
Wyprawa geologiczno-krajoznawcza na Kresy

Ukraina, 21–26.09.2007

Wyprawê na Kresy zorganizowa³o Stowarzyszenie
Absolwentów Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyznaczona trasa prowadzi³a z Warszawy do Lwowa i
dalej, w kierunku po³udniowo-wschodnim. Wyjazd mia³ na
celu przybli¿enie uczestnikom wyprawy (ryc. 1) historii
dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej oraz budowy
geologicznej tej czêœci Ukrainy.

Trasa obejmowa³a urozmaicone krajobrazowo tereny
wschodniego Roztocza oraz dolin Dniestru i jego lewobrze-
¿nych dop³ywów, a tak¿e miejsca historyczne, takie jak: Lwów,
Olesko, Podhorce, Trembowlê, Ska³ê Podolsk¹, Kamieniec
Podolski, Chocim, Buczacz, Z³oczów i ¯ó³kiew. S¹ to
tereny badañ geologicznych, prowadzonych przed I Wojn¹
Œwiatow¹ i po niej przez geologów polskich: Jana Samso-
nowicza, Jana Czarnockiego, Romana Koz³owskiego,
Wilhelma Friedberga, W³adys³awa Szajnochê, Adama
£omnickiego i in., a nastêpnie rozwijanych przez geolo-
gów ukraiñskich i rosyjskich.

Wzd³u¿ trasy na Roztoczu Ukraiñskim, bêd¹cym konty-
nuacj¹ Roztocza Lubelskiego, w budowie geologicznej
pod³o¿a obserwowaliœmy ska³y górnokredowe i paleo-
geñskie oraz starszego paleozoiku, buduj¹cego nachylon¹
ku zachodowi monoklinê zachodnioukraiñsk¹. Monoklina
przykrywa ska³y krystaliczne tarczy ukraiñskiej. Warstwy
tej monokliny ods³aniaj¹ siê w g³êboko wciêtych dolinach
Dniestru, Seretu, Zbrucza i Smotrycza (ryc. 2).

Ods³aniaj¹ce siê na Roztoczu, a tak¿e w dolinie Dnie-
stru osady paleogenu, podobnie jak na polskim Roztoczu,
powsta³y w pó³nocnej czêœci zapadliska przedkarpackiego.
Tarcza ukraiñska od paleozoiku wykazuje sta³¹ tendencjê
do ruchów wznosz¹cych. Skutki ruchów tektonicznych
sztywnej tarczy s¹ widoczne w krajobrazie jako wyraŸnie
zarysowane linie tektoniczne. Za³o¿enia tektoniczne by³y
odnawiane tak¿e w czwartorzêdzie, czego dowodem s¹
g³êbokie wciêcia dolin rzek w pod³o¿e. Lokalizacja prawie
wszystkich zamków i twierdz jest œciœle powi¹zana z okre-
œlonymi zjawiskami geologicznymi.

Pojêcie Kresy czy Polskie Kresy datuje siê od czasów
Kazimierza Wielkiego. By³a to Polska Piastów, która gra-
nicami siêga³a tu od XIV wieku. W nastêpnych wiekach
granice Rzeczpospolitej przesunê³y siê jeszcze dalej na
wschód i w XVII wieku siêga³y a¿ za Dniepr. Wêdruj¹c po
Kresach warto mieæ œwiadomoœæ, ¿e Rzeczpospolita by³a
kiedyœ ponad dwa razy wiêksza ni¿ obecnie i ¿e w³aœnie
wschodnie jej krañce by³y przedmiotem zaciêtych walk
pomiêdzy mocarstwami s¹siaduj¹cymi z tymi ziemiami.
Dzisiejszy przebieg granic pañstw œwiadczy o tym, ¿e Pol-
ska przegra³a spór o ten obszar, pomimo ogromnej daniny
krwi jej bohaterów, broni¹cych zamków i twierdz, gêsto
rozlokowanych na wschodnich krañcach Rzeczpospolitej.

