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Skupione przy samotnym zamkowym wzniesieniu, Olesko należy do starych grodów 
ruskich (ryc. XII). Pierwsze dotyczące go informacje pochodzą z XIV w.1 Miasto na-
leżało m.in. do Kamienieckich, Daniłowiczów, Sobieskich i Rzewuskich, które to ro-
dziny wniosły duży wkład w jego rozwój poprzez rozliczne przebudowy, renowacje 
i fundacje na terenie miejscowości. Urodził się tu przyszły król Polski Jan Sobieski,  
a zamek, w którym przyszedł na świat, był później jedną z jego ulubionych siedzib2. 
Po śmierci Seweryna Rzewuskiego zamek i miasto zaczęły popadać w ruinę. Dopiero  
w 1882 r. zamek został wykupiony z rąk ostatnich właścicieli przez Komitet Opieki nad 
Zamkiem w Olesku, przekazany na własność narodowi polskiemu i poddany renowacji3.

Wyk. 4. Struktura wyznaniowa mieszkańców Oleska

Na przestrzeni XVIII i XIX w. struktura wyznaniowa Oleska właściwie się nie 
zmieniała. Ponad połowę mieszkańców stanowili unici, natomiast liczba żydów i łacin-
ników oscylowała wokół 20%. A dokładniej: w drugiej połowie XVIII w. wśród 1838 
mieszkańców było 1129 unitów (61,4%), 370 katolików (20,1%) i 339 żydów (18,5%)4. 
W 1886 r. Olesko zamieszkiwały 3242 osoby, w tym 1856 unitów (57,3%), 640 katoli-
ków (19,7%) i 746 żydów (23%)5.
1 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyń-
skim, Lwów 1919, s. 94.
2 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachod-
niej, 3, Pruszków 2007, s. 304.
3 A. Smoliński, Olesko – gniazdo rodzinne króla Jana III. Historia oraz współczesność, „Wiado-
mości Historyczne”, 1 (2013), s. 43.
4 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., 1: Statystyka wyzna-
niowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005, s. 206.
5 L. Dziedzicki, Olesko, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-

98



Jeśli chodzi o początek wieku XX, to dane, dotyczące już struktury etnicznej, wy-
glądają następująco: na ogólną liczbę 4200 mieszkańców przypadało 2300 Rusinów 
(54,8%), 850 Polaków (20,2%) i 1050 Żydów (25%)6. Dane z 1921 r., zebrane w Sko-
rowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie spisu powszechnego, in-
formują o 3698 mieszkańcach, w tym 810 łacinnikach (21,9%), 2252 grekokatolikach 
(60,9%) i 636 żydach (17,2%)7.

Klasztor Kapucynów 
U stóp wzgórza zamkowego znajduje się dawny klasztor Kapucynów z kościołem  
pw. św. Józefa. Ufundowany przez Józefa Seweryna Rzewuskiego w 1739 r., należał do 
najbogatszych i najpiękniejszych klasztorów kapucyńskich w Rzeczypospolitej8. Po roz-
biorach zakonnicy musieli opuścić Olesko. Klasztor zamieniono na lazaret, a obrabowa-
ny kościół wykorzystywano jako magazyn zbożowy9. Kapucyni powrócili do oleskiego 
klasztoru w 1834 r. i pozostali aż do II wojny światowej. Obecnie mieści się tu magazyn 
Lwowskiej Galerii Obrazów10.

skich, 7, Warszawa 1886, s. 463.
6 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik, s. 94.
7 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. 27–29.
8 J. Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi 
Koronnej, Warszawa 2006, s. 110.
9 L. Dziedzicki, Olesko, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 465. 
10 J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, 1, Warszawa 2000, 
s. 146.
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Mapa 15. Olesko na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. klasztor Kapucynów; 2. zamek  
z kaplicą; 3. kościół parafialny; 4. synagoga; 5. cerkiew pw. Zaśnięcia NMP; 6. i 7. lokalizacja cerkwi  
pw. św. Mikołaja i pw. św. Demetriusza; 8. kaplica cmentarna



