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SPRAW OZDANIE Z PODRÓŻY HISTORYCZNEJ STUDENTÓW  V ROKU 
HISTORII FILH AKADEM II ŚW IĘTOKRZYSKIEJ W  PIOTRKOW IE TRY
BUNALSKIM  W  DNIACH 6-13 PAŹDZIERNIKA 2001 R. PO UKRAINIE

W dniu 6 października 2001 r. 40-osobowa grupa studentów wraz z opiekunami 
dr. Arkadiuszem Adamczykiem, dr Patrycją Adamczyk, dr. Markiem Dutkiewiczem 
i organizatorem wyprawy Witoldem Gapikiem przekroczyła granicę polsko- 
ukraińską w Medyce. Pierwszym celem podróży było Beresteczko, gdzie w dniach 
28-30 czerwca 1651 roku stoczona została trzydniowa bitwa między wojskami ko
ronnymi a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi. Poza zapoznaniem się z polem 
bitwy zwiedzano dwie zabytkowe cerkwie i muzeum, w którym zgromadzono 
przedmioty odnalezione w czasie prac archeologicznych prowadzonych na tym te
renie. Następnie, późnym popołudniem, uczestnicy podróży przybyli do miejscowo
ści Podhorce gdzie znajduje się pałac Koniecpolskich. Budowę tego olbrzymiego 
założenia architektonicznego rozpoczął w 1637 roku hetman Stanisław Koniecpol
ski. Obecny wygląd pałac zawdzięcza późniejszemu właścicielowi -  Wacławowi 
Rzewuskiemu. Oprócz rezydencji zwiedzano kościół zamkowy wybudowany w la
tach 1752-1766 dzięki fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego.

Dzień 7 października poświęcony został zwiedzaniu Krzemieńca. W pierwszej 
kolejności oglądano słynne Liceum Krzemienieckie założone w 1803 roku przez 
Tadeusza Czackiego. Następnie, na Górze Bony, zwiedzano ruiny zamku. Jego po
czątki datowane są na XII wiek a ostatnia przebudowa została dokonana w XVI 
wieku. Został zdobyty i zniszczony w 1648 r. Po południu wycieczka pojechała do 
Poczajowa gdzie oglądano tamtejszy klasztor, którego początki sięgają XIV wieku. 
W kolejnym dniu, 8 października, trasa wycieczki wiodła na południe, w kierunku 
środkowego Podola. W trakcie jazdy zwiedzano pałac w Wiśniowcu, zamek i ko
ściół Bernardynów w Zbarażu i zamek w Trembowli.

W dniu 9 października wycieczka dotarła do miasta fortecy -  Kamieńca Podol
skiego, otoczonego rzeką Smotrycz wijącą się w głębokim wąwozie. Pierwszym 
celem był Stary Zamek, którego górne partie pochodzą z XV wieku, a także przyle
gający do niego Nowy Zamek -  jego budowę rozpoczęto w 1620 roku. W kolejnym 
dniu, 10 października, po noclegu w domu biskupa kamieniecko-podolskiego, zwie
dzano katedrę pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, minaret turecki. Po południu wy
ruszono do Chocimia gdzie oglądano zamek oraz XVII wieczne umocnienia. Wie
czorem, zwiedzano ukryty nad brzegiem Dniestru monaster. W dniu 11 
października, grupa przejechała przez Zaleszczyki i dotarła w Gorgany do miejsco
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wości Jaremcze. Stamtąd, w dniu 12 października, wyruszono pieszo na szczyt zwa
ny przez miejscowych Jawor o wysokości 1750 m n. p. m.

Ostatni dzień wycieczki 13 października, poświecono na pobieżne, bo jedynie 
kilkugodzinne zwiedzanie Lwowa. Granicę przekroczono ok. godz. 18:00.

Należy podkreślić, że studenci przygotowali i przedstawili w zwiedzanych 
miejscach przygotowane samodzielnie referaty poświęcone historii ogladanych 
obiektów, a na polach bitew omawiali ich przebieg. Podróż dała możliwość 
skonfrontowania wiedzy pozyskanej w trakcie studiów z wieloma zabytkami 
architektury, polami bitewnymi czy zbiorami muzealnymi.

W zorganizowaniu podróży, a zwłaszcza przy przekraczaniu granic, pomocy 
udzieliły placówki Straży Granicznej z Medyki oraz Żandarmerii z Przemyśla.


