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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 13 * marzec-kwiecień 2018 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
Oto trafia do Was nasz kolejny biuletyn – choć nosi nr 13, jest znakiem naszych pomyślnych działań w 
prezentowanym dwumiesięcznym okresie. 

Academia ”Res Carpathica” 
Odbyły się następujące wykłady i spotkania: 

• 14 marca – Witold Grzesik: Lata 80. na Łemkowszczyźnie 

• 11 kwietnia – dr Jan Choroszy (Wrocław): Dante Huculszczyzny. Czy Vincenza można 
ogarnąć? 

Planowane spotkanie 9 maja – dr Adriana Świątek (Kraków): Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe 
w huculskiej kulturze ludowej.  

Jest to nasze ostatnie spotkanie przed tegorocznymi wakacjami. Kolejne odbędzie się 10 października. 
Temat prelekcji podamy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Przypominamy, że spotkania rozpoczynają się o godz. 18 w Sali Centrum Informacji im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178A (Warszawa Powiśle-Solec). 

Zwyczaje Walne Zebranie  
Nasze Zwyczajne Walne Zebranie, tym razem wyborcze, odbyło się 18 marca br. tradycyjnie przy ul. 
Jaracza 6 lok. 12 (lokal Instytutu Slawistyki PAN, dzięki staraniom naszej Koleżanki Heleny Krasowskiej). 
W zebraniu wzięło udział 15 członków Stowarzyszenia. 

Podczas zebrania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Członkami Zarządu zostali: 

Jan Skłodowski – prezes 

Witold Grzesik – wiceprezes 

Jerzy Barcikowski  – skarbnik 

Helena Krasowska – członek 

Tomasz Smoliński – członek 

Andrzej Ruszczak – członek 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 

Jan Szaran – przewodniczący 

Piotr Strzałkowski – członek 

Tomasz Traczyk     – członek 
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Pełne sprawozdanie z zebrania znajduje się na końcu biuletynu.  

29 marca odnośne dokumenty zostały złożone we właściwym sądzie celem dokonania aktualnych 
wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 
Zebranie odbyło się 18 kwietnia br. w lokalu Studium Europy Wschodniej przy ul. Oboźnej 7 
w Warszawie. Na zebraniu obecni byli: Jan Skłodowski, Helena Krasowska, Jerzy Barcikowski, Witold 
Grzesik, Tomasz Smoliński oraz Zenon Staniszewski i Jan Szaran. Próba połączenia przez Skype’a z 
Andrzejem Ruszczakiem nie powiodła się. 

   Poruszono następujące kwestie: 

1. Po Walnym Zebraniu złożyliśmy dokumenty do KRS, który zgodnie z nową ustawą zażądał 
przekazania danych adresowych wszystkich członków Zarządu, co niezwłocznie uczynił Prezes. 

2. W 2020 roku mamy organizować wraz z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem Konferencję 
Karpacką. Poszukujemy wśród członków naszego Stowarzyszenia osób gotowych do 
zaangażowania się w organizację konferencji. 

3. Na początku czerwca przyszłego roku planujemy organizację drugiej edycji Spotkań na Pokuciu 
poświęconym interdyscyplinarnym badaniom Karpat na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ze 
szczególnym naciskiem na lecznictwo uzdrowiskowe i balneologię. Do współpracy 
w organizacji imprezy gotowe są Uniwersytet Przykarpacki w Stanisławowie i Akademia 
Ignatianum w Krakowie. 

4. W drugiej połowie października 2018 roku zorganizujemy III Biesiadę Karpacką. W najbliższym 
czasie musimy ostatecznie ustalić miejsce i osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy. 
Informacja o szczegółach zostanie rozesłana przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego. 

5. Po długiej dyskusji podjęliśmy ustalenia związane z czerwcowym wyjazdem historycznym do 
Syhotu Marmaroskiego: 

• 10 maja wykonawca tablicy pamiątkowej Krzysztof Jurków wyjedzie do Syhotu 
zainstalować ją na dziedzińcu Muzeul Memorial. Miejsce zostało uzgodnione z Fundacją 
„Academia Civică” w Bukareszcie i dyrekcją Muzeum. 

• W marcu patronat na imprezą objął Instytut Polski w Bukareszcie, z którym ustalimy 
konkretne sposoby współpracy i wsparcia. 

• Attaché obrony ambasady RP w Bukareszcie uzgodni z odpowiednimi instytucjami 
rumuńskimi szczegóły asysty wojskowej i udziału polskich księży w uroczystościach 
w Syhocie i Berbești. 

