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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 6 * styczeń - luty 2017 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

rozpoczęliśmy nowy, kolejny kalendarzowy rok naszej działalności. Minęły jego dwa miesiące. 
Oto co się podczas nich działo w naszym „reskarpackim” świecie. 

Nasze Pierwsze Urodziny 

Dnia 19 lutego br. święciliśmy nasz pierwszy jubileusz – tego to dnia ubiegłego roku odbyło się 
nasze zebranie założycielskie. Skuteczne, bowiem już równo po trzech miesiącach (19 maja) 
zostaliśmy „urzędowo” zarejestrowani, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, 
otrzymaliśmy też niezbędne do rozpoczęcia statutowej działalności numery, jak NIP i REGON, 
założyliśmy rachunek bankowy. 

Witamy nowych Członków 

Zarząd RC’ podjął jednogłośnie (drogą elektroniczną) uchwałę o przyjęciu w poczet 
Stowarzyszenia, w następstwie złożonych deklaracji, w styczniu: Magdaleny Sobolewskiej-
Berezy, Bogdana Berezy, Elżbiety Dziuk-Renik i Krzysztofa Renika (z Warszawy) oraz w lutym – 
Waldemara Wiglusza (z Przemyśla). Tym samym liczba członków RC’ przekroczyła 
czterdziestkę. 

WITAMY WAS SERDECZNIE. MIŁO, ŻE JESTEŚCIE NA KARPACKIM SZLAKU RAZEM Z NAMI!  

Nasze składki członkowskie 

Za rok 2016 zostały one opłacone przez członków Stowarzyszenia w zdecydowanej większości. 
Jedynie 2 członków jeszcze tego nie dokonało, prosimy ich o dopełnienie tej powinności – 
ciągle jeszcze jesteśmy organizacją „na dorobku”, a przy ambitnych planach działania 
i podjętych ważnych projektach stabilność naszych skromnych zasobów jest kluczowa, stąd 
terminowość Waszych wpłat jest bardzo istotna. 

Cieszy nas Wasze w tej kwestii zrozumienie – już ok. 1/4 z Was uiściła składki za rok 2017, 
prosimy pozostałych o możliwie nieodległe czasowo wpłaty za rok bieżący. 

Academia „Res Carpathica” 

Kontynuujemy nasze spotkania we współpracy z Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
(Biblioteką Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy) przy ul Czerniakowskiej 178A. Spotkania te, 
z uwagi na kompetencje merytoryczne i naukowe prelegentów, prezentowane przez nich 
tematy, uznanie gospodarzy Centrum i słuchaczy możemy już ambitnie nazwać naszą 
„Academią”. 

W styczniu odbył się bardzo interesujący odczyt Natalii Tarkowskiej wraz z prezentacją jej 
książki pt. Lecznica narodu, przedstawiającej dra Apolinarego Tarnawskiego i jego unikatową 
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placówkę przyrodoleczniczą w Kosowie Huculskim na Pokuciu. W lutym natomiast dr Olga 
Solarz zaprezentowała z naukowym znawstwem, na podstawie własnych terenowych badań, 
obyczaje i wierzenia Bojków – etnograficznej grupy karpackich Rusinów. Oba spotkania były 
przez nasze Prelegentki ilustrowane bogatym materiałem multimedialnym i zostały przyjęte z 
dużym zainteresowaniem przez licznie przybyłych słuchaczy.  

Planowanie kolejne spotkania, tradycyjnie w drugą środę miesiąca o godz. 18, to okazja do 
prezentacji kolejnych Członków Res Carpathica: 

8 marca: Nasza droga z Karpat w Himalaje, którą z ilustracją multimedialną przedstawią nasi 
członkowie, podróżnicy i znawcy kultury Tybetu i autorzy na ich temat książek, Elżbieta Dziuk-
Renik i Krzysztof Renik (korespondent programu I Polskiego Radia); 

12 kwietnia: Impresje wokalno-gitarowe to niepowtarzalny jak zwykle w klimacie występ 
Wojtka Tomaszewskiego i Kuby Węgrzyna; 

10 maja: Przewodnik po Gorganach (wydany przez zasłużoną w tej tematyce oficynę 
„Rewasz”) – autorska prezentacja dr. Dariusza Dyląga nt. obu wydań tej najbardziej jak dotąd 
znaczącej dla tych gór pozycji. 

