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Słowo wstępne

Wystawa Dziedzictwo Kresów to kolejna z wystaw fotograficznych Profesora Jerzego Pióreckiego, założyciela Arboretum w Bolestraszycach, zasłużonego badacza roślin rzadkich,
zagrożonych i ginących we florze polskiej, a także pioniera badań nad zabytkowymi założeniami dworsko-ogrodowymi w Małopolsce Wschodniej. Od wielu lat Profesor żywo zainteresowany rodzimą historią przemierza kręte i wyboiste bezdroża obecnej Ukrainy, dokumentując wielowiekowy, wielonarodowy dorobek kultury tych terenów. Jako specjalista
podjął się całkowicie społecznie i z własnych, prywatnych zasobów finansowych heroicznego trudu inwentaryzacji zabytkowych ogrodów na terenie dawnego województwa lwowskiego, 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 swojej 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 Jerzego 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 także Kosowa Poleskiego, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko, czy Starych Wasyliszek miejsca
urodzenia Czesława Wydrzyckiego („Niemena”). Na wielu zdjęciach przeważają polskie kościoły, które na Kresach są pomnikami i strażnikami pamięci, nierzadko smutnej, naznaczonej piętnem tragicznych wydarzeń okresu obydwu wojen światowych i sowieckiego reżimu.
5

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 społecznościom 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 gruzowisko, pojedyncze drzewo czy zaniedbały cmentarz, jeszcze częściej opuszczone i zdezelowane budynki pokołchozowe. Taką rzeczywistość utrwalił na zdjęciach Profesor. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że od ponad ćwierćwiecza prowadzone są systematyczne badania nad kościołami rzymskokatolickimi ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej zainicjowane 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 terenów 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 rzymskokatolickie 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 mówienia o dziedzictwie Kresów. Obecnie, kiedy coraz więcej mówi się o zagrożeniach dziedzictwa kulturowego narodów, tematyka ta jest jak najbardziej aktualna. Jednym z elementów 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
BEREZA KARTUSKA. 2015.

W latach 1648-89 z fundacji
Kazimierza Lwa Sapiehy zbudowany został obronny i największy na Litwie klasztor
Kartuzów z przeznaczeniem
na mauzoleum jego fundatora. Zespół klasztorny skasowany został w 1831 roku
przez carat. Został częściowo
rozebrany – stopniowy proces rozbiórki murów klasztornych trwa nieprzerwanie
do dziś.
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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 WereszczakównyPuttkamerowej (1779-1863), muzy Adama Mickiewicza.
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BOHATYROWICZE. 2015.

Mogiła powstańców styczniowych Gloria Victis w Maniewiczach 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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GRODNO. 2015.

Bazylika katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego. Dawny kościół
Jezuitów wybudowany w latach
1678-1705, od
1991 roku katedra rzymskokatolicka.

Zamek Stefana Batorego nad urwistym brzegiem Niemna.
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GRODNO. 2015.

Kościół i klasztor
ss. Karmelitanek.

Kościół
Bernardynów pw. Znalezienia
Krzyża Świętego, wybudowany w latach
1606-1618. W kościele tym ślub brała
Eliza Orzeszkowa.
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GRODNO. 2015.
Cmentarz farny z 1792 roku

Kwatera żołnierzy polskich poległych w 1939
roku.

Polskie nagrobki.

Grobowiec Elizy Orzeszkowej. Pomnik Elizy Orzeszkowej
w centrum Grodna.
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HOLSZANY. 2015.

Ruiny zamku z początku XVII wieku zbudowanego przez Pawła Stanisława Sapiehę.
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Barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela i klasztor Franciszkanów z 1618 roku fundacji Pawła Stefana Sapiehy. Kościół oraz część klasztoru po 1990 roku zwrócone oo. franciszkanom.

IWIE. 2015.

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.
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KAMIONKA. 2015.

Neogotycki kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego.
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KOBRYŃ. 2015.

Kościół parafialny z 1843 roku pw. Wniebowzięcia NMP. Na zewnętrznej
bocznej ścianie kościoła zachowała się tablica poświęcona pamięci zmarłego syna Romualda Traugutta. Zamknięty w 1962 roku kościół, oddany
został wiernym w 1989 roku.
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KOBRYŃ. 2015.
Stary cmentarz katolicki

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

KOBRYŃ. 2015.

