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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 21 * lipiec-sierpień 2019 
 
Red.: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Czas wakacyjny – większość z nas podróżuje, wędruje po górach bliższych i tych bardziej odległych. 

Nasze działania organizacyjne na miejscu zmniejszyły tedy swą intensywność, stąd i sprawozdanie 

z nich za miesiące letnie jest zwykle mniej obszerne. Niemniej, kolejny biuletyn bez wątpienia będzie 

o wiele bogatszy w treść – liczymy bowiem, że zechcecie podzielić się z nami swymi wrażeniami 

z górskich szlaków i nowymi inicjatywami, które wzbogacą jego łamy. 

 

Ireneusz Marciszuk (1967-2019) 

9 sierpnia zmarł nagle w wieku 52 lat w Werchowynie (Żabiem) na Ukrainie Członek naszego 

Stowarzyszenia Ireneusz Marciszuk z Lublina – fotograf, dokumentalista folkloru huculskiego, miłośnik 

zabytków. Uczestniczył w tegorocznych II Spotkaniach na Pokuciu – Warsztatach Rafajłowskich, 

wspólnie wędrowaliśmy po tamtejszych połoninach – po raz ostatni… 

Żałobna msza święta za duszę ś.p. Ireneusza Marciszuka  odbyła się 24 sierpnia br. w kościele 

akademickim KUL pw. Świętego Krzyża. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce na cmentarzu 

komunalno-wojskowym w Lublinie. 

Żonie – naszej Koleżance Kasi Tur-Marciszuk, Synom i Rodzinie przekazujemy szczere wyrazy naszego 

współczucia i głębokiego smutku. 
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Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 

Akcja ta, prowadzona przez Studio Wschód TVP Polonia Wrocław, jest kontynuowana i w roku 

bieżącym. Nasz Kolega Adam Gajewski jest nadal jej czynnym uczestnikiem w działaniach 

porządkowych, razem z przyjaciółmi ukraińskimi,  na cmentarzu parafialnym w Nadwórnej oraz 

odwiedzinach na cmentarzach legionowych w Dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej – m.in. w Pasiecznej 

i Zielonej. Niebawem spodziewamy się szerszej relacji z tych działań, które przedstawimy w kolejnym 

biuletynie. 

Pamiętają o nas - echa II Spotkań na Pokuciu, Warsztatów Rafajłowskich 2019 
 

TVP Polonia Wrocław  - Program Wschód przedstawiła w lipcu szczegółowy reportaż z imprezy 

przygotowany przez obecną na niej red. Grażynę Orłowską-Sondej. Emisja została powtórzona we 

wrocławskim programie lokalnym w sierpniu. 

Academia ”Res Carpathica”  

Przygotowujemy się do otwarcia sezonu jesiennego, tradycyjnie w Centrum Informacji im. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A w Warszawie (Solec-Powiśle), gdzie odbędzie się 

pierwsze powakacyjne spotkanie 9 października (środa) o godz. 18. Nasz Kolega, Maciej Bohosiewicz, 

prezes Fundacji Ormiańskiej, przedstawi ilustrowany multimedialnie wykład na temat historii 

i dziedzictwa kulturowego Ormian na Pokuciu (na południowym wschodzie dawnej Rzeczypospolitej). 

Dokładny temat prezentacji zostanie podany w zawiadomieniu o prelekcji pod koniec września br. 

O kolejnych spotkaniach planowanych na listopad i grudzień będziemy informować w późniejszych 

terminach. 

Wniosek o odznaczenie dla Laurenţiu Batina  
 
Oczekiwana w lipcu – sierpniu br. decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

przyznania medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” dr. Laurenţiu Batinowi opóźnia się 

i spodziewana jest jesienią tego roku. Dr L. Batin jest fundatorem i opiekunem pomnika legionistów 

polskich w Berbeşti oraz współorganizatorem upamiętnienia legionistów więzionych w Syhocie 

Marmaroskim po bitwie pod Rarańczą w 1918. Przypominamy, że wniosek w tej sprawie złożyło nasze 

Stowarzyszenie w roku poprzednim. W przypadku decyzji pozytywnej rozważany jest wyjazd 

przedstawicieli Stowarzyszenia do Rumunii na uroczystość dekoracji. 

Nasze składki członkowskie 

Za rok 2018 nadal zalega z ich uiszczeniem jedynie kilka osób – kierujemy więc do nich prośbę 

o stosowną wpłatę. Jednocześnie dziękujemy coraz liczniejszym Kolegom za wpłaty składek za rok 

bieżący – prosząc pozostałych, by również zechcieli to uczynić w możliwie nieodległym czasie. 

Nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka roczna: 90 zł). 

