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Czas trwania wystąpień: 10 minut | Тривалість доповідеи� : 10 хвилин

Piątek, 10 września 2021 r.
П’ятниця, 10 вересня 2021 р.

(PL 09:00–15:30 l UA 10:00–16:30)

Uroczyste otwarcie konferencji | Урочисте відкриття конференції
(PL 09:00–09:30 l UA 10:00–10:30)

I. Miasto i jego mieszkańcy przed 1920 rokiem
 Місто та його мешканці перед 1920 роком
 (PL 09:30–12:00 l UA 10:30–13:00)

1. prof. zw. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Nie byłoby 
Stanisławowa bez Andrzeja Potockiego. Stan badań nad życiem i dziełami hetmana polnego 
koronnego Andrzeja Potockiego

2. к. і. н. Андріи�  Стасюк (Національнии�  заповідник «Давніи�  Галич») – Станіславів 
на сторінках монастирських архівів XVII–XVIII ст.: вибрані епізоди з Угорників, Крилоса 
та Пітрича

3. к. і. н. Наталія Мисак (Інститут украı̈нознавства ім. І. Крип’якевича НАН Украı̈ни
 (м. Львів) – Середня школа як інститут соціалізації та національної ідентифікації 

галицької молоді на зламі ХІХ–ХХ ст.: на прикладі Станиславова
4. проф. Олег Жерноклеєв (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені 

Василя Стефаника») – Діяльність Украї нської соціал-демократичної партії Галичини 
й Буковини у Станиславові на початку ХХ ст.

Dyskusja l Дискусія (PL 10:10–10:20 l UA 11:10–11:20)

5. магістр Юріи�  Яковлєв (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені Ва силя 
Стефаника») – Соціалізм, робітничий рух і міський простір: Станиславів на початку 
ХХ ст.

6. к. і. н. Наталія Колб (Інститут украıн̈ознавства ім. І. Крип’якевича НАН Украıн̈и (м. Львів); 
Львівськии�  музеи�  історі ı̈ релігіı̈) – Роль Станіславівського дяківського товариства

 в розвитку дяківського руху в Східній Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть
7. проф. Мирон Черепанин (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені 

Василя Стефаника») – Мистецька палітра Станиславова доби Дениса Січинського 
(штрихи до творчого і психологічного портрету композитора на тлі епохи)

8. проф. Марія Федунь (Івано-Франківськии�  обласнии�  інститут післядипломноı ̈
педагогічноı̈ освіти) – Внесок Марійки Підгірянки (Марії з Лєнертів Домбровської)

 в освіту Станиславівщини та України

Dyskusja l Дискусія ( PL 11:00–11:10 l UA 12:00–12:10)

9. к. і.  н. Маріанна Мовна (Львівська національна наукова бібліотека Украı̈ни 
ім. В. Стефаника НАН Украı̈ни) – «Путівник Чорногорою та Східними Бескидами» 
Генрика Хофбауера: характеристика фактологічного наповнення

10. Владислав Федюк (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені Василя 
Стефаника») – Протестантизм у Станіславові та Станіславівському повіті в першій 
пол. XX ст.

11. магістр Олег Оліи� ник (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені Василя 
Стефаника») – Діяльність Австрійського Товариства Червоного Хреста на території 
Прикарпаття в період Першої світової війни на сторінках тогочасної періодики (на прикладі 
часописів «Діло» і «Kurjer Lwowski»)

12. ка ндидат мистецтвознавства Наталія Качковська (Національнии�  заповідник 
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«Давніи�  Галич») – Спільні стильові та композиційні ознаки творів архітектурної 
металопластики Івано-Франківська (Станиславова) та міст Європи кін ця ХІХ – початку 
ХХ століть

Dyskusja l Дискусія (11:50–12:00 l UA 12:50–13:00)

Podsumowanie obrad w sekcji l Підведення підсумків секціи� ного засідання
(PL 12:00–12:10 l UA 13:00–13:10)

Przerwa obiadowa l Перерва на обід (PL 12:10–13:00 l UA 13:10–14:00)

II. Między wojnami (1920–1939)
 Між війнами (1920–1939)
 (PL 13:00–15:20 l UA 14:00–16:20)

1. к. і. н. Маріанна Пиріг (Украı̈нськии�  катол  ицькии�  університет) – Український 
ліворадикальний рух на Станіславівщині у 1920-х рр.: стан та перспективи досл  ідження

2. dr Jakob Maziarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Perspektywy badań nad wymiarem 
sprawiedliwości międzywojennego Stanisławowa

3. к. і. н. Ірина Орлевич (Інститут украı̈нознавства ім. І. Крип’якевича НАН Украı̈ни
 (м. Львів); Львівськии�  музеи�  істор іı ̈релігіı)̈ – Співпраця польської влади та русофілів 

у міжвоєнний період (на прикладі документації Станіславівського воєводства)
4. mgr Joanna Szwajca (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Reklama podstawą handlu. 