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

Na obu częściach cmentarza zachowane są groby rodziny Kościuszków i Mickiewiczów. Z Mickiewiczów pochowany jest młodszy brat Adama – Aleksander (1801-1871). W grobowcu Ptaszkiewiczów spoczywa dwuletni syn Romualda Traugutta. Na drugim cmentarzu katolickim w Kobryniu zachowana jest kwatera z grobami rodziny Tadeusza Kościuszki. Ostatni nagrobek pochodzi z 1914 roku.
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KOSÓW POLESKI. 2015.

Mereczowszczyzna – replika dworu, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko
(poprzedni spalony został w 1942 roku).
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Na stoku powyżej dworu Kościuszki – pałac Pusłowskich z końca pierwszej połowy XIX wieku, wybudowany
w stylu angielskiego neogotyku (spalony w 1942 roku).

KUROPATY. 2015.

Kwatera polska w miejscu masowych straceń ludności polskiej i białoruskiej w latach 1939-1945 przez NKWD.
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KREWO. 2015.

Kościół parafialny z XVIII wieku pw. NMP.
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Ruiny gotyckiego zamku z połowy XIV wieku. W 1385 roku zawarta została w nim Unia Polski i Litwy.

LIDA. 2015.

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 Lidskiej z XVII wieku.

Zamek z pierwszej połowy XIV wieku rozbudowany w XVI i XVII stuleciu.
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MILKOWSZCZYZNA. 2015.

MIR. 2015.
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Miejsce urodzenia Elizy Orzeszkowej (18411910) oraz fragment alei lipowej do jej rodzinnego domu.

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.

MIŃSK. 2015.

Pomnik i tablica poświęcona
Stanisławowi Moniuszce.

Dwór Wańkowiczów i Moniuszków z XIX wieku na starym mieście.
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MIŃSK. 2015.
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Kościół jezuicki z XVIII
wieku
przebudowany
w 1951 roku na halę
sportową. W 1994 roku
zwrócony
wiernym.
Obecnie archikatedra.

MIŃSK. 2015.

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

Kościół i klasztor Bernardynek
z XVII wieku. Obecnie prawosławny
sobór pw. Świętego Ducha.
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NAUMOWICZE POD GRODNEM. 2015.

Fort rosyjski z 1912
roku.
Modlitwa
w miejscu masowych straceń rodaków w latach 19391946.
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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.
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NIEŚWIEŻ. 2015.

30

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.

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 Giovanniego Marii Bernardoniego na wzór rzymskiego kościoła II Gesù.

31

NOWOGRÓDEK. 2015.
Barokowy kościół podominikański pw. św. Michała ufundowany w 1624 roku przez Krzysztofa
Chodkiewicza. Kościół zamknięto
w 1948 roku (magazyn zboża, a następnie skład mebli). Zdewastowaną świątynię, wyremontowano dopiero w latach 1986-1987. W 1993
r. zwrócony wiernym miejscowej
parafii rzymskokatolickiej.

32

Kościół farny z XIV wieku, przebudowany w stylu barokowym w latach 17191723. W 1422 roku król Władysław Jagiełło poślubił w kościele Zofię Holszańską. Tu też ochrzczony został Adam Mickiewicz. W 1943 roku Niemcy
rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek, które pochowane zostały w kościele.

NOWOGRÓDEK. 2015.

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

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.
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PIŃSK. 2015.

Barokowy kościół oo.
Franciszkanów z pierwszej połowy XVIII wieku.
Obecnie katedra rzymskokatolicka.
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PIŃSK. 2015.

Kolegium
Jezuitów
z 1631 roku fundacji Stanisława Alberta
Radziwiłła. Po kasacie
klasztoru, od 1804 do
1832 roku kolegium
prowadzone było przez
ojców jezuitów, następnie była w nim szkoła
powiatowa i gimnazjum. Kościół zburzony został pod koniec
pierwszej połowy XX
wieku.

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

Neoklasycystyczny pałac i oficyna
Druckich-Lubeckich
z końca XIX wieku.
Park pałacowy założył znany polski
przyrodnik
Stanisław Jundziłł.
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TROKIELE. 2015.
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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 należała 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.

