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Saints and dragons 

The spacious chapel that adjoins the front section of the 
church on the western side was built by guardian Ludwik Miske 
in 1757–1758. The chapel contained the so-called Holy Stairs 
that led to the matroneum, which were inlaid with relics. None 
of the original furnishings in this part of the church survived 
the series of successive reconstructions and renovations that 
followed. Along with its architecture, the chapel also changed 
its dedications. Initially dedicated to St. Theodore, whose rel-
ics were brought there from Rome, it was then reassigned to 
St. Homobonus, a 12th-century merchant from Cremona, ulti-
mately to be dedicated to the Sacred Heart of Jesus. Its current 
shape and eclectic décor are the result of the reconstruction of 
1928–1930, based on a  design by Lucjan Michałowski. Two 
early 20th-century paintings of the Sacred Heart of Jesus and 
of St.  Joseph with Child, are placed in the neo-baroque altar 

topped with two sculptures of angels (they were moved there 
from the previous altarpiece in around 1890).

Six late-baroque altarpieces with Rococo ornaments were 
produced in 1755 and placed in the arcades separating the nave 
from the side aisles (two in each). The left-hand-side altarpiece, 
located beyond the church entrance, features a  remarkable 
statue of St. Anthony, which often attracts the faithful, who pray 
before it. The altarpiece contains two 18th-century paintings of 
St. Cajetan (in the middle panel) and St. Catherine of Alexan-
dria (on top). The altarpiece on the right-hand side of the nave 
is dedicated to St. Maximilian Kolbe (in a 1980 painting) and 
St. Camillus of Lellis (in a 17th-century painting).

The central location in the second pair, in the altar to the 
left of the nave, is held by a painting of Virgin and Child with 
St. Anne (from 1947). The top section contains an 18th-century 

K  V  J

Święci i smoki 

Obszerna kaplica, przylegająca od zachodu do frontowej 
partii kościoła, wzniesiona została staraniem gwardiana 
Ludwika Miskego w  latach 1757–1758. To w  niej niegdyś 
znajdowały się  – inkrustowane relikwiami  – tzw. Święte 
Schody wiodące na emporę. Kolejne przebudowy i remonty 
sprawiły, że z pierwotnego wyposażenia tej części świątyni 
nic nie pozostało. Wraz ze zmianami architektonicznymi 
zmieniały się też wezwania kaplicy. Najpierw poświę-
cona była św.  Teodorowi, którego relikwie sprowadzono 
z  Rzymu. Potem św.  Homobonusowi, XII-wiecznemu kup-
cowi z Cremony. Teraz nosi wezwanie Najświętszego Serca 
Jezusa, a  jej obecny kształt i  eklektyczny wystrój to wynik 
przebudowy z lat 1928–1930, przeprowadzonej według pro-
jektu Lucjana Michałowskiego. W  neobarokowym ołtarzu, 
zwieńczonym dwiema rzeźbami aniołów (z około 1890 roku, 
przeniesionymi z  poprzedniego ołtarza), umieszczono dwa, 

pochodzące z  początku XX wieku obrazy  – Najświętszego 
Serca Jezusowego oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. 

W  arkadach międzynawowych, oddzielających nawę 
główną od bocznych, w  1755 roku wzniesiono sześć póź-
nobarokowych ołtarzy z  dekoracją rokokową  – po dwa 
w  parze. Po wejściu do świątyni w  ołtarzu po lewej stronie 
uwagę przykuwa figura św.  Antoniego, przed którą często 
modlą się wierni. W  ołtarzu tym znajdują się dwa XVIII-

-wieczne obrazy  – św.  Kajetana (w  polu środkowym) oraz 
św.  Katarzyny Aleksandryjskiej (w  zwieńczeniu). Ołtarz 
po prawej stronie nawy głównej poświęcony jest świę-
tym:  Maksymilianowi Kolbemu (obraz z  1980 roku) oraz 
Kamilowi z Lellis (obraz XVII-wieczny).

W drugiej parze, w ołtarzu po lewej stronie nawy, główne 
miejsce zajmuje obraz św.  Anny Samotrzeć (z  1947 roku), 
a  w  zwieńczeniu  – XVIII-wieczny obraz przedstawiający 




