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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 19 * marzec-kwiecień 2019 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
Oto kolejny w tym roku nasz Biuletyn – nr 19. Przedstawia naszą działalność w ostatnich dwóch 

miesiącach; na pierwsze miejsce wśród znaczących ją zdarzeń wybija się tu nasze coroczne zwyczajne 

Walne Zebranie Członków – w 2019 roku mające charakter jedynie sprawozdawczy. 

Academia ”Res Carpathica” 
Spotkania odbywają się nadal w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

ul. Czerniakowska 178A w Warszawie (Powiśle-Solec), poza nielicznymi wyjątkami w drugą środę 

miesiąca o godz. 18. 

13 marca reżyser Wiesław Romanowski przedstawił swój film „Obserwatorium” na temat 

Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego, czyli „Białego Słonia” w Czarnohorze. Film nie był 

dotychczas szerzej prezentowany; został przygotowany w 2018 roku w 80 rocznicę inauguracji 

działalności tego obiektu. 

10 kwietnia prof. dr hab. Grzegorz Jawor z UMSC w Lublinie przedstawił wykład „Kolonizacja wołoska 

na północnych stokach Karpat w XIV – XVII wieku”. Należy dodać, że Profesor wyraził chęć przybycia 

do nas i zaprezentowania w nieodległej przyszłości kolejnego karpackiego tematu wpisującego się 

w zakres prowadzonych przez niego badań. 

Spotkanie planowane: 

8 maja dr Wojciech Włoskowicz, nasz Kolega, przedstawi wykład "Nazwy geograficzne Huculszczyzny 

w języku polskim: między adaptacją a cytatem". 

Będzie to ostatnie spotkanie karpackie przed tegorocznymi wakacjami.  Następne planowane jest na 

9 października – jego prelegenta i prezentowany temat podamy we wrześniu. 

Zwyczajne Walne Zebranie 
Odbyło się ono 30 marca w przyjaznym nam Studium Europy Wschodniej przy ul. Oboźnej 7 lok. 55, 

o godz. 18, przy nikłej (niestety!) frekwencji – przybyło na nie zaledwie 7 członków. Protokół z jego 

przebiegu na następnej stronie. 

Jako załączniki do biuletynu zamieszczamy sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. 
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PROTOKÓŁ 

z przebiegu Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Res Carpathica” 

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica” odbyło się w lokalu Instytutu Slawistyki przy ul. Jaracza 6 w 

Warszawie dnia 30 marca 2019 roku. 

1. Prezes Stowarzyszenia Res Carpathica (dalej RC’) Jan Skłodowski otworzył zebranie, przywitał 
przybyłych, na których ręce złożył podziękowanie za zaangażowanie na miarę swoich możliwości w 
działanie RC’. Jan Skłodowski podziękował także członkom Zarządu, skrótowo opisując zakres ich 
działalności. 

2. Jan Skłodowski zgłosił kandydaturę Andrzeja W. Kaczorowskiego na Przewodniczącego zebrania. 
Kandydatura została zaakceptowana w głosowaniu jawnym przy 5 głosach za, jednym wstrzymującym. 

3. Przewodniczący przedstawił zebranym porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie (6 
głosujących). 

4. Na Protokolanta wybrano jednogłośnie (6 głosujących) w głosowaniu jawnym Witolda Grzesika. 

5. Jednogłośnie (6 głosujących) uzgodniono, że zebranie nie będzie nagrywane. 

6. Na podstawie zapisów statutu oraz informacji od Witolda Grzesika oraz Jerzego Barcikowskiego o 
skutecznym powiadomieniu wszystkich członków RC’ w wyznaczonym terminie, Przewodniczący 
stwierdził, że zebranie jest prawomocne. Listę obecności na Walnym Zebraniu podpisało 7 członków 
Stowarzyszenia. 

7. Jednogłośnie (6 głosujących) postanowiono, że Protokolant będzie jednocześnie pełnił funkcję Komisji 
Uchwał i Wniosków. 

8. Jan Skłodowski przedstawił sprawozdanie z działalności w 2018 roku (w załączeniu). Chwilą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych członków RC’ – Jerzego Jakubowicza i Bogdana Berezy. 

