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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 17 * listopad-grudzień 2018 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
Przesyłamy nasz kolejny – i ostatni w tym roku – Biuletyn Nr 17. Jego grudniowa data przywołuje nam 

nieunikniony bieg czasu i nadejście już niebawem roku 2019 – czwartego naszej zorganizowanej 

działalności. Trudno uwierzyć, że za rok będziemy świętować rozpoczęcie pięciolecia naszego istnienia. 

Poniżej krótka prezentacja naszej działalności w ostatnich dwóch miesiącach. 

Academia ”Res Carpathica” 
Odbyły się następujące spotkania: 

14 listopada  dr hab. prof. PAN Helena Krasowska, badaczka i podróżniczka, wygłosiła prelekcję bogato 

ilustrowaną przezroczami pt. „Polacy na Bukowinie – ich język, kultura, tradycje”. 

12 grudnia wystąpił zespół wokalny „Wyraj” z przedświątecznym programem „Białe święta, białe 

głosy”. Licznie przybyli miłośnicy Karpat oraz etnosu ukraińskiego i białoruskiego wysłuchali pieśni 

z tych regionów. Na koniec zostaliśmy zaproszeni do wspólnego śpiewania. Świąteczny nastrój 

wzbudzony bardzo indywidualną interpretacją wokalną zespołu wszystkim się udzielił. 

A co nas czeka już niebawem: 

9 stycznia 2019 prof. dr hab. Krzysztof Hejke, fotografik z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 

Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, przedstawi wykład pt. „Karpaty Wschodnie - polskie mity 

a rzeczywistość” . 

13 lutego Waldemar Czechowski, scenarzysta i reżyser, zaprezentuje film swego autorstwa i wygłosi 

prelekcję pt. „Bronisław Piłsudski – zesłaniec, etnograf, bohater – pytania do biografii”’. Bronisław 

Piłsudski (brat Marszałka), to znany badacz ludów i kultur Dalekiego Wschodu, także prowadzący 

badania etnograficzne na Podhalu. 

13 marca reżyser Wiesław Romanowski przedstawi swój film „Obserwatorium” na temat 

Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego, czyli „Białego Słonia” w Czarnohorze. Film nie był 

dotychczas szerzej prezentowany; został przygotowany w 2018 roku, w 80. rocznicę inauguracji 

działalności tego obiektu.  

O naszych spotkaniach w kolejnych miesiącach będziemy informować i rozsyłać zaproszenia na 

bieżąco. 
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Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 
Zebranie odbyło się 21 listopada w przyjaznym nam Studium Europy Wschodniej przy ul. Oboźnej 7 

lok. 55, o godz. 18. Podczas zebrania: 

• omówiono stan przygotowań do konferencji w Stanisławowie i Rafajłowej w czerwcu 
2019 r.; 

• ustalono datę i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania (jedynie sprawozdawczego) – 
odbędzie się ono 30 marca (sobota), dzięki uprzejmości naszej Koleżanki Heleny 
Krasowskiej tradycyjnie w lokalu Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Jaracza 6 lok. 12 
w Warszawie (Powiśle); 

• ustalono daty i wstępnie tematykę spotkań naszej Academii „Res Carpathica” w I połowie 
roku 2019; 

• uzgodniono wystąpienie o przyznanie dr. Laurenţiu Batinowi (z Syhotu Marmaroskiego) 
medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za trwałe upamiętnienie miejsca pochówku 
polskich legionistów w Berbeşti oraz współorganizację umieszczenia tablicy pamiątkowej 
dla bitwy pod Rarańczą i uwięzienia oraz procesu polskich legionistów w jej następstwie – 
na ścianie muzeum Miejsce Pamięci „Memorialul” w Syhocie; 

• omówiono ustawienie krzyża na cmentarzu legionistów w Rafajłowej na zatartej mogile 
polskiego leśniczego Wilhelma Kubackiego (zm. w 1918 r.). Stowarzyszenie pokrywa 
jedynie koszt materiałów na krzyż i tabliczkę (ok. 165 zł), wykonanie nie pociąga za sobą 
kosztów, a transport jego na Ukrainę będzie możliwy podczas wyjazdu na wiosenną 
konferencję. Zgłoszona przez Jana Skłodowskiego w tej sprawie uchwała otrzymała 
w głosowaniu 3 głosy "za" i 1 wstrzymujący się; 

• omówiono przygotowanie krótkiej multimedialnej wizytówki naszego Stowarzyszenia, 
przydatnej podczas jego publicznych prezentacji; 

• przedyskutowano uzasadnienie zakupu rzutnika przezroczy (potrzebnego podczas 
wyjazdów – konferencje i biesiady); 

• omówiono uzasadnienie dla ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego 
(rozważenie wszelkich „za” i „przeciw” nastąpi w roku 2019 po przeanalizowaniu realnych 
możliwości pozyskiwanych w ten sposób funduszy i związanych z tym choćby minimalnych 
niezbędnych kosztów); 

• omówiono ewentualne (przy posiadaniu niezbędnych środków finansowych) wydawanie 
własnego „papierowego” rocznika (np. pod tytułem „Acta Res Carpathica”); 

• uchwalono upamiętnienie żałobnym wieńcem naszego Kolegi Jerzego Jakubowicza z 
Wołowa (zmarłego nagle 19 listopada br.). 

