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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 26 * maj-czerwiec 2020 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

kolejny dwumiesięczny okres br. mija pod znakiem naszej wciąż ograniczonej zewnętrznej aktywności. 

Mimo zawieszenia i przesunięcia na czas nieokreślony niektórych naszych planowanych działań 

i wydarzeń nadal pozostajemy, jako członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ale też i między sobą, we 

wzajemnym kontakcie „na odległość”. Niemniej jesteśmy gotowi do podjęcia realizacji planowanych 

przedsięwzięć, a gotowość ta przeradza się w miarę możliwości w nasze konkretne działania. 

Wycieczka piesza w… Karpaty! 

W dniu 20 czerwca br. odbyła się organizowana przez nas wycieczka piesza w Karpaty…  kampinoskie. 

To malowniczy, porośnięty borem pas wydm w sąsiedztwie bagien. W niezbyt licznym gronie, przy 

pięknej pogodzie, dotarliśmy do ziemnych wałów grodziska (tzw. Stare Zamczysko), wyruszając 

z Leszna i tam też kończąc nieco okrężną trasę. Jesteśmy przekonani, że w RzeczKarpackim gronie uda 

się nam odbyć kolejne tego typu wędrowne spotkania w Kampinosie – na które już teraz zapraszamy. 

Gdy pojawią się konkretne na nie pomysły, będziemy informować o tym na bieżąco. 

Academia ”Res Carpathica”  

Utrzymujemy stały kontakt z dyrekcją Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (ul. Czerniakowska 

178A w Warszawie) i przewidujemy, że nasze comiesięczne „drugośrodowe” spotkania zostaną 

wznowione od października br. Odbędzie się wtedy (według dzisiejszych planów) odwołana 

z 8 kwietnia br. prezentacja naszego Kolegi Piotra Strzałkowskiego pt.: Saga: opowieść o historii dwóch 

rodzin bieszczadzkich. 

Zakładamy też, że spotkania w kolejnych miesiącach odbędą się bez zakłóceń. 

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia 2020 

Wiele wskazuje na to, że będzie się mogło odbyć do końca roku bieżącego. O podjętej w tej sprawie 

decyzji i ustalonej dacie powiadomimy w oddzielnym komunikacie. 

Medal dla dr. Batina 

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędowe pismo o przyznaniu (na nasz 

wniosek) dr. Laurenţiu Batinowi z Syhotu Marmaroskiego medalu „Opiekun Miejsc Pamięci 

Narodowej”. Przy dobrym biegu zdarzeń i aktywności MKiDN uroczystość dekoracji dr. Batina ma 

szansę odbyć się jeszcze w tym roku w Ambasadzie RP w Bukareszcie. 
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V Biesiada Karpacka  

Zakładamy, że odbędzie się ona, jak planowaliśmy, w dniach 16-18 (piątek-niedziela) października br. 

na Orawie. Rozpoznaniem możliwości zorganizowania jej w terenie, choćby w najprostszej formie 

(wynajem sali na spotkanie referatowo-biesiadne, ewentualnie autobusu na objazd terenowy 

w sobotę) i wskazaniem możliwości zakwaterowania się w pobliżu (przyjazd i rezerwacja kwatery 

indywidualnie przez chętnych do uczestnictwa) zajmuje się nasz Kolega Jarosław Krasnodębski. 

O szczegółach w tej kwestii będziemy informować oddzielnie. 

Upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka w Nadwórnej.  

Otrzymaliśmy z Lwowskiej Kurii Metropolitalnej oficjalną pisemną zgodę na umieszczenie w kościele 

rzymskokatolickim w Nadwórnej tablicy (wg zgłoszonego przez nas wzoru) upamiętniającej ks. Józefa 

Smaczniaka. Arcybiskup lwowski osobiście zapoznał się z naszym projektem podczas wizyty 

w Nadwórnej w czerwcu br. 

