
II BIESIADA KARPACKA STOWARZYSZENIA „RES CARPATHICA” 

ZAWADKA RYMANOWSKA, 20-22 PAŹDZIERNIKA 2017 

 

 

MIEJSCE BIESIADY 

Spotykamy się w gospodarstwie agroturystycznym „Farfurnia” (www.farfurnia.pl).  

Adres: Zawadka Rymanowska 40 d, 38-450 Dukla 

 

PROGRAM* 

20.10.2017 (piątek) 

12-16 Przyjazd i zakwaterowanie 

16-18 Obiadokolacja 

18-21 Prelekcje 

Jan Skłodowski – Dziedzictwo "Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" i 

"Wierchów" 

Jacek Wnuk - Fotografia górska i podróżnicza na przykładzie Karpat 

Damian Nowak – Biecz mniej znany 

 Bartosz Gałązka - Dawny repertuar śpiewaczy polskich Karpat żywotny w XXI wieku 

Wojciech Krukar – W poszukiwaniu dawnej Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny  

21-… Wspólne muzykowanie, śpiewanie i górskie wspomnienia 

 

21.10.2017 (sobota) 



8-9 Śniadanie 

9-16 Krajoznawcza wycieczka górska – zależnie od pogody i warunków, nie dłuższa niż 15 km  

16-18 Obiadokolacja 

18-21 Prelekcje 

Witold Grzesik – O Stowarzyszeniu „Res Carpathica” 

Dariusz Dyląg – Ścieżka przyrodniczo-kulturowa Olchowiec 

Katarzyna i Kamil Skórowie – Magurskie wyprawy  

Piotr Fijałkowski - Spływ górski kajakami Czarnym Czeremoszem od klauzy Baltagul do 

Dzembroni 

Justyna i Piotr Kłapytowie – Muzyka bez granic na pograniczu Pienin 

21-… Wspólne muzykowanie, śpiewanie i górskie wspomnienia 

22.10.2017 (niedziela) 

8-9 Śniadanie 

9-10 Wykwaterowanie i wyjazd 

10:30 Zwiedzanie Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej 

 

Wystawy: 

 Jan Szaran – „Moje bazgroły” (grafiki) 

 Witold Grzesik – „Od Łupkowa do Muszyny” (fotografie) 

 

Autorzy wystąpień i wystaw: 

Dariusz Dyląg – przewodnik beskidzki i tatrzański, autor przewodnika po Gorganach, inicjator wielu 

przedsięwzięć krajoznawczych i historycznych w Karpatach 

Piotr Fijałkowski – pasjonat Karpat Wschodnich, narciarstwa turystycznego, kajakarstwa i biegów 

górskich 

Bartosz Gałązka – pedagog i folklorysta, badacz śpiewów tradycyjnych południowo-wschodniej 

Polski, autor publikacji dokumentujących ginącą tradycję śpiewaczą wsi i miast 

Witold Grzesik – krajoznawca, fotograf, współautor przewodnika „Od Komańczy do Wysowej”, 

współzałożyciel schroniska w Polanach Surowicznych, inicjator odbudowy dzwonnicy gr.-kat. tamże 

Justyna i Piotr Kłapytowie  – prowadzący projekt „Muzyka bez granic”, poświęcony zachowaniu 

dziedzictwa muzycznego pogranicza polsko-słowackiego w regionie Rusi Szlachtowskiej i Spisza 

Wojciech Krukar  – autor wielu opracowań z dziedziny toponomastyki Karpat, autor szczegółowych 

map terenowych, badacz historii regionu, współautor przewodników turystycznych 



Damian Nowak – historyk i kulturoznawca rodem z Biecza, prowadzący blogi krajoznawcze 

poświęcone Beskidowi Niskiemu, autor monografii kilkunastu miejscowości Galicji i Podola 

Jan Skłodowski – historyk, krajoznawca, fotograf, badacz Kresów, autor szeregu opracowań, 

artykułów, albumów, wystaw i książek o tematyce karpackiej i kresowej 

Katarzyna i Kamil Skóra – przedstawiciele młodego pokolenia krajoznawców, rodem z Podkarpacia, 

prowadzący blog (także stronę na facebooku i Instagramie) pt. „Magurskie Wyprawy” 

Jan Szaran – przodownik turystyki pieszej i górskiej, uczestnik wypraw naukowych, m.in. do jaskiń w 

Alpach Salzburskich i kilkakrotnie do Peru, z zamiłowania artysta grafik, autor wielu wystaw 

Jacek Wnuk – fotograf, autor albumu fotograficznego „Karpaty Wschodnie”, twórca i redaktor 

portalu www.karpatywschodnie.pl, autor wystaw fotograficznych, prezentacji i wystąpień 

 

*Program może się zmieniać, o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco. 

