
Antoni Zakrzewski

Pomorzany

Miasta wielu religii. 
Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,  
pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa 
i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2016, s. 119-124.



Antoni Zakrzewski

Pomorzany

Historia miasta i zamku
Nietypowa dla okolicy nazwa Pomorzany pochodzi z czasów panowania Kazimierza 
Wielkiego. Wieś została tak nazwana ze względu na liczne stawy i rozlewiska rzek Złotej 
Lipy i Machnówki, dzięki którym okolica stwarzała wrażenie nadmorskiej1 (ryc. XVI).

Pomiędzy 1340 a 1350 r. Kazimierz Wielki nadał Mikołajowi Śwince ziemię nad 
Złotą Lipą2. Centrum wsi stanowił wybudowany przez Świnkę mały drewniany zamek. 
Dzięki staraniom Jana Świnki, na mocy przywileju wydanego w 1456 r. przez Kazimie-
rza Jagiellończyka, Pomorzany stały się miastem na prawie magdeburskim (przywilej 
został potwierdzony w 1505 r.)3.

Podczas najazdu Tatarów w latach 1498–1506 miasto zostało doszczętnie znisz-
czone. W 1497 r. Pomorzany przeszły w ręce rodu Sienińskich, którzy w znaczący spo-
sób przyczynili się do rozwoju zburzonego miasta. Z inicjatywy wojewody podolskiego 
Jana Sienińskiego w drugiej połowie XVI w. rozpoczęto budowę renesansowego zamku 
na miejscu spalonej drewnianej twierdzy4.

Około 1620 r. miasto wraz z okolicznymi wsiami zostało zakupione przez Jakuba 
Sobieskiego. Następnie przeszły na jego syna, późniejszego króla Jana III Sobieskiego 
(który podobno uwielbiał polować w okolicznych lasach)5. Zamek był kluczową twier-
dzą podczas walk z Turkami6.

W 1740 r. Pomorzany zostały zakupione przez księcia Michała Radziwiłła7. Pod 
Panowanie Radziwiłłów w Pomorzanach to czas, kiedy miasto i zamek popadły w ruinę. 
Tragicznym wydarzeniem z tego okresu był pożar w 1771 r., który strawił zamek. Osta-
tecznie w 1772 r., w wyniku pierwszego rozbioru, miasto dostało się pod władzę mo-
narchii habsburskiej. W 1788 r. Pomorzany przeszły na własność Pruszyńskich, którzy 
rozpoczęli rozbiórkę zniszczonego zamku. Erazm Pruszyński rozebrał baszty, a jego syn 
Jerzy przebudował to, co zostało z zamku, na mieszkalną rezydencję. W 1880 r. zamek 
został przejęty przez ród Potockich. O jego odbudowę dbał ostatni właściciel – hrabia 
Jerzy Potocki8.

1 R. Mirowski, Na Kresach – Pomorzany zamek, http://romanmirowski.com/15-na-kresach-
pomorzany-zamek/ (dostęp: 23 X 2013).
2 L. Dziedzicki, Pomorzany, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, 8, Warszawa 1887, s. 749.
3 Tamże; R. Nestorow, Kościół Parafialny p.w. Św. Trójcy w Pomorzanach, [w:] Materiały do 
dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 1, Kościoły i klasztory 
Rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, 13, Kraków 2005, s. 193–215.
4 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, Pruszków 2007, s. 380.
5 Tamże, s. 380–381.
6 R. Nestorow, Kościół Parafialny, s. 193–215; http://czasnapolske.pl/relacje/Pomorzany,122.
html (dostęp: 23 X 2013). 
7 R. Mirowski, Na Kresach, http://romanmirowski.com/15-na-kresach-pomorzany-zamek/ (do-
stęp: 23 X 2013). 
8 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 380–381; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, 
Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919, s. 123.
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Skład religijny ludności Pomorzan przedstawiony jest na poniższych wykresach.  
W 1772 r. miasto zamieszkiwało 2496 osób. Największą grupę – 1485 osób (60%) – 
stanowili unici, a drugą co do wielkości byli żydzi – 721 osób (29%). Najmniejszą gru-
pę – w liczbie 274 mieszkańców (11%) – stanowili łacinnicy9. W 1880 r. Pomorzany 
zamieszkiwało 4605 osób, z czego unici w liczbie 2070 (45%), żydzi w liczbie 1954 
(42,4%), łacinnicy w liczbie 578 (12,5%) oraz trzy osoby wyznań określonych jako 
„inne” (0,1%).

Wyk. 4. Struktura wyznaniowa mieszkańców Pomorzan10 

Według Słownika geograficznego skład narodowościowy w 1880 r. przedstawiał się 
następująco: spośród 4605 mieszkańców Rusini stanowili większość (dokładnie 64%)  
w liczbie 2931, Polaków było 1381 (30%), a Niemców 286 (4%). W zestawieniu tym nie 
wymieniono ludności żydowskiej11. W 1913 r. Pomorzany zamieszkiwało 5100 osób, 
z czego większość, w liczbie 2950, stanowili Rusini (58%), poza tym było 1300 Żydów 
(25%) i 850 Polaków (17%)12.

