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Pierwsza wzmianka o wsi królewskiej Borszczów pochodzi z 1456r.1 Wieś uzyskała 
prawa miejskie w 1629 r. od Zygmunta III Wazy. Na pamiątkę tego wydarzenia do dnia 
dzisiejszego w herbie Borszczowa znajduje się herb Wazów – Snopek. Podczas najazdu 
armii moskiewsko-kozackiej w 1655 r. zamek i wały obronne zostały zniszczone2. Na 
mocy traktatu w Buczaczu, w latach 1672–1699 Borszczów znajdował się w granicach 
Imperium Osmańskiego3.

Wyk. 1. Struktura wyznaniowa mieszkańców Borszczowa4 

Skład religijny ludności Borszczowa przedstawiony jest na powyższych wykresach. 
W 1772 r. w mieście było 1263 mieszkańców, 650 łacinników (51,5%), 352 unitów 
(27,9%), a żydów – 260 (20,6%)5. W 1880 r. Borszczów zamieszkiwało 3626 osób, 
z czego łacinnicy w liczbie 1438 osób stanowili 40%, 1190 unitów stanowiło 33%, a 998 
żydów odpowiadało 27% mieszkańców6.

W wyniku pierwszego rozbioru miasto znalazło się w granicach monarchii habsbur-
skiej. W 1867 r. Borszczów stał się stolicą powiatu. Miejscowość rozwijała się dzięki 

1 G. Rąkowski, Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, 2, Pruszków 2005, s. 206–208.
2 http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zamok-borcshjov/ (dostęp: 28 X 2013).
3 G. Rąkowski, Podole, s. 207; D. Chajewski, Wasze Kresy: Borszczów, ten targ, ten gwar, ten 
zgiełk, „Gazeta Lubuska” (16 listopada 2012 r.), http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/artic-
le?AID=/20121117/reportaz/121019525 (dostęp: 24 X 2013).
4 Opracowanie własne na podstawie danych z: Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie 
w drugiej połowie XVIII w., 1: Statystyka wyznaniowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 21; 
B. Rozwadowski, Borszczów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, 1, Warszawa 1880, s. 327.
5 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie, s. 21.
6 B. Rozwadowski, Borszczów, [w:] Słownik geograficzny, 1, s. 327.
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produkcji odzieży, papieru i tytoniu oraz za sprawą słynnych środowych targów bydła7. 
Borszczów zamieszkiwała duża społeczność żydowska, która posiadała swój teatr, bi-
bliotekę oraz szkołę języka hebrajskiego8.

W lipcu 1919 r. Borszczów został wyzwolony przez wojsko polskie. We wrześniu 
1921 r. przeprowadzono spis ludności, który wykazał, że w Borszczowie mieszkały 
5122 osoby. Największą część stanowiła ludność narodowości polskiej – 2371 osób 
(48%). Skład wyznaniowy Borszczowa w 1921 r. wyglądał następująco: 2534 łacinni-
ków (28%), 3258 unitów (36%) i 3192 żydów (35%)9. Ze względu na bliskość granicy 
z ZSRR po 1924 r. w mieście funkcjonował garnizon Batalionu KOP „Borszczów”.

17 IX 1939 r. miejscowość została zajęta przez wojska sowieckie, a 7 VII 1941 r. 
weszły tam oddziały niemieckie. W kwietniu 1942 r. w Borszczowie utworzono getto, 
do którego zwożono Żydów z okolicznych miejscowości. Łącznie w borszczowskim 
getcie znalazło się ok. 1900 osób, które zostały zamordowane w 1943 r.10 Na miejscu 
cmentarza żydowskiego znajduje się dziś boisko piłkarskie, obok którego umieszczono 
tablicę upamiętniającą ofiary.

7 D. Chajewski, Wasze Kresy: Borszczów…, http://www.ornatowski.com/places/jezierzany-
borszczow.htm (dostęp: 28 X 2013).
8 The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 1, red. S. Spector, G. Wigo-
der, New York 2001, s. 174.
9 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierw-
szego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, 
15: Województwo tarnopolskie, Warszawa 1923, s. 1. 
10 The Encyclopedia of Jewish Life, 1, s. 174.
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Mapa 2. Borszczów na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. kościół parafialny; 2. cerkiew 
pw. Wniebowzięcia NMP



Obiekty sakralne w Borszczowie (zob. ryc. I)

Kościół pw. św. Trójcy został ufundowany w 1663 r. przez Marcina Dydyńskiego. 
W miejsce świątyni zniszczonej przez najazd tatarski w 1763 r. postawiono nowy, muro-
wany kościół. Budowlę konsekrowano w 1770 r.11

Skromny, barokowy kościół, zbudowany na planie krzyża, stoi w miejscu daw-
nego zamku (przebudowanego na pałac w XVIII w.12). Podobno lochy i sieć koryta-
rzy sięgają aż pod pobliski rynek. Ośmioboczna, nakryta hełmem wieża kościoła jest 
rzekomo przebudowaną basztą zamkową. Jednonawowa budowla z transeptem posia-
da pięciobocznie zamknięte prezbiterium13. W kościele znajduje się drewniana ambo-
na, ufundowana w 1934 r. przez Batalion KOP w Borszczowie14. Kościół, jako jeden 
z niewielu na terenie dawnej Galicji, nie został zamknięty i służył wiernym przez cały 
okres powojenny15.

Greckokatolicka cerkiew p.w. Wniebowzięcia NMP z 1886 r. położona jest 
w centrum miasta, obecnie w bliskim sąsiedztwie Domu Ludowego16. Po renowa-
cji znajduje się w bardzo dobrym stanie. Przed cerkwią stoi zachowana czworokątna 
dzwonnica.

11 G. Rąkowski, Podole, s, 207; J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na 
Ukrainie, 2, Warszawa 2001, s. 27.
12 http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zamok-borcshjov/ (dostęp: 28 X 2013).
13 G. Rąkowski, Podole, s. 207.
14 Tamże.
15 Tamże; J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik, s. 27.
16 G. Rąkowski, Podole, s. 208. 
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Il. 1. Borszczów. Kościół pw. św. Trójcy od strony rynku


