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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

 Biuletyn nr 29 * listopad – grudzien 2020 

Red. Jan Skłodowski i Dariusz Dyląg 

 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

 
Oto kończy się rok 2020 – piąty naszej wspólnej owocnej (chyba tak?) „RzeczKarpackości”, 
więc - mały jubileusz… Wzajemnie tedy życzmy sobie, by kolejne, układające się w 
pięciolecia lata, były nie mniej nam i naszej działalności sprzyjające. 
Przesyłamy Wam ostatni biuletyn z tą datą. Z refleksją, że wobec tych pięciu lat ostatnie 
dwa miesiące to jakby mgnienie. Niemniej, wypełnione, mimo „covidowej” rzeczywistości, 
pozytywnymi zdarzeniami. 
 
Na koniec grudnia br. Stowarzyszenie liczy 75 członków, w tym 2 honorowych oraz 5 
wspierających. 

 
Nowi Członkowie 
 

Witamy naszych nowych Członków – Magdalenę Hajduk z Krakowa i Rafała 
Krzyżanowskiego z Mysłowic (którzy złożyli deklaracje członkowskie w grudniu br.), 
znanych już nam w poprzednich latach z chlubnego uczestnictwa w konkursach 
fotograficznych „Karpacki Rok”. Tu raz jeszcze gratulujemy Im stania się 
(jednogłośnymi decyzjami Zarządu Stowarzyszenia RC’) jednymi z nas i zapraszamy do 
aktywnego włączenia się do wspólnych działań oraz inicjowania nowych karpackich 
przedsięwzięć. 
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Zwyczajne Walne Zebranie 2020 
 

Planowane początkowo na dzień 21 marca br. i odwołane z powodów pandemii, odbyło się 
w formule „online” dnia 19 listopada br. Dla sprawnego przeprowadzenia zebrania w takim 
trybie odbyły się trzy przygotowawcze do niego sesje - w dniach 10, 15 i 17 listopada. 
Zarówno sesje, jak i zebranie sprawnie przygotował i przeprowadził Kol. Witek Grzesik.  
Na kolejną dwuletnią kadencję zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia. 
Zarząd: 
- prezes Zarządu: Jan Skłodowski 
- wiceprezes: Dariusz Dyląg 
- sekretarz: Andrzej W. Kaczorowski 
- skarbnik: Jerzy Barcikowski 
- członek: Helena Krasowska 
- członek: Jarosław Krasnodębski 
Komisja Rewizyjna: 
- Piotr Strzałkowski 
- Jan Szaran 
- Tomasz Traczyk 
 
Poniżej przedstawiamy pełny protokół z tego zebrania przygotowany przez jego 
protokolanta Kol. Jurka Barcikowskiego. 

 
 

PROTOKÓŁ 
z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia ,,Res Carpathica” 
 
Walne Zebranie Stowarzyszenia ,,Res Carpathica” odbyło się w formule zdalnej „online” przy 

użyciu narzędzia LIVEWEBINAR w dn. 19 listopada 2020 roku. W zebraniu uczestniczyło 26 

osób (25 członków zwyczajnych + 1 wspierający). 

1. Prezes Stowarzyszenia ,,Res Carpathica” (dalej RC) Jan Skłodowski otworzył zebranie, 

przywitał zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli w minionym 

okresie śp. Jerzy Jakubowicz, Ireneusz Marciszuk, Mirosław Rowicki. Następnie złożył 

podziękowanie tym, którzy uczestniczą w zebraniu, 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 Piotra Strzałkowskiego na przewodniczącego zebrania. 

Kandydatura została zaakceptowana przy 21 głosach za i 1 wstrzymującym. 

3. Witold Grzesik zaproponował kandydaturę Jerzego Barcikowskiego na funkcję 

protokolanta. Kandydatura została przyjęta przy 21 głosach za i 1 wstrzymującym. 

