. Хоча 
його костел був розібраний у XIX столітті, але зараз ще можна спостерігати його залишки у південній частин. Стара збережена 
стіна сягає у висоту кількох метрів та близько двох у довжині, над цими старими залишками стіна була частково відновлена. 

THE DOMINICAN MONASTERY 

Location: Lutsk
 The Dominican Monastery is the monastery of the rst Lutsk catholic order; a monument of architecture of national importance, located in 

the historical and cultural reserve Staryi Lutsk. The Dominican complex in Lutsk was founded by Władysław II Jagiełło, but during the siege of 
the city in 1431 the complex was destroyed. The second complex was erected in the style of Classicism. Though its cathedral was dismantled in 
the XIXth century, but now one may still see its remnants in the southern part. The old preserved wall is several metres high and about two 
metres long, and the wall above those old remnants has been partially restored.

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW
 
Lokalizacja: Łuck
Klasztor dominikański jest klasztorem pierwszego zakonu katolickiego w Łucku. Jest to zabytek architektury o znaczeniu narodowym 

położony na terenie rezerwatu historii i kultury „Stary Łuck”. Fundatorem zespołu klasztornego w Łucku był Władysław II Jagiełło, lecz 
podczas oblężenia w 1431 r. klasztor został zniszczony. Drugi zespół zbudowano w stylu klasycystycznym. Chociaż główny kościół rozebrano w 
XIX wieku, pozostałości po nim można znaleźć w części południowej. Zachowany stary mur sięga nawet do kilku metrów wysokości i do dwóch 
metrów szerokości i nad fundamentami kościoła został częściowo odnowiony. 
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ВЕЛИКА СИНАГОГА
 
Розташування: Луцьк
Велика синагога — стара ренесансна синагога з оборонною вежею; пам'ятка архітектури національного значення, розташована 

в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк. Збудована у 1620-х роках у центрі одного із єврейських штетлів Луцька. Довгий 
час виконувала роль релігійного, освітнього та громадського центру луцьких євреїв. У 2021 приміщення передали у постійне 
безоплатне користування релігійній організації «удейська релігійна громада Хабад-Любавич. Загалом колишня синагога є кубічною 
спорудою із прибудованою вежею. Архітектура споруди є ренесансною. Їй притаманна раціональна ясність, лаконічність форм, 
стриманість у декорі. 

THE GREAT SYNAGOGUE 

Location: Lutsk
The Great Synagogue is an old Renaissance synagogue with a defensive tower; a monument of architecture of national importance, located in 

the historical and cultural reserve Staryi Lutsk. It was built in the 1620ies in the centre of one of the Jewish shtetls of Lutsk. Over a long period it 
performed the role of a religious, educational, and public centre for Lutsk Jews. In 2021 the premises were handed over for permanent free-of-
charge use to the religious organization “Judean Religious Community Chabad-Lubavitch”. In general, the former synagogue is a cubic 
building with an attached tower. The architecture of the building is of Renaissance nature. It is characterized by rational clarity, concise forms, 
reserved decor.

WIELKA SYNAGOGA

Lokalizacja: Łuck
Wielka synagoga — zabytkowa renesansowa synagoga z wieżą obronną, zabytek architektury o znaczeniu narodowym znajduje się na terenie 

rezerwatu historii i kultury „Stary Łuck”.  Powstała w latach 1620. w centrum jednej z łuckich dzielnic żydowskich. Przez dłuższy czas pełniła 
funkcje ośrodka religijnego, edukacyjnego i społecznego dla Żydów łuckich. W 2021 r. gmach został przekazany w nieodpłatne użytkowanie 
żydowskiej wspólnocie religijnej Chabad Lubawicz. Dawna synagoga posiada kształt sześcianu z dobudowaną wieżą. Architektura budowli 
należy do stylu renesansowego. Cechuje ją racjonalność, wyraźność, lakoniczne formy i powściągliwy wystrój.

 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ / VOLYN REGION / OBWÓD WOŁYŃSKI  

74 75



Розташування: Зимне, Волинська область
Успенський Святогірський Зимненський ставропігійний жіночий 
монастир УПЦ належить до найдавніших в Україні. Як припускають, 
великий князь Володимир заклав монастир у 992—993 рр. у с. Зимне, яке 
тоді було передмістям м. Володимира.
Архітектурний комплекс укріпленого монастиря складається з 
оборонних мурів з наріжними вежами, що утворюють захищене від 
зовнішніх нападів подвір'я. В центрі лінії північної стіни — 
монументальна споруда Успенської церкви, яка мала оборонний ярус над 
склепіннями і була накрита двосхилим шпичастим дахом з двома 
готичними фронтонами. 

       Location: Zymne, Volyn region
The Zymne Sviatohirskyi Stavropigial Dormition Convent of the Ukrainian 
Orthodox Church belongs to the oldest in Ukraine. It is assumed that Grand 
Prince Volodymyr laid down the foundations for the convent in 992-993 in the 
village of Zymne that used to be the suburbs of the city of Volodymyr back then.
The architectural complex of the reinforced convent consists of defensive walls 
with corner towers creating a yard protected against external attacks. The 
monumental building of the Dormition church which used to have a defense tier 
above the domes and was covered with a pointed ridge roof with two Gothic 
frontons is located in the centre of the northern wall line. 

Lokalizacja: Zimno, obwód wołyński
Żeński stauropigialny monaster Zaśnięcia Matki Boskiej w Zimnem, należący 
do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, jest jednym z najstarszych na 
Ukrainie. Uważa się, że wielki książę Włodzimierz założył monaster w 992-993 r. 
w Zimnem, które było wówczas przedmieściem Włodzimierza.
Zespół architektoniczny klasztoru obronnego składa się z murów obronnych z 
basztami narożnymi, tworzących podwórze chronione przed zagrożeniami z 
zewnątrz. W centrum linii muru północnego znajduje się monumentalny sobór 
Zaśnięcia Matki Boskiej, który miał obronną kondygnację nad sklepieniem i 
dwuspadowy spiczasty dach z dwoma frontonami gotyckimi. 

СВЯТОГІРСЬКИЙ СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР

THE SVIATOHIRSKYI DORMITION CONVENT

  ŻEŃSKI MONASTER ZAŚNIĘCIA MATKI BOSKIEJ  

 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ / VOLYN REGION / OBWÓD WOŁYŃSKI  

76 77



   
     НИЗКИНИЦЬКИЙ УСПЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР 

    Розташування: Низкиничі Волинської області
Православний чоловічий монастир у селі Низкиничі Волинської області, заснований у 1643 році Адамом Киселем. В основі 
архітектурного ансамблю монастиря - п`ятиглавий Успенський храм у вигляді рівнораменним хреста правильної форми. 
Успенська церква, дзвіниця та огорожа, побудовані в 17 столітті, мають статус пам`ятки архітектури національного 
значення. З 2011 року при монастирі відкрито Музей старожитностей і народного побуту.

     THE NYZKYNYCHI DORMITION MONASTERY   

    Location: Nyzkynychi, Volyn region
Orthodox Monastery  in the village of Nyzkynychi, Volyn region, was founded in 1643 by Adam Kisel. At the heart of the architectural 
ensemble of the monastery - a ve-headed Assumption Church in the form of an isosceles cross of regular shape. The Church of the 
Assumption, the bell tower and the fence, built in the 17th century, have the status of an architectural monument of national importance. 
Since 2011, the Museum of Antiquities and Folk Life has been operating at the monastery. 

     MĘSKI MONASTER ZAŚNIĘCIA MATKI BOŻEJ W NISKIENICZACH  

 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ / VOLYN REGION / OBWÓD WOŁYŃSKI  

Lokalizacja: Niskienicze, obwód wołyński
Prawosławny monaster męski w miejscowości Niskienicze w obwodzie 
wołyńskim został założony w 1643 roku przez Adama Kisiela. Punktem 
centralnym klasztornego zespołu architektonicznego jest cerkiew 
Zaśnięcia Matki Bożej o pięciu kopułach, wybudowana na planie 
krzyża równoramiennego. Cerkiew, dzwonnica i murowane ogrodzenie 
z 17 wieku posiadają status zabytków architektury o znaczeniu 
narodowym. Od 2011 roku przy klasztorze funkcjonuje Muzeum Sztuki 
Starożytnej i Kultury Ludowej.
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  МОНАСТИР РІЗДВА БОГОРОДИЦІ  

Розташування: село Новий Загорів, Локачинський район, Волинська область
За місцевим поданням, Монастир Різдва Богородиці заснували в середині XIII ст. ченці Києво-Печерського монастиря, що втекли від 
Батиєвої навали і привезли з собою ікону Божої Матері, яка прославилась тут дивами. Комплекс розташований на південній 
околиці села, на високому плато, яке височить над невеликим ставом. Сьогодні він складається з церкви Різдва Богородиці та 
прилягаючих до неї зі сходу залишків монастирського корпусу. 

    THE MONASTERY OF THE NATIVITY OF THE MOST HOLY THEOTOKOS 

Location: the village of Novyi Zahoriv, Lokachi raion, Volyn region
A local legend says that the Monastery of the Nativity of the Most Holy Theotokos was founded in the mid-XIIIth century by the monks of the 
Kyiv-Pechersk Monastery, who ed from Batu Khan's attack and brought the Icon of the Mother of God that became famous with its wonders 
there. The complex is located in the southern periphery of the village, on a high plateau above a small pond. Now it consists of the Church of the 
Nativity of the Most Holy Theotokos and the remnants of the monastery building, attached to the east of it. 

    MONASTER NARODZENIA MATKI BOŻEJ 
        
Lokalizacja: Nowy Zahorów, rejon łokacki, obwód wołyński
Według miejscowej legendy monaster Narodzenia Matki Bożej w połowie XIII wieku założyli mnisi z monasteru Kijowsko-Peczerskiego, którzy 
uciekli przed inwazją Batu-chana na Kijów i przywieźli ze sobą ikonę Matki Bożej słynącą z cudów. Zespół znajduje się w południowej części 
wsi, na wysokim plateau nad małym stawem. Obecnie składa się z cerkwi Narodzenia Matki Bożej i przylegających do niej od strony wschodniej 
pozostałości budynku klasztornego. 
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ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР 

Розташування: село Світязь Шацького району Волинської області.
Перші записи про монастир датуються 1846 роком. Спочатку будівля була церквою Петра і Павла, але через півтора століття, в 

2006 році указом Священного Синоду прихід став монастирем. Храм відрізняється своїм унікальним розташуванням – на березі 
найглибшого в Україні озера. Справжнє диво сталося в церкві в 2001 році – Ікона Божої Матері замироточила, що в рази збільшило 
кількість відвідувачів, а також послужило відкриттю тут монастиря.

THE STS. PETER AND PAUL MONASTERY  

Location: the village of Svityaz, Shatsk raion, Volyn region.
The rst records about the monastery date back to 1846. At rst the building was the Sts. Peter and Paul Church, but already a century and a half 

later, in 2006, under the decree of the Holy Synod, the parish was transformed into a monastery. The church is distinguished for its unique location – 
at the shore of the deepest lake of Ukraine. A real miracle happened in the church in 2001 – the Icon of the Mother of God became myrrh-streaming, 
this massively scaling up the number of visitors as well as contributing to the opening of the monastery there. 

MONASTER ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA 

Lokalizacja: Świtaź, rejon szacki, obwód wołyński
Pierwsze wzmianki o klasztorze pochodzą z 1846 roku. Najpierw 

powstała cerkiew Świętych Piotra i Pawła, a po półtora wieku, w 2006 roku 
na podstawie postanowienia Świętego Synodu został stworzony monaster. 
Świątynia wyróżnia się swoim unikatowym położeniem – stoi nad brzegiem 
najgłębszego jeziora na Ukrainie. Prawdziwy cud zdarzył się w cerkwi w 
2001 roku – Ikona Matki Bożej zaczęła wydzielać mirrę,  co przyczyniło się 
do wielokrotnego zwiększenia liczby zwiedzających oraz stworzenia 
monasteru. 
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР

У 1740р Шептицьким була побудована мурована Миколаївська церква у бароковому стилі. Храм був прикрашений 
високомистецьким іконостасом, розписами в українському стилі, обдаруваний церковними речами, богослужбовими книгами, 
церковними дзвонами — справжнім шедевром людвісарного мистецтва львівських майстрів. При храмі 1772 р. вибудувано 
двоярусну дерев'яну дзвіницю, реставровану і довершену 1883 р. Нижній її поверх був одночасно воротами до церковного маєтку. За 
останні роки відбудовано центральний монастирський корпус, відновлено і розширено трапезну, проводиться постійний 
благоустрій території, побудовано храм Похвали Божої Матері і храм Різдва Христового. Головна святиня монастиря — 
чудотворний образ Божої Матері «Козельщанська» (Милосердна).

 THE ST. NICKOLAS MONASTERY

Location: the village of Horodok, Rivne region 
In 1740 Sheptytsky built a stone St. Nickolas Church in baroque style. The temple was decorated with a highly artistic iconostasis, paintings 

performed in the Ukrainian style, presented with many church items, liturgy books, church bells — a real masterpiece of the foundry art of Lviv 
craftsmen. A two-layer wooden bell tower was built close to the temple in 1772, and it was restored and completed in 1883. Its lower storey at the 
same time served as the gate to the church estate. Over the recent years the central building of the monastery has been rebuilt, the monastery 
canteen has been restored and expanded, the territory is being provided with amenities, the Church of the Praise of the Mother of God and the 
Church of the Nativity of Christ have been built. The main shrine of the monastery is the wonder-working icon of the Mother of God of 
Kozelshchyna (Merciful). 

