
DZIEŃ DZIEWIĄTY – 7.6.2018 r.  Kowel – Włodzimierz Wołyński 

Kolejny  dzień  objazdu  rozpoczęliśmy  w  miejscu,  które  będzie  naszym  domem  już  do  końca 
wyjazdu - w samym sercu Wołynia i stolicy Obwodu Wołyńskiego – Łucku. Po bardzo smacznym 
śniadaniu w hotelu „Ukraina” byliśmy gotowi do działania. Ruszyliśmy w trasę na zachód obwodu. 
Pierwszym przystankiem na naszej drodze  były  Hołoby,  mała  miejscowość  która  należała  do 
hrabiów Jaruzelskich.  Z pałacu do współczesnych czasów zachowała się  tylko cześć  zabudowy 
dworskiej. Dlaczego tam skręciliśmy/ Jak wynikało z relacji naszego kolegi Jose Rosiles Sledzika i 
płk.  Krząstka  w tym dworku  w sierpniu  1920 roku  mieszkali  piloci  polscy  i  amerykańscy.  W 
Hołobach podczas ciężkich walk z konnica Budionnego na Wołyniu w Hołobach stacjonowała 7 
Eskadra Myśliwska im T.Kościuszki. Pełniło w niej służbę bojową 19 pilotów amerykańskich. Był 
wśród nich legendarny generał Merian Cooper oraz nie mniej sławny pilot Cedric Faunt Le Roy. 
Obaj nasi referenci wspomnieli legendę jaka była w rodzinie Cooperów od bitwy pod Savannach. 
Już  wiemy,  że  na  rękach  jednego  z   przodków Meriana  Coopera  umarł  ciężko  zraniony  gen. 
Kazimierz Pułaski. Jego wolą było żeby w przyszłości gdy Polska będzie walczyła o niepodległość  
ktoś z Cooperów walczył wraz z Polakami. Ten moralny testament spełnił generał Merian Cooper. 
Gdy szliśmy do dworku na środku ścieżki siedziała mała sowa, bardzo piękna i też niezmiernie 
przestraszona. Płk Krząstek zaniósł ją na wysoki balkon. Mamy nadzieje, że jej pomogliśmy i może 
ją odnajdzie mama sowa, nakarmi i dalej otoczy opieką. Gdy jechaliśmy dalej do Kowla koledzy 
omawiali następujące problemy:- walki polsko-ukraińskie na Wołyniu w latach 1918-1919,  -ocenę 
wojny polsko-ukraińskiej na Wołyniu w świetle historiografii polskiej i ukraińskiej -nową narrację 
historyków  ukraińskich  dotyczącą  oceny  walk  o  niepodległość  Ukrainy w latach  1917-1920. 
Podstawą  rozważań był raport OSW ze stycznia 2018 roku na ten temat. Referentami byli: Michał 
Kalkowski, Witold Dobrowolski.

Hołoby, park przy dworku hrabiów Jaruzelskich – referat o dziejach 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki 
wygłasza Jose Rosiles Sledzik



Kolejnym miejscem gdzie  byliśmy był  Kowel.  Jak  dowiedzieliśmy się  z  komunikatu  Konrada 
Karasińskiego,  Kowel  to  największe  miasto  pod  względem  powierzchni,  a  także  drugie  pod 
względem ludności  na ziemi Łuckiej. Nasze zwiedzanie Kowla zaczęliśmy od wizyty w Soborze 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to prawosławny sobór, w Eparchii Włodzimiersko-Wołyńskiej 
Ukraińskiego  Kościoła  Prawosławnego  Patriarchatu  Moskiewskiego.  Pierwsze  wzmianki  o 
istnieniu cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w centrum Kowla pochodzą z dokumentu wydanego 
17  sierpnia  1549.  Budynek  pełnił  funkcje  sakralne  przez  cały  okres  swojego  istnienia,  mimo 
pojawiających się w okresie sowieckim planów dotyczących jego rozbiórki. W 1988 sobór został 
wyremontowany. Informacje na temat świątyni zaprezentował nam Igor Gralczyk. Igor zaprowadził 
nas także do kolejnego punktu na naszej trasie – rzymskokatolickiego kościoła Św. Anny w Kowlu. 
Tam zostaliśmy przyjęci przez ojca Franciszkanina, który opowiedział nam o swojej działalności, a 
także historii katolików w Kowlu. Z jego opowieści dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że parafia i 
Towarzystwo Kultury Polskiej mają pod swoją opieką  lokalny cmentarz, gdzie spoczywają ciała 
żołnierzy Legionistów. Polskich Józefa Piłsudskiego poległych w 1916r. 

