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Słowo wstępne

Wystawa Dziedzictwo Kresów to kolejna z wystaw fotograficznych Profesora Jerzego Pió-
reckiego, założyciela Arboretum w Bolestraszycach, zasłużonego badacza roślin rzadkich, 
zagrożonych i ginących we florze polskiej, a także pioniera badań nad zabytkowymi zało-
żeniami dworsko-ogrodowymi w Małopolsce Wschodniej. Od wielu lat Profesor żywo za-
interesowany rodzimą historią przemierza kręte i wyboiste bezdroża obecnej Ukrainy, do-
kumentując wielowiekowy, wielonarodowy dorobek kultury tych terenów. Jako specjalista 
podjął się całkowicie społecznie i z własnych, prywatnych zasobów finansowych heroiczne-
go trudu inwentaryzacji zabytkowych ogrodów na terenie dawnego województwa lwow-
skiego, kontynuując tym samym badania tak zasłużonego na tym polu Romana Aftanazego, 
autora monumentalnego jedenastotomowego dzieła Dzieje rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej. Rozpoczęte przez Profesora Jerzego Pióreckiego badania są od kilku lat 
kontynuowane przy Jego udziale w Arboretum Bolestraszyce. Od wielu lat Profesor w swo-
jej pracy zawodowej docenia wartość fotografii nie tylko jako narzędzia dokumentacji, ale 
sposobu artystycznego widzenia otaczającej rzeczywistości. 

Wśród kilkudziesięciu zdjęć wybranych na wystawę Autor zrezygnował z prezentowania 
miejsc znanych z albumów na rzecz miejscowości mniejszych i mniej znanych czy wręcz 
zapomnianych. W odróżnieniu od poprzednich wystaw fotograficznych Profesora Jerze-
go Pióreckiego, oprócz terenów obecnej Ukrainy zaprezentowane zostały również zdjęcia 
z ostatniej, tegorocznej podróży po Białorusi. Na wystawie nie zabrakło rodowej siedziby 
Radziwiłłów w Nieświeżu, sanktuarium Matki Boskiej w Trokielach, Berezy Kartuskiej, a tak-
że Kosowa Poleskiego, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko, czy Starych Wasyliszek miejsca 
urodzenia Czesława Wydrzyckiego („Niemena”). Na wielu zdjęciach przeważają polskie ko-
ścioły, które na Kresach są pomnikami i strażnikami pamięci, nierzadko smutnej, naznaczo-
nej piętnem tragicznych wydarzeń okresu obydwu wojen światowych i sowieckiego reżimu. 
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Świątynie rzymskokatolickie burzono, przebudowywano na fabryki, magazyny kołchozowe, 
w najlepszym przypadku zamieniano na cerkwie. Szczęśliwie po 1991 roku część świątyń 
oddano ich prawowitym właścicielom i podniesione z gruzów służą lokalnym społeczno-
ściom rzymskokatolickim. Znacznie gorszy los spotkał przeważającą część dawnych polskich 
siedzib szlacheckich i ziemiańskich oraz towarzyszącym ich założeniom ogrodowym. Były 
one zapamiętale niszczone przez władzę sowiecką jako świadectwo polskości tych terenów. 
Po wielu z nich nie pozostał nawet ślad. Często miejsce dawnego domostwa znaczy gruzo-
wisko, pojedyncze drzewo czy zaniedbały cmentarz, jeszcze częściej opuszczone i zdeze-
lowane budynki pokołchozowe. Taką rzeczywistość utrwalił na zdjęciach Profesor. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że od ponad ćwierćwiecza prowadzone są systematyczne ba-
dania nad kościołami rzymskokatolickimi ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej zaini-
cjowane w Krakowie przez Profesora J.K. Ostrowskiego. Dotychczas ukazały się jako część 
pierwsza 22 tomy Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej, obejmujące teren dawnego województwa ruskiego (Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego). 

