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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 14 * maj-czerwiec 2018 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
otrzymujecie nasz Biuletyn Nr 14 – ostatni przedwakacyjny, a w nim wiele nowości, bo i wiele się 

w dwóch ostatnich miesiącach działo. Za nami największy nasz dotychczasowy projekt – uroczystości 

w Syhocie Marmaroskim. Zapraszamy do lektury. 

Wyjazd do Syhotu Marmaroskiego, 6-10 czerwca 2018 roku 
Odbyła się długo oczekiwana, ale też przez nas przygotowywana (po części z funduszów Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z naszych środków i wpłat Uczestników) impreza historyczna 

w Syhocie Marmaroskim. Jej kontekst historyczny przedstawiliśmy szerzej poprzednio, 

informowaliśmy też o niej na bieżąco w kolejnych numerach naszego Biuletynu. 

Tu informujemy, że przed rozpoczęciem uroczystości – bo 14 maja br. – została przewieziona do Syhotu 

wykonana jeszcze w roku ubiegłym tablica pamiątkowa i zamontowana tam na ścianie muzeum 

Memorialul, na jego dziedzińcu (w miejscu wskazanym przez Fundację Academia Civica w Bukareszcie 

– zarządcę obiektu). 

Przebieg uroczystości został dokładnie przedstawiony w artykule autorstwa naszego Kolegi Andrzeja 

W. Kaczorowskiego – Kurier Galicyjski Nr 12/2018. Tu podajemy najważniejsze fragmenty tego tekstu: 

„Dwukrotnie zabrzmiał nasz hymn w rumuńskim regionie Maramuresz (Marmarosz). Z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Res Carpathica”, wspartej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej – w roku stulecia odzyskania przez nas niepodległości – upamiętniono 

8 czerwca br. w Syhocie (Sygiecie) Marmaroskim i w Berbești szlak bojowy żołnierzy Legionów Polskich 

podczas I wojny światowej.  

Wydarzenia będące genezą i następstwami bitwy pod Rarańczą uczczono odsłonięciem tablicy 

pamiątkowej na dziedzińcu dawnego więzienia w Syhocie Marmaroskim, w którym w 1918 r. 

przetrzymywani byli polscy legioniści. Odsłonięcia tablicy, udekorowanej dwiema wstęgami – 

w barwach Rumunii i Polski – dokonali dr Laurenţiu Batin, historyk z Syhotu – mer gminy Giulești, który 

był głównym animatorem uroczystości ze strony rumuńskiej, oraz dr Jan Skłodowski, którzy wygłosili 

okolicznościowe przemówienia. Uroczystości odbyły się w polsko-rumuńskiej asyście wojskowej 

z udziałem m.in. attaché obrony ambasady RP w Rumunii płk. Jerzego Jankowskiego, zastępcy dowódcy 

Polskiego Kontyngentu Wojskowego mjr. Dariusza Hadały, ks. kapelana kpt. Adama Tura, delegacji 

żołnierzy z Krajowej (rum. Craiova) oraz zastępcy dyrektora Instytutu Polskiego w Bukareszcie 

Wojciecha Mrozowskiego, który odczytał okolicznościowy list od Marcina Wilczka, ambasadora 

Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii, udzielającego wcześniej patronatu imprezie. Stronę rumuńską 

reprezentowali przedstawiciele władz miejskich, regionalnych i państwowych oraz muzeum 

„Memorialul”; patronat medialny nad uroczystościami sprawował „Kurier Galicyjski”. Złożone też 

zostały okolicznościowe wieńce – od ambasady polskiej w Bukareszcie, Stowarzyszenia „Res 
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Carpathica” i władz rumuńskich. Prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica” przekazał na ręce prof. 

Gheorghe Mihai Bârlea, reprezentujacego „Memorialul”, oryginalną odznakę internowanych 

legionistów, jako dar-eksponat od tej organizacji do zbiorów muzeum. Okolicznościowe wystąpienia 

uczestników były tłumaczone na oba języki przez przybyłą z Cluj Ioanę Diaconu-Mureșan. Podniosłą 

oprawę uroczystości zapełnił występ rumuńskiej orkiestry wojskowej. 

W uroczystościach upamiętnienia stulecia bitwy pod Rarańczą i internowania legionistów polskich 

w Syhocie Marmaroskim wzięła udział liczna grupa historyków i regionalistów kresowych – uczestników 

wyprawy Stowarzyszenia „Res Carpathica”, m.in. z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Przemyśla, Lublina, 

Łodzi, Radomia oraz z Paryża. Z inicjatywy Zenona Staniszewskiego wykonano okolicznościowy stempel 

„Legionowej poczty rocznicowej Rarańcza – Syhot Marmaroski 1918 – 2018” z datą 8 czerwca 2018 r.  