WASYLISZKI STARE. 2015.

Kościół parafialny wybudowany w stylu neogotyckim w końcu XIX wieku pw. świętych św. Piotra i Pawła. Z zewnętrznych filarów frontonu
z nakazu urzędników
carskich usunięte zostały nazwiska fundatorów
kościoła.
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WASYLISZKI STARE. 2015.

Dom rodzinny Niemena – Czesława Wydrzyckiego.

WAWIÓRKA. 2015.

40

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.

WAWIÓRKA. 2015.

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1926-1928.
41

ZALESIE. 2015.

42

ZALESIE. 2015.

Klasycystyczny pałac Ogińskich wybudowany przez Michała Kleofasa Ogińskiego w latach 1800-1805 z oranżerią, 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.

43

ZALEŚNA. 2015.

Cmentarz Pawłowskich, rodziców Elizy
Orzeszkowej.
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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. Barbary, ufundowany przez
Barbarę Radziwiłłową
w 1759 r. W 1850 roku
w kościele odbyła się
uroczystość zaślubin Honoriusza Balzaca i Eweliny Hańskiej.

47

BERDYCZÓW. 2011.

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

48

BERSZADA. 2011.

Z dawnego klasycystycznego
założenia
pałacowo-ogrodowego
zbudowanego z inicjatywy Piotra Moszyńskiego w pierwszej połowie XIX wieku ocalała
kaplica grobowa. Po
1990 roku odbudowana
i odnowiona przez wiernych, służy jako kościół
parafialny.
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BERSZADA. 2011.

50

Widok od elewacji bocznej i ogólny od frontonu.

BIAŁA CERKIEW. 2011.

Klasycystyczny kościół parafialny z końca XVIII wieku fundacji Branickich (obecnie cerkiew).
Widok od fasady.
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BIAŁA CERKIEW. 2011.

Wnętrze kościoła.
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BIAŁA CERKIEW. 2011.

Pałac Branickich z końca XVIII wieku – obecnie szkoła muzyczna.

BIAŁA CERKIEW – ALEKSANDRIA. 2011.

Pawilon kolumnowy Echo z początku XIX wieku w ogrodach Branickich. Aleksandria założona została w latach
1793-99 przez żonę pierwszego właściciela Białej Cerkwi – Aleksandrę, na podmiejskim uroczysku nad rzeczką Roś.
Od 1946 roku na terenie dawnego założenia znajduje się Park Dendrologiczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

53

BIAŁOKRYNICA. 2011.

54

Na miejscu zniszczonego szesnastowiecznego warownego zamku książąt Zbaraskich Aleksander Colona-Czosnowski w 1850 roku wystawił neogotycki pałac. Z woli ostatniego właściciela Woronina, z pochodzenia Rosjanina,
majątek wraz z pałacem przykazany został na szkołę rolniczo-leśną. Od 1919 roku szkoła leśna – Liceum w Krzemieńcu. Obecnie w zespole pałacowo-ogrodowym w Białokrynicy kontynuuje swoją działalność szkoła leśna.

BRODY. 2004.

Ruiny synagogi
z początku XVII
wieku.
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BRODY. 2004.
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Zamek i twierdza zbudowane przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego w latach 1630-1635. Zamek został
częściowo zniszczony przez najazd Kozaków w 1646 roku. W połowie XVIII wieku Potoccy wybudowali na
dziedzińcu zamkowym barokowy pałac.

CZERWONA. 2013.

Klasycystyczny pałac wybudowany przez Apolinarego
Malczewskiego w 1812 roku.
Po rewolucji rosyjskiej zamieniony na szkołę, dom wychowawczy i opiekuńczy ośrodek
dla młodzieży. Pod koniec XX
wieku zdewastowany i opuszczony przyjęty został przez
greckokatolickich bazylianów.

Jedna z nielicznych komnat
o zachowanym częściowo wystroju.
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GNIEWAŃ. 2011.

Neogotycki kościół pw. św. Józefa, fundacji Józefa Potockiego wybudowany w latach 1906-1907. W okresie
sowieckim kościół podzielony był na dwie kondygnacje i mieściła się w nim fabryka łożysk. Po 1990 zwrócony wiernym, opiekują się nim księża oblaci.
58

HAJWRON. 2011.