Dopiero œwiadomoœæ o 500 latach ci¹g³ych wojen, na
terenie o szerokoœci zaledwie 250 km, pozwala zrozumieæ
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Ryc. 1. Uczestnicy wyprawy przy zamku w Chocimiu. Fot. M. Æwiertniewski



przyczynê rozlokowania w odstêpach co kilkanaœcie lub
kilkadziesi¹t kilometrów tak du¿ej liczby twierdz, zamków
i fortyfikacji. Ka¿de pokolenie mia³o tutaj swoj¹ wojnê.
Tutaj ludzie nie umierali — tu ludzie ginêli. We wszystkich
zamkach i muzeach znajduj¹ siê portrety tych, którzy
ponieœli œmieræ podczas bitew. Mo¿liwe, ¿e w ostatnim
stuleciu szczególnie boleœnie.

Naukê historii o tym regionie rozpoczêliœmy od pozna-
nia dziejów Ksiêstwa Halicko-W³odzimierskiego z XIII
wieku ze stolic¹ we Lwowie. W XIV wieku Ruœ Halicka
wiod³a wieloletnie wojny z wojskami polskimi, wêgierski-
mi, litewskimi i tatarskimi. Ostatecznie gród wraz z
warownym zamkiem uleg³ armii polskiej i przez 400 lat, a¿
do koñca XVIII wieku, dzieli³ losy ca³ego pañstwa polskie-
go. Lwów sta³ siê oœrodkiem wojewódzkim. Jako miasto
wielonarodowoœciowe by³ zamieszkiwany przez Polaków,
Rusinów, Ormian i ¯ydów. Zawsze stanowi³ centrum kul-
turalne tej czêœci Rzeczpospolitej.

We Lwowie (Roztocze Lwowskie) na Górze Zamko-
wej, jak i na innych wzniesieniach w okolicy, ods³aniaj¹
siê ¿ó³to-szare, u³awicone piaskowce, poziomo lub skoœnie
warstwowane, zaliczone do miocenu (baden dolny). Pod
paleogenem wystêpuj¹ ska³y mastrychtu. Uczestnicy wypra-
wy znaleŸli u podnó¿a Góry Zamkowej zwietrzelinê jasnosza-
rych margli górnokredowych, w której wystêpuj¹ s³abo
zachowane skorupki ma³¿y (inoceramy).

Ze Lwowa trasa wiod³a na wschód przez Olesko, Pod-
horce i Z³oczów — siedziby rodów Sobieskich, Rzewuskich
i Radziwi³³ów. Przemieszczaj¹c siê w okolice Oleska i
Podhorec przesuwaliœmy siê skrajem urozmaiconego kra-
jobrazowo terenu Miodoborów, wzgórz zbudowanych z
osadów miocenu (baden górny–sarmat), reprezentowanych
przez zró¿nicowane facje rafowe z bogat¹ faun¹ ma³¿y
opisan¹ przez W. Friedberga w 1926 r.

Roztocze ukraiñskie, rozleglejsze i wy¿sze od polskie-
go, jest utworzone z raf algowo-koralowcowych, le¿¹cych
nad piaskowcami i zmiennej mi¹¿szoœci utworami gipsowy-
mi (baden œrodkowy). W³aœnie na izolowanych wzgórzach
tej czêœci Roztocza lokowano liczne zamki obronne, w tym
zwiedzany przez nas XIV-wieczny zamek w Olesku (ryc. 3).

W Olesku, które by³o dawn¹ posiad³oœci¹ Sobieskich,
mogliœmy podziwiaæ ogromny obraz przedstawiaj¹cy
zwyciêstwo Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.
Obraz jest w³asnoœci¹ kolegiaty rzymsko-katolickiej z
¯ó³kwi i obecnie w³adze koœcielne czyni¹ starania o zwrot
w³asnoœci. To w³aœnie w zamku w Olesku w 1629 r. urodzi³
siê Jan Sobieski. Po œmierci króla zamek zatrzyma³a dla
siebie, jako prywatn¹ w³asnoœæ, królowa Marysieñka.
Obecnie s¹ w nim prowadzone intensywne prace
remontowe przystosowuj¹ce go do potrzeb Lwowskiej
Galerii Sztuki. W galerii maj¹ byæ gromadzone zbiory
zebrane z okolicznych dworów, zamków i koœcio³ów.