ŻEŃSKI MONASTER ŚW. MIKOŁAJA

W 1740 r. Szeptycki zbudował murowaną cerkiew św. Mikołaja w stylu barokowym. Świątynie zdobił cenny ikonostas i malowidła w 
ukraińskim stylu, została obdarowana przedmiotami i księgami liturgicznymi oraz dzwonami – prawdziwym dziełem sztuki ludwisarskiej 
autorstwa mistrzów lwowskich. Obok cerkwi w 1772 r. zbudowano dwupoziomową dzwonnicę, przebudowaną w 1883 r. Pierwszy poziom 
dzwonnicy był jednocześnie bramą prowadzącą na podwórze cerkwi. W ostatnich latach odbudowano budynek klasztorny i rozbudowano 
refektarz, ciągle są prowadzone prace w celu uporządkowania terenu, wzniesiono cerkiew Pochwały Matki Bożej i cerkiew Bożego Narodzenia. 
Główną świętością monasteru jest cudowny obraz Matki Bożej Kozelszczańskiej (Miłosiernej). 
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 ПОКРОВСЬКИЙ ГОЩАНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР 

Розташування: Гоща, Рівненська область 
Гощанський православний монастир заснований у 1639 році при Михайлівській церкві. Засновницею монастиря була княгиня Регіна 
Соломирецька-Гойська. При монастирі одразу була заснована школа.  У 1672 році, під час нападу кримських татар, дерев'яні 
приміщення цього монастиря були спалені. У XVIII столітті монастир став греко-натолицьким. Тоді первісний вигляд храму 
монастиря було змінено. У радянський період (1939-1991 рр) монастир був ліквідований. Відновив свою діяльність в 2004 році як Свято-
Покровський жіночий православний монастир. В оздобленні храму поєднується елементи ренесансу та бароко.

 THE HOLY PROTECTION HOSHCHA CONVENT 

Location: Hoshcha, Rivne region 
The Hoshcha Orthodox Convent was founded in 1639 at St. Michael Church. It was founded by the princess Regina Solomyretska-Hoyska. A school 
was immediately founded at the monastery.  In 1672 during the attack made by the Crimean Tatars the wooden premises of the monastery were 
burnt. In the XVIIIth century the monastery became Greek-Catholic. Then the initial appearances of the monastery's church were changed. In the 
Soviet period (1939-1991) the monastery was liquidated. It restored its activity in 2004 as the Holy Protection Orthodox Convent. The cathedral 
decoration combines elements of Renaissance and baroque.

       ŻEŃSKI MONASTER POKROWY (OPIEKI) MATKI BOŻEJ W HOSZCZY 

Lokalizacja: Hoszcza, obwód rówieński 
Monaster prawosławny w Hoszczy został założony w 1639 r. przy cerkwi św.Michała. Fundatorką monasteru była księżna Regina Sołomirecka z 
Hojskich. Od samego początku przy klasztorze założono też szkołę. W 1672 r. podczas ataku Tatarów drewniane budowle monasteru spłonęły w 
pożarze. W XVIII w. monaster został klasztorem greckokatolickim, a jego wygląd pierwotny zmieniono. W okresie radzieckim (1939-1991) klasztor 
był zamknięty. Wznowił swoją działalność w 2004 r. jako żeński prawosławny monaster Pokrowy Matki Bożej. Wystrój świątyni łączy w sobie 
elementy renesansu i baroku.
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 КОРЕЦЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР

Розташування: місто Корець, Рівненська область 
Визначною пам'яткою у складі міського архітектурного ансамблю є жіночий монастир Святої Трійці, що відноситься до будівлі 

оборонного типу. Спочатку це був Францисканський монастир, заснований в 1620 році князем Яном-Каролем Корецьким, каштеляном 
волинським. В 1830р монастир було ліквідовано, а будівлю передано православній церкві і засновано тут Свято-Троїцький жіночий 
монастир. До комплексу входять Троїцька церква, келії з трапезною, тепла церква і дзвіниця. Головною спорудою монастиря був костел 
- базилікальний прямокутний. Збереглося барокове оздоблення фасадів. Характерним для католицького монастирського будівництва, є 
розташування Г-подібного в плані корпуса, який прилягає під прямим кутом до західної частини північного фасаду костелу. Дзвіниця 
триярусна, перші два яруси квадратні в плані, верхній восьмигранний. 

 THE KORETS ST. TRINITY CONVENT  

Location: the town of Korets, Rivne region 
An outstanding architectural ensemble of Korets is the St. Trinity Convent-Fortress located in the central part of the town. At rst that used to be 

the Franciscan monastery founded in 1620 by prince Jan-Karol Korecki, the owner of Volyn. In 1830 the monastery was liquidated, the building was 
transferred to the Orthodox Church and the St. Trinity Convent was founded there. The complex includes the Trinity Church, cells with the convent 
canteen, a warm church, and a bell tower. The main building of the convent was the cathedral – basilica-like, rectangular one. Four square pillars 
divided the main space into three naves. The baroque decoration of the façades has been preserved. Characteristic of the Catholic monastery 
construction is a Г-like building attached at a right angle to the western part of the northern façade of the cathedral. The bell tower is three-tiered, 
with the rst two tiers being square, and the upper one – an octagon.

       
    ŻEŃSKI MONASTER TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KORCU   

Lokalizacja: Korzec, obwód rówieński 
Wybitnym zabytkiem w składzie miejskiego zespołu architektonicznego jest żeński monaster Trójcy Świętej należący do budowli typu obronnego. 

Najpierw był to klasztor oo. franciszkanów założony w 1620 r. przez księcia Karola Jana Koreckiego, kasztelana wołyńskiego. W 1830 r. klasztor 
został skasowany, a budowla przekazana Kościołowi prawosławnemu, który otworzył tutaj żeński monaster Trójcy Świętej. Zespół składa się z 
cerkwi Świętej Trójcy, cel, refektarza, ogrzewanej cerkwi oraz dzwonnicy. Głównym obiektem klasztoru była prostokątna bazylika. Zachował się 
barokowy wystrój elewacji. Charakterystyczne dla architektury klasztorów katolickich jest usytuowanie budynku klasztornego w kształcie litery L 
pod kątem prostym do zachodniej części północnej fasady kościoła. Dzwonnica jest trzypoziomowa, pierwsze dwa poziomy na planie kwadratu, trzeci 
– ośmiokąta. 
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СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР НА КОЗАЦЬКИХ МОГИЛАХ 
 
Розташування: село Пляшева, Рівненська область 
У червні 1908 р. на о. Журавлиха відбулося перше офіційне вшанування пам'яті козаків. Тоді ж виникла ідея побудови храму-

пам'ятника на цьому місці, щоб зібрати тут останки тисяч безіменних героїв. На кінець весни 1914 р. було збудовано 
трьохпрестольний Георгіївський собор, двоповерхове приміщення для проживання братії (з трапезною та архієрейськими 
покоями), готель, мур з західного боку, будинок для дитячого притулку. Згідно з рішенням синоду Російської Православної Церкви від 
4 червня 1954 р. монастир-скит було ліквідовано і на Козацьких Могилах була створена парафія, яку обслуговували ченці. Чернеча 
молитва над козацькими кістками відновилася у липні 2002 р. Братія монастиря відбудовує святу обитель, веде власне 
господарство, займається місіонерською діяльністю, випускає власну газету.

THE ST. GEORGE MONASTERY AT THE COSSACKS' GRAVES 

Location: the village of Pliasheva, Rivne region 
In June 1908 the rst ofcial commemoration of the memory of Cossacks took place in the island of Zhuravlykha. At the same time the idea of 

constructing a temple-monument in that place to collect remnants of thousands of nameless heroes there occurred. At the end of the spring of 
1914 a three-altar St. George Cathedral, two-storey premises for monks (with a monastery canteen and apartments for the archbishop), a hotel, a 
wall to the west, a house for an orphan asylum were built.  According to the decision of the Synod of the Russian Orthodox Church as of June 4, 
1954 the monastery was liquidated, and a parish serviced by monks was established at the Cossacks' Graves. The monks' prayer over the 
Cossacks' bones restored in July 2002.The monks of the restored monastery are reconstructing the holy shrine, carrying out their economic 
activity, dealing with missionary activity, publishing their own newspaper. 

MONASTER MĘSKI ŚWIĘTEGO JERZEGO NA KOZACKICH MOGIŁACH  

Lokalizacja: Plaszewa, obwód rówieński 
W czerwcu 1908 r. na wyspie Żurawlicha po raz pierwszy ocjalnie uczczono pamięć Kozaków. Wtedy też pojawił się pomysł budowy na tym 

miejscu świątyni-pomnika i pochowania szczątków tysięcy bezimiennych bohaterów. Pod koniec wiosny 1914 r. prawie wszystkie 
zaplanowane prace na wyspie zostały zakończone. Zgodnie z postanowieniem Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z dnia 4 czerwca 
1954 r. skit został zlikwidowany i na Kozackich Mogiłach stworzono paraę, którą opiekowali się mnisi. Sprawowanie nabożeństw przy 
grobach wznowiono w lipcu 2002 r. po odrodzeniu na Kozackich Mogiłach skitu św. Jerzego. W ostatnich latach uczczeniu pamięci Kozaków 
towarzyszą uroczyste nabożeństwa, którym tradycyjnie przewodniczy Patriarcha Filaret i w których biorą udział dziesiątki biskupów, setki 
księży oraz dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Mnisi z odrodzonego monasteru odbudowują świątynię, prowadzą własne gospodarstwo i 
działalność misyjną, wydają gazetę. W monasterze pracują też nowicjusze z seminarium duchownego w Równem.
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 ВЕЛИКА СИНАГОГА 

Розташування: Дубно, Рівненська область 
Велика синагога у місті Дубнo – одна з найцікавіших єврейських пам'яток Волині. Споруда є показовим прикладом синагогального 
будівництва XVIII століття з використанням стилістичних елементів ренесансу та раннього класицизму.  Синагога 
знаходиться у величній кам'яній споруді висотою 21 метр. Купол підтримують 12 колон, побудованих у 4 ряди. Будівництво 
синагоги було здійснено за сприяння власника міста Дубна та мецената князя Михайла Любомирського. Під час Першої світової 
війни синагога була частково зруйнована у ході військових дій і реко-нструйована у 1930-х роках. 

 THE GREAT SYNAGOGUE 

Location: Dubno, Rivne region
The Great Synagogue in the town of Dubno constitutes one of the most interesting Jewish monuments in Volyn region. The building is a sample 
of synagogue construction of the XVIIIth century, using stylistic elements of the Renaissance and early Classicism. The synagogue is located in a 
majestic stone building that is 21 metres high. The dome is supported by 12 column pillars built in 4 rows. The synagogue was built with the 
support of the owner of the town of Dubno and benefactor prince Michał Lubomirski. During World War I the synagogue was partially destroyed 
in the military actions and reconstructed in the 1930ies. 

WIELKA SYNAGOGA 

Lokalizacja: Dubno, obwód rówieński 
Wielka synagoga w Dubnie jest jednym z najciekawszych zabytków na Wołyniu. Jej gmach – to wzorowy przykład budownictwa synagogalnego 
XVIII w. z wykorzystaniem stylistycznych elementów renesansu i wczesnego klasycyzmu. Jest to majestatyczna świątynia o wysokości 21 
metrów. Kopułę podtrzymują 12 kolumn ustawionych w 4 rzędach. Budownictwo synagogi odbywało się przy wsparciu właściciela miasta i 
mecenasa księcia Michała Lubomirskiego. Od samego początku w synagodze działał chór, który wykonywał najlepsze utwory muzyki 
liturgicznej. Podczas I wojny światowej synagoga została częściowo zniszczona w wyniku działań wojennych i odbudowana w latach 1930. 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ / RIVNE REGION / OBWÓD RÓWIEŃSKI   

96 97



 СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР НА ПОВСТАНСЬКИХ МОГИЛАХ

Розташування: село Гурби, Рівненська область
 Історія монастиря почалася з того, що представники громадськості Рівненщини прийняли рішення вшанувати пам'ять Героїв 

Гурбенського бою та збудувати в урочищі Гурби Пантеон Слави, в якому будуть перепоховані знайдені останки вояків УПА і солдатів. А поруч 
з Пантеоном Героїв – спорудити Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських могилах. У 2006 році на свято Покрови, 
відбулося відкриття першої черги Пантеону та перепоховання останків знайдених загиблих вояків «армії без держави» Восени 2007-го 
відбулося відкриття другої черги Пантеону Героїв, перепоховання ще двох знайдених останків та встановлення колони зі скульптурою Божої 
Матері — Покрови.

