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Zapomniane
dziedzictwo
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Zapewne słyszałeś nazwy miast takich jak: Lwów,
Wilno, Grodno czy Stanisławów.

fot. B. Staworowski

Tablica

w

To są właśnie Kresy Wschodnie.

pamiątkowa w kościele św .

Antoniego

we

Lwowie

Tereny położone na wschód od naszej obecnej
granicy, które kiedyś wchodziły w skład państwa
polskiego. Zostały nam zabrane po II wojnie
światowej przez Związek Sowiecki. Dziś stanowią część trzech niepodległych państw: Ukrainy, Białorusi i Litwy – naszych sąsiadów.
Na tych ziemiach przez czterysta lat rozwijała
się polska kultura, nauka i życie religijne.
Z Kresów pochodzili wybitni pisarze: Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz oraz dowódcy wojskowi:
Tadeusz Kościuszko, Władysław Maczek, a także kompozytor Stanisław Moniuszko i matematyk Stefan Banach.

Możliwe, że również Twoja.
Zapytałeś kiedyś bliskich, czy któryś z Twoich
przodków pochodził z Kresów?

www.bratslonce.pl

fot. P. Fałat

fot. B. Staworowski

To na Kresach polscy żołnierze stoczyli wielkie
zwycięskie bitwy: pod Orszą, Kłuszynem i Chocimiem. Tam tworzyła się nasza historia.
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Bołszowcach

Marcin Kazanowski herbu Grzymała
– hetman polny koronny

Widok

z wzgórza klasztornego

Bołszowce
Kresy Wschodnie to bogaty historycznie obszar,
zbyt szeroki by omówić go w ramach jednej wystawy. Z tego powodu opowiemy o jednym, ale bardzo dla nas ważnym miejscu.

fot. B. Staworowski

fot. B. Staworowski
zdjęcie reprodukcji z klasztoru franciszkanów w Bołszowcach

Jest nim miasteczko Bołszowce położone niedaleko miasta Halicz. W przeszłości obszar ten należał do Galicji Wschodniej, obecnie znajduje się
na terenie Ukrainy.
Historia Bołszowiec to przede wszystkim dzieje
Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej – pięknego zabytkowego kościoła, który zdobi tę miejscowość od setek lat. Świątynia została wybudowana w 1624 r. w stylu barokowym. Ufundował
ją polski szlachcic, wojewoda podolski i kasztelan
halicki, hetman Marcin Kazanowski.

fot. Biblioteka Narodowa

Ród Kazanowskich herbu Grzymała wywodził się
z ziemi sandomierskiej. Jak wiele polskich rodów
szlacheckich, po rozpoczęciu polskiej ekspansji
na wschód, Kazanowscy wyjechali na Kresy i tam
zarządzali nowymi posiadłościami. Marcin Kazanowski brał udział w kilku wojnach w imieniu
Rzeczpospolitej, w tym także w wielkiej, zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem w 1610 r. Został pochowany w podziemiach ufundowanego przez siebie kościoła w Bołszowcach.
Potomkowie rodu Kazanowskich żyją do dzisiaj
w Polsce, na Ukrainie i w Mołdawii.
Kościół Nawiedzenia NMP

www.bratslonce.pl
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Bołszowcach (1914 r.)
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Bołszowce

ratusz i rynek

(2018 r.)

Miasteczko
Według danych ze spisu powszechnego z 1931 r.
w Bołszowcach mieszkało 3900 osób: 2000 Ukraińców, 400 Polaków i 1500 Żydów.
Funkcjonowały tu trzy wspólnoty wyznaniowe:
greckokatolicka, rzymskokatolicka i żydowska.

fot. B. Staworowski

Większość ludności zajmowała się rolnictwem.
Przedstawiciele różnych narodowości spotykali
się ze sobą, zawierane były mieszane małżeństwa.
Co niedzielę na rynku odbywały się targi. Działał
oddział Związku Strzeleckiego, Teatr „Cyganie”
i Koło Gospodyń Wiejskich.
Wielokulturowa społeczność Bołszowiec żyła we
względnej zgodzie.
Wojna wszystko zmieniła.
Prawie wszyscy Żydzi z Bołszowiec zostali wymordowani przez Niemców. Część Polaków zginęła w napadach ukraińskich nacjonalistów
(ok. 90 osób), pozostali uciekli na zachód.

fot. Biblioteka Narodowa

Dziś w Bołszowcach mieszkają Ukraińcy. Wielu z nich wspomina swoich polskich przodków.
Oficjalnie miejscowość liczy 2000 mieszkańców –
o połowę mniej niż przed wojną.

