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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 
Biuletyn nr 4 * sierpień – październik 2016  
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 
Niniejszy biuletyn obejmuje okres trzymiesięczny – nieco dłuższy, niż praktykowaliśmy do tej pory. Czas wakacyjny i związane z tym wyjazdy były tego powodem. Teraz wracamy do naszych spraw i tego wszystkiego, co się ostatnio w naszym „Rzeczkarpackim” obszarze wydarzyło. 
Najpierw to, o czym dżentelmeni nie rozmawiają, ale piszą… Członkowie Stowarzyszenia kontynuują wpłacanie składek członkowskich za bieżący rok. 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NASZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM, KTÓRZY TEGO DOKONALI I PONAWIAMY PROŚBĘ DO BARDZO JUŻ NIELICZNYCH, BY ZECHCIELI DOKONAC WPŁATY W MOŻLIWIE KRÓTKIM CZASIE. NASZ BUDŻET JEST CIĄGLE SKROMNY, CHCIELIBYŚMY W OPARCIU O JEGO PEŁNĄ TEGOROCZNĄ WYSOKOŚĆ ZAPLANOWAĆ NASZE WYDATKI, ZWŁASZCZA TE PLANOWANE NA ROK PRZYSZŁY, BO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CORAZ KONKRETNIEJ RYSUJĄCYCH SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ. 
Spotkania w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Rozpoczęła się już wcześniej zaplanowana nasza współpraca z Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Biblioteką dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy) przy ul Czerniakowskiej 178A. Ustaliliśmy, że Stowarzyszenie „Res Carpathica” i Centrum będą w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18 wspólnie organizować karpackie spotkania. Najczęściej będą one w formie wykładów z multimedialnymi prezentacjami. 
Pierwsze z zaplanowanych spotkań już się odbyło 12 października. Tego dnia Krzysztof Jabłonka (członek RC’, pracownik naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) przedstawił temat: Kraje Międzymorza – czy Karpaty nas dzielą, czy łączą?  
Kolejne spotkanie odbędzie się w środę 9 listopada o godz. 18. Jego temat to: Galicyjska kolej transwersalna. W XIX-wieczną podróż pociągiem przez Karpaty zabierze nas dr hab. Zbigniew Tucholski, pracownik Zakładu Historii Nauki PAN z Warszawy. 
Ostatnie tegoroczne spotkanie wypada 14 grudnia – będzie odmienne, nawiązujące w swej wymowie – tym razem artystycznej – do klimatu zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Ze swym programem wokalno-instrumentalnym wystąpią Wojtek Tomaszewski i Ewa Gaworska, prezentując śpiewane przy gitarze ballady i kolędy swego (co do tekstu i muzyki) autorstwa. Będzie wtedy też okazja do złożenia sobie Świątecznych i Noworocznych życzeń. 
A na rok przyszły planujemy kolejne, ambitne spotkania tematyczne, o których będziemy przypominać i zapraszać na bieżąco. Zapraszamy Was do współtworzenia spotkań. Jeżeli macie ciekawe tematy lub znacie osoby, które moglibyśmy zaprosić – prosimy o informację. 
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Biesiada Karpacka 2016 
Organizowana przez nas Biesiada odbyła się, jak zaplanowano, na Cyrhli k. Zakopanego w dniach 21-23 października. Przybyło 26 osób. Program Biesiady został w całości zrealizowany - jak możemy stwierdzić, w oparciu o odczucia Uczestników - z sukcesem. Spotkanie w „Okszy” – filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, podczas którego zaprezentowano dwa wykłady na temat schronisk w Karpatach Wschodnich (Schronisko WKN w Rafajłowej – Jan Skłodowski i Na Zaroślaku pod Howerlą – Dariusz Dyląg) zapoczątkowało nasza współpracę z Muzeum Tatrzańskim. Oprócz wieczornych występów wokalno-gitarowych (Olek Dymek, Witek Grzesik, Wojtek Tomaszewski i Tomek Traczyk) odbyły się prezentacje slajdów z Karpat (Jacek Wnuk i Olek Dymek). Zwieńczeniem imprezy był spacer zakopiańskim szlakiem stylu witkiewiczowskiego, poprowadzony przez Jana Skłodowskiego. 
