Stowarzyszenie „Res Carpathica”
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Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Oto nasz kolejny jesienny Biuletyn Nr 16. Przedstawia on pokrótce naszą powakacyjną aktywność.
Witamy naszego nowego Kolegę – Waldemara Czechowskiego, reżysera filmowego, autora wielu
filmów, m.in. o tematyce karpackiej, przyjętego do naszego Stowarzyszenia jednogłośną decyzją
Zarządu w następstwie deklaracji złożonej 21 października br. Miło nam, Waldku, że jesteś wśród nas.

Academia ”Res Carpathica”
Wznowiła karpackie spotkania nasza akademia. Podczas spotkania 10 października płk. dr

Krzysztof Gaj (Warszawa) przedstawił ilustrowany multimedialnie wykład na temat walk 10. Brygady
Kawalerii we wrześniu 1939 r. na Podkarpaciu i w Karpatach.
A już wkrótce, 14 listopada dr hab. Helena Krasowska, prof. PAN (Warszawa), badaczka i podróżniczka,
wygłosi prelekcję bogato ilustrowaną przezroczami o Polakach na Bukowinie – ich języku, kulturze,
tradycjach.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w Sali Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
przy ul. Czerniakowskiej 178A (Powiśle-Solec).
Ostatnie spotkanie w tym roku odbędzie się 12 grudnia (tradycyjnie druga środa miesiąca).
Jego temat przekażemy Wam w niedługim już czasie. Planujemy, że będzie to spotkanie
w klimacie przedświątecznym…

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia
Odbyło się ono 1 października w przyjaznym nam Studium Europy Wschodniej przy ul. Oboźnej
7 lok. 55, o godz. 18.
Podczas zebrania poruszono następujące kwestie:
•

zbliżającej się (w dniach 12-14 października) naszej III Biesiady Karpackiej na
Łopacie Polskiej nad Popradem, w Beskidzie Sądeckim – o jej przebiegu poniżej

•

organizowanej przez nas konferencji naukowej Spotkania na Pokuciu 2019 –
Warsztatów Rafajłowskich II

•

uczestnictwa przedstawicieli Stowarzyszenia w sympozjum organizowanym w 18
października na Uniwersytecie Warszawskim przez Instytut Polonika (Warszawa)
dla przedstawienia profilu naszej działalności w aspekcie przyszłej współpracy
merytorycznej w zakresie utrwalania śladów dziedzictwa kulturowego na terenie
Karpat
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•

uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego i
związanych z tym kwestii obsługi księgowej oraz jej kosztu

•

celowości zakupu rzutnika multimedialnego (dla potrzeb wyjazdowych – biesiady
karpackie, konferencje itp.)

•

termin kolejnego (i ostatniego w tym roku) zebrania Zarządu ustalono na dzień 21
listopada, godz. 18 (tradycyjnie przy ul. Oboźnej 7 lok. 55)

Jesienna Biesiada Karpacka 2018
W dniach 12-14 października na żegiestowskiej Łopacie Polskiej nad Popradem – w
pensjonacie „Zosia” – odbyła się III Biesiada Karpacka naszego Stowarzyszenia.
Podczas dwóch dni wieczornych spotkań wysłuchaliśmy prelekcji Jana Boligłowy na temat walk
Konfederatów Barskich w okolicach Krynicy, Jana Skłodowskiego o zastawie spiskim i
zabytkach Podolińca, Ryszarda Kruka o przedwojennych zjazdach lekarzy w Krynicy, Witolda
Grzesika o odbudowie dzwonnicy w Polanach Surowicznych oraz spostrzeżeń Iwony i Artura
Niemczyków, właścicieli pensjonatu „Zosia”, odnośnie idei prowadzenia rodzinnych obiektów
schroniskowych w Beskidach. W sobotę pod przewodnictwem Jana Skłodowskiego
zwiedziliśmy zabytki Podolińca – popijarski zespół kościelno-klasztorny – siedzibę dawnego
sławnego pijarskiego kolegium, farę oraz samo miasteczko; następnie, w drodze powrotnej,
odwiedziliśmy zespół rezydencjalno-parkowo-kąpielowy Zamoyskich w Wyżnych Drużbakach
i zamek w Starej Lubowli – niegdysiejszą siedzibę polskich starostów spiskich. Imprezę
zakończyliśmy w niedzielę w gospodarstwie pszczelarskim Bartniku Sądeckim w Stróżach k.
Grybowa, gdzie prócz zapoznania się z miododajną pracą licznych pszczelich rodzin i bogatym
historycznym już wyposażeniem profesjonalnych pszczelarzy mieliśmy możliwość nabyć
powstające na miejscu miody i inne wytwarzane na ich bazie słodkie specjały, w tym również
miody pitne – wśród nich najszlachetniejsze jedynaki i półtoraki, dalej dwójniaki, trójniaki...
Było słonecznie, ciepło i kolorowo. A Łopata Polska jest sama w sobie miejscem wartym
odwiedzenia.
A za rok czeka na nas kolejna, IV Biesiada!

Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska. Poranne mgły nad Popradem. Fot. Witold Grzesik
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Uczestnicy III Biesiady Karpackiej – zakończenie w Bartniku Sądeckim (Stróże)

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
W tegorocznej edycji tego programu – zapoczątkowanego kilka lat temu, i nadal prowadzonej
przez Fundację „Studio Wschód” kierowaną przez red. Grażynę Orłowską-Sondej z TVP Polonia
Wrocław – nasi członkowie Adam Gajewski i Wojtek Tomaszewski pracowali w sierpniu
i wrześniu br. przy rewitalizacji pomnika legionistów polskich w Zielonej (w dolinie Bystrzycy
Nadwórniańskiej. Prace objęły oczyszczenie monumentu, uporządkowanie terenu, jak również
wykonanie schodów dojściowych na skłonie cmentarnego pagórka. Uczestniczyli w nich także
nasi przyjaciele z Nadwórnej – Jura i Wołodia Muszakowie. Uroczystość zakończenia prac przy
odnowionym pomniku odbyła się 14 października przy udziale gości z Polski oraz gospodarzy
regionu i duchowieństwa. Przybyły w tym dniu do Zielonej nasz członek Dariusz Dyląg odczytał
zebranym pismo wystosowane przez prezesa Stowarzyszenia „Res Carpathica” Trwałym
znakiem wkładu pracy jego członków w konserwację tego legionowego pomnika jest nasze
logo umieszczone na płycie kamiennej zamontowanej u stóp monumentu na okoliczność
przeprowadzonych prac.
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Seminarium w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą Polonika
Podczas spotkania konferencyjnego 18 października (na Uniwersytecie Warszawskim) odbyła
się prezentacja wielu organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo ochroną naszego
dziedzictwa narodowego. Zaproszone do udziału w nim zostało także Stowarzyszenie „Res
Carpathica” – obecni byli jego członkowie: Natalia Tarkowska, Janusz Smaza, Krzysztof
Jabłonka, przyszły nasz Kolega Waldemar Czechowski i Jan Skłodowski. Ten ostatni przedstawił
w skrócie działalność Stowarzyszenia w nawiązaniu do ochrony naszego dziedzictwa
kulturowego w Karpatach, zasygnalizował też potrzebę kontynuowania badań językowych na
Bukowinie zgłoszoną przez naszą Koleżankę Helenę Krasowską oraz powstanie wydawnictwa
poświęconego Stanisławowi Vincenzowi, o co wnioskował Kolega Andrzej Ruszczak; krótkie
wystąpienia merytoryczne przedstawili też Natalia Tarkowska i Janusz Smaza. Nasz udział w
rzeczonym Seminarium połączony z prezentacją Stowarzyszenia i jego celów statutowych
niesie szansę szerszej współpracy z Instytutem Polonika i jego wsparcia dla naszych przyszłych
projektów (badawczych, wydawniczych, komemoratywnych czy konferencyjnych).

Plany na rok 2019
Jak było wspomniane na naszym Walnym Zebraniu w marcu br., planujemy zorganizowanie w
roku przyszłym, wzorem ubiegłego, międzynarodowej konferencji „Spotkania na Pokuciu –
Warsztaty Rafajłowskie II”. Tradycyjnie, patronat medialny objął nad imprezą Kurier Galicyjski.
Mamy nadzieję, że – podobnie jak w roku ubiegłym – koszty konferencji zostaną pokryte
(przynajmniej częściowo) przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Stowarzyszenie
nasze już złożyło do tej Fundacji stosowny wniosek. Odpowiedź w tej kwestii powinna być
znana wczesną wiosną przyszłego roku.
Planowany termin to 5-9 czerwca 2019. Temat wiodący, sformułowany jeszcze ogólnie, to:
Dziedzictwo naukowe i kulturowe Karpat Wschodnich, a w nim: badania naukowe i działalność
przemysłowa (nafta, gaz) na ich terenie, zdrojowiska, leczenie klimatyczne, balneologia,
budownictwo pensjonatowe.
Miejsce wykładów: Centrum Kultury Polskiej i Kultury Europejskiej oraz Uniwersytet
Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku, który objął nasza imprezę patronatem naukowym, także
Dom Kultury w Rafajłowej. Ponadto, przewidziany jeden dzień górski (Gorgany).
Dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom – Katarzynie Tur-Marciszuk, Natalii Tkaczyk oraz
Krzysztofowi Dudzie za gotowość włączenia się do działań realizacyjnych. Wasza pomoc
bardzo się tu przyda.
Szczegółowy program postaramy się rozesłać Wam na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019.
Jednocześnie liczymy na liczną obecność na konferencji członków Stowarzyszenia.
Wpłynęły już zgłoszenia do uczestnictwa i wygłoszenia wykładu ze strony kilku naszych
Kolegów.
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Remont greckokatolickiej dzwonnicy w Polanach Surowicznych
7 września zakończono tegoroczny etap odbudowy dzwonnicy. Dach zabezpieczony
membraną czeka do przyszłego roku na pokrycie blachą. Każdego chętnego do współpracy
przy
dalszych
etapach
remontu
zapraszamy
do
kontaktu
(515 146 316,
witold@grzesik.waw.pl).
Szczegóły
na
www.polanysurowiczne.waw.pl
oraz
www.facebook.com/polanysurowiczne.

Polany Surowiczne, wrzesień 2018 rok, dzwonnica i droga w kierunku doliny Wisłoka, fot. Adam Grzesik

Wirtualna biblioteka „Res Carpathica”
Biblioteka wzbogaciła się o niezwykłą pozycję – jest to wyrwany z niebytu pamiętnik Zygmunta
Chudzikiewicza z wyprawy w Gorgany w 1938 roku, bardzo bogato ilustrowany fotografiami doskonałej
jakości. Smaku dodają wierszowane komentarze i refleksje autora. Całość opracował Jan Skłodowski.
Nieustannie apelujemy o nadsyłanie swoich materiałów – będziemy je umieszczać w miarę sił
i możliwości. Niezwykle cenna byłaby również oferta wsparcia przy redagowaniu treści.

Nasze składki członkowskie
Nasza prośba o wpłaty składek za rok 2018 jest nadal aktualna. Naturalnie kierujemy ją do tych
– nielicznych już z Was, którzy tego jeszcze nie dokonali, dziękując jednocześnie pozostałym
za terminowość w ich uiszczaniu.
Przypominamy nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka
roczna: 90, - zł.).
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