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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 22 * wrzesień-październik 2019 
 
Red.: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Już po wakacjach – wróciliśmy z wyjazdów i wędrówek górskich. Czas teraz na podsumowania letniej 

aktywności, karpackie spotkania oraz… na snucie planów górskich na najbliższą zimę a także i przyszły 

sezon. 

Miło nam zawiadomić, że przystąpiła do naszego Stowarzyszenia – jako członek wspierający – 

Koleżanka Łarysa Poliszczuk, pracownik naukowy – doktor w Iwano-Frankiwskim Narodowym 

Uniwersytecie Technicznym Nafty i Gazu. Jej kandydatura, w następstwie złożonej deklaracji, została 

przyjęta jednogłośnie przez Zarząd RC. Gratulujemy naszej nowej Koleżance, miło, ze jest z nami.  

Academia ”Res Carpathica”  

Zainaugurowaliśmy nasze tegoroczne jesienne wykłady odbywające się tradycyjnie w Centrum 

Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A w Warszawie (Solec-Powiśle) – 

w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18. 

9 października nasz Kolega, Maciej Bohosiewicz, przewodniczący Rady Fundacji Armenian Foundation 

w Polsce, przedstawił nadzwyczaj interesujący wykład na temat historii i dziedzictwa kulturowego 

Ormian na południowo-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej. Przedstawiona klarownie 

historia przybycia Ormian do Polski, wzbogacona multimedialną ilustracją tematu oraz żywą narracją 

Prelegenta, przybliżyła licznie przybyłym ich dokonania zapisujące się złotymi zgłoskami w wielu 

obszarach życia w nowej ojczyźnie. Zachęciła także do baczniejszego zwracania uwagi na ślady kultury 

Ormian tak na terenie współczesnej Polski, jak i za jej wschodnią granicą, wreszcie - odwiedzenia 

Armenii, odległej geograficznie, lecz bliskiej nam dzięki wielowiekowej przyjaznej i twórczej obecności 

przedstawicieli tego narodu w naszym kraju. 

13 listopada odbędzie się kolejne spotkanie karpackie, na którym prof. dr hab. Jarosław Komorowski 

przedstawi wykład zatytułowany: „Ostatni port generała Mariusza Zaruskiego”. Prelegent przypomni 

postać konspiratora i zesłańca, malarza, poety i prozaika, fotografa, podróżnika, taternika – twórcy 

TOPR, instruktora harcerskiego ZHP, pioniera polskiego żeglarstwa, legionisty, generała brygady 

Wojska Polskiego i adiutanta generalnego prezydenta RP oraz przedstawi ostatni okres jego życia na 

sowieckiej ziemi po aresztowaniu przez NKWD we Lwowie. 

11 grudnia planowane jest spotkanie o charakterze artystycznym i towarzyskim, będące również okazją 

do złożenia sobie życzeń na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Szczegóły 

przedstawimy w oddzielnym komunikacie. 
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Zebranie Zarządu 

Odbyło się 8 października w stałym miejscu - przy ul. Oboźnej 7, w lokalu 55 (Studium Europy 

Wschodniej). Uczestniczyli w nim Kol.: Joanna i Piotr Strzałkowscy, Witold Grzesik, Jerzy Barcikowski, 

Jan Szaran, Tomasz Traczyk, Janusz Smaza oraz Jan Skłodowski. 

Poruszono następujące kwestie: 

• ustosunkowanie się do zaproponowanej nam przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
„Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji =Pałac=” z Iwano-Frankiwska (Ukraina) współpracy 
przedstawionej wstępnie w zredagowanym równolegle po ukraińsku i po polsku  
„Memorandum o współpracy w zakresie kultury, nauki i biznesu”. Potraktowaliśmy je jako 
intencję nawiązania przez stronę ukraińską kontaktu i współpracy z organizacją karpacką 
z sąsiedniego kraju, ale też z obszaru Unii Europejskiej, dla pomocy w realizacji 
zakładanych celów (jeszcze nie określonych szczegółowo). Zarząd Stowarzyszenia „Res 
Carpathica” stoi a stanowisku, że nasze wsparcie strony ukraińskiej np. w zakresie 
wspólnego dziedzictwa kulturowego jest a priori zasadne, niemniej może zaistnieć po 
zapoznaniu się ze statutem wnioskującej organizacji ukraińskiej, poznaniem jej formuły 
prawno-finansowej oraz zarządczej. Zarząd RC zwraca też uwagę, że w razie rozbieżności 
interpretacyjnych Memorandum powinny być rozstrzygające oba wspomniane języki jego 
tekstu; 