Powyższe stanowi dla nas zachętę organizowania tego typu spotkań w przyszłości – oczywiście nadal w Karpatach – może kolejnym razem na Słowacji? 
Warsztaty Rafajłowskie, Ukraina, maj/czerwiec 2017  Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami poczynionymi w lipcu w Iwano-Frankiwsku z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz z tamtejszym Uniwersytetem Przykarpackim, planujemy zorganizować w dniach 31.05 – 04.06.2017 imprezę pod tytułem: 

SPOTKANIA NA POKUCIU – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE W 80-LECIE WYDANIA „NA WYSOKIEJ POŁONINIE” STANISŁAWA VINCENZA (1936-2016)  Współorganizatorzy ze strony polskiej: STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa  FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa Współorganizatorzy ze strony ukraińskiej: CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO, Iwano-Frankiwsk SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia Patronat honorowy: UNIWERSYTET PRZYKARPACKI, Iwano-Frankiwsk, rektor prof. Ihor Cependa Patronat naukowy: Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor prof. dr hab. Ewa Paczoska Patronat medialny: KURIER GALICYJSKI, Iwano-Frankiwsk - Lwów, red. nacz. Mirosław Rowicki BUNT MŁODYCH DUCHEM, Warszawa, sekr. red. Dorota Giebułtowicz Ramowy program: 
 31 maja 2017 (środa): wyjazd z Warszawy (wczesna godzina), przejazd uczestników wyjazdu autokarem przez Przemyśl (dołączenie uczestników z południa Polski oraz obiad), przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w Medyce, kolacja i nocleg w Iwano-Frankiwsku; 
 1 czerwca (czwartek): otwarcie konferencji w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, spotkanie z nauczycielami języka polskiego (prezentacja referatów), spotkanie w Uniwersytecie Przykarpackim (prezentacja referatów), kolacja i nocleg w Iwano-Frankiwsku; 
 2 czerwca (piatek): przejazd do Bystryci (Rafajłowej), prezentacja referatów w tamtejszym Domu Kultury, spotkanie z młodzieżą ukraińską i harcerzami 
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przybyłymi z Polski, spacer historyczny po miejscowości, odwiedzenie miejsc pamięci historycznej (pomniki legionowe), nocleg i posiłki w Bystryci; 
 3 czerwca (sobota): dzień górski (w zależności od pogody przebycie tras historycznych: Płoska, Przełęcz Legionów, Taupiszyrka, Sywula), wieczór regionalny z uczestnictwem zespołów huculskich, nocleg I posiłki w Bystryci; 
 4 czerwca (niedziela): powrót do Polski (odwiedzenie po drodze legionowych miejsc pamięci (Zielona, Pasieczna, Nadwórna, Bohorodczany), obiad w Iwano-Frankiwsku, przekroczenie granicy państwowej w Medyce, pożegnanie części uczestników w Przemyślu, przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.  Projekt będzie możliwy do zrealizowania po przyznaniu na niego wystarczających środków finansowych poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie – Stowarzyszenie „Res Carpathica” poczyniło w tej kwestii niezbędne na tym etapie planowania kroki. 

Spotkanie w Syhocie Marmaroskim, 2018 
Planujemy wyjazd i spotkanie w Syhocie Marmaroskim, związane z setną rocznicą bitwy polskich legionistów pod Rarańczą w lutym 1918 r. i internowaniem części ich oddziałów na terenie ówczesnego komitatu marmaroskiego. Planowana jest wspólna sesja historyczna ze stroną rumuńską poświęcona temu wydarzeniu oraz umieszczenie na ścianie dawnego więzienia w Syhocie pamiątkowej tablicy (dwujęzycznej). Więcej o przedsięwzięciu można przeczytać na naszej stronie internetowej. 
