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Wraz z jesienią do Iwano-Frankiwska przychodzą święta 
 

 

Zamknięta przestrzeń placu tworzy osobne terytorium o szczególnej atmosferze 

duchowej. Plac jest niby osobnym światem, archaicznym barokowym miasteczkiem 

w mieście współczesnym. Kolegiata, w której obecnie mieści się Muzeum Sztuki 

Przykarpacia, jest ozdobą placu i jedną z najbardziej charakterystycznych budowli 

starego Stanisławowa. Naprzeciw znajduje się greckokatolicki Kościół 

Archikatedralny pw. Zmartwychwstania Pańskiego, obok – stare Kolegium. 

Wszystkie trzy budowle są zabytkami architektury o znaczeniu krajowym.  

Plac Szeptyckiego nie tylko zachował swój pierwotny wygląd, lecz także jest on 

swoistym kontynuatorem miejskich tradycji kulturowych i duchowych. Do 

najciekawszych corocznych festiwali, odbywających się w Iwano-Frankiwsku, należą 

festiwale „Święto chleba” oraz „Przykarpacki wernisaż”. 

 

„Podkarpacki wernisaż”  

Unikalne wyroby wykonane przez rzemieślników i artystów ludowych z całej 

Ukrainy, prezentowane w jednym miejscu i czasie. Właśnie tak w skrócie można 

scharakteryzować coroczne Targi Rzemiosła Ludowego „Podkarpacki wernisaż”, 

który w tym roku przebiegać będzie 5 października w Iwano-Frankiwsku przy ul. 

Nyzowej oraz na placu Bastionowym. Wśród oferowanych wszelkiego rodzaju 

wytworów rękodzieła każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie: są tu haftowane 

ręczniki, pisanki, narzuty, ręcznie tkane rzeczy, wyroby z wikliny, kute wyroby 

kowalskie oraz współczesne wyroby wykonane ręcznie przez kreatywnych młodych 

artystów.    

Na Festiwalu można nie tylko zobaczyć na własne oczy jak pracują wybitni 

rzemieślnicy i artyści ludowi, lecz także wziąć udział w różnorodnych warsztatach. 

  
„Święto chleba” 

Korowaje, kołacze, rolady, torty, croissanty, placki, bułeczki z różnym 

nadzieniem i bez niego, słynne pieczywo kosowskie oraz, rzecz jasna, dziesiątki 
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rodzajów pysznego chleba – nie jest to pełna lista smakołyków z ciasta, które można 

będzie skosztować lub kupić podczas „Święta chleba”.  

Zapraszamy do odwiedzenia miejscowego festiwalu, który odbędzie się w dniu 

5 października i poświęcony zostanie ukończeniu żniw i prac polowych.   

Oprócz wystaw różnorodnych towarów i produktów program Festiwalu 

przewiduje również  przedstawienia teatralne, koncerty, unikatowe warsztaty dla 

dzieci i dorosłych, częstowanie kozackimi daniami etc. 

Wypieki można będzie nie tylko skosztować lub kupić, lecz także nauczyć się 

robić je samemu. Należy zaznaczyć, że chleb i pozostałe wypieki na Festiwalu chleba 

zrobione są tylko i wyłącznie z naturalnych składników. 

W święcie będą brali udział lokalne przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy – piekarze 

i cukiernicy. Każdy z uczestników będzie miał stoisko, przystosowane do prezentacji 

i degustacji wyrobów. 
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