Serdecznie zapraszamy na przedstawione wyżej spotkania. 

Zebranie Zarządu 

18 lutego odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia – w lokalu klubu w Auditorium 
Maximum (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego). Uczestniczyli w nim: członkowie Zarządu 
Helena Krasowska, Ewa Wenta, Sławomir Czarnecki i Jan Skłodowski oraz członek RC’ Kuba 
Węgrzyn. Kontakt z nieobecnymi członkami Zarządu – Witoldem Grzesikiem i Dariuszem 
Dylągiem był możliwy drogą telefoniczną. 

Walne Zebranie Członków 2017 

Podczas zebrania ustalono datę i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia: Zebranie odbędzie się 26 marca 2017 (w niedzielę) o godz. 11 w lokalu PAN 
przy ul. Jaracza 6 lok. 12, IV p.(ten sam adres, co zebrania założycielskiego). 

Zawiadomienie o powyższym zostanie rozesłane drogą elektroniczną do wszystkich Członków 
Stowarzyszenia z wymaganym przez Statut wyprzedzeniem 14 dni. Bardzo prosimy o 
potwierdzenie otrzymania tych zawiadomień mailem zwrotnym. 

Projekt „Spotkania na Pokuciu” – maj/czerwiec 2017 

Wiadomość odnośnie wsparcia finansowego ze strony Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie 
(dla której jesteśmy inicjatorem i partnerem w tym projekcie) i która oczekuje w tej kwestii 
na przydział środków ze strony Senatu RP, otrzymamy zgodnie ze wstępną informacją 
na początku marca br. 

Niemniej, mamy już wstępnie zarezerwowane miejsce zakwaterowania (wraz z wyżywieniem) 
w Iwano-Frankiwśku (Stanisławowie) i w Rafajłowej, także przyjmujemy zgłoszenia 
prelegentów i pozostałych chętnych na ten wyjazd. Koszt uczestnictwa będzie znany dopiero 
po udzieleniu wiadomości o możliwej kwocie dofinansowania (czyli w marcu). 

Planowany wyjazd: z Warszawy wtorek 30 maja późnym wieczorem – powrót 4 czerwca do 
Warszawy także późnym wieczorem. 
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Projekt „Rarańcza”, Syhot Marmaroski, 2017-18 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na rok 2017 
w pełnej wnioskowanej kwocie 9200 zł (do tego konieczny w tym roku nasz udział własny 
2300 zł – zgodnie z wymogami i wnioskiem), na 2018 rok niestety w sporo zmniejszonej 
(10400 zł zamiast 18400 zł). 

W roku 2017 powinniśmy wobec tego zorganizować zbiórkę (na zasadzie darowizny na cele 
statutowe) dla zgromadzenia brakujących kwot, tak aby było możliwe zorganizowanie imprezy 
w planowanej pierwotnie, właściwej dla jej rangi formie. Stosowna uchwała została podjęta 
jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu. Zbiórka (wyłącznie wplaty na konto 
bankowe) zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. 

Biesiada Karpacka 2017 

 

Planujemy zorganizowanie jesienią br. naszej kolejnej Biesiady Karpackiej. Padła propozycja, 
by odbyła się z uwagi na „klimat” i walory miejsca w Zawadce Rymanowskiej (agroturystyka 
„Farfurnia”) w Beskidzie Niskim w październiku lub listopadzie. Termin do późniejszego 
ustalenia i powiadomienia oddzielnie. 

