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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:       5 – 9 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 Iwano-Frankiwska), dla wymiany doświadczeo w pracy naukowej i dydaktycznej. 

Wykłady podczas konferencji wygłoszą goście ze strony polskiej i ukraioskiej. Ze względu na podobieostwo 

obu języków nie przewiduje się tłumaczenia symultanicznego wystąpieo. 

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 1. wojny światowej i odzyskaniem niepodległości – w stulecie tej wojny. 

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

 
4            czerwca 2019 (wtorek) 
                 wyjazd uczestników autokarem z Warszawy – miejsce zbiórki: parking na Placu Teatralnym 
przy Teatrze Narodowym o godz. 22.40, odjazd (punktualnie) - godz. 23.00. 
 

Iwano-Frankiwsk (Stanisławów) 
  
5          czerwca (środa)  

- przejazd przez Przemyśl we wczesnych godzinach rannych: przystanek w tym mieście ok. godz. 
4.30-5.00 w rejonie dworca PKP (Plac Legionów), tam dołączenie uczestników z południa Polski 
(połączenie telefoniczne w trakcie drogi pozwoli uściślid godzinę przybycia do Przemyśla i 
dokładne miejsce spotkania); 

- przekroczenie granicy polsko-ukraioskiej w Medyce/Szeginiach, Lwów, Iwano-Frankiwsk –  
- przyjazd do Iwano-Frankiwska ok. godz. 12 (w zależności od czasu przekraczania granicy) 
- zakwaterowanie i posiłki - hotel NIWA, ul. Urożajna 5 
-  spacer historyczny po Stanisławowie 
- godz. 18.00 - obiadokolacja 

 
6            czerwca (czwartek) 
 
- godz. 7.30 - śniadanie 

 
-    godz. 9.30 – 13 – sesja konferencyjna w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym imienia   
     Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (ul. Szewczenka 57, sala 25)  

 
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 Wojciech Włoskowicz, Instytut Języka Polskiego PAN, "Toponimia Huculszczyzny w 

kartografii austriackiej od kooca XVIII w. do 1918 r." 

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. 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”. 
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- godz. 13.30-14.30 – „szybki” posiłek w centrum miasta 

       -     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. мистецтв. Козакевич Олена, відділ народного мистецтва, Інститут 

народознавства Національної академії наук України, „Музеї народного мистецтва на 

туристичній карті Гуцульщини: класифікація, колекції, проблеми, перспективи”. 

 

4. Dr Krzysztof Duda, Akademia Ignatianum, Kraków, „Tadeusz Wilczyoski na Połoninie 

Pożyżewskiej”. 

 

5. 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”. 

 

6. Dr Dariusz Dyląg, Stowarzyszenie „Res Carpathica”,”Zdrój burkucki dawniej i dziś”. 

7.  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. 
 
- godz. 19.00 - obiadokolacja 
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Bystrycia (Rafajłowa) 
 

7       czerwca (piątek) 
 
- godz. 7.00 – śniadanie 
 

- godz. 8.00 - wyjazd z Iwano-Frankiwska przez Nadwórnę do Bystryci (Rafajłowej), 
zakwaterowanie i posiłki w pensjonatach Lubawa i Wodohraj, 

 
- ok. godz. 12 - spotkanie uczestników z młodzieżą ukraioską /występy artystyczne – szkolny 

zespół regionalny oraz z harcerzami chorągwi polskiej ze Lwowa w Domu Kultury, 
 

- godz. 13 – 15 ciąg dalszy konferencji w Domu Kultury z udziałem harcerzy polskich ze Lwowa  
 

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 – wspólny spacer historyczny po miejscowości, odwiedzenie miejsc 
pamięci (pomniki legionowe) I złożenie wiązanek, 
- 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”); 

 
- godz. 19.00 - obiadokolacja 

 
8      czerwca (sobota) 
 
- godz. 8.00 - śniadanie 

 
     - 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 
 
- godz. 19.00 - obiadokolacja 
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    - godz. 20.30 - wieczór regionalny / występy wokalno-instrumentalne w kolibie pensjonatu 
Lubawa  
 

  
   9        czerwca (niedziela) 
 
     - godz. 7.00 – śniadanie 
 

- godz. 8.00 - wyjazd z Bystryci  
- powrót do Polski – odwiedzenie po drodze legionowych miejsc pamięci: Zielona, Pasieczna, 
Nadwórna, przewidywana możliwośd uczestnictwa w niedzielnej mszy św. w kościele polskim w 
Nadwórnej, posiłek w Nadwórnej, Bohorodczany, przekroczenie granicy paostwowej w Medyce, 
 
 
 Przemyśl (pożegnanie części uczestników), przyjazd do Warszawy (w późnych godzinach 
wieczornych – dokładna godzina trudna do określenia, zależna od czasu oczekiwania na granicy). 
 