Znajduj¹cy siê w najbli¿szym s¹siedztwie zamek —
pa³ac w Podhorcach — jest aktualnie równie¿ w trakcie
remontu. Pa³ac, stanowi¹cy w³asnoœæ rodu Rzewuskich,
od XVIII wielu by³ miejscem przechowywania bogatych
zbiorów obejmuj¹cych malarstwo, rzemios³o artystyczne,
militaria i bibliotekê. W XX wieku, po 1945 r., zosta³
zamieniony na zak³ad leczniczy dla umys³owo chorych.
Obecnie, w XXI wieku, po generalnym remoncie ma on
pe³niæ rolê rezydencji rz¹dowej.

Nastêpnym zamkiem na trasie wyprawy by³ zamek w
Skale Podolskiej. S¹ to obecnie ju¿ tylko ruiny zamku

wzniesionego w XIV wieku na skalnym cyplu ponad jarem
Zbrucza. W pionowej œcianie jaru ods³aniaj¹ siê utwory
paleozoiku. Rzeka Zbrucz, podobnie jak Dniestr, stanowi¹
naturaln¹ liniê obronn¹ i jednoczeœnie liniê graniczn¹. W przed-
wojennej historii Polski Zbrucz stanowi³ wschodni¹ grani-
cê II Rzeczpospolitej. W Skale Podolskiej od wieków
przecina³y siê szlaki handlowe wiod¹ce z Krymu do Lwo-
wa i Krakowa, toczyli o nie wojny Litwini, Kozacy, Tata-
rzy i Rusini.

Po przekroczeniu dawnej granicy II Rzeczpospolitej na
Zbruczu wyruszyliœmy na po³udniowy wschód, w stronê
granicy I Rzeczpospolitej, tj. do Kamieñca Podolskiego.

Zatem na trasie naszej wyprawy znalaz³y siê trzy grani-
ce Polski: pierwsza Piastowsko-Jagielloñska, druga przed-
wojenna i trzecia obecna. Ostatnio powsta³a jeszcze jedna
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prekambryjskie ska³y krystaliczne

Ryc. 2. Mapa geologiczna odkryta zachodniej Ukrainy (depresja
Prypeci, tarcza ukraiñska, monoklina zachodnio-ukraiñska) wg E.P.
Burns, 1957



granica, która jest granic¹ Unii Europejskiej. W miarê
przemieszczania siê wyprawy w kierunku po³udniowym,
wkraczaliœmy w obszar wojen litewsko-polsko-kozacko-
ruskich i podbojów tureckich, a póŸniej wojen austriac-
kich, wêgierskich i rumuñskich. W wyniku koniecznoœci
obrony przed najazdami z zewn¹trz w XVII wieku rozbu-
dowano twierdze: Kamieniec Podolski (ryc. 4), ¯waniec i
Okopy Œw. Trójcy.

Do budowy najwa¿niejszej fortyfikacji w Kamieñcu
Podolskim wykorzystano specyficzne ukszta³towanie terenu.
Kamieniec Podolski by³ okreœlany kiedyœ jako „Per³a na
Kamieniu”. Stare miasto — gród warowny — le¿y na owal-
nym p³askowy¿u o powierzchni 120 ha, otoczonym g³êbokim,
skalistym w¹wozem rzeki Smotrycz. W wysokich zboczach
g³êboko wciêtej doliny uczestnicy wyprawy mogli zaobserwo-
waæ le¿¹ce poziomo grubo³awicowe szare wapienie, które
powsta³y w p³ytkim, ciep³ym morzu. W wapieniach wystê-
puj¹ szcz¹tki szkieletów fauny. Szczególnie liczne s¹ kora-
lowce, widoczne na zwietrza³ych powierzchniach ska³.
Ska³y te zaliczono do górnego syluru (ludlow) wykszta³cone-
go tu w facji wapiennej.

