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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 7 * marzec - kwiecień 2017 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Oto kolejne w tym roku dwa miesiące naszych działań. Przedstawiamy Wam pokrótce 
składające się na nie nasze „reskarpackie” wydarzenia. 

Witamy nowego Członka 

Zarząd RC’ podjął jednogłośnie w marcu (drogą elektroniczną) uchwałę przyjęcia w poczet 
Stowarzyszenia, w następstwie złożonej deklaracji, Kol. Andrzeja Mroza.  Gratulujemy naszemu 
nowemu Koledze i zapraszamy do ścisłych z nami kontaktów i współpracy. Otrzymaliśmy też od Natalii 
Tarkowskiej, badaczki zakładów leczniczych na terenie dawnej Galicji, wiadomość, że zamierza 
przystąpić do naszego Stowarzyszenia, z czego jesteśmy bardzo radzi. 

Nasze składki członkowskie 

Cieszy nas Wasze zrozumienie w kwestii płatności składek, ciągle budujemy nasz skromny budżet, który 
pozwala nam rozwijać się i podejmować ambitne wyzwania.  Już ponad połowa z Was uiściła je za rok 
2017, dziękujemy i prosimy Pozostałych Kolegów o możliwie nieodległe czasowo wpłaty za rok bieżący. 
Przypominamy nr naszego rachunku: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka roczna: 90, - zł.). 

Zwyczajne Walne Zebranie 

 

Przewidziane statutem naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 26 marca w Warszawie, przy 
ul. Jaracza 6 /12, w lokalu Instytutu Slawistyki PAN, a to dzięki życzliwości naszej Miłej Koleżanki Heleny 
Krasowskiej. Przybyli Członkowie Stowarzyszenia (w liczbie 19), podczas zebrania sprawnie 
przeprowadzonego przez Kol. Jacka Nowickiego, po zapoznaniu się z przedłożonymi im wcześniej 
sprawozdaniami za rok 2016: z działalności organizacyjnej i finansowym, udzielili Zarządowi 
Stowarzyszenia „Res Carpathica” absolutorium za ten okres. Treść protokołu z Walnego Zebrania 
znajduje się na końcu niniejszego biuletynu. 

Academia „Res Carpathica” 

Odbyły się nasze kolejne spotkania w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jezioranskiego, przy 
ul. Czerniakowskiej 178A w Warszawie, a to: 

8 marca: Nasza droga z Karpat w Himalaje, którą z ilustracją multimedialną przedstawił nasz Członek 
Krzysztof Renik, korespondent programu I Polskiego Radia, antropolog kultury, znawca Tybetu, autor 
książek o nim; 

12 kwietnia: Wiosenne klimaty wokalno-gitarowe to niepowtarzalny jak zwykle w nastroju występ 
Wojtka Tomaszewskiego i Kuby Węgrzyna, także naszych Członków. 

Kolejne spotkanie – tradycyjnie w drugą środę miesiąca o godz. 18 – odbędzie się 10 maja. Będzie to 
autorska prezentacja dra Dariusza Dyląga (naszego Członka), przedstawiająca Przewodnik po 
Gorganach (wydany przez zasłużoną w tej tematyce oficynę „Rewasz”), jak dotąd najbardziej znaczącą 
w tym temacie pozycję. 
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Realizacja naszych projektów 

 

Spotkania na Pokuciu (2017) 

 

Otrzymaliśmy wyczekiwaną odpowiedź z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odnośnie 

dofinansowania tej imprezy – POZYTYWNĄ!!! 

Przydzielone na jej realizację środki finansowe pozwolą na pokrycie kosztów przejazdów, 
zakwaterowania i wyżywienia 39 uczestników. Lista ich jest już w zasadzie kompletna, zgłaszający się 
nowi chętni do uczestnictwa zapisywani są na liście rezerwowej. Szczegółowe informacje dotyczące 
przebiegu imprezy, a także tematy zgłoszonych referatów wraz z nazwiskami ich autorów są podane 
na naszej stronie www.  

W kwestii publikacji tekstów wystąpień referatowych nawiązaliśmy współpracę z Instytutem 
Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie – Instytut ten podjął się ich opracowania 
redakcyjnego i opublikowania drukiem w formie zwartego wydawnictwa posesyjnego, które otrzymają 
uczestnicy imprezy. 