THE HOLY RESURRECTION MONASTERY AT THE REBELS' GRAVES
 
Location: the village of Hurby, Rivne region
The history of the monastery started when the representatives of the Rivne regional community decided to commemorate the Heroes of the Hurby battle 

and to build the Pantheon of Glory in Hurby natural landmark, where the found remnants of the UPA warriors and soldiers would be reburied. And side by 
side with the Pantheon of Heroes – to build the Holy Resurrection Monastery at the Rebels' Graves. In 2006 on the Holy Protection Day, the day of the patron 
of Ukrainian Cossacks and UPA warriors, the rst line of the Pantheon was opened and the remnants of the found warriors of the “army without the state” 
were reburied. In the autumn of 2007 the second line of the Pantheon of Heroes was opened, and two more remnants were reburied as well as a column with 
the sculpture of the Mother of God – Protection – was erected.

MĘSKI MONASTER ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO NA POWSTAŃCZYCH MOGIŁACH   

Lokalizacja: Hurby, rejon zdołbunowski, obwód rówieński
Historia monasteru zaczęła się od tego, że przedstawiciele organizacji społecznych Rówieńszczyzny postanowili uczcić pamięć bohaterów bitwy pod 

Hurbami i zbudować w uroczysku Panteon Chwały, w którym zostaną pochowane odnalezione szczątki żołnierzy UPA. Obok Panteonu zaplanowano 
budowę monasteru Zmartwychwstania Pańskiego na Powstańczych Mogiłach. W 2006 roku w dniu Święta Opieki Bogurodzicy – Patronki ukraińskiego 
kozactwa i żołnierzy UPA otworzono pierwszą część Panteonu i zorganizowano uroczystość pochowania szczątków poległych żołnierzy „wojska bez 
państwa”. Jesienią 2007 roku otworzono drugą część Panteonu Bohaterów, uroczyście pochowano szczątki jeszcze dwóch żołnierzy oraz wzniesiono 
kolumnę z posągiem Matki Bożej – Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy.
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Розташування: місто Бучач, Тернопільська область 
Василіанський монастир в Бучачі - це великий, неймовірно красивий 

комплекс який височить на горі Федір. Василіанський монастир в Бучачі 
був споруджений за наказом Миколи Потоцького. У 1751 році 12 травня 
було закладено перший камінь в основу монастиря. Василіанський 
монастир являє собою комплексне спорудження, що складається з 
вражаючих архітектурних споруд. У самому центрі цього комплексу 
видніється Хрестовоздвиженська церква, яка має свою дзвіницю, 
виконану в стилі бароко. За одну і іншу сторони від цієї церкви 
розташований корпус василіянської гімназії і келії. Ліворуч комплекс 
завершує давня вежа-дзвіниця зі шпилем. Незважаючи на те, що 
Василіанський монастир пережив великі  пожежі,  в ін  був 
відреставрований до найдрібніших деталей.

     Location: the town of Buchach, Ternopil region 
The Basilian Monastery in Buchach is a large, incredibly beautiful complex 
standing high on the mount of Fedir. The Basilian Monastery in Buchach was 
erected upon the order of Mykola Potocki. In 1751, on May 12 the cornerstone was 
laid down as the foundation of the Basilian monastery. The Basilian monastery 
is a complex building consisting of impressive architectural constructions. In the 
very centre of the complex one can see the Church of the Exaltation of the Holy 
Cross, with its bell tower performed in the unique baroque style. A building of the 
Basilian grammar school and cells are located to both sides of the church. To the 
left the complex is completed with an old bell tower with a broach.  In spite of the 
fact that the Basilian Monastery had gone through great res, it was restored in 
the minutest detail.

Lokalizacja: Buczacz, obwód tarnopolski 
Klasztor ojców bazylianów w Buczaczu jest dużym, niezwykle pięknym 

zespołem położonym na górze Fedor. Klasztor bazyliański w Buczaczu został 
zbudowany na polecenie Mikołaja Potockiego. W dniu 12 maja 1751 r. 
wmurowano kamień węgielny pod budowę klasztoru bazylianów na miejscu, na 
którym przedtem znajdował się były klasztor dominikański. Klasztor oo. 
bazylianów jest zespołem architektonicznym składającym się z wspaniałych 
obiektów. W samym centrum zespołu stoi cerkiew Podwyższenia Krzyża 
Świętego z dzwonnicą zbudowaną w niepowtarzalnym stylu barokowym.  Po 
jednej i drugiej stronie od cerkwi jest usytuowany budynek byłego gimnazjum i 
cele. Na granicy zespołu po lewej stronie stoi stara dzwonnica z iglicą. Wieże 
cerkwi zdobią pilastry i gzymsy. Mimo tego, że klasztor niejednokrotnie był 
oarą pożarów, został odrestaurowany w najdrobniejszych szczegółach i dzisiaj 
jest jedną z wizytówek Buczacza.   

ВАСИЛІАНСЬКИЙ МОНАСТИР

THE BASILIAN MONASTERY

KLASZTOR OO. BAZYLIANÓW 
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СОБОР ЗАРВАНИЦЬКОЇ МАТЕРІ БОЖОЇ 

Розташування: Зарваниця, Тернопільська область 
Зарваниця – один з двадцятьох найвідоміших у світі Марійських духовних центрів. Народні перекази пов'язують виникнення села зі з'явленням 
Богоматері одному ченцеві, який, вцілівши після нападу татар на Київ у 1240 р., шукав прихисток у місцині над Стрипою.. Перша письмова 
згадка про село датується 1458 р. З кожним роком Зарваниця розбудовується. За порівняно короткий час y XXI ст. тут відновлено будинок для 
прочан, споруджено велику трапезну, готель для паломників і співоче поле, зведено великий реколекційний дім, відбудовано монастир 
Студійського уставу та монастирську церкву, встановлено купіль Святої Анни. Та справжньою перлиною цього святого місця став духовний 
центр із собором Зарваницької Матері Божої.

THE ZARVANYTSIA CATHEDRAL OF THE MOTHER OF GOD

Location: Zarvanytsia, Ternopil region
Zarvanytsia belongs to the twenty most well-known global Marian spiritual centres. Legends relate the foundation of the village to the appearance of the Holy 
Virgin to one monk who, on surviving in the Tatar attack on Kyiv in 1240, was looking for a shelter in the territory below Strypa. The rst written mention of 
the village is dated back to 1458. Zarvanytsia is getting larger and larger from year to year. Over a relatively short period of time in the XXIth centry the 
building for pilgrims was restored there, a large monastery canteen, a hotel for pilgrims, and a song eld, a large recollection house were built, the Studite 
order and the monastery church were restored, baptismal font of St. Anna was arranged. But a real pearl of this holy place is spiritual centre with the 
Zarvanytsia Cathedral of the Mother of God.

       SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ ZARWANICKIEJ 
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Lokalizacja: Zarwanica, obwód tarnopolski 
Zarwanica jest jednym z dwudziestu najbardziej znanych na świecie 
sanktuariów Maryjnych. Według podań ludowych wioska powstała w 
miejscu objawienia Matki Bożej jednemu mnichowi, który ocalał z ataku 
Tatarów na Kijów w 1240 r. i szukał schronienia w miejscowości nad Strypą. 
Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z roku 1458 r. Obecnie 
sanktuarium w Zarwanicy aktywnie się rozwija i rozbudowuje. W dość 
krótkim czasie w XXI w. tutaj odbudowano dom pielgrzyma, zbudowano 
duży refektarz, hotel dla pątników, pole spotkań i dom rekolekcyjny, 
przeprowadzono renowację klasztoru studytów i kościoła klasztornego oraz 
wzniesiono baptysterium Świętej Anny. Jednak najważniejszym miejscem 
sanktuarium jest jego ośrodek duchowy - cerkiew z obrazem Matki Bożej 
Zarwanickiej.

102 103



104 105



 СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ КРЕМЕНЕЦЬКИЙ МОНАСТИР 
     
Розташування: місто Кремець, Тернопільська область
Богоявленський Кременецький жіночий монастир – культова споруда в місті Кременці Тернопільської області, та пам'ятка 

архітектури національного значення. Заснували в 1633 році українські шляхтичі як православний чоловічий монастир. При 
Богоявленському монастирі діяли братство, школа, друкарня й шпиталь. У 1839 році Богоявленський монастир припинив своє 
існування, у  1865 — відновлений як однойменний православний чоловічий монастир РПЦ, а у 1953 році реорганізований у жіночий. 
До ансамблю монастиря, оточеного мурованою загорожею, належать Богоявленський собор, двоповерховий чернечий корпус із 
Миколаївською церквою (обидві споруди середини 18 ст. в стилі пізнього бароко), дзвіниця з невеликою церквою преподобного Іова 
Почаївського (поч. 20 ст.) і господарські будівлі.

 THE ST. EPIPHANY CONVENT OF KREMENETS 

Location: the town of Kremenets, Ternopil region
The St. Epiphany Convent of Kremenets is a cult building located in the town of Kremenets, Ternopil region, as well as a monument of 

architecture of national importance. It was founded in 1633 by Ukrainian noblemen as the Orthodox monastery. There was a brotherhood 
functioning at the St. Epiphany Monastery, a school, a printing house, and a hospital. In 1839 the St. Epiphany Monastery stopped its existence, 
and in 1865 it was restored as the same-name Orthodox monastery of the Russian Orthodox Church, and in 1953 it was reorganized into a 
convent. The ensemble of the convent, surrounded with a stone fence, includes the St. Epiphany Cathedral, a two-storey building for nuns, and 
the St. Nicholas Church (both are the buildings of the mid-18th c., performed in the late baroque style), a bell tower with a small Church of the 
Venerable Iov of Pochayiv (early 20th c.), and outbuildings.

MONASTER OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W KRZEMIEŃCU 

Lokalizacja: Krzemieniec, obwód tarnopolski
Żeński monaster Objawienia Pańskiego w Krzemieńcu w obwodzie tarnopolskim jest obiektem sakralnym i zabytkiem architektury o znaczeniu 

narodowym. Został założony w 1633 r. przez ukraińskich szlachciców Wawrzyńca Drewińskiego i Daniela Malińskiego na podstawie przywileju króla 
Władysława IV Wazy jako męski monaster prawosławny. Przy monasterze funkcjonowało bractwo, szkoła (która działała zgodnie z programem 
nauczania Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego), drukarnia i szpital. W 1839 r. monaster został zamknięty, natomiast w 1865 r. wznowił swoją 
działalność jako męski monaster Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.W 1953 roku monaster przekształcono w żeński. Zlikwidowany w 1953 r., 
wznowił swoją działalność. Należy do tarnopolskiej eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Zespół 
otoczonego murem klasztoru  składa się z cerkwi Objawienia Pańskiego, piętrowego budynku klasztornego z cerkwią św. Mikołaja (obydwie 
budowle z połowy XVIII w. w stylu późnego baroku), dzwonnicy z małą cerkwią Hioba Poczajowskiego (pocz. XX w.) oraz budynków gospodarczych.
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  ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА 

  Розташування: Почаїв, Тернопільська область
З сивої давнини й по сьогодні Почаївський монастир є однією з найшанованіших святинь, яку щорічно відвідують тисячі прочан. 
Монастир був заснований ченцями, що з'явилися тут в 1240-1241 рр., рятуючись від татаро-монголів, які захопили і зруйнували 
Київ. Почаївська лавра – найбільша православна святиня Волині й друга, після Києво-Печерської лаври в Україні. Це величний 
архiтектурний ансамбль, що складається з 16 церков, резиденцiї архиєпископа, дзвiницi, келiй. Усi будiвлi iдеально поєднуються з 
мальовничим ландшафтом, скелястим схилом гори та терасами. 

THE POCHAYIV LAVRA 

Location: Pochayiv, Ternopil region
Since ancient times and till present the Pochayiv Monastery has been one of the most respected shrines visited annually by thousands of 
pilgrims. The monastery was founded by the monks who came there in 1240-1241 to save themselves from the Tatars and Mongols who 
conquered and destroyed Kyiv.  The Pochayiv Lavra is the largest Orthodox shrine of Volyn region, and the second, after the Kyiv-Pechersk 
Lavra, in Ukraine. This is a magnicent architectural ensemble consisting of 16 churches, archbishop's residence, bell tower, cells. All the 
buildings ideally t the picturesque landscape, the rocky mountain slope, and the terraces.  

ŁAWRA POCZAJOWSKA 

Lokalizacja: Poczajów, obwód tarnopolski
Od dawien dawna aż do dnia dzisiejszego monaster Poczajowski jest jedną z 
najbardziej czczonych świątyń, która co roku gości tysiące pielgrzymów. 
Monaster został założony przez mnichów, którzy pojawili się tutaj w 1240-
1241 r., uciekając z Kijowa zniszczonego przez Tatarów.  Ławra 
Poczajowska jest największą prawosławną świątynią na Wołyniu i drugą na 
Ukrainie (po Ławrze Peczerskiej w Kijowie). Jest to wspaniały zespół 
architektoniczny, który składa się z 16 cerkwi, rezydencji arcybiskupa, 
dzwonnicy i cel. Wszystkie budowle doskonale wpisują się w malowniczy 
krajobraz ze skalistym zboczem górskim i tarasami. 
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  МОНАСТИР ОРДЕНУ КАРМЕЛІТІВ 

Розташування: місто Чортків, Тернопільська область 
 Неподалік від цетральної частини міста Чорткова розташований жіночий монастир Ордену Босих Кармелітів. Монашок цього 

ордену запросив в Чортків граф Станіслав Потоцький в 1635 році. Кляштор (монастир), що зараз височить на пагорбі, був побудований 
в другій половині XIX століття. В комплекс кляштору входять костел з високою баштою в центральній частині, та двоповерховий 
корпус келій, який оточує костел квадратом по периметру. У 1930 році за рахунок пожертв монастиря кармеліток була побудована 
лікарня, яка обслуговувала членів лікарняної каси. Зараз в костелі діє церква Непорочного Зачаття Діви Марії. В корпусах келій 
розташовані будинок для пристарілих, будинок для дітей сиріт «Карітас» та Вища дяківсько-катехитична академія.     