• Wytypowano osoby dla, których należy zabrać z Polski upominki, są to 4 osoby z dyrekcji 
Muzeul Memorial, koordynujący wszystkie działania na miejscu p. Laurentiu Batin i dwóch 
tłumaczy. Jan Szaran zadeklarował przeznaczyć na ten cel kilka swoich grafik. Ponadto 
kupimy albumy o Polsce i artykuły spożywcze. Ponadto należy kupić dwie wiązanki pod 
tablicę i pod pomnik w Berbești oraz znicze. W związku z powyższym podjęto uchwałę:                                                                                            
Zarząd Stowarzyszenia RC’ akceptuje wydatek maksymalnie 700 złotych na upominki dla 
oficjeli podczas uroczystości w Syhocie Marmaroskim. 

•   Na sesji referaty ze strony polskiej wygłoszą Dariusz Dyląg, Krzysztof Jabłonka i Jan 
Skłodowski. 

• Akt fundacyjny zostanie umieszczony pod tablicą oraz przekazany do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady i Instytutu Polskiego w Bukareszcie, Fundacji 
„Acadenia Civică”, Muzeul –Memorial al. Victimelor Comunismului și al Rezistenței, panu 
Laurentiu Batinowi i do akt Stowarzyszenia „Res Carpathica”. 

• Na wyjazd zaliczki wpłaciło 39 osób, a całość wpłat dokonało 9 osób. Termin wpłacania 
drugiej części mija z końcem kwietnia. Na dziś jest jeszcze jedno wolne miejsce.  
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6. Skarbnik poinformował, że składki członkowskie za 2017 rok zapłacili wszyscy członkowie 
oprócz dwóch osób. Zgodnie ze statutem zaległości z tytułu niepłacenia składek przekraczające 
rok powodują wygaśnięcie członkostwa.  

7. Witold Grzesik poruszył sprawę nagrywania i udostępniania w Internecie wykładów Academii 
„Res Carpathica”. Po długiej dyskusji konkluzja jest taka, że nie posiadamy odpowiednich 
środków technicznych do przynajmniej półprofesjonalnej rejestracji spotkań, a samo 
obrobienie materiału jest bardzo czasochłonne. W związku z tym Zarząd nie widzi możliwości 
udostępniania tych spotkań publicznie. Gdyby pojawiła się osoba gotowa do takiej działalności 
możemy powrócić do tematu. Odrębny problem stanowią prawa autorskie do takich dzieł. 

8. W naszej Bibliotece Karpackiej jest niewiele pozycji. Powinniśmy na organizowanych przez nas 
konferencjach wymagać od prelegentów zgody na publikację tekstów na stronie RC’. 

9. Na ostatnim wiosennym spotkaniu Academii 9 maja pani Adriana Świątek z Uniwersytetu 
Śląskiego opowie o huculskim obrzędzie weselnym. Zarząd oczekuje na propozycje kolejnych 
tematów po wakacjach. 

10. Powróciliśmy do tematu wpisania naszego stowarzyszenia na listę Organizacji Pożytku 
Publicznego co dawało by zwiększenie możliwości pozyskiwania środków na nasze działania. 
Nie doszło do żadnych konkretnych decyzji. 

Notatkę sporządził Tomasz Smoliński. 

 

 

 

 

Widok z Rozsypańca na wschód. Fot. Magdalena Hajduk.  

Zdjęcie nadesłane w ramach konkursu „Karpacki Rok 2017”  
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Biblioteka „Res Carpathica” 
W naszej bibliotece pojawił się artykuł Andrzeja W. Kaczorowskiego pt.: Bałakiem w PRL-owską 
cenzurę. Z działalności Witolda Szolgini w obronie pamięci o polskim Lwowie.  

Na obchody będzie przygotowana broszura autorstwa Jana Skłodowskiego pt.: Na szlaku II Brygady 
Legionów Polskich do Niepodległej, tekst pierwotnie ukazywał się w Kurierze Galicyjskim. Będzie to 
drugie wydawnictwo RC’ o charakterze książki elektronicznej, zarejestrowanej w Bibliotece Narodowej. 

Nieodmiennie apelujemy do naszych Członków o przysyłanie artykułów i wspomnień o tematyce 
karpackiej. Mogą to być teksty nowe bądź archiwalne, które np. z racji niszowego charakteru 
pierwotnego wydania mogą nie być znane szerszemu kręgowi odbiorców. 

Remont greckokatolickiej dzwonnicy w Polanach Surowicznych 
W ramach prowadzonego od 2012 roku projekt odbudowy dzwonnicy w Polanach Surowicznych 

w Beskidzie Niskim (od niedawna w gminie Jaśliska, powiat Krosno) jak co roku zbieramy fundusze 

w ramach przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Szczegóły na 

www.polanysurowiczne.waw.pl 

Na początku maja będzie ponadto uruchomiony projekt zbierania funduszy w ramach tzw. 

crowdfundingu. O szczegółach będziemy informować na FB oraz oddzielnym mailem. 

