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 Nadszedł ostatni dzień objazdu. Poprzedniego wieczoru mieliśmy dłuższą chwilę, by 

wymienić się doświadczeniami i wrażeniami. Mogliśmy też po krótce, między sobą, w bardzo 

przyjaznej atmosferze, podsumować wszystko, co warto i należy zapamiętać  z naszej podróży. Był 

to dla nas kolejny, bardzo ciężki bagaż doświadczeń, z którym teraz możemy iść na przód. Z kolei 

dla tych, którzy już wcześniej mieli okazję uczestniczyć w ponad półtoratygodniowym wyjeździe 

do Ostroga, wzbogacili się o nową wiedzę, odwiedzając swój drugi dom. 

 Po bardzo wczesnym śniadaniu wreszcie rozpoczęliśmy zwiedzanie historycznej stolicy 

Wołynia - Łucka. Jest to kolejne miasto o bogatej historii i tradycjach na naszej trasie. Pierwsze 

wzmianki o nim pochodzą już z 1085 roku. W XIV wieku rozpoczęto budowę zamku, który góruje 

nad rozlanym na mapie miastem. Lata swej świetności w mieście upływały pod znakiem 

wielokulturowości, cechującej duże ośrodki miejskie w tym regionie. Później, w trakcie I. wojny 

światowej w jego pobliżu miała miejsce jedna z największych bitew ówczesnego frontu 

wschodniego - w ramach ofensywy Brusiłowa wojska rosyjskie ostatecznie przełamały front 

austriacki. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej miasto bez walk poddane zostało Polakom 

Karina Zborowska w akcji – ważne informacje dotyczące spraw organizacyjnych.



(Rosjanie, stacjonujący to wcześniej, opuścili miasto). Jego historia została nam przytoczona w 

poświęconym tutejszej wielokulturowości referacie Konrada Karasińskiego. Po murach łuckiego 

Zamku Lubarta oprowadziła nas Natalia Strzyżewska. Pułkownik był zawiedziony, ze nie było 

żadnej legendy o białej czy czarnej damie. W zamku zwiedziliśmy Muzeum Drukarstwa , w którym 

zgromadzono unikalne, wręcz bezcenne staro druki, wiekowe księgi wydane po łacinie, staro-

cerkiewno- słowiańskim, cyrylicą. 

Przed bramą zamku Lubarta w Łucku.



Chwile refleksji nad historią wiekowego zamku i jego mieszkańcami.

Historię zamku opowiada Natalia Strzyżewska.



Wyjątkowo ciekawe i wartościowe obrazy są eksponowane w Muzeum Malarstwa, też na zamku. 

Są tam dzieła najsłynniejszych mistrzów pędzla: Wojciecha Kossaka, Włodzimierza Tetmajera, 

Józefa Brandta, Teodora Axentowicza, Iwana Ajwazowskiego. Bardzo bogata i cenna jest galeria 

portretów przedstawicieli możnych rodów: Ostrogskich, Radziwiłłów, Czartoryskich. Niegdyś 

dzieła zdobiły na Wołyniu pałace Czartoryskich i zostały zrabowane w 1939 roku przez władze 

sowieckie po agresji we wrześniu 1929 roku na Polskę. 

W muzeum malarstwa przy galerii portretów wielkich możnowładców.

Słynny obraz Józefa Brandta – Bitwa pod Chocimiem 1621.



 Łuck poza latami świetności, był również świadkiem wielu tragicznych wydarzeń. Znajduje 

się tu m.in. pomnik ofiar totalitaryzmu sowieckiego jak również dawne więzienie NKWD. Historię 

najtragiczniejszych losów z XX wieku przybliżył nam Emil Chról. Było to jedno z miast, w 

których, w latach okupacji sowieckiej, prowadzone były masowe prześladowania ludności. Ludzi, 

głównie patriotów polskich, Ukraińców, więziono w wyjątkowo złych warunkach. Byliśmy przy 

krzyżu i pomniku ,które upamiętniają mord dokonany na więźniach 29 czerwca 1941 r. przez 

uciekających funkcjonariuszy NKWD. Zamordowano wtedy ponad 2000 ludzi. Do cel 

funkcjonariusze NKWD wrzucali granaty, strzelali do więźniów z broni maszynowej, wreszcie 

podpalili więzienie. Udało się uratować tylko niewielu więźniom. 

Emil Chról opowiada historię więzienia NKWD i tragiczne wydarzenia z 29 czerwca 1941 r. 



 Nasz spacer po mieście był bardzo spokojny. Zmęczenie kilkunastodniową podróżą dawało 

się coraz bardziej we znaki. Spod zamku udaliśmy się szlakiem świątyń, które świadczyły o dawnej 

(jak i obecnej) wielokulturowości miasta i całego regionu. Ważnym zabytkiem na mapie miasta jest 

dawna synagoga, przedstawiona nam również przez Emila Chróla. Dzisiaj mieści się w niej ośrodek 

sportowy - jest to jeden z przykładów zagospodarowania obiektów sakralnych w czasach Związku 

Radzieckiego.  