 

SPOTKANIA WIECZORNE 

Nie przewidujemy szczególnych aranżacji wieczorów. Liczymy na inicjatywę uczestników. Wstępna 

lista zainteresowanych gwarantuje obecność osób muzykujących i śpiewających, a do tego grona 

należy też wliczyć Gospodarzy. Mamy nadzieję, że będzie miło i spontanicznie. W wolnym czasie 

będzie możliwość wyświetlania własnych pokazów slajdów (do uzgodnienia z organizatorami) 

  

http://www.karpatywschodnie.pl/


ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Koszty pobytu: łóżko w pokojach wieloosobowych (z pościelą): 100 zł za 2 noce. Miejsca w pokojach 

przydzielają organizatorzy.  

Wyżywienie: śniadanie: 13 zł od osoby, obiadokolacja: 25 zł. Można dokupić dodatkowe posiłki we 

własnym zakresie. 

Zgłoszenia do udziału wyłącznie mailem na adres poczta@rescarpathica.pl (prosimy tytuł maila 

zaczynać od słowa BIESIADA) – formularz zgłoszeniowy poniżej, także dostępny w formacie RTF do 

komputerowego uzupełnienia. Po potwierdzeniu miejsca należy wpłacić zaliczkę (40 zł od osoby). 

W przypadku rezygnacji zaliczka będzie zwracana do 2 tygodni przed Biesiadą, w późniejszym 

terminie – o ile znajdzie się osoba na zwalniane miejsce.  

Zaliczkę należy wpłacać na konto RC’ z dopiskiem: 

„WPŁATA NA CELE STATUTOWE – BIESIADA KARPACKA, Imię, nazwisko uczestnika”. 

Wpłata pozostałej należności za noclegi przelewem przed imprezą (tytuł przelewu jak wyżej) lub na 

miejscu gotówką. Opłaty za wyżywienie uiszczamy wyłącznie na miejscu gotówką. 

KONTAKT 

Rejestrację na Biesiadę prowadzi Stowarzyszenie „Res Carpathica”. Prosimy o niekontaktowanie się w 

tych sprawach z „Farfurnią”.  

Kontakt do koordynatora Biesiady: Witold Grzesik, tel. 515 146 316, mail: poczta@rescarpathica.pl . 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Uczestnicy biorą udział we wszystkich wydarzeniach Biesiady na własną odpowiedzialność. 

Organizator zapewnia o dołożeniu wszelkich starań, aby Biesiada odbywała się w sposób przyjazny i 

bezpieczny. Każdy uczestnik Biesiady obowiązany jest do stosowania się do zasad pobytu określonych 

przez „Farfurnię”. 

SZCZEGÓŁÓWA LOKALIZACJA I DOJAZD 

„Farfurnia” mieści się na terenie dawnego przysiółka Abramów w górnej części Zawadki 

Rymanowskiej. Współrzędne GPS: 49 30 02.44 N 21 45 07.02 E,  

Dojazd samochodem: dowolną drogą do Dukli, dalej drogą krajową nr 7 na południe w kierunku 

Barwinka, w Trzcianie skręt na wschód w kierunku Zawadki Rymanowskiej. Należy przejechać przez 

Zawadkę, za wsią główna droga prowadzi w prawo ostro pod górę. Po około kilometrze skręt w 

prawo na parking Farfurni (dobrze oznaczony). Droga publiczna, asfaltowa, dostępna dla każdego 

samochodu. 

Dojazd komunikacją: autobusem lub pociągiem do Krosna, dalej autobusem w kierunku Barwinka lub 

Jaślisk (przez Duklę!), wysiadka na przystanku w Trzcianie, dalej 5 km na piechotę szosą przez 

Zawadkę Rymanowską.  

  

mailto:poczta@rescarpathica.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – BIESIADA KARPACKA 2017 

Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie, zeskanowanie lub wypełnienie w formie elektronicznej 

(dokument formularza w formacie RTF dostępny na stronie www.rescarpathica.pl) 

 

Imię, nazwisko: ………………………………………………………… 

Ilość osób: ……………….. 

Mail: …………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………. 

Preferowany kontakt: mail / telefon * 

 

Inne dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

* Niepotrzebne skreślić lub skasować 

 

Prosimy wysłać zgłoszenie na adres poczta@rescarpathica.pl, zaczynając tytuł maila od słowa 

„Biesiada”. 

Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 72 godzin. Ostateczna rezerwacja miejsca po 

wpłacie zaliczki 40 zł/osobę na konto: 

48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (mBank) 

Stowarzyszenie "Res Carpathica", ul. Niemcewicza 7/9 m. 173, 02-022 Warszawa 

 

Tytuł przelewu:  

„WPŁATA NA CELE STATUTOWE – BIESIADA KARPACKA, imię, nazwisko uczestnika”. 

Kontakt do organizatora: Witold Grzesik, 515 146 316, poczta@rescarpathica.pl 

 

 

mailto:poczta@rescarpathica.pl