W ramach tej samej serii z opóźnieniem zaczęły wychodzić opracowania świątyń z tere-
nów dzisiejszej Litwy i Białorusi opracowywane przez środowisko warszawskich historyków 
sztuki. Jako część II opublikowane zostały Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego 
województwa nowogródzkiego (4 tomy), część 3: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie 
dawnego województwa wileńskiego (4 tomy), część 4: Kościoły i klasztory rzymskokatolic-
kie dawnego województwa trockiego (1 tom), część 5: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie 
dawnego województwa brzesko-litewskiego (2 tomy).

Zachęcając do obejrzenia kolejnej wystawy Profesora Jerzego Pióreckiego podkreślić 
trzeba jej niezwykle ważny edukacyjny walor. Nie można mówić o kulturze Polski bez mó-
wienia o dziedzictwie Kresów. Obecnie, kiedy coraz więcej mówi się o zagrożeniach dzie-
dzictwa kulturowego narodów, tematyka ta jest jak najbardziej aktualna. Jednym z elemen-
tów ochrony tego dziedzictwa jest jego bieżąca dokumentacja oraz popularyzacja wiedzy 
o Kresach. Wystawa Profesora Pióreckiego po raz kolejny spełnia obydwa postulaty.

Rafał Nestorow
Instytut Sztuki PAN, Kraków
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BIAŁORUŚ

W latach 1648-89 z fundacji 
Kazimierza Lwa Sapiehy zbu-
dowany został obronny i naj-
większy na Litwie klasztor 
Kartuzów z przeznaczeniem 
na mauzoleum jego funda-
tora. Zespół klasztorny ska-
sowany został w 1831 roku 
przez carat. Został częściowo 
rozebrany – stopniowy pro-
ces rozbiórki murów klasz-
tornych trwa nieprzerwanie 
do dziś. 

BEREZA KARTUSKA. 2015.
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BIENIAKONIE. 2015.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach ufundowany został w 1634 roku przez Jana 
Czaplińskiego. Obecnie istniejąca świątynia została wybudowana w 1902 roku w stylu neobarokowym dzięki 
staraniom księdza Tadeusza Zahorskiego. Kościół został zwrócony wiernym w 1988 roku, a opiekują się nim 
księża pallotyni. Przy kościele zachowane są liczne nagrobki polskie, a wśród nich Marii Wereszczakówny-
Puttkamerowej (1779-1863), muzy Adama Mickiewicza.
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BOHATYROWICZE. 2015.

Mogiła powstańców styczniowych Gloria Victis w Ma-
niewiczach nad Niemnem, w pobliżu Bohatyrowicz. 

Legendarna mogiła Jana i Cecylii nad brzegiem 
Niemna.
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BRZEŚĆ. 2015. 

Klasycystyczny kościół parafialny z 1856 roku pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z cudownym obrazem Matki 
Boskiej Brzeskiej z XVII wieku ze zniszczonego kościoła Bernardynek. 
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Bazylika katedral-
na pw. św. Fran-
ciszka Ksawere-
go. Dawny kościół 
Jezuitów wybu-
dowany w latach 
1678-1705, od 
1991 roku kate-
dra rzymskokato-
licka. 

Zamek Stefana Batorego nad urwistym brzegiem Niemna.

GRODNO. 2015. 
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GRODNO. 2015. 

Kościół i klasztor  
ss. Karmelitanek. 

Kościół Bernardy-
nów pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego, wy-
budowany w latach 
1606-1618. W ko-
ściele tym ślub brała 
Eliza Orzeszkowa.
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Kwatera żoł-
nierzy pol-
skich pole-
głych w 1939 
roku.

Grobowiec Elizy Orzeszkowej. Pomnik Elizy Orzeszkowej 
w centrum Grodna.

Polskie nagrobki.

GRODNO. 2015. 

Cmentarz farny z 1792 roku
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HOLSZANY. 2015. 

Ruiny zamku z początku XVII wieku zbudowanego przez Pawła Stanisława Sapiehę.

Barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela i klasztor Franciszkanów z 1618 roku fundacji Pawła Stefana Sapie-
hy. Kościół oraz część klasztoru po 1990 roku zwrócone oo. franciszkanom. 14



Pierwszy kościół wybudowany został w XV wieku, przebudowany w stylu barokowym w 1631 roku przez 
wojewodę Mikołaja Kiszkę. Z fundacji wojewody pochodzi także Konwent Bernardynów. 