• przyjęto, że w oparciu o dotychczasowe dobre doświadczenia we współpracy ze stroną 
ukraińską (z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Przykarpackiego 
Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankiwsku) oraz Fundacją Pomoc Polakom na 
Wschodzie w postaci I i II Spotkań na Pokuciu-Warsztatów Rafajłowskich w latach 2017 
i 2019 zostaną zorganizowane kolejne w roku 2021 jako III Spotkania na Pokuciu. 
Akceptację powyższego wyraziły już wyżej wymienione instytucje. Członkowie zebrania 
wyrazili propozycję, by do tematyki III Spotkań na Pokuciu włączyć problematykę 
zakarpacką oraz rumuńską; 

• w sprawie propozycji złożonej nam przez dr. Batina z Syhotu Marmaroskiego w sprawie 
zorganizowania wspólnie międzynarodowej konferencji karpackiej ze stroną rumuńską 
wysłaliśmy naszą wstępną akceptację współpracy w takim zakresie, prosząc jednocześnie 
o szczegóły i sugestie co do przewidywanych warunków uczestnictwa tak w zakresie 
przygotowań organizacyjnych, jak i finansowych; 

• powstał projekt, by nasze Stowarzyszenie przyczyniło się do odnowienia tradycji 
przedwojennego Marszu Zimowego „Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów Polskich” 
(trasy Rafajłowa – Przełęcz Legionów - Worochta). Nasz Kol. Darek Dyląg jest admiratorem 
i promotorem tego przedsięwzięcia, którego organizatorem byłoby RC. Impreza, mogąca 
się odbyć nie wcześniej jak zimą (luty-marzec) 2021 roku, będzie wymagać wielu starań 
i wysiłku organizacyjnego, m.in. wsparcia ze strony naszych organizacji turystycznych 
(PTTK, PZN) i może też naszego wojska oraz współpracy i zgód ze strony lokalnej 
administracji ukraińskiej. Bez wątpienia, prócz uczestnictwa patroli z Polski, należałoby 
zaprosić „sportową” młodzież studencką z Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku, polskich 
harcerzy z chorągwi lwowskiej i rekonstruktorów z lwowskiego „Strzelca”. Historycznej 
oprawy imprezy z pewnością dodałby nasz patrol wyposażony w zabytkowy sprzęt 
narciarski z lat 30-tych ub. wieku. Oczywiście, ważną, o ile nie najważniejszą sprawa będzie 
sfinansowanie takiej imprezy – pierwszej od 1939 roku. Być może nadzieją byłoby tu 
Polskie Wojsko? Zapraszamy Kolegów do współpracy! 

• została wstępnie omówiona kwestia przygotowania krótkiej multimedialnej, niemniej 
profesjonalnej prezentacji - wizytówki naszego Stowarzyszenia. Okazje, gdy jest 
potrzebna, a wręcz niezbędna, co pewien czas pojawiają się, np. podczas przedstawienia 
RC podczas konferencji czy szerszych karpackich spotkań. Przyjmujemy, że po 
przygotowaniu roboczego scenariusza takiej prezentacji uda się z pomocą bardziej 
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kompetentnych i biegłych w tej materii naszych Kolegów czy ich przyjaciół sprostać temu 
zadaniu; 

Zarząd RC zwraca się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o zgłaszanie swych inicjatyw karpackich, które 

uważają za istotne dla działalności naszego Stowarzyszenia i które zechcieliby realizować 

indywidualnie, bądź wspólnie w szerszym gronie. Wskazujcie też tematy do zaprezentowania na 

naszych comiesięcznych karpackich spotkaniach oraz proponujcie na nie prelegentów. Wasza 

aktywność w tym zakresie przyczyni się wydatnie do szerszego popularyzowania zagadnień 

stanowiących przedmiot naszej statutowej działalności. 

Wniosek o odznaczenie dla Laurenţiu Batina  
 
18 października otrzymaliśmy oczekiwaną i jednocześnie pomyślną wiadomość z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją ministra tego resortu dr. Laurenţiu Batinowi (fundatorowi 

i opiekunowi pomnika legionistów polskich w Berbeşti oraz współorganizatorowi upamiętnienia 

legionistów więzionych w Syhocie Marmaroskim po bitwie pod Rarańczą w 1918) został przyznany 

medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Przypominamy, że wniosek w tej sprawie złożyło nasze 

Stowarzyszenie w grudniu 2018 r. Organizacja uroczystej dekoracji, jej miejsce, data oraz udział 

przedstawiciela naszego Stowarzyszenia będą ustalone z MKiDN w nadchodzących tygodniach, o czym 

także powiadomimy naszych Kolegów. 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 

Akcja tegoroczna, jako kontynuacja podobnych działań w poprzednich latach, odbywała się w dniach 

8-18 lipca. Była prowadzona przez Studio Wschód TVP Polonia Wrocław pod kierunkiem Grażyny 

Orłowskiej-Sondej. W pracach wzięła udział grupa 21 uczniów z Zespołu Szkół w Pieszycach pod opieką 

nauczycielki Bernadetty Szczypki. Nasz Kolega Adam Gajewski był, jak latach ubiegłych, czynnym 

uczestnikiem w działaniach porządkowych (wycinka drzew, krzaków, usuwanie chwastów, koszenie 

trawy, oczyszczenie nagrobków), razem z przyjaciółmi ukraińskimi, na cmentarzu parafialnym w 

Nadwórnej oraz na cmentarzach legionowych w Dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej – w Pasiecznej 

i Zielonej. 11 lipca uczestników akcji odwiedził Andrzej Dera minister z kancelarii Prezydenta RP. 

W roku przyszłym wspomniana akcja, z uczestnictwem naszych Kolegów z Res Carpathica (Adama 

Gajewskiego i Darka Dyląga), ma objąć cmentarz legionistów w Dolinie Płajskiej na Zakarpaciu. 

IV Biesiada Karpacka – 2019 

Jak informowaliśmy zarówno w poprzednich biuletynach, jak i w osobnych mailach kierowanych do 

Członków Stowarzyszenia, IV Biesiada Karpacka odbędzie się w dniach 15-17 listopada w Słonnem 

n. Sanem w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona Polana”. Zapisy na wydarzenie zostały zamknięte. 

Zgłosiła się rekordowa liczba 48 osób. Informacje na temat Biesiady dla uczestników przekazywane są 

mailowo, a wszystkie ogólne dane można znaleźć na stronie www.rescarpathica.pl. Przebieg Biesiady 

zostanie zrelacjonowany w kolejnym numerze naszego biuletynu.  

Niewątpliwym wydarzeniem na Biesiadzie będzie projekcja filmu fabularnego „Łukasiewicz nafciarz 

romantyk”, zrealizowanego przez TV Obiektyw z Krosna, ze wstępem producenta filmu, Bogdana A. 

Miszczaka. Projekcja (15.11.2019, g. 19:00) jest otwarta dla osób spoza grona uczestników Biesiady 

i będzie oddzielnie propagowana w mediach społecznościowych. Zamieszczamy okolicznościowy 

plakat. 

http://www.rescarpathica.pl/
http://www.rescarpathica.pl/
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Biblioteka internetowa 

Niestety obserwujemy zastój w nowych artykułach, tekstach i zdjęciach dotyczących Karpat i wszelkiej 

karpackiej aktywności. Apelujemy o przesyłanie tekstów, budujemy dzięki temu wartość i prestiż 

naszego Stowarzyszenia. Bibliotekę prowadzi kol. Witold Grzesik.  

Nasze składki członkowskie 

Kierujemy prośbę do Kolegów o wpłaty składek członkowskich za kończący się już rok bieżący dziękując 

jednocześnie tym, którzy już wywiązali się z tej statutowej powinności. 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. Znajdziecie na nich nowe komunikaty i wiadomości. Zapraszajcie 

do zapoznawania się z nimi Waszych przyjaciół i znajomych. 