W XVII wieku własność książąt Zbaraskich, następnie Wiśniowieckich, Rzewuskich, Warszyckich i Janczewskich.
Henryk Janczewski w pierwszej połowie
XIX wieku wybudował dwór klasycystyczny rozbudowany następnie przez Leona
Rzewuskiego w początkach XX wieku. Po
1990 roku opuszczony, a następnie spalony pałac popadł w ruinę.
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HAJWRON. 2011.

Klasycystyczna brama główna na granicy ogrodu z początku XIX stulecia, odrestaurowana w XXI wieku.
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HUMAŃ. 2011.

Polski cmentarz zniszczony przez niwelację terenu. Nagrobki zepchnięte
zostały na obrzeże cmentarza. Na cmentarzu nie zachowały się krzyże ze
zniszczonych nagrobków.

61

JAZŁOWIEC. 2011.

Zamek Buczackich i Jazłowieckich z przełomu XIV i XV wieku, przebudowany w latach 1550-1556. W drugiej połowie XVIII wieku zamek dolny przebudowany został na późnobarokowy pałac przez Stanisława Poniatowskiego.
W 1860 roku przekazany został na klasztor sióstr Niepokalanek, które do 1939 roku prowadziły w nim szkoły żeńskie wraz z internatem. Kościół i część klasztoru pod koniec ubiegłego wieku odzyskały ss. niepokalanki.

62

JAZŁOWIEC. 2011.

U podnóża zamku i klasztoru ruiny kościoła Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP z lat 1589-1590
z fundacji Mikołaja Jazłowieckiego. Na murach
zniszczonego kościoła zachowana jest jeszcze tablica poświęcona Mikołajowi Gomułce, nadwornemu
muzykowi króla Zygmunta Augusta. W 1945 r. świątynia została zamknięta i zamieniona na magazyn.
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KAMIENIEC PODOLSKI. 1996.

Wjazd na most na Smotryczu od strony górnego zamku. Na ostatnim planie klasztor Trynitarzy z lat 1750-1780.
Trynitarze zajmowali się wykupem i opieką ludności zabranej w niewolę przez Tatarów i Turków. Obecnie jest to
cerkiew greckokatolicka pw. św. Josafata.
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KAMIENIEC PODOLSKI. 1996.

Widok ogólny na górny zamek zbudowany w pierwszej połowie XVII wieku.
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KANIÓW. 2011.

Dawny kościół Bazylianów zamieniony na sobór prawosławny. Zakonnicy osiedlili się za miastem, nad Dnieprem. Pod koniec XVII wieku ruiny przejęli bazylianie uniccy. Duże zasługi dla zakonu miał Stanisław Poniatowski. W nowym domu zakonnym działała szkoła podwydziałowa, którą w 1781 roku zorganizowała Komisja
Edukacji Narodowej.
66

KORSUŃ. 2011.

Według przywileju króla Stanisława Batorego, w 1584 roku książę M. Wiśniowiecki wybudował w Korsuniu
zamek i założył miasto. W latach 1777-1780 książę Stanisław Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wybudował neogotycki pałac. Po III rozbiorze Polski swoje dobra sprzedał carowi Pawłowi I, który przekazał je żonie Piotra Łopuchina. W pałacu mieści się Muzeum II Wojny Światowej.
67

KRASNOPOL. 2011.

Wybudowany w 1902 roku neogotycki kościół. Kościół zniszczony oddano w latach 90. XX wieku miejscowej
wspólnocie rzymskokatolickiej. Niestety, nie udało się dokonać w całości odbudowy i renowacji kościoła.

68

KRASNOSIÓŁKA. 2011.

Pałac Lipkowskich z początku XIX wieku. Dziś pałac jest opuszczony i popada w ruinę. Według pierwszego
rozplanowania z początku XIX wieku przetrwał jeszcze zespół budynków inwentarskich.
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KRASNOSIÓŁKA. 2011.
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Od rewolucji rosyjskiej do końca XX wieku były w nim szkoły z internatem. W niektórych komnatach zachowany jest jeszcze bogaty wystrój wnętrz.