IWIE. 2015. 
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KAMIONKA. 2015.

Neogotycki kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego.
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Kościół parafialny z 1843 roku pw. Wniebowzięcia NMP. Na zewnętrznej 
bocznej ścianie kościoła zachowała się tablica poświęcona pamięci zmar-
łego syna Romualda Traugutta. Zamknięty w 1962 roku kościół, oddany 
został wiernym w 1989 roku.

KOBRYŃ. 2015. 
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Kwatery żołnierzy polskich Pułku Strzelców Wielkopolskich poległych w 1939 roku.

KOBRYŃ. 2015. 

Kwatery żołnierzy polskich Pułku Strzelców Wielkopolskich poległych w 1920 i w 1939 roku. 

Stary cmentarz katolicki
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Na obu częściach cmentarza zachowane są groby rodziny Kościuszków i Mickiewiczów. Z Mickiewiczów po-
chowany jest młodszy brat Adama – Aleksander (1801-1871). W grobowcu Ptaszkiewiczów spoczywa dwu-
letni syn Romualda Traugutta. Na drugim cmentarzu katolickim w Kobryniu zachowana jest kwatera z gro-
bami rodziny Tadeusza Kościuszki. Ostatni nagrobek pochodzi z 1914 roku.

Na cmentarzu częściowo przyłączonym do sąsiadującej cerkwi zacho-
wana jest kwatera 42 żołnierzy polskich poległych w 1920 roku.

KOBRYŃ. 2015. 
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KOSÓW POLESKI. 2015.

Na stoku powyżej dworu Kościuszki – pałac Pusłowskich z końca pierwszej połowy XIX wieku, wybudowany 
w stylu angielskiego neogotyku (spalony w 1942 roku).

Mereczowszczyzna – replika dworu, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko
(poprzedni spalony został w 1942 roku).
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Kwatera polska w miejscu masowych straceń ludności polskiej i białoruskiej w latach 1939-1945 przez NKWD.

KUROPATY. 2015.
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KREWO. 2015. 

Ruiny gotyckiego zamku z połowy XIV wieku. W 1385 roku zawarta została w nim Unia Polski i Litwy.

Kościół parafialny z XVIII wieku pw. NMP.
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Zamek z pierwszej połowy XIV wieku rozbudowany w XVI i XVII stuleciu. 

Kwatera lotników polskich z Lidy zmarłych tragicznie w okresie 
drugiej Rzeczypospolitej.

Kościół parafialny z drugiej połowy XVIII 
wieku pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
z cudownym obrazem Matki Boskiej Lid-
skiej z XVII wieku. 

LIDA. 2015.
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MILKOWSZCZYZNA. 2015. 

Miejsce urodzenia Elizy Orzeszkowej (1841-
1910) oraz fragment alei lipowej do jej rodzinne-
go domu.

MIR. 2015.

Zamek z początku XVI wieku. Od połowy XVI wieku należał do Radziwiłłów. Był wielokrotnie niszczony (1794, 
1812, 1920, 1944) i odbudowywany. Ostatnia odbudowa i renowacja wykonana była na przełomie XX i XXI 
wieku. W zamku o cechach gotycko-renesansowych mieści się muzeum. Zamek w Mirze wpisany jest na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO.24



Dwór Wańkowiczów i Moniuszków z XIX wieku na starym mieście.

Pomnik i tablica poświęcona  
Stanisławowi Moniuszce. 

MIŃSK. 2015.
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MIŃSK. 2015.

Kościół jezuicki z XVIII 
wieku przebudowany 
w 1951 roku na halę 
sportową. W 1994 roku 
zwrócony wiernym. 
Obecnie archikatedra.26



Kościół pw. św. Szymona i św. 
Heleny, tzw. czerwony kościół, 
zbudowany w latach 1905-1910 
według projektu Tomasza Pajz-
derskiego w stylu neoromańskim. 
Fundator świątyni – Edward Woy-
niłłowicz – upamiętnia jego zmar-
łe przedwcześnie dzieci Helenkę 
i Szymona. Kościół zamknięty 
w 1932 roku (służył jako kino). 