Bołszowce

www.bratslonce.pl

ratusz i rynek

(1915 r.)
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Kronika

zakonna z lat

20-tych XX

Kronika

w.

Może pamiętasz z lekcji historii
średniowieczne motto „Módl
się i pracuj”? Karmelici, którzy opiekowali się w przeszłości Sanktuarium w Bołszowcach swój czas dzielili według
tej właśnie zasady.
Do dziś przetrwały kroniki
opisujące życie zakonników
w tym miejscu.

fot. Archiwum i Biblioteka OO. Karmelitów na Piasku

Nie uląkł się O. Teodor Bajorek olbrzymiej pracy i kosztów potrzebnych
by klasztor i kościół z gruzów podźwignąć. To też pełen młodzieńczego
zapału, chociaż złamany tylu przygodami, postarał się o drzewo na rusztowanie, kupił kilka wagonów wapna
i przystąpił do restauracji kościoła.
Najprzód nakrył kościół blachą, aby
deszcz nie moczył nadwyrężonych granatami ścian. Nakrywszy dach, rozpoczął pracę wewnątrz kościoła. Sufit
był poprzedziurawiany od pocisków
armatnich niby sito.

www.bratslonce.pl
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Kościół Nawiedzenia NMP
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Bołszowcach

Zawierucha wojenna
Historia nie obeszła się z Bołszowcami łagodnie. Przez kresowe ziemie
obce wojska przechodziły co kilkadziesiąt lat: Szwedzi, Turcy, Tatarzy,
Kozacy, Austriacy, Niemcy, Sowieci. Kościół i przylegające do niego
zabudowania klasztorne były niszczone co najmniej trzy razy. Po raz
pierwszy Sanktuarium zniszczyli Turcy w 1671 r.
Z inicjatywy miejscowej szlachty odbudowano je w 1728 r.
Kolejny raz kościół został zburzony w czasie walk pomiędzy Austriakami i Rosjanami podczas I wojny światowej. Odbudowę ukończono dopiero w 1938 r. Rok później rozpoczęła się II wojna światowa. Całe Kresy zajęli Sowieci, którzy majątki kościelne zamieniali
w stajnie i magazyny. Tego losu nie uniknęło także Sanktuarium
w Bołszowcach. Kościół zniszczono po raz trzeci.

fot. Archiwum i Biblioteka OO. Karmelitów na Piasku

Dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r., parafia rzymskokatolicka odzyskała ruiny kościoła, a w 2001 r. opiekę nad
terenem powierzono franciszkanom z Prowincji Krakowskiej.
Od 2006 r. ma miejsce gruntowna odbudowa Sanktuarium, finansowana
głównie z budżetu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.bratslonce.pl
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Dwór Kornela Krzeczunowicza

Najznamienitszym rodem szlacheckim, który po Kazanowskich zamieszkiwał w Bołszowcach, byli Krzeczunowicze. Wywodzili się od Ormian, narodu kupców
z Kaukazu, którzy osiadali na wschodzie Rzeczpospolitej. Najwybitniejszym przedstawicielem rodu był Kornel Krzeczunowicz, działacz patriotyczny okresu zaborów, poseł na Sejm Krajowy Galicji, społecznik dążący
do unowocześnienia wsi i wybitny prawnik.

fot. R. Aftanazy
Narodowe Archiwum Cyfrowe
https://audiovis.nac.gov.pl

Cerkiew

Rodzina
Krzeczunowiczów

greckokatolicka ufundowana

przez rodzinę

Krzeczunowiczów

fot. Biblioteka Narodowa

fot. A. Kmieć

Kornel Krzeczunowicz

www.bratslonce.pl

Jego pogrzeb na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie zgromadził kilkanaście tysięcy osób.
Krzeczunowicze wybudowali w Bołszowcach cerkiew i neoklasycystyczny dworek.
Nie nacieszyli się nim zbyt długo. Wybuch
II wojny światowej zmusił ich do opuszczenia
rodzinnych posiadłości. Dworek został najpierw splądrowany przez czerwonoarmistów,
a potem zamieniony w budynek sowieckiego
państwowego przedsiębiorstwa – sowchozu.
Obecnie w dawnym dworku Krzeczunowiczów mieści się Dom Pomocy Społecznej.
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Cudowny