NIEMIRÓW. 2011.

Kościół parafialny pw. św. Józefa z 1803 roku z fundacji Szczęsnego Potockiego. W 1990 roku kościół oddany
został parafii rzymskokatolickiej.
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NIEMIRÓW. 2011.

Po zburzeniu starego pałacu Potockich wnuczka Bolesława Potockiego w latach 1894-1917 wybudowała
pałac klasycystyczny. Obecnie mieści się w nim sanatorium.
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OLEWSK. 2011.

Kościół parafialny z drugiej połowy
XIX wieku pw.
Podwyższenia
Krzyża Świętego.
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PECZARA NAD RZEKĄ BOH. 2011.

Kaplica grobowa i brama wjazdowa do rezydencji Potockich. Neoromańskie mauzoleum zbudowane zostało w 1904 roku
z fundacji Janiny i Konstantego Potockich
według projektu Władysława Horodeckiego. Pałac klasycystyczny Świejkowskich zburzony został w okresie rewolucji
rosyjskiej. Poniżej rzeka Boh - Bug Południowy na podskarpiu ogrodu.
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PECZARA NAD RZEKĄ BOH. 2011.

Nad rzeką Boh już na przeciwległym brzegu ruiny młyna Potockich oraz widok ogólny rzeki pod skarpą ogrodu.
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RAJGRÓDEK. 2011.
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Willa Mazarskich wybudowana w stylu włoskim w drugiej
połowie XIX wieku na miejscu rozebranego osiemnastowiecznego dworu.

RUDE SIOŁO. OSTATNIE ĆWIERĆWIECZE XX WIEKU I 2011.

Opuszczony kościół parafialny w XX wieku oraz
po rewaloryzacji i adaptacji na cerkiew w pierwszej dekadzie XXI wieku.
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STAWISZCZE. 2011.

Szkoła fundacji Branickiej z 1896 roku.
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STAWISZCZE. 2011.

Cmentarz katolicki, na którym zachowane są nagrobki polskie.

STEBLÓW. 2011.

Dwór Hołowińskich z pierwszej połowy XIX wieku (przebudowany z dawnego arsenału). Dziś opuszczony.
W starym niezachowanym dziś dworze w 1825 roku przebywał w drodze na Krym Adam Mickiewicz. W XV
stuleciu Steblów należał do Daniłłowiczów, następnie Jabłonowskich, a od 1823 roku do Hołowińskich.
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TETYJÓW. 2011.

Ze starego cmentarza katolickiego, położonego
dziś w śródmieściu, ocalała tylko murowana
kaplica grobowa
Świejkowskich.
W kaplicy po
1990 roku mieści się kościół
parafialny.
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TULCZYN. 2011.

Główny korpus pałacu wzniesione przez Szczęsnego Potockiego w latach 1781-1882. Był to jeden z największych pałaców magnackich na wschodnich terenach Rzeczypospolitej o 17-osiowej elewacji długości 68 m.
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TULCZYN. 2011.

Skrzydło boczne pałacu.
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TULCZYN. 2011.

Kościół Dominikanów z 1784 roku, a od 1833 roku cerkiew prawosławna.
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TYWRÓW NAD RZEKĄ BOH. 2011.

Kościół i klasztor oo. Dominikanów
z 1760 roku fundacji Karytyńskich. Po
rewolucji rosyjskiej zamieniony na fabrykę. Klasztor wraz z kościołem zwrócony został pod koniec XX wieku dominikanom. Komuniści ostatecznie skasowali kościół w 1947 roku i utworzyli w nim
magazyn zboża. W końcu lat 60. kościół
został zamieniony na fabrykę plastiku.
84

TYWRÓW NAD RZEKĄ BOH. 2011.

Pałac z końca XVIII wieku wybudowany przez Zachariasza Jaroszyńskiego, obecnie szkoła z internatem.
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ŻYTOMIERZ. 2011.

86

Kościół pw. św. Jana z Dukli i klasztor Bernardynów
z 1828-1841 roku. Po II wojnie światowej w przebudowanym kościele mieścił się
dom kultury. Po 1990 roku
odzyskany przez katolików.

ŻYTOMIERZ. 2011.