Fragment dworku Jaruzelskich. Mała sówka która wypadła z gniazda.

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego 



Kościół pw. św Anny – jedna z trzech drewnianych świątyń na Wołyniu.

W kościele św. Anny.

Wspólne zdjęcie z bratem Stanisławem.



Polska  nekropolia  była  naszym następnym celem.  Komunikat  na  jej  temat  wygłosił  Krzysztof 
Zarecki.  Z  informacji,  które  od  niego  usłyszeliśmy,  dowiedzieliśmy  się,  że  na  cmentarzu 
spoczywają polegli w Pierwszej Wojnie Światowej żołnierze walczący po stronie zarówno państw 
centralnych jak i Rosji. Jednak dla nas  najważniejszą  częścią  była  kwatera  żołnierzy Legionów 
Polskich. Została ona ufundowana w dwudziestoleciu międzywojennym z funduszy rządu polskiego 
i była jedną z kilku takich kwater na Wołyniu - podobne mogliśmy już zaobserwować w Równym 
parę dni temu. Ponadto na cmentarzu można było zobaczyć odnowione w ostatnich latach groby 
policjantów działających w okresie międzywojennym na tym obszarze. Po wizycie na cmentarzu 
zakończył się nasz plan zwiedzania Kowla. 

W trawym cmentarzu polskim w kwaterze wojennej Legionów Polskich.

Przy pomniku Legionów Polskich.



 Następnie udaliśmy się do Włodzimierza Wołyńskiego. To małe miasto ma w sobie długą historię - 
pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z drugiej połowy X wieku. Podczas walki o niepodległość i 
powojenne  granice  odrodzonej  II  Rzeczypospolitej  był  świadkiem  zaciętych  walk  polsko-
ukraińskich o miasto. Pod koniec stycznia 1919 roku wojska ukraińskie próbowały zdobyć miasto. 
Nie cieszyli się zwycięstwem zbyt długo, gdyż kilka dni później na ulice Włodzimierza wkroczyły 
wojska  17  Pułku  Piechoty.  W trakcie  II  wojny  światowej,  po  wkroczeniu  wojsk  niemieckich, 
utworzono tu getto oraz dokonywano eksterminacji żydów. Świadkiem tych, jak również innych 
tragicznych  wydarzeń  (m.in.  mordu  dokonanego  na  oficerach  polskich  przez  NKWD) są  wały 
obronne, będące pozostałością  górującego niegdyś  nad miastem zamku. Historię  przybliżył  nam 
Konrad Karasiński. 
Po krótkiej przerwie obiadowej rozpoczęliśmy zwiedzanie ważniejszych punktów na mapie miasta. 
Pierwszym  z  nich  był  usytuowany w samym sercu dawny kościół  Jezuitów.  Jego  budowa 
zakończyła się  w roku 1770. W latach 40-tych został  zamieniony w cerkiew, zaś  od 1891 roku 
funkcjonował  jako  sobór.  Po  pierwszej  wojnie  światowej  został  zwrócony  wiernym wyznania 
rzymsko-katolickiego. W  trakcie drugiej wojny światowej uległ uszkodzeniu. Dopiero w latach 80-
tych XX wieku podjęto decyzję o jego remoncie, a od tamtej pory służył cerkwi.  
Kościół pw.. św. Joachima i Anny niegdyś był najważniejszym miejscem w całym mieście. Został 
ufundowany przez księżną  Annę  Zbaraską  i  oddany do użytku w 1554 roku. Krzysztof Zarecki 
wspomniał nam najważniejsze wydarzenia z nim związane - w 1736 świątynia spłonęła, a w 1752 
wzniesiono tu budynek murowany. Cieszył  się  spokojem aż  do momentu zakończenia II  wojny 
światowej, gdy został zamknięty oraz zdewastowany przez władze komunistyczne ZSRR.  Dopiero 
po upadku Związku Radzieckiego został zwrócony wiernym, a pierwsza msza odbyła się w roku 
1992. Od tamtej pory jest remontowany i służy wiernym. 