obraz

Święty obraz

Matki Boskiej Bołszowieckiej

Legenda głosi, że obraz Matki Bożej Bołszowieckiej odnalazł w rzece hetman Kazanowski, ratując
się z tureckiej niewoli. W 1777 r., po pierwszej odbudowie Sanktuarium, wizerunek Matki Bożej został koronowany. Od tej pory Bołszowce stały się głównym celem pielgrzymek dla wiernych z okolic
Lwowa i Stanisławowa. Były tym, czym Kalwaria Zebrzydowska jest dla Małopolski. Dokonywały
się tu niezliczone cuda uzdrowień, nawróceń i wyproszenia łask.
Niestety II wojna światowa przerwała to dziedzictwo, a pod sowiecką okupacją obraz był zagrożony profanacją i zniszczeniem. Dlatego kar melici
przewieźli go po wojnie do Krakowa, a następnie
C
M
B
B
1926 .
został przeniesiony do kościoła św. Katarzyny
w Gdańsku.
udowny obraz

atki

oskiej

ołszowieckiej

po konserwacji w

Fot. B. Staworowski

fot. A. Pawlikowski
Narodowe Archiwum Cyfrowe
https://audiovis.nac.gov.pl

Archiwum i Biblioteka
OO. Karmelitów na Piasku

Wnętrze Sanktuarium

www.bratslonce.pl
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Bołszowcach

zarośniętych nagrobków

fot. E. Sikora

Cmentarz

Odkrywanie

przy pracy na cmentarzu

fot. P. Mazur

Wolontariusze

fot. E. Sikora

fot. P. Mazur

Kamień

www.bratslonce.pl

nagrobny wyciągnięty z ziemi

Cmentarz
W Polsce często odwiedzamy groby
swoich bliskich. Wiemy, w którym
miejscu są pochowani i gdzie zapalić im znicz. Wielu Polaków pochodzenia kresowego nie wie, gdzie są
pochowani ich krewni. Groby ich
bliskich pozostały za wschodnią granicą. Polskie cmentarze przez lata
niszczały, a po wielu z nich nie pozostał żaden ślad.
Jedną z takich nekropolii jest cmentarz w Bołszowcach – drugi po Sanktuarium najcenniejszy zabytek tej
miejscowości. Najstarsze nagrobki
pochodzą z połowy XIX w. To właśnie w starej części cmentarza można
odnaleźć polskie groby. Przez wiele
dziesiątków lat polską część cmentarza pokryły krzaki i drzewa.
Od 2012 roku, w okresie wakacji młodzi ludzie z całej Polski poświęcają swój czas, aby jako wolontariusze
uporządkować zapomniany cmentarz. W ramach akcji Wolontariat dla
Kresów przywracana jest temu miejscu godność i pamięć.

KRS 0000397954

śp .

Heleny Czesławy Szykietówny

Grób Ezechiela Berzewiczego

Wizerunek Matki Bożej
Ezechiela Berzewiczego

fot. P. Mazur

fot. B. Staworowski

na pomniku

Ezechiel
Berzewiczy
Każdy cmentarz kryje swoje tajemnice.
Każdy ma też takie nagrobki, których po
prostu nie da się nie zauważyć. W Bołszowcach jest to grób Ezechiela Berzewiczego, powstańca listopadowego i nietuzinkowego człowieka, o którym legendy
krążyły jeszcze długo po śmierci. Doskonały jeździec i strzelec, gdy tylko dowiedział się, że Polacy pod zaborem rosyjskim walczą o wolność, wyruszył im
na pomoc i wstąpił do jazdy wołyńskiej.
Na jego grobie wzniesiono piękny pomnik górujący nad cmentarzem w Bołszowcach. Ponoć jego wyczyny na polu
walki zainspirowały w twórczości malarskiej samego Wojciecha Kossaka.

fot. B. Staworowski

Grób

www.bratslonce.pl

Nie z każdym nagrobkiem wiąże się tak
spektakularna historia. Czasem jest to po
prostu żywot zwykłego człowieka. Helena Czesława Szykietówna była córką jednego z okolicznych właścicieli ziemskich.
Zmarła w 1937 r. na suchoty (ówczesna
nazwa gruźlicy) w wieku 22 lat. Jej grób
jest bardzo prosty. Tylko z rozbitego zdjęcia wciąż patrzą na nas te wesołe i zadziorne oczy młodej kobiety, w których
tak wiele było sił i radości życia, a tak
szybko zgasły.
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Centrum Pokoju i Pojednania

