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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 5 * listopad – grudzień 2016 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Grudzień, koniec roku, to czas podsumowań. Ale także snucia planów na rok kolejny. 

Tym bardziej, że ten bieżący – 2016 – to pierwszy rok naszej działalności, ba, nawet naszego 
powstawania.  Po raz pierwszy zebraliśmy się przecież 26 stycznia w „Harendzie”, 19 lutego – 
zebraniowo się ukonstytuowaliśmy, a 19 maja – byliśmy już wpisani do sądowego rejestru 
i urzędowo wyposażeni we wszystkie (albo prawie) litery alfabetu… KRS-y, NIP-y, REGON-y, 
loginy, hasła itp., itd. 

Zebranie Zarządu 

W dniu 3 grudnia (godz. 14) odbyło się zebranie naszego Zarządu – obecni: Ewa Wenta, Witek 
Grzesik i Jan Skłodowski. 

Przyjęliśmy jednogłośnie podjętą uchwałą (nieobecni wypowiedzieli „TAK” drogą 
elektroniczną) w poczet Stowarzyszenia, w następstwie złożonych przez nich deklaracji: 
Staszka Flakiewicza (Łódź), Jacka Wnuka (Krosno), Andrzeja Rysiaka – nie przybył on na 
zebranie założycielskie z powodu choroby (Warszawa) i Janusza Smazę.  

WITAMY NASZYCH NOWYCH KOLEGÓW! CIESZYMY SIĘ, ŻE JESTEŚCIE WŚRÓD NAS! 

W kolejnej uchwale zdecydowaliśmy, że składających deklaracje w ostatnim kwartale roku, 
a przyjętych w poczet członków, obowiązek składkowy obowiązuje od roku następnego. 

Jednocześnie prosimy już teraz tylko pojedynczych Członków o wpłacenie nieuiszczonej 
składki za mijający rok 2016. Pozostałym dziękujemy za terminowe wpłaty i liczymy na rychłe 
oplaty składek za 2017. Przypominamy, że roczna składka wynosi 90 zł. 

W kwestiach księgowych – odnośnie naszej obowiązkowej rocznej sprawozdawczości 
finansowej – nawiązaliśmy kontakt z profesjonalnym gabinetem księgowym (firma 
PROSTERLING SA), który będzie nam prowadzić za przystępną opłatą mało (jak na razie) 
rozległe sprawy księgowe. 

Spotkania w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

9 listopada naszego Kolega dr hab. Zbigniew Tucholski opowiedział o historii galicyjskiej kolei 
transwersalnej. 14 grudnia spotkaliśmy się w atmosferze artystycznego klimatu kolęd 
i pastorałek w wokalnym wykonaniu i gitarowej instrumentacji Ewy Gaworskiej i Wojtka 
Starcka. Grał nam też świątecznie kwartet (osłabiony do tercetu z powodu grypy muzyka) 
im. Krzysztofa Trawkowskiego. Spotkanie zakończył solowy wokalno-gitarowy występ także 
naszego członka – barda Wojtka Tomaszewskiego. Na koniec złożyliśmy sobie wzajemnie 
świąteczne i noworoczne życzenia dzieląc się opłatkiem. Frekwencja, co nas cieszy, dopisała, 
gospodarze musieli rozstawiać dodatkowe krzesła. 
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To ostatnie spotkanie stanowiło dla przybyłych zachętę zainteresowania się naszym 
Stowarzyszeniem. Mamy już sygnały, że na najbliższym styczniowym spotkaniu wpłynie do nas 
przynajmniej jedna kolejna deklaracja członkowska. 

Na rok przyszły planujemy kolejne, ambitne spotkania tematyczne, o których będziemy 
przypominać i zapraszać na bieżąco. 

11 stycznia (jak zwykle w drugą środę miesiąca) Natalia Tarkowska – przybywająca specjalnie 
do nas z Krakowa – autorka książki pt. „Lecznica narodu”, przedstawi nam nadzwyczaj ciekawe 
dzieje przyrodoleczniczego zakładu dra Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu. 

Spotkania w kolejnych miesiącach także się ciekawie zapowiadają. Informacje o tematach 
prelekcji niebawem. 

Nawiązaliśmy także kontakty z Domem Spotkań z Historią w Warszawie, z p. Kubą Kozłowskim, 
który będzie promować nasze spotkania w swoim obszarze działania. Renoma DSH jest 
ugruntowana, liczymy więc, że taka rekomendacja poszerzy grono gości na naszych 
spotkaniach. 

