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Nim się obejrzeliśmy, minął pierwszy tydzień objazdu. W kolejny tydzień naszych 
badań na Wołyniu weszliśmy bardzo intensywnie. Nasz dzień od początku zapowiadał się 
na bardzo wymagający, wszak na naszej trasie znajdowały się aż 4 miejscowości. Dziś 
było jednak inaczej niż zwykle. Przed śniadaniem rozpoczęliśmy prezentację 
komunikatów, co, jak się okazało, wywołało pożyteczną dyskusję naukową.  

Głównym przyczynkiem do rozmowy było omówienie składu organizacyjnego, siły i 
taktyki działań na froncie polskim 1. Armii Konnej S. Budionnego w 1920 roku przez Rafała 
Szkopka i operacyjno-strategiczny wymiar bitwy z 1. Armią Konną w lipcu 1920 r. w rejonie 
trójkąta Łuck-Brody-Równe, przybliżony nam przez Emila Chróla. Temat ten wzbudził 
ogromne zainteresowanie i pobudził do dyskusji dra Wóycickiego oraz płk. Krząstka, 
którzy uzupełnili przedstawione przez naszych kolegów informacje. Odpowiedzieli oni na 
najbardziej nurtujące nas pytania, które zrodziły się w trakcie prezentacji.

Wyjechaliśmy z urokliwego Krzemieńca i udaliśmy się do Ławry Poczajowskiej. Jest 
to stare i bardzo duże sanktuarium prawosławne, w którym do dziś mnisi opiekują się 
miejscem, gdzie Maryja miała dokonać objawienia modlącemu się mnichowi. Natalia 
Strzyżewska powiedziała nam o najważniejszych faktach związanych z historią tego 
miejsca. Kierownik objazdu pytał, w której części znajduje się żyrandol ufundowany przez 
cara jako wotum za stłumienie powstania listopadowego. Poszliśmy go zobaczyć, ale 
odprawiano tam egzorcyzmy. Ze świątyni dobiegały okropne krzyki i nie wpuszczono nas 
tam. Ławra, wielkie złote kopuły, złote ikonostasy, malowidła ścienne i złocenia wyróżniają 
się wielkim przepychem, którego dotąd nie widzieliśmy podczas objazdu. Była to 
największa świątynia prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. Ochrona spowodowała, 
że Kinga, obie Natalie i dr Gortat musiały założyć długie spódnice i chusty. Przebrano 
również kolegów, którzy mieli krótkie spodnie. Wyglądali jak zespól dresiarzy. 

Podczas wygłaszania przez Rafała Szkopka referatu przed hotelem Vika.



Ławra Poczajowska. 

Zdjęcie na tle panoramy bocznej Ławry w Poczajowie.



Bogate zdobienia w nawie głównej Ławry.

Żyrandole i ściany kapiące złotem.



Po opuszczeniu Poczajowa podążyliśmy drogą w kierunku niewielkiej miejscowości  
Tarakanów.   W jej pobliżu znajdują się dobrze zachowane pozostałości po ogromnym 
forcie obronnym, wybudowanym jeszcze w czasach carskiej Rosji według projektu gen. 
Totlebena. Była to fortyfikacja na pograniczu z Cesarstwem Austro-Węgierskim, którą 
ukończono pod koniec XIX wieku. Swój pierwszy egzamin bojowy przeszedł już w trakcie  
wojny w 1920 r. Bronił go bohatersko przed konnicą Budionnego oddział polski mjr. 
Matczyńskiego. Zwiedzanie fortu zaczęliśmy od postawienia Znicza Pamięci na mogile  
bohaterskich żołnierzy poległych w 1920 r. Zanim zaczęliśmy przemierzać wewnętrzną 
część, historię fortu opowiedział nam Sławomir Kirdzik. Następnie udaliśmy się wgłąb 
murów, przemieszczając się różnymi przejściami oraz ciemnymi korytarzami fortu.

Przy mogile żołnierzy WP poległych w obronie fortu Tarakanów w 1920 r.

W wewnętrznym pierścieniu umocnień na tle części cerkiewnej



Część koszarowa fortu. Między pierwszym a drugim pierścieniem murów

W podziemnym korytarzu pomiędzy pierścieniami obronnymi.



Po krótkiej przerwie obiadowej w Dubnie udaliśmy się pod mury dubieńskiego 
zamku Ostrogskich, gdzie Sławomir Kirdzik opowiedział o najważniejszych wydarzeniach z 
jego historii. Zamek wyróżnia się pięknymi niezwykle oryginalnymi w sztuce fortyfikacji 
nowożytnej bastionami, nie jest jednak tak okazały jak przypuszczaliśmy patrząc na 
archiwalne zdjęcia. Poraziła nas ekspozycja z II wojny światowej gdzie obok 
hitlerowskiego gen. Kleista umieszczono fotografię gen. pil. Stanisława Skalskiego – 
bohaterskiego polskiego lotnika pochodzącego z Dubna.

Na moście zwodzonym do zamku Ostrogskich w Dubnie.

Piękny narożny bastion.



Synagoga w Dubnie.

Konrad Karasiński wygłasza komunikat o historii synagogi.



Następnie skierowaliśmy się pod zaniedbany budynek starej synagogi, 
umiejscowiony w byłej dzielnicy żydowskiej, do której zaprowadził nas Konrad Karasiński. 
Opowiedział nam również historię Bramy Łuckiej, będącej dawniej jedną z części 
fortyfikacji miasta. W pobliżu znajduje się cerkiew św. Mikołaja (przed wojną był to 
rzymskokatolicki kościół garnizonowy), która była świadkiem tragicznych wydarzeń 
podczas II wojny światowej jak i po jej zakończeniu - w podziemiach kościoła 
funkcjonariusze NKWD przetrzymywali i zamordowali setki więźniów. Prawda o dokonanej 
tu zbrodni ujrzała światło dzienne bardzo późno, zaś do lat 90-tych w podziemiach 
znajdowały się szczątki ofiar.

Brama Łucka. Były kościół polski obecnie cerkiew pw. św Mikołaja.

Podziemia cerkwi, w których funkcjonariusze NKWD zamordowali w czasach ZSRR setki ludzi.



Z Dubna udaliśmy się prosto do Łucka - naszego ostatniego przystanku na trasie 
objazdu. Zakwaterowaliśmy się w hotelu Ukraina, do którego niebawem dołączą nasi 
przyjaciele, odbywający właśnie krajowy objazd naukowy. Spędzimy tu najwięcej czasu. 
Poza zwiedzaniem Kowla i innych położonych w pobliżu miejsc odbędzie się tu również 
ostatni panel naukowy oraz spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Łucku. Następne dni 
będą więc też bardzo pracowite. 

Piękny pomnik konny kozaka w centrum Dubna.

Herby właścicieli zamku w Dubnie.


