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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 18 * styczeń-luty 2019 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 
Nasz pierwszy w tym roku Biuletyn przedstawia to, co zdarzyło się w naszym Stowarzyszeniu 

w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy oraz zarys planowanych przez nas działań w tym roku. 

Kierujemy także najlepsze nasze życzenia dla Wszystkich Członków, by zaczynający się rok przyniósł 

nam wiele sukcesów i radości ze wspólnych spotkań oraz wszelkich działań na karpackiej niwie. 

Nasi Członkowie 
W ostatnich miesiącach przystąpili do Stowarzyszenia: Joanna Szczęsny-Strzałkowska, Tomasz Śnieżek 

oraz Ireneusz Marciszuk. Witamy Koleżankę i Kolegów w naszym gronie, zapraszamy do współpracy. 

 

Na początku stycznia 2019 roku zmarł nasz Kolega Bogdan Bereza. Do Magdy Sobolewskiej-
Bereza kierujemy wyrazy naszego szczerego żalu i współczucia. 
 

Academia ”Res Carpathica” 
W tym roku odbyły się spotkania: 

9 stycznia prof. dr hab. Krzysztof Heyke, fotografik z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej w Łodzi, wygłosił prelekcję pt. „Karpaty Wschodnie – polskie mity a rzeczywistość”. 

Prezentacji, przy wypełnionej sali, towarzyszył pokaz zdjęć z Huculszczyzny wykonanych podczas 

licznych wędrówek prof. Heyke po tym regionie. 

13 lutego Waldemar Czechowski, scenarzysta i reżyser, zaprezentował film swego autorstwa i wygłosił 

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

Piłsudski to znany badacz ludów i kultur Dalekiego Wschodu, także prowadzący badania etnograficzne 

na Podtatrzu. Spotkanie trwało dwie godziny, mogłoby dłużej. Nasz gość to znakomity gawędziarz.  

Spotkania planowane: 

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. Szczegóły są dostępne na naszej stronie www. 

10 kwietnia odbędzie się spotkanie bardzo szczególne. Prof. dr hab. Grzegorz Jawor z UMSC w Lublinie 

przedstawi wykład o pasterskich wędrówkach wołoskich łukiem Karpat. Polecamy to spotkanie z uwagi 

zarówno na osobę profesora, jak i tematykę, której nasz gość jest wybitnym znawcą.  

8 maja członek RC’ dr Wojciech Włoskowicz przedstawi wykład "Nazwy geograficzne Huculszczyzny 
w języku polskim: między adaptacją a cytatem". 
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Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 
Zebranie odbyło się 16 stycznia w przyjaznym nam Studium Europy Wschodniej przy ul. Oboźnej 7 lok. 

55, o godz. 18. Byli obecni członkowie Zarządu: Helena Krasowska, Witold Grzesik, Jan Skłodowski, 

a także nasz kolega Janusz Smaza. 

Podczas zebrania poruszono następujące kwestie: 

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

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

• Ustalono termin – w tym roku jedynie sprawozdawczego – zwyczajnego walnego zebrania 
członków Stowarzyszenia w dniu 30 marca br. (sobota) o godz. 11 w gościnnym (dzięki 
uprzejmości naszej koleżanki Heleny Krasowskiej), znanym nam lokalu Instytutu Slawistyki 
PAN przy ul. Jaracza 6/12 (IV piętro) w Warszawie (Powiśle). 

• Podjęto dalszą dyskusję odnośnie ubieganie się Stowarzyszenia o status organizacji 
pożytku publicznego: zarząd w tej kwestii nie posiada jeszcze w pełni wyrobionego 
stanowiska ze względu na pojawiające się tu wątpliwości odnośnie realnej możliwości 
pozyskiwania w ten sposób funduszów i rozbieżności informacyjne wobec wysokości 
związanych z tym kosztów księgowych i ewentualnych audytów. Nie bez znaczenia są tu 
wprowadzone w tym roku zmiany w procedurze rozliczeń podatkowych – 
przygotowywane przez fiskusa gotowe formularze z rozliczeniami będą wymagały 
osobistych korekt w przypadku woli przeznaczenia na wybraną OPP 1% od kwoty podatku, 
co zapewne nie zachęci do podejmowania dodatkowych z tym związanych czynności 
korekcyjnych w formularzu. Sprawa zasadności ubiegania się o status OPP zostanie 
postawiona do oceny członków Stowarzyszenia podczas najbliższego walnego zebrania. 

• Przeanalizowano stan płatności składek członkowskich za rok 2018 – kilku członków 
jeszcze tego nie dokonało. 

