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 Zgodnie z planem, w środę, w godzinach porannych, rozpoczęliśmy wszyscy pierwszy dzień 

objazdu naukowego na dworcu kolejowym w Winnicy. Stanęliśmy przed tablicą upamiętniającą 

spotkanie atamana Ukraińskiej Republiki Ludowej, Symona Petlury oraz marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

 W wyznaczonym miejscu zbiórki pojawili się wszyscy uczestnicy objazdu oraz kadra 

naukowa w składzie płk. rez. nawig. Tadeusz Krząstek, dr Radzisława Gortat, dr Kazimierz Wóycicki 

i mgr Karina Zborowska. Swoją obecnością zaszczyciła nas wicekonsul, III sekretarz Magda 

Arsenicz oraz przewodniczący Stowarzyszenia Polonijnego „Kresowiacy” w Winnicy, Pan Jerzy 

Wójcicki. Po krótkich przemówieniach otwierających cały objazd wygłoszony został pierwszy 

komunikat poświęcony historii tablicy pamiątkowej i spotkaniu naczelników dwóch państw – Polski 

i Ukrainy. Wygłoszony on został przez Kingę Kosibę. 

 
Otwarcie objazdu 



 

 
  

Kinga Kosiba wygłasza informacje o historii tablicy pamiątkowej 

Ceremonia postawienia zniczy pamiątkowych na dworcu kolejowym w Winnicy 



 
 

 

Poznawanie miasta rozpoczęliśmy w centrum. W tym czasie 

udało nam się zobaczyć większość ważnych zabytków związanych ze 

wspólną historią polsko-ukraińską, jak również miejsc poświęconych 

dawnej obecności Polaków w Winnicy. Mieliśmy również wiele okazji, 

by poznać jego historię oraz specyfikę kulturową. 

 Po prezentacji historii Winnicy zwiedzanie rozpoczęliśmy przy 

głównej ulicy, przy dawnym hotelu Savoy, w którym Piłsudski i 

Petlura podpisali odezwę do narodu ukraińskiego i wygłosili toasty na 

cześć podpisanego układu i konwencji wojskowej. 

 

 

Studenci, kadra i Honorowi Goście pod tablicą pamiątkową z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego i 
Atamana Petlury. 

Tablica upamiętniająca 
Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego na budynku dawnej 
Rady Miasta. 



 
  

 
 

 

Dwaj Wójciccy — Jerzy z Winnicy i Kazimierz z Warszawy. 

Cała grupa pod tablicą pamiątkową. 



Działalność polityczną i wojskową najważniejsze rozdziały życia Atamana Symona Petlury 

przybliżył nam nasz kolega, Piotr Menkus. Referat swój wygłosił przy ławce z sylwetką Petlury. Ten 

symboliczny pomnik został postawiony w ubiegłym roku. Usytuowano go koło domu, w którym w 

1920 r. mieszkał ataman. Piotr przedstawił nam również historię Synagogi Głównej w Winnicy, 

opowiadając jednocześnie o losach społeczności żydowskiej w mieście a także dawnego gmachu 

Dumy Miejskiej. 

 

 
 Uczestnicy objazdu przy „Ławce Petlury”. 



 
  

 
 

Zaznaczyliśmy swoją obecność zniczem z orłem Rzeczypospolitej z szarfą SEW-UW. 

„Ławka Petlury” — pomnik przy domu, w którym mieszkał Ataman. 



Podczas całodziennego spaceru poznawczego zobaczyliśmy również wiele innych obiektów, 

w tym kościół Dominikanów, Kapucynów, Sobór Przemienienia Pańskiego oraz Okręgowe Muzeum 

Etnograficzne. Znajduje się w nim zabytkowy stół, na którym podpisano odezwy do Ukraińców.  

 

 
 

 
 

Plakat wystawy: „Ukraińska rewolucja 1917-1921 r. na terenach Podola”.  

Pokój Symona Petlury. 



 
 

 

 

Studenci SEW przy historycznym stole Atamana. 

Flaga Ukrainy i Winnicy 



 

Fragment Synagogi w Winnicy. 



 
 

 Natalia Kacprzak opowiedziała nam o historii Winnicy – zarówno jej dobrych jak i złych 

stronach (m.in. o mordzie w Winnicy przy Pomniku Ofiar Totalitaryzmu Sowieckiego oraz walkach 

o Winnicę w 1919 i 1920 roku). Dzięki temu późniejsze samodzielne zwiedzanie miasta było dla nas 

znacznie łatwiejsze. 

