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Sprawozdanie z sieci nauczycieli historii 

 

,,Lecznica dr Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie’’ 

 

    19 stycznia we wtorek o godz. 19.00 odbyło się spotkanie autorskie on-line na profilu GEK 

Gościliśmy NATALIĘ TARKOWSKĄ, autorkę książki pt. "Lecznica narodu. Kulturotwórcza 

rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu 

(1893-1939 )".  

    Nauczyciele dowiedzieli się co robili przedwojenni celebryci, by schudnąć? Kto 

gimnastykował się nago, kto głodował, a kto nie jadł mięsa? Spotkanie z Natalią Tarkowską 

to podróż w czasie do Lecznicy Narodu, czyli Zakładu Przyrodoleczniczego dr. Apolinarego 

Tarnawskiego w Kosowie, niesamowitego miejsca, którego historia rozpoczęła się w 1893 r. 

Była to opowieść o zabawnych i dramatycznych perypetiach dr. Tarnawskiego i jego 

pacjentów, a także o zdrowym stylu życia, jarstwie, jodze, areobiku i patriotyzmie. 

 

Natalia Tarkowska- doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii 

Ignatianum w Krakowie. Ukończyła specjalizację dziedzictwo narodowe, publicystyka 

kulturowa oraz tok zawodowy turystyka kulturowa. Wykładała na kierunku Turystyka 

historyczna na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w 

Krakowie. 

Autorka książki pt. Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego 

doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939). Zajmuje się 

popularyzacją wiedzy na temat tej leczniczej i kulturalnej placówki wygłaszając od kilku lat 

prelekcje zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Obecnie współorganizatorka festiwalu kuchni 

jarskiej doktora Apolinarego Tarnawskiego, który będzie się odbywał cyklicznie w Kosowie. 

Ponadto jest autorką kilkunastu artykułów w periodykach naukowych poświęconych głównie 

różnorodnym aspektom kulturowym związanym z działalnością doktora Tarnawskiego, elitą 

intelektualną leczącą się w Kosowie oraz przedwojennym Kosowem i jego mieszkańcami.  
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W latach 2014-2015 jako kierownik grupy i wolontariusz brała udział w projekcie Strażnicy 

Narodowej Pamięci organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja, którego celem 

było poszukiwanie miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku na 

terenie obecnie zachodnich obwodów Ukrainy. Ponadto od dziesięciu lat angażuje się w akcje 

charytatywne skierowane do Polaków na Wschodzie (głównie na Ukrainie), organizowane 

przez różne instytucje i fundacje.  

 

 

                                                                                                                    Doradca metodyczny  

                                                                                                                        Beata Józków 
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Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka szkolenia (dla osób 

opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 

Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA 

ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do ……………………………… 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@pcpppidn.eu
http://www.pcpppidn.eu/