9. Skarbnik Jerzy Barcikowski przedstawił sprawozdanie finansowe (w załączeniu). 

10. Członek Komisji Rewizyjnej Jan Szaran przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W końcowym 
wniosku sprawozdania znajdowała się rekomendacja udzielania Zarządowi absolutorium. 

11. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

a. Przewodniczący podniósł kwestię dokładniejszego dokumentowania w biuletynach RC’ 
wewnętrznych działań i problemów Stowarzyszenia. Przygotowano uchwałę o treści: „Walne 
Zebranie zaleca Zarządowi większą dokładność w relacjonowaniu wewnętrznych działań i 
problemów Stowarzyszenia”. 

b. Wiceprezes Witold Grzesik zauważył fakt oparcia działalności organizacyjnej Stowarzyszenia na 
kilku osobach, co jest zagrożeniem dla ciągłości pracy RC’; w dyskusji Jan Skłodowski 
przypomniał inne działania promocyjne RC’, związane z konkretnymi działaniami członków 
Stowarzyszenia; Jerzy Barcikowski wskazał na niską frekwencję Walnego Zebrania jako 
negatywny trend, zaznaczył jednocześnie, że ważna jest właściwa promocja, czego przykładem 
jest wysoka frekwencja na comiesięcznych spotkaniach na Czerniakowskiej. 

12. Przewodniczący zamknął dyskusję wobec braku innych zgłoszonych tematów. 

13. Witold Grzesik zgłosił wniosek o jawność głosowania nad sprawozdaniami. 

14. Jednogłośnie (6 głosujących) zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2018 

15. Pięcioma głosami „za” przy jednym wstrzymującym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2018. 

16. Witold Grzesik zgłosił wniosek o jawne głosowanie nad absolutorium dla całego Zarządu jednocześnie. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (6 głosujących). 

17. Jednogłośnie (6 głosujących) w jawnym głosowaniu uchwalono absolutorium dla Zarządu. 

18. Jednogłośnie (6 głosujących) podjęto uchwałę: „Walne Zebranie zaleca Zarządowi większą dokładność 
w relacjonowaniu wewnętrznych działań i problemów Stowarzyszenia”. 

19. Przewodniczący zakończył Zebranie. 

Warszawa, 30 marca 2019 roku 

Protokolant 

Witold Grzesik 
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Zebranie Zarządu 
Odbyło się 30 marca, po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, w lokalu Instytutu Slawistyki PAN 

przy ul Jaracza 6/12 w Warszawie, obecni członkowie Zarządu: Jerzy Barcikowski, Witold Grzesik i Jan 

Skłodowski, a także Adam Gajewski, Andrzej W. Kaczorowski oraz Jan Szaran. 

Zebranie było krótkie, miało za cel przedyskutowanie kilku wybranych kwestii związanych 

z działalnością Stowarzyszenia. Oto one: 

1. Biblioteka „papierowa”. W naszym poprzednim Biuletynie nr 18 (za styczeń-luty 2019) 
podaliśmy tytuły tworzących ją książek. Znajdują się one u kol.kol. Witolda Grzesika i Jana 
Skłodowskiego. Zainteresowani skorzystaniem z tych pozycji proszeni są o bezpośredni kontakt 
z wymienionymi Kolegami dla umówienia się co do dogodnego dla obu stron miejsca i czasu 
przekazania książek. 

2. Jan Skłodowski przedstawił swój pogląd na temat możliwości ubiegania się Stowarzyszenia 
o status organizacji pożytku publicznego – dającej możliwość pozyskiwania funduszów na 
statutową działalność z odpisów 1% podatku przez chętne uczynić to dla nas podmioty. Według 
wstępnych informacji uzyskanie takiego statusu nakładałoby na nas określone stałe wydatki – 
i to niezależnie od uzyskanej kwoty z odpisów. Byłyby to koszty księgowości (która musiałaby 
nas rozliczać co miesiąc na ogólnych zasadach (a nie uproszczonych jak dziś, raz w roku), byłby 
tez obowiązek składania do fiskusa raportu z audytu obejmującego nasze przychody. Suma 
ponoszonych z tego powodu wydatków byłaby bliska otrzymywanych korzyści, a istnieje 
obawa, że przy niewielkich zwykle kwotach odpisów mogłaby je przekraczać. Jest więc obawa, 
że niewielki nasz stan posiadania kasowego (ze składek członkowskich) mógłby być poważnie 
uszczuplony wydatkami na obsługę księgową. Ponieważ nie przedstawiono innych opinii na ten 
temat, uznano, że do sprawy należy powrócić w późniejszym czasie. 