W programie mogą nastąpid niewielkie zmiany. 

Liczba miejsc ograniczona. 

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) 
 

 

Do Autorów referatów: 

Autorskie prezentacje referatowe powinny byd związane z pokazem multimedialnym za pomocą 

komputera i rzutnika na ekran. Podczas spotkao w  Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) i Bystryci 

(Rafajłowej) będzie zapewniony potrzebny do tego sprzęt. Prezentacje referatowe nie mogą byd dłuższe 

niż 20-25 min. 

Prosimy Autorów wystąpieo, po zakooczeniu imprezy – ale nie później niż do 30 września 2019, o 

przesłanie drogą mailową tekstów referatów. Zostaną one nagrane na nośniku CD i przesłane 

Uczestnikom imprezy drogą pocztową, bądź wydane drukiem w postaci pokonferencyjnego 

wydawnictwa zwartego pod patronatem Akademii Ignatianum w Krakowie. Teksty prosimy wysyład na 

adres poczty elektronicznej: jan.sklodowski@gmail.com     oraz     scientiaplus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.sklodowski@gmail.com
mailto:scientiaplus@gmail.com
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Informacje dla uczestników: 

Impreza nasza nie jest wycieczką rekreacyjną, ale spotkaniem merytoryczno-przyjacielskim Gości z Polski 

i Ukrainy oraz Gospodarzy - tak co do jej organizacji jak i przebiegu. 

Przed wyjazdem, prosimy o ubezpieczenie się we własnym zakresie w wybranym przez 
siebie towarzystwie ubezpieczeniowym na uznaną indywidualnie stosowną kwotę 
(przypadki zdrowotne, koszty leczenia itp.). 

PROSIMY PAMIĘTAD O ZABRANIU WAŻNEGO PASZPORTU! 

Wyjazd Uczestników nastąpi z Warszawy w dniu 4 czerwca (wtorek) dokładnie o godz. 23.00 – prosimy o 
wcześniejsze przybycie na miejsce zbiórki, jak wskazano o godz. 22.40. 
Uczestnicy z południa Polski będą mogli dołączyd do warszawskiej grupy w Przemyślu następnego dnia 
we wczesnych godzinach porannych – zgodnie z niniejszym programem. 
 
Uczestnicy przyjeżdżający do Iwano-Frankiwska samodzielnie (z terenu Polski, Ukrainy bądź innych 
krajów) powinni przybyd do tego miasta w dniu 5 czerwca (środa) i zgłosid się w miejscu zakwaterowania 
– Hotel ‘Niwa”, ul. Urożajna 5 (rejon ul. Wowczynieckiej) – ok. godz. 12, dla spotkania się z Uczestnikami 
podróżującymi autokarem z Polski. Proszeni są także o wcześniejszy tego dnia kontakt telefoniczny z 
organizatorem na wskazane wyżej numery telefoniczne, dla uściślenia godziny spotkania.  
 
Przejazdy autokarowe (z Polski i z powrotem oraz lokalne na terenie Ukrainy), a także noclegi i posiłki, 

przewidziano jedynie dla zorganizowanej grupy wcześniej zgłoszonych Uczestników z Polski. Spotkania 

konferencyjne natomiast maja charakter otwarty. 

Wyjazd jest bezpłatny, sfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków 

Senatu RP. Uczestnicy powinni przewidzied niewielkie, według własnego uznania, wydatki na miejscu, 

np. na artykuły spożywcze w ciągu dnia, pamiątki czy karty pocztowe, które będą ponosid ze środków 

własnych. 

