
Колишній монастир доміні- 
канців, збудований на межі XVI i 

XVII ст. У монастирському будинку 
після скасування чину австрійськими 
владами розмістився циркул  
управління повіту, потім магістрат, 
в'язниця та суд, а з 1975 року  органи 
влади Перемиського воєводства. 
В даний час в ньому знаходиться 
повітова адміністрація  староство. На 
площі перед монастирем стояв 
XVI-вічний готично-ренесансний 
костел домініканців, розібраний 
австріяками.
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Будинок міської ради на площі 
Ринок 1 із XVI століття, що не раз 

перебудовувався. У його 
двох'ярусних підземеллях, поки що 
закритих для відвідувачів, буде 
починатись підземний туристичний 
маршрут.

10 Міські мури, найкраще 
збережені фрагменти яких 

знаходяться на вулиці Баштовій, 
були збудовані у XVI i XVII століттях. 
Наприкіці XVIII століття австрійські 
влади наказали розібрати мури, які 
оточували місто. Така ж доля 
спіткала 9 веж і 3 в'їзні міські брами.
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Колишній монастир боні- 
фратрів з XVII століття. 

В наступному столітті після 
скасування чину в ньому знаходився 
циркул, а потім повітова 
адміністрація. За часів соціалізму 
в колишньому монастирі діяли 
партійні функціонери ПОРП. Тепер  
це приміщення Педагогічного 
коледжу іноземних мов.

11 Костел реформатів з XVII 
століття був колись оточений 

оборонним муром з бійницями, 
виконуючи разом з монастирем роль 
барбакану неіснуючої зараз 
Львівської брами. Після того, як були 
розібрані міські мури та засипаний 
рів, рівень ґрунту піднявся настільки, 
що тепер костел знаходиться нижче 
вулиці. У 1877 році у заглибленні 
муру поставлено пам'ятник 
героя-ченця отця Кристина 
Шиковського.
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Будинок залізничного вокзалу, 
збудований у 1859-1860 роках 

і реконструйований у 1895 році, 
є однією з найбільших будівель 
залізничної лінії, яка з'єднувала 
Краків зі Львовом. У 1872 році було 
встановлено також залізничне 
поєднання Перемишля з Буда- 
пештом.
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Аб а тс т во  б е н е д и к т и н о к ,  
засноване у XVII  столітті, було 

оточене оборонним муром з вежами. 
У XVIIІ столітті збудовано костел 
Святої Трійці у стилі пізнього бароко 
і монастир. Абатство є найстарішою 
історичною пам'яткою лівобережної 
частини міста  Засяння.
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Н а ц і о н а л ь н и й  музе й  
П е р ем и ш л ь с ь ко ї  зем л і    

розташований у новій будівлі, 
зведеній у 2008 році на місці 
будинків, зруйнованих під час ІІ 
світової війни. В інтер'єрах, 
облаштування яких ще 
продовжується, можна оглянути 
постійні експозиції та тимчасові 
виставки найстаршого і найбага- 
тшого за кількістю експонатів музею 
у Підкарпатському воєводстві.   
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Дерев'яна греко-католицька 
церква (1630 р.) у дільниці 

Крухель Вєлькі. Частково 
реконструйована кілька років тому – 
є однією із найстарших такого типу 
пам'яток у Польщі

Костел і монастир кармеліток, 
збудований у 1899-1900 роках. 

Неоготичний костел є найвище 
розташованою святинею старого 
міста. Оточений цегляним муром 
костел можна відвідувати після 
попередньої домовленості у визна- 
чені години.
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Варто побачити ! 
Перемишль
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Костел і монастир кармелітів 
з ХVІІ століття  височіє над старою 

частиною міста. Австрійські влади за часів 
поділу Польщі передали бароковий костел 
греко-католикам, які перетворили його на 
собор, змінивши вигляд святині та 
перебудувавши монастир. Останнім часом 
кармеліти повернули костелу та монастирю 
первісний вигляд, відреставровано також його 
чудової краси інтер'єр.