Miejscem kolejnego upamiętnienia czynu legionowego stał się wiejski cmentarz w Berbești k. Syhotu, 

gdzie znajduje się mogiła sześciu żołnierzy polskich poległych tutaj 6 października 1914 r. w potyczce 

z oddziałem Kozaków. Pamięć o poległych podczas I wojny światowej przetrwała przez lata wśród 

miejscowej ludności, a w 2013 r. staraniem pochodzącego stąd autora dziejów wsi dr. Laurenţiu Batina 

został wystawiony okazały drewniany pomnik w formie krzyża – kapliczki w regionalnym stylu 

marmaroskim; udało się też zidentyfikować trzech spośród pochowanych legionistów. Obok stanął 

żeliwny słupek z przedwojennej granicy polsko-rumuńskiej. 

Delegację polską powitano w Berbești chlebem i solą, a na cmentarzu zgromadzili się tłumnie 

mieszkańców wsi w strojach regionalnych – dzieci, młodzież i dorośli. Orkiestra odegrała hymny obu 

krajów, dwaj kapelani z Polski i Rumunii (katolicki i prawosławny) odmówili modlitwę ekumeniczną za 

spoczywających z dala od ojczyzny żołnierzy polskich; zabrzmiał sygnał wojskowy, złożono wieńce 

i wiązanki na mogile legionistów, przy której zaciągnęli wartę polscy i rumuńscy żołnierze. Podobnie jak 

podczas wcześniejszej uroczystości w Syhocie, krótkie przemówienia wygłosili przedstawiciele 

gospodarzy i gości. Na przybyłych czekał tradycyjny poczęstunek, a spotkanie gości z miejscową 

społecznością zakończyła dopiero gwałtowna burza. 

Dalsza część uroczystości rocznicowych odbywała się już pod dachem w okazałym domu weselnym 

w pobliskiej wsi Ferești. Ich pierwszą część stanowiła sesja popularnonaukowa. Prelegenci rumuńscy 

przedstawili różne aspekty naszych wzajemnych stosunków na przestrzeni dziejów, od osadnictwa 

wołoskiego w Karpatach począwszy, poprzez wspólnych władców (książę siedmiogrodzki i król Polski 

Stefan Batory) aż po czasy I wojny światowej. Mieliśmy też w latach międzywojennych wspólną granicę, 

a podczas II wojny światowej na terenie tego kraju schroniły się władze Rzeczypospolitej. Jak 

podkreślano, obecny rok jest szczególny zarówno dla Polski, która świętuje stulecie odzyskania 

niepodległości, jak i dla Rumunii, która obchodzi stulecie zjednoczenia swych ziem. Z kolei dr Jan 

Skłodowski omówił genezę i następstwa bitwy pod Rarańczą w 1918 r., tj. internowanie i proces 

legionistów w Syhocie, a dr Dariusz Dyląg przedstawił nieznane dotąd dokumenty uczestnika wydarzeń 

sprzed stu lat rtm. Jana Dunin-Brzezińskiego; Krzysztof Jabłonka naświetlił historyczne tło relacji polsko-

rumuńskich. Po konferencji nastąpiła wspólna biesiada, a jej marmaroski klimat podkreślała kapela 

regionalna, śpiew znanej wykonawczyni Marii Luizy Mih i wspólne tańce. Była to zarazem dobra 

sposobność do nawiązania bliższych kontaktów, zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i towarzyskiej. 

Rumuńscy gospodarze podkreślali, że graniczący z Ukrainą region marmaroski przyciąga bogatą ofertą 

turystyczną, a wśród gości dominują Polacy. My również mieliśmy okazję, by m.in. zwiedzić niektóre 

atrakcje Syhotu i okolic, jak na przykład skansen etnograficzny, kompleks klasztorny w Bârsanie czy 

„wesoły” cmentarz we wsi Sapânţa. Warto tu jednak wrócić na dłużej, choćby we wciąż dzikie, 

nieodległe góry Karpat Marmaroskich”. 



3 
 

Academia ”Res Carpathica” 
9 maja odbył się wykład dr Adriany Świątek (Kraków): Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe 

w huculskiej kulturze ludowej. Było 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 (Powiśle-Solec). 

Jesienna Biesiada Karpacka 2018 

Uzgodniliśmy miejsce Biesiady Karpackiej. Tym razem spotykamy się w Żegiestowie-Zdroju 

w pensjonacie „Zosia” (http://pensjonatzosia.pl). Termin: 12-14 października. Koszty pobytu: nocleg 

(ze śniadaniem) 50 zł/os., obiadokolacja – 25 zł/os. Pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe, z łazienkami.  

Pensjonat znajduje się w odległości ok. 2 km od stacji Żegiestów Zdrój, na tzw. Polskiej Łopacie, nad 

samym Popradem.  

Harmonogram zapisów oraz wstępny program podamy do końca lipca 2018 roku. Szukamy chętnych 

do pomocy w organizacji oraz prowadzeniu spotkania. 

Bukowiński Festiwal Nauki 
W dniach 21-23 czerwca br. odbyła się w Jastrowiu I część Bukowińskiego Festiwalu Nauki. 

Głównym jego przesłaniem jest upowszechnianie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym, 

krainie podzielonej dziś między Rumunię a Ukrainę. 

Od 2016 roku Stowarzyszenie "Res Carpathica" jest współorganizatorem tej imprezy dzięki 

zaangażowaniu kol. Heleny Krasowskiej. 

