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Stowarzyszenie „Res Carpathica”i współorganizatorzy zapraszają badaczy historii oraz kultury Karpat 

Wschodnich, także regionalistów i kulturoznawców, do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji 

„SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE  2019”, Ukraina 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą w 2019 roku. 
 

Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, 
historii prowadzonych w nich badao naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł,  
komunikacja, zdrojowiska) 
 
Miejsce: Iwano-Frankiwśk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina 
Czas:       6 – 8 czerwca 2019 
 

                                                            Współorganizatorzy ze strony polskiej: 

STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa 
prezes zarządu dr Jan Skłodowski 
 
FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa 
prezes zarządu Mikołaj Falkowski 
 
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków 
prodziekan ds. studenckich dr Krzysztof Duda 
 
ze strony ukraioskiej: 

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU  
dyrektor Maria Osidacz 
 
PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk 
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa  
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SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa) 
przewodnicząca Hanna Wasiliwna Hawiuk 
 
Patronat naukowy: 
PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk 
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa 
 
Patronat honorowy: 
KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE 
konsul generalny Rafał Wolski 

 

Patronat medialny: 
KURIER GALICYJSKI, Iwano-Frankiwsk - Lwów, red. nacz. Mirosław Rowicki 
 
 
 

Projekt obejmuje zorganizowanie konferencji z udziałem prelegentów z Polski i Ukrainy w zakresie badao 

naukowych prowadzonych w Karpatach Wschodnich, historii tamtejszego przemysłu i rozwoju komunikacji 

(wydobycie nafty i gazu, kolejnictwo) oraz zdrojowisk, balneologii i budownictwa pensjonatowego. Będzie to 

spotkanie badaczy polskich i ukraioskich oraz przedstawicieli tamtejszej wspólnoty polskiej, m.in. nauczycieli 

języka polskiego z zachodniej Ukrainy i harcerzy dla wymiany doświadczeo w pracy naukowej i dydaktycznej. 

Szeroko nakreślonym celem konferencji jest usystematyzowanie wiedzy w odniesieniu do literatury 

prezentowanych zagadnieo w dwóch językach i nawiązanie kontaktów między środowiskami polskich i 

ukraioskich badaczy regionu. Pobyt na Pokuciu umożliwi również odwiedzenie miejsc pamięci historycznej 

związanych z wydarzeniami I wojny światowej i odzyskaniem niepodległości. 

Konferencja i związane z nią spotkania zostaną zapowiedziane w lokalnych mediach. 
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Program ramowy imprezy: 
 

Iwano-Frankiwsk (Stanisławów) 
 

6 czerwca (czwartek) 
 

-    godz. 9.30 – 13 – sesja konferencyjna w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. 
     Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (ul. Szewczenka 57)  

 
1.   Mgr Jarosław Krasnodębski, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, "Powstanie i działalnośd Muzeum Pokuckiego w Stanisławowie w latach 1928 - 1939”. 

2. Петро Костючок, доцент, кандидат історичних наук, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, Лех Мруз, професор, доктор габілітований, Варшавський університет, 

"АНТРОПОЛОГІЯ ПАМ'ЯТІ ГУЦУЛЬЩИНИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ".     

3. Dr Krzysztof Duda, Akademia Ignatianum, Kraków, „Tadeusz Wilczyoski na Połoninie Pożyżewskiej”. 

4. Роман Чмелик, професор, доктор історичних наук, директор Львівського історичного музею 

"Гуцульщина в музейній нарації". 

5.  Mgr Natalia Tarkowska, Akademia Ignatianum, Kraków, "Działalnośd lecznicy doktora Apolinarego 

Tarnawskiego jako determinant rozwoju turystycznego Kosowa w latach 1893-1939". 

6. Kанд. мистецтв. Козакевич Олена, відділ народного мистецтва, Інститут народознавства 

Національної академії наук України, „Музеї народного мистецтва на туристичній карті 

Гуцульщини: класифікація, колекції, проблеми, перспективи”. 

