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7 maja 2011 r. miały miejsce uroczyste obchody 20-lecia Towarzystwa Huculszczyzna ze
Lwowa, które zbiegły się w czasie z uroczystościami
755 lat miasta Lwowa
. Z ulicy Szewczenki ruszył przed południem na rynek lwowski barwny
pochód
delegacji społecznych i kulturalnych, wśród których była także liczna delegacja Hucułów
reprezentujących regionalne filie
Towarzystwa Huculszczyzna
. W tradycyjnych strojach, z towarzyszeniem kapel muzycznych, szły delegacje Hucułów z
rejonów werchowyńskiego, rachowskiego, putilskiego, wyżnickiego, kosowskiego,
nadwórniańskiego, jaremczańskiego. Zaplanowane w Parku Szewczenki występy muzyczne na
polowej estradzie uniemożliwiła deszczowa pogoda, dlatego dalsze uroczystości odbyły się w
sali
Narodowego Uniwersytetu Leśnotechnicznego we Lwowie
.

Obchody rozpoczęły dźwieki zakarpackich trembit. Licznych zebranych gości przywitał gospo
darz
wieczoru, przewodniczący lwowskiego Towarzystwa Huculszczyzna
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– Wasyl Korżuk
oraz przewodniczący Wseukrainskeho obiednaneho Towarystwa Huculszczyna –
Dmytro Watamaniuk
, który powiedział:
Szanowna Huculska Rodzino. 20 lat to taki dobry młodzieńczy wiek, który osiągnęło
Towarzystwo Hucułów we Lwowie. W tym mieście zebrał się kwiat działaczy tej organizacji,
naukowców i organizatorów, którzy współtworzą konferencje naukowe w ramach
międzynarodowych festiwali huculskich. Efektem tych prac są projekty parków narodowych w
Karpatach: Parku Huculszczyzny w Kosowie, Wyżnickiego Parku Narodowego oraz nowych
obszarów chronionych
Czeremoskiego Parku Narodowego
na Bukowinie i
Werchowyńskiego
na Podkarpaciu. Dużą rolę w popularyzacji Huculszczyzny odegrało wydanie 6-tomowej
monografii "
Historia Huculszczyzny
" pod redakcją M. Domaszewskiego i N. Bybliuka oraz czasopisma
"Grażda"
i
"Grehit"
.

Przewodniczący odznaczył medalem Zasłużonego Hucuła Ukrainy – Wasyla Korżuka, odzn
aczenia Towarzystwa Huculszczyzna odebrali także
:
przewodniczący regionalnego związku badaczy Huculszczyzny
– Nestor Bybliuk, Mychajło Hnatiuk
oraz pośmiertnie
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odznaczono
Dmytro Henyka
. Władze lwowskie Towarzystwa przyznały odznaczenia
Hucuła i hucułki roku
dla Jarosławy Kałyniuk
oraz Stefana Ponciuka
.
Osobne odznaczenie –
Patrioty Huculszczyzny
– dla osób zasłużonych w promowaniu kultury regionu wręczono m.in. dyrektorowi Centralnego
Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK –
Jerzemu Kapłonowi
.

W komentarzu do przyznanej nagrody przewodniczący lwowskiej filii Towarzystwa Wasyl
Korżuk
powiedział:
Bardzo się cieszę, że możemy odznaczyć osobę kochającą Huculszczyznę, dzięki którego
finansowemu wsparciu odbywa się w Polsce Międzynarodowe Święto Huculszczyzny.
Organizatorzy w Polsce dołożyli wielkich starań dla pokazaniu piękna Huculszczyzny. Takich
ludzi powinniśmy szanować, dziękować i kłaniać się, że
promują
huculską kulturę poza granicami naszego kraju.

Jerzy Kapłon dziękując za przyznaną nagrodę powiedział: Z prawdziwym wzruszeniem
odbieram to wyróżnienie jako uznanie nie tylko dla mojej pracy, ale dla pracy wielu Polaków.
Huculszczyzna i dumny naród huculski ma w Polsce wielu przyjaciół, którzy wiele pracy
wkładają w to, aby zachować to co piękne na Huculszczyźnie. Wiemy bowiem o tym, że nie
można badać historii Karpat bez zagłębienia się w historię Huculszczyzny. W tym czasie w
Muzeum Narodowym w Krakowie odbywa się wspaniała wystawa sztuki huculskiej, ciesząca się
ogromnym powodzeniem. Muzeum Narodowe wydało również album, który chciałem ofiarować
na ręce pana przewodniczącego Towarzystwa Huculszczyzna na pamiątkę naszego
dzisiejszego spotkania.

Po oficjalnej części odbyły się występy artystyczne zespołu tanecznego Wipcze, który
zaprezentował żarty huculskie, tańce reszeto i hucułka. Wystąpiły także grupy
Pidhiria
, chór męski z
Ispasa
oraz liczne grupy śpiewaczo-recytatorskie. Po występach organizatorzy zaprosili wszystkich na
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wystawną wieczerzę, na której wygłaszano liczne przemówienia, śpiewano i bawiono się
jeszcze do późnej nocy.
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