Nastêpn¹ twierdz¹ na po³udniowym wschodzie Rzecz-
pospolitej by³a fortyfikacja w Chocimiu nad Dniestrem.
Znalezione w tym rejonie monety rzymskie z II i III wieku
naszej ery œwiadcz¹, ¿e tutejsza ludnoœæ utrzymywa³a sto-
sunki handlowe z ówczesnymi prowincjami rzymskimi, a
przeprawy przez Dniestr ju¿ w tamtych czasach strzeg³a
twierdza w Chocimiu. Pierwszy murowany zamek powsta³
tu w XIII wieku jako twierdza broni¹ca ruskiego grodu roz-
wijaj¹cego siê od X wieku. W nastêpnych stuleciach,
zw³aszcza w okresie od XIV do XVII wieku, teren Choci-
mia sta³ siê przedmiotem zaciek³ych walk miêdzy Polsk¹,
Litw¹, Mo³dawi¹ i Turcj¹, g³ównie wzd³u¿ naturalnej gra-
nicy jak¹ stanowi³ Dniestr. Waœnie w dolinie Dniestru, w
okolicy wsi Kitajgorod (Bakota), mogliœmy bli¿ej poznaæ
budowê geologiczn¹ rejonu (ryc. 5). W wysokiej skarpie
doliny ods³aniaj¹ siê pod ska³ami miocenu osady paleoge-
nu. Na marglach kredowych, w których wykuto w daw-
nych wiekach cele mnichów (dziœ jest to miejsce
pielgrzymek), le¿¹ parometrowej mi¹¿szoœci piaski
glaukonitowe, spojone krzemionk¹ pochodzenia organicz-
nego. Miejscami nagromadzenie krzemionki jest tak du¿e,
¿e tworzy ona soczewki i p³askury krzemienne. S¹ to utwo-
ry paleogeñskiego morza, siêgaj¹cego tu z terenów Polski.
Margle kredowe, ods³oniête w Kitajgorodzie dziêki nie-
dawnym osuwiskom, s¹ bia³e, miêkkie, o s³abo zaznaczo-
nym warstwowaniu. W tej g³êboko wciêtej dolinie
Dniestru wystêpuj¹ najstarsze ska³y, które spotkaliœmy na
trasie wyprawy. S¹ to szare ³upki ilasto-mu³owcowe z hie-
roglifami oraz faun¹ graptolitow¹ dolnego syluru (ryc. 6).
£upki ods³aniaj¹ siê nisko pod marglami kredowymi, tu¿
nad brzegiem rzeki.

Rejon Bakoty by³ najdalszym punktem wyprawy,
stamt¹d wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ ku pó³nocnemu
zachodowi do miejscowoœci Krzywcze. Tutaj uczestnicy
wyprawy mogli ogl¹daæ ska³y gipsowe Podola. W miej-
scowoœci tej w wysokim zboczu w¹wozu znajduje siê

jaskinia, ostatnio przystosowana do celów turystycznych.
D³ugoœæ udostêpnionej nam trasy wynosi³a ok. 2,5 km! Jest
to ciekawy przyk³ad jaskini, która w odró¿nieniu od wiêk-
szoœci jaskiñ powsta³ych w ska³ach wêglanowych nie ma
szaty naciekowej. Wiêkszoœæ urozmaiconych form skal-
nych przypominaj¹cych figury, np. sowê czy g³owê wo³u,
zawdziêcza powstanie ró¿nym rodzajom spêkañ ska³ i
wyp³ukaniu gipsu. Na œcianach s¹ widoczne przekroje licz-
nych kryszta³ów gipsu o du¿ych rozmiarach, wykszta³-
conych w postaci tzw. jaskó³czych ogonów (ryc. 7).