Franciszkańskie Spotkanie
Młodych w Bołszowcach

Odbywają się tam rekolekcje, spotkania, kolonie dla dzieci oraz konferencje międzynarodowe. Największym wydarzeniem jest Franciszkańskie Spotkanie Młodych.
W lipcu każdego roku pielgrzymi ze Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola i Kołomyi idą do Bołszowiec,
by odbyć kilkudniowe rekolekcje.
przed

Kościołem Nawiedzenia NMP

w

Międzynarodowa konferencja
w C entrum P okoju i P ojednania

Bołszowcach

fot. B. Staworowski

Wolontariusze Fundacji Brat Słońce

fot. B. Staworowski

Od kilkunastu lat trwają prace nad przywróceniem dawnej chwały bołszowieckiemu Sanktuarium. Na terenie kompleksu klasztornego utworzono Centrum Pokoju i Pojednania, które jest miejscem dialogu polsko-ukraińskiego poprzez edukację i wspólną pracę młodzieży w duchu wartości franciszkańskich.

fot. P. Mazur

fot. B. Staworowski

Międzynarodowa konferencja
w C entrum P okoju i P ojednania

www.bratslonce.pl
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Piechota polska w marszu na front
przed B itwą W arszawską (1920 r .)

fot. Centralne Archiwum Państwowe

Najmłodsze „Orlątko”

Walka
o niepodległość
Na pewno wiesz, że 11 listopada 1918 roku nasze państwo odzyskało niepodległość po 123 latach niewoli.

fot. B. Staworowski

Za

naszą i waszą wolność

Niepodległość obu narodów była zagrożona.
Mieliśmy wspólnego wroga. Bolszewicka Rosja
chciała zamienić całą Europę w zespół republik
sowieckich, podporządkowanych Moskwie. Ówczesny ukraiński przywódca, ataman Semen Petlura sprzymierzył się z Polską i podpisał pakt
sojuszniczy z Józefem Piłsudskim.

na

Łyczakowie

fot. B. Staworowski

fot. B. Staworowski

Cmentarz Orląt Lwowskich

www.bratslonce.pl

W tym czasie trwała wojna polsko-bolszewicka.
Działania na froncie wschodnim miały kluczowe
znaczenie dla dalszych losów niepodległych republik. W maju 1920 roku na front przybyła bolszewicka 1. Armia Konna pod dowództwem Siemiona Budionnego – zaprawiona w bojach, brutalna
i skuteczna jednostka, która wcześniej nie przegrała ani jednej bitwy. Żądni krwi bolszewicy uderzyli
na wojska polskie i ukraińskie, spychając je coraz
bardziej na zachód, w stronę Lwowa i Warszawy.

KRS 0000397954

Bitwa pod Dytiatynem – Polskie Termopile
Może przypominasz sobie, gdy na lekcji historii nauczyciel mówił Ci o bitwie pod Termopilami. W czasie tej bitwy niewielka liczba spartańskich wojowników
broniła się przed tysiącami Persów w wąwozie Termopile w Grecji. Dzięki heroicznej postawie Spartan, bitwa ta przeszła do historii. Od tamtego wydarzenia
terminem tym określa się bitwy, podczas których żołnierze wykazują się niespotykanym bohaterstwem podczas nierównej walki.
W historii Polski terminem Polskie Termopile nazwano tylko kilka bitew. Jedną z nich jest bitwa pod Dytiatynem, rozegrana 16 września 1920 r.
Kiedy wojska polsko-ukraińskie przygotowywały się do walki pod Haliczem, osłaniał je tylko
jeden batalion liczący ok. 600 żołnierzy z 13. pułku piechoty. Przeciwko nim ruszyło ponad
2 tysiące bolszewickich żołnierzy i kawalerzystów Budionnego. Stosunek sił wynosił więcej
niż 3:1 na niekorzyść strony polskiej. A jednak Polacy utrzymali się przez cały dzień, ratując
swoich polskich i ukraińskich kolegów przed śmiercią od kul i szabli rozpędzonej bolszewickiej kawalerii. Większość z nich zginęła. Jednak dzięki ich poświęceniu ocalone siły polskie
i ukraińskie z Halicza, wyruszyły wkrótce do kontrataku.
uroczystości przy kaplicy wzniesionej

na mogile poległych w walkach

(1920 r.)

