
 

 

DZIEŃ TRZECI - 1.06.2018 - ŻYTOMIERZ 
 
 Trzeci dzień naszego objazdu naukowego znów przywitał nas niesprzyjającą pogodą. Żar lał się z nieba. Mimo 
to spędziliśmy go bardzo aktywnie. 

 
 
 Rano udaliśmy się na Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki na kolejny panel naukowy, 
odbywający się pod hasłem "Ukraińska myśl polityczna w okresie I wojny światowej". Studium Europy Wschodniej 
reprezentowali studenci: Konrad Karasiński (Koncepcje polityczne i poglądy społeczne Symona Petlury), Kacper 
Podyma (Koncepcje polityczne i idee historyczne Mychajło Hruszewskiego) oraz Michał Kalkowski (Koncepcje 
polityczne i poglądy społeczne hetmana Pawło Skoropadskiego). Po stronie ukraińskiej swoje referaty wygłosili: Ołeksij 
Herasymczuk (Polskie stronnictwa polityczne pod koniec XIX w. – na początku XX w. i ich stosunek do rozpoczęcia I 
wojny światowej) i Nazarij Hardzel (Pozycja ukraińskich sił politycznych do I wojny światowej). Głównym moderatorem 
całego wydarzenia był dr Kazimierz Wóycicki. 

Filharmonia w Żytomierzu— dawny Teatr Polski. 

płk. Tadeusz Krząstek i dr Kazimierz Wóycicki, rektor Halina Jewgeniwna i prorektor Natalia Andrijwna. 

Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu. 



 

 

 
  
 

 
 
 

  

Symbol Polski i Ukrainy oraz Uniwersytetu 

Żytomierskiego. 
dr Kazimierz Wóycicki — główny moderator panelu.  

Paneliści i moderatorzy ze strony ukraińskiej.  



 

 

 

Uczestnicy panelu na Uniwersytecie Żytomierskim. 



 

 

   

Rozpoczyna się przerwa na obiad. Rozchodzimy się wszyscy w różnych kierunkach, ale i tak po kilku 

minutach znowu jesteśmy razem. Objazd łączy, nie możemy się rozstać.  



 

 

 Po zakończeniu paneli zaczęliśmy zwiedzać miasto. Jego historię przybliżył nam Igor Gralczyk. Dzięki temu 
mogliśmy uzyskać pełen obraz miejsca, w którym się znaleźliśmy. Powstało ono około XIV wieku i od tamtej pory 
rozwijało się pod znakiem wielokulturowości. Szczególną część społeczeństwa stanowili Żydzi, którzy do wybuchu II 
wojny światowej oraz okresu Holokaustu po wkroczeniu Niemców mieli ogromny wkład w bogactwo miasta. O 
pogromach ludności żydowskiej zarówno w mieście, jak również na całym Wołyniu w latach 1918-1920 opowiedział 
Adrian Wielec. 

 
 
 
 
 Udaliśmy się również pod Katedrę św. Zofii z połowy XVIII w. Jej losy, jak również losy całej społeczności 
katolickiej w Żytomierzu przybliżył nam ponownie Adrian. Świątynia została ufundowana przez biskupa Samuela Jana 
Ożgę. Wewnątrz zachowało się jej barokowe wyposażenie. W czasach sowieckich, w wyniku represji reżimu, została 
ona zamknięta, co jednak nie zniechęciło wiernych do udawania się na organizowane spontanicznie nabożeństwa. 
Kapłani pełniący tam posługę byli represjonowani. 

Z naszym pędzidłem, ukraińskim królem szos, który warczy, kopci i ma wiecznie zepsuty mikrofon. Jedzie 

natomiast niezawodnie i z tego się bardzo cieszymy. 

Adrian Wielec z informacją o katedrze rzymskokatolickiej pw. św. Zofii. 



 

 

 
 Znaleźliśmy dom, w którym część swojego życia spędził Józef Kraszewski. Dzięki Kajetanowi 
Szymaszczykowi mieliśmy okazję, by uzupełnić dotychczasowe informacje o twórcy, który miał niebanalny wkład w 
rozwój polskiej literatury. Stamtąd udaliśmy się do zlokalizowanej w pobliżu tablicy Jarosława Dąbrowskiego, 
wykonanej jeszcze w czasach sowieckich (należy podkreślić, że tekst umieszczony na niej został napisany wyłącznie 
po rosyjsku). 

 
Wspólne zdjęcie na tle domu znanego polskiego powieściopisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. 



 

 

 

 Odwiedziliśmy również stary cmentarz rzymskokatolicki, który nie uległ poważniejszym zniszczeniom w 
okresie represji wymierzonych w związki wyznaniowe. Założony został w 1762 roku, zaś o sławnych osobach tu 
pochowanych opowiedział nam Kacper Podyma. Odwiedzając ich groby, widzieliśmy wiele nagrobków z inskrypcjami 
świadczącymi o długiej historii tego miejsca.  

 

Tablica ku czci Jarosława Dąbrowskiego. 

Na starym cmentarzu polskim w Żytomierzu z naszym przewodnikiem Kacprem Podymą. 



 

 

  

 

Przy grobie rodziców znakomitego pianisty i polityka Jana Ignacego Paderewskiego. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 Podczas popołudniowego spotkania omówiliśmy kolejne referaty naukowe - o programie federacyjnym Józefa 
Piłsudskiego, zarówno w kwestii założeń, jak i realizacji, wypowiedział się Konrad Karasiński. Z kolei nad problemem 

Grób powstańców styczniowych. Mimo, że jest w gęstych krzakach, widać że miejscowi Polacy dbają o to 

miejsce i pamiętają o bohaterach walki o niepodległości na Wołyniu. 



 

 

okręgów żytomierskiego, winnickiego i równieńskiego w Kijowskiej Komendzie Nr 3 Polskiej Organizacji Wojskowej 
pochylił się Krzysztof Zarecki 

 

 

W Żytomierzu, także zwiedziliśmy Sobór Przemienienia Pańskiego. 

Adrian Wielec w roli nawigatora — żelazna zasada weszła w życie. Każdy z nas prowadzi do swojego 

punktu pracy.  


