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Drugi dzień objazdu zaczęliśmy 

wcześniej. Czekało nas nowe wyzwanie 

merytoryczne — pierwszy panel. Na 

Uniwersytecie Donieckim, znajdującym się na 

emigracji w Winnicy, studenci Studium Europy 

Wschodniej razem ze studentami ukraińskimi 

uczestniczyli w panelu poświęconemu tematowi 

Sojuszu Piłsudski-Petlura w 1920 r. w 

historiografii i świadomości historycznej 

Polaków oraz Ukraińców. Na spotkaniu 

obecni byli przedstawiciele Konsulatu 

Generalnego RP w Winnicy – Pan Konsul 

Generalny Damian Ciarciński i Panie Wicekonsul, II 

sekretarz Agnieszka Góralska, oraz III sekretarz 

Magda Arsenicz, którzy również wysłuchiwali 

referatów wygłaszanych przez studentów. 

  

  

Herb Uniwersytetu Donieckiego im. Wasyla Stusa. 

Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński 



Panel moderował dr Kazimierz 

Wóycicki. Studium Europy 

Wschodniej reprezentowali: Piotr 

Menkus (Ukraina w czasie I wojny 

światowej w latach 1914-1917), 

Adrian Wielec (Petlura i rok 1920 w 

najnowszej historiografii polskiej) 

oraz Igor Gralczyk (Sojusz Piłsudski-

Petlura w najnowszej historiografii 

ukraińskiej). Przedstawicielami 

Uniwersytetu Donieckiego w 

Winnicy byli: Waleria Hudz’, Kyrylo 

Mieliekiescew oraz Daryna Reznyk. 

Całe wydarzenie pobudziło 

aktywność studentów, którzy po 

wysłuchaniu referatów naukowych 

włączyli się czynnie do dyskusji. 

Okazało się, że studenci ukraińscy 

dość dobrze znają historię i relacje obu narodów z lat 1918-1920 r. i że są odmienne interpretacje i 

rozbieżności w ocenach tych samych wydarzeń historycznych. 

Roll up z symboliką paneli przywieziony z Warszawy. 

Nasi paneliści — siedzą od lewej strony: Adrian Wielec, Igor Gralczyk i Piotr Menkus. Referat 
wygłasza studentka z Winnicy. 



 
 

 

 

 

 

  

Dr Kazimierz Wóycicki w swoim żywiole. 

Uczestnicy panelu.  



 

 
 

 
 

 

Gospodarze byli bardzo mili i uprzejmi. Oprowadzili nas po nowym kampusie w Winnicy, 

opowiedzieli historię swojego uniwersytetu oraz przedstawili nam, w jak trudnych warunkach 

funkcjonuje obecnie ich uczelnia.  

Uczestnicy panelu.  

Uczestnicy panelu.  



 Aktualny kampus Uniwersytetu Donieckiego w Winnicy mieści się w dawnej fabryce 

biżuterii, która została przystosowana do pełnienia funkcji naukowych. Musiały się tam znaleźć sale 

wykładowe oraz konferencyjne dla 9 wydziałów. Życie studenckie w tym miejscu jest bardzo 

aktywne – sami studenci namalowali na ścianach i korytarzach murale związane z Ukrainą, a 

zwłaszcza z Donieckiem i Winnicą, a także nauką, wiedzą ogólną oraz młodością.  

  

 

Szczególną uwagę naszych studentów zwrócił fragment sali tradycji Uniwersytetu 

Donieckiego ukazujący udział studentów w obronie Doniecka podczas walk z separatystami w 2014 

r. oraz na Kijowskim i Donieckim Majdanie. 

 Zwiedzanie Uniwersytetu skończyliśmy w sali kultury polskiej, gdzie prowadzone są 

wykłady z języka polskiego, a także od czasu do czasu organizowane są pokazy filmowe, na 

których wszyscy chętni mogą zapoznać się z polską kinematografią. 

Naszą przewodniczką była prorektor ds. naukowo-pedagogicznych, prof. Tatiana Orechowa.  