4. Moderator zebrania Witold Grzesik poprosił o wyłączenie mikrofonów osób 

niezabierających głosu. Ewentualna chęć zabrania głosu możliwa była poprzez czat. Ta 

prośba powodowana jest sprawami technicznymi (pogłos). 
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5. Przewodniczący zebrania Piotr Strzałkowski stwierdził prawomocność zebrania (na 

podstawie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach w trybie zdalnym) i potwierdził 

skuteczność powiadomienia wszystkich członków RC w wyznaczonym terminie. W zebraniu 

uczestniczyło 26 osób ( 25 członków zwyczajnych + 1 wspierający) 

6. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany 

jednogłośnie, przy 21 głosach za. 

7. Prezes Jan Skłodowski przedstawił sprawozdanie z działalności RC w 2019 roku. Prezes 

rekomendował nadanie członkostwa honorowego p. prof. Janowi Malickiemu i prof. Lechowi 

Mrozowi, rekomendowani wyrazili zgodę. 

8. Skarbnik Jerzy Barcikowski przedstawił sprawozdanie finansowe. 

9. Piotr Strzałkowski i Tomasz Traczyk przedstawili sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W 

końcowym wniosku sprawozdania znajdowała się rekomendacja udzielenia absolutorium 

zarządowi z wykonanych obowiązków w 2019 roku. Skarbnik wyjaśnił różnicę w terminologii 

finansowej między sprawozdaniem finansowym a dokumentami księgowymi firmy 

Prosterling S.A. 

10. Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

a. Maciej Śnieżek zasygnalizował brak korelacji dat sporządzenia sprawozdania finansowego i 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Ustosunkował się Piotr Strzałkowski, rzecz będzie 

skorygowana. 

b. Katarzyna Tur-Marciszuk zapytała o los tzw. Zeszytów Rafajłowskich, o terminach 

publikacji. Odpowiedzi udzielił Jan Skłodowski, że znajdują się w opracowaniu redakcyjnym. 

11. Przewodniczący zamknął dyskusję wobec braku innych zgłoszonych tematów.  

12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań - nad każdym osobno. 

a. wynik głosowania nad sprawozdaniem z działalności Zarządu RC – jednogłośnie 25 +1 za 

(jeden członek wspierający). 

b. wynik głosowania nad sprawozdaniem finansowym – 24 członków za, 1 wstrzymujący. 

c. wynik głosowania nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie 25 członków za. 

13. udzielenie absolutorium Prezesowi, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej. 

a. wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi – 24 osoby za, 1 wstrzymujący. 

b.  wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Zarządowi – 23 osoby za, 2 

wstrzymujących. 

c. wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej – 24 osoby za, 1 

wstrzymujący. 

14. Dyskusja programowa 

a. Piotr Kamiński zaproponował ewentualną pomoc członkom RC z uwagi na sytuację 

pandemiczną. 

b. Waldemar Czechowski proponuje prezentację filmową online o charakterze 

etnograficznym, zakres tematyczny Himalaje, Karpaty, Huculszczyzna. Posiada z racji swoich 

zainteresowań zawodowych bogatą dokumentacje.  

c. W tym kontekście Piotr Strzałkowski zaproponował rozszerzenie naszej działalności o 

nowe narzędzia kontaktu audiowizualnego. 
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d. Witold Grzesik w swoim wystąpieniu krytycznie ocenił małą aktywność członków. 

Podkreślił, że praca RC opierała się na niewielkiej liczbie chętnych. 