W tym roku 1 lipca ruszamy z pracami rekonstrukcyjnymi dachu. Zapraszamy każdego chętnego do 

współpracy przy tym przedsięwzięciu. Kontakt – Witold Grzesik, tel. 515 146 316, 

witold@grzesik.waw.pl 

Informacja o członkach Stowarzyszenia na stronie www 
Przypominamy, że na stronie www w sekcji „Członkowie” (http://www.rescarpathica.pl/index.php/o-

nas/czlonkowie) jest lista członków Stowarzyszenia, dla osób, które przekazały nam informację, jest 

również krótka notka biograficzna i zdjęcie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli mielibyśmy możliwość 

umieszczenia notek o każdym naszym Członku – prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji 

i zdjęcia. Również prosimy o informację, jeżeli obecnie umieszczona notka wymaga korekty lub 

uzupełnienia. 

Jeżeli natomiast ktoś z Was nie życzy sobie, aby informacja o nim była umieszczona w internecie (jako 

notatka albo wręcz pozycja na liście członków) – prosimy również o informację, zastosujemy się do 

takiego życzenia niezwłocznie. 

Nasze składki członkowskie 
Dziękujemy za terminową płatność składek. Prosimy naszych Członków, by kontynuowali ich wpłaty za 

rok bieżący. Nie tylko ze statutowego obowiązku, ale przede wszystkim dla możliwości zrealizowania 

ważnych zobowiązań wobec wydarzeń, w których organizacji uczestniczymy finansowo. Miło nam tu 

podkreślić, że dzięki Waszym sumiennie uiszczanym składkom koszt uczestnictwa w wyjeździe do 

Rumunii w czerwcu br. na legionowe obchody mógł zostać znacząco obniżony wobec należności 

obowiązującej dla osób spoza Stowarzyszenia. 

Przypominamy nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka roczna: 

90 zł). 

  

http://www.polanysurowiczne.waw.pl/
http://www.rescarpathica.pl/index.php/o-nas/czlonkowie
http://www.rescarpathica.pl/index.php/o-nas/czlonkowie
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Warszawa dnia 17.03.2018                                                                                                
 

PROTOKÓŁ 
Zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia 

„Res Carpathica” 
17 marca 2018 roku 

Miejsce zebrania: ul. Jaracza  6/12 w Warszawie (lokal Instytutu Slawistyki PAN) 

W zebraniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia– 15 osób. 

Obrady otworzył i powitał członków Stowarzyszenia jego prezes Jan Tadeusz Skłodowski. 

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Jacka Tadeusza Nowickiego, wszyscy (15 osób) członkowie 
oddali głos za, z brakiem głosów nieważnych oraz wstrzymujących się. 

Na Protokolanta wybrano Helenę Krasowską, wszyscy (15 osób) członkowie oddali głos za,  
z brakiem głosów nieważnych oraz wstrzymujących się. 

Przewodniczący Zebrania Jacek Tadeusz Nowicki przedstawił porządek obrad. 

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych na zebraniu.  

Przewodniczący Zebrania Jacek Tadeusz Nowicki stwierdził, że w walnym zebraniu uczestniczy 15 osób 
- zgodnie z listą obecności; ustalono, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze może się odbyć i jest 
prawomocne. 

Funkcję komisji roboczej pełnił przewodniczący zebrania – Jacek Tadeusz Nowicki. 

Prezes Jan Tadeusz Skłodowski przedstawił zebranym Sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. 

Skarbnik Ewa Bożena Wenta-Węgrzyn przedstawiła sprawozdanie finansowe. Jan Stanisław Szaran 
przedstawił sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie wystąpienia w wyniku 
pozytywnej oceny przedstawionych sprawozdań i działalności władz Stowarzyszenia, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przedłożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Po dyskusji w głosowaniu jawnym zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przy 15 głosach na tak, 0 wstrzymujących się, nikt nie zagłosował 
przeciw.  

Udzielono absolutorium ustępującym władzom Zarządu –15 głosów „za”, przeciw 0, wstrzymujących 
się 0, następnie rozpoczęła się dyskusja nad planami i zadaniami na kolejne prace i działalność 
Stowarzyszenia w następnej kadencji.  