THE CONVENT OF THE CARMELITE ORDER 

Location: the town of Chortkiv, Ternopil region 
The Convent of the Order of Barefoot Carmelites is located not far from the central part of the town of Chortkiv. The nuns of this order were invited 

to Chortkiv by earl Stanisław Potocki in 1635. The convent that is now standing high on the hill was built in the second half of the XIXth century. The 
convent complex includes a cathedral with a high tower in the central part and a two-storey building with cells surrounding the cathedral along the 
perimetre. In 1930, thanks to donations of the Carmelite Convent, a hospital was built to service members of the hospital cash bank. Now the 
cathedral hosts the Church of the Immaculate Conception of the Holy Virgin. The buildings with cells accommodate a home for the elderly, a house 
for orphans “Caritas” and a Higher Psalm Reader Catechetic Academy. 

    

KLASZTOR ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH 

Lokalizacja: Czortków, obwód tarnopolski 
Niedaleko centrum Czortkowa, w przytulnym miejscu na wzgórzu jest 

położony żeński klasztor Zakonu Karmelitów Bosych. Siostry z tego Zakonu 
zaprosił do Czortkowa hrabia Stanisław Potocki w 1635 r., ówczesny właściciel 
zamku i miasta. Zakon Karmelitów Bosych Maryi Panny z góry Karmel jest 
jednym z czterech katolickich zakonów żebraczych. Powstał w XVI w. jako odłam 
zakonu karmelitów. Obecny klasztor, który wznosi się na wzgórzu, został 
zbudowany w drugiej połowie XIX w. W skład zespołu wchodzą kościół z wysoką 
wieżą w części centralnej oraz piętrowy budynek klasztorny otaczający kościół z 
czterech stron. W 1930 r. kosztem klasztoru karmelitanek bosych zbudowano 
szpital świadczący usługi opieki zdrowotnej na rzecz członków kasy chorych. 
Obecnie w budowli kościoła działa cerkiew Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. W budynku klasztornym ulokowano dom opieki dla osób 
starszych, sierociniec Caritas oraz Wyższą Katechetyczną Szkołę Diaków.  

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ / TERNOPIL REGION / OBWÓD TARNOPOLSKI

110 111



КОСТЕЛ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
 
Розташування: с.Голубля, Мазовецьке воєводство 
Раніше на цьому місці знаходилася дерев'яна греко-католицька церква, споруджена у 1545 р. коштом Богдани Сапіги, дружини 

маршалка господарського Яна Стецковича Долубовського. У 1875 р. попередньо закритий костел почали використовувати як 
церкву. У 1918 р. храм повернули римо-католикам, а у 1921 р. заснували парафію. Теперішній мурований костел був споруджений у 
1940–1942 роках за ініціативою отця Станіслава Пеляси. Матеріал для будівництва привозили з Седльців, які після 
бомбардування перетворилися на руїни. Настоятелю вдалося отримати дозвіл на будівництво, адже він переконав окупаційну 
владу у тому, що тоді місцеві мешканці матимуть роботу і не підуть у партизани. Звичайно, він не сказав при цьому, що костел 
будується як символ звільнення Польщі від гітлерівських військ. У головному вівтарі знаходиться пізньоготична ікона Богородиці з 
Дитям, намальована на дошці. Настінна поліхромія виконана у 1943 р. Мартином Єшке за проєктом художника Феліціана 
Щенсного Коварського (1890–1948).

THE CATHEDRAL OF THE NATIVITY OF THE MOTHER OF GOD 

Location: the village of Hołubla, Mazovian voivodeship
There used to be a wooden Greek-Catholic church in that place, erected in 1545, with the funding provided by Bohdana Sapiha, the wife of the 

economic marshal Jan Steckowicz Dołubowski. In 1875 the previously closed cathedral started being used as a church. In 1918 the church was 
given back to Roman Catholics, and in 1921 the parish was founded.The current cathedral made of brick was erected in 1940–1942 on the 
initiative of father Stanisław Pielasa. The materials for construction were brought from Siedlce that had turned into ruins after the 
bombardment. The father superior managed to get a permit for construction since he persuaded the occupation authorities that then local 
residents would have some work to do and would not start any partisanship. Certainly, he did not say that the cathedral was being built as a 
symbol of liberation of Poland from the Hitler's army. The late Gothic icon of the Mother of God with the Child, painted on the board, is located in 
the high alter. The wall polychromy was performed in 1942 by Marcin Jaeschke under the design of artist Felicjan Szczęsny Kowarski 
(1890–1948).

KOŚCIÓŁ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY   

Lokalizacja: Hołubla, Województwo Mazowieckie 
Wcześniej stała w tym miejscu drewniana świątynia dla katolików obrządku greko-katolickiego, uposażona w 1545 r. przez Bohdanę z 

Sapiehów, żonę Jana Steckowicza Dołubowskiego, marszałka hospodarskiego. W 1875 r. nieistniejący już kościół został siłą zamieniony na 
cerkiew. Katolikom przywrócono go w 1918 r., a paraę erygowano w 1921 r.Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1940–1942 dzięki 
staraniom ks. Stanisława Pielasy. Materiał na budowę pochodził z gruzów zbombardowanych Siedlec. Tutejszy proboszcz przekonywał władze 
okupacyjne, by się na to zgodziły, argumentując, że rolnicy zajmą się budową zamiast partyzantką. Nie powiedział im jednak, że kościół ma 
stanowić swoiste wotum-błaganie o odwrócenie klęski hitlerowskiej agresji na Polskę. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowany na desce, otoczony kultem. Polichromia ścienna została wykonana w 1943 r. przez Marcina Jaeschke 
wg projektu artysty malarza Felicjana Szczęsnego Kowarskiego (1890–1948).
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СВЯТИЛИЩЕ МАТЕРІ БОЖОЇ БУДЗІШИНСЬКОЇ

Розташування: Мокободи, Мазовецьке воєводство
Костел св. Ядвиги ширше відомий як Святилище Матері Божої Будзішинської. Костел є квадратною спорудою із вписаним грецьким 
хрестом і двома корпусами на осі. Корпус вирізняється куполом із двома дахами та оригінально спроектованим фасадом із заглибленим 
аркадним портиком. Всередині увагу привертають поліхромічність та цінні предмети інтер'єру, серед яких: картина Богоматері 
Будзішинської XVII століття, полотно Христа кінця XVIIІ століттят авторства Францишка Смуглевича та скульптури святих 
євангелістів Ян та Лукаша.

THE SANCTUARY OF THE MOST HOLY MOTHER OF GOD OF BUDZISZYN 

Location:  Mokobody, Mazovian voivodeship
St. Jadwiga Cathedral is known as the Sanctuary of the Most Holy Mother of God of Budziszyn. The building is distinguished for its dome with two 
roofs and originally designed façade with a deepened arcade-like portico. Inside it attention is attracted by the polychrome nature and precious 
elements of the interior including: the picture of the Most Holy Mother of God of Budziszyn dated the XVIIth century, the Jesus Christ Canvas of the 
late XVIIІth century by Franciszek Smuglewicz and the sculptures of St. Gospel writers Jan and Łukasz, by the author Maciej Polejowski, one of the 
most distinguished Polish baroque sculptors.

    SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BUDZIESZYŃSKIEJ  

Lokalizacja: Mokobody, województwo mazowieckie
Kościół św. Jadwigi znany jest szerzej jako Sanktuarium Matki Bożej Budzieszyńskiej. Kościół jest budowlą na planie zbliżonym do kwadratu, z 
wpisanym krzyżem greckim oraz dwoma ryzalitami na osi. W bryle wyróżnia się dwuczaszowa kopuła i oryginalnie zaprojektowana fasada, z 
wgłębnym portykiem arkadowym. We wnętrzu uwagę zwracają polichromie oraz cenne wyposażenie, m.in.: obraz Matki Boskiej Budzieszyńskiej z 
XVII w., płótno Chrystus Nauczający z końca XVIII w., przypisywane Franciszkowi Smuglewiczowi oraz rzeźby ewangelistów św.św. Jana i 
Łukasza, wykonane przez Macieja Polejowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy barokowych.
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 КОСТЕЛ СВЯТОГО ВОЙЦЕХА

Розташування: с.Єрузаль, Мазовецьке воєводство
Костел святого Войцеха – це римо-католицький парафіяльний костел, що відноситься до  Сенницького деканату Варшавсько-

Празької дієцезії. Споруджений у 1757–58 роках за кошти мазовецького воєводи Казимира Рудзинського. У 1882 р. костел перебудували, 
збільшивши наву, ризницю і притвор. У 1946 р. i 2007 р. у костелі проводилися ремонтні роботи. Тринавовий храм має конструкцію 
дерев'яного зрубу та орієнтований за сторонами світу. Два ряди профільованих стовпів на високих цоколях, по три у кожному ряді, 
ділять внутрішній простір  на три частини. У 1884 р. майстром Станіславом Пшибиловичем був встановлений орган. Балка між 
навою і пресбітерієм прикрашена скульптурою Розп'яття. Головний вівтар і амвон у стилі бароко походять з середини XVIII ст. 
Хрестильна купіль виконана у стилі рококо і датується другою половиною XVIII ст. Одна з надгробних плит початку XVI ст. 
прикрашена постаттю лицаря.

ST. WOJCIECH CATHEDRAL

Location: the village of Jeruzal, Mazovian voivodeship
St. Wojciech Cathedral is the Roman-Catholic Church that belongs to the Siennica deanery of the Warsaw-Prague diocese. It was built in 1757–58 

at the expense of the Mazovian voivode Kazimierz Rudziński. In 1882 the cathedral was reconstructed, and the nave, the sacristy, and the antechurch 
were enlarged. In 1946 and in 2007 some repair works were performed in the cathedral. The three-nave church is wooden, has a log structure and is 
oriented at all the sides of the horizon. Two rows of prole pillars on high basement, three in each row, divide the inner space into three parts. In 1884 
р. Stanisław Przybyłowicz installed an organ there. The beam between the nave and the presbytery was decorated with the Crucixion sculpture. The 
high altar and the ambon in baroque style originate from the mid-XVIIIth c. The baptismal font is done in rococo style and dates back to the second 
half of the XVIIIth c. One of the tombstones of the beginning of the XVIth c. is decorated with the knight's gure.

 KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA

Lokalizacja: Jeruzal, Województwo Mazowieckie
Kościół Świętego Wojciecha – rzymskokatolicki kościół paraalny należący do dekanatu siennickiego diecezji warszawsko-praskiej. Jest to 

budowla wzniesiona w latach 1757–58. Ufundowana została przez Kazimierza Rudzińskiego wojewodę mazowieckiego. Przebudowana została w 
1882 roku – przedłużono wówczas nawę, zakrystię i kruchtę. Świątynia była remontowana w 1946 i 2007 roku. Kościół jest trzynawowy, drewniany, 
posiada konstrukcję zrębową. Budowla jest orientowana. Wnętrze dzielą na trzy części dwa rzędy prolowanych słupów umieszczonych na wysokich 
cokołach po trzy sztuki. Prospekt organowy został wykonany w 1884 roku przez Stanisława Przybyłowicza. Na belce tęczowej znajduje się Grupa 
Pasyjna. Ołtarz główny i ambona reprezentują styl barokowy i powstały około połowy XVIII wieku. Chrzcielnica reprezentuje styl rokokowy i 
powstała w 2 połowie XVIII wieku. Płyty nagrobne pochodzą z początku XVI wieku, jedna z nich jest ozdobiona stojącą postacią rycerza.
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КОСТЕЛ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ 

Розташування: м.Лохув, Мазовецьке воєводство 
Римо-католицький костел, який відноситься до парафії Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії у Лохуві Лохувського деканату 

Дорогичинської дієцезії та є частиною палацово-паркового комплексу.Святиня була побудована за ініціативою отця Франциска 
Міхаліка у 1932 р. у селі Вулька-Добринська гміни Залесе Більського повіту і присвячена св.Станіславу Костці. Будівельні роботи за 
проектом архітектора Мазура виконали теслярі Юзеф Козерський, Антоній Левчук, Віктор та Антоній Арсенюки, Юліан Романюк.  У 
2009 р. компанія АТ «Архе» перенесла споруду у теперішнє місце. Завдяки фінансовій підтримці президента компанії Владислава 
Гроховського костел був відреставрований. 13 травня 2010 р., у свято Вознесіння Господнього, дорогичинський єпископ Антоній Дідич 
освятив храм, присвячуючи його Божому Милосердю. Під час урочистостей у костелі встановили меморіальну дошку на честь 
мецената.