Zamek i kaplica zamkowa 
Zamek znajduje się ok. 1 km od rynku, na wzgórzu otoczonym niegdyś bagnami11. Hi-
storia budowli, początkowo drewnianej, sięga XIV w., kiedy należała do książąt ha-
licko-wołyńskich. Dopiero wojewoda ruski Jan Daniłowicz postawił w tym miejscu 
murowaną konstrukcję o renesansowej formie. Historia warowni została już opisana  
w ramach zarysu dziejów miasta. Dodać jedynie należy, że swój obecny kształt zamek 
uzyskał podczas remontu w latach 1961–1975, kiedy to został przeznaczony na mu-
zeum12. W zamku znajduje się kaplica pw. św. Anny, gdzie podobno został ochrzczony 
Jan III Sobieski. Obecnie odbywają się w niej msze rzymskokatolickie13.

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Trójcy 
Ufundowany przez Kamienieckich i konsekrowany w 1597 r. – kościół znajduje się przy 
wschodniej pierzei rynku14. W latach 1625–1627 Jan Daniłowicz dobudował do niego 
dwie kaplice i wieżę. W kościele znajduje się także epitafium jego syna Jana. Świątynię 
zamknięto po II wojnie światowej. Pozostawała nieczynna aż do 1993 r., kiedy przeka-
zano ją Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej15.

11 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik, s. 95.
12 A. Smoliński, Olesko – gniazdo rodzinne, s. 44.
13 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 309.
14 Tamże.
15 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 306.
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Il. 40. Olesko. Klasztor Kapucynów i kościół pw. św. Józefa



Synagoga
Synagoga znajduje się w niewielkiej odległości od rynku, na południe. Pochodzi z XVIII w.,  
a przebudowana została na początku XIX w. w stylu klasycystycznym16. Funkcjonowała 
do II wojny światowej, obecnie jest w stanie ruiny.

16 Tamże, s. 307.
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Il. 41. Olesko. Kościół pw. św. Trójcy (obecnie cerkiew prawosławna)



Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy
Cerkiew greckokatolicka znajduje się już w nieco większym oddaleniu od centrum Ole-
ska, też w stronę południową. Prawdopodobnie wcześniej była budowlą drewnianą17. 
Budowa świątyni murowanej przypadła na lata 1885–189018.

Istniały w Olesku także drewniane unickie cerkwie – pw. św. Mikołaja i pw. św. De-
metriusza. Uległy one zniszczeniu między rokiem 1886 a 191419. Niektóre publikacje 
informują o istnieniu tylko jednej cerkwi pw. św. św. Mikołaja i Dymitra (Demetriusza), 
przeniesionej z okolic Podhorców na polecenie Seweryna Rzewuskiego20. Z mapy Miega 
wynika, że na terenie miasta funkcjonowało w drugiej połowie XVIII w. pięć obiektów 
sakralnych (nie licząc klasztoru i kaplicy zamkowej): kościół rzymskokatolicki, kaplica 
cmentarna pw. św. Katarzyny21 oraz trzy cerkwie22. Na tej podstawie można wnioskować 
o położeniu cerkwi pw. św. Mikołaja i pw. św. Demetriusza – jedna ze świątyń znajdo-
wała się niedaleko zachodniej pierzei rynku, a druga – na południe od rynku (ryc. XII).

17 B. Szady wskazuje w Olesku istnienie greckokatolickiej cerkwi drewnianej pod takim samym 
wezwaniem w drugiej połowie XVIII w. (B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznanio-
wych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Lublin 2010, s. 544), natomiast W. Kołbuk podaje, że 
ta sama cerkiew istniała także w 1914 r. (W. Kołbuk, Kościoły Wschodnie na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej 1772–1914, Lublin 1992, s. 236).
18 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 307.
19 O istnieniu cerkwi informuje L. Dziedzicki, Olesko, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 465, nato-
miast według W. Kołbuka w 1914 r. obie już nie istniały: W. Kołbuk, Kościoły Wschodnie, s. 449.
20 L. Dziedzicki, Olesko, [w:] Słownik geograficzny, 7, s. 465.
21 Tamże.
22 Na mapie nie ma rozróżnienia między oznaczeniami cerkwi i kościołów – ich opisywany po-
dział na świątynie poszczególnych wyznań jest hipotezą, zbudowaną w oparciu o informacje 
odnośnie do liczby obiektów każdego wyznania.
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Il. 42. Olesko. Synagoga


