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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 12 * styczeń - luty 2018 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
Przesyłamy Wam kolejny biuletyn, prezentujący naszą aktywność w dwóch pierwszych miesiącach roku 

2018. Mijają też dwa, ale lata od kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy dla zawiązania Stowarzyszenia. 

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica” 
Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia RC odbędzie się 17 marca – sobota, o godz. 11, pod znanym 

naszym Członkom adresem: ul. Jaracza 6 lok. 12, IV p. (lokal Instytutu Slawistyki PAN), Warszawa-

Powiśle. 

Stosowne zawiadomienia mailowe zostały rozesłane. Liczymy na jak najszybsze spełnienie prośby 

o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia – uchroni nas to przed koniecznością wysyłania 

zawiadomień pocztą tradycyjną. 

Spotkanie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ mija pierwsza kadencja władz.  

Nasi nowi Koledzy 
Miło nam poinformować, że powiększa się nasze grono – w lutym zostali przyjęci jednogłośną decyzją 

Zarządu w poczet członków Stowarzyszenia: Katarzyna Tur-Marciszuk (Lublin) oraz prof. dr hab. 

Aleksander Smoliński (Toruń). Witamy Was serdecznie – miło, że jesteście razem z nami, liczymy na 

ścisłą współpracę. 

Nasze składki członkowskie 
Dziękujemy za terminową płatność składek. Prosimy jedynie kilku (czterech) naszych Członków, by 

uiścili zaległość z tego tytułu za ubiegły 2017 rok. Prosimy Was jednocześnie o wpłaty za rok bieżący, 

bogaty w wydarzenia, w których organizacji uczestniczymy finansowo. 

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

90 zł). 

Academia ”Res Carpathica” 
Odbyły się następujące wykłady i spotkania: 

10 stycznia – Jan Skłodowski: Na drodze do niepodległości - Rarańcza i Syhot Marmaroski 1918-2018. 

Wykład to kolejny etap projektu „Rarańcza 2018”, którego kulminacją będzie wspólny wyjazd do 

Rumunii w czerwcu bieżącego roku – piszemy o tym więcej w dalszej części biuletynu. 

14 lutego – Zbigniew Tucholski: Projekty dworców kolejowych inż. arch. Henryka Genello. Drugi raz 

już gościliśmy dr Tucholskiego na naszych spotkaniach. Tym razem przedstawił nam prawie zupełnie 

zapomnianą sylwetkę Henryka Genello, m.in. projektanta przebudowy dworca kolejowego w Krynicy. 
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Spotkania planowane: 

14 marca – Witold Grzesik: Lata 80-te na Łemkowszczyźnie. Będzie to prezentacja archiwalnych 

materiałów audiowizualnych z lat 80-tych połączona z osobistymi wspomnieniami z czasów, choć 

stosunkowo niedawnych, to już kulturowo bardzo odległych od teraźniejszości. 

11 kwietnia – Jan Choroszy (Wrocław): O twórczości Stanisława Vincenza 

Przed wakacjami odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – 16 maja. 

Przypominamy, że spotkania rozpoczynają się o godz. 18 w Sali Centrum Informacji im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178A (Powiśle-Solec). 

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 
Zebranie odbyło się 17 lutego (w lokalu Studium Europy Wschodniej) przy ul. Oboźnej 9 w Warszawie. 

Poruszono następujące kwestie: 

1. Potwierdzono termin Walnego Zebrania Wyborczego na dzień 17 marca – sobota, o godz. 11, 
ul. Jaracza 6 lok. 12, IV p. (lokal PAN). 

2. Planujemy, tak jak w latach ubiegłych, zorganizowanie Biesiady Karpackiej – w II połowie 
października. O miejscu jej i dokładnej dacie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Rozważamy także zorganizowanie w roku 2019, wzorem I Spotkań na Pokuciu – Warsztatów 
Rafