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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 8 * maj - czerwiec 2017 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Oto dwa przedwakacyjne miesiące naszych działań. Co się w tym czasie zdarzyło w „reskarpackim” 
świecie, znajdziecie poniżej.  

Witamy nowych Członków 

Zarząd RC’ podejmował dwukrotnie, jednogłośnie, w czerwcu (drogą elektroniczną) uchwały przyjęcia 
w poczet Stowarzyszenia, w następstwie złożonych deklaracji: na początku tego miesiąca - Ewy 
Paczoskiej, Eweliny Lesisz, Jarosława Gabryelczyka, Grzegorza Kaczorowskiego, Jarosława 
Krasnodębskiego i Stanisława Zawodnika oraz pod jego koniec - Krzysztofa Dudy, Piotra Sztuki i Macieja 
Śnieżka. Gratulujemy Nowym Członkom i zapraszamy do ścisłych z nami kontaktów i współpracy. Nasze 
Stowarzyszenie liczy więc już 56 członków (podwoiliśmy się wobec liczby Członków-założycieli z wiosny 
ub. roku). 

Nasze składki członkowskie 

Dziękujemy za Wasze zrozumienie istotnej (mimo wszystko) kwestii płatności składek, ważnej dla 
naszego skromnego budżetu -  wystawionego na próbę podjętych ambitnych wyzwań; najważniejszym 
z nich, jak wiecie, jest przygotowywanie uroczystych obchodów związanych procesem polskich 
legionistów w Syhocie Marmaroskim (Rumunia). Już ponad połowa z Was uiściła je za rok 2017, 
niektórzy nawet za rok 2018; dziękujemy i prosimy Pozostałych Kolegów o możliwie nieodległe 
czasowo wpłaty za rok bieżący. Przypominamy nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 
3402 7627 0338 (składka roczna: 90, - zł.). 

Zebranie Zarządu 

 

Odbyło się w dniu 28 czerwca. Podczas obrad poruszone zostały następujące sprawy: 

- organizacja przez nasze Stowarzyszenie II Biesiady Karpackiej, której program zapowiada się nader 
interesująco (organizator – Kol. Witold Grzesik, informacja w dalszej części biuletynu), 

- przebieg „Spotkań Bukowińskich” 2017 w Jastrowiu (relacja Kol. Heleny Krasowskiej) 

- przygotowania do przyszłorocznej imprezy „Rarańcza 2018” w Syhocie Marmaroskim - Rumunia 
(relacja Kol. Jana Skłodowskiego) 

- polityka informacyjna RC’ oraz nowości w wirtualnej bibliotece karpackiej 

Academia „Res Carpathica” 

10 maja – Gorgany – moja miłość.  O najdzikszych górach Europy opowiadał jak zwykle z wielkim 
znawstwem dr Dariusz Dyląg, autor pierwszego i jedynego dotychczas tak obszernego przewodnika po 
tych górach. Egzemplarze jego były do nabycia z autografem autora po zakończeniu spotkania. 

Spotkanie czerwcowe nie odbyło się z uwagi na rozpoczynający się tuż po zwyczajowej dacie długi 
wyjazdowy weekend i zbliżające się wakacje. Także w lipcu i sierpniu nasze spotkania nie będą się 
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odbywać. Prezes Stowarzyszenia złożył dyrekcji Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
podziękowanie za dotychczasową współpracę, które zostało odwzajemnione z zaproszeniem do jej 
kontynuacji od jesieni br. 

Kolejne spotkanie – tradycyjnie w drugą środę miesiąca o godz. 18, odbędzie się tedy dopiero 
11 października br. 

 

Realizacja naszych projektów 

 

Spotkania na Pokuciu (2017) 

 

Odbyło się ono zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. Współpraca z Centrum Kultury 
Polskiej i Dialogu Europejskiego, z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w Iwano-Frankiwsku 
oraz z Radą Wiejską w Bystrzycy (Rafajłowej) była modelowa, a sama impreza została, co nieskromnie 
zauważamy, bardzo dobrze oceniona przez partnerów. Prelegenci dopisali, wszystkie zapowiedziane 
wykłady zostały wygłoszone. Dopisała także pogoda, pozwalająca na odbyciu w dniu górskim, 
w mniejszych grupach, wycieczek na Sywulę, Płoskę, na Pantyr i na przełęcz Legionów. Tam też 
przybyła liczna grupa polskich harcerzy ze Lwowa, której towarzyszył Konsul Rafał Kocot z tamtejszego 
konsulatu RP. 