3. Została przedstawiona kwestia braku pewności co do planowanego sfinansowania przez 
Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie konferencji Spotkania na Pokuciu 2019 – Warsztaty 
Rafajłowskie II. Gdyby odpowiedź zbyt długo nie nadchodziła, spowodowałoby to odwołanie 
konferencji i anulowanie poczynionych rezerwacji na Ukrainie. W takim wypadku 
Stowarzyszenie zorganizowałoby ewentualnie w planowanym terminie (4-9 czerwca) jedynie 
wyjazd turystyczny w Gorgany Wschodnie. 

Na tym zebranie zakończono. 

Wydarzenia w kraju 
30 marca w Studium Europy Wschodniej UW została wyróżniona nagrodą Przeglądu Wschodniego 

książka „Mowa polska na Bukowinie, Rumunia – Ukraina. Świadectwo zanikającego dziedzictwa. 

Helena Krasowska jest współautorką (wraz z Magdaleną Pokrzyńską i Lechem Suchomłynowem) tej 

opartej na dogłębnych naukowych badaniach terenowych publikacji.   

2 kwietnia natomiast, także w Studium Europy Wschodniej UW, odbyła się uroczysta dekoracja 

autorów tej pracy brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Gratulujemy naszej Koleżance 

Helenie wymienionego ważnego osiągnięcia wydawniczego i zaszczytnego wyróżnienia. 

W dniach 17-20 maja odbędzie się wernisaż wystawy naszego Kolegi Jana Szarana „Kościółki i cerkiewki 

Beskidów” (miejsce wystawy - Pl. Karczówka 1, Kielce). 

Wydarzenia za granicą 
14 kwietnia odbyło się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku 

(Stanisławowie) na Ukrainie spotkanie autorskie z Janem Skłodowskim, połączone z prezentacją książki 

„Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich”. Kolejne poświęcone tej publikacji spotkania 

odbyły się w parafii polskiej w Nadwórnej oraz w wiejskiej radzie w Rafajłowej. 



4 
 

Medal dla dr. Laurenţiu Batina 
W grudniu 2018 roku złożyliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wniosek 

o przyznanie dr. Laurenţiu Batinowi (Syhot Marmaroski) medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” 

za jego wkład w upamiętnieniu legionistów polskich poległych i pochowanych w Berbeşti 

w październiku 1914 roku.  Wstępne informacje i ewentualne decyzje podjęte w tej sprawie będą 

znane (procedura w toku) nie wcześniej jak w lipcu br. 

Zaproszenie do współpracy 
W kwietniu otrzymaliśmy zaproszenie z Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu RP do 

udziału w konferencji „Europa Karpat”. Tegoroczna edycja tej konferencji (zapoczątkowanej w 2007 

roku) odbędzie się na początku września br. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. 

Skierowana do nas propozycja odnosi się do zorganizowania przez Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

jednego z paneli dyskusyjnych oraz podjęcie się przez naszego delegata roli moderatora takiego 

panelu. 

Kierujemy niniejsze do naszych Koleżanek i Kolegów z zachętą do aktywnego uczestnictwa w tej 

prestiżowej imprezie. 

Zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt: Agata Obratańska – Biuro Spraw 

Międzynarodowych, email: agata.obratanska@sejm.gov.pl, tel. +48 22 694-1001. 

Spotkania na Pokuciu 2019 – Warsztaty Rafajłowskie II 
Wyjazd odbędzie się – już wiadomo – w planowanych dniach 4-9 czerwca br. I to na korzystnych dla 

Uczestników warunkach. Zostanie sfinansowany – o co wnioskowaliśmy – poprzez Fundację Pomoc 

Polakom na Wschodzie ze środków przyznanych przez Senat RP. Osoby, które zgłosiły chęć wyjazdu, 

otrzymały w końcu kwietnia zapytanie, czy nadal podtrzymują wcześniejszy zamiar uczestnictwa. 