Planowany wyjazd: z Warszawy wtorek 30 maja późnym wieczorem – powrót 4 czerwca do Warszawy 
także późnym wieczorem. 

„Rarańcza”, Syhot Marmaroski (2017-18) 

 

Jak informowaliśmy uprzednio, otrzymaliśmy częściowe, niemniej satysfakcjonujące dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W połowie maja br. zostanie przez nasze 
Stowarzyszenie podpisana z Ministerstwem stosowna umowa, uściślająca procedurę korzystania 
z przyznanych funduszy. 

W połowie czerwca br. nastąpi wyjazd roboczy do Syhotu Marmaroskiego (Rumunia) dla dokonania 
uzgodnień dotyczących umieszczenia w tym mieście planowanej tablicy pamiątkowej i przygotowania 
związanych z tym uroczystości w 2018 roku. 

Dwujęzyczna kamienna tablica, której wizualizacją zajął się nasz Kol. Janusz Smaza, będzie wykonywana 
pod jego, jak zawsze profesjonalnym, kierunkiem.  

Biesiada Karpacka (2017) 

 

Planujemy, że odbędzie się ona w Zawadce Rymanowskiej (Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Farfurnia”) w Beskidzie Niskim, w dniach 20-22 października (piątek – niedziela). O szczegółach 
będziemy informować w późniejszym terminie. 

Biblioteka „Res Carpathica” 

 

Jak informowaliśmy w poprzednim Biuletynie nr 6, Kolega Witold Grzesik utworzył na naszej stronie 
www  bibliotekę – wpływają już do niej kolejne artykuły, i nie tylko… bo znacznie obszerniejsze teksty. 
Zaglądajcie więc na naszą stronę www i ją popularyzujcie. Redaktorzy strony proszą o nadsyłanie 
dalszych materiałów tekstowych i zdjęć, ponawiają też prośbę o nadsyłanie materiałów do strony 
www, jak i FB. 
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Spotkania i wystawy 

  

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (CKPiDE, Ukraina) odbył się 
wykład dr. Jana Skłodowskiego pt. „Rzeczpospolita Rafajłowska i Legiony Polskie w Karpatach 
Wschodnich”, połączony z prezentacją albumu „Rzeczpospolita Rafajłowska na szlaku II Brygady 
Legionów Polskich w Karpatach”. Spotkanie odbyło się w ramach „Spotkań z Historią” w dniu 30 marca 
2017 roku w CKPiDE przy ulicy Strzelców Siczowych 56. 

Przypominamy, że w Muzeum Podkarpackim w Krośnie jest do końca kwietnia czynna historyczna 
wystawa planszowa Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich (prezentowana w całości na 
naszej stronie www, autorstwa Jana Skłodowskiego). Wystawa ta odbywa się pod patronatem naszego 
Stowarzyszenia. Koniec kwietnia tuż tuż, ale gdyby przed końcem miesiąca szlaki zaprowadziły Was do 
Krosna, zajrzyjcie do tamtejszego Muzeum. 

Obejmujemy naszym patronatem 

W kwietniu nawiązaliśmy kontakt z badaczką Huculszczyzny z Krakowa – dr Justyną Cząstka-Kłapytą. 
W jego następstwie objęliśmy patronatem medialnym prowadzony przez nią projekt „Muzyka bez 
granic” (szczegóły na naszej stronie www) 

Utrzymujemy również patronat naszego Stowarzyszenia wobec odbudowy dzwonnicy w Polanach 
Surowicznych, który to projekt prowadzi nasz Kol. Witold Grzesik. Szczegóły tego przedsięwzięcia oraz 
bogatą historię tej wsi przedstawił on w dniu 4 kwietnia w Ukraińskim Domu w Warszawie, przy 
ul. Zamenhofa 1. 

I na zakończenie – ponawiamy prośbę do naszych Członków i Sympatyków: 

Dzielcie się z nami swymi karpackimi osiągnięciami i spostrzeżeniami, także pomysłami i inicjatywami.  
Zgłaszajcie i realizujcie pod naszym „szyldem” swe własne projekty. Piszcie do nas o nich. Nadsyłajcie 
na naszą pocztę (poczta@rescarpathica.pl) zdjęcia z Waszych wędrówek, spotkań i działań, także 
choćby krótkie teksty im towarzyszące, również wspomnieniowe – będziemy je zamieszczać na naszych 
stronach www oraz FB. Tak upowszechniony materiał da wyraz naszego postrzegania Karpat, będzie 
zespalać naszą stowarzyszeniową wspólnotę i ukazywać jej obraz na zewnątrz, wprowadzi nas do 
szerszego nurtu wymiany myśli i poglądów na temat karpackich spraw. Zachęci innych do wspólnego 
z nami działania. 