Biblioteka „Res Carpathica” 

 

Witold Grzesik utworzył na naszej stronie www bibliotekę - pierwszy obszerny artykuł tam 
zamieszczony, poświęcony „kultowej” chatce „U Kuby” w Czarnohorze, nadesłał nie kto inny, 
tylko jej twórca i animator - Kuba Węgrzyn. Redaktorzy strony proszą o nadsyłanie dalszych 
materiałów tekstowych i zdjęć, ponawiają też prośbę o pomoc w redagowaniu zarówno strony 
www jak i facebooka. 

Konkurs fotograficzny „Karpacki rok 2016” 

 

Na naszej stronie na facebooku zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Karpacki rok 2016”. 
Wzięło w nim udział około 10 osób, dostarczono około 30 zdjęć. Konkurs miał przebieg 
dwustopniowy. W pierwszym trzyosobowe jury wybrało 6 zdjęć, w drugim głosowali nasi 
facebookowi czytelnicy. Wygrało zdjęcie Barbary Czarnieckiej – fotografia z Bieszczadów 
Wschodnich, z pasma Pikuja (poniżej). Nagrodą była książka „Lecznica Narodu” Natalii 
Tarkowskiej o kosowskim zakładzie przyrodoleczniczym dr. Apolinarego Tarnawskiego. 
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Wystawy i imprezy – zapraszamy! 

 

W lutym została otwarta w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (ul. Kolejowa 1) 
wystawa  fotograficzna „Karpaty Wschodnie” autorstwa naszego członka Jacka Wnuka. W tym 
także miesiącu jest tam czynna wystawa fotografii Portrety Kresowe autorstwa Jana 
Skłodowskiego (można na niej obejrzeć m. in. portrety mieszkańców Huculszczyzny). 

W Muzeum Podkarpackim w Krośnie jest czynna do kwietnia br. historyczna wystawa 
planszowa Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich (prezentowana w całości 
na naszej stronie www) przygotowana przez Jana Skłodowskiego. Wystawa ta odbywa się pod 
patronatem naszego Stowarzyszenia.  

Obejmujemy naszym patronatem 

 

Na wniosek naszego Kolegi Dariusza Dyląga nasze Stowarzyszenie udzieli patronatu 
tegorocznym uroczystościom Hallerowskim (Józef Haller był m.in. twórcą „Rzeczypospolitej 
Rafajłowskiej” w Karpatach Wschodnich na przełomie lat 1914/1915). Obejmie także patronat 
nad organizowaną w 2018 w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przez Kol. Dyląga wystawą 
poświęconą przedwojennym zimowym marszom szlakiem II Brygady Legionów Polskich 
w Karpatach Wschodnich. 

Utrzymujemy również patronat naszego Stowarzyszenia wobec odbudowy dzwonnicy 
w Polanach Surowicznych, który to projekt prowadzi nasz Kolega Witold Grzesik. Obecnie 
prowadzona jest na ten cel zbiórka w ramach 1% na OPP – szczegóły 
na www.polanysurowiczne.waw.pl. 

I na zakończenie – ponawiamy prośbę do naszych Członków i Sympatyków: 

Dzielcie się z nami swymi karpackimi osiągnięciami i spostrzeżeniami, także pomysłami 
i inicjatywami.  Zgłaszajcie i realizujcie pod naszym „szyldem” swe własne projekty. Piszcie do 
nas o nich. Nadsyłajcie na naszą pocztę (poczta@rescarpathica.pl) zdjęcia z Waszych 
wędrówek, spotkań i działań, także choćby krótkie teksty im towarzyszące, również 
wspomnieniowe – będziemy je zamieszczać na naszych stronach www oraz FB. 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. 

Z żałobnej karty 

Jak Was ze smutkiem informowaliśmy, w styczniu odszedł nagle do 
Gór Najwyższych nasz Kolega Adam Piekara z Rzeszowa (absolwent 
Politechniki Warszawskiej). Adam przystąpił do nas latem ub. roku, 
był z nami jesienią na Biesiadzie na Cyrhli, miał szersze plany 
uczestniczenia w naszych wspólnych działaniach.  

Będziesz nam, Adamie, towarzyszył na szlakach górskich 
wspomnień… 

 


