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W MIEŚCIE KOŁOMYJEK 

 

Wśród szczególnie interesujących miast Ukrainy znajduje się Kołomyja – najważniejsze  

miasto Huculszczyzny i Pokucia, brama do Huculszczyzny i Karpat. Na cześć miasta kołomyjką 

nazwana została perełka ukraińskiej twórczości ludowej – taniec ludowy i pieśń liryczna; 

miejscowość tę wspominają także w swych słynnych powieściach noblista Ivo Andrića i twórca 

nieśmiertelnego Szwejka – Jarośława Haška. Dawniej miasto znajdowało się przy najważniejszych 

szlakach handlowych i wojskowych, a od 1507 r. jest zaznaczane na mapach europejskich. Obecnie 

bez Kołomyi trudno wyobrazić turystyczne szlaki Karpat i Galicji. 

Jest wiele szczególnych powodów, by odwiedzić Kołomyję. 

1. Właśnie w tym mieście warto posłuchać kołomyjek i oczywiście samemu spróbować 

wykonać chociaż jedną z nich. A jeśli Państwa przyjazd zbiegnie się z festiwalem „Kołomyjka”, 

będzie to podwójnie atrakcyjne doświadczenie. Jako pamiątkę z wizyty w  Kołomyi można nabyć 

książeczkę lub płytę CD z kołomyjkami. 

2. Właśnie w Kołomyi znajduje się największe na świecie muzeum sztuki ludowej 

Huculszczyzny i Pokucia. Jest to jedyne muzeum ukraińskie wpisane do Brytyjskiej Królewskiej 

Encyklopedii jako muzeum światowych arcydzieł. Po obejrzeniu ekspozycji można wyobrazić 

sobie codzienność, światopogląd, tradycje w sztuce Hucułów i Pokucian. Zbiory muzeum liczą 

około 50 000 eksponatów od okresu Trypola do dziś. Nieopodal muzeum znajduje się kilka 

sklepików z pamiątkami huculskimi, a w kioskach muzycznych można nabyć płyty z autentyczną 

muzyką huculską.  

   

3. Muzeum „Pisanka” – jedyne tego typu muzeum w Ukrainie i na świecie.   
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 Znajduje się w nim zbiór ponad 10 000 ukraińskich i światowych pisanek. Odbywają się tu też  

warsztaty pisankarstwa i konserwacji pisanek. Chętni mogą nabyć albumy o pisankarstwie a także 

same pisanki.  

               

 

4.  Kołomyja jest bezpieczna i przyjazna dla pieszych spacerów. Niezbyt rozległa, niezbyt 

przeładowana, niezbyt zaplątana. A mimo to, można tu z łatwością załatwić wszystkie istotne 

sprawy - wymienić walutę, kupić niezbędne leki, znaleźć miejsce na kawę lub odpoczynek na 

ławeczce. Tramwajów, trolejbusów, a tym bardziej metra – nie ma, więc nawet sędziwe nogi 

wytrzymają kołomyjską wędrówkę. 

5. Festiwale. Festiwal „Kołomyjka” (odbywający się co 2 lata), festiwal Huculski 

(organizowany nieregularnie, co kilka lat), Festiwal muzyczny im. A. Kos-Anatolskiego 

(odbywający się co roku w grudniu), wojewódzkie festiwale pisanki (co roku w maju), „Medowyj 

Spas” (co roku w sierpniu), festiwal książki krajoznawczej „Kołomyjski manuskrypt”, festiwal 

teatralny „Teatralne przedstawienia” i festiwal międzynarodowy górskich hornów. Każdego roku w 

dniu 13 stycznia z okazji święta Melanii miasto wypełnia się przebierańcami z okolicznych 

miejscowości, a muzyka, śpiew i tańce towarzyszą mieszkańcom również w dniu 19 sierpnia  

(Dzień Miasta i Uroczystość Odpustowa).  

6. Perełki do kolekcji fotograficznej. Z całą pewnością Państwa aparat nie zazna spoczynku, 

gdyż w Kołomyi prócz ciekawej architektury znajduje się 19 pomników, rzeźb i popiersi. A czegoż 

wart kalejdoskop drzwi kołomyjskich epoki cesarskiej! 
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7.  Kołomyję odwiedzali z różnych przyczyn ludzie znani na całym świecie, wśród nich - 

legendarny kapitan angielski John Smith (17 w.), naukowiec austriacki B. Haket (18 w.), słynny 

czeski etnograf František Řehoř i polski etnograf O. Kolberg (19 w.). W 1906 r. w Kołomyi gościł 

znany pisarz żydowski Szolem Alejchem, po czym napisał wesołe opowiadanie o tematyce 

kołomyjskiej „To kłamstwo!“. 

Artykuł napisany w ramach projektu «Perły Europy Wschodniej: rozwój i promocja produktów 

turystyki kulturowej miast transgranicznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. 

 

     

 

 


