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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 2 * kwiecień – maj 2016 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Kwestie proceduralne związane z rejestracją Stowarzyszenia 

Kwiecień był czasem oczekiwania na decyzję KRS-u odnośnie zarejestrowania naszego 
Stowarzyszenia. Po zaakceptowaniu bowiem w końcu marca przez KRS prawidłowości naszego 
zgłoszenia i wypełnienia stosownych formularzy, statut został wysłany do Prezydenta m.st. 
Warszawy. Jego odpowiedź z końca kwietnia br. nie okazała się dla nas pomyślna – zażądano 
wprowadzenia do Statutu szeregu (choć być może nie do końca uzasadnionych) modyfikacji.  

Dziękujemy wszystkim Członkom-Założycielom za zrozumienie zaistniałej sytuacji i sprawną 
akceptację wprowadzonych w statucie zmian – bądź to dzięki Waszemu przybyciu dla 
osobistego podpisania listy, bądź ustanowieniu pełnomocnika dla dokonania tej czynności 
z uwagi na niemożliwość przybycia. 

W następstwie powyższego, zgodnie z wymaganą procedurą, został przygotowany komplet 
dokumentów wymagany przez KRS dla doprowadzenia rejestracji Stowarzyszenia do 
pomyślnego zakończenia. Został on złożony w KRS dnia 13 maja br. z zachowaniem 
wymaganego okresu 14 dni dla dokonania tej czynności. Mamy nadzieję, że data ta (a był to 
piątek!) tym razem okaże się dla nas pomyślna. 

Otwarte spotkanie - inauguracja szerszej działalności Stowarzyszenia 

11 maja zaprosiliśmy prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika do wygłoszenia wykładu pt.: 
Poszukiwania i eksploatacja ropy naftowej w Karpatach w II poł. XIX w. Spotkanie odbyło się 
w Sali Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Profesor, 
wybitny specjalista w tej dziedzinie, w interesujący i obrazowy sposób przedstawił, na szerzej 
zarysowanym tle, sylwetki galicyjskich pionierów polskiego naftowego przetwórstwa i szereg 
ważnych zdarzeń związanych z ich działalnością. 

Kolejne wykłady planujemy na jesień br. Na ich wygłoszenie przyjęła zaproszenie nasza 
Koleżanka, prof. dr hab. Helena Krasowska, PAN, Warszawa (Polacy na Bukowinie), dr Jan 
Choroszy z Wrocławia (wybrane zagadnienia z twórczości Vincenza), dr Zbigniew Tucholski, 
PAN, Warszawa (Kolej transkarpacka Lwów-Wiedeń) i dr Dariusz Dyląg z Krakowa (prezentacja 
nowej edycji przewodnika „Gorgany”). 

Jesteśmy przekonani, że wykłady te, z uwagi na dorobek naukowy i publicystyczny 
Prelegentów, będą interesujące nie tylko dla członków naszego Stowarzyszenia, ale i dla 
licznych zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką karpacką. 

Prosimy jednocześnie Koleżanki i Kolegów o pomoc przy wyszukiwaniu prelegentów i tematów 
naszych kolejnych spotkań. Szukamy także wciąż pomysłu na stałe miejsce spotkań – zarówno 
organizacyjnych, jak i otwartych. Każdy pomysł będzie mile widziany. 
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Komunikacja 

Obecnie jedyną aktywną drogą promocji Stowarzyszenia jest strona na facebooku, gdzie 
staramy się zamieszczać informacje nie rzadziej niż raz na tydzień.  

Na potrzeby komunikacji wewnętrznej został uruchomiony adres grupowy 
rescarpathica@googlegroups.com. Ten adres pozwoli nam na szybką dystrybucję ważnych 
informacji, również tego biuletynu. Każdy z Was również będzie mógł za pomocą tego adresu 
wysyłać do całej Rzeczkarpackiej społeczności wiadomości organizacyjne lub ogólnokarpackie. 

Przygotowywana jest strona internetowa www.rescarpathica.pl (na razie jest tam 
prowizoryczna informacja). Zostanie ona uruchomiona po rejestracji Stowarzyszenia. 

Jest również inicjatywa uruchomienia profilu @ResCarpathica poświęconego Karpatom na 
Instagramie i uruchomienie powiązanego z nim tagu #ResCarpathica. W zamierzeniach ma być 
to narzędzie promocji Stowarzyszenia wśród szerszego kręgu miłośników gór i fotografii.  

Szukamy chętnych do współudziału w pracach redakcyjnych we wszystkich opisanych wyżej 
przedsięwzięciach. 

Na ankietę dot. profilu zainteresowań i działalności członków Stowarzyszenia odpowiedziało 
20 osób - dziękujemy. Informacje o liście członków i profile tych osób, które wyraziły na to 
zgodę, umieścimy na stronie internetowej Stowarzyszenia. W ciągu najbliższego czasu 
wszystkim członkom Stowarzyszenia zostanie wysłany pełen raport z ankiety. 

Zebranie Zarządu 

Odbyło się dnia 12 maja br. w gmachu PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie. Uczestniczyli 
w nim: Ewa Wenta, Jan Skłodowski, Witold Grzesik (pozostałych troje członków nie mogło 
przybyć z uwagi na dalsze wyjazdy związane z ich praca zawodową) oraz Andrzej Rysiak. 

Podczas zebrania zostały omówione kwestie szczegółowe: 

- złożenie zmodyfikowanego Statutu i innych dokumentów w KRS;  

- poszukiwanie stałego lokalu (sali wykładowej) na kolejne otwarte spotkania organizowane 
przez Stowarzyszenie; 

- strategia rozwoju działalności Stowarzyszenia i jego polityki informacyjnej na najbliższe 
miesiące (internet, nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami górskimi, studenckimi 
kołami naukowymi na wyższych uczelniach, szkołami, spotkania informacyjne, konkursy 
popularyzatorskie itp.); 

- opracowanie graficzne znaku Stowarzyszenia, papieru firmowego, wzoru wizytówek i innych 
nam przydatnych znaków wizualnych przez plastyka - kol. Andrzeja Rysiaka, naszego 
przyszłego członka (przedstawienie propozycji – ok. połowy czerwca br.). 

Kolejne zebranie zarządu planujemy w końcu czerwca – z nadzieją, że będzie to już po 
otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z KRS-u, informującej o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

Podziękowania 

Zarząd składa podziękowanie mec. Maciejowi Grzesikowi za pomoc w żmudnych 
i pracochłonnych czynnościach prawnych i protokolarnych związanych z procesem rejestracji. 
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