O reklamach kawiarni i cukierni stanisławowskich na łamach „Kuriera Stanisławowskiego” 
 w latach 30-tych

Dyskusja l Дискусія (PL 13:40–13:50 l UA 14:40–14:50)

5. проф. Оксана Маланчук-Рибак (Львівська національна академія мистецтв) – Український 
жіночий конгрес (Станіславів, 1934 р.): національний та міжнаціональний контексти

6. к. і. н. доц. Оксана Дрогобицька (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет 
імені Василя Стефаника») – Станиславівська  українська гімназія (1905–1939 рр.)

 у спогадах сучасників
7. prof. zw. dr hab. Jakub Lewicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – 

Między historią lokalną a światową. Fabryki fajansów w Pacykowie koło Stanisławowa
8. магістр Сергіи�  Дубчак (Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького,
 м. Городенка) – Поляки та українці села Глушків (1918–1939)

Dyskusja l Дискусія (PL 14:30–14:40 l UA 15:30–15:40)

9. mgr Jarosław Krasnodębski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika) – Marian Jędryk (1898–
1946) – mało znany fotograf międzywojennego Stanisławowa

10. Bartosz Konieczka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Pochodzenie Mychajły 
Kołodzinśkiego w kontekście jego działalności  politycznej

11. doc. dr Olga Ciwkacz (Towarzystwo Kultury Polskiej im. Franciszka Karpinskiego w Iwano-
Frankiwsku) – Porównawczy aspekt interakcji literatury polskiej i ukraińskiej Pokucia

 (Fr. Karpiński – M. Romanowski – St. Vincenz)

Dyskusja l Дискусія (PL 15:10–15:20 l UA 16:10–16:20)

Podsumowania obrad w sekcji l Підведення підсумків секціи� ного засідання
(PL 15:20–15:30 l UA 16:20–16:30)
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Sobota, 11 września 2021 r.
Субота, 11 вересня 2021 р.

(PL 09:00–14:30 l UA 10:00–15:30)

III. W kleszczach totalitaryzmów (1939–1944)
 Під тоталітарним тиском (1939–1944)
 (PL 09:00–11:10 l UA 10:00–12:10)

1. Ярема Кваснюк (завідувач філіı ̈Національного віи� ськово-історичного музею Украıн̈и – 
музею «Героı ̈Дніпра», м. Івано-Франківськ) – Бо йові дії німецької, польської і радянської 
авіації на теренах Станиславівщини в ході вересневої кампанії 1939 року

2. dr Piotr Olechowski (Instytut Pamięci Narodowej) – Obraz II Rzeczypospolitej w oczach „nowych 
gospodarzy” – radziecka interpretacja okresu międzywojennego na ziemi stanisławowskiej

3. dr Ewa Kowalska (Instytut Pamięci Narodowej) – Obywatele II RP aresztowani w rejonie 
stanisławowskim, zgładzeni w zbrodni katyńskiej. Stan badań i postulaty badawcze

Dyskusja l Дискусія (PL 09:30–09:40 l UA 10:30–10:40)    

4. к. і. н. Ігор Дрогобицькии�  (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  у ніверситет імені 
Василя Стефаника») – Територіальний аспект функціонування осередків польського 
руху Опору та особливості п ротидії їм у межах Станіславівщини в документах УПА-
Захід «Карпати» та УПА-Захід  (1943–1944 рр.)

5. к. і. н. Євгеніи�  Самборськии�  (Надвірнянськии�  фаховии�  коледж Національного 
транспортного університету) – Діяльність винищувальних батальйонів у Станіславській 
області (1944–1946 рр.)

6. mgr Tomasz Gonet (Instytut Pamięci Narodowej) – Zagłada Żydów Stanisławowa w pamięci 
ocalałych

Dyskusja l Дискусія (PL 10:10–10:20 l UA 11:10–11:20)

7. prof. nadzw. dr hab. Adam A. Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 к. і. н. Роман Чорненькии�  (науковии�  співробітник філіı̈ Національного віи� ськово-
 історичного музею Украı̈ни – музею «Героı̈ Дніпра», м. Івано-Франківськ) – 
 Zbrodnia nieukarana. Mord w Czarnym Lesie – stan badań i postulaty badawcze
8. mgr Rafał Michliński (Instytut Pamięci Naro  dowej) – Stan badań i perspektywy poszukiwań 

miejsc pochówków polskich o0iar totalitaryzmów na terenie d. województw lwowskiego, 
tarnopolskiego i stanisławowskiego na wybranych przykładach

9. магістр Роман Тарасевич (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені 
Василя Стефаника») – Переселення поляків зі Станіславщини до Польщі у 1944–1946 рр.: 
проблема термінології

10. к. і. н. Любомира Федунишин (Бурштинськии�  енергетичнии�  фаховии�  коледж Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу) – Регіональні 
збройні формування у студіях галицького історика І. Кревецького

Dyskusja l Дискусія (PL 11:00–11:10 l UA 12:00–12:10)

Podsumowanie obrad w sekcji l Підведення підсумків секціи� ного засідання
(PL 11:10–11:20 l UA 12:10–12:20)
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IV. Od Stanisława do Iwano-Frankiwska. Stanisław i Iwano-Frankiwsk w Związku Sowieckim 
oraz niepodległej Ukrainie