Kościół katedralny pw.
św. Zofii wybudowany
w latach 1746-1748.
Od 1991 roku katedra
diecezji.
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ŻYTOMIERZ. 2011.

Pałac biskupów z drugiej połowy XIX wieku, obecnie muzeum krajoznawcze.
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Fotografie z wystawy
niezamieszczone w katalogu
BAR. 2011.
Kościół i klasztor Karmelitów ufundowany w 1759 roku. Miasto ufortyfikowane i rozbudowane przez królową
Bonę i wielu hetmanów Rzeczypospolitej. Po 1990 roku kościół i klasztor odzyskane przez ss. Benedyktynki
zostały przez nie odbudowane. Po odnowieniu diecezji kamienieckiej pierwszy biskup ksiądz Jan Olszański
położył wielkie zasługi w odzyskaniu przez siostry klasztoru i w jego odbudowie. W klasztorze ss. benedyktynki prowadzą Dom Pielgrzyma.

BIEŃKOWA WISZNIA. 2004.
Neorenesansowy pałac zbudowany w 1835 roku przez Aleksandra hrabiego Fredrę (rozbudowany w 1896 r.).
W 2009 roku został poddany pierwszemu etapowi renowacji w ramach projektu „Inwentaryzacja Pałacu Fredrów w Bieńkowej Wiszni”. Projekt jest finansowany bezpośrednio przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”.

BRZEŻANY. 2006.
Ruiny zamku Sieniawskich z 1554 roku. Po obaleniu się w drugiej dekadzie XX wieku części murów rozpoczęto obecnie prace zabezpieczające. Zamek bronił się skutecznie przed Tatarami i Kozakami. Austriacy zamienili zamek w koszary po pierwszym rozbiorze i wymusili na Potockich zburzenie górnego piętra zamku. Po
1918 roku Jakub hr. Potocki przekazał zamek wraz z majątkami na cele państwowe i społeczne.

CHOCIM. 1997.
Zamek zbudowany na warownym brzegu Dniestru, na pograniczu Rusi Kijowskiej, Mołdawii i Polski. Szczególnie
ufortyfikowany w XIII-XV stuleciu. Przebudowany przez Turków w XVIII wieku. Był świadkiem śmierci hetmana
Jana Karola Chodkiewicza i burzliwych wielowiekowych walk z Turcją, w tym walnych bitew w 1621 i 1673 roku.

89

CHYRÓW. 2001.
Kolegium Jezuickie założone w latach 1883-1886 przez księży Mariana Morawskiego i Henryka Jackowskiego. Zakład ten nawiązywał do tradycji Akademii Połockiej działającej już od 1812 roku i prowadzonej
przez jezuitów, od 1820 r. funkcjonującej jako Konwikt Tarnopolski. W 1886 r. został tam otwarty Zakład
Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów. Zakład był jedną z najlepszych szkół w Polsce i w Europie. Budynek zakładu wzniesiono według projektów Antoniego Łuszczkiewicza, a po jego śmierci Jana Zakrzewskiego. Rozbudowano go w pierwszych latach XX wieku według założeń Edgara Kovatsa. Było w nim 327 pokoi
mieszkalnych i sal wykładowych przeznaczonych dla 400 wychowanków. W obiektach zakładu do 1992
roku mieściły się koszary wojsk sowieckich, a do 2004 ukraińskich. W 1996 roku dawną kaplicę szkolną
wyświęcono na greckokatolicką cerkiew, a budynki szkolne wydzierżawiono prywatnemu przedsiębiorcy.

DEDERKAŁY MAŁE. 2007.
Pałac z drugiej połowy XIX wieku, widok od elewacji ogrodowej. Obecnie szpital.

DEDERKAŁY WIELKIE. 2007.
Kościół i klasztor Reformatów zbudowany w latach 1756-1760 na miejscu poprzedniego z 1735 roku. Po
kasacie klasztoru w 1891 roku było tu rosyjskie seminarium nauczycielskie. Od 1939 do 1992 roku więzienie i dom opieki społecznej. Kościół na przełomie wieków przekazany został na cerkiew. W Dederkałach
urodził się Hugo Kołłątaj.