Zgłoszone przez nich decyzje (potwierdzenia bądź rezygnacje) pozwolą zestawić ostateczną listę 

uczestników. 

Biblioteka internetowa 
W ostatnim tygodniu kwietnia został w niej zamieszczony artykuł „Nauczycielka tutejszej szkoły 

ludowej – wspomnienia ze Szklar” autorstwa Witolda Grzesika. 

Nasze składki członkowskie 
Z płatnością składek za rok 2018 zalega jedynie kilka osób - kierujemy do nich prośbę o dokonanie jej. 

Dziękujemy natomiast licznym Kolegom za wywiązanie się z tej statutowej powinności już 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.). 

NASZE STRONY www.rescarpathica.pl i fb 
Ponawiamy nasz apel - odwiedzajcie nasze strony www i fb. Pojawiają się na nich nowe komunikaty 

i wiadomości. Zachęcajcie do zapoznawania się z nimi Waszych przyjaciół i znajomych. Nadsyłajcie też 

teksty i zdjęcia dotyczące Waszej karpackiej aktywności. Będziemy je zamieszczać. 



STOWARZYSZENIE “RES CARPATHICA” 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK 

 

Liczba członków 01.01.2018 - 61 członków zwyczajnych, 3 - wspierających 

Liczba członków 31.12.2018 - 65 członków zwyczajnych, 3 - wspierających 

 

W trakcie roku 2018: 

- 1 osoba zrezygnowała z członkostwa (Tomasz Gołkowski) 

- 1 osoba zmarła (Jerzy Jakubowicz) 

 

Przyjęto 6 nowych członków - Waldemar Czechowski, Jerzy Galanty, Jan Musiał, 

Aleksander Smoliński, Adriana Świątek, Katarzyna Tur-Marciszuk 

 

ZEBRANIA ZARZĄDU odbyły się przy ul. Oboźnej 7 lok. 55 w Warszawie (Studium 

Europy Wschodniej) w terminach: 

- 17 lutego 

- 18 kwietnia 

- 20 czerwca 

- 1 października 

- 21 listopada 

 

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE - wyborcze - odbyło się 17 marca przy ul. Jaracza 6 

lok. 12 (Instytut Slawistyki PAN) w Warszawie, protokół zebrania w załączeniu 

 

SKŁAD ZARZĄDU 1.1.2018 – 17.3.2018: Jan Skłodowski – prezes, Witold Grzesik – 

wiceprezes, Ewa Wenta – skarbnik, Sławomir Czarnecki, Dariusz Dyląg, Helena 

Krasowska – członkowie 

SKŁAD ZARZĄDU 17.3.2018 – 31.12.2018: Jan Skłodowski – prezes, Witold Grzesik – 

wiceprezes, Jerzy Barcikowski – skarbnik, Helena Krasowska, Andrzej Ruszczak, 

Tomasz Smoliński – członkowie. W czerwcu 2018 z funkcji członka Zarządu 

zrezygnował Tomasz Smoliński 

 

ACADEMIA “RES CARPATHICA” 

 

Odbyło się 8 następujących spotkań: 

- 10 stycznia: Na drodze do Niepodległej. Rarańcza i Syhot Marmaroski 1918-

2018 (dr Jan Skłodowski) 

- 14 lutego: Inż. arch. Henryk Genello - autor projektów dworców kolejowych na 

Podkarpaciu i Kresach (dr hab. prof. PAN Zbigniew Tucholski) 



- 14 marca: Lata 80. XX w. na Łemkowszczyźnie (Witold Grzesik) 

- 11 kwietnia: Dante Huculszczyzny - czy Vincenza da się ogarnąć? (dr Jan 

Choroszy) 

- 9 maja: Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej 

(dr Adriana Świątek) 

- 10 października: Walki 10. brygady kawalerii we wrześniu 1939 na Podkarpaciu i 

w Karpatach (płk dr Krzysztof Gaj) 

- 14 listopada: Polacy na Bukowinie - ich język, kultura, tradycje (dr hab. prof. PAN 

Helena Krasowska) 

- 12 grudnia: Białe święta, białe głosy (koncert wokalny zespołu “Wyraj”) 

 

Ustalono daty spotkań oraz prelegentów i tematy ich wystąpień na I półrocze 2019 r. 

