
DZIEŃ DZIESIĄTY -  8.06.2018 - ŁUCK - KOSTIUCHNÓWKA 

  

Przedostatni dzień naszego objazdu rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem z uczestnikami objazdu 

krajowego, którzy dołączyli do nas późnym wieczorem. Po krótkiej wymianie wrażeń udaliśmy się 

dwoma autokarami na ostatni i najważniejszy panel naukowy, poświęcony głównie polskim i 

ukraińskim wysiłkom niepodległościowym podczas I wojny światowej. Uzupełniony został dwoma 

równie ważnymi referatami, w których prelegenci ukazali dziedzictwo kultury polskiej i ukraińskiej 

na Wołyniu. Referentami po stronie polskiej byli:  Kinga Kosiba (Wołyń w XIX wieku - polskie 

dziedzictwo), Natalia Strzyżewska (Ukraińska kultura Wołynia), Kajetan Szymaszczyk (Ukraińska 

Centralna Rada i jej stosunek do kwestii niepodległości państwowej) oraz Rafał Szkopek 

(Ukraińskie formacje zbrojne w pierwszej wojnie światowej). Tematyczne zróżnicowanie 

stanowiło, poza realizacją głównych punktów objazdu, również uzupełnienie informacji o historii i 

tradycjach kultury w regionie. W  drugiej połowie dnia obie grupy przeszły pod komendę 

kierownika objazdu zagranicznego. 

Otwarcia panelu dokonali dyrektor SEW-UW Jan Malicki i dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. 
Sierhij Fedoniuk.



 

Uczestnicy panelu w sali konferencyjnej biblioteki uniwersyteckiej.

Dr. Kazimierz Wóycicki w swoim żywiole – ponownie kierował dyskusją panelistów.



Paneliści SEW i Uniwersytetu Łuckiego.

Uczestnicy panelu.



  

 Po krótkiej przerwie obiadowej jednym autokarem wspólnie udaliśmy się do 

Kostiuchnówki - miejsca walk Legionów Polskich w 1916 roku. Droga, którą musieliśmy pokonać, 

była bardzo trudna - choć większość czasu poruszaliśmy się drogą szybkiego ruchu, W tym czasie 

pracowaliśmy bardzo intensywnie. Pułkownik nie odpuszczał. Krzysztof Zarecki wygłosił referat 

na temat działań Legionów Polskich na Wołyniu podczas I. wojny światowej. Przebieg ofensywy 

polskiej na Wołyniu kończącej wojnę z Rosją bolszewicką w 1920r. omówił Kolejną referentką była 

Natalia Kacprzak. Przedstawiła ona bardzo interesujący referat na temat: Sojusznicy Polski w 

wojnie z Rosja bolszewicka w latach 1919-1920.Zrobiła to znakomicie i płk Krząstek uznał ten 

referat za najlepszy i najlepiej wygłoszony podczas objazdu zagranicznego. Natalia otrzymała pięć 

plus i została nagrodzona wielkimi brawami koleżanek i kolegów z obu grup. W trudnej sytuacji 

znalazł się Kacper Podyma, który miał jeszcze uzupełnić referat Natalii. Też sobie dobrze z tym 

poradzić. Niezwykle ciekawy komunikat zaprezentował Jose Rosiles Sledzik. Treścią jego 

wystąpienia była biografia brytyjskiego generała i dyplomaty Adriana Cartona de Wiarta. Jose 

zrobił, to znakomicie, barwnie i żywo. Też został nagrodzony brawami i wyróżniony przez 

kierownika objazdu. Zasługi bojowe płk. Leopolda Lisa Kuli przedstawił Piotr Menkus. 

  

Pamiątkowa fotografia na schodach biblioteki uniwersyteckiej.



 

Po przejechaniu ponad 130 km musieliśmy zjechać z dość dobrej drogi asfaltowej. Resztę 

przebyliśmy po bardzo wyboistej wiejskiej szosie, podziwiając krajobraz wołyńskiej wsi, niemal 

nienaruszony przez historię. Niewielką odległość pokonywaliśmy bardzo długo, a gdy ostatecznie 

znaleźliśmy się na miejscu, musieliśmy pokonać kilka kilometrów w trudnych, leśnych warunkach. 

Trasa ta mogła być znacznie krótsza, jednak ominęliśmy łatwy zjazd do leśniczówki, obok której 

mieściła się Kwatera Legionistów Polskich. Pułkownik siedział po prawej stronie autobusu i nie 

widział zjazdu faktycznie leśnej dróżki prowadzącej do cmentarza wojennego legionistów. 

Jechaliśmy prowadzeni wskazani GPS, który ostatecznie doprowadził nas w rejon cmentarza 

gminnego. Dlatego poszliśmy za pułkownikiem  leśnymi , bardzo piaszczystymi drogami. Szliśmy 

około 8 km. Męczył nas upał i niezliczone chmary niezwykle agresywnych much końskich i 

komarów. 

Panorama polnej drogi do Kostiuchnówki, którą jechaliśmy autokarem 16 km prawie godzinę. 

Początek marszu na Redutę Piłsudskiego – jeszcze nie wiemy co nas czeka. 