 

 

Wiosna w Wołowcu w Beskidzie Niskim (2007), fot. W.Grzesik  
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PROTOKÓŁ 

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Res Carpathica” 

z dnia 26.03.2017 roku  

1. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Res Carpathica” (zwanego dalej 

RC) Jan Skłodowski. Powitał zebranych Członków. 

2. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania RC jednogłośnie wybrano Jacka Nowickiego. 

3. Na protokolanta zgłoszono i wybrano jednogłośnie Elżbietę Dziuk-Renik.  

4. Na wniosek Przewodniczącego obrad przyjęto jednogłośnie wnioskowany przez 

zarząd porządek i regulamin obrad. 

5. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności obecnych jest 18 Członków 

RC. 

6. Merytoryczne sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes RC Jan Skłodowski 

7. Wiceprezes Zarządu Witold Grzesik przedstawił informację dodatkową dotyczącą 

stworzenia i prowadzenia internetowej strony RC. 

8. Natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła Członek Zarządu -Skarbnik Ewa 

Wenta-Węgrzyn.  

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Tomasz Traczyk. 

10. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami i przyjęto sprawozdania Zarządu, 

finansowe i Komisji Rewizyjnej przy jednym głosie wstrzymującym się i 17 głosach za. 

11. DYSKUSJA I WNIOSKI: 

ｷ Wiceprezes Witold Grzesik poruszył kwestię popularyzacji działalności RC w 

internecie, w tym w mediach społecznościowych - na Facebooku;  

ｷ Wiceprezes Witold Grzesik postulował udział Członków w budowaniu internetowej 

multimedialnej biblioteki wiedzy o Karpatach, która stworzona przez RC służyłaby szerzeniu 

informacji o Karpatach; 

ｷ Prezes zachęcał do nadsyłania krótkich biogramów Członków do publikacji na stronie 

internetowej RC; 

ｷ Jacek Nowicki prosił o popularyzację 9 ośrodków muzealnych dotyczących historii 

turystyki górskiej w Karpatach będących pod opieką Komisji Turystyki Górskiej PTTK; 

ｷ Jacek Nowicki sygnalizując konkurs na najlepsze wydawnictwo dotyczące Karpat 

zorganizowany przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK zgłosił prośbę o adresy wydawnictw 

działających w łuku Karpat w celu zaproszenia tych wydawnictw do drugiej edycji w/w 

konkursu; 
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ｷ kilku Członków sugerowało konieczność zastrzeżenia znaku RC - logo RC; 

ｷ Prezes Jan Skłodowski omówił kwestię legitymacji członkowskich i odznak; w wyniku 

dyskusji podjęto decyzję, że legitymacje nie są konieczne, jeśli chodzi o odznaki – odłożono 

sprawę na przyszłość; 

ｷ Prezes Jan Skłodowski zgłosił kwestię zbiórek darowizn na cele statutowe RC z 

przeznaczeniem na konkretne projekty RC; 

ｷ Jan Nowicki zgłosił propozycję ewentualnej przyszłej zmiany w Statucie RC dotyczącej 

dwóch terminów Walnych Zebrań, która pozwoli podjąć decyzję bez względu na liczbę 

obecnych Członków RC; 

ｷ Janusz Smaza zasygnalizował działający projekt uhonorowania żołnierzy ukraińskich, 

którzy walczyli w roku 1920 u boku Legionów; przedstawił prośbę o zgłaszanie miejsc grobów 

tych żołnierzy. 

12. Na tym Walne Zebranie zakończono, a Prezes RC  i Przewodniczący obrad podziękowali 

uczestnikom za przybycie i aktywny udział w pracach Walnego Zebrania. 

Jacek Nowicki – Przewodniczący obrad 

Elżbieta Dziuk-Renik  - Protokolant  

 

 

 

Wiosna w Polanach Surowicznych w Beskidzie Niskim (2007), fot. W.Grzesik 