Symboliczny mural łączący Donieck z Winnicą wykonany przez studentów. 

Pamiątkowa fotografia na zakończenia spotkania  



 

„Pisz waść na Berdyczów” – ten legendarny 

zwrot poprowadził nas do znajdującego się w pobliżu 

Winnicy Berdyczowa. Zwiedzanie miasta 

rozpoczęliśmy od zwiedzania słynnego klasztoru 

karmelitów. Przewodnikiem był zakonnik, który już 

od kilku lat pełni w tym miejscu posługę kapłańską. 

Pokazał nam historyczne zdjęcia klasztoru oraz 

replikę słynnego obrazu Matki Boskiej 

Berdyczowskiej. Byliśmy w podziemiach przy 

tablicy fundatora klasztoru, hrabiego Tyszkiewicza. 

Z relacji zakonnika wynikało, że w latach 70-tych, na 

polecenie miejscowych władz, trumna z jego 

prochami została wyrzucona z klasztornej krypty. 

Cały klasztor jest niezwykle wartościowym 

zabytkiem architektury sakralnej i obronnej. W 

swoim czasie murów jego broniło 140 dział. Zakonnik przypomniał dzieje oblężenia klasztoru 

przez wojska carskie oraz dzielną obronę 

konfederatów barskich pod dowództwem 

Kazimierza Pułaskiego. Zwiedziliśmy 

także niezwykle ciekawe oraz 

nowocześnie urządzone muzeum Józefa 

Konrada Korzeniowskiego, który urodził 

się w Berdyczowie. Znajdują się tam 

niezwykle cenne stare fotografie pisarza. 

Wiele z nich nigdy nie było 

publikowanych w opracowaniach 

historycznych. 

Historię klasztoru opowiedziała 

również Kinga Kosiba, z jej relacji 

wynikało, że dotarła do niezwykle 

ciekawych opracowań historycznych 

ukazujących tę świątynię. 

  

Fragment klasztoru Karmelitów. 

Kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej 



 

Pamiątkowa fotografia na tle nawy głównej 
klasztoru Karmelitów 

Opiekunką muzeum Józefa Konrada 
Korzeniowskiego jest siostra zakonna. 



 
Wnętrze muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego. 

Pomnik upamiętniający zagładę Żydów z 
Berdyczowa — miasta określanego jako 
druga Jerozolima  



Z klasztoru udaliśmy się do kościoła pw. Świętej Barbary. Poprowadziła nas tam Kinga Kosiba. Po 

dotarciu do świątyni opowiedziała nam jej historią. Jest ona upamiętnieniem ślubu francuskiego 

powieściopisarza Honoré de Balzac i hrabiny Eweliny Hańskiej. Para pobrała się po kilkuletniej 

korespondencyjnej miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec historię Berdyczowa 

opowiedziała Kinga Kosiba, a 

Sławomir Kirdzik wyjaśnił nam 

literackie i historyczne znaczenie 

słynnego powiedzenia „Pisz waść na 

Berdyczów”. 

 

 

 

 

 

 

  

Tablica upamiętniająca ślub Honoré de Balzaca i 
Ewelina Hańskiej. 

Kinga Kosiba wygłasza komunikat 



Dalszej drodze z Berdyczowa do Żytomierza wygłaszaliśmy w autokarze referaty i komunikaty. 

Kierownik objazdu podniósł poprzeczkę zadaniową. Już do kolejnego miasta, kolejnego zabytku 

prowadzą studenci. Trzeba czytać mapę, a nie ocenioną pomocą okazuję się internet w telefonie. 

Jak dotąd nas nie zawiódł. Żytomierz przywitał nas około godz. 20:00. 

Pisanie relacji skończyliśmy równo o północy. 

 
 

Zespół INFO 

Jose Rosiles Sledzik 

Kacper Sienicki 

Sławomir Kirdzik 

 

Zdjęcia: 

Tadeusz Krząstek 

Jose Rosiles Sledzik 
 

Kajetan Szymaszczyk w roli nawigatora. 