Koordynatorem spotkań był Jan Skłodowski. 

 

ZORGANIZOWANE IMPREZY 

 

Za granicą 

 

W dniach 7-10 czerwca w Rumunii - w Syhocie Marmaroskim oraz w Berbesti: 

uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku Miejsca Pamięci “Memorialul” w Syhocie 

Marmaroskim upamiętniającej internowanie polskich legionistów po nieudanej próbie 

przebicia się przez linie frontu pod Rarańczą z 15/16 lutego 1918 r., spotkanie przy 

pomniku-mogile polskich legionistów w Berbesti oraz konferencja historyczna polsko-

rumuńska zakończona spotkaniem regionalnym.  

Tablica została umieszczona staraniem Stowarzyszenia “Res Carpathica”, a 

sfinansowana, podobnie jak impreza towarzyszaca, z programu Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego RP oraz funduszów własnych. W wyjeździe wzięło udział 40 

osób - w większości członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. 

Ze strony rumuńskiej współorganizatorami uroczystości byli: dr Laurentiu Batin (mer 

gminy Giulesti), dyrekcja Academii Civica w Bukareszcie oraz Miejsca Pamięci 

“Memorialul” i przedstawiciele miejscowych władz. 

Odnośne rozliczenia finansowe z Ministerstwem KiDN zostały przez nie zatwierdzone i 

zamknięte 2 lipca.  

Sprawozdanie z przygotowań i przebiegu imprezy zostały szerzej przedstawione na 

naszej stronie www.rescarpathica.pl 

Inicjatorem, koordynatorem obchodów był Jan Skłodowski, przy wsparciu Jerzego 

Barcikowskiego, Aleksandra Dymka i Witolda Grzesika. 

 

Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w przedsięwzięciach i imprezach za 

granicą 

http://www.rescarpathica.pl/


 

- W dniach 28-29 lipca odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 80-tą 

rocznicą otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego na Pop Iwanie - sesja popularno-naukowa w 

Werhowynie (d. Żabie) oraz spotkanie na szczycie tej góry w remontowanym 

obiekcie. Impreza ta była zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej UW 

oraz Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku. Na zaproszenie 

organizatorów w wyjeździe na Ukrainę uczestniczył Jan Skłodowski; 

 

- Nasi Koledzy - członkowie Stowarzyszenia: Adam Gajewski, Wojciech 

Tomaszewski i Dariusz Dyląg brali w tym roku udział w odnowieniu w 

październiku pomnika legionistów polskich w Zielonej k.Nadworny (Ukraina) oraz 

w  towarzyszących uroczystościach w ramach programu “Mogiłę Pradziada Ocal 

od Zapomnienia” - akcja Fundacji Wschód (Wrocław); 

 

W kraju 

 

- Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych – prowadzony przez Witolda 

Grzesika; Stowarzyszenie uczestniczyło w akcji crowdfundingowej 

“Wspieram.To”, zakończonej powodzeniem (na konto Stowarzyszenia “Res 

Carpathica z celem wykorzystania do prac projektowych wpłynęło 14400,20 zł); 

 

- Konkurs fotograficzny - ogłoszony przez nasze Stowarzyszenie na najlepsze 

zdjęcie z Karpat wykonane w roku 2017 - zdjęcia były nadsyłane w styczniu 2018 

- został zakończony w lutym przyznaniem nagrody książkowej dla autorki 

wyróżnionej fotografii. Organizatorem konkursu był Witold Grzesik; 

 

- Festiwal Bukowiński w Jastrowiu (kolejna edycja), organizowany przez naszą 

Koleżankę Helenę Krasowską w ramach programu Instytutu Slawistyki PAN, 

odbył się w dniach 21-23 czerwca; 

 

- III Biesiada Karpacka została zorganizowana przez Stowarzyszenie “Res 

Carpathica” w dniach 12-14 października w Żegiestowie-Zdroju (nad Popradem) 

w pensjonacie “Zosia”. Imprezie towarzyszyły prelekcje i wyjazd krajoznawczy do 

Podolińca, Wyżnych Drużbaków i Starej Lubowli (Słowacja). Organizatorem III 

Biesiady był Witold Grzesik, za część merytoryczną odpowiadał Jan Skłodowski; 