Obecność ludności niemieckiej na tych terenach przypomina kościół ewangelicko-augsburski, 

zachowany do dziś w niemal idealnym stanie. Usytuowany jest on w dawnej dzielnicy niemieckiej, 

z typową dla tej kultury architekturą. Jednym z ważniejszych punktów na mapie miasta jest jednak 

cerkiew Opieki Matki Bożej - najstarsza świątynia prawosławna w Łucku, do której poprowadził 

nas Kajetan Szymaszczyk. 

Przed synagogą – słuchamy jej historii oraz losów społeczności żydowskiej w XX w.  



W drodze do kościoła ewangelicko-augsburskiego – prowadził nas Emil Chról.

Na tle kościoła luterańskiego. Cerkiew Opieki Matki Bożej – najstarsza świątynia w 
Łucku



Pięknie złocony ikonostas w nawie głównej cerkwi Opieki Matki Bożej. Jej historię opowiadał Kajetan Szymaszczyk. 

Chwila zadumy i przeżycia – Arina w cerkwi.



 

 Ostatni dzień naszego pobytu na Ukrainie  cechował się intensywną pracą naukową. W cieniu 

drzew na dziedzińcu zamkowym omówiliśmy najważniejsze zagadnienia - głównym tematem była 

kwestia Traktatu Ryskiego z 1921 roku oraz wytyczenie granic na Wołyniu na skutek pokoju 

polsko-bolszewickiego. Mogliśmy dzięki temu prześledzić przebieg pokonanej przez nas trasy, 

której ważne punkty odwiedziliśmy, pozostawiając tam ślad naszej obecności w postaci zniczy z 

szarfą Studium Europy Wschodniej. Zagadnienia ukazali Piotr Menkus oraz Michał Kalkowski.  

Cerkiew Opieki Matki Bożej.



Konrad Krasiński opowiada historię wielokulturowego Łucka.

Mistrzyni kamuflażu – czy to aby na pewno Karina Zborowska?



 O godzinie 13:00 przed hotelem Ukraina spotkaliśmy się z Dyrektorem Malickim który 

zaprowadził nas przed wille wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego. Była to niespodzianka 

dyrektora dla uczestników objazdu, chociaż Kacper Sienicki przedstawił rano biogram Henryka 

Józewskiego Dyrektor uzupełnił szereg niezwykle ciekawych wątków z życia wojewody. Omówił 

także losy księdza Bukowieckiego. Na tle willy Henryka Józewskiego wykonaliśmy pamiątkową 

fotografię.   

W oczekiwaniu na spotkanie z dyrektorem w samo południe.

Ach ten sen. Zmęczył nawet najbardziej wytrwałe uczestniczki objazdu. Ciekawe czy im się coś wtedy śniło?



Dyrektor Malicki na czele studentów – gdzie idziemy jeszcze nie wiemy.

Idziemy zgodnie za dyrektorem – jak za panią matką.



 

 

Sprawa się wyjaśniła pod zabytkowym dworkiem, w którym mieszkał wojewoda Henryk Józewski.

Fotografia na tle dworku wojewody wołyńskiego – też ważne miejsce w historii Łucka.



  

Zakończenie  objazdu miało klasycznie  akademicki  wymiar.  Otworzył  go dyrektor  Malicki  i  po 

krótkim wprowadzeniu oddał głos kierownikowi objazdu zagranicznego. Można by rzec, że całe 

popołudnie należało do płk. Krząstka. Od godz. 15:15 do 16:15 pułkownik przeprowadził wykład 

na temat: Bitwa zamojska w sierpniu 1920 r. – znaczenie militarna i polityczne. Wykład był bardzo 

bogato ilustrowany materiałami ikonograficznymi. Pułkownik prezentował skany map ukazujących 

sytuację strategiczno-operacyjną latem 1920r., szkice i schematy ze zbiorów archiwalnych CAW, 

odznaki i inne symbole pułków piechoty i jazdy, które brały udział w bitwie lwowsko –zamojskiej, 

jednostek ukraińskich płk. Marko Bezruczko. Ważną częścią prezentacji były fotografie dowódców, 

bohaterów bitwy, fotografie samego pola bitwy, miejsc i symboli pamięci wspólnych walk Polaków 

i Ukraińców przeciw 1. Armii Konnej S. Budionnego pod Zamościem, Komarowem. Pułkownik 

wskazał  na  historyczny  wymiar  tej  bitwy,  jej  miejsce  w  historiografii  polskiej  i  ukraińskiej, 

Wyjątkowo interesująca i cenna poznawczo była część  wykładu prezentująca najnowsze polskie 

publikacje dokumentów archiwalnych, które przez ponad 80 lat były zakryte w polskich archiwach 

wojskowych.  Mają  one  niezwykłą  wartość  historyczną  dla  obu  narodów,  badaczy  dziejów, 

historyków  wojen  i  wojskowości.  Opublikowano  je  w  tomach  liczących  po  1500-1600  stron. 