Знесіння  У назві пагорбу, що 
височіє над Перемишлем, 

увіковічено перемогу над татарами 
у цьому місці. Найбільш відомим 
місцем Знесіння є таємничий 
Татарський Курган (353 м над рівнем 
моря). За легендою його насипали 
татари у якості могили загиблого 
в бою хана. У другій половині ХІХ 
століття австрійці побудували на 
Знесінні декілька об'єктів, що входять 
до складу внутрішнього кільця 
«Твердині Перемишль». Біля самого 
кургану можна побачити батарею XVI 
b «Татарський Курган», проте, 
найбільшим об'єктом є форт XVI 
„Знесіння”. По-сусідству з фортом 
знаходиться Хрест Довіри, 
встановлений у 2000 році. Біля 
телевізійної вежі можна побачити 
ворота фортеці, а поруч з ними 
верхню станцію збудованого у 2006 
році лижного спуску з круглорічними 
розвагами: підйомником та трасою 
для санок. www.przemysl.pl

Замок збудований у 1340 
році королем Казимиром 

Великим на замковій горі,  що 
височіє над містом. У 
внутрішньому подвір'ї замку 
знаходяться залишки 
фундаментів ротонди і палатіум  
будівель з часів панування 
Болеслава Хороброго. У ХVІ 
столітті замок був ґрунтовно 
перебудований у стилі ренесанс, 
а в його стінах міститься, серед 
іншого, театральний зал 
Драматичного товариства ім. 
Александра Фредро  першого 
в Польщі аматорського театру.
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Кафедральний 
римо-католицький собор 

зведений у ХV- ХVІ століттях у 
готичному стилі на місці більш 
ранньої романської святині,  
фрагменти якої збереглися 
у підземеллях. Перебудований 
у ХVІІІ столітті в стилі бароко. 
Біля собору знаходиться палац 
єпископів і дзвіниця пізнього 
бароко висотою 71 метр, 
характерний елемент панорами 
Перемишля.
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Музей єпископства
Напроти головного входу 

в Архикафедральний собор 
у трьох з'єднаних будинках: 
кафедральної школи XVI ст., 
колегії мансіонаріїв XVI ст. та 
колегії псаломників XVII  ст., 
знаходиться Музей єпископства, 
покровителем якого є його 
засновник святий Юзеф 
Себастьян Пельчар, 
перемишльський єпископ. Музей 
із понад столітньою історією 
містить у своїх фондах, зокрема, 
багату колекцію сакрального 
мистецтва.
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Кафедральний греко- 
католицький собор  

у колишньому костелі 
Пресвятого Серця Христового, 
збудованого для єзуїтів у ХVІІ 
столітті. У ХХ столітті 
-гарнізонний костел. У 1991 році 
Святіший Отець Іван Павло ІІ 
передав костел греко-католикам, 
які пристосували його до потреб 
східного обряду. У святині 
знаходиться історичний ХV
ІІ-вічний іконостас, перенесений 
з церкви в Любачові. Біля собору 
- сучасна дзвіниця, а за нею, 
у будинку колишньої єзуїтської 
колегії із ХVІІ століття, понад 
столітній Єпархіяльний музей,  
покровителем якого є св. Юзеф 
Себастьян Пелчар - єпископ 
перемиський.
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об'єкти поза картою

5

Вежа з годинником, зведена у ХVІІІ 
столітті у стилі пізнього бароко як 

дзвіниця запланованого, але так і не 
збудованого греко-католицького собору.
Протягом 123-х років служила за пожежну 
вежу і пункт спостереження. Зараз у 
приміщенні вежі знаходиться унікальна 
експозиція Музею дзвонів і люльок, а 
з оглядового майданчика відкривається 
прекрасна панорама старого міста.
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Костел францисканців, збудований 
у XVIII столітті на місці готичної святині, 

поєднує елементи пізнього бароко і 
класицизму. Інтер'єр костелу в стилі рококо 
вражає багатством скульптур і фресок.
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Кам'яниці ринку, що сягають корінням у 
XVI та XVII століття,  зосереджені на 

трьох з чотирьох існуючих раніше, сторонах 
площі.У більшості кам'яниць, перебудованих 
у ХІХ столітті, збереглись оригінальні підсіння. 
Звертає на себе увагу також сама унікальна 
похила площа-ринок, де колись стояла 
ренесансна ратуша, розібрана у 1812 році 
австрійськими владами.
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Музей історії міста Перемишль 
у XVI-вічній кам'яниці з доступними для 

відвідування підземеллями. Серед 
експозицій  музею привертають увагу 
автентичні інтер'єри міщанських домів, 
фотоательє з ХІХ століття, а також матеріали 
присвячені більш як тисячолітній історії 
Перемишля.
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