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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 27 * lipiec-sierpień 2020 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

kończy się wakacyjny czas AD 2020 – inny niż dotychczas nam znany. Wielu z nas musiało zmienić 

radykalnie swe letnie wyjazdowe plany, wielu zgoła poniechało ich. Pozostały niezrealizowane projekty 

wypraw i nadzieja, że w roku przyszłym zamierzenia ziszczą się. To już niedługo, niespełna rok. 

Zwłaszcza, gdy jest pewność, że Karpaty na nas czekają.  

Niemniej, zapewne niektórym z nas udały się wędrówki w górach bliższych, a może nawet dalszych czy 

bardzo odległych. Zechciejcie podzielić się z nami wrażeniami z Waszych podróży, nasze łamy – czy to 

Biuletynu, facebooku czy www – są jak zawsze otwarte. 

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia 2020 

Z uwagi na bardzo prawdopodobne przedłużenie niedogodnej sytuacji epidemicznej Zarząd po 

konsultacji z prawnikiem zdecydował o zwołaniu Walnego Zebrania w trybie zdalnym (za pomocą łącz 

internetowych). Formalnie nie ma ku temu przeszkód. W tym roku bowiem Sejm uchwalił odpowiednie 

poprawki w Ustawie o Stowarzyszeniach, a nasz Statut w żaden sposób nie zawiera obowiązku zebrania 

członków w jednym miejscu. Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania na 19 listopada (czwartek) na 

godz. 19. Odpowiednie zawiadomienia wraz z informacją o sposobie komunikacji będą rozsyłane 

zgodnie z wymogami formalnymi. 

Będzie to dla nas nowe doświadczenie. Jeżeli ktokolwiek z Członków miał styczność ze zdalną 

organizacją podobnych spotkań lub zechciałby pomóc w rozpoznaniu tematu, bardzo gorąco prosimy 

o pomoc. Szczególnym wyzwaniem nie jest organizacja samej telekonferencji (tu narzędzi mamy do 

dyspozycji sporo, np. Zoom, Teams itp.), lecz sprawny system do przeprowadzenia głosowań, jawnych 

oraz – co najistotniejsze – tajnych, w tym wyborów. Z myślą o prawidłowym przebiegu spotkania 

planujemy przed terminem Zebrania próbne połączenia z każdym uczestnikiem, aby zawczasu 

zniwelować problemy techniczne.  

Upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka  

Pamiątkowa tablica poświęcona temu bohaterskiemu kapłanowi zawisła w kościele w Nadwórnej 

8 sierpnia. Specjalne podziękowania za wzorcową koordynację działań związanych z przewiezieniem 

tablicy na Ukrainę i jej sprawny montaż na miejscu, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii i przy 

towarzyszących jej obostrzeniach, kierujemy do naszego Kol. Janusza Smazy i wykonawcy dzieła – 

art. rzeźb. Krzysztofa Jurków. Mamy nadzieję, że przybycie do Nadwórnej na uroczystości odsłonięcia 

tablicy w dniu 25 października będzie możliwe. 

Przygotowywanie tego upamiętnienia oraz postać jego Bohatera wraz z krótką historią świątyni w tym 

mieście przedstawił Kurier Galicyjski nr 15 (355), 18-31 sierpnia 2020, s. 11. 
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Academia ”Res Carpathica”  

Jest nadzieja, że od października ruszą nasze comiesięczne „drugośrodowe” spotkania w Centrum im. 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego (ul. Czerniakowska 178A w Warszawie). Jednakże najbliższe, 

październikowe, może się odbyć – respektując obecne zarządzenie dyrekcji Centrum – jedynie jako 

zamknięte, wyłącznie dla naszych członków, bez ogłaszania go w ogólnodostępnych mediach czy na 

plakatach. Zatem zapraszamy 14 października na godz. 18. Piotr Strzałkowski (nasz Kolega), przedstawi 

multimedialnie ilustrowaną prelekcję pt.: Saga: opowieść o historii dwóch rodzin bieszczadzkich. 

Kilka dni przed planowanym dniem spotkania – biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną 

i wynikające z niej zarządzenia – potwierdzimy organizację prelekcji w oddzielnym komunikacie 

mailowym. 

Medal dla dr. Batina 

Oczekujemy na wiadomość z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o terminie i miejscu 

uroczystej dekoracji dr. Batina medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej za Granicą”, który 

otrzymał  w br. od Ministra KiDN na nasz wniosek za wysiłki w upamiętnianiu w Berbeşti i Syhocie 

Marmaroskim walk, ofiar i uwięzienia polskich legionistów w latach I wojny światowej. 

V Biesiada Karpacka  

W następstwie przeprowadzonego rozpoznania wśród naszych Członków wynika, że chęć uczestnictwa 

w Biesiadzie (przy obecnym stanie wiedzy w kwestii zagrożenia epidemicznego) nie jest powszechna. 

Wstępnie wyraziły ją 24 osoby, ale też podobna ich liczba odnosi się do projektu zdecydowanie 

negatywnie. Gdyby sprawy szły pomyślnie, można liczyć pewnie na frekwencję do 30, może 35 osób.  