Zamek i miasto zostały zniszczone podczas I wojny światowej. Pomorzany znaj-
dowały się w granicach Polski do 1939 r. W październiku 1942 r. miał tutaj miejsce 
mord na 1000 Żydów. Część żydowskich mieszkańców została wywieziona do getta  
w Zborowie13. W kwietniu 1944 r. bojówki OUN-UPA zamordowały w okolicy Pomo-
rzan 62 osoby14. Po wojnie w murach rezydencji mieściła się szkoła, potem przeniesiona 
do innego budynku. Obecnie zamek jest w całkowitej ruinie. Do dzisiaj zachowały się 
9 Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., 1: Statystyka wyzna-
niowa i etniczna, Przemyśl‒Rzeszów 2005, s. 235, poz. 1386.
10 Opracowanie własne na podstawie danych z: Z. Budzyński, Kresy południowo-wschodnie, 
s. 235, poz. 1386; L. Dziedzicki, Pomorzany, [w:] Słownik geograficzny, 8, Warszawa 1887, 
s. 749.
11 L. Dziedzicki, Pomorzany, [w:] Słownik geograficzny, 8, s. 749.
12 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik, s. 122.
13 The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 2, red. S. Spector, G. Wi-
goder, Jerusalem 2001, s. 1014.
14 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 381.

120



jedynie dwupiętrowe skrzydła południowe i wschodnie oraz okrągła baszta północno-
wschodnia i wieloboczna baszta południowo-wschodnia. Ruiny zamku można zwie-
dzać, należy jednak zachować przy tym ostrożność. Warto zwrócić uwagę na tablicę 
nad portalem, która upamiętnia bitwę z Tatarami w 1694 r. Dane ludnościowe z 2011 r.  
podają, że w Pomorzanach mieszka 1370 mieszkańców15. Obecnie miasto wygląda jed-
nak na opustoszałe.

Kościół pw. św. Trójcy16 
Kościół pw. św. Trójcy stoi w bliskim sąsiedztwie rynku i zamku. Pierwotny drewniany 
kościół został ufundowany przez Jakuba Sobieskiego w 1633 r. Około 1691 r. Jan III So-
bieski zainicjował budowę kościoła z kamienia, ale po jego śmierci prace wstrzymano. 
Około 1748 r. powrócono do tego pomysłu i rozpoczęto osadzenie fundamentów. Kon-
sekracja kościoła miała miejsce w 1841 r. Wnętrze świątyni zostało zniszczone przez 
pożar w 1854 r. W 1960 r. ówczesne władze zamknęły kościół, ale dzięki interwencji 
Polaków nie został on zmieniony na magazyn, dzięki czemu udało się zachować orygi-
nalny wystrój wnętrza17. W 1990 r. został on zwrócony rzymskim katolikom18. Obecnie 
kościół jest zamknięty i podczas naszej wizyty nie było na nim żadnej informacji doty-
czącej możliwości kontaktu z kimś, kto się nim opiekuje.

15 http://uk.wikipedia.org/wiki/Поморяни#cite_note-1 (dostęp: 23 X 2013).
16 R. Nestorow, Kościół Parafialny, 193–194.
17 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 379.
18 R. Nestorow, Kościół Parafialny, s. 204.
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Mapa 19. Pomorzany na mapie WIG z oznaczeniem obiektów sakralnych: 1. cerkiew pw. Soboru Bogaro-
dzicy; 2. cerkiew pw. św. Trójcy; 3. synagoga; 4. kościół parafialny



 
Obok kościoła znajduje się dzwonnica z dzwonem, który miał zostać ufundowany rze-
komo przez króla Jana III Sobieskiego, a odlany z przetopionych dział tureckich, zdoby-
tych w bitwie pod Chocimiem w 1689 r.19

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Trójcy 
Budowa murowanej cerkwi została ukończona w 1888 r., a konsekracji dokonano  
w 1890 roku20. Ze starszej cerkwi przeniesiono do niej ikonostas ufundowany przez Jana 

19 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 379; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik, s. 123; R. Ne-
storow, Kościół Parafialny, s. 211.
20 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik, s. 123.
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Il. 52. Pomorzany. Kościół pw. św. Trójcy



III Sobieskiego21. Gdzie znajduje się dzisiaj – nie wiadomo22. Cerkiew jest w bardzo 
dobrym stanie, podczas naszej wizyty była remontowana.

Cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy
Nazywana jest także cerkwią górną. Ta drewniana świątynia została ufundowana przez 
Jana III Sobieskiego w 1690 r.23 Cerkiew zbudowano na miejscu wcześniejszej, znisz-
czonej podczas powstania Chmielnickiego. Świątynię przebudowano w 1852 r., odre-
staurowano w 1970 r.24 Trójdzielna, kryta gontem budowla posiada pięciobocznie za-
mknięte prezbiterium oraz charakterystyczne okrągłe okna, układające się w kształt 
krzyża greckiego25. Obok cerkwi znajduje się dwukondygnacyjna, drewniana dzwonni-
ca, odnowiona w latach 1969–197026.

Synagoga
Po synagodze nie ma śladu. Znajdowała się w bliskim sąsiedztwie neogotyckiego ra-
tusza. W literaturze można znaleźć jedynie szczątkowe informacje o jej odbudowie  
w końcu XVII w.27

21 Tamże.
22 G. Rąkowski, Ziemia Lwowska, s. 385.
23 R. Nestorow, Kościół Parafialny, s. 198.
24 P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach Ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 
2003, s. 338.
25 R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1995, s. 70.
26 J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, 1, Warszawa 2000, s. 154.
27 K. i M. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1999, s. 234.
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Il. 53. Pomorzany. Cerkiew pw. św. Trójcy
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Il. 54. Pomorzany. Cerkiew pw. Soboru Bogarodzicy