THE CATHEDRAL OF GOD'S GRACE 

Location: the town of Łochów, Mazovian voivodeship
The Roman-Catholic Cathedral belongs to the Parish of the Immaculate Heart of the Mother of God in Łochów, Łochów deanery, Dorohychyn 

diocese and  is a part of the palace and park complex. The shrine was built on the initiative of father Franciszek Michalik in 1932 in the village of у 
Wólka Dobryńska, Zalesie gmina, Bialsk povit, and was rst dedicated to St.  Stanisław Kostka. The construction works were performed by 
carpenters Józef Kozerski, Antoni Lewczuk, Wiktor and Antoni Arseniuk, Julian Romaniuk upon the design of architect Mazur. In 2009 company 
JSC „Arche” moved the building to its current location. Thanks to the nancial support provided by the CEO of the company Władysław Grochowski, 
the cathedral was restored. On May 13, 2010, on the Day of the Ascension of Christ, the bishop of Dorohychyn Antoniy Didych consecrated the church, 
dedicating it to the Mercy of God. During the solemn ceremony a memorial table was installed in the cathedral in the memory of the patron.

KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Lokalizacja: Łochów, Województwo Mazowieckie 
Kościół Miłosierdzia Bożego w Łochowie – rzymskokatolicki kościół lialny należący do parai Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w 

Łochowie i dekanatu Łochów diecezji drohiczyńskiej. Kościół mieści się przy kompleksie pałacowo – parkowym.Świątynia została wzniesiona w 1932 
roku we wsi Wólka Dobryńska, w gminie Zalesie, w powiecie bialskim. Pierwotnie nosiła wezwanie św. Stanisława Kostki. Kościół został 
wybudowany dzięki staraniom księdza Franciszka Michalika. Zaprojektował go architekt p. Mazur. Budowniczymi świątyni byli cieśle Józef 
Kozerski, Antoni Lewczuk, Wiktor i Antoni Arseniukowie, Julian Romaniuk. W 2009 roku budowla została przeniesiona przez rmę Arche SA w 
obecne miejsce. Dzięki wsparciu prezesa tej spółki, Władysława Grochowskiego kościół został odrestaurowany. W dniu 13 maja 2010, w niedzielę 
Wniebowstąpienia Pańskiego, ówczesny biskup drohiczyński Antoni Dydycz konsekrował świątynię, nadając jej wezwanie Miłosierdzia Bożego. W 
czasie tej uroczystości, w kościele została umieszczona tablica upamiętniająca fundatora.
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КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР НЕПОРОЧНОГО 
ЗАЧАТТЯ ДІВИ МАРІЇ   

Розташування: м.Седльці, Мазовецьке воєводство
Кафедральний собор Непорочного зачаття Діви Марії – це мурована 

споруда у неоготичному стилі на плані латинського хреста, збудована 
за проєктом губернського архітектора Сигізмунда Зданського.Собор 
був побудований протягом 1906-1912 років завдяки зусиллям отця 
Юзефа Сципіо дель Кампо на площі, подарованій Людовиком Гурським 
від імені Земського кредитного товариства. Під час ІІ світової війни 
були знищені вітражі (пізніше відреставровані). У 1997-1998 роках був 
проведений капітальний ремонт у зв'язку з візитом Папи Іоанна 
Павла ІІ у Польщу у 1999 р.

THE CATHEDRAL OF THE IMMACULATE 
CONCEPTION OF THE HOLY VIRGIN MARY

Location: the town of Siedlce, Mazovian voivodeship 
The Cathedral of the Immaculate Conception of the Holy Virgin Mary is a 

brick edice in neo-Gothic style, designed as a Latin cross by the province 
architect Zygmunt Zdański. The cathedral was built over the period of 1906-
1912 thanks to the effort of father Józef Scipio del Campo on the land plot 
presented by Ludwik Górski  on behalf of the Regional Credit Society. During 
World War ІІ the stained-glass windows were destroyed (restored later). In 
1997-1998 capital repairs were performed due to the visit of Pope John Paul ІІ 
to Poland in 1999. 

KATEDRA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Lokalizacja: Siedlce, Województwo Mazowieckie
Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół murowany w stylu 

neogotyckim o planie krzyża łacińskiego według projektu architekta 
gubernialnego Zygmunta Zdańskiego.Wybudowany w latach 1906-1912, 
staraniem ks. Józefa Scipio del Campo na placu oarowanym przez Ludwika 
Górskiego w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Konsekrowany  
Podczas II wojny światowej zostały zniszczone witraże, później 
odrestaurowane. Kościół przeszedł gruntowny remont w l. 1997-1998 (przed 
pielgrzymką papieża Jana Pawła II w 1999.

МАЛА БАЗИЛІКА ВНЕБОВЗЯТТЯ ПРЕСВЯТОЇ 
ДІВИ МАРІЇ

Розташування: м.Венгрув, Мазовецьке воєводство 
Храм Внебовзяття Пресвятої Діви Марії та святих Петра, Павла, 

Андрія і Катерини – це парафіяльний і колегіальний костел у 
м.Венгрув. З 1997 р. має статус малої базиліки. Прямокутний у плані, 
має три нави і циліндрично-хрестове склепіння. Бічні нави набагато 
вужчі, ніж центральна. Фасад собору – типово бароковий, із 
трикутним завершенням, оздобленим латинським хрестом та 
фігурами святих апостолів Петра і Павла.  

MINOR BASILICA OF THE ASSUMPTION OF THE 
VIRGIN MARY

Location: the town of Węgrów, Mazovian voivodeship
The Church of the Assumption of the Virgin Mary and Sts. Peter, Paul, 

Andrew and Catherine is the parish and collegial cathedral in the town of 
Węgrów. Since 1997 it has got the minor basilica status. Designed as a 
rectangular, it has three naves and a cylindrical and cross-like arch. The 
aisles are much narrower than the central nave. The facade of the cathedral is 
typically of baroque style, with a triangular completion, decoration with the 
Latin cross and gures of St. Apostles Peter and Paul. 

BAZYLIKA MNIEJSZA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARII PANNY

Lokalizacja: Węgrów, Województwo Mazowieckie 
Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz świętych: 

Piotra, Pawła, Andrzeja i Katarzyny w Węgrowie – kościół paraalny i 
kolegiacki w Węgrowie. Od 1997 bazylika mniejsza. Kościół paraalny w 
Węgrowie zbudowany jest na planie prostokąta, trójnawowy, przykryty 
sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Nawy boczne są znacznie węższe od 
głównej. Fasada świątyni jest typowo barokowa, z trójkątnym szczytem 
zwieńczonym krzyżem łacińskim oraz gurami świętych apostołów Piotra i 
Pawła. 
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  КОСТЕЛ СВЯТОГО ЕГІДІЯ  
  

Розташування: м.Вишкув, Мазовецьке воєводство 
Римо-католицький парафіяльний костел Вишкувського деканату Ломжинської дієцезії. Теперішній храм знаходиться на місці 

дерев'яної споруди 1720 р. Він був збудований у 1793-1795 роках та освячений 8 липня 1798 р. єпископом Онуфрієм Каєтаном 
Шембеком.  У 1884 р. завдяки зусиллям отця-настоятеля Й.Шмейтера споруджено дві каплиці: Найсвятішого Серця Ісуса і 
Пресвятої Діви Марії. Під час I світової війни храм був пошкоджений – 18 серпня 1920 р. артилерійська граната пробила стіну 
каплиці Пресвятої Діви Марії. Усі вікна костелу були вибиті. Відступаючи, більшовицькі загони знищили дах. У вересні 1939 р. 
внаслідок бомбардування міста у храмі почалася велика пожежа, в якій згоріло усе внутрішнє оздоблення, зокрема амвон, 
хрестильна купіль, лави, сповідальні, орган. Пожежу пережили лише каплиця Пресвятої Діви Марії та дві дубові сповідальні. У 2014 
р. рішенням ломжинського єпископа костелу надано статус санктуарію.

ST. EGIDIUS CATHEDRAL 

Location: the town of Wyszków, Mazovian voivodeship
The Roman-Catholic parish cathedral, Wyszków deanery, Łomżyń diocese. The current church is located in the place of the wooden 

construction of 1720. It was built in 1793-1795 and consecrated in July 1798 by bishop Kajetan Szembek.  In 1884, thanks to the effort of father 
superior J. Szmejter, two chapels were erected: of the Most Holy Heart of Jesus and of the Holy Virgin Mary. During World War I the church was 
damaged – on August 18, 1920 a cannon-launched shell broke the wall of the Chapel of the Holy Virgin Mary. All the windows of the cathedral 
were broken. Retreating, the Bolshevik units destroyed the roof. In September 1939, as the result of the town bombardment, a large re started in 
the church, and all the inner decorations, in particular, the ambon, the baptismal font, the benches, the confession box, the organ were burnt. 
Only the Chapel of the Holy Virgin Mary and two oak confession boxes survived. In 2014 the cathedral was granted the status of sanctuary under 
the decision of the bishop of Łomżyń.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO IDZIEGO 

Lokalizacja: Wyszków, Województwo Mazowieckie 
Kościół świętego Idziego w Wyszkowie – rzymskokatolicki kościół paraalny należący do dekanatu Wyszków diecezji łomżyńskiej. Obecna 

świątynia została wzniesiona na miejscu drewnianej budowli z 1720. Kościół wybudowano w latach 1793-1795. Konsekrował go biskup Onufry 
Kajetan Szembek w dniu 8 lipca 1798 roku. W 1884 roku dzięki staraniom proboszcza księdza J. Szmejtera zostały dobudowane dwie kaplice: 
Najświętszego serca Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. W czasie I wojny światowej budowla została uszkodzona. Ściana kaplicy 
Najświętszej Maryi Panny została rozbita przez granat artyleryjski w dniu 18 sierpnia 1920 roku. Z okien świątyni wypadły szyby. Wycofujące 
się wojska bolszewickie zniszczyły dach kościoła. We wrześniu 1939 roku świątynia została zniszczona przez pożar wywołany bombardowaniem 
miasta. Spłonęło także wyposażenie kościoła, takie jak ambona, chrzcielnica, ławki, konfesjonały, organy. Nie zniszczona została kaplica 
Najświętszej Maryi Panny oraz dwa dębowe konfesjonały. W 2014 r. decyzją Biskupa Łomżyńskiego kościół uzyskał godność Sanktuarium.
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 КОЛЕГІАЛЬНА БАЗИЛІКА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

Розташування: м.Холм, Люблінське воєводство
Колегіальна базиліка Різдва Пресвятої Богородиці була збудована як кафедральний греко-католицький собор, а зараз 

використовується як римо-католицький парафіяльний костел. Споруджена у середині XVIII ст., вона вирізняється елементами у 
стилі пізнього бароко, притаманними базилікам. Має статус санктуарію Холмської Матері Божої. У давнину на місці базиліки 
знаходилася православна церква Різдва Богородиці, збудована приблизно у 1260 р. на кошти короля Русі Данила Галицького. Після 
того, як у 1596 р. православний холмський єпископ Діонісій Збируйський підписав акт Берестейської унії і разом з усією дієцезією 
перейшов у нову конфесію, храм став кафедральним собором греко-католиків. Споруда зведена у вигляді латинського хреста, має 
три нави, трансепт, дві вежі з боку фасаду, оздоблені кутовими колонами і куполами, а також основний купол із світловим 
ліхтарем. Хрести з півмісяцями, що прикрашають куполи веж, встановлені на скіпетрах з кулями. У головному вівтарі 
розташована копія чудотворної ікони Холмської Матері Божої 1938 р., оригінал якої зберігається у музеї волинської ікони у Луцьку.

COLLEGIAL BASILICA OF THE NATIVITY OF THE MOTHER OF GOD 

Location: the town of Chelm, Lublin voivodeship
The Collegial Basilica of the Nativity of the Mother of God was built as the main Greek-Catholic church, and is now used as the Roman-

Catholic parish cathedral. It was built in the mid-XVIIIth c. and is distinguished for its elements in the late baroque style characteristic of 
basilicas. It has the status of the sanctuary of the Mother of God of Chelm. In the ancient times there used to be the Orthodox Church of the 
Nativity of the Mother of God in the place of the basilica, built in about 1260 and funded the King of Rus, Danylo Halytskyi. After 1596, when the 
Orthodox bishop of Chelm Dionizy Zbirujski signed the act of the Union of Brest, it was transferred together with the whole diocese to the new 
confession, and the church became the main Greek-Catholic cathedral church. The edice was erected in the form of the Latin cross, has three 
naves, a transept, two towers to the side of the façade, decorated with corner pillars and domes, as well as the main dome with the roof lantern. 
The crosses with crescents decorating the tower domes are installed on the scepters with balls.  A copy of the wonder-working icon of the Mother 
of God of Chelm, dated back to 1938, is located on the high altar, while its original is kept in the Volyn icon museum in Lutsk.