 

 

Inne: 

 



- Na spotkanie w dniu 18 października poświęcone polskim organizacjom 

zajmującym się zagadnieniami dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach 

Rzeczypospolitej, organizowane przez Instytut Polonika w Uniwersytecie 

Warszawskim, został zaproszony prezes Stowarzyszenia “Res Carpathica” 

celem  zaprezentowania jego działalności. W spotkaniu wzięli udział także nasi 

członkowie: Natalia Tarkowska, Waldemar Czechowski, Krzysztof Jabłonka i 

Janusz Smaza. 

 

- Do uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu w dniu 7 grudnia 

zorganizowanym przez Studium Europy Wschodniej przy Uniwersytecie 

Warszawskim i poświęconym powstaniu “Collegium Carpathicum” został 

zaproszony prezes Stowarzyszenia “Res Carpathica” .  “Collegium Carpathicum” 

to quasi-instytucjonalna formuła współpracy naukowej pomiędzy uniwersytetami 

z “karpackich” krajów. Spotkanie zostało zainaugurowane wykładem 

wygłoszonym przez naszą Koleżankę dr hab. prof. PAN Helenę Krasowską na 

temat tradycji i kultury Polonii zamieszkałej na Bukowinie (Ukraina i Rumunia). 

 

- W grudniu Stowarzyszenie wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego RP o przyznanie medalu “Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” dla 

dr. Laurentiu Batina (Rumunia) za ufundowanie pomnika na mogile polskich 

legionistów w Berbesti i opiekę nad tym miejscem pamięci. 

 

Przygotowania do konferencji “Spotkania na Pokuciu 2019 - Warsztaty Rafajłowskie II“ 

w Iwano-Frankiwsku (Ukraina): 

 

Czas imprezy: 4-9 czerwca 2019. 

- Złożony w październiku wniosek do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie 

(Warszawa) w sprawie sfinansowania konferencji (ze środków Senatu RP). 

Odpowiedź w tej kwestii będzie znana w marcu-kwietniu 2019. 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie będzie współorganizatorem imprezy ze 

strony polskiej. 

Wstępny program imprezy - w załączeniu. Został zaakceptowany przez 

partnerów ze strony ukraińskiej: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 

Europejskiego oraz Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-

Frankowsku. 

Wiejska Rada w Bystryci także zaakceptowała ten termin i zapewnia dostępność 

sali na spotkanie konferencyjne w tamtejszym domu kultury. 

Konferencja otrzymała patronat naukowy od Uniwersytetu Przykarpackiego w 

Iwano-Frankiwsku oraz patronat honorowy od Konsulatu Generalnego RP we 

Lwowie. 



W kwietniu 2019 odbędzie się wyjazd roboczy prezesa  Stowarzyszenia do 

Iwano-Frankiwska i do Bystryci celem “dopięcia” spraw organizacyjnych na 

miejscu (program szczegółowy, noclegi, wyżywienie, przejazdy lokalne). 

Powstała wstępna lista przewidzianych do wygłoszenia referatów (ze strony 

polskiej i częściowo - ukraińskiej). 

           Lista chętnych do wyjazdu jest już w zasadzie kompletna, powstaje lista 

rezerwowa. 

 Koordynatorem działań jest Jan Skłodowski 

 

Nasza Wirtualna Biblioteka Karpacka wzbogaciła się w roku 2018 o następujące 

pozycje: 

- Krynickie dzieje arcybiskupa Antoniego Baraniaka, aut. Andrzej W. 

Kaczorowski 

- Z dawnych wędrówek po Gorganach - niezwykły album Zygmunta 

Chudzikiewicza, oprac. Jan Skłodowski 

- Polany Surowiczne: o lekarzu “szpitalu lwowskiego”, aut. Witold Grzesik 

- Bitwa pod Rarańczą - geneza i następstwa, aut. Jan Skłodowski 

Wirtualną Bibliotekę prowadzi Witold Grzesik 
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Sprawozdanie finansowe Res Carpathica za rok 2018 

Dnia 17 marca 2018 r. przejąłem funkcję skarbnika RC, dnia 6 kwietnia otrzymałem p. Ewy 

Wenty dokumentację finansową RC.   