MIŃSK. 2015.

Kościół i klasztor Bernardynek 
z XVII wieku. Obecnie prawosławny 
sobór pw. Świętego Ducha. 27



NAUMOWICZE POD GRODNEM. 2015. 

Fort rosyjski z 1912 
roku. Modlitwa 
w miejscu maso-
wych straceń roda-
ków w latach 1939-
1946. 
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NIEŚWIEŻ. 2015. 

Zamek – twierdza Radziwiłłów od 1513 do 1939 roku. Po renowacji na przełomie XX i XXI wieku – muzeum. 
Zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2005 roku. 29



NIEŚWIEŻ. 2015. 

Zamek – twierdza Radziwiłłów od 1513 do 1939 roku. Po renowacji na przełomie XX i XXI wieku – muzeum. 
Zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2005 roku.30



NIEŚWIEŻ. 2015. 

Barokowy kościół pojezuicki z fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła pw. Bożego Ciała. Jeden z pierwszych 
jezuickich barokowych kościołów w Rzeczypospolitej, wzniesiony w latach 1584-1593, według projektu Gio-
vanniego Marii Bernardoniego na wzór rzymskiego kościoła II Gesù.

31



NOWOGRÓDEK. 2015.

Barokowy kościół podominikań-
ski pw. św. Michała ufundowa-
ny w 1624 roku przez Krzysztofa 
Chodkiewicza. Kościół zamknięto 
w 1948 roku (magazyn zboża, a na-
stępnie skład mebli). Zdewastowa-
ną świątynię, wyremontowano do-
piero w latach 1986-1987. W 1993 
r. zwrócony wiernym miejscowej 
parafii rzymskokatolickiej.

Kościół farny z XIV wieku, przebudowany w stylu barokowym w latach 1719-
1723. W 1422 roku król Władysław Jagiełło poślubił w kościele Zofię Hol-
szańską. Tu też ochrzczony został Adam Mickiewicz. W 1943 roku Niemcy 
rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek, które pochowane zostały w kościele. 32



NOWOGRÓDEK. 2015.

Dworek Mickiewiczów obecnie muzeum (replika z drugiej połowy XIX wieku). W starym dworku dzieciństwo 
i lata szkolne spędził Adam Mickiewicz. Widok od elewacji frontowej. W pobliżu domu w dawnych ogrodach 
Mickiewiczów kamień pamiątkowy poświęcony Adamowi.

Ufortyfikowany zamek budowany 
i rozbudowany w XIV i XVI wieku. 
Współcześnie zachowane są tylko 
fortyfikacje ziemne i ruiny wieży.
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PIŃSK. 2015.

Barokowy kościół oo. 
Franciszkanów z pierw-
szej połowy XVIII wieku. 
Obecnie katedra rzymsko-
katolicka.

34



PIŃSK. 2015.

Kolegium Jezuitów 
z 1631 roku funda-
cji Stanisława Alberta 
Radziwiłła. Po kasacie 
klasztoru, od 1804 do 
1832 roku kolegium 
prowadzone było przez 
ojców jezuitów, następ-
nie była w nim szkoła 
powiatowa i gimna-
zjum. Kościół zburzo-
ny został pod koniec 
pierwszej połowy XX 
wieku. 

Barokowo-klasycystyczny pałac Butrymowiczów z lat 1784-1790, następnie Skirmunttów, usytuowany w cen-
trum starego miasta. W latach 2007-2009 budynek został odrestaurowany. 35



SZCZUCZYN. 2015.

Kościół fundacji F. K. Druckiego-Lubeckiego 
(1826-1829) w dawnym klasztorze i kolegium 
ojców Pijarów (XVII w.).
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SZCZUCZYN. 2015.

Neoklasycystycz -
ny pałac i oficyna 
Druckich-Lubeckich 
z końca XIX wieku. 
Park pałacowy za-
łożył znany polski 
przyrodnik Stani-
sław Jundziłł. 37



TROKIELE. 2015.

W sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej – Pani Trokielskiej. Od 1585 
roku drewniany kościół był trzykrotnie palony i po każdym pożarze 
ocalał obraz Matki Boskiej Trokielskiej. Obraz staraniem jezuitów 
w 1598 roku (kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu) został 
umieszczony w głównym ołtarzu kościoła. Do jezuitów parafia nale-
żała od 1585 do 1773 roku. Staraniem ojców w drugiej połowie XVIII 
wieku na cudownym obrazie domalowany został ukazany w pozycji 
klęczącej patron Litwy, święty Kazimierz.38



WASYLISZKI STARE. 2015.

Kościół parafialny wybu-
dowany w stylu neogo-
tyckim w końcu XIX wie-
ku pw. świętych św. Pio-
tra i Pawła. Z zewnętrz-
nych filarów frontonu 
z nakazu urzędników 
carskich usunięte zosta-
ły nazwiska fundatorów 
kościoła. 
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WASYLISZKI STARE. 2015.

Dom rodzinny Niemena – Czesła-
wa Wydrzyckiego. 

WAWIÓRKA. 2015. 

Cmentarz Polski. Kwatera żołnierzy ze zgrupowania partyzanckiego „Ponurego” – Jana Piwnika, poległych 
wraz z nim w zasadce w pobliskich Bogdanach. Obelisk pamiątkowy w miejscu, gdzie zginął Jerzy Piwnik.40



Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1926-1928.

WAWIÓRKA. 2015. 
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ZALESIE. 2015. 
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Klasycystyczny pałac Ogińskich wybudowany przez Michała Kleofasa Ogińskiego w latach 1800-1805 z oran-
żerią, storczykarnią, zwierzyńcem i ogrodem botanicznym, a także kaplicą. Zespół ten był wybudowany na 
miejscu ufortyfikowanego siedemnastowiecznego starego dworu. Na przełomie XX i XXI wieku wykonany 
został gruntowny remont pałacu z przeznaczeniem na centrum kulturalne. 

ZALESIE. 2015. 

43



Cmentarz Pawłowskich, rodziców Elizy 
Orzeszkowej. 

ZALEŚNA. 2015. 
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UKRAINA
BERDYCZÓW. 2011.

W 1630 roku Janusz Tyszkiewicz przekazał obronny zamek na klasztor Ojcom Karmelitom opiekującym się 
cudownym obrazem Matki Boskiej Berdyczowskiej. Po 1991 roku ojcowie karmelici powrócili do Berdyczowa, 
a w 1994 roku odzyskali kościół i jedno skrzydło zamku, i odnowili zniszczony kościół. W 2008 roku odzyskali 
również część klasztoru, w którym docelowo ma się znajdować muzeum Józefa Korzeniowskiego – Josepha 
Conrada, urodzonego w Berdyczowie. 45



BERDYCZÓW. 2011.

Widok na kościół i klasztor 
z dziedzińca zamkowego oraz 
bramę główną.

46



BERDYCZÓW. 2011.

Kościół pw. św. Barba-
ry, ufundowany przez 
Barbarę Radziwiłłową 
w 1759 r. W 1850 roku 
w kościele odbyła się 
uroczystość zaślubin Ho-
noriusza Balzaca i Eweli-
ny Hańskiej.

47



BERDYCZÓW. 2011.

Późno-klasycystyczny pałac Radziwiłłów z pierwszej połowy XIX wieku. Obecnie szkoła muzyczna. 

48



BERSZADA. 2011.

Z dawnego klasycy-
stycznego założenia 
pałacowo-ogrodowego 
zbudowanego z inicja-
tywy Piotra Moszyń-
skiego w pierwszej po-
łowie XIX wieku ocalała 
kaplica grobowa. Po 
1990 roku odbudowana 
i odnowiona przez wier-
nych, służy jako kościół 
parafialny. 
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BERSZADA. 2011.

Widok od elewacji bocz-
nej i ogólny od frontonu.50



BIAŁA CERKIEW. 2011.

Klasycystyczny kościół parafialny z końca XVIII wieku fundacji Branickich (obecnie cerkiew). 
Widok od fasady. 51



BIAŁA CERKIEW. 2011.
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