 Wędrówka przez las była bardzo trudna. Wyboista droga, którą nie mogły poruszać się 

nawet zwykłe samochody, stanowiła dla nas niemałą trudność. Idąc wygodniejszymi i na pozór 

bezpieczniejszymi poboczami cały czas potykaliśmy się o korzenie i gałęzie, jednocześnie zważając 

na pszczoły i osy, które nas nękały przez cały czas. Część osób gotowa była zrezygnować z dalszej 

wędrówki, jednak ci, którzy mieli najwięcej wątpliwości, dotrwali do końca.  

Na cmentarzu wojennym Legionów Polskich porządkowanym przez kilka lat przez harcerzy ze Zgierza.

Beszczelne i wredne muchy oraz chmary komarów kąsały również dotkliwe naszego Drogiego Dyrektora SEW i Jego 
Najbliższą Asystentkę Anię. Z gałązkami krzaków nie rozstawali się do końca pobytu w Kostiuchnówce.



 

Pomnik Nieznanego Legionisty Witold Dobrowolski głosi historię cmentarza.

Panorama cmentarza wojennego Legionów Polskich w Kostiuchnówce.



 

Rafał Szkopek w asyście Maryny Mokreckiej i Natalii Strzyżewskiej stawia pierwszy znicz.

Drugi znicz od SEW na zbiorowej mogile Legionistów stawia Kajetan Szymaszczyk Maryna Mokrecka i …



 

Dyrektor SEW Jan Malicki ze studentami Natalią Strzyżewską i Rafałem Szkopkiem stawia znicz przed kolejnym 
pomnikiem Legionistów.

Pamiątkowa fotografia dokumentująca nasz pobyt na historycznym cmentarzu Legionów Polskich.



Gdy dotarliśmy do kwatery legionistów okazało się, że jest ona bardzo zadbaną - na wszystkich 

grobach stały stare, dawno wypalone znicze. Leżały dobrze zachowane  z biało-czerwonymi 

szarfami. Były one jednak pewnym znakiem pamięci rodaków o poległych w walce o niepodległą 

Polskę. W wielu grobach spoczywali legioniści nieznani z imienia i nazwiska. Choć ich dane 

zostały zapomniane dawno temu, pamięć o nich oraz ich poświęceniu wciąż trwa. Informację o 

historii cmentarza przedstawił Witold Dobrowolski. 

 Po złożeniu zniczy pod kolejnymi pomnikami, poświęconymi poległym, zmówiliśmy 

modlitwę Ojcze nasz w językach uczestników naszego objazdu. Zainicjował to nasz kolega Adrian 

Wielec. – Poza modlitwą w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim mogliśmy usłyszeć także 

intonację wykonaną przez dr. Davida Kolbaię w języku gruzińskim. Po tej symbolicznej chwili 

zadumy postanowiliśmy, że bez krótkiego postoju udamy się w kierunku szosy, na której mieliśmy 

oczekiwać na autokar. Płk. Tadeusz Krząstek wysłał Kacpra Sienickiego na poszukiwanie autokaru 

Nadjechał po kilku minutach i został przywitany wielkimi brawami. Był znakomitym schronieniem 

przed agresywnymi muchami i komarami. 

  

Modlitwę po łacinie w intencji poległych odmówił Dyrektor Jan Malicki. 



Ojcze Nasz odmówiła w języku rosyjskim Anna Oleinic.



W języku ukraińskim odmówiła modlitwa Maryna Mokrecka. 

Pomnik upamiętniający śmierć żołnierzy wielu 
narodów.

Płk. Tadeusz Krząstek zawiesza szarfę SEW na krzyżu 
w mogile 42 Nieznanych Legionistów.



Przedostatni dzień objazdu bez wątpienia był jednym z najbardziej wyczerpujących. Poza długim i 

męczącym marszem przez las czekał nas wysiłek intelektualny przy referowaniu oraz odbieraniu 

referatów. Mimo wszystko obie grupy zebrały się późniejszym wieczorem w popularnej 

ormiańskiej restauracji w samym sercu parku łuckiego. W niezwykle przyjaznej scenerii (grill 

urządzony był nad spokojną rzeką) mogliśmy wspólnie opowiedzieć o różnych interesujących i 

zabawnych historiach i na spokojnie podzielić się wrażeniami. W tym momencie zdaliśmy sobie 

sprawę, że nasz objazd, choć bardzo długi, dobiega już końca, a jutro będziemy musieli się 

rozjechać. To spotkanie bardzo sprzyjało integracji rocznika. Dotąd mieliśmy niewiele okazji żeby 

się spotkać wszyscy razem, poznać bliżej, zaprzyjaźnić. 

Mogiła 42 Nieznanych Legionistów poza kwaterą wojenną. 

Spotkanie koleżeńskie pod parasolami przy potrawach z kuchni azerskiej w parku łuckim.



 

Przedstawiciele obu grup wręczyli kierownikom objazdu i kadrze symboliczne, skromne upominki. 

Oczywiście pierwsza była grupa objazdu zagranicznego. Pułkownik Krząstek powiedział, że 

przyjmuje upominek jako dar serc studentów. Został także pocałowany przez Natalię. Ten 

upominek upamiętniło kilku naszych fotografów. Mile wspominamy wieczór pod parasolami w 

parku  łuckim.

Spotkanie koleżeńskie – nareszcie odpoczywamy.

Czekamy, czekamy na dostawę nowych porcji z grilla.