BAZYLIKA KOLEGIACKA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

Lokalizacja: Chełm , Województwo Lubelskie
Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – zbudowana jako chełmska katedra unicka, obecnie rzymskokatolicki kościół 

paraalny. Powstała w połowie XVIII wieku. Budynek o cechach późnobarokowych, typu bazylikowego stanowi sanktuarium Matki Bożej 
Chełmskiej. Początkowo w miejscu obecnej bazyliki znajdowała się cerkiew prawosławna pod tym samym wezwaniem, której fundatorem był 
ok. 1260 król Rusi Daniel Romanowicz. Po tym, gdy prawosławny biskup chełmski Dionizy Zbirujski podpisał w 1596 akt unii brzeskiej, 
przechodząc na katolicyzm obrządku wschodniego razem z całą diecezją, świątynia została katedrą unicką. Obiekt założony jest na planie 
krzyża łacińskiego, trójnawowy, z transeptem i dwiema wieżami (ozdobione narożnymi kolumnami i przykryte hełmami) w fasadzie oraz 
kopułą zakończoną latarnią. Krzyże z półksiężycami wieńczące hełmy wież umiejscowione zostały na berłach z kulami. W ołtarzu głównym 
umieszczona jest replika cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej (Chełmska Ikona Matki Bożej) z 1938, którego oryginał obecnie znajduje 
się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku.
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БАЗИЛІКА СВЯТОЇ АННИ 

Розташування: с.Кодень, Люблінське воєводство
Базиліка святої Анни – парафіяльний костел римо-католицької парафії святої Анни у Кодені. Статус малої базиліки отримала у 1973 р.
Споруджена у 1629–1635 роках у стилі пізнього ренесансу на місці старого дерев'яного костелу 1599 р. У 1680 р. сталася велика пожежа, від 

якої постраждало місто і храм, але вже у 1686 р. ремонт і перебудову західної вежі було завершено і відбулося повторне освячення. Бароковий 
фасад оздоблений у 1709 р. У 1709 р. Папа Климент XI видав буллу, на підставі якої костел святої Анни став колегіальним. Після коронації 
ікони Богородиці папськими коронами у 1723 р. Кодень став санктуарієм Коденської Богородиці. 6 квітня 1875 р. храм перетворили у 
православну церкву, якою він залишався до 1917 р., коли з веж зняли православні куполи. Після відновлення незалежності Польщі храм знову 
став римо-католицьким. . Більшість церковних предметів сучасні (старі були втрачені після 1875 р.). У головному вівтарі, який у 1875–1928 
роках знаходився у с.Опіногура, знаходиться чудотворна ікона Коденської Богородиці, яку називають Царицею і Матір'ю Підляшшя.

ST. ANNA BASILICA 
 
Location: the village of Kodeń, Lublin voivodeship
St. Anna Basilica is the parish cathedral of the Roman-Catholic Parish of St. Anna in Kodeń. It got the status of minor basilica in 1973. It was erected 

over 1629–1635 in the late Renaissance style in the place of the old wooden cathedral of 1599. In 1680 there was a great re that affected the town and the 
church, but already in 1686 the repairs and reconstruction of the western tower were completed, and the consecration was held again. The baroque facade 
was decorated in 1709. In 1709 Pope Clement XI issued a bull under which St. Anna Cathedral became collegial. After the crowning of the Icon of the Holy 
Mother of God with the Pope's crowns in 1723 Kodeń became the sanctuary of the Mother of God of Kodeń. On April 6, 1875 the church was transformed into 
the Orthodox church, and it preserved this status until 1917 when the Orthodox domes were removed from the towers. After Poland regained independence, 
the church became Roman-Catholic again.  Most church items are modern (the old ones were lost after 1875). The high altar which stayed over 1875–1928 
in the village of Opiniogóra, contains the wonder-working icon of the Mother of God of Kodeń, who is called the Queen and the Mother of Podlasie.

BAZYLIKA ŚW. ANNY 
 
Lokalizacja: Kodeń, Województwo Lubelskie
Bazylika św. Anny w Kodniu – kościół paraalny parai rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Kodniu. Godność bazyliki mniejszej kościół posiada od 

1973. Kościół został wzniesiony w latach 1629–1635 w stylu późnego renesansu w miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła z 1599. W roku 1680 miał 
miejsce pożar kościoła i miasta, ale już w 1686 w związku z zakończeniem odbudowy i jej przebudowy (wieża zachodnia), świątynię ponownie 
konsekrowano. Barokowa fasada pochodzi z 1709 roku.W roku 1709 roku papież Klemens XI wydaje bullę, ustanawiającą kościół św. Anny kolegiatą. Po 
koronacji obrazu Matki Bożej koronami papieskimi w roku 1723 Kodeń stał się Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Od 6 kwietnia 1875 kościół 
zamieniono na cerkiew prawosławną, którą pozostawał do roku 1917 (w tym samym roku zdjęto z wież prawosławne kopuły). Po odrodzeniu Polski była to 
ponownie świątynia rzymskokatolicka. Większość wyposażenia jest nowa (dawne uległo po 1875 rozproszeniu). W ołtarzu głównym (1875–1928 znajdował 
się w Opiniogórze) widnieje otoczony kultem obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, zwanej Królową i Matką Podlasia.
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ЦЕРКВА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИКИТИ

Розташування: с.Костомолоти, Люблінське воєводство
Дерев'яна церква неоуніатів, санктуарій католицької церкви візантійсько-слов'янського обряду. Побудована у 1631 р. як греко-

католицька, у 1875–1927 роках функціонувала як православна. Церква у Костомолотах була побудована у 1631 р. Саме цим роком 
датується ікона св.Микити, яка була написана на пожертви Хведи Яцкової з Прилук та її чоловіка і синів і зберігається у церкві. У 1852 
р. церкву відремонтували коштом власника Костомолотів Юзефа Лоського. У 1875 р. внаслідок формальної ліквідації Берестейської 
унії церква стала православною. Церква у Костомолотах є однонавною, орієнтованою за сторонами світу та спорудженою на плані 
прямокутника. Вона має зрубну  конструкцію, закритий з трьох сторін пресбітерій і односкатний дах. Сигнатурка вінчає 
чотирикутну вежу над притвором храму.  Вікна півкруглі, натомість пресбітерій та ризниця мають круглі і прямокутні вікна 
відповідно.

ST. MARTYR NIKITA CHURCH

Location: the village of Kostomłoty, Lublin voivodeship
The wooden church of neo-Uniates, the sanctuary of the Catholic church of the Byzantine-Slavonic rite. It was built in 1631 as the Greek-Catholic 

church, and over 1875–1927 it functioned as the Orthodox church. The church in Kostomłoty was built in 1631. That is the year to which St. Nikita 
icon dates back, and it was painted thanks to the donations made by Chweda Jackowa from Pryluky and her husband and sons and is kept in the 
church. In 1852 the church was repaired at the expense of the owner of Kostomłoty, Józef Łoski. In 1875, as the result of formal liquidation of the 
Union of Brest, the church became Orthodox.  The church in Kostomłoty is a one-nave church, oriented to all the sides of the world and erected in the 
form of a rectangular. It is of a frame structure, has a presbytery closed from three sides, and single-pitched roof. The small tower crowns the four-
angle tower over the antechurch. The windows are of semi-round shape, while the presbytery and the sacristy have, respectively, rectangular 
windows.

CERKIEW ŚW. NIKITY MĘCZENNIKA

Lokalizacja: Kostomłoty, Województwo Lubelskie
Cerkiew pw. św. Nikity w Kostomłotach – drewniana greckokatolicka cerkiew neounicka, Sanktuarium Unitów Podlaskich. Została wzniesiona w 

1631 jako unicka, w latach 1875–1927 prawosławna. Cerkiew w Kostomłotach powstała w 1631 (z tego roku datowana jest przechowywana w niej 
ikona św. Nikity ufundowana przez Chwedę Jackową z Pryłuk z mężem i synami). W roku 1852 została wyremontowana na koszt właściciela 
Kostomłotów Józefa Łoskiego. W 1875 wskutek formalnej likwidacji unii brzeskiej cerkiew została przemianowana na świątynię prawosławną.   
Cerkiew w Kostomłotach jest jednoprzestrzenna, orientowana, konstrukcji zrębowej z prezbiterium trójbocznie zamkniętym i dachem 
jednokalenicowym. Została wzniesiona na planie prostokątnym. Posiada jedną kopułę-sygnaturkę położoną na czworobocznej wieży wznoszącej się 
nad przedsionkiem świątyni. Okna świątyni są półkoliste, poza prezbiterium (koliste) i przylegającą doń zakrystią (prostokątne).
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 КАПЛИЦЯ ОБ'ЯВЛЕННЯ НА ВОДІ 

Розташування: м.Краснобрід, Люблінське воєводство 
Каплиця «На воді» є однією з найпопулярніших визначних пам'яток Красноброду. Місце поклоніння та паломництва з усієї 

Польщі. Будівля датується вісімнадцятим століттям і часто її називають «каплицею об'явлення», оскільки в цьому місці у 1640 
році Якубу Рущику явилася Богородиця. За словами місцевого населення та паломників вода, що тече з джерел під каплицею, 
цілюща. Багато людей замочують в ній ноги або інші хворі чи втомлені частини тіла.

THE APPEARANCE ON WATER CHAPEL
 
Location: Krasnobród, Lublin voivodeship 
The Chapel “On Water” is one of the most popular outstanding monuments of Krasnobród. The place of worship and pilgrimage from all over 

Poland. The building dates back to the eighteenth century and is often called the “Appearance Chapel” since in 1640 the Virgin appeared to 
Jakub Ruszczyk there. According to local residents and pilgrims, the water owing from the spring under the chapel has a healing effect. Many 
people put their legs or other sick or tired parts of the body into it.

KAPLICA „NA WODZIE”
Lokalizacja: Krasnobród, województwo Lubelskie 
Kaplica “Na Wodzie” to jedna z popularniejszych atrakcji Krasnobrodu. Miejsce kultu i pielgrzymek z całej Polski. Obiekt pochodzi z XVIII 

w. i nazywany jest często „Kaplicą Objawień”, ponieważ w tym miejscu w 1640r. Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. Wypływająca 
ze źródeł pod kaplicą woda jest, według miejscowej ludności oraz pielgrzymów, lecznicza. Wiele osób moczy w niej nogi lub inne, chore czy 
zmęczone, części ciała.
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  КОСТЕЛ ВІДВІДАННЯ ПРЕСВЯТОЮ ДІВОЮ МАРІЄЮ 

Розташування: м.Краснобрід, Люблінське воєводство
Римо-католицький парафіяльний костел кінця XVII ст. є частиною колишнього комплексу домініканського монастиря.
Він був збудований у 1690–1699 роках у стилі бароко за проєктом Яна Міхала Лінка та освячений 12 серпня 1699 р. львівським 

вірменським єпископом Станіславом Котлінським. Будівництво замовила Марія Казимира Собеська, яка доручила управління храмом 
монахам-домініканцям. Цегляна тинькована будівля має одну наву, дві ризниці, що прилягають до пресбітерію, скарбницю і вежу-
сигнатурку над навою.  Інтер'єр оздоблений п'ятьма позолоченими вівтарями.  У верхній частині вівтаря знаходиться картина, на 
якій зображена зустріч Пресвятої Діви Марії із святою Єлизаветою (XVIII ст.). Костел поєднаний з двоповерховим будинком 
монастиря XVIII ст. з дзвіницею. Між ними знаходиться чотирикутний двір. Праворуч від костелу розташований оточений стіною сад 
(колишнє кладовище), на якому встановлений польовий вівтар. Тут відбуваються урочистості, пов'язані з культом Діви Марії.     

THE CATHEDRAL OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

Location: the town of Krasnobród, Lublin voivodeship
The Roman-Catholic parish cathedral of the late XVIIth c. is a part of the former Dominican monastery complex.
It was built in 1690–1699 in baroque style under the design of Jan Michał Link and consecrated on August 12, 1699 by Lviv Armenian bishop 

Stanisław Kotliński. The construction was ordered by Maria Kazimiera Sobieska who entrusted the Dominican monks with the church 
administration.A brick plastered building has one nave, two sacristies, adjacent to the presbytery, a treasury and a small tower above the nave. The 
interior is decorated with ve gold-covered altars.   The paintings on the front wall of the nave are dedicated to the worshiping of the Holy Trinity and 
Virgin Mary. The baptismal font on the marble basement dates back to 1908. The cathedral is connected to the two-storeyed building of the monastery 
of the XVIIIth c. with a bell-tower. There is a four-cornered yard in-between. There is an orchard surrounded with a wall to the right of the cathedral 
(the former cemetery), with the eld altar. Here solemn events dedicated to the cult of the Virgin Mary take place.

KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Lokalizacja: Krasnobród, Województwo Lubelskie
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie – rzymskokatolicki kościół paraalny, pochodzący z końca XVII wieku, będący 

częścią podominikańskiego zespołu klasztornego.Kościół został wybudowany w latach 1690–1699 w stylu barokowym według projektu Jana 
Michała Linka i konsekrowany 12 sierpnia 1699 roku przez lwowskiego biskupa ormiańskiego, Stanisława Kotlińskiego. Budowlę ufundowała 
Maria Kazimiera Sobieska, zaś administrowanie nią powierzyła miejscowym dominikanom. Kościół jest murowany z cegły, otynkowany, 
jednonawowy, przy prezbiterium są dwie zakrystie i skarbiec, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę.  Wnętrze świątyni jest wyposażone w 5 
pozłacanych ołtarzy. W górnej części ołtarza zawieszone jest malowidło przedstawiające nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję (z XVIII w.). Kościół 
jest połączony z XVIII-wiecznym, dwukondygnacyjnym budynkiem klasztornym z dzwonnicą. Między nimi znajduje się czworoboczny dziedziniec. Z 
prawej strony kościoła znajduje się zadrzewiony plac, otoczony murem (dawny cmentarz), na którym wybudowano ołtarz polowy (tutaj odbywają się 
uroczystości maryjne).
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КОСТЕЛ СВЯТОГО ГЕОРГІЯ   

Розташування: с.Кшичев, Люблінське воєводство
Теперішній костел – це дерев'яна, орієнтована, тридільна споруда з 

фундаментом з цегли та натурального каменю. Головна нава має 
квадратну форму, бабинець і пресбітерій – прямокутну. У північній 
частині пресбітерія знаходиться невелика ризниця. Кожна з частин 
храму має окремий двоскатний дах, на гребені даху нави під час ремонту у 
2000 р. була споруджена вежа-сигнатурка. В інтер'єрі на перекриттях 
нави можна побачити розписи, виконані у 1910 р. за православними 
канонами. Головний вівтар св.Георгія був встановлений після 1920 р., 
натомість бічні вівтарі з іконами св.Георгія і св.Ігнатія належать до 
первісного оздоблення храму.

