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V Międzynarodowa konferencja naukowa  
„Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini –  

historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” 
w 70. rocznicę wysiedleń ludności ukraińskiej z Polski  

do USRR w latach 1944-1946  
(Słupsk, 24-26 września 2015 r.)

Analiza programu konferencji o kulturze materialnej i duchowej, a także przeszłości 
i aktualnej sytuacji Łemków, Bojków, Hucułów i Rusinów odzwierciedla bogactwo 
i skalę zaawansowania międzynarodowych badań z tego obszaru polityki narodowo-
ściowej. W ramach aktywności Pracowni Badań Narodowościowych oraz Zakładu 
Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
w konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej 
w Słupsku uczestniczył prof. dr hab. Stefan Dudra1.

Organizatorami konferencji były Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet 
Zielonogórski, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, Uniwersytet w Novym 
Sadzie (Serbia), Narodowa Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie (Ukraina),  Użhorodzki 
Uniwersytet Narodowy (Ukraina), Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 
oraz(Słowacja) oraz Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku (Słowacja). Komitet 
naukowy konferencji tworzyli: dr hab., prof. AP Tadeusz Sucharski-Prorektor ds. 
Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Michal Šmigel (Uniwersytet Mateja 
Bela w Bańskiej Bystrzycy); prof. Marián Gajdoš (Słowacka Akademia Nauk); prof. 
Miroslav Sopoliga Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník, Słowacja), dr hab. Stefan 
Dudra, prof. UZ (Instytut Politologii UZ), dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Katedra 
Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa UZ; Ukraińskie Towarzystwo 
Historyczne w Polsce); dr hab. Zenon Romanow, prof. AP (Dyrektor Instytutu Historii 
i Politologii AP); prof. Jarosław Taras (Instytut Ludoznawstwa Narodowej Akademii 

1  Autorka nie uczestniczyła w konferencji,  analizowała program przedstawiony przez organi-
zatorów.
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Nauk Ukrainy we Lwowie), prof.  Janko Ramač (Wydział Rusinistyki Fakultetu 
Filozoficznego Uniwersytetu w Novym Sadzie, Serbia), dr Piotr Pochyły (Instytut 
Politologii UZ).

W pierwszym dniu konferencji, 24 września 2015 roku trwające do południa ob-
rady plenarne zdominowała tematyka historyczna oraz literaturoznawcza. Referaty 
dotyczyły przesiedleń ludności polskiej i ukraińskiej w latach czterdziestych XXI wie-
ku oraz polityki sąsiadów Polski wobec kwestii przesiedleń, a także odzwierciedlenia 
problematyki w literaturze. Następnie badacze obradowali w panelach tematycznych, 
których działalność trwała także 25 września. Konferencję zdominowały analizy hi-
storyków oraz badania dotyczące  kultury materialnej i duchowej, jednak charakter 
obrad był interdyscyplinarny.  Specyfika konferencji polegała na umożliwieniu spotka-
nia naukowcom oraz praktykom, między innymi pracownikom muzeów, którzy zaj-
mują się na co dzień propagowaniem wiedzy o dziejach narodów żyjących w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 

Uczestnicy sekcji historycznej przedstawiali wyniki swoich badań w ujęciu chro-
nologicznym – sekcję A i B rozgraniczał rok 1945.  Natomiast w sekcji B (kultura ma-
terialna i duchowa) organizatorzy wyodrębnili trzy  panele etnograficzne: „Tematyka 
w opracowaniach. Ozdoby, stroje, konstrukcje” ; „Tożsamość”.

 Ze względu na duże zainteresowanie środowiska naukowego badaniami narodo-
wościowymi podczas konferencji pojawiła się nie tylko możliwość wysłuchania cieka-
wych referatów, ale przede wszystkim uzyskania informacji o stanie badań nad dzieja-
mi Łemków, Bojków, Hucułów i Rusinów, które są prowadzone na terytorium Polski 
i poza jej granicami.
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