Powinniśmy określić cele do czego dąży RC, brak otwarcia na młodych, zmienić tok myślenia, 

nie możemy być Towarzystwem Karpackim bis. Działalność RC powinna iść w kierunku 

nowych form kontaktowania z młodszym pokoleniem, powinniśmy ewentualnie przyjąć 

status Organizacji Pożytku Publicznego. Ten postulat był już stawiany wcześniej, ale nie 

podjęto działań w kierunku ich realizacji. 

e. Prezes Jan Skłodowski w swoim wystąpieniu nie zgodził się z tonem pesymistycznym, jaki 

być może był w wystąpieniu Witolda Grzesika. Podkreślił słuszność sugestii uczestników 

dyskusji. Zauważył, że członkowie RC działając w swoich środowiskach też mają drobny 

wkład w dorobek naszego Stowarzyszenia. 

f. Agnieszka Bogucka podkreśliła pozytywy obecności w gronie RC. Sugerowała nacisk na 

tematykę kresową, wyjazdy w tym kierunku, gdyż one mogą przyciągnąć młode pokolenie.  

g. Paweł Wiejacz podkreślił wpływ sytuacji pandemicznej na zanik aktywności członków 

Stowarzyszenia. 

h. Paweł Strzałkowski poddał pod rozwagę możliwość spotkań w przestrzeni wirtualnej.  

i. Aleksander Dymek zgodził się z tezami Witolda Grzesika, jednocześnie podkreślił, że każdy z 

członków ma własną działalność, która w jakiś sposób idzie też na konto RC. W tego rodzaju 

organizacjach zawsze robotę ciągnie niewielkie grono chętnych, gdyż takie zawsze są realia. 

j. Jerzy Barcikowski sugerował powrót do idei spotkań plenerowych, których próba 

wrześniowa nie do końca wypaliła. 

k. Katarzyna Tur-Marciszuk z Lublina podkreśliła, że chętnie by częściej uczestniczyła w 

bezpośrednich działaniach na rzecz RC, ale przeszkodą jest odległość od stolicy. Nasza 

działalność zawodowa też w sposób pośredni jest formą pracy na rzecz naszego środowiska. 

Poinformowała o swojej bieżącej pracy nad spuścizną swoich Rodziców Jerzego Tura i 

Barbary Tondos i zapytała czy RC nie mogłaby w jakiś sposób wspomóc tę pracę. 

l. Witold Grzesik ad vocem, nie chciał nikogo urazić słowami o małej aktywności członków. 

Deklarował pomoc Katarzynie Tur-Marciszuk w jej pracy nad dorobkiem jej Rodziców. 

ł. Waldemar Czechowski jeszcze raz zadeklarował chęć pomocy w wykorzystaniu narzędzi 

elektronicznych jako środków promocji RC.  

15. Przewodniczący Piotr Strzałkowski zamknął dyskusję wobec braku innych zgłoszonych 

tematów. 

16. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

a. zgłoszono kandydaturę Joanny Szczęsny- Strzałkowskiej, która głosami 23 za przy 1 

wstrzymującym została zaakceptowana. 

17. Wybory prezesa 

a. Komisja Skrutacyjna zgłosiła kandydaturę Jana Skłodowskiego, który 23 głosami za i 1 

wstrzymującym został nowym prezesem na nową kadencję. 

18. Wybory zarządu 

a. Prezes Jan Skłodowski zgłosił do Zarządu kandydatury Heleny Krasowskiej, Jerzego 

Barcikowskiego, Dariusza Dyląga, Andrzeja W. Kaczorowskiego, Jarosława Krasnodębskiego. 
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Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Jerzy Barcikowski zgłosił kandydatury 

Joanny Szczęsny-Strzałkowskiej, Wojciecha Włoskowicza, Piotra Kamińskiego, Aleksandra 

Dymka, Witolda Grzesika. Dariusz Dyląg zgłosił kandydaturę Adama Gajewskiego. Wszyscy ci 

kandydaci odmówili kandydować do Zarządu. 

b. wniosek o głosowanie nad zarządem en bloc, głosowało członków 19 za, 1 przeciw, 1 

wstrzymał się. 

c. wynik głosowania en bloc na zarząd w składzie Helena Krasowska, Jerzy Barcikowski, 

Dariusz Dyląg, Andrzej W. Kaczorowski, Jarosław Krasnodębski. 20 członków za, 1 się 

wstrzymał. 