ST. GEORGE CATHEDRAL

Location: the village of Krzyczew, Lublin voivodeship
The present cathedral is a wooden, oriented, three-part edice with the 

foundation made of brick and natural stone. The main nave is of a square form, 
the babynets (Western part of the church) and the presbytery are rectangular. 
There is a small sacristy located in the northern part of the presbytery. Each part 
of the church has an isolated double-pitch roof, and on the crown of the nave roof 
during the 2000 repairs the smallest tower was erected. In the interior, on the 
nave cover, one may see paintings performed in 1910 following Orthodox canons. 
The high St. George altar was erected after 1920, while the side altars with St. 
George and St. Ignacy icons date back to the initial church decoration.

KRZYCZEW  KOŚCIÓŁ ŚW. JERZEGO 

Lokalizacja: Krzyczew, Województwo Lubelskie
Świątynia drewniana, trójdzielna, orientowana, na podmurówce z cegły i 

kamienia polnego. Nawa główna na rzucie kwadratu, babiniec i prezbiterium 
na rzucie prostokąta. Z północnej strony prezbiterium niewielka zakrystia. 
Każda część nakryta osobnym dwuspadowym dachem, na kalenicy dachu nawy 
wieżyczka na sygnaturkę, dobudowana w czasie remontu 2000 roku. Wewnątrz 
malowidła na stropie nawy z ok. 1910 roku wykonane w tradycji prawosławnej. 
Ołtarz główny św. Jerzego wykonany po 1920 roku, ołtarze boczne z ikonami św. 
Jerzego i św. Ignacego z dawnego wyposażenia cerkiewnego.

САНКТУАРІЙ БОЖОЇ МАТЕРІ 

Розташування: с.Лісна-Підляська, Люблінське воєводство
Початки історії санктуарію сягають 26 вересня 1683 р. 
На місці явлення Образу Богородиці у 1718 р. був побудований 

невеличкий костел, який зберігся до сьогодні і має назву «Каплиця 
явлення Чудотворного Образу». У 1727 р. парафія с.Лісна-Підляська та 
Чудотворний Образ були передані під опіку отців-паулінів з 
Ясногірського монастиря. Вони почали будівництво прекрасного храму, 
що тривало протягом 1731 – 1758 років. 26 вересня 2019 р. у санктуарії 
відзначили 100-річчя повернення ордену паулінів у Лісну-Підляську.

THE SANCTUARY OF THE MOTHER OF GOD 

Location: the village of Lesna Podlaska, Lublin voivodeship 
The sanctuary dates back to September 26, 1683. 
In the place of the appearance of the Icon of the Mother of God in 1718 a 

small cathedral was built, and it has survived until present and is entitled 
“The Chapel of the Appearance of the Wonder-Working Icon”. In 1727 the 
Lesna Podlaska parish and the Wonder-Working Icon were handed over to the 
Pauline fathers from the Jasna Góra monastery. They started construction of 
the beautiful church, and the construction lasted over 1731 – 1758. On 
September 26, 2019 р. the 100th anniversary of the return of the Pauline order 
to Lesna Podlaska was celebrated.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 

Lokalizacja: Lesna Podlaska, Województwo Lubelskie
Sanktuarium Leśniańskie bierze swój początek w dniu 26 września 1683 

roku. Na miejscu zjawienia Wizerunku Matki Bożej w 1718r. wybudowano 
mały kościółek. Istnieje on do dzisiaj i nosi nazwę „Kaplica Zjawienia 
Cudownego Obrazu”. W 1727 r. paraę leśniańską i opiekę nad Cudownym 
Obrazem przejęli ojcowie paulini z Jasnej Góry. Rozpoczęli oni budowę 
wspanialej świątyni, którą wzniesiono w latach 1731 – 1758. Dnia 26 
września 2019 r. Sanktuarium Leśniańskie obchodziło Jubileusz 100 lat 
powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej Podlaskiej.
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 КАПЛИЦЯ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ 

Розташування: м.Люблін, Люблінське воєводство
Каплиця Святої Трійці розташована у дворі Люблінського замку і з'єднана з приміщенням музею. Збудована у проміжку між 

1341 і 1370 роком за часів панування Казимира Великого. Стіни каплиці, як нави, так і пресбітерію, на обох рівнях споруджені за 
однією концепцією. З ініціативи Владислава Ягайла каплиця у 1418 р. була оздоблена розписами у візантійському стилі. До 
середини XVII ст. у зовнішньому вигляді споруди домінували дві високі ступінчасті вежі. В епоху Ренесансу костел зберіг готичний 
характер, хоча вхід перенесли на рівень другого поверху і оздобили новим ренесансним порталом, виконаним різьбярами 
італійського походження. Лише у XVII ст. фасад храму був увінчаний трикутним фронтоном у стилі люблінського ренесансу. У 50-
их роках XX ст., після того, як замок передали закладу культури, почалася капітальна реставрація каплиці.  

 THE CHAPEL OF THE HOLY TRINITY 

Location: the city of Lublin, Lublin voivodeship
The Chapel of the Holy Trinity is located in the yard of the Lublin Castle and is connected to the museum premises. It was built within the 

period of 1341 and 1370 in the period of the Casimir the Great's rule. The walls of the chapel, both the nave, and the presbytery, were constructed 
following the same concept. On the initiative of Władysław Jagiełło the chapel was decorated with Byzantine-style paintings in 1418. By the 
mid-XVIIth c. two high stepwise towers dominated in the appearances of the edice. In the Renaissance epoch the cathedral preserved its Gothic 
nature, though the entrance was moved to the level of the second storey and was decorated with a new Renaissance portal performed by the 
engravers of Italian origin. It was only in the XVIIth c that the church facade was crowned with a triangular fronton in the Lublin Renaissance 
style.. In the 50ies of the XXth c., after the castle was handed over to a cultural institution, capital restoration of the chapel was launched. 

KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Lokalizacja: Lublin, Województwo Lubelskie
Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie – kaplica znajdująca się na dziedzińcu zamkowym w Lublinie, połączona z częścią muzealną zamku. 

Kaplica została zbudowana pomiędzy latami 1341 a 1370 w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Mury całej kaplicy - nawy i 
prezbiterium, w obu ich poziomach – powstały wg jednej koncepcji.  Z inicjatywy Władysława Jagiełły kaplica została przed 1418 rokiem 
ozdobiona malowidłami bizantyjskimi. W bryle kościoła dominowały dwa strome, schodkowe szczyty, które przetrwały do lat pięćdziesiątych 
XVII wieku. W okresie renesansu kościół miał nadal charakter gotycki, chociaż wejście umieszczono na poziomie pierwszego piętra i ujęto je w 
nowy renesansowy portal, wykonany w warsztacie kamieniarskim Komasków. Dopiero w XVII wieku fasada świątyni była już zwieńczona 
szczytem w stylu renesansu lubelskiego. W drugim dziesięcioleciu XV wieku podjęte zostały prace malarskie we wnętrzu kościoła. W latach 50. 
XX wieku, po przeznaczeniu zamku na cele kultury, rozpoczęto gruntowną renowację kościoła. 
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  БАЗИЛІКА СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ – 
САНКТУАРІЙ МАТЕРІ БОЖОЇ ЦАРИЦІ РОДИН 

Розташування: м.Парчів, Люблінське воєводство
Костел у Парчеві був збудований у 1905 – 1913 роках  у неоготичному стилі. 

Церемонію освячення 20 травня 1919 р. провів єпископ Генрик Пшездзецький 
після здобуття Польщею незалежності. У головному вівтарі зберігаються 
мощі великомучеників Агнеси і Костянтина. По боках фасаду розташовані 
дві масивні вежі висотою 64 м. Варто звернути увагу на монументальні 
вітражі, на яких зображені Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, розп'яття 
Ісуса Христа на Голгофі, святий Антоній і святий Максиміліан Кольбе.   

BASILICA OF ST. JOHN THE BAPTIST – THE 
SANCTUARY OF THE MOTHER OF GOD QUEEN OF THE 

FAMILY 

Location: the town of Parczew, Lublin voivodeship
The cathedral in Parczew was built in 1905-1913  in the neo-Gothic style. The 

consecration ceremony was held on May 20, 1919 by bishop Henryk Przeździecki 
after Poland gained independence. The high altar contains the relics of the great 
martyrs Agnieszka and Konstantyn. Two massive 64-meter-high towers are located 
to the sides of the facade.  It is worth paying attention to the monumental stained-
glass windows depicting the Assumption of the Virgin Mary, crucixion of Jesus 
Christ on Golgotha, St. Anthony and St. Maksymilian Kolbe.

    

BAZYLIKA ŚW. JANA CHRZCICIELA SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN

 
Lokalizacja: Parczew, Województwo Lubelskie
Obecny kościół w Parczewie został wybudowany w latach 1905 – 1913, z 

czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Konsekrował go bp Henryk Przeździecki 20 
maja 1919 roku, już po odzyskaniu niepodległości. W ołtarzu głównym złożono 
relikwie męczenników – Agnieszki i Konstantyna. Fasadę ankują dwie potężne 
wieże o wysokości 64 m. . Na uwagę zasługują także spore witraże przedstawiające 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Ukrzyżowanie Chrystusa na Golgocie 
oraz św. Antoniego i św. Maksymiliana Kolbego.
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 САНКТУАРІЙ БЛАЖЕННИХ ПРАТУЛИНСЬКИХ МУЧЕНИКІВ  
  

Розташування: с.Пратулин, Люблінське воєводство
Пратулин став символом мучеництва підляських греко-католиків з огляду на події, що мали місце під час погрому у 1874 р., коли 

від куль царських солдатів загинули 13 мешканців села, які захищали свою церкву від передачі православному священику. На схід від 
костелу знаходиться площа, на якій колись стояла греко-католицька церква. Саме тут відбувалися події 1874 року, а зараз  
встановлений пам'ятник мученикам та меморіальна дошка з їхніми іменами. Безпосередньо на місці церкви розташований 
дерев'яний костел 1756 р., перенесений сюди у 2009-2012 роках з села Станін. Всередині костелу можна побачити фрагменти 
фундаменту старої церкви. Неподалік від дерев'яного костелу знаходиться став, на берегах якого облаштовано 13 каплиць, 
присвячених греко-католицьким мученикам, та дві перші станції Хресної дороги. Крім того, можна пройти «Стежкою історії 
Берестейської унії», на якій встановлені стенди, що розповідають про історію виникнення греко-католицької церкви.

THE SANCTUARY OF THE BLESSED PRATULIN MARTYRS  

Location: the village of Pratulin, Lublin voivodeship
Pratulin has become a symbol of martyrdom among Podlaska Greek Catholics due to the events of the 1874 pogrom when 13 village residents 

who were defending their church against its handover to the Orthodox priest were killed by the Tsarist soldiers. To the east of the cathedral there 
is a square where the Greek-Catholic church used to be located. It was there that the events of 1874 took place, and now there is a monument to 
martyrs and a memorial table with their names there. Directly in the place of the church the wooden cathedral of 1756 is located, it was 
dislocated here in 2009-2012 from the village of Stanin. Inside the cathedral one may see fragments of the old church foundation. Not far from 
the wooden cathedral there is a pond, with 13 chapels dedicated to Greek-Catholic martyrs on its banks, and the rst two stations of the Way of 
the Cross. Besides that, one may go along the “Path of History of the Union of Brest”, with the stands telling the history of establishment of the 
Greek-Catholic church.