Kieruj¹c siê z powrotem ku zachodowi trasa wyprawy
przekroczy³a podkredow¹ granicê wschodniego zasiêgu
ska³ dolnodewoñskich. W mieœcie Buczaczu bruki wyko-
nano z czerwonych piaskowców kwarcowych opisanych
przez J. Samsonowicza jako old red. Miejscowe piaskowce
i wapienie stanowi³y podstawowy budulec zamku, syste-
matycznie rozbudowywanego od XIV wieku. W wieku
XVII, gdy w 1672 r. pad³a obrona Kamieñca Podolskiego,
na podzamczu w Buczaczu (pod lip¹) zawarto niechlubny
pokój polsko-turecki. Zamek w Buczaczu nie podda³ siê
wówczas nawale tureckiej. Broniony przez ¿onê wojewo-
dy brac³awskiego, Teresê Potock¹, pozosta³ niezdobyty.
Wojewodzina Potocka s³a³a pos³añców do su³tana z infor-
macjami, ¿e oblega on twierdzê bronion¹ przez
bia³og³owê, co przynosi³o wielk¹ ujmê wojskom padysza-
cha.

Zwiedzane przez nas zamki obronne i twierdza by³y
skuteczn¹ tarcz¹ Europy przed atakami wojsk kozackich,
tatarskich i tureckich. Teraz biura turystyczne powinny
organizowaæ wycieczki z Europy na te ziemie, ¿eby poka-
zywaæ, jak to w przesz³oœci polskie przedmurze Europy
stanowi³o skuteczn¹ obronê przed mahometañsk¹
nawa³nic¹.

Do zorganizowania wyprawy zaanga¿owaliœmy Biu-
ro Turystyczne QUAND z Tomaszowa Lubelskiego
(www.quand.com.pl). Nale¿y przyznaæ, ¿e wszystko by³o
przygotowane perfekcyjnie. Mieliœmy 3 wspania³ych
przewodników: Dorotê Chudobê z biura QUAND, która
dowioz³a nas do Lwowa, a w drodze powrotnej przewioz³a
z ¯ó³kwi do Warszawy. Od Lwowa prowadzi³a nas Jadwi-
ga Pañkowska, a jeszcze dalej w Kamieñcu Podolskim
pomaga³ jej Igor Dani³ow z biura Igor-company.

Nasze Stowarzyszenie Absolwentów Geologii, poza
dzia³alnoœci¹ obejmuj¹c¹ zg³êbianie wiedzy geologicznej i
podtrzymywanie wiêzów kole¿eñskich, propaguje utrwa-
lanie wiedzy o Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego i jego absolwentach poprzez opracowywanie i
wydawanie drukiem okolicznoœciowych ksi¹g pami¹tko-
wych z histori¹ wydzia³u i wspomnieniami absolwentów o
sobie i innych. W roku bie¿¹cym z okazji 55. rocznicy
Wydzia³u Geologii UW stowarzyszenie opracowa³o i
wyda³o drukiem kolejn¹ ju¿ Ksiêgê Pami¹tkow¹.

Informacje o dzia³alnoœci Stowarzyszenia Absolwen-
tów Geologii s¹ przedstawione na stronie internetowej
www.geo.uw.edu.pl/ABSOLWENCI.

Ewa Stupnicka & Jerzy W. Bareja
Serwis fotograficzny na str. 84
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Wyprawa geologiczno-krajoznawcza na Kresy
Ukraina, 21–26.09.2007 (patrz str. 25)
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Ryc. 3. Zamek Króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieñki
w Olesku

Ryc. 4. Twierdza z XIV–XVIII w. w Kamieñcu Podolskim

Ryc. 6. Graptolit ze ska³ dolnosylurskich w Kitajgorodzie. Fot.
A. Barczuk

Ryc. 7. „Jaskó³cze ogony” w jaskini Krzywcza

Ryc. 5. G³êboko wciêta dolina Dniestru w rejonie Bakoty. Fot. 3, 4, 5 i 7 Z. i M. Æwiertniewscy
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