Rozliczenie gotówki jest prowadzone na arkuszach excelowych, natomiast operacje bankowe 

są  udokumentowane w postaci wyciągu bankowego oraz zestawienia przychodów jak i 

wydatków  zgrupowanych tematycznie.   

Gotówka 

Stan kasy na 1 stycznia 2018 r. – 14,22 zł. 

Przychody 

Składki członkowskie RC – Skłodowski, Jabłonka, Kamiński, Flakiewicz, Węgrzyn – 5 x 90 

zł. = 450 zł. 

Ubezpieczenie (Rarańcza) 37 osób po 10 zł. – 370 zł. 

Razem przychody – 820,00 zł.  

Wydatki 

Rarańcza - etui odznaka, koperty pierwszego obiegu, torebki – 48 zł. 

Usługi poligraficzne – foliowanie, wizytówki, xero  – 57,43 zł. 

Korespondencja, 2x list Bukareszt, Lwów, KRS, Urząd Skarbowy  – 64,60 zł. 

Krzyż dla Kubackiego-materiały – 164,37 zł. 

Razem wydatki – 334,40 zł. 

Stan kasy na 31 grudnia 2018 r. –  820,00 – 334,40 + 14,22 = 499,82 zł. 

Do sprawozdania dołączam plik excelowy z rozliczeniem gotówki (kwadratowe). 

 W tym pliku jest też rozliczenie pieniędzy RC nieewidencjonowanych (okrągłe). 

 Stan gotówki nieewidencjonowanej na dzień 20.03. 2018 r. wynosił  252,00 zł. 

Stan tej gotówki wynosi na 31 grudnia 2018 r. 122,90 zł. 
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Rachunek bankowy 

Na 1 stycznia 2018 r. – 2654,63 zł. 

Na 31 grudzień 2018 r. – 13136,78 zł. 

Przychody i wydatki   

Przychody 

Składki członkowskie RC – 4270 zł.  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rarańcza – 10400 zł. 

Rarańcza 2018 wpłaty uczestników  – 19460 zł.  

Polany Surowiczne remont dzwonnicy – 14400,20 zł. 

III Biesiada Karpacka 2018 r. Żegiestów, wpłaty uczestników – 1260 zł. 

Razem przychody – 49 790,20 zł.  

Wydatki 

Opłata za prowadzenie rachunku  – 12 x 25 zł. suma 300 zł. 

Prowizja bankowa – 7,50 

Usługi księgowe Prosterling – 285 zł. 

Urząd Skarbowy – 270 zł. 

Polany Surowiczne remont dzwonnicy – 5523,12 zł.  

Biblioteka RC – Wspomnienia spod Rarańczy 1938 – 100 zł. 

Spotkanie świąteczne, Czerniakowska – 135,58 zł.  

Spotkania RC na Czerniakowskiej, honorarium,  zwrot kosztów podróży  – 1332 zł.  

Usługi poligraficzne, oprawa dokumentów, digitalizacja nagrań – 312 zł.  

Rarańcza, usługi księgowe – 600,01 zł. 

Usługi turystyczne Rarańcza 2018  Tourist  Track  p. Dymek, przelewy na konto p. Dymka 

4200, 11280, 430 x 4 faktura - 17200 zł. 

Rarańcza 2018 Zamojskie Biuro Podróży, usługi transportowe – 9000 zł. 
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Rarańcza, Jurków, tablica, paliwo - Syhot – 2135,51 zł.  

Rarańcza, wypłata w bankomacie dn. 3 czerwca 2018 r., p. Skłodowski, wydana na kwiaty, 

paragon  – 250 zł. 

 Rarańcza, upominki, książki, faktury – 247,01 zł. 

Rarańcza – pieczątka  – 80 zł. 

Rarańcza, upominki – 251,52 zł. 

Rarańcza, artykuły propagandowe, kwiaty – 178,80 zł. 

III Biesiada Karpacka 2018 r. Żegiestów  – Pensjonat ,,Zosia”, zakwaterowanie i wyżywienie 

– 1100 zł. 

Razem wydatki –39308,05 zł. 

Saldo +10482,15 zł. 