Wydawnictwa noszą tytuły: 

-Bitwa Wołyńska 1920 

-Bitwa Podolska 1920 

-Bitwa Lwowska 1920 

-Bitwa Lwowsko-Zamojska, 1920: cz.1 i cz.2, 

-Bitwa o Ukrainę1920 

Płk. Krząstek zaprezentował jeszcze dwa opracowania ukazujące nieznane szerzej efekty polskiego 

radio-wywiadu w wojnie z Rosją  bolszewicką.  Z wykładu wynikało.  że dzięki pracy polskiego 

radio wywiadu Sztab Naczelnego Wodza miał pewny przegląd sytuacji i znał zamiary frontów oraz 

armii bolszewickich zmierzających latem 1920r. ku Wiśle, na Warszawę oraz Lwów. 

Po wykładzie płk Krząstek dokonał krótkiego wprowadzenia do filmu dokumentalnego o sojuszu 

Piłsudski–Petlura  w  1920  r.  pod  tytułem:  Trudne  Braterstwo.  Jak  mówił  film  powstał  pod 

patronatem  Jerzego  Giedroycia  i  Prezydenta  RP  Aleksandra  Kwaśniewskiego.   Pomimo,  że 

upłynęło 20 od jego realizacji nic nie stracił pod względem merytorycznym na wartości a wiele 

problemów państwa ukraińskiego ma analogiczny wymiar jak w latach walki o niepodległość lub 

jak piszą obecnie ukraińscy historyczny podczas rewolucji ukraińskiej 1917-1920. W filmie zawarte 

są unikalne kroniki historyczne, zdjęcia polityków i wojskowych, bohaterów z pól bitewnych wojny 



1920 roku. Film trwa 55 minut i ma wyjątkowo wielką wartość historyczną. Gdyby studenci znali 

go wcześniej wiele problemów historycznych rozważanych podczas objazdu byłoby zdecydowanie 

bardziej czytelnych i znali byśmy odpowiedzi na szereg pytań stawianych przez dr. K. Wóycickiego 

i kierownika objazdu zagranicznego. 

Dyrektor Jan Malicki otwiera zajęcia kończące objazd.

Od godziny 15:15 do 17:00 wygłosił wykład nt. bitwy zamojskiej w 1920 r. płk. Tadeusz Krząstek. Po wykładzie 
zaprezentował film dokumentalny o sojuszu polsko-ukraińkim w 1920 r. pt. Trudne Braterstwo.



Po projekcji filmu obaj kierownicy objazdów omówili krótko trasy podróży, miejsca i zabytki, które 

studenci zwiedzili. Płk Krząstek na koniec podziękował studentom za aktywny udział w objeździe 

przygotowaniu materiałów do przewodnika. Podkreślił, że przez kilka dni miał pod komendą grupę 

młodych  ale  bardzo  odpowiedzialnych i zdyscyplinowanych ludzi, którzy szli za nim wszędzie, 

chociaż  było  bardzo  gorąco  i  maszerowaliśmy  w  trudnym  terenie.  Podkreślił  bardzo  dużą 

aktywność  studentów,  ich  bardzo  dobre  przygotowanie  merytoryczne,  zwartość  grupy  i 

sympatyczną atmosferę, którą potrafili stworzyć. Podziękował studentom i kadrze dydaktycznej za 

pomoc w realizowaniu bardzo napiętego programu objazdu. O krajowym objeździe mówił prof. dr. 

hab. Andrzej Żbikowski. 

Już naprawdę końcowym akcentem objazdu było spotkanie studentów z Konsulem Generalnym RP 

w Łucku Wiesławem Marianem Mazurem.  Pan Konsul  przedstawił  główne zadania  konsulatu i 

strukturę Okręgu Konsularnego na Wołyniu. Z jego relacji wynikało, że konsulat przykłada bardzo 

dużą  wagę  do współpracy z organizacjami polskimi działającymi w Łucku i innych wołyńskich 

miastach,  dba  o  miejsca  pamięci  i  wiecznego  spoczynku  żołnierzy  polskich,  powstańców, 

zasłużonych dla historii i kultury Polaków. Konsul Generalny W. M. Mazur wyraził  uznanie dla 

dyrektora SEW UW dr Jana Malickiego, kadry objazdów i studentów za zorganizowanie objazdu 

po Wołyniu, przybliżenie jego wiekowej, bogatej ale też trudnej historii.  

