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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 25 * marzec-kwiecień 2020 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
 

Drugi dwumiesięczny okres br. upływa pod znakiem spowolnienia naszej organizacyjnej aktywności 

z powodu panującej epidemii. Mimo zawieszenia i przesunięcia na czas nieokreślony niektórych 

naszych planowanych działań i wydarzeń „zewnętrznych”, nadal pozostajemy – członkowie Zarządu – 

mimo braku możliwości odbywania regularnych jego zebrań, we wzajemnym kontakcie „na odległość” 

dla podejmowania ważnych dla naszej działalności ustaleń i czynności oraz w gotowości do podjęcia 

aktywnej realizacji planowanych przedsięwzięć, jak tylko okoliczności na to pozwolą. 

Oto kilka słów na temat naszej obecnej aktywności i przewidywań na czas najbliższy i nieco dalszy. 

Academia ”Res Carpathica”  

11 marca odbyło się spotkanie prowadzone przez naszych Kol. Kol. Elżbietę Dziuk-Renik i Krzysztofa 

Renika pt. Górale z Wyżyny Tybetańskiej i ich wychodźcze losy. 

Program spotkania obejmował prezentację wystawę fotograficznej Indyjskie lata Tybetańczyków 

poświęconej Tybetańczykom na wychodźstwie w Indiach, projekcję filmu Norbulingka - Tybet na 

wygnaniu oraz pokaz zdjęć i opowieść Górale w tropikach o skupiskach tybetańskich w południowych 

Indiach. 

Prelekcja odbyła się przy pełnej sali i, jak się okazało, tuż przed wprowadzeniem zakazu organizowania 

tego typu publicznych spotkań. Planowane na 8 kwietnia spotkanie z naszym Kolegą Piotrem 

Strzałkowskim, który planował przedstawić Sagę: opowieść o historii dwóch rodzin bieszczadzkich, nie 

mogło się już odbyć. Spotkanie to, oraz następne, planowane na kolejne nasze „drugie” środy miesiąca, 

odbędą się w najbliższym możliwym terminie. 

Zwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia 2020 

Było ono, jako w tym roku wyborcze, zaplanowane na dzień 21 marca br. Z powodu zaistniałej sytuacji 

epidemicznej zostało odwołane i przełożone na czas nieokreślony z nadzieją, że sytuacja pozwoli odbyć 

je do końca br., co jest ponadto zgodne z naszym statutem. Niemniej Zarząd i Komisja Rewizyjna 

przygotowały stosowne raporty ze swych działalności za rok 2019 – będą one przedstawione na 

oczekiwanym walnym zebraniu. 

Nasze roczne rozliczenia księgowe 

Dokonała ich za 2019 r. prowadząca nasza księgowość firma Prosterling S.A., przesyłając odnośne 

sprawozdanie finansowe (podpisane przez członków Zarządu) do właściwych urzędów. 
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II Spotkania na Pokuciu – tom pokonferencyjny 

Podobnie jak w następstwie organizowanej przez nas międzynarodowej konferencji „I Spotkania na 

Pokuciu 2017”, kiedy to Akademia Ignatianum w Krakowie, dzięki wysiłkowi redakcyjnemu naszego 

Kol. dr. Krzysztofa Dudy, wydała zbiór wygłoszonych wtedy referatów (jako I tom), tak i teraz wyraziła 

gotowość wydania II tomu referatów ze Spotkań na Pokuciu 2019. Do połowy kwietnia br. swoje teksty 

wraz z ilustracjami nadesłało siedmiu prelegentów z Ukrainy, jeden ze Szwajcarii i siedmiu z Polski. 

Medal dla dr. Batina 2020 

Żywimy nadzieję, że w br. odbędzie się, planowana w Bukareszcie w polskiej placówce dyplomatycznej, 

dekoracja dr. Laurenţiu Batina medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Przypominamy, że 

odznaczenie to zostało przyznane dr. Batinowi w ub.r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na wniosek naszego Stowarzyszenia. 

V Biesiada Karpacka  

Być może okoliczności pozwolą, że odbędzie się ona, jak planowaliśmy się w dniach 16-18 (piątek-

niedziela) października br. na Orawie. Planowaliśmy, że organizacją V Biesiady zajmie się nasz Kolega 

Jarosław Krasnodębski, a służyć mu wsparciem w kwestiach logistycznych będą Witold Grzesik, Jerzy 

Barcikowski i Jan Skłodowski. W tej kwestii jesteśmy w gotowości oczekując sprzyjającego temu biegu 

zdarzeń. 

Upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka w Nadwórnej.  

Do szerszych informacji w tej kwestii, zawartych w poprzednich naszych Biuletynach (nry 23 i 24), 

pragniemy dodać, że zgodnie z naszym wystąpieniem do uczestnictwa w programie „Miejsca Pamięci 

Narodowej za Granicą”, ogłoszonym przez MKiDN, otrzymaliśmy w kwietniu br. wnioskowane na ten 

cel środki (w wys. 12.400 zł).  

Jesteśmy pełni nadziei na otwarcie granicy polsko-ukraińskiej – warunku, że zamierzenie uda się 

w bieżącym roku zrealizować i rozliczyć. Umieszczenie tablicy w kościele parafialnym w Nadwórnej 

było zaplanowane na koniec października. 

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 

Planowane na ten rok uczestnictwo naszych Kolegów w powyższej akcji na Ukrainie oraz prace przy 

cmentarzu legionistów w Dolinie Płajskiej, ze względu na brak przewidywanej choćby daty otwarcia 

zamkniętej naszej granicy z tym krajem, zapewne nie dojdą do skutku. 

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

Pozostajemy tu pełni nadziei, że w roku przyszłym zagrożenie epidemiczne okaże się już przeszłością 

i zorganizowanie kolejnej edycji Spotkań na Pokuciu będzie możliwe. Zainteresowani kontynuacją 

dobrze rozpoczętej w 2017 r. w takiej formie współpracy są nadal nasi partnerzy ukraińscy – Centrum 

Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku, a także 

współorganizatorzy ze strony polskiej – Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. 

Planujemy, że tematem wiodącym tej konferencji będą Karpaty w kulturze (malarstwie, grafice, 

fotografii, filmie, muzyce itp.). 



3 
 

Biblioteka internetowa 

Czas mniejszej obecnie aktywności zewnętrznej ma tę dobra stronę, że sprzyja zagłębieniu się 

w domowym zaciszu w notatki, fotografie i inne materiały zgromadzone w związku z naszą aktywnością 

karpacką a odłożone na tzw. spokojniejszy czas. Jeśli udałoby się Wam wykorzystać je do 

przedstawienia ich w postaci merytorycznego, ilustrowanego zdjęciami artykułu czy choćby krótkiego 

doniesienia, zechciejcie zestawić takowe i przesłać do naszej biblioteki, jak już kilku z Was to wcześniej 

czyniło. Z pewnością znajdą zainteresowanych czytelników.  

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. 

 

 
Tak było rok temu w Karpatach… dla wielu teraz niedostępnych.  

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem, kwiecień 2019 (fot. W.Grzesik) 