Termin następnego zebrania Zarządu ustalono na dzień 16 stycznia (środa), godz. 18 (tradycyjnie przy 

ul. Oboźnej 7 lok. 55) 

Spotkanie w Studium Europy Wschodniej UW 
W dniu 18 grudnia br. odbyła się w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 

inauguracja Collegium Carpathicum – projektu akademickiej współpracy w regionie Karpat podjętego 

przez uniwersytety tego regionu - z Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Wykład 

inauguracyjny na temat zagadnień lingwistycznych na terenie Karpat wygłosiła nasza Koleżanka dr hab. 

Helena Krasowska, prof. PAN. Na spotkaniu obecni byli rektorzy uniwersytetów z Budapesztu, Ostrawy, 

Preszowa, Suczawy, Iwano-Frankowska i Warszawy. Po wykładzie odbyło się uroczyste zamknięcie 

obchodów Jubileuszu 80-lecia (1938-2018) dawnego Obserwatorium Astronomiczno-

Meteorologicznego na Pop Iwanie w Czarnohorze. Stowarzyszenie „Res Carpathica” było 

reprezentowane także przez jego prezesa. 
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Międzynarodowa konferencja w Iwano-Frankiwsku 
Przygotowania do konferencji Spotkania na Pokuciu 2019 – Warsztaty Rafajłowskie II trwają. 

Planowany termin to 4 - 9 czerwca 2019 r.  

Temat ramowy konferencji to dziedzictwo naukowe, kulturowe i cywilizacyjne Karpat Wschodnich, a w 

nim: badania naukowe i działalność przemysłowa (nafta, gaz, kolejnictwo) na ich terenie, zdrojowiska, 

leczenie klimatyczne, balneologia, budownictwo pensjonatowe. 

Miejsce wykładów: Centrum Kultury Polskiej i Kultury Europejskiej i Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-

Frankiwsku oraz Dom Kultury w Rafajłowej. 

Patronatu naukowego udzielił nam Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku oraz Academia 

Ignatianum w Krakowie; patronatem honorowym objął zaś imprezę Konsulat Generalny RP we Lwowie. 

Obecnie mamy ustalone miejsca spotkań konferencyjnych wstępnie w obu miejscowościach oraz 

zarezerwowany hotel z wyżywieniem w Iwano-Frankiwsku, a także część kwater w Rafajłowej. 

Napływają też tematy zgłaszanych na konferencję wykładów – tak od prelegentów polskich, jak 

i ukraińskich. 

Tradycyjnie patronat medialny nad imprezą został udzielony przez Kurier Galicyjski. 

Mamy nadzieję, że – podobnie jak w roku ubiegłym – koszty konferencji zostaną pokryte przez 

Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie (ze środków Senatu RP). Odpowiedź w tej kwestii powinna 

być znana wczesną wiosną przyszłego roku. Wtedy dowiemy się, jakie będą zasady finansowania 

imprezy i z jakimi kosztami – jeśli byłyby – należy się liczyć. Znana też będzie liczba miejsc do dyspozycji 

naszego Stowarzyszenia (zwykle sponsorzy jakąś ich część zarezerwują dla siebie). Z tego powodu 

obecnie zestawiany listy licznie zgłaszających się osób (zasadnicza oraz rezerwowa) mają charakter 

wstępny, przy założeniu, że w uczestnictwie w imprezie pierwszeństwo mają autorzy referatów oraz 

członkowie RC’. 

O sytuacji w powyżej przedstawionych kwestiach będziemy informować na bieżąco. 

Krzyż dla Wilhelma Kubackiego 
Informujemy również, że krzyż nagrobny dla polskiego leśniczego Wilhelma Kubackiego pochowanego 

na cmentarzu legionistów w Rafajłowej jest już gotowy i przy najbliższej nadarzającej się okazji zostanie 

tam przewieziony i ustawiony. 

Odznaczenie dla dr. Laurenţiu Batina 
Został przez nas także złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek 

o przyznanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” dla dr. Laurenţiu Batina, zgodnie z uchwałą 

przyjętą przez Zarząd RC’ na ostatnim zebraniu. 

Nowości wydawnicze 
Ukazał się drukiem (w grudniu br.) album historyczno-fotograficzny pt. Rafajłowa – huculska wieś w 

Karpatach Wschodnich; autor - Jan Skłodowski, koedycja Wydawnictwa Instytutu Polonika w 

Warszawie i Wydawnictwa Ruthenus w Krośnie (288 stron, format A4, twarda oprawa). 
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Wirtualna biblioteka „Res Carpathica” 
Nowy artykuł w naszej bibliotece to „Krynickie dzieje arcybiskupa Antoniego Baraniaka” – opracowanie 

Andrzeja W. Kaczorowskiego. 

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 
Prośbę o wpłaty składek za rok 2018 kierujemy ją do tych – nielicznych już z Was - którzy tego jeszcze 

nie dokonali. Dziękujemy jednocześnie Kolegom, którzy już je uiścili. Zamknijmy nasz rok rozliczeniowy 

Waszymi wpłatami do końca grudnia. To bardzo ważne dla naszego funkcjonowania i planowania 

wydatków na rok przyszły.  

Przypominamy nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka roczna: 

90 zł). 

 

_________ *** _________ 

 

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – PRZYJMIJCIE, DROGIE KOLEŻANKI 

I KOLEDZY, NAJLEPSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, POGODY DUCHA I RADOSNYCH 

RODZINNYCH SPOTKAŃ, A W NOWYM 2019 ROKU WIELU SUKCESÓW ORAZ 

PIĘKNYCH GÓRSKICH WĘDRÓWEK. DO SIEGO ROKU! 

 

 