• 30 Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, prowadzony przez naszą koleżankę 
Helenę Krasowską odbędzie się w tym roku w dniach 18-27 czerwca, tak jak w latach 
ubiegłych, w Jastrowiu. 

• Tegoroczna nasza już IV Biesiada Karpacka jest planowana w dniach 15-17 listopada – 
miejsce, jak zwykle możliwie najbardziej atrakcyjne krajoznawczo – w naszych Beskidach. 
Szczegóły zostaną podane w miesiącach letnich. Zapraszamy chętnych do 
współorganizacji! 

• Powstaje tradycyjna „analogowa” biblioteka Stowarzyszenia – książki znajdują się u 
kol.kol. Witolda Grzesika i Jana Skłodowskiego (szczegóły poniżej). Planuje się poddać pod 
dyskusję na najbliższym walnym zebraniu kwestię, gdzie książki powinny docelowo 
znajdować się i jak należy zapewnić ich dostępność zainteresowanym kolegom. 

• Projekt zorganizowania międzynarodowej konferencji karpackiej jest nadal aktualny, 
niemniej podjęcie takiego wyzwania wymaga przystąpienia do pracy kilku aktywnych i 
przedsiębiorczych członków Stowarzyszenia. Czekamy na ich ujawnienie się i zgłoszenie. 
Najwcześniejszy możliwy termin takiej imprezy to rok 2020.  
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Konkurs fotograficzny „Karpacki rok 2018” 
Podobnie jak w latach poprzednich, w pierwszych dniach stycznia został ogłoszony konkurs 

fotograficzny „Karpacki rok 2018” na stałych zasadach. Do 31 stycznia były zbierane fotografie, z 

których wybrane najlepsze prace poddano głosowaniu na naszej stronie na facebooku. Wygrała 

fotografia Rafała Krzyżanowskiego z Mysłowic „Husne Wyżne – cerkiew w jesiennych mglach”. 

Nagrodą jest album fotograficzny autorstwa Krzysztofa Hejke. 

 

Husne Wyżne – cerkiew w jesiennych mglach, fot. Rafał Krzyżanowski: 

 

Niestety zainteresowanie konkursem znacznie spada, także – a może szczególnie – wśród członków 

naszego Stowarzyszenia. Mimo kilkukrotnych apeli otrzymaliśmy bardzo mało prac, w tym zaledwie od 

2 członków RC’. W pewnej chwili konkurs był wręcz zagrożony z uwagi na znikomą ilość zgłoszeń. Idea 

kontynuacji akcji będzie przedmiotem dyskusji Zarządu. Jeżeli czytelnicy Biuletynu mieliby pomysł, jak 

ożywić przedsięwzięcie, będziemy bardzo wdzięczni za każdą poradę. 
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Biblioteka Res Carpathica 
Tym razem kilka słów o rzeczywistej bibliotece naszego Stowarzyszenia. Przez 3 lata zgromadziliśmy 

szereg ciekawych pozycji, które stanowią zaczyn księgozobioru, będącego naszą wspólną własnością. 

Każdy członek RC’ może zeń korzystać. Oto obecne pozycje.  

• Cząstka-Kłapyta Justyna, Kolędowanie na Huculszczyźnie,Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 
Kraków, 2014 

• Figiel S., Krzywda P., Bukowina Maramuresz, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków, 
2014 

• Hejke K., Skłodowski J., Wnuk J., Huculszczyzna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010 

• Kost B., Stanisławów. Z życia miasta. Album, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego, Iwano-Frankiwsk, 2017 

• Skłodowski Jan, Bitwa pod Rarańczą – geneza i następstwa. Na szlaku II Brygady Legionów 
Polskich do Niepodległej, Stowarzyszenie „Res Carpathica”, Warszawa 2018 (oryginalnie 
wydawnictwo elektroniczne) 

• Skłodowski Jan, Huculszczyzna w grafice polskiej do 1945, Poronin, 2005 

• Tarkowska Natalia, Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego 
doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939), Scientia Plus, 
Kraków, 2016 

• Wiejacz Paweł, Wycieczki po Gorganach, Stowarzyszenie „Res Carpathica”, Warszawa, 
2017 (oryginalnie wydawnictwo elektroniczne) 

• [Praca zbiorowa], „Bukowina. Inni wśród swoich”, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa – Zielona Góra – Piła, 2017 

• [Praca zbiorowa], Garść wspomnień spod Rarańczy, Koło 2 P.P. Legionów Polskich, 
Warszawa, 1938 

• [Praca zbiorowa], "Legiony to..." Piosenka i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2017 

• [Praca zbiorowa], Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego,  Nakładem 
Reprezentacji II Brygady Legionów Polskich, Warszawa, 1933 

Książki obecnie znajdują się u Jana Skłodowskiego bądź u Witolda Grzesika. Jeżeli zechcielibyście 

zapoznać się z nimi, prosimy o kontakt na poczta@rescarpathica.pl. Jeżeli natomiast zechcielibyście 

zasilić naszą bibliotekę innymi pozycjami, będziemy wielce zobowiązani. 