SANKTUARIUM BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW W PRATULINIE 

Lokalizacja: Pratulin, Województwo Lubelskie
Pratulin urósł do rangi symbolu martyrologii unitów podlaskich z powodu wydarzeń, do których doszło podczas carskiego pogromu w 1874 

r. Poniosło wówczas śmierć 13 unitów z Pratulina, którzy bronili swojej cerkwi przed narzucanym im siłą prawosławiem. Na wsch. od kościoła 
plac, na którym stała cerkiew – miejsce zdarzeń z 1874 r. Znajduje się tu pomnik męczenników, a na tablicy uwieczniono ich nazwiska. W 
miejscu dawnej cerkwi, przed którą rozegrały się tragiczne wydarzenia, stoi drewniany kościół z 1756 r., przeniesiony w l. 20019-2012 ze 
Stanina. We wnętrzu kościoła zobaczyć można odsłonięte fundamenty nieistniejącej cerkwi. Przy kościele drewnianym znajduje się zadbany 
staw, wokół którego alejki z kapliczkami poświęconymi 13 unitom oraz dwie pierwsze stacje rozległej drogi krzyżowej.  Jest tu także „Ścieżka 
Historii Unii”, która na kilku przystankach – obrazach z podpisami – przybliża historię Unii Brzeskiej w dziejach Kościoła.
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САНКТУАРІЙ МАТЕРІ БОЖОЇ СВЯТОГО СКАПУЛЯРІЮ 

Розташування: м.Томашів-Любельський, Люблінське воєводство 
Костел Благовіщення у Томашеві – санктуарій Матері Божої Святого Скапулярію є однією з найцінніших пам'яток сакральної 

дерев'яної архітектури у Польщі. У святині зберігається чудотворний образ  Матері Божої Скапулярної, написаний на замовлення 
власника майората Томаша Замойського. У 1727 р. костел був перебудований. Двічі відбудовувався після I і II світових війн. Має зрубну 
конструкцію та цегляний фундамент. Зведений на плані прямокутника з прямим пресбітерієм і дерев'яними хорами. Фасад увінчаний 
двома квадратними вежами з куполами. В інтер'єрі збереглися елементи поліхромії XVIII ст., які можна побачити на стінах нави, 
балці між навою і пресбітерієм та на парапеті хорів. Особливо цінними об'єктами вважаються барокова балка між навою і 
пресбітерієм з Розп'яттям першої половини XVII ст., амвон, кам'яна хрестильна купіль, а також лави і сповідальні у стилі рококо. 
Ман'єристичний головний вівтар виготовлений у XVII ст. 

THE SANCTUARY OF THE MOTHER OF GOD OF THE HOLY SCAPULAR 

Location: the town of Tomaszów Lubelski, Lublin voivodeship 
The Annunciation Cathedral in Tomaszów is the sanctuary of the Mother of God of the Holy Scapular and is one of the most valuable monuments 

of sacral wooden architecture in Poland. The wonder-working icon of the Mother of God of Scapularium, painted to the order of majorat owner 
Tomasz Zamoyski, is kept in the sanctuary. In 1727 the cathedral was rebuilt. It was restored twice after World War I and World War II. It has a 
frame structure and brick foundation. It was designed as a rectangular with a straighforward presbytery and a wooden choir gallery. The facade is 
crowned with two square towers with domes. The interior still contains some elements of polychromy dating back to the XVIIIth c., that may be seen on 
the walls of the nave, on the beam between the nave and the presbytery, and on the choir gallery parapet. Particularly valuable objects are a baroque 
beam between the nave and the presbytery, with the Crucixion of the rst half of the XVIIth c., the ambon, the baptismal font made of stone, as well as 
the benches and the confession boxes in rococo style. The high altar of the mannerism style was produced in the XVIIth c. 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Lokalizacja: Tomaszów Lubelski, województwo Lubelskie 
Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, to jeden z najcenniejszych 

zabytków sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. W świątyni znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, ufundowany został w 
1627 r. przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Był przebudowywany w 1727 r. oraz odnawiany po zniszczeniach I i II wojny światowej. Kościół ma 
konstrukcję zrębową na ceglanej podmurówce. Zbudowany został na rzucie prostokąta z prosto zakończonym prezbiterium i drewnianym chórem. 
Fasadę wieńczą dwie kwadratowe wieże zakończone hełmami. Wnętrze kościoła ozdobione jest elementami polichromii z XVIII wieku – na ścianach 
nawy, belce tęczowej i parapecie chóru. Niezwykle cennymi elementami wyposażenia są: barokowa belka tęczowa z grupą ukrzyżowania z pierwszej 
połowy XVII wieku oraz ambona, kamienna chrzcielnica, rokokowe stalle i konfesjonały. Manierystyczny ołtarz główny pochodzi z XVII wieku. 
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 ЦЕРКВА СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ 

Розташування: м.Томашів-Любельський, Люблінське воєводство 
Парафіяльна православна церква м.Томашів-Любельський відноситься до Люблінсько-Холмської дієцезії Польської автокефальної 

православної церкви. Вона розташована у східній частині площі Ринок. У XVII ст. було збудовано перший православний храм, 
присвячений Миколаю Чудотворцю. У наступному столітті він був переданий греко-католицькій церкві, якій належав до моменту 
ліквідації греко-католицької Холмської дієцезії у 1875 р. Новий храм у візантійсько-російському стилі збудували за рахунок цільового 
царського фонду у 1885–1890 роках. Богослужіння у церкві відбувалися і під час І світової війни, і у міжвоєнний період, і у роки ІІ світової 
війни.  До 1957 р. приміщення церкви, що використовувалося як молокозавод, поступово занепадало. Однак, потім православну парафію 
у Томашеві відновили, а церкву частково відремонтували. Більш ґрунтовні ремонтні роботи проводилися наприкінці 80-их років XX ст. 
та на початку XXI ст. У 1983–1990 роках у церкві виставлялася Турковицька ікона Божої Матері.

THE CHURCH OF SAINT NICHOLAS THE WONDER-WORKER 

Location: the town of Tomaszów Lubelski, Lublin voivodeship 
The parish Orthodox church in the town of Tomaszów Lubelski belongs to the Lublin-Chelm diocese of the Polish Autocephalous Orthodox 

Church. It is located in the eastern part of the Rynok Square.  In the XVIIth c. the rst Orthodox church dedicated to Nicholas the Wonder-Worker 
was built. The next century it was handed over to the Greek-Catholic church, and it belonged to it until the liquidation of the Greek-Catholic Chelm 
diocese in 1875. The new church in the Byzantine-Russian style was built at the expense of the target Tsar fund over 1885–1890. The masses in the 
church were celebrated both during World War I, in the interwar period, and in the years of World War ІІ. Until 1957 the church premises used as the 
dairy plant was gradually going into decay. However, later the Orthodox church in Tomaszów was restored, and the church was partially repaired. 
More substantial repair works were conducted in the late 80ies of the XXth c. and in the early XXIth c. In 1983–1990 the Turkivtsi icon of the Mother 
of God was exhibited in the church.

 CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY 

Lokalizacja: Tomaszów Lubelski, województwo Lubelskie 
Cerkiew św. Mikołaja – prawosławna cerkiew paraalna w Tomaszowie Lubelskim. Należy do dekanatu Zamość diecezji lubelsko-chełmskiej 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy Rynku, po stronie wschodniej. W wieku siedemnastym powstała 
pierwsza świątynia tego wyznania nosząca wezwanie św. Mikołaja Cudotwórcy. W kolejnym stuleciu cerkiew ta przeszła w ręce unitów i pozostawała 
ich własnością do likwidacji unickiej diecezji chełmskiej w 1875. Nową świątynię, w stylu bizantyjsko-rosyjskim, zbudowano z państwowego 
rosyjskiego funduszu przeznaczonego na analogiczne cele w latach 1885–1890. Świątynia była nieprzerwanie czynna w czasie I wojny światowej, w 
dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej.  Do 1957 porzucona cerkiew była użytkowana przez zakłady mleczarskie i ulegała 
stopniowej dewastacji. W wymienionym roku paraa prawosławna w Tomaszowie Lubelskim została restytuowana, przeprowadzono 
prowizoryczny remont obiektu. Większe prace renowacyjne prowadzone były w nim w końcu lat 80. XX w. oraz na początku wieku XXI. W latach 
1983–1990 w cerkwi wystawiona była Turkowicka Ikona Matki Bożej.
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КОСТЕЛ БЛАГОВІЩЕННЯ У ЗАМОСТІ

Розташування: м.Замостя, Люблінське воєводство
Спорудження одного з найбільших польських храмів XVII ст. розпочалося у 1637 р., відразу після прибуття у місто монахів-

францисканців. Роботи фінансував тодішній гетьман Замойської ординації Ян Собіпан Замойський. Будівництво починав майстер Ян 
Вольф, а завершив майор артилерії Ян Міхал Лінк.Ще у 80-их роках минулого століття був відремонтований фасад собору, на якому 
можна побачити барокові декоративні елементи (коринфські колони, пілястри, портал). Влітку 2006 р. розпочався перший етап 
ремонту, що передбачав передусім демонтаж внутрішніх поверхів, на які був поділений простір споруди з  метою її пристосування під 
музей, кінотеатр і навчальний заклад. З огляду на обсяг робіт вони виконуються поступово.

THE ANNUNCIATION CATHEDRAL 

Location: the town of Zamośc, Lublin voivodeship
Construction of one of the largest Polish churches of the XVIIth c. started in 1637, right after the Franciscan monks arrived in the town. The works 

were funded by the then hetman of Zamośc ordination Jan Sobiepan Zamoyski. Construction was started by master Jan Wolff, and completed by the 
artillery major Jan Michał Link. Back in the 80ies of the last century the facade of the cathedral was repaired, and one could see baroque decorative 
elements on it (Corinth columns, pilasters, portal). In the summer of 2006 the rst stage of repairs was launched, and it primarily presupposed 
dismantling of the inner storeys into which the space of the edice was split, for the sake of its adjustment for the museum, cinema, and educational 
institution. Due to the scope of the works they are performed gradually.

KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Lokalizacja: Zamość, Województwo Lubelskie
Budowę jednej z największych polskich świątyń XVII wieku, rozpoczęto już po przybyciu do miasta zakonu Franciszkanów, w roku 1637, a 

ufundował ją ówczesny hetman Ordynacji Zamojskiej – Jan Sobiepan Zamoyski. Budowę rozpoczął murator Jan Wolff, a ukończył major artylerii 
Jan Michał Link. Jeszcze w latach 80. minionego stulecia dokonano odnowy elewacji świątynnej, na której można zauważyć barokowe elementy 
ozdoby (m.in. korynckie, pilastry czy portal fasady kościoła). Latem 2006 roku przeprowadzono pierwszy etap prac wyburzeniowo-remontowych, 
usuwając m.in. „piętra” wewnątrz świątyni, jakie wybudowano w przeszłości adaptując budynek do roli muzeum, kina czy szkoły. Kolejne remonty 
prowadzone są etapami.
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 СИНАГОГА У ЗАМОСТІ 

  Розташування: м.Замостя, Люблінське воєводство
Синагога у Замості розташована в історичному центрі міста. Це найкраще збережена пізньоренесансна синагога у Польщі.Збудована у 
1610-1620 роках на замовлення сефардів. Квадратна у плані мурована споруда зведена у стилі пізнього польського ренесансу. У другій 
половині XVII ст. до північної і південної стіни були добудовані дві прибудови, які використовувалися як бабинці. У XVIII ст. побудовано 
сіни, які з'єднали синагогу з будинком кагалу.Після війни, у 1948-1950 роках, будівля була відремонтована і в ній розташувалася міська 
бібліотека. Друга реставрація тривала протягом 1967-1972 років. У 1972-2005 роках у будівлі проводилися лише дрібні ремонтні роботи. 
У березні 2005 р. бібліотека переїхала у нове приміщення, а споруду синагоги передали єврейській громаді міста. Тоді ж розпочалися 
ґрунтовні реставраційні роботи, якими керували представники Фонду охорони єврейської спадщини. З травня 2005 р. до 2008 р. синагога 
була відкрита для відвідування.

THE SYNAGOGUE IN ZAMOŚĆ  

Location: the town of Zamość, Lublin voivodeship
The synagogue in Zamość is located in the historical centre of the town. This is the best preserved synagogue of the late Renaissance style in 

Poland.It was built over 1610-1620 upon the Sephardi order. It's a brick edice designed as a square in the late Polish Renaissance style.In the second 
half of the XVIIth c. two additional buildings were attached to the northern and southern walls to be used as babynets (Western part of the church). In 
the XVIIIth c. the vestibule connecting the synagogue with the common building was constructed. After the war, in 1948-1950, the building was 
repaired, and the town library was placed there. The second restoration was made over 1967-1972. In 1972-2005 only small repair works were 
performed in the building. In March 2005 the library moved to the new premises, and the building of the synagogue was granted to the Jewish 
community in the town. Large-scale restoration works were launched, and they were supervised by the representatives of the Jewish Heritage 
Protection Fund. Since May 2005 to 2008 the synagogue has been opened for visitors.

SYNAGOGA W ZAMOŚCIU

Lokalizacja: Zamość, Województwo Lubelskie
Synagoga w Zamościu – synagoga znajdująca się na Starym Mieście w Zamościu. Jest najlepiej zachowaną późnorenesansową synagogą w Polsce.
Synagoga została zbudowana w latach 1610-1620, z inicjatywy Żydów sefardyjskich. Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie 

kwadratu, w stylu polskiego, późnego renesansu. W drugiej połowie XVII wieku, do ścian północnej oraz południowej dobudowano dwie przybudówki, 
mieszczące babińce. W XVIII wieku dodano przedsionek łączący synagogę z domem kahalnym.  Po zakończeniu wojny w latach 1948-1950 
przeprowadzono pierwsze prace remontowe, dzięki którym w 1958 roku przeznaczono budynek na Bibliotekę Miejską. Druga restauracja budowli była 
przeprowadzana w latach 1967-1972. W latach 1972-2005 w synagodze nie prowadzono żadnych poważniejszych prac renowacyjnych. W marcu 2005 
roku biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby, a budynek odzyskała społeczność żydowska. Od tego czasu rozpoczęły się żmudne prace 
renowacyjne, prowadzone pod nadzorem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Od maja 2005 roku do 2008 roku synagoga była udostępniona 
zwiedzającym.
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