Na Ukrainie obowiązującą walutą jest hrywna. Uczestnicy, jeśli sobie tego życzą, powinni wziąd ze sobą 

z Polski odpowiednią dla swych potrzeb kwotę w tej walucie (1UAH = ok. 0,16 PLN, ceny na Ukrainie 

nieco niższe niż w Polsce). Prosimy o zaopatrzenie się w ukraioską walutę jeszcze przed wyjazdem, nie 

przewidujemy zatrzymywania się po przekroczeniu granicy celem wymiany pieniędzy w przydrożnych 

kantorach. Także poszukiwanie kantorów w Iwano-Frankiwsku może dezorganizowad napięty 

harmonogram czasowy. Różnice kursowe między cenami tej waluty w Polsce oraz na Ukrainie są 

minimalne (warto przed zakupem sprawdzid kursy kantorowe w internecie). 

Podczas przejazdu planowana jest dobrowolna zbiórka pieniężna w wysokości ok. 30 zł, z 

przeznaczeniem w częściach dla polskich parafii w Iwano-Frankiwsku i w Nadwórnej oraz ewentualnie 

dla przewodnika po starym Stanisławowie. 

Prosimy też o zabranie ze sobą zwykle używanych lekarstw, także turystycznego obuwia i ubrania, w tym 

przeciwdeszczowego. Przydatny będzie niewielki plecak i mały termos na ciepły napój (zwłaszcza w 

„dniu górskim” 8 czerwca w Rafajłowej). 
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Organizatorzy proszą Uczestników o ścisłe przestrzeganie rozkładu czasowego poszczególnych punktów 

imprezy. Wszelkie opóźnienia, zwłaszcza w dniach podróży, mogą znacznie utrudnid realizację programu. 

Informujemy też, że zakwaterowanie w Stanisławowie będzie w pokojach 2 i 3 osobowych – w hotelu 

„Niwa”. W Rafajłowej - w pensjonatach „Lubawa” i „Wodohraj” - pokoje 2, 3, 4, i dwa 5 osobowe. 

Niektóre pokoje mają własne łazienki, inne dostęp do niej w korytarzu. Przed zakwaterowaniem 

Uczestnicy otrzymają informację o przydzielonych im pokojach. 

 Wyżywienie dla wszystkich Uczestników będzie dostępne w „Niwie”, „Lubawie”, „Wodohraju” oraz w 

dniu konferencyjnym w Iwano-Frankiwsku w małej restauracji w centrum miasta i w dniu powrotu w 

restauracji „Zabawa” w Pniowie. Wystąpienia referatowe będą wygłaszane w językach polskim i 

ukraioskim – tłumaczenia symultanicznego nie przewidujemy; bliskośd tych języków pozwoli na 

wzajemne dostateczne rozumienie się przy naprawdę niewielkim wysiłku. Ostentacyjne porozumiewanie 

się w miejscach publicznych w języku rosyjskim może nie byd mile widziane. Samotne oddalanie się, 

zwłaszcza wieczorem, na peryferie miejscowości także nie jest wskazane.  

W programie imprezy mogą nastąpid niewielkie zmiany tak co do porządku jego poszczególnych 

punktów, jak też czasu ich rozpoczęcia czy trwania. 

Organizatorzy pozwalają sobie raz jeszcze nadmienid Uczestnikom wyjazdu, że są oni 

współgospodarzami i współorganizatorami imprezy i że oczekują od nich, w miarę możliwości, wkładu 

merytorycznego do niej. Zapraszają ich więc podczas przejazdu autokarowego do przedstawiania 

pozostałym Uczestnikom swej wiedzy posiadanej na tematy związane z imprezą i historią terenów, przez 

które będziemy przejeżdżad oraz zabytków po drodze odwiedzanych. 

Wyjeżdżający biorą udział w imprezie i uczestniczą we wszystkich punktach jej programu na swoją 

wyłączną i całkowitą odpowiedzialnośd. 

                                                 *  *  * 

Organizatorzy dołożyli (i dokładają) wszelkich starao, by zapewnid Uczestnikom jak najlepsze warunki 

podróży i pobytu na Ukrainie. I chod staraliśmy się, by nie były „wielką improwizacją”, należy byd 

przygotowanym na niezależne od nas odstępstwa od założonego programu. Tak więc prosimy o 

przyjęcie ewentualnych nawet niedogodności podróży i pobytu jako radosnego ich wzbogacenia, w 

żadnym wypadku nie niweczącego pozytywnego nastroju imprezy, której jesteśmy Uczestnikami. 

                                                                                                                                                           (js) 

 

 


