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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 9 * lipiec - sierpień 2017 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
planowaliśmy wydanie kolejnego biuletynu dopiero z końcem września, jako że czas wakacji i realizacja 
zaplanowanych wcześniej wyjazdów łączą się zwykle ze spowolnieniem działań stowarzyszeniowych 
naszej „karpackiej rzeczypospolitej”. Niemniej okazało się, że mimo tych naturalnych i jakże miłych 
ciału i duszy, jednakowoż zniechęcających do „urzędowej” sprawozdawczości zjawisk, mamy się jednak 
czym z Wami podzielić. 

Witamy nowego Członka 
Zarząd RC’ podjął jednogłośnie (drogą elektroniczną) uchwałę przyjęcia w poczet Stowarzyszenia, 
w następstwie złożonej na początku lipca br. deklaracji Kol. Andrzeja Firka z Myślenic. Gratulujemy 
Nowemu Koledze i zapraszamy do ścisłych z nami kontaktów i współpracy. Nasze Stowarzyszenie liczy 
już 57 członków. 

Nasze składki członkowskie 
Dziękujemy za wpłaty składki członkowskiej za bieżący rok - już znaczna większość z Was je uiściła, 
niektórzy nawet za rok przyszły. 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.). 

Biesiada Karpacka 2017 
W dniach 20-22 października spotkamy się w Zawadce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim na drugiej – 
mamy nadzieję, że tradycyjnej i corocznej – Biesiadzie Karpackiej. Zamierzeniem jest spotkanie 
członków RC’ z krajoznawcami z regionu, a tematyka spotkań będzie również głównie poświęcona 
ogólnie pojętemu regionowi – od Bieszczadów po Beskid Sądecki. 

O to, abyśmy się nie nudzili na Biesiadzie, zadbają: 

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 

Witold Grzesik  – współautor przewodnika „Od Komańczy do Wysowej”, współzałożyciel schroniska 

w Polanach Surowicznych (pow. Krosno), 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 
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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, autor szeregu opracowań, artykułów, albumów 

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 – autor grafik o tematyce karpackiej 

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

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

Dokładny program będzie opracowany do końca września. Od połowy września będziemy sukcesywnie 
przedstawiali prelegentów na naszym facebooku.  

W tej chwili zostało zaledwie kilka wolnych miejsc. Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem 
(Witold Grzesik, 515 146 316, witold@grzesik.waw.pl).  

W sobotę planujemy wycieczkę krajoznawczą po okolicy, w niedzielę – zwiedzanie pobliskiego muzeum 
kultury szlacheckiej w Kopytowej. Wieczory będą okazją do wspólnego biesiadowania – a jak ono 
będzie wyglądało – zależy oczywiście od Uczestników. 

 

 

 

 

Academia „Res Carpathica” 
Miło nam powiadomić, że nasze karpackie spotkania w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18 
w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178 A (Powiśle-Solec) 
będą od jesieni kontynuowane. Najbliższe odbędzie się 11 października, a planowany temat i sam 
prelegent z pewnością zachęcą do przyjścia licznych gości… Szczegółowe informacje zostaną do Was 
rozesłane pod koniec września. 

http://www.karpatywschodnie.pl/
mailto:witold@grzesik.waw.pl
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Spotkania na Pokuciu (2017) 
Międzynarodowa konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warszaty Rafajłowskie 2017”, przygotowana 
we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, Przykarpackim Uniwersytetem 
Narodowym w Iwano-Frankiwsku oraz Radą Wiejską w Bystrzycy (Rafajłowej), doczekała się wielu 
przychylnych ocen i opinii wyrażanych w środkach przekazu. Nasz polski partner – Fundacja Pomoc 
Polakom na Wschodzie, która sfinansowała projekt i z którą współdziałania układały się wzorowo, jest 
gotów do podobnych wspólnych działań w kolejnych latach. A plany takowych oczywiście mamy… 

„Rarańcza”, Syhot Marmaroski (2017-18) 
Na początku lipca otrzymaliśmy z Syhotu wiadomość, że strona rumuńska akceptuje zgłoszoną przez 
nas (w czerwcu br.) ideę i szczegółową propozycję umieszczenia w tym mieście (na ścianie Muzeum 
Memoriał) tablicy upamiętniającej uwięzienie tam i proces (w 1918 r.) polskich legionistów. 
Oczekujemy teraz, zgodnie z zapowiedzią, akceptacji złożonego projektu tablicy, co pozwoli nam na jej 
wykonanie. 