DROHOBYCZ. 1999.
Ruina synagogi z połowy XIX wieku.
Gotycki kościół farny z pierwszej połowy XV wieku, wniesiony przez króla Władysława Jagiełłę. W 1989 roku
zwrócony parafii obrządku rzymskokatolickiego.

DROHOBYCZ. 2006.
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Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Krzyża Świętego i św. Bartłomieja z lat 1392-1445
z fundacji króla Władysława Jagiełły. Po II wojnie światowej kościół zamieniono na skład soli. W 1987 roku
zwrócony rzymskokatolikom.

DUBLANY. 1996.
Szkoła gospodarstwa wiejskiego założona w 1856 roku z inicjatywy księcia Leona Sapiehy z Krasiczyna. Obecnie ukraiński Uniwersytet Przyrodniczy.

DUBNO. 2000.
Zamek forteca Ostrogskich zbudowany w latach 1498-1502, rozbudowany na początku XVIII wieku. W późniejszym pałacu Lubomirskich wzniesionym w obrębie fortyfikacji zamkowych przez wiele lat prowadził teatr
Wojciech Bogusławski, a Antoni Malczewski napisał poemat „Maria”.

HUMAŃ – ZOFIÓWKA. 2011.
Staw zwany żmijówką w ogrodach Stanisława Szczęsnego Potockiego z końca XVIII wieku. Obecnie Dendrologiczny Park Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk.

KAMIENIEC PODOLSKI. 1996.
Ołtarz główny w katedrze łacińskiej pw. Świętych Piotra i Pawła z XV wieku.
Katedra rzymskokatolicka pw. Świętych Piotra i Pawła. Fasada z minaretem tureckim.
Kościół Trynitarzy (1750-1765), obecnie cerkiew greckokatolicka.

KAMIENIEC PODOLSKI. 1997.
Pomnik pamięci Jerzego Wołodyjowskiego stolnika przemyskiego, bohaterskiego obrońcy Kamieńca Podolskiego, pierwowzór literackiego Michała – Henryka Sienkiewicza.
Fragment mostu w wąwozie nad rzeką Smotrycz.
Ruiny katedry ormiańskiej pw. św. Mikołaja z XV-XVI wieku.
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KAMIENIEC PODOLSKI. 2000.
Zamek górny z XV-XVII wieku z ośmioma wieżami, widok ze starego miasta – twierdzy.
Zamek górny – widok ogolony ze starego miasta – twierdzy.
Kościół i klasztor oo. Dominikanów. Po spaleniu w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku kościół i część klasztoru
została odbudowana. W latach 1737-1755 gruntownie przebudowany w stylu późnobarokowym.

KOMARNO. 1996.
Kościół barokowy z pierwszej połowy XVII wieku pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Do 2015 r.
zamknięty dla parafian i kościoła rzymskokatolickiego. W Komarnie nabożeństwa katolickie odbywają się
w kaplicy cmentarnej.

KOMARNO. 2000.
Pomnik sławiący zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami z XVII wieku.

KOMARNO. 2001.
Cmentarz parafialny – widok ogólny.
Tablica pamiątkowa na pomniku poświęconym Legionom.

KRZEMIEMIEC. 1998.
Liceum Krzemienieckie, dawny kościół i Kolegium Jezuickie – widok ogólny z góry królowej Bony i ze zbliżenia.
Kościół pw. św. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki wzniesiony w latach 1730-1745 według projektu jezuickiego architekta Pawła Giżyckiego oraz Kolegium Jezuickie z fundacji Wiśniowieckich z 1753 roku. W czasach
sowieckich zamieniony na magazyn zboża. Obecnie cerkiew prawosławna.
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Kościół parafialny pw. św. Stanisława wybudowany w latach 1870-1880. W kościele jest pomnik Juliusza
Słowackiego z 1909 roku.

LWÓW. 1996.
Cerkiew uspieńska – wołoska z XVI stulecia z wieżą fundacji Konstantego Korniakta.
Kościół Dominikanów pw. Bożego Ciała wybudowany w latach 1745-1759 na miejscu zburzonego gotyckiego
kościoła z XV stulecia. Obecnie kościół greckokatolicki.