Karpacki Rok 2019 

Pamiętajcie o naszym corocznym konkursie fotograficznym, szykujcie swoje zdjęcia. W tym roku 

nagrody będą szczególnie atrakcyjne!  
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IV Biesiada Karpacka – 2019, Słonne nad Sanem, 15-17.11.2019 
 

Biesiada Karpacka w tym roku eksperymentalnie odbędzie się w listopadzie. Dzień wprawdzie będzie 

krótszy, ale za to będzie więcej czasu na biesiadowanie. Nocujemy w Zielonej Polanie w Słonnem nad 

Sanem, niedaleko Dubiecka (https://www.zielonapolana.com.pl/). 

Zgodnie z obietnicą szczegółowy program Biesiady będzie podany do 10 września. Co już wiemy? 

Czekają nas atrakcje: 

Krajoznawcze. W sobotę zorganizujemy wycieczkę autokarową po Pogórzu Przemyskim. Naszym 

przewodnikiem będzie jeden z największych znawców tego terenu, Stanisław „Stasinek” Kryciński.  

Kulinarne. „Turystyka kulinarna czyli podążaj za smakiem regionalnej tradycji na przykładzie 

podkarpackiego proziaka i derenia” – szlakiem karpackich przysmaków poprowadzi nas Krzysztof 

Zieliński, historyk sztuki, regionalista, autor m.in. „Wielkiej księgi tradycji kulinarnych województwa 

podkarpackiego”. 

Polonijne. Red. Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów opowie nam o swoich spotkaniach z Polonią 

bukowińską, dokumentowanych za pomocą mikrofonu i aparatu fotograficznego. 

Mamy nadzieję na dopięcie również atrakcji filmowych i kresowych, prelegenci jednak jeszcze nie 

potwierdzili uczestnictwa.  

Do uczestników Biesiady zostały rozesłane maile z prośbą o potwierdzenie pobytu i wpłatę zaliczki. Na 

razie nie mamy jednak ograniczeń w liczbie miejsc – obiekt może pomieścić nawet 80 osób. Dlatego 

zapraszamy gorąco wszystkich, prosimy o rozpropagowanie imprezy wśród Waszych znajomych. Od 

ok. 10 września będziemy propagowali imprezę także w otwartej przestrzeni internetowej.  

Przypominamy podstawowe informacje:  

Koszty – nocleg 70 zł/noc/os., śniadanie – 20 zł/os., obiadokolacja – 30 zł/os. atrakcja sobotnia 

(autokar) – koszt nie wyższy niż 30 zł/os.  

Pokoje w ośrodku są 2-, 3-, 4-osobowe. 

Będziemy bardzo zobowiązani za pomoc przy Biesiadzie. Organizację koordynuje Witek Grzesik. 

Kontakt we wszelkich biesiadnych sprawach: witold@grzesik.waw.pl, 515 146 316. 

Jeżeli ktoś chciałby zaprezentować swoje osobiste dokonania, przygotować wystawę etc., bardzo 

również prosimy o kontakt. 

Co roku Biesiada odbywa się w innym miejscu Karpat; chcielibyśmy, aby wyjazdy były okazją poznania 

regionalistów i krajoznawców oraz miejscem wymiany doświadczeń. Szukamy już pomysłu, dokąd 

pojechać za rok. Orawa? Żywiecczyzna? Gorce? Beskid Wyspowy? Tam nas jeszcze nie było… Każda 

propozycja będzie mile widziana!  

Program imprezy będzie podany na stronie www naszego Stowarzyszenia. 

https://www.zielonapolana.com.pl/
https://www.zielonapolana.com.pl/
mailto:witold@grzesik.waw.pl
mailto:witold@grzesik.waw.pl
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Odbudowa dzwonnicy w Polanach Surowicznych 

Zakończyła się 7-letnia praca przy odbudowie murów i restauracji dachu dzwonnicy w Polanach 

Surowicznych. Ostatnim etapem było pokrycie wzniesionego rok temu dachu blachą. Prace 

specjalistyczne wykonywała grupa blacharzy z firmy Roman Drąg z Długiego koło Jedlicz. Wszystkie 

czynności pomocnicze wykonywane były społecznie przez członków zespołu projektowego. Odbiór 

robót nastąpił 20 lipca.  

Stowarzyszenie Res Carpathica jest jednym z patronów projektu. W tegorocznych pracach przy 

dzwonnicy czynnie uczestniczyło trzech członków RC’: Witold Grzesik, Marek Kornicki i Kamil Skóra, na 

miejscu wspierał projekt także Jacek Gutowski. 

W przyszłym roku planowane jest zbudowanie trwałych podestów i schodów komunikacyjnych 

wewnątrz murów oraz przygotowanie konstrukcji pod zawieszenie dzwonu, który czeka na nas od 

zeszłego roku w Jaśliskach. 

Wszystkim członkom RC’, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasz projekt składam serdeczne 

podziękowanie i zapraszam do Polan Surowicznych. 

Witek Grzesik 

 

 

Dzwonnica w Polanach Surowicznych, stan po ukończeniu prac, 20 lipca 2019, fot. W.Grzesik 