19. Wybory Komisji Rewizyjnej 

a. zgłoszono kandydatury Piotra Strzałkowskiego, Jana Szarana, Tomasza Traczyka do KR, 

brak innych kandydatur. 

b. wniosek o głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej en bloc, głosowało 23 osoby za, nie 

było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. 

c. wynik głosowania en bloc na członków Komisji Rewizyjnej w składzie Piotr Strzałkowski, 

Jan Szaran, Tomasz Traczyk, głosowało 23 osoby za, nie było głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących. 

20. Wystąpienie nowo wybranego prezesa Stowarzyszenia Res Carpathica Jana 

Skłodowskiego. Podziękował za okazane zaufanie, zapowiedział kontynuację 

dotychczasowych zamierzeń 

a. konferencja międzynarodowa ,,Spotkania na Pokuciu”- Warsztaty Rafajłowskie III edycja. 

b. wydanie kompletu referatów z II edycji ,,Spotkań na Pokuciu” 

c. realizacja planu odnowienia tradycji przedwojennego Marszu zimowego ,,Huculskim 

Szlakiem II Brygady Legionów Polskich”, pomysłodawca i koordynator Dariusz Dyląg 

d. dalsza współpraca z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim oraz Centrum Kultury 

Polskiej w Iwano-Frankiwśku 

e. przygotowanie Konferencji Międzynarodowej ,,Karpaty: kraje, etnosy, kultura” przy 

współudziale Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 

f. apel o uiszczenie zaległych składek członkowskich  

21. Uchwała w sprawie nadanie członkostwa honorowego prof. Lechowi Mrozowi, głosowało 

17 osób za, 1 był przeciw, 5 członków się wstrzymało 

22. Uchwała w sprawie nadanie członkostwa honorowego prof. Janowi Malickiemu, 

głosowało 14 osób za, 1 był przeciw, 9 członków się wstrzymało 

23. Dyskusja nad innymi wnioskami 

a. pracować nad ideą spotkań internetowych 

b. spróbować wykorzystać przyjęcie statusu Organizacji Pożytku Publicznego do 

propagowania samego Stowarzyszenia jak i gromadzenia środków na działalność 

c. dyskusja nad stworzeniem platformy internetowej, jako jednej z form działalności RC w 

przestrzeni wirtualnej. Podczas dyskusji nad tym wnioskiem była różnica zdań. 

24 Wniosek formalny o zawieszenie dyskusji nad wnioskiem o wykorzystaniu platformy 

internetowej, głosowało 15 członków za, 2 było przeciwnych, 5 się wstrzymało 
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25. Zamknięcie zebrania przez przewodniczącego Piotra Strzałkowskiego. Moderator Witold 

Grzesik przygotuje i prześle materiały dotyczące listy obecności, jak i poszczególnych 

głosowań.   

 

 

Dokumenty z Walnego zebrania dla Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Dokumenty z Zebrania (przedstawiające członków nowych władz Stowarzyszenia celem 

zaktualizowania wpisu w KRS oraz sprawozdania roczne z działalności) zostały przesłane 

04.12. br. listem poleconym do organu rejestrowego – Sądu Rejonowego dla m. st. 

Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego KRS (ul. Czerniakowska 100 w Warszawie). 

                                                           

Academia „Res Carpathica”  
 
28 listopada odbyło się – w formule „online” od dawna planowane i dwukrotnie 

odwoływane z powodu uwarunkowań „covidowych” spotkanie z naszym Kolegą Piotrem 

Strzałkowskim, który przedstawił ilustrowaną zdjęciami Sagę - opowieść o historii dwóch 

rodzin bieszczadzkich. Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali nadzwyczaj interesującej 

prelekcji, ukazującej dzieje kilku pokoleń tych rodzin na przestrzeni kilkudziesięciu lat, gdy 

los rzucił ich przedstawicieli w miejsca odległe o tysiące kilometrów  (bo aż na 

amerykański kontynent)  od rodzinnych wsi. 