LWÓW. 1997.
Kościół i klasztor Benedyktynek z przełomu XVI-XVII wieku pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

ŁUCK. 2004.
Zamek gotycki Lubarta z przełomu XIII i XIV wieku, rozbudowany w XVI i XVII wieku. W latach 1970-1977
przeprowadzono renowację zamku.

MIĘDZYBÓŻ. 2003.
Zamek Sieniawskich z przełomu XV wieku, wybudowany w obrębie warownego grodu ks. Rurykowiczów
z połowy XII wieku. W 1366 roku Międzybóż nadany został przez Kazimierza Wielkiego ks. Lubartowi. W latach 1790-1791 kwatera główna Tadeusza Kościuszki. Od 1814 do 1831 z nadania ks. Adama Czartoryskiego
siedziba szkoły powiatowej. Po skonfiskowaniu w 1831 roku do 1917 rezydencja carów rosyjskich.
Kościół (kaplica zamkowa) pw. św. Trójcy z 1581-1586 roku. W ołtarzu głównym do 1917 roku umieszczone
było płótno Marcello Bacciarelliego, przedstawiające członków rodziny Sieniawskich. Kościół w latach 70. XX
wieku został wysadzony w powietrze, stąd tak duży ubytek murów w dolnej części.

PODHORCE. 2001.
Kościół zamkowy pw. św. Józefa zbudowany w latach 1752-1766 z fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego
i jego żony Anny z Lubomirskich. Od 1861 do 1945 roku kościół parafialny. Obecnie cerkiew greckokatolicka.
Zamek wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku przez Stanisława Koniecpolskiego. Po 1945 roku sanatorium, obecnie muzeum Lwowskiej Galerii Sztuki.
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PODKAMIEŃ. 2006.
Ruiny kościoła Dominikanów – malowidła ścienne w prezbiterium, dziś już niezachowane.
Ufortyfikowany kościół i klasztor Dominikanów z początku XVII wieku i jedno z najważniejszych sanktuariów
maryjnych na Rusi. Podczas koronacji obrazu Matki Boskiej Podkamienieckiej w 1727 roku do Podkamienia
przybyło 200 tys. pielgrzymów obojga wyznań. W 1944 roku wymordowanych tu zostało przez nacjonalistów
ukraińskich ponad 400 Polaków. Pod koniec XX wieku opuszczony i zniszczony kościół otrzymali grekokatolicy.
W klasztorze od zakończenie II wojny światowej mieści się dom opieki dla kobiet.
Klasztor Dominikanów. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na kolumnie Ledóchowskiego.
Klasztor Dominikanów. Kaplica stóp Matki Boskiej.

POMORZANY. 2005.
Ruiny barokowego zamku Sobieskich z XVII wieku. W 2014 roku niezabezpieczone mury nośne zamku uległy
zniszczeniu.

SATANÓW. 1996.
Nekropolia XVIII-XX wiek.

SATANÓW. 1997.
Kościół wybudowany na cmentarzu przez parafian pod koniec XX wieku.

SATANÓW. 2003.
Piętnastowieczna brama miejska przebudowana w XVI i XVII wieku.

SŁAWUTA. 2007.
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Klasycystyczny kościół pw. św. Doroty wybudowany w 1822 roku jako mauzoleum rodziny Sanguszków. Po
1990 roku zwrócony wiernym rzymskokatolickim.

SOKOŁÓWKA. 1996.
Ruiny kościoła parafialnego pw. św. Trójcy z końca XVI wieku.

STARE SIOŁO. 1996.
Ruiny zamku z lat 1649-1654 zbudowany staraniem księcia Władysława Dominika Ostrogskiego w miejscu
wcześniejszej warowni.

ŚWIRZ. 1996.
Zamek – warownia książąt Świrskich z XV wieku, rozbudowane w XVII wieku przez Aleksandra Cetnera.
Gruntowną renowację zamku przeprowadził w pierwszej połowie XX wieku gen. Robert Lamezan-Salins,
którego córka wyszła za mąż za generała Tadeusza Bora Komorowskiego.

TREMBOWLA. 1996.
Ruiny zamku z 1631 roku zbudowanego na miejscu wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego zamku w 1360
roku. Pamiątkowe cegły z nazwiskami darczyńców wspierających odbudowę fortecy.

WIŚNIOWIEC. 2006.
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