19-21.LISTOPADA 2009
DNI HUCULSKIE W KRAKOWIE
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne „Dni Huculskie w Krakowie”, które odbędą się w dniach 1921.listopada 2009 roku. W trakcie tych kilku jesiennych dni nadarzy się okazja do poznania
współczesnego oblicza Huculszczyzny ukazanego poprzez konferencję, wystawę, wykłady tematyczne,
huculski taniec, pochód, oraz oczywiście jedyną w swoim rodzaju muzykę.
Huculskie wydarzenia na dobre zadomowiły się w Krakowie- tym razem organizatorzy postanowili
skupić się na współczesnym obliczu Huculszczyzny i ukazaniu go w kontekście wciąż obecnej tam
żywej tradycji i realiach XXI wieku. „Dni huculskie…” mają tym bardziej szczególny charakter, iż tym
razem zainicjowali je studenci zafascynowani wcześniej odbytymi praktykami w samym sercu
Huculskiej Krainy.
A co tym razem szczególnie warto wybrać z programu?
Miłośnicy huculskiej muzyki na pewno nie odmówią sobie przyjemności wysłuchania głównego
koncertu Kapeli „Huculi Mikołaja Iljuka”, który przyjeżdża do nas z samej Werhowyny. Wirtuozowi
skrzypiec towarzyszyć będą fujarki(sopiłka, denciłka), bęben (bubeń) oraz tradycyjna trembita.
Podczas koncertu Huculi pokażą też kroki tradycyjnych tańców huculskich, nie zabraknie też
tradycyjnych strojów i innych wcześniej przygotowanych atrakcji. Wszystko to sprawi, że na chwilę
przeniesiemy się w świat magicznej Czarnohory i szumiącego Czeremoszu...Koncert główny odbędzie
się w piątek - 20.listopada w klubie Arka o godz. 20:00.
Hucułów będzie można posłuchać i obejrzeć także dzień później w zajeździe Rogate Ranczo w
Zabierzowie, gdzie obok muzyki i tańca pojawią się także tradycyjne huculskie potrawy oraz huculskie
konie! Chętni będą mieli możliwość przejażdżki na tych niezwykle przyjaznych zwierzętach! Jest to
doskonała okazja by pokazać Huculszczyznę także najmłodszym uczestnikom „Dni huculskich...”.
Na szczególną uwagę zasługuje też konferencja „Kultura współczesnej Huculszczyzny
w kontekście porównawczym”, której towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna dokumentująca
ostatnie badania.
Nie można zapomnieć, iż „Dni Huculskie…” zbiegają się z rocznicą urodzin Stanisława Vincenzapisarza, promotora międzynarodowego dialogu i zarazem największego piewcy Huculszczyzny, którego
okrągły 120. jubileusz obchodziliśmy rok temu. Z tej okazji po uroczystej mszy odbędzie się pochód do
grobu Vincenza na krakowskim Salwatorze, nad którym zagrają tradycyjne huculskie trembity.
Tegoroczne Dni Huculskie w Krakowie są współorganizowane przez Koło Naukowe studentów
Etnologii i Antropologii Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury oraz Fundację ARTica, która
uprzednio zorganizowała też Festiwal Huculski im. Stanisława Vincenza oraz Obchody 120-stej
rocznicy urodzin Vincenza (2008).
Na co dzień Fundacja zajmuje się przede wszystkim promocją sztuki oraz organizacją wydarzeń
stymulujących dialog i wymianę międzykulturową zgodnie ze swoim przekonaniem, iż „interakcja jest
pierwszym krokiem ku integracji”. ARTica współpracuje z wieloma osobami i instytucjami z kraju i
zagranicy, a także tworzy program szkoleń i współpracy dla studentów i wolontariuszy pragnących
rozwijać swoje umiejętności organizacyjne i kulturoznawcze.
Więcej informacji: www.artica.org.pl
Ligia Jaszczewska-Gacek – Fundacja ARTica – 0511 546 162
Justyna Cząstka- Kłapyta –Instytut Etnologii i Antropologii Kultury – 0608 618 517
Klaudia Pazdan- Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kultury – 0514 709 770

Program Dni Huculskich:
czwartek, 19 listopada 2009
20:00 -wernisaż wystawy fotografii „Huculszczyzna okiem Badacza"-Smak Ukraiński, ul. Kanonicza 15
piątek, 20 listopada 2009
09:.00 – Msza Św. w intencji Stanisława Vincenza – kościół na pw. św. Małgorzaty na Salwatorze
10.00 – przejście do grobu S. Vincenza na cmentarzu na Salwatorze
14.00 – 15.00 – obiad z muzyką huculską graną przez zespół Huculi Mikołaja Iliuka – Restauracja
Ukraiński Smak, ul. Kanonicza 15
20.00 – główny koncert kapeli Mikołaja Iliuka „Huculi” – Klub Arka, Al.29 Listopada 50
sobota, 21 listopada 2009
od 12:00 – huculska impreza w Zabierzowie – huculskie konie, tradycyjna kuchnia, porywające tańce
oraz koncert kapeli Mikołaja Iliuka „Huculi” (mapka z dojazdem na www.rogateranczo.eu)
9.00 – 14.00 – Konferencja Naukowa „Kultura współczesnej Huculszczyzny w kontekście
porównawczym” – COTG PTTK w Krakowie, ul Jagiellońska 6
część I
Prowadzący: prof. Jan Stęszewski (Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu)
9.00 - prof. Jan Stęszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - wprowadzenie
mgr Justyna Cząstka-Kłapyta (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)
Funkcja plesu w obrzędzie kolędowania na Huculszczyźnie
mgr Tomasz Kosiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Huculi rumuńskiego Maramureszu
mgr Anna Warzecha (Instytut Historii Sztuki UJ)
Między Bizancjum a Huculszczyzną. O huculskich tkaninach cerkiewnych
mgr Małgorzata Kotarba (Instytut Filologii Ukraińskiej UJ)
"Literackie ścieżki Huculszczyzny w oparciu o wybrane utowry współczesnej literatury"
dr Urszula Janicka-Krzywda (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
Z symboliki haftów huculskich
11.05 - 11.25 – dyskusja
część II - Badania przyrodniczo-historyczne na Huculszczyźnie w ośrodku krakowskim
rozpoczęcie: 11.45
Prowadzący: mgr Dariusz Dyląg (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
mgr Dariusz Dyląg (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
O rzekomo legionowych okopach pod Sywulą
mgr Piotr Kłapyta (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Problematyka ostatniego zlodowacenia Karpat Wschodnich na terenie Ukrainy
mgr Łukasz Quirini-Popławski (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
dr Rafał Quirini-Popławski (Instytut Historii Szuki UJ)
Współczesna funkcja przedwojennych obiektów turystycznych w dolinie Prutu – wybrane przykłady
dr Mateusz Troll (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
O sezonowych osadach pasterskich - próba oceny współczesnego stanu zagospodarowania połonin
Czarnohory
część III
Prezentacja projektu młodzieżowego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Kraków - Bystrec, most im. Stanisława Vincenza

Organizatorzy:
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii
Kultury UJ
oraz
FUNDACJA ARTica
Partnerzy:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Stowarzyszenie Absolwentów V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie;
Restauracja Smak Ukraiński;
Klub Akademicki "ARKA" Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
Stowarzyszenie „U siebie- At home”
Sponsoring:
Rada Kół Naukowych UJ;
Fundacja Bratniak;
"Rogate Ranczo" Zabierzów
Wydawnictwo Czarne
Wydawnictwo Pascal

Patronat medialny:
Radio Kraków
Gazeta Górska
Barbarzyńca