 
Medal dla dr. Laurenţiu Batina  
 
Otrzymaliśmy od dawna oczekiwaną wiadomość z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odnośnie odznaczenia dr. Batina medalem „Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej za Granicą”, który otrzymał w br. od Ministra KiDN, na nasz wniosek, za wysiłki 
w upamiętnianiu w Berbeşti i Sygiecie Marmaroskim walk, ofiar i uwięzienia polskich 
legionistów w latach I wojny światowej. Medale będą „fizycznie” wykonane przez zakład 
grawerski pod koniec I kwartału 2021, tak więc uroczystość dekoracji będzie się mogła 
najprawdopodobniej odbyć wiosną tego roku (jeśli „covid” odpuści) w Ambasadzie Polskiej 
w Bukareszcie. 
 

 
Międzynarodowa konferencja „III Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2021” 
 
Nadal żywimy nadzieję, że w roku przyszłym uda się zorganizować trzecią już edycję tej 
konferencji przy współpracy i przy wsparciu, jak przy poprzednich jej edycjach, Fundacji 
Pomoc Polakom na Wschodzie. Jeśli pandemia „odpuści”, jako termin konferencji 
przyjmujemy (jak w latach ubiegłych) późną wiosnę, należy jednak brać wstępnie pod 
uwagę opcjonalnie wczesną jesień, a to nie tylko ze względu sytuację „covidową”, ale też i 
na możliwość uzyskania środków finansowych dopiero w późniejszym terminie. Planujemy, 
że tematem wiodącym tej konferencji będą, jak poprzednio podano, Karpaty w kulturze 
(malarstwie, grafice, fotografii, filmie, muzyce itp.). Nasi partnerzy po stronie ukraińskiej to: 
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Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-
Frankiwśku (d. Stanisławowie) oraz Wiejska Rada w Bystryci (d. Rafajłowej). 
 
 
Tablica upamiętniająca ks. Józefa Smaczniaka w Nadwórnej 
 
Jak poprzednio informowaliśmy, tablica została uroczyście odsłonięta 26 października br. 
 
W następstwie zakończenia tego projektu złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego raport końcowy z realizacji zadania celem rozliczenia otrzymanej od Ministra 
KiDN dotacji. Została ona rozliczona 13.11. br., pismo poniżej: 
 

Monika Trupacz <mtrupacz@mkidn.gov.pl> 16 listopada 2020 09:41 

Do: Jan Sklodowski <jan.sklodowski@gmail.com> 

Informuję, że raport końcowy  nr EBOI: 166389/20/a1 z realizacji zadania: 

Upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka (1895-1942), proboszcza parafii rzym.-kat. w 

Nadwórnej (UA) - tablica pamiątkowa – umowa nr 00384/20/FPK/DDZ został 

zaakceptowany pod względem merytorycznym i finansowym. Dotacja została rozliczona 

13.11.2020 r. 

Monika Trupacz 
Wydział III Finansowania Programów Ministra 
Departament Finansowy 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Krakowskie Przedmieście 15/17 | 00-071 Warszawa 
  

 

Biblioteka internetowa 
 
Ponawiamy prośbę do Koleżanek i Kolegów o nadsyłanie do naszej biblioteki Waszych 
tekstów i zdjęć z Waszych tegorocznych karpackich wyjazdów oraz innej „karpackiej” 
działalności. 
Bibliotekę prowadzi kol. Dariusz Dyląg. Materiały w ilości nieograniczonej w formatach 
DOCX, TXT, RTL, JPG, MP3 i MP4, ale o maksymalnej pojemności do 10 MB każdy plik  – 
prosimy przesyłać jako pojedynczy załącznik na adres da@e-gory.pl 
 