Słuchamy wykłady kierownika objazdu zagranicznego.



Dyrektor Malicki wita Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Wiesława Mariana Mazura.

Upominek od obu objazdów dla biblioteki uniwersyteckiej wręczył dziekanowi Fedoniukowi karownik objazdu 
zagranicznego płk. Tadeusz Krząstek.



Symboliczny upominek wręczyli dyrektorowi Malickiemu w imieniu społeczności studenckiej Maryna Mokrecka i 
Rafał Szkopek.

Dar studenckich serc zaskoczył dyrektora i z radością został przyjęty. 



Objazdy  zagraniczny  i  krajowy  zakończyły  się  wspólnym  zdjęciem  na  schodach  Biblioteki 

Naukowej  Wschodnio-Europejskiego Uniwersytetu Narodowego im.  Łesii  Ukrainki  w  Łucku. 

Objazd naukowy zagraniczny 2018r.  przeszedł do historii. Wszyscy odnieśli wrażenie, że wyjazd 

upłynął bardzo szybko. Niedawno wszyscy razem spotkaliśmy się na dworcu w Winnicy (niektórzy 

po wielogodzinnej podróży bez chwili odpoczynku, z bagażami), gdzie program naszego objazdu 

naukowego się rozpoczął. Dziś znajdujemy się w Łucku, oddalonym od punktu początkowego o 

kilkaset  kilometrów  w  kierunku  zachodniej  granicy  Ukrainy.  W  małym,  ciasnym  busie 

przemierzyliśmy wspólnie łącznie kilkaset kilometrów, zobaczyliśmy wiele miast, muzeów, świątyń 

różnych  wyznań,  wiele  cennych  kilku  -wiekowych  zabytków  architektury-  zamków  i  twierdz, 

fortów. Poznaliśmy liczne historie.  Wszystko,  co zobaczyliśmy, z pewnością  na długo utkwi w 

naszej pamięci i z sentymentem będziemy wracali do wspomnień z objazdu. Wielką wartością były 

wspólnie spędzone chwile z koleżankami i kolegami, mogliśmy się bliżej poznać, po prostu zżyć z 

sobą.  Jesteśmy pewni, że część uczestników objazdu z chęcią wróci jeszcze w niektóre poznane 

przez  nas  miejsca.  na  wschodnim  Podolu,  Wołyniu,  na sienkiewiczowski szlak ,,ogniem i 

mieczem”,  do  kresowych  stanic,  miejsc  pamięci  z  wojen  o  niepodległość  i  granice  w  latach 

1914-1920. W roku 100.lecia odzyskania prze Polskę niepodległości studenci SEW upamiętnili w 

wieli miejscach tę doniosłą rocznicę znacząc nasz szlak Zniczami Pamięci i Orłem RP I szarfą SEW 

UW. 

Koniec objazdu – ostatnie wspólne zdjęcie na schodach biblioteki uniwersyteckiej. Szczęśliwej drogi do Polski życzył 
wszystkim studentom płk. Tadeusz Krząstek.



Przez 11 dni i wieczorów relacje z każdego dnia objazdu przygotowywał zespół INFO w składzie; 

Jose  Rosiles  Sledzik,  Sławomir Kirdzik, Kacper Siennicki.  Wspomagał  nas  przez  cały  czas 

kierownik  objazdu  płk  Tadeusz  Krząstek.  Jesteśmy  zadowoleni,  że  nasze  losy  na  stronie 

internetowej SEW śledziło wile, z dnia na dzień, coraz więcej koleżanek i kolegów, studentów i już 

absolwentów nie tylko z Warszawy, ale z różnych stron świata. Nasze relacje uzupełniały zdjęcia 

fotoreporterów; Jose Rosiles Sledzika i Tadeusza Krząstka. Na początku objazdu zwracaliśmy się 

do wszystkich o wsparcie, o przekazanie nam zdjęć od uczestników objazdu, zdjęć towarzyskich 

zrobionych w czasie wolnym, godzinach wieczornych, gdy byliśmy na pełnym luzie. Niestety takie 

fotografie  do  zespołu  INFO na  razie  nie  dotarły.  Może  uda  się  je  zaprezentować  w  szerszym 

wymiarze w kronice, która ma być opracowana w najbliższej przyszłości. 

Jesteśmy przekonani, że internauci przyjmą życzliwie nasze dzienne relacje, docenią ofiarną pracę 

całego zespołu i kierownika objazdu. 

Życzymy przyjemnej lektury. Będzie nam miło, gdy zachęceni naszymi relacjami i fotografiami 

sami internauci ruszą w wakacyjne miesiące szlakiem objazdu zagranicznego SEW 2018 roku. 