Dalej udaliśmy się pod Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, będący bardzo charakterystyczną budowlą 
miasta.  Według  niektórych  źródeł  pierwsza  świątynia  powstała  w  tym  miejscu  już  w  drugiej 
połowie XII wieku na rozkaz księcia Mścisława Iziasławicza. W roku 1491, po kolejnym najeździe 
tatarskim, uległ zniszczeniu, jednak został bardzo szybko odbudowany. Po Unii Brzeskiej stał się 
świątynią unicką, a w 1683r. znów uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Dopiero po skasowaniu unii 
w 1885 roku rozpoczęto gruntowną przebudowę świątyni, ukończoną w roku 1900. To dzięki tym 
pracom świątynia zawdzięcza swój dzisiejszy kształt. 

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej – referat wygłasza Rafał Szkopek



Ikonostas Soboru Zaśnięcia Matki Bożej.

Matka Boża z dzieciątkiem.



Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy,  były  pozostałości  dawnego  zamku  książąt  ruskich. 
Rzucające się w oczy wały obronne w swojej długiej historii (pierwszy gród wzniesiono jeszcze w 
średniowieczu) kryją  mroczne tajemnice -  w 1997 roku wewnątrz twierdzy znaleziono masowe 
groby  ze  szczątkami kilkuset ofiar mordu dokonanego przez NKWD najprawdopodobniej w 1941 
roku. Wśród  ofiar  znajdowali  się  także żołnierze  Wojska  Polskiego.  W  mogiłach  znaleziono 
zarówno  guziki,  jak  również  fragmenty  płaszczy,  będące  wyposażeniem  kadry  oficerskiej  II 
Rzeczypospolitej. Gdy weszliśmy na wały, naszą uwagę przykuł jeden szczególny fakt widać było, 
że wewnątrz część terenu była rozkopana. Dlatego też wstęp za bramę wjazdową był zabroniony 
Jak twierdzą psotne krasnoludki, które wejdą wszędzie nawet przez dziurkę od klucza na dawnym 
dziedzińcu  tuz  za  bramą   po  lewej  stronie  stoi tylko jeden, samotny pomnik, - bez  tablicy 
inskrypcyjnej i, tylko z wyrzeźbionym tryzubem.. Czyżby dalej obawiano się wskazania imiennego 
sprawców zbrodni. Ofiary też  domagają  się  imiennego przypomnienia,  że kiedyś  były żywymi, 
mieszkańcami Włodzimierza Wołyńskiego  czy Wołynia.

W drodze do bramy wjazdowej najstarszego na Wołyniu zamku książęcego. 

Pomnik wewnątrz wałów obronnych ofiar mordu NKWD w latach 1939-1941.



Wieczorem przyjechał  objazd krajowy, było dużo radości ,spotkaliśmy znowu nasze koleżanki i 
kolegów z Ukrainy,  Gruzji  oraz Białorusi,  Integracja trwała do późnych godzin nocnych ale w 
hotelu było cicho i spokojnie. Jutro ostatni panel i oba objazdy przechodzą pod komendę naszego 
kierownika objazdu. Będzie mały wstrząs bo my już od godziny  ósmej zaczynamy dzień pracy. Nie 
ma  przeproś.  Codziennie  już  o  ósmej  ,,  koła  się  kręcą”  jak  mówi  pułkownik.  Po  panelu  na 
Uniwersytecie  Wołyńskim im Łesii  Ukrainki  wyjazd do Kostiuchnówki.   Długa i  ciężka trasa. 
Jedziemy  nad  Styr  gdzie  przy  słynnej   ,,Reducie  Legionów  Piłsudskiego”  spoczywają  snem 
wiecznym waleczni legioniści, którzy wielką chwałą bojową okryli oręż polski. Chcemy być w tym 
legendarnym miejscu i będziemy już jutro. Jedzie z nami dyrektor Jan Malicki. 

I znowu razem!

Król Daniło Hałycki Książę Mścisław Światosławowicz



  

Koniec dnia należał do Jose. Niespodziewanie w drodze powrotnej dał koncert pieśni hiszpańskich. Śpiewał 
nie gorzej jak sam Julio Iglesias. Prawdziwym przebojem stała się piosenka “Tu nombre me sabe a hierba” a 
refren ze zwrotem “porque te quiero a ti” śpiewali wszyscy w busie. Szkoda tylko że, Jose ujawnił swój talent 

dopiero na koniec objazdu.

Słuchamy wszyscy koncertu Jose. A Konrad nagrywa filmik. Będzie jeszcze wesoło.