 

 

Dubne, fot. Andrzej Mróz (propozycja na konkurs „Karpacki rok 2018”) 

mailto:poczta@rescarpathica.pl
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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. 

Przypominamy ramowy temat konferencji: 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, architektura pensjonatowa. 

Program konferencji został już zaakceptowany przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego 

w Iwano-Frankiwsku i jest dostępny na naszej stronie www. 

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

i ukraińskich. Zostaną one podane do wiadomości po ostatecznym ustaleniu listy wykładowców 

i tematów ich wystąpień, co planujemy na marzec-kwiecień. 

Do uczestnictwa w wyjeździe zgłosiło się wielu chętnych – lista zasadnicza jest już wypełniona, 

powstaje lista rezerwowa. 

Mamy nadzieję, że – podobnie jak w roku 2017 – koszty konferencji mają zostać pokryte przez Fundację 

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

wczesną wiosną. Dowiemy się wtedy, jakie będą zasady finansowania imprezy i z jakimi kosztami – jeśli 

byłyby – należałoby się liczyć. Znana też będzie liczba miejsc do dyspozycji naszego Stowarzyszenia 

(zwykle sponsorzy jakąś ich część zarezerwują dla siebie). Z tego powodu obecnie zestawiane listy mają 

charakter wstępny, przy założeniu, że w uczestnictwie w imprezie pierwszeństwo mają autorzy 

referatów oraz członkowie RC’. 

Planowany program imprezy oraz związane z nią kolejne dodatkowe informacje – na naszej stronie 

www – program oficjalny dostępny w sekcji Nasze imprezy. Aktualny program wewnętrzny oraz 

szczegóły organizacyjne w części dostępnej po wpisaniu nazwy użytkownika rc oraz hasła 

karpackarzecz – szczegóły na kolejnej stronie. 

Nasze składki członkowskie 
Prośbę o wpłaty zaległych składek za rok 2018 kierujemy już tylko do kilku z Was. Dziękujemy też 

kolegom, którzy wywiązali się z tego statutowej powinności za rok bieżący – prosząc pozostałych, by 

również zechcieli to uczynić bez zbytniej zwłoki czasowej. 

Nr naszego rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (składka roczna: 90 zł). 

Nowości wydawnicze 
W końcu stycznia br. ukazała się drukiem książka: Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska 

na Bukowinie. Rumunia-Ukraina. Autorzy: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech 

Suchomłynow. 
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Nasze strony www.rescarpathica.pl i fb 
Odwiedzajcie nasze strony www i fb. Pojawiają się na nich nowe komunikaty i wiadomości. Zachęcajcie 

do zapoznawania się z nimi Waszych przyjaciół i znajomych. 

Nieustannie prosimy o nadsyłanie tekstów i zdjęć dotyczące Waszej karpackiej aktywności. Będziemy 

je zamieszczać. 

Przypominamy również, że na naszej stronie www.rescarpathica.pl jest część organizacyjna, w której 

umieszczone są materiały wewnętrzne, np. program wyjazdu do Stanisławowa i Rafajłowej oraz 

wszystkie archiwalne biuletyny. Aby uzyskać dostęp do tych zasobów, należy podać nazwę użytkownika 

rc oraz hasło karpackarzecz w sekcji logowania na dole strony: 

 

Po zalogowaniu macie dostęp do dodatkowej pozycji w menu: 

 

 

UWAGA! ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA „RES CARPATHICA” 

W dniu 30 marca br. (sobota) o godz. 11 w lokalu Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Jaracza 6/12 (IV 

piętro) w Warszawie (Powiśle) odbędzie się zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia 

„Res Carpathica”. Każdy z członków zostanie powiadomiony o tym mailowo. Prosimy o potwierdzenie 

otrzymania informacji – skuteczne powiadomienie Członków o Walnym Zebraniu jest statutowym 

obowiązkiem Zarządu. 

http://www.rescarpathica.pl/

