
Kamieniec Podolski jest ponad 100 tysięcznym miastem leżącym nad rzeką Smotrycz, która w głębokim 
kanionie opływa miasto i twierdzę, zamykając je naturalną fosą. Historia Kamieńca sięga w głąb wieków. 
Miasto, powstało w drugiej połowie XII wieku. W 1434 roku zostało przyłączone do Korony.  
Aż do połowy XVII wieku kamieniecka twierdza dobrze spełniała swoje zadanie obronne.  Miała opinię 
niezdobytej fortecy na kresach Chrześcijaństwa. Po trzystuletnim władaniu miastem przez Polskę twierdza 
została zdobyta przez Turków. Kamieniec wrócił do Rzeczpospolitej dopiero w 1699 roku, ale nie odzyskał 
swojego dawnego znaczenia i siły. Podczas II Rozbioru Polski, w roku 1793 ostatni komendant twierdzy 
Antoni Złotnicki oddał go bez walki Rosjanom.  
 
W 1918 roku założono tam pierwszy ukraiński uniwersytet, a miasto stało się na krótko stolicą niepodległej 
Ukrainy. Po traktacie Brzeskim w 1918 roku Kamieniec wszedł w skład Ukraińskiej Republiki Ludowej.  
Ciężkie straty przyniosła okupacja hitlerowska. Zniszczeniu uległ Nowy Most i zabudowa centralnej części 
starego miasta. Po przejęciu miasta przez ZSRR, ludność Ukraińską wysiedlono, a wszystkie ośrodki 
państwowości ukraińskiej zniszczono. 
 
Najcenniejsza budowla sakralna Kamieńca to katedra Rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła. Na teren 
katedry prowadzi brama triumfalna zbudowana w 1781 roku.  
Katedra kamieniecka jest jedynym na świecie kościołem katolickim, przed którym stoi minaret pozostałość  
z czasów tureckich. Ustawiono na nim drewnianą figurę Matki Boskiej. W 1756 r. zastąpiono ją 4,5 m. 
pozłacaną rzeźbą sprowadzoną z Gdańska, wykonaną ze stopu miedzi i srebra.  
 
Na centralnym placu miasta, Rynku Polskim stoi XV wieczny Ratusz Polski. W sąsiedztwie znajduje się 
ośmioboczny barokowy pawilon Studni Ormiańskiej z 1760 roku. Studnia głębokości 55 m została wykuta  
w XVI wieku w litej skale.  
 
Największą atrakcją i najcenniejszym zabytkiem Kamieńca jest Twierdza, która składa się ze Starego Zamku 
(XIV-XVI w.) i Nowego Zamku (XVII-XVIII w.). Wznosi się ona na wzgórzu otoczonym jarem Smotrycza  
i jego niewielkim dopływem zamykającym dostęp do miasta od zachodu.  Potężna twierdza, wywiera głębokie 
wrażenie na zwiedzającym. Patrząc na tą ogromną budowlę mamy wrażenie jakby wehikuł czasu przeniósł nas 
w czasy średniowiecza. Sława Kamieńca przetrwała znacznie dłużej niż jego znaczenie militarne dzięki 
Henrykowi Sienkiewiczowi, który umieścił w nim akcję ostatniej części Trylogii.  
 