Razem aktywa RC  na dzień 31. 12. 2018 r. gotówka plus konto 

bankowe (w tym aktywa Polan Surowicznych) 

499,82 +2654,63+10482,15 = 13636,60 zł. 

Aktywa Polan Surowicznych na naszym koncie bankowym 
Wpłata 14 400,20 zł., wypłata 5523,12 zł. (faktury), zostało 8877,08 zł. 

 

Po odliczeniu Polan Surowicznych 13636,60 – 8877,08 = 4759,52 

zł. kasa RC na dzień 31. 12. 2018 r. 

 

Rozliczenie imprez organizowanych przez RC 
Rarańcza 2018 –  

Przychody  (PZU, dotacja Ministerstwa, wpłaty uczestników) – 30990 zł. 

Wydatki  (usługi księgowe, usługa turystyczna p. Dymek, usługi transportowe, tablica 

pamiątkowa p. Jurków, pieczątka, upominki, kwiaty, zwroty, inne)  - 30750,85 zł. 

III Biesiada karpacka 2018 Żegiestów – 

Przychody  (wpłaty uczestników) – 1500 zł. 

Wydatki – (zakwaterowanie i wyżywienie, zwroty) – 1340 zł. 

Spotkania comiesięczne na Czerniakowskiej – 

Wydatki – (honorarium, zwroty podróży, konsumpcja) – 1467,58 zł. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługi księgowe Prosterling-  885,01 zł. 
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Do sprawozdania dołączam wyciąg operacji bankowych w roku 2018,  na naszym koncie 

bankowym. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obsługa naszego konta bankowego 

 (prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego) – 307,50 zł. 

 

Składki  członkowskie  RC 
 Lista członków RC na dzień 31. 12. 18 r. – 61 osób. Na dzień dzisiejszy lista członków RC 

wynosi - 65 osoby.  W 2018 r. wpłacono 4720 zł. składek członkowskich od 52 członków. 

Dwóch członków wpłaciło więcej niż wynosi składka, nadwyżka została zaliczona na poczet 

roku 2019. 

Zalega ze składkami za rok 2018 na dzień dzisiejszy – 6 osób. Przyczyna-względy 

obiektywne (choroba), brak kontaktu zarówno mejlowego jak i telefonicznego, też brak 

wpłaty mimo rozmowy telefonicznej. 

Rezygnacja – Tomasz Gołkowski, jedna osoba p. Jerzy Jakubowicz zmarł. 

 

Od 2019  roku rozliczenie gotówki jak i operacji bankowych RC prowadzone jest na 

arkuszach excelowych.   

 

Wyjaśnienie dotyczące dokumentu Prosterlingu RZS2018 (4) dla organizacji 

pozarządowych 

 

Pozycja A. Przychody działalności statutowej na dzień 31. 12.2018 – 50 610,20 zł. 

Na sumę tę składają się przychody gotówkowe 820,00 zł. plus przychody na koncie 

bankowym  - 49 790,20 zł. 

Pozycja B. Koszty działalności statutowej na dzień 31. 12.2018 – 39 757,45 zł. 

Na sumę tę składają się wydatki gotówkowe 334,40 zł. plus wydatki na koncie bankowym 

39 308,05 zł. plus 115,00 zł. (kwota ta wynika z nadpłaty za fakturę 3/12/2017 – usługi 

księgowe i została zaliczona na poczet faktury 35/02/2018. – patrz  Informacja dodatkowa (2) 

2018 dokument Prosterlingu) 

Pozycja C. Zysk (strata) z działalności statutowej  na dzień 31. 12. 2018 – 10 852,75 zł. 

Na sumę tę składają się różnica między wydatkami i przychodami gotówkowymi 485,60 zł. 

plus taka sama różnica między wydatkami i przychodami na koncie bankowym 10 482,15 zł. 

minus 115 zł (kwota ta wynika z nadpłaty za fakturę 3/12/2017 – usługi księgowe i została 

zaliczona na poczet faktury 35/02/2018. – patrz  Informacja dodatkowa (2) 2018 dokument 

Prosterlingu) 

 

 Jerzy Barcikowski skarbnik Res Carpathica     dn. 26. 03. 2019 r. 
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