Wstępne ustalenia zostały już poczynione, także wykonano projekt tablicy (został przekazany do skosztorysowania). W roku 2017 planowany jest wyjazd przedstawicieli RC’ do Syhotu celem przeprowadzenia roboczych rozmów ze stroną rumuńską odnośnie zorganizowania uroczystości. RC’ wystąpi także do odpowiednich polskich instytucji o sfinansowanie projektu w formule dwuletniej (2017-2018), by tablica mogła zostać wykonana już w roku przyszłym. 
Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych 
Nasze stowarzyszenie zostalo partnerem projektu remontu dawnej dzwonnicy greckokatoilckiej w Polanach Surowicznych w Beskidzie Niskim. W przyszłym roku planowana jest rekonstrukcja dachu. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona zbiórka pieniężna. Każda inna pomoc też jest potrzebna. Szczegóły na naszej stronie, na www.polanysurowiczne.waw.pl oraz na https://www.facebook.com/polanysurowiczne.  
Nowi członkowie RC’ 
Miło nam powiadomić, że dołączają do nas dwaj nowi Koledzy – Staszek Flakiewicz (Łódź) i Jacek Wnuk (Krosno). Podczas naszej Biesiady na Cyrhli złożyli deklaracje członkowskie, ich przyjęcie w poczet członków RC’, zgodnie ze statutowym trybem, nastąpi na najbliższym listopadowym spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia. WITAMY WAS SERDECZNIE! 
Strona www Stowarzyszenia 
Oficjalnie uruchomiliśmy naszą stronę internetową www.rescarpathica.pl. Jest ona obecnie dość uboga. Mierzymy bowiem zamiary na siły. Nie ma nic gorszego niż strona internetowa o nieaktualnej lub niekompletnej treści. Lepiej zatem mniej niż więcej. Żeby było więcej, potrzebna jest pomoc przy prowadzeniu (redagowaniu) strony (głównie od strony merytorycznej). Szukamy chętnych – prosimy o pomoc. 
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Obecnie strona zawiera informacje podstawowe o stowarzyszeniu, notki o nadchodzących wydarzeniach, informacje o projektach oraz krótkie notki biograficzne o członkach Stowarzyszenia (tych, którzy sobie tego życzą). Planujemy uruchomienie specjalnej części strony, gdzie moglibyśmy reklamować działalność naszych członków (również zarobkową), o ile jest związana z Karpatami. 
Przypominamy ponownie, że docelowo chcielibyśmy, aby strona stała się zbiorem wiedzy o Karpatach. Prosimy wszystkich Was o propozycję artykułów, jakie moglibyście umieścić. Artykuły będą sygnowane nazwiskami autorów, z założenia będą indeksowane i kategoryzowane. Będzie można wprowadzać dynamiczne odnośniki do innych części strony oraz zasobów zewnętrznych. Będzie także można zamieszczać grafiki.  
Prosimy… 
Dzielcie się z nami swymi karpackimi osiągnięciami i spostrzeżeniami, nadsyłajcie na naszą pocztę (poczta@rescarpathica.pl) zdjęcia z Waszych wędrówek, spotkań i działań, także choćby krótkie teksty im towarzyszące, również wspomnieniowe – będziemy je w miarę możliwości zamieszczać na naszych stronach www lub facebooku. Tak upowszechniony materiał da wyraz naszego postrzegania Karpat, będzie zespalać naszą stowarzyszeniową wspólnotę i ukazywać jej obraz na zewnątrz, wprowadzi nas do szerszego nurtu wymiany myśli i poglądów na temat karpackich spraw. Zachęci innych do wspólnego z nami działania. 
 

 Biesiada Karpacka AD 2016 Niedzielny słoneczny mroźny poranek, widok z Cyrhli w kierunku Giewontu. W dolinach szron, w lasach jesień, w najwyższych górach – już zima… (fot. Witek Grzesik) 