Więcej informacji na temat imprezy można znaleźć na naszej stronie www, tam także galeria zdjęć 
z tego wyjazdu. 

Obszerne sprawozdanie z niej, autorstwa naszego Kolegi Andrzeja W. Kaczorowskiego, zamieścił Kurier 
Galicyjski w swym ostatnim czerwcowym numerze 11(279) z datą 13-29.06.2017. Dziękujemy także 
naszym Kolegom – Bogdanowi Berezie, Robertowi Kubitowi oraz sympatykom Stowarzyszenia za 
dokonany serwis fotograficzny z tego wyjazdu. 

Planowana jest także zwarta publikacja wygłoszonych referatów, czego zamierza dokonać Instytut 
Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, współorganizator imprezy. 

 „Rarańcza”, Syhot Marmaroski (2017-18) 

 

Jak już informowaliśmy, otrzymaliśmy dla realizacji tego projektu dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W połowie maja br. została przez nasze Stowarzyszenie podpisana 
z Ministerstwem stosowna umowa, uściślająca procedurę korzystania z przyznanych funduszy. 

W dniach 10-15 czerwca br. odbył się wyjazd roboczy prezesa Stowarzyszenia do Syhotu 
Marmaroskiego (Rumunia) dla dokonania uzgodnień dotyczących umieszczenia w tym mieście 
planowanej tablicy pamiątkowej i przygotowania związanych z tym uroczystości w 2018 roku 
(spotkania z dyrekcją Muzeum Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu oraz z merem miasta Syhot). 

Dwie wersje projektu tablicy upamiętniającej bitwę pod Rarańczą (15/16 lutego 1918) i proces polskich 
legionistów (w tymże roku) zostały przedłożone Radzie Programowej tamtejszego Muzeum 
(mieszczącego się w budynku dawnego więzienia, w którym osadzono legionistów), celem wyboru 
i zatwierdzenia jednej z wersji. Rada także wskaże miejsce umieszczenia tablicy wewnątrz budynku, 
zgodnie z planem zagospodarowania jego wnętrza. Wykonanie tablicy planowane jest na jesień br., zaś 
jej transport i umieszczenie na miejscu w Syhocie – w maju roku przyszłego. 

Data przyszłorocznych uroczystości w Rumunii została ustalona na dni 8 i 9 czerwca (dokładnie w 100 
rocznicę daty rozpoczęcia procesu legionistów). 
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Wstępny program przedstawia się następująco: 

- 8 czerwca 2018: uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy uczestnictwie grupy przybyłej z Polski 
i przedstawicieli miejscowych władz, sesja historyczna z udziałem prelegentów ze strony polskiej 
i rumuńskiej; po jej zakończeniu program folklorystyczny; 

- 9 czerwca 2018: uroczyste spotkanie przy mogile/pomniku poległych legionistów w Berbesti, objazd 
terenowy szlakiem historii i zabytków Marmaroszu. 

O szczegółach związanych z wyjazdem i warunkach uczestnictwa będziemy informować począwszy od 
jesieni br.  

Bukowiński Festiwal Nauki 

Festiwal odbył się – przy okazji 28 Bukowińskich Spotkań – w Jastrowiu w dniach 22-24 czerwca br. 
Jednym z organizatorów i prowadzących była nasza Koleżanka Helena Krasowska. Stowarzyszenie „Res 
Carpathica” było, podobnie jak w roku ubiegłym, także współorganizatorem jego tegorocznej edycji. 
Więcej informacji na naszej stronie FB. 