Nadal myślimy o dniach 16-18 (piątek-niedziela) października br. i o Orawie, jako miejscu Biesiady. 

Rozpoznaniem możliwości zorganizowania jej w terenie, choćby w najprostszej formie (wynajem sali 

na spotkanie referatowo-biesiadne, ewentualnie autobusu na objazd terenowy w sobotę) 

i wskazaniem możliwości zakwaterowania się w pobliżu (przyjazd i rezerwacja kwatery indywidualnie 

przez chętnych do uczestnictwa) zajmuje się nasz Kolega Jarosław Krasnodębski. O biegu sprawy, 

zdobytych informacjach i możliwościach realizacyjnych poinformujemy oddzielnie. Dziś nie 

przesądzamy, jaka decyzja co do odbycia Biesiady zostanie podjęta przez nasz Zarząd. Należy brać pod 

uwagę, że w obecnej sytuacji może zostać podjęta w ostatniej chwili. 

Polany Surowiczne 

W dniach 20-22 sierpnia został przeprowadzony I etap tegorocznych prac przy konstrukcjach 

docelowych podestów wewnętrznych dzwonnicy oraz przy przygotowaniu podpór pod zamocowanie 

dzwonu. W trzydniowych intensywnych pracach wzięli udział członkowie RC’: Adam Gajewski, Witold 

Grzesik i Marek Kornicki, przy wsparciu logistycznym Jacka Gutowskiego. 

Drugi etap prac, łącznie z powieszeniem dzwonu, planowany jest na końcówkę października. Na koniec 

listopada planowane są zaś uroczystości gminne w Jaśliskach, związane z uruchomieniem gminnego 

muzeum i zakończeniem remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych. 

Prace jednak się na tym się nie zakończą – zostaje ogrodzenie terenu, przygotowanie tablic 

informacyjnych oraz wykonanie posadzki kamiennej w dzwonnicy. To zadania na 2021 rok. 
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Mieczysław Rowicki (1953-2020) 

9 lipca br. zmarł nagle Mirosław Rowicki, założyciel i redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, członek-

założyciel naszego Stowarzyszenia. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym odbyły się 22 

lipca na cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie. Wzięła w nich udział grupa naszych członków, od 

Stowarzyszenia została związana pogrzebowa okolicznościowa wiązanka W kolejnych numerach 

Kuriera  – 13, 14 i 15 znajdziecie bogaty materiał poświęcony postaci Mirosława Rowickiego i dziełu 

jego życia. Nasze wspomnienie o Mirku – zamieszczono w nr 13 (353), 16-30 lipca 2020 (w załączeniu). 
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Wspomnienie o Ireneuszu Marciszuku 

9 sierpnia minął rok od nagłego odejścia naszego Kolegi, Ireneusza Marciszuka z Lublina. Poniżej 

zamieszczamy wspomnienie żony, naszej Koleżanki, Katarzyny Tur-Marciszuk. 

Ireneusz Marciszuk 

Wspomnienie w rok po śmierci 

Przez całe życie spotykamy osoby czujące związek z Kresami Polski. Niektórzy z racji 

świadomości pochodzenia, inni z zainteresowania historią i kulturą, od której odcięła 

Polaków granica postawiona po II wojnie światowej. Irek, członek Stowarzyszenia 

Res Carpathica, zawsze uczył zarówno mnie jak i innych swoich rozmówców, że 

Hrubieszów, gdzie się urodził w 1967 r. to Polski środek, a nie kres. Poznaliśmy się 

w trakcie inwentaryzacji polskich cmentarzy na Białorusi i Litwie, w latach 90. XX w. 

Przez całe małżeńskie życie wspólnie odkrywaliśmy, na ile warunki pozwalały, ten 

zabrany naszemu pokoleniu świat, znany z opowiadań dziadków, lektury książek 

Vincenza i innych autorów. Jego sposób na poznawanie i przeżywanie polegał na 

fotografowaniu i dyskusji o zjawiskach społecznych i kulturowych, najchętniej przy 

okazji publikacji wyników badań naukowców, którym pomagał ilustrowaniem ich prac 

lub podczas organizowanych przez nas wystaw fotograficznych.  

W latach 2014 i 2019 uczestniczyliśmy w wyprawach badawczych prowadzonych na 

połoninach pasma Kukul na Zakarpaciu pod kierownictwem prof. Janusza 

Gudowskiego. Były one częścią programu o charakterze interdyscyplinarnym, 

rozpoczętego w 1999 r., następnie powtórzonego w roku 2009, 2014 i 2019. Wyniki 

wcześniejszych prac były opublikowane w kilku monografiach.1 Zostały w nich 

przedstawione prace, oparte na danych pierwotnych, dotyczące obrzędów pasterskich, 

żywienia pasterzy, roli kobiet w gospodarce pasterskiej, a ze spraw technicznych - 

analizy owczego runa czy zdrowotności wypasanych zwierząt. Ponadto wieloletni już 

monitoring dotyczył kwestii zootechnicznych, pogłowia wypasanych zwierząt, 

struktury stad, zdrowotności zwierząt, a także szaty roślinnej, a wcześniej również 

pasterskiego budownictwa. W 2019 r. kontynuowany był monitoring stanu gospodarki 

pasterskiej, a ponadto prowadzono badania dotyczące duchowości i wierzeń Hucułów. 