 Від Станіслава до Івано-Франківська. Станіслав та Івано-Франківськ
 у Радянському Союзі і незалежній Україні
 (PL 11:20–14:00 l UA 12:20–15:00)

1. к. і. н. Петро Гаврилишин (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені 
Василя Стефаника») – Священник Войцех Ольшовський – незнані фрагменти біографії 
пароха станиславівської колегіати (1946–1949)

2. проф. Ганна Карась (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені Василя 
Стефаника») – Візія українсько-польських взаємин відомими діячами музичної культури 
української діаспори – уродженцями Станиславівщини

3 доктор мистецтвознавства, професор Віолетта Дутчак (ДВНЗ «Прикарпатськии�  
національнии�  університет імені Василя Стефаника») – Мистецьке життя Станіславова 
і Станіславівщини в дослідженнях науковців української діаспори

4. к. і. н. доц. Микола Геник (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені 
Василя Стефаника») – Дисидентський рух в Івано-Франківській області у висвітлені 
паризької „Kultury”

5. к. і. н. Богдан Паска (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені Василя 
Стефаника») – Космацький інцидент 1970 р. у дисидентському дискурсі

Dyskusja l Дискусія (PL 12:10–12:20 l UA 13:10–13:20)

6. к. і. н., доцент Степан Кобута (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  університет імені 
Василя Стефаника») – Новітні ЗМІ як ознака демократизації суспільного інформаційного 
простору Прикарпаття у 1989–1991 рр.

7. кандидат політичних наук, доцент Лариса Кобута (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  
університет імені Василя Стефаника») – Івано-Франківська міська рада 1990–1991 рр.: 
початки формування демократичного місцевого самоврядування

8. кандидат політичних наук Богдан Максимець (ВСП «Івано-Франківськии�  фаховии�  
коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника») – 
Із плеяди найвидатніших жінок України: дисидентка Оксана Попович

9. кандидат філологічних наук, доцент Олена Пелехата (ДВНЗ «Прикарпатськии�  
національнии�  університет імені Василя Стефаника») – Роль соціолінгвістичної 
практики студентів полоністики у поширенні знань про багатонаціональну історію 
Станиславівщини

Dyskusja l Дискусія (PL 13:00–13:10 l UA 14:00–14:10)

10. кандидат мистецтвознавства, доцент Надія Бабіи�  (ДВНЗ «Прикарпатськии�  національнии�  
університет імені Василя Стефаника») – Альтернативні простори Івано-Франківська 
для формування прогресивних творів мистецтва на зламі ХХ–ХХІ ст.

11. кандидат філологічних наук, доцент Світлана Кобута (ДВНЗ «Прикарпатськии�  
національнии�  університет імені Василя Стефаника») – Станиславів у польській 
історичній новелістиці

12. кандидат архітектури, доцент Уляна Андрусяк (Івано-Франківськии�  національнии�  
технічнии�  університет нафти і газу) – Результати візуального обстеження історичних 
будівель м. Івано-Франківська

13. dr Mariusz Kardas (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – Stanisławów w monogra>ii 
historycznej. Wybrane problemy badawcze polsko-ukraińskiego projektu naukowego

Dyskusja l Дискусія (PL 13:50–14:00 l UA 14:50–15:00)



Podsumowanie obrad w sekcji l Підведення підсумків секціи�  ного засідання
(PL 14:00–14:10 l UA 15:00–15:10)

Podsumowanie konferencji oraz zamknięcie obrad l Підведення підсумків конференціı ̈
та закриття засідання (PL 14:10–14:30 l UA 15:10–15:30)

Niedziela, 12 września 2021 r.
Неділя, 12 вересня 2021 р.

(PL 09:00–13:30 l UA 10:00–13:30)

Możliwość udziału w uroczystościach z okazji 80. rocznicy zagłady przedstawicieli inteligencji 
polskiej w Czarnym Lesie koło Stanisławowa organizowanych przez Towarzystwo Kultury 
Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku

Можливість взяти участь в урочистих заходах з нагоди 80 річниці страти п редставників 
польської інтелігенції в Чорному лісі поблизу Станиславова, які організовує Товариство 
польської культури «Пшиязнь» в Івано-Франківську

Uroczyste przejście uczestników obchodów od hotelu „Nadiya” na dawny cmentarz w Stanisławowie 
Церемоніальнии�  прохід учасників урочистостеи�  від готелю «Надія» до колишнього цвинтаря 
у Станиславові
(PL 09:00–09:30 l UA 10:00–10:30)

Złożenie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy l Покладання вінків, квітів та запалення свічок
(PL 09:30–10:00 l UA 10:30–11:00)

Msza S'więta w intencji o*iar zbrodni hitlerowskiej (kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata, 
ul. Wowczyniecka 92) l Свята Меса в намірі жертв нацистських злочинів (костел Христа Царя 
Всесвіту, вул. Вовчинецька, 92)
(PL 11:00–12:30 l UA 12:00–13:30)
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