Inne wydarzenia minione i najbliższe 

19 listopada Jan Skłodowski i Witek Grzesik gościli w radiu Wnet. Głównym tematem był 

projekt dotyczący 100-lecia czynu legionowego pod Rarańczą, niemniej mieliśmy także okazję 

szerzej opowiedzieć o działalności RC’. 

Do 30 grudnia w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego trwa współ-
organizowana przez Stowarzyszenie „Res Carpathica” wystawa grafik naszego członka, Jana 
Szarana. Skromny tytuł przedsięwzięcia („Moje bazgroły”) niech nikogo nie zmyli! Tę wystawę 
warto odwiedzić. 7 grudnia odbył się jej wernisaż. 

11 stycznia o godz. 17:30 nasz członek Wojciech Włoskowicz w ramach wykładów Wszechnicy 
Polskiej Akademii Nauk wygłosi w Pałacu Staszica prelekcję pt. "Magury, Zwory i Berda. 
Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości". 

------------------ o ------------------ 

Zachęcamy Was do informowania nas o Waszych aktywnościach – odczytach, imprezach, 
wystawach itp. Jednocześnie prosimy: pamiętajcie o naszej tradycji spotkań w drugą środę 
miesiąca, serdecznie zapraszamy do Warszawy na Czerniakowską. 

Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 

O planowanej imprezie informowaliśmy szczegółowo w Biuletynie nr 4. Zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi w lipcu tego roku w Iwano-Frankiwsku z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego oraz z tamtejszym Uniwersytetem Przykarpackim, złożyliśmy w Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” wniosek o przydział środków finansowych w ramach 
wspólnych działań z Fundacją. Odpowiedzi co do decyzji oraz przydzielonej kwoty oczekujemy 
na przełomie lutego i marca 2017. Zakładamy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i impreza 
odbędzie się w przewidywanym terminie 31.05 – 03.06.2017, dlatego podejmujemy w tej 
kwestii wszelkie niezbędne kroki przygotowawcze. Myślcie więc, Szanowne Koleżanki 
i Koledzy, o wspólnym naprawdę interesującym wyjeździe. Informujcie o tym znajomych 
i przyjaciół. To już niedługo. Będą w tej sprawie wysyłane oddzielne komunikaty. 
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„Rarańcza 2018” 

Szczegóły i idea projektu jest opisana m.in. na naszej stronie, www.rescarpathica.pl. Planujemy 
organizację sesji historycznej oraz umieszczenie na ścianie dawnego więzienia w Syhocie 
stosownej dwujęzycznej tablicy upamiętniającej to 100-lecie czynu legionowego. W końcu 
listopada złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dofinansowanie naszego projektu w ramach programu „Miejsca pamięci narodowej 
za granicą”, realizowanego w formule dwuletniej. Na początku przyszłego roku okaże się, czy 
zostaniemy zakwalifikowani do uczestnictwa w tym projekcie, a jeśli tak, jaką kwotę 
otrzymamy. Środki MKiDN nie zapewnią nam całkowitego finansowania, dlatego planujemy 
wsparcie dla realizacji naszych planów poprzez przeprowadzenie zbiorki finansowej, 
ewentualnie znalezienie sponsora (firmy lub osoby prywatnej).  

Działania informacyjne 

Nie ma co ukrywać – strona www, zapowiadany projekt na Instagramie oraz Facebook będą 
tylko wówczas wartościowe, jeżeli wkład w ich rozwój będzie wspólny. Nie udało się do dziś 
uruchomić biblioteki artykułów na stronie www, wobec braku materiałów… Nie mamy też 
chętnego do współprowadzenia fotograficznego projektu karpackiego na Instagramie. 
Dlatego… 

… 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 
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. 

 

------------------ o ------------------ 

 

DROGIE KOLEŻANKI, DRODZY KOLEDZY! 

PRZYJMIJCIE NAJLEPSZE ŻYCZENIA POGODNYCH, RADOSNYCH i SPOKOJNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, TAKŻE DOBREGO, NIOSĄCEGO SUKCESY 
NOWEGO 2017 ROKU! 

ŻYCZYMY WAM W TYM NOWYM ROKU DUŻO GÓR – TERAZ ZIMOWYCH, ALE 
TEŻ I WIOSENNYCH, LETNICH I JESIENNYCH. PIĘKNYCH ZAWSZE! 

http://www.rescarpathica.pl/