 
Nowy serwis internetowy RC 
 
W przerwie świąteczno-feryjnej 2020/2021 będą prowadzone prace nad nowym serwisem 
internetowym naszego Stowarzyszenia na silniku CMS Wordpress. CMS Wordpressa jest 
łatwiejszy do obsługi przez większą liczbę nawet niezaawansowanych użytkowników, którzy 
będą zainteresowani pracami redakcyjnymi w naszym serwisie i szybkim umieszczaniem 
aktualnych wpisów. Planujemy również stworzyć możliwość założenia dla chętnych 
członków RC z opłaconymi składkami własnego bloga na naszym serwerze w domenie 
rescarpathica.pl, jak również –  postawienia takiej bardziej rozbudowanej, własnej 
wizytówki internetowej po kliknięciu na swoim nazwisku w zakładce 'Członkowie'. Już teraz 

https://www.google.com/maps/search/20%2Fa1?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Krakowskie+Przedmie%C5%9Bcie+15%2F17+%7C+00-071+Warszawa?entry=gmail&source=g
mailto:da@e-gory.pl
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istnieje także możliwość założenia własnej skrzynki poczty elektronicznej dla członków RC w 
domenie rescarpathica.pl – chętnych dla założenia takiej skrzynki prosimy o zgłoszenia 
drogą elektroniczną do Kol. Witolda Grzesika (adres e-mail: witold@grzesik.waw.pl).  

 
 
Platforma internetowa do kontaktów audiowizualnych dla członków RC 
 
Zgodnie z sugestiami, które padły podczas dyskusji programowej na ostatnim Walnym 
Zebraniu i po przeanalizowaniu korzyści płynących z wirtualnych kontaktów w czasie 
pandemii Covid-19, planujemy po przerwie świąteczno-feryjnej 2020/2021 uruchomić 
nową platformę internetową do kontaktów audiowizualnych dla członków RC. Wybór nie 
był łatwy i padł na Google Meet (https://meet.google.com). Prosimy zatem członków RC o 
założenie sobie darmowego konta na Google (np. pocztowego – Gmail). O szczegółach 
naszych wirtualnych spotkań oraz konfiguracji smartfonów i komputerów poinformujemy 
zwykłą drogą elektroniczną przez naszą grupę dyskusyjną na Google o nazwie 
ResCarpathica (https://groups.google.com/g/rescarpathica), do której każdy członek RC 
jest automatycznie dołączany. 
 
 
Nasze strony www.rescarpathica.pl i fb 
 
Odwiedzajcie nasze strony www i fb. Przesyłajcie nam wszelkie wiadomości na temat 
znanych Wam nowych publikacji – np. artykułów w czasopismach regionalnych, 
wydawnictw książkowych czy wydarzeń związanych tematycznie z Karpatami – 
będziemy je tam umieszczać.  
Zapraszajcie do zapoznawania się z naszymi stronami Waszych przyjaciół i znajomych. 
 
 
Nasze składki członkowskie 
 
Prosimy nielicznych Koleżanki i Kolegów – którzy tego jeszcze nie uczynili - o wpłaty składek 
za rok 2020. 
Zwracamy się też do zaledwie kilku naszych Członków z prośbą o wpłaty zaległych składek 
członkowskich także za rok 2019.  
Nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka roczna: 90, 
- zł.) 
 
 

                                                                              * * * 
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

 
Życzymy Wam, by nadchodzący Nowy 2021 Rok był lepszy niż ten, który ustępuje, by 
niósł nam Dobrą Nadzieję na prawdziwie otwarty, przychylny zdrowotnie świat i rychłe 
nieskrępowane spełnienie w beztroskiej radości wszelkich, także karpackich, 
zamierzeń.  

DO SIEGO ROKU! 
 

 
                                                                                                                     

Zimowa Rafajłowa (js) 