fot. B. Staworowski

Dytiatyn –

na których rozegrała się bitwa

-

widok od strony wjazdu do wsi

fot. B. Staworowski

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wzgórza

www.bratslonce.pl
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Krzyż

wzniesiony przez mieszkańców

Miejsce pamięci

Dytiatyna

Niepodległa Polska przygotowała swoim poległym obrońcom wystawny pochówek na miejscu bitwy pod
Dytiatynem. Niestety już w 1939 r. Armia Czerwona zajęła te tereny. Miejsce pamięci bitwy pod Dytiatynem
zostało zrównane z ziemią. Aż do rozpadu Związku Sowieckiego nie wolno było upamiętniać żołnierzy,
fot. S. Błażkowska

którzy walczyli z bolszewikami.
Miejscowa ludność ukraińska zadbała jednak o to, aby nie zbezczeszczono kości poległych. Pomimo tego,
że cmentarz w Dytiatynie mieści się na terenach rolniczych, samo miejsce pochówku polskich żołnierzy
Uroczystości

rocznicowe w

2012 r.

nigdy nie zostało zaorane. Gdy Ukraina uzyskała niepodległość w 1991 r., mieszkańcy Dytiatyna postawili
tam krzyż. Po kilkunastu latach franciszkanie z Bołszowiec rozpoczęli regularne obchody rocznicy bitwy
z modlitwami za poległych żołnierzy. Wkrótce potem rozpoczęły się rozmowy na temat odbudowania nekropolii. Nowe miejsce pamięci, którego odbudowę sfinansowała Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, zostało
uroczyście poświęcone i otwarte w 2015 r.
cmentarz wojenny

fot. S. Błażkowska

Odnowiony

fot. B. Staworowski

fot. S. Błażkowska

Uczestnicy Rajdu Katyńskiego

www.bratslonce.pl
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Pamiętamy
W 95-rocznicę bitwy ponownie otwarto miejsce pamięci pod Dytiatynem. Uroczystość
odbyła się 19 września 2015 r. z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,
ambasadora RP w Kijowie, polskich i ukraińskich polityków, duchownych, kombatantów
i harcerzy. Mieszkańcy Dytiatynia przeszli w procesji z krzyżem i chorągwiami od cerkwi
do samego cmentarza. Na żołnierskiej mogile powiewały flagi Polski i Ukrainy. Mszy św.
w intencji poległych przewodniczył bp Marian Buczek; odczytano także list od prezyNa tym nie kończy się jednak upamiętnienie bitwy pod Dytiatynem. We wrześniu 2020
r. przypada 100. rocznica tego starcia. Planowana jest wielka uroczystość, na którą serdecznie zapraszamy.

Kompania

Procesja

Występ

mieszkańców

artystyczny polskiej młodzieży z

fot. Archiwum Fundacji Brat Słońce

fot. Archiwum Fundacji Brat Słońce

fot. Archiwum Fundacji Brat Słońce

Reprezentacyjna
Wojska Polskiego

fot. Archiwum Fundacji Brat Słońce

denta Polski Andrzeja Dudy.

www.bratslonce.pl
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Ukrainy

Wolontariat dla Kresów
Wolontariusze

akcji

Wolontariat

dla

Kresów

To już koniec naszej opowieści. Mamy nadzieję, że wystawa pomogła Ci zrozumieć, jak istotne są Kresy w historii Polski. Warto
pamiętać o przeszłości naszej ojczyzny.
Wystawa powstała w ramach projektu „Wolontariat dla Kresów”, realizowanego przez Fundację Brat Słońce i dofinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

fot. P. Mazur

Celem projektu było uporządkowanie polskiego cmentarza oraz prezentacja w szkołach wystawy o polskim dziedzictwie kresowym. W akcji uczestniczyli wolontariusze z całej Polski. Fundacja planuje kontynuować program „Wolontariat dla Kresów”, aby podczas wakacyjnych
wyjazdów na Ukrainę wolontariusze porządkowali kolejne zapomniane
cmentarze w tym regionie.

Fundacja Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
tel. +48 12 423 18 98, +48 605 252 270
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Fundacja Brat Słońce została powołana, aby wspierać inicjatywy franciszkańskie, prowadzone przez Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie.
Za pomoc w odbudowie Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej
i Cmentarza Wojennego w Dytiatynie oraz wsparcie dla Centrum Pokoju i Pojednania i pomoc w przeprowadzeniu akcji „Wolontariat dla
Kresów” słowa wdzięczności należą się Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Radzie Pamięci
Walk i Męczeństwa, Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie, Spółce Mundo
w Lubinie, pani Wiesławie Holik oraz wielu innym darczyńcom.

KRS 0000397954