O szczegółach związanych z realizacją tego projektu będziemy informować na bieżąco. 

Działania upamiętniające na Pokuciu 
Miło nam powiadomić, że nasz Członek Założyciel Adam Gajewski uczestniczył, podobnie jak w roku 
ubiegłym, w tegorocznej lipcowej akcji „Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia”. Brała w niej udział 
grupa młodzieży przybyłej z Polski wraz z przedstawicielami miasta Prudnika - partnera Nadwórnej. 
Uczestnicy porządkowali teren i mogiły na starym cmentarzu w tym mieście, a także w pobliskiej 
Pasiecznej, gdzie zajęli się pomnikiem legionistów polskich i jego otoczeniem. Do ich działań przyłączyły 
się też miejscowe władze. Następnie, wraz z przedstawicielem TV Polonia z Wrocławia, uczestnicy tych 
działań wybrali się do Rafajłowej, gdzie zapoznali się ze stanem zabytkowego budynku, w którym 
mieścił się w 1914 r. sztab tzw. grupy rafajłowskiej Legionów. 

Remont greckokatolickiej dzwonnicy w Polanach Surowicznych 
Prowadzony pod patronatem Stowarzyszenia projekt jest 
w fazie domykania ostatnich spraw formalnych. 
Jednocześnie prowadzona jest intensywnie zbiórka 
funduszy. 26 sierpnia odbył się w Lipowcu k. Jaślisk 
charytatywny koncert młodzieżowego chóru cerkiewnego 
oraz znanej grupy „Dom o Zielonych Progach”. Na 
imprezie dzięki obecności ponad 100 osób konto projektu 
wzbogaciło się o kolejne kwoty. Obecnie jest uzbieranych 
około 21 tys. zł. Budżet projektu opiewa na około 45 tys.   

Prace przy odbudowie dachu dzwonnicy przewidziane są 
na lipiec 2018 roku. 

Biblioteka „Res Carpathica” 

Artykuły, wspomnienia,  

Jak informowaliśmy w poprzednich naszych biuletynach, 
Kolega Witold Grzesik utworzył na naszej stronie www 
bibliotekę. Zaglądajcie więc na nią – znalazły się tam 
ostatnio interesujące teksty, nawet w postaci… 
książkowej. Redaktorzy strony proszą o nadsyłanie 
dalszych materiałów tekstowych i zdjęć. 
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Biblioteka linków do karpackich stron 

Kolejną inicjatywą biblioteki „Res Carpathica” jest stworzenie pankarpackiej biblioteki ciekawych 
linków do karpackich stron www, nie tylko polskich. Chcielibyśmy stworzyć na bieżąco aktualizowaną 
listę najciekawszych źródeł – a przy okazji także mamy nadzieję nawiązać nowe kontakty z podobnymi 
nam entuzjastami Karpat. Wszystkich członków RC’ prosimy o nadsyłanie znanych Wam linków do 
ciekawych stron poświęconych Karpatom – historii, krajoznawstwu, etnografii, przyrodzie, etc.  

Ponawiamy prośbę do naszych Członków i Sympatyków 
Trwają jeszcze wakacje. Wyruszyliście na karpackie szlaki – w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii.. 
i zapewne jeszcze dalej… Być może już z nich powróciliście, ale też z pewnością wielu z Was jeszcze po 
nich wędruje… Napiszcie, co widzieliście, przeżyliście, przyślijcie zdjęcia z Waszych włóczęg 
(poczta@rescarpathica.pl) – zamieścimy Wasze relacje na naszych stronach www oraz FB. Pozwoli to 
nam nie tylko lepiej wzajemnie się poznać i dać wyraz Waszego-Naszego postrzegania Karpat, ale też 
zespalać naszą „rzeczkarpacką” wspólnotę i ukazywać coraz pełniejszy jej wizerunek na zewnątrz. 
Ułatwi to wprowadzenie nas do szerszego nurtu wymiany myśli i poglądów na temat karpackich spraw, 
będzie także zachętą i zaproszeniem innych, a bliskich nam zainteresowaniami i dorobkiem, do 
wspólnych działań. 

 

Zapraszamy na stronę www: www.rescarpathica.pl 

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

Adres korespondencyjny: poczta@rescarpathica.pl 

 

 

 

Dolina Tylicza, fot. Witold Grzesik 

http://www.rescarpathica.pl/
http://www.facebook.com/ResCarpathica
mailto:poczta@rescarpathica.pl