Kolejny punkt dotyczył zgłoszeń kandydatów na prezesa oraz na członków Zarządu Stowarzyszenia: 
Jacek Nowicki zgłosił jako kandydata na prezesa Jana Tadeusza Skłodowskiego; Jan Tadeusz Skłodowski 
zgłosił następujących kandydatów na członków zarządu: Jerzego Barcikowskiego, Witolda Tadeusza 
Grzesika, Helenę Krasowską i Tomasza Smolińskiego; nieobecny Witold Tadeusz Grzesik zgłosił 
(korespondencyjnie) kandydaturę Piotra Marka Kamińskiego; Piotr Marek Kamiński zgłosił 
kandydaturę Andrzeja Ruszczaka. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Jan Tadeusz Skłodowski zgłosił 
jej dotychczasowy skład: Piotra Krzysztofa Strzałkowskiego, Jana Stanisława Szarana i Tomasza 
Traczyka. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę (nieobecni: Witold Tadeusz Grzesik i Tomasz Smoliński – 
korespondencyjnie) na kandydowanie na zaproponowane im funkcje. 

Do komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano w głosowaniu jawnym: Andrzeja Władysława 
Kaczorowskiego jako jej przewodniczącego i Zenona Tomasza Staniszewskiego jako jej członka, którzy 
przeprowadzili tajne głosowanie na funkcję prezesa, członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji 
Rewizyjnej. Uprawnionych do głosowania było 15 osób. 
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Wyniki tajnego głosowania są następujące: 

Kandydat na prezesa: 
Jan Tadeusz Skłodowski – otrzymał 14 głosów „za”; 

Kandydaci na członków Zarządu otrzymali: 
1. Witold Tadeusz Grzesik – 14 głosów „za”; 
2. Helena Krasowska          – 14 głosów „za”; 
3. Jerzy Barcikowski           – 13 głosów „za”; 
4. Tomasz Smoliński          – 12 głosów „za”; 
5. Andrzej Ruszczak           –   8 głosów „za”; 
6. Piotr Kamiński               –    7 głosów „za”; 

Została podjęta uchwała, że do Zarządu Stowarzyszenia – liczącego jak w poprzedniej kadencji 6 osób 
– weszli, oprócz prezesa, członkowie obejmujący w nim zgodnie z wyborem Zarządu funkcje jak poniżej: 

1. Jan Tadeusz Skłodowski – prezes; 
2. Witold Tadeusz Grzesik  – wiceprezes; 
3. Jerzy Barcikowski             – skarbnik; 
4. Helena Krasowska           – członek; 
5. Andrzej Ruszczak             – członek; 
6. Tomasz Smoliński            – członek. 

W wyniku tajnego głosowania kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej otrzymali: 
1. Piotr Krzysztof Strzałkowski – 14 głosów za; 
2. Jan Stanisław Szaran              – 14 głosów za; 
3. Tomasz Traczyk                       – 14 głosów za; 

Została podjęta uchwała, że do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – liczącej jak w poprzedniej kadencji 
3 osoby – weszli, obejmując zgodnie z wyborem Komisji funkcje, jak poniżej.   

1.        Piotr Krzysztof Strzałkowski – przewodniczący;  
2.        Jan Stanisław Szaran              – członek; 
3.        Tomasz Traczyk                      – członek. 

Wnioski: 

Ewa Bożena Wenta-Węgrzyn zaproponowała rozłożenie prac związanych z planowaną konferencją 
poświęconą Karpatom (planowaną na rok 2020) na kilku członków Zarządu. 

Jacek Tadeusz Nowicki zaproponował, by przy okazji zmiany w statucie uwzględnić możliwość 
przeprowadzenia walnego zebrania w tzw. drugim terminie, gdyby nie było kworum w terminie 
pierwszym. Zaproponował też, by przy okazji ewentualnego wprowadzania zmian w statucie 
stowarzyszenia rozważyć możliwość wydłużenia kadencji władz tak, aby zebrania sprawozdawczo-
wyborcze odbywały się co 4 lata. 

W dyskusji poruszono również kwestię promocji Stowarzyszenia na zewnątrz: media, legitymacje, 
znaczki, ulotki, wizytówki itd. 

Na zakończenie zebrani jednogłośnie zdecydowali o wykonaniu projektu znaczka organizacyjnego dla 
członków Stowarzyszenia celem wykonania i rozprowadzania wśród członków na ich koszt.  

Jan Tadeusz Skłodowski podziękował zebranym za spotkanie oraz za udzielone absolutorium i zaufanie 
na kolejną kadencję, podziękował też wszystkich członkom Stowarzyszenia, podkreślając aktywność 
członków jego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, za zaangażowanie w działaniach na rzecz 
Stowarzyszenia realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. 

Przewodniczący zamknął zebranie. 
 

 