Andrzej Ruszczak, również członek Res Carpathica, jako wyjściową podstawę 

obyczajową przyjął literacką wizję świata duchowego Hucułów, stworzoną przez 

Stanisława Vincenza w jego monumentalnym dziele „Na wysokiej połoninie” 

i porównywał ją z dzisiejszymi wyobrażeniami i pamięcią pasterzy. Janusz Gudowski 

analizował dawne obyczaje pasterskie z racjonalnego punktu widzenia, znajdując 

w nich pewne prawidłowości, powiązane na przykład z cyklem produkcyjnym. 

Przedmiotem moich i Irka badań była obecność „stroju ludowego” w dwóch wioskach 

na Zakarpaciu: w Łazeszczynie i Jasini. Irek wykonał większość zdjęć ilustrujących, 

podsumowaniem badań były napisane w oparciu o nie artykuły. Poniższy link 

powiązany jest z internetowym wydaniem 90. tomu Czasopisma Geograficznego  

 

1 Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka – kultura – obyczaj, Wyd. Akad. „Dialog”, Warszawa 2001; 

Przekształcenia gospodarki pasterskiej w ukraińskich Karpatach, Wyd. Akad. „Dialog”, Warszawa 2011; 

Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, 

Lublin 2016. 
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http://czasgeo.ptgeo.org.pl/ojs31/index.php/geo/issue/view/24/0045-

9453%202019%20%282%29, w którym zostały opublikowane ww. artykuły. Ten 

mojego autorstwa recenzowała m.in. dr Olena Kozakewycz ze Lwowa, której wykładu 

słuchaliśmy w ubiegłym roku w czasie II Warsztatów Rafajłowskich, za co składam 

jej podziękowania. 

Jurij Nesteruk, kolejny członek Stowarzyszenia, biorący udział w zakarpackiej 

wyprawie, do publikacji, dedykowanej zmarłemu 9 sierpnia 2019 roku w Żabiem 

Irkowi Marciszukowi, dołączył wyniki swoich wieloletnich kwerend w polskich 

i ukraińskich archiwach, popartych badaniami w terenie. Wszystkim moim druhom, 

w rok po śmierci Irka, za ten gest jestem bardzo wdzięczna i z serca dziękuję. Po Jego 

odejściu na niebieskie połoniny powinnam napisać „gadkę” mówiącą o przyjaciołach, 

którzy są jak otaczające nas powietrze, nie widać ich, ale zawsze znajdują się obok. 

Nie jestem jednak bajarzem, dlatego tylko dziękuję tym wszystkim, którzy byli przy 

mnie w jakikolwiek sposób przez cały ten rok. 

                                                                                                  Katarzyna Tur-Marciszuk 

 

Międzynarodowa konferencja „III Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2021” 

Jak w poprzednim Biuletynie wspomnieliśmy, mamy nadzieję, że w roku przyszłym uda się 

zorganizować trzecią już edycję tej konferencji przy współpracy i przy wsparciu, jak przy poprzednich 

jej edycjach, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Jako jej termin  należy jednak brać wstępnie pod 

uwagę wczesną jesień, ze względu na możliwość uzyskania środków finansowych w późniejszym 

terminie, niż bywało to dotychczas. Kalendarz aplikowania do przyszłorocznych projektów zostanie 

przedstawiony w niedługim czasie. Podtrzymujemy, że tematem wiodącym tej konferencji będą 

Karpaty w kulturze (malarstwie, grafice, fotografii, filmie, muzyce itp.). 

Biblioteka internetowa 

Ponawiamy wyrażoną na wstępie prośbę do Koleżanek i Kolegów -  przesyłajcie do naszej biblioteki 

Wasze teksty i zdjęcia z Waszych „odmrożonych” wakacyjnych karpackich wyjazdów, być może już 

takie odbyliście. Bibliotekę prowadzi kol. Witold Grzesik. 

Nasze składki członkowskie 

Dziękujemy naszym Członkom za wpływające wpłaty składek za rok 2020, prosimy jednocześnie 

pozostałych o nieodkładanie wywiązania się z tego statutowego obowiązku na koniec roku.  

Jednocześnie zwracamy się do zaledwie kilku naszych Członków z prośbą o wpłaty zaległych składek 

członkowskich za rok 2019.  

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

Nasze strony www.rescarpathica.pl i fb 

Odwiedzajcie nasze strony www i fb. Pojawiają się na nich, choć rzadziej niż jeszcze niedawno, nowe 

komunikaty i wiadomości. Z biegiem czasu będzie ich z pewnością coraz więcej. Zapraszajcie do 

zapoznawania się z nimi Waszych przyjaciół i znajomych.  
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