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DHC UKRAIŃSKIEJ UCZELNI DLA REKTORA UW
Senat Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka jednogłośnie
podjął decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Marcinowi Pałysowi, rektorowi
UW. Uroczystość wręczenia doktoratu planowana jest we wrześniu na Ukrainie.
26 czerwca na wniosek Wydziału Nauk o Ziemi Rady Naukowej (Senatu) przykarpackiej uczelni
podjął decyzję o nadaniu honorowego tytułu prof. Marcinowi Pałysowi.
– W ciągu ostatnich lat pan rektor podjął duży wysiłek w celu realizowania jednego z najważniejszych
strategicznych projektów, nie tylko w relacjach Uniwersytetu Warszawskiego i Przykarpackiego, ale
również w relacjach Polski i Ukrainy – odnowienia byłego Obserwatorium UW na górze Pop Iwan w
Czarnogórze, który będzie nie tylko potężnym naukowym ośrodkiem, ale jednocześnie symbolem
bratnich więzi Ukraińców i Polaków – mówi prof. Igor Cependa, rektor Przykarpackiego
Uniwersytetu.
Wspólne obserwatorium
Odbudowa Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego na szczycie góry Pop Iwan, w paśmie
Czarnohory zachodniej Ukrainy, rozpoczęła się w 2012 roku. Otwarto je tuż przed wybuchem II
wojny światowej, która przerwała jego działalność. Budynek przez lata niszczał. W projekt renowacji
zaangażowany jest Uniwersytet Warszawski i Przykarpacki Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku.
Obydwa uniwersytety utworzyły partnerstwo z jednostkami ratownictwa górskiego z Polski i Ukrainy
(GOPR-Bieszczady, DSNS) i wspólnie realizują projekt budowy stacji ratownictwa górskiego na
szczycie Popa.
– Współpraca uniwersytetów będzie się rozszerzać. Jej nowym polem będzie na pewno wspólne
tworzenie Międzynarodowego Centrum Naukowego „Obserwatorium” na Górze Pop Iwan –
zapowiada Jan Tygielski z zespołu PIMReC, który koordynuje prace związane z odbudową
Obserwatorium.
Na szczycie Popa Iwana miały odbyć się uroczyste obchody 30-lecia unijnego programu Interreg. –
Pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany, ale liczymy na to, że uda się je zorganizować w
przyszłym roku. Jesteśmy doceniani jako jeden z najdalszych punktów, gdzie dotarło unijne wsparcie
strukturalne – wyjaśnia Jan Tygielski.
W przygotowaniu jest też wniosek grantowy do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na
przeprowadzenie kwerend, badań i kompleksowe opisanie historii obserwatorium na Popie Iwanie od
pierwszego pomysłu projektowego, przez otwarcie 29 sierpnia 1938 r. i działalność aż do 17 września
1939 r., przez okres wojny, ZSRR aż po współczesną odbudowę.
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