Pierwsza z lewej strony, główna przewodniczka po Winnicy — Natalia Kacprzak. 

Hotel Savoy i tablica upamiętniająca: „W tym budynku w 1919 r. znajdował się tymczasowo rząd 
Ukraińskiej Republiki Ludowej” 



 
 

 
Po wygłoszeniu przygotowanych uprzednio referatów i komunikatów na temat ważnych dla tematu objazdu 

zagadnień, miejsc i zabytków związanych ze stolicą Podola kadra objazdu zarządziła wyczekiwany 

odpoczynek. Po kilkugodzinnym spacerze w prażącym słońcu uczestnicy objazdu mieli nareszcie kilkadziesiąt 

minut wytchnienia. Po zasłużonym wypoczynku i uzupełnieniu energii oraz brakujących płynów uczestnicy 

objazdu udali się w kierunku Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Tam właśnie czekał na nas Konsul 

Damian Ciarciński, Wicekonsul, II sekretarz Agnieszka Góralska, Wicekonsul oraz III sekretarz Magda 

Arsenicz. Konsul pokazał nam dokładnie miejsce swojej pracy, mieliśmy okazję zobaczyć jedną z 

najnowocześniejszych placówek dyplomatycznych RP na świecie. Po krótkiej wycieczce spotkaliśmy się z 

Konsulem na dłuższym briefingu, podczas którego omówił aktualnie realizowane zadania konsulatu, 

współpracę z ośrodkami polonijnymi na Podolu, w Czerniowcach, Kamieńcu Podolskim. Miła atmosfera 

spotkania była okazją do ciekawych rozmów. Konsul opowiadał nam o swoich codziennych obowiązkach. 

Mieliśmy okazję dowiedzieć się z czym wiąże się tak odpowiedzialna praca jak służba dyplomatyczna. 

Porozmawialiśmy o współpracy polsko ukraińskiej, o życiu politycznym Ukrainy, a także o problemach jakie 

stoją do rozwiązania przed naszymi państwami w najbliższej przyszłości. Konsul opowiedział o życiu w 

Winnicy, a także różnicach okręgu konsularnego, w którym jest obwód winnicki, żytomierski, chmielnicki i 

czerniowiecki w stosunku do innych okręgów konsularnych RP na Ukrainie. Pan Konsul Damian Ciarciński 

jako absolwent SEW UW opowiedział nam także o tym jak wyglądały nasze studia kilkanaście lat wcześniej 

oraz przybliżył nam swoją ścieżkę kariery po opuszczeniu progów Studium. Pan Jerzy Wójcicki opowiedział 

nam o działalności na ziemi winnickiej stowarzyszenia „Kresowiacy”. Usłyszeliśmy o uroczystościach oraz 

konkursach jakie organizuje stowarzyszenie, pan prezes dał nam także do lektury świeże wydanie „Słowa 

Spotkanie w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy — W środku stoi Konsul Generalny 
Damian Ciarciński, absolwent SEW z 2006 r.  



Polskiego”, którego jest naczelnym redaktorem. Na koniec spotkania kierownik objazdu wręczył konsulowi 

indeks wydany w 2010 roku ze zdjęciami wszystkich absolwentów SEW z lat 2000 – 2010. Był to wyjątkowo 

symboliczny i miły upominek. Tą wartościową i pouczającą wizytą w Konsulacie zakończył się program 

naukowy pierwszego dnia objazdu i grupa udała się w celu zakwaterowania do Hotelu Podillia. Po godzinnym 

wypoczynku grupa opuściła hotel i na zaproszenie Konsula Damiana Ciarcińskiego udała się na kolację do 

restauracji „Kozacka Chata”. W tym miejscu w mniej formalnej atmosferze ponownie mieliśmy przyjemność 

spotkać się z Panem Konsulem, Paniami Wicekonsul oraz prezesem Jerzym Wójcickim. Ponowne spotkanie 

w tak zacnym gronie było okazją do jeszcze większej liczby ciekawych rozmów. Konsul okazał się nie tylko 

dyplomatą, ale także naszym starszym kolegą. Uczestnicy objazdu naukowego SEW zostali świetnie przyjęci 

przez Pana Konsula, a zważywszy na związek Konsula z naszym studium była to także wizyta sentymentalna. 

 

 

 

Wspólna kolacja w Kozackiej Chacie 
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