 

-     godz. 15 – 18.30 – sesja konferencja (cd) w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu    
     Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Siczowych Strilciw 56), spotkanie z   
     nauczycielami języka polskiego i  przedstawicielami polskich organizacji, 
 
1. Доктор архіт. Зоряна Лукомська, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу "Архітектурна інвентаризація об'єктів курортно-рекреаційної архітектури в долині гірського 
Пруту в рамках українсько-польської співпраці між університетами". 
Kанд. aрхіт. Поліщук Лариса, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу "Об’ємно-просторова деградація історичних курортно-рекреаційних об’єктів міжвоєнного 
періоду (1920-х – 1930-х рр.) східно-карпатського регіону та підстави для їхньої ревіталізації".  
 
2. Mgr Katarzyna Tur-Marciszuk, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, dr inż. arch. 

Włodzimierz Witkowski, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, „Architektura Zakładu 

Przyrodoleczniczego dr. Apolinarego Tarnawskiego na tle architektury Kosowa”. 

3. Kанд. aрхіт. Клименюк Тетяна Михайлівна, доцент кафедри дизайну та основ архітектури 

Національного університету «Львівська політехніка», „Аpxiтeктop, пeпaгoг Іbaн Бaгeнcький тa йoгo 

cпopyди для biдпoчинкy i оздорвлення”. 
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4. Dr Dariusz Dyląg, Stowarzyszenie „Res Carpathica”,”Zdrój burkucki dawniej i dziś”. 

5. Kанд. мистецтв. Чіх-Книш Богдана, доцент кафедри історії мистецтв та гуманітарних дисциплін, 

Косівський інститут декоративного і прикладного мистецтва Львівської національної академії 

мистецтв, „Гуцульське народне мистецтво і туризм: спільні вектори  та перспективи розвитку”. 

6.  Otwarcie wystawy fotograficznej “Karpaty Wschodnie” - aut. Jacek Wnuk. 
 

- planowane spotkanie z nauczycielami języka polskiego i przedstawicielami stowarzyszeo 
polskich z Iwano-Frankiwska oraz z innych miejscowości zachodniej Ukrainy; 

 
 
 

Bystrycia (Rafajłowa) 
 

    7 czerwca (piątek) 
 

- ok. godz. 12 - spotkanie uczestników z młodzieżą ukraioską /występy artystyczne szkolnego 
zespołu regionalnego w Domu Kultury, z planowanym uczestnictwem w spotkaniu i następującej 
po nim konferencji z uczestnictwem harcerzy polskich ze Lwowa  
 
- godz. 13 – 15 ciąg dalszy konferencji w Domu Kultury  
 
1. Dr Włodzimierz Witkowski, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, 

„Huculskie cerkwie w karpackich letniskach”. 

2. Dr Stanisław Zawodnik, Association Polonaise w Genewie, „Baltazar Hacquet de la Motte – 
pionierski badacz Karpat”. 
 
3. Waldemar Czechowski, filmowiec, prezentacja autorska filmu „Stanisław Wincenz i jego 
Huculszczyzna”. 
 
4. Mgr Andrzej W. Kaczorowski, dziennikarz, “Lwowska i wschodniokarpacka działalnośd 

Ignacego Kozielewskiego (1882-1964)”. 

 
-   godz. 15.30 – 18.00 - spacer historyczny – zabytki Rafajłowej, odwiedzenie miejsc pamięci 

(pomniki legionowe i cmentarze) 
- ustawienie i poświęcenie (przez ks. Mateusza Świstaka, proboszcza rzym.kat. parafii w 
Nadwórnej) krzyża na odtworzonej mogile leśniczego Wilhelma Kubackiego na cmentarzu 
legionistów (krzyż ufundowało Stowarzyszenie “Res Carpathica”); 
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 8  czerwca (sobota) 

 
          - dzieo górski - w zależności od pogody: 
       przebycie tras etnograficznych, przyrodniczych, historycznych, ślady dawnych schronisk,         
       poszukiwania śladów d. fabryki olejku kosodrzewinowego   
 
   
       opcjonalnie:  Płoska, Połonina Bojaryoska, park dendrologiczny na połoninie Jaworczyk,  
                               Przełęcz Legionów i dolina Płajska, Sywula, połonina pod Pantyrem, Ruszczyna, 
                               okolice szczytu Gawor     
   

                                                                                       (W programie mogą nastąpid niewielkie zmiany) 

INFORMACJE: 
Jan Skłodowski – email: jan.sklodowski@gmail.com 
tel. 506-269-837 (na terenie Polski – komórka polska) 

             lub 0-980-059-561 (na terenie Ukrainy – komórka ukraioska) 
 
 
 

 
 

 