Dla realizacji przedsięwzięcia podpiszemy jeszcze w tym miesiącu stosowną umowę z wykonawcą (art. 

rzeźb. Krzysztofem Jurków). Proboszcz parafii w Nadwórnej planuje zorganizowanie uroczystego 

odsłonięcia tablicy 25 października br. Przedsięwzięcie zostanie, jak zaplanowano, sfinansowane przez 

MKiDN (w 80% - 12400 zł, środki przydzielone nam w ramach uczestnictwa w programie „Miejsca 

Pamięci Narodowej za Granicą) i nasze Stowarzyszenie (w 20%). 

Warunkiem sine qua non powodzenia przedsięwzięcia jest otwarcie granicy polsko-ukraińskiej 

umożliwiające przewóz tablicy i przejazd ekipy montażowej do Nadwórnej. Gdyby z powodów 

epidemicznych, więc „siły wyższej”, granica pozostała zamknięta, MKiDN zgadza się przesunąć umowną 

datę rozliczenia projektu (30.12.2020) na czas, gdy tablica znajdzie się w Nadwórnej. 

Międzynarodowa konferencja „III Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2021” 

Mamy nadzieję, że w roku przyszłym uda się zorganizować trzecią już edycję tej konferencji. Niedawne 

spotkanie prezesa RC’ w Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie – współorganizatora i finansującego 

poprzednie wyjazdy, daje nadzieję na kontynuację współpracy i przygotowanie podobnej kolejnej 

konferencji. Złożenie do Fundacji naszego wniosku w tej sprawie przewidywane jest na jesień br., 

zgodnie z kalendarzem aplikowania do przyszłorocznych projektów. 

Planujemy (o czym pisaliśmy w poprzednim biuletynie), że tematem wiodącym tej konferencji będą 

Karpaty w kulturze (malarstwie, grafice, fotografii, filmie, muzyce itp.). 

Biblioteka internetowa 

Został w niej zamieszczony artykuł autorstwa Marka Zalotyńskiego (Mielec) Całe życie uczył miłości 

Boga i Polski – rzecz o ks. Józefie Smaczniaku. Zapraszamy do lektury tego interesującego tekstu. 

Zachęcamy także Koleżanki i Kolegów do przesyłania do naszej biblioteki własnych tekstów i zdjęć 

o karpackiej tematyce, choćby krótkich doniesień z Waszych już „odmrożonych” wiosennych 

karpackich wyjazdów, być może już takie odbyliście. 

Polany Surowiczne 

Planowane na czerwiec 2020 prace związane z montażem dzwonu nie odbyły się. Mamy nadzieję 

ustalić nowy termin robót w ciągu najbliższych dni. Szczegóły jak zawsze na facebooku projektu oraz 

na stronie www.polanysurowiczne.waw.pl. 

http://www.polanysurowiczne.waw.pl/
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Nasze składki członkowskie 

Dziękujemy naszym Członkom za wpływające wpłaty składek za rok 2020, prosimy jednocześnie 

pozostałych o nieodkładanie wywiązania się z tego statutowego obowiązku na koniec roku.  

Jednocześnie zwracamy się do zaledwie kilku naszych Członków z prośbą o wpłaty zaległych składek 

członkowskich za rok 2019.  

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

Nasze strony www.rescarpathica.pl i fb 

Odwiedzajcie nasze strony www i fb. Pojawiają się na nich, choć rzadziej niż jeszcze niedawno, nowe 

komunikaty i wiadomości. Z biegiem czasu będzie ich z pewnością coraz więcej. Zapraszajcie do 

zapoznawania się z nimi Waszych przyjaciół i znajomych. 

 

 

 

Życzymy Wam jak najwięcej chwil w Karpatach – tych bliższych i tych dalszych, tych bardziej wysokich i tych 

raczej niskich. Chwil na szczytach i na drogach w dolinach. W słońcu i w ulewie. Karpaty są dobre na wszystko! 

Na fotografii tegoroczny czerwcowy dzień w Łupkowie (fot. W. Grzesik) 

 