II Biesiada Karpacka (20-22 października 2017) 

To ma być nasza coroczna tradycja! W zeszłym roku spotkaliśmy się w Zakopanem, a tej jesieni 
zapraszamy w Beskid Niski, do Zawadki Rymanowskiej (okolice Dukli). Gościć nas będzie Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Farfurnia”. Termin: 20-22 października (piątek – niedziela)  

 

Dokładny program będzie uzgodniony do połowy lipca, niemniej zarys imprezy możemy przedstawić. 
Chcemy zaprosić na spotkanie regionalnych krajoznawców i co najmniej w części poświęcić spotkanie 
szeroko pojętym okolicom: od Bieszczadów po Beskid Sądecki. W sobotę planujemy wycieczkę 
krajoznawczą po słowackich cerkwiach i (alternatywnie) przejście górskie z Zawadki Rymanowskiej do 
Polan Surowicznych. Wieczorem na pewno spotkamy się przy kominku, gitarze, a – jak znamy 
gospodynię „Farfurni” – także przy skrzypeczkach. 

Jeżeli ktokolwiek z Was, drogie Koleżanki i Koledzy, chciałby zaangażować się w organizację Biesiady 
lub wziąć czynny udział w części merytorycznej, turystycznej lub artystycznej, prosimy o kontakt 
z koordynatorem imprezy, Kolegą Witoldem Grzesikiem (witold@grzesik.waw.pl, 515 146 316). 

Zapraszamy gorąco Was na spotkanie, liczymy na tłumny udział. Według uzgodnień z Gospodarzami 
cena noclegu (za dwie noce) wyniesie 100 zł, wyżywienie zaś (śniadanie + obiadokolacja) za pełny dzień 
to koszt 38 zł. 

mailto:witold@grzesik.waw.pl
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Biblioteka „Res Carpathica” , strona www, FB, przedsięwzięcia promocyjne 

 

Jak informowaliśmy w poprzednich naszych biuletynach, Kolega Witold Grzesik utworzył na naszej 
stronie www  bibliotekę. Zaglądajcie więc na naszą stronę – znalazły się tam ostatnio interesujące 
teksty, nawet w postaci… książkowej. Są to „Wycieczki po Gorganach” autorstwa naszego Kolegi Pawła 
Wiejacza. Autorowi serdecznie gratulujemy. 

Przy okazji wydania ww. publikacji Stowarzyszenie „Res Carpathica” oficjalnie zostało zarejestrowane 
jako wydawca, otrzymało numery ISBN. Publikacja będzie dostępna w repozytorium cyfrowym 
Biblioteki Narodowej. 

Redaktorzy strony proszą o nadsyłanie dalszych materiałów tekstowych i zdjęć, ponawiają też prośbę 
o nadsyłanie materiałów do strony www jak i FB.  

W lipcu na naszej stronie na FB rozpoczynamy akcję gromadzenia linków do stron www poświęconych 
Karpatom. Mamy nadzieję, że z takiej kolekcji powstanie bogata lista adresów stron o Karpatach, 
wartych odwiedzenia. Do akcji tej będziemy zachęcali również P.T. Członków RC’. 

Na naszych stronach www w sekcji „Członkowie” znajduje się lista Członków RC’. Koleżanki i Koledzy, 
którzy wyrazili zgodę i przekazali stosowną informację (najlepiej ze zdjęciem) mają swoje krótkie notki 
biograficzne. Prosimy o ich przejrzenie, nadsyłanie poprawek bądź uzupełnień lub aktualizacji. 
Oczywiście zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie mają swoich notek, o nadsyłanie nam stosownych 
informacji. Redakcja zastrzega sobie prawo redakcji lub skrótów tekstów w celu zachowania 
jednolitego encyklopedycznego stylu. Informacje prosimy nadsyłać na nasz reskarpacki adres mailowy, 
poczta@rescarpathica.pl. 

Adres bezpośredni listy członków RC’: http://www.rescarpathica.pl/index.php/o-nas/czlonkowie  

Jeżeli ktokolwiek jednak nie życzy sobie, aby informacja o członkostwie pojawiała się na naszych 
stronach, prosimy o niezwłoczną informację. 

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

Zbliżają się wakacje. Podzielcie się więc z nami wrażeniami z górskich szlaków – bo na nie bez wątpienia 
wyruszycie, 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. 

Mamy nadzieję, że zdjęcia przez Was wykonane wezmą udział w konkursie fotograficznym „Karpacki 
Rok 2017”. 

Zapraszamy na stronę www: www.rescarpathica.pl 

oraz na profil Facebooka: www.facebook.com/ResCarpathica 

Adres korespondencyjny: poczta@rescarpathica.pl 
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