 

 

Syhot Marmaroski. Odsłonięcie tablicy przez Jana Skłodowskiego i Laurentiu Batina (fot. Maciej Śnieżek) 
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Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 
Jak zwykle otwarte, zebranie naszego Zarządu odbyło się 20 czerwca o godz. 18, tradycyjnie pod 

znanym naszym Członkom adresem: ul. Oboźna 7, lokal 55 (Studio Europy Wschodniej). 

W zebraniu uczestniczyli: kol. kol. Jerzy Barcikowski, Witold Grzesik, Tomasz Smoliński, Jan Skłodowski 

i spoza Zarządu – Krzysztof Jabłonka i Zenon Staniszewski. 

Zebrani poruszyli następujące kwestie związane z naszą działalnością w nadchodzących miesiącach: 

• omówiono przebieg wyjazdu do Syhotu Marmaroskiego i wymieniono się uwagami 
dotyczącymi organizacji oraz finansowania imprezy; 

• omówiono aspekty organizacyjne III Biesiady Karpackiej (piszemy o tym powyżej); 

• omówiono propozycje wystąpień w naszej Academii „Res Carpathica” jesienią (począwszy 
od października) br.; 

• omówiliśmy stan i plany przyszłościowe wobec naszej internetowej biblioteki; przy 
obecnej skromnej liczbie propozycji tematów do publikacji, ale też samych autorów, 
istnieje obawa zaniechania rozwoju tej inicjatywy; 

• poruszono kwestię zorganizowania konkursu wiedzy na temat Karpat dla szkół 
warszawskich i podwarszawskich; kol. Krzysztof Jabłonka wyraził gotowość 
skontaktowania się ze zwierzchnią władzą szkolną (Kuratorium) celem przedstawienia jej 
powyższej inicjatywy i uzyskania opinii o możliwości jej zrealizowania w świetle 
obowiązujących przepisów. Powodzenie jej zachęciłoby zapewne młodzież szkolną do 
poznania działalności Stowarzyszenia RC, a być może także do wstąpienia w szeregi jego 
członków; 

• w poczet naszych członków, w następstwie decyzji podjętej w głosowaniu internetowym, 
wstąpiła Adriana Świątek; ze Stowarzyszenia wystąpił zaś kol. Tomasz Gołkowski; kol. 
Jarosław Gabryelczyk nie opłacił składek za lata 2017-2018,  należy spróbować nawiązać 
kontakt, a w przypadku jego braku podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków; 

• RC’ rozważa kwestię stania się organizacją pożytku publicznego, co ułatwiłoby 
pozyskiwanie funduszów (np. drogą pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych); status 
taki nakłada jednakże większe obowiązki w kwestii bieżącej rachunkowości i audytu 
księgowego. Podjęcie w tej sprawie decyzji (w tym roku terminem złożenia wniosku jest 
październik) wymaga wnikliwej analizy; 

• kol. Krzysztof Jabłonka wspomniał o upamiętnieniu rycerza Zawiszy Czarnego, który poległ 
nad Dunajem (XV w.). Projekt wystawienia mu pomnika na zamku Golubac musiałby 
zostać skonsultowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i ewentualnie dalej 
prowadzony przez nie z władzami Serbii; 

• najbliższe zebranie Zarządu RC odbędzie się 10 października br. ok. godz. 20 w Centrum 
Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej po zakończeniu 
zaplanowanego tam na ten dzień spotkania karpackiego. 

Na powyższym zebranie zakończono. 

 

 

Fereşti. Uroczysta biesiada polsko-rumuńska (fot. Maciej Śnieżek) 
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Biblioteka „Res Carpathica” 
W naszej bibliotece pojawiły się: 

• broszura historyczna Jana Skłodowskiego. Broszura również była przekazana jako element 
promocji Stowarzyszenia podczas wyjazdu do Syhotu Marmaroskiego. Jest to drugi 
materiał wydany jako regularna pozycja bibliograficzna (z nrem ISBN); 

• opowieść Witolda Grzesika o historii lekarza ze Lwowa, zmarłego podczas epidemii w 
Beskidzie Niskim, przygotowana na podstawie XIX-wiecznej prasy lwowskiej. 

 

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 
6 czerwca został uruchomiony projekt zbierania funduszy w ramach tzw. crowdfundingu. Wszystkich, 

którzy zechcieliby wesprzeć przedsięwzięcie, zapraszamy na stronę 

www.wspieram.to/polanysurowiczne. 

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

współpracy. Kontakt – Witold Grzesik, tel. 515 146 316, witold@grzesik.waw.pl. Szczegóły na 

www.polanysurowiczne.waw.pl oraz www.facebook.com/polanysurowiczne . 

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 
Ponawiamy prośbę do naszych Członków – tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, by kontynuowali ich 

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

zrealizowania naszych przedsięwzięć. Chcemy podkreślić, że dzięki Waszym dotychczas 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.). 
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Berbeşti. Uroczystości przy mogile legionistów (fot. Maciej Śnieżek) 

 

Fereşti. Występ zespołu Marii Luizy Mih (fot. Tomasz Smoliński) 

 

Bârsana. Kompleks monasterów (fot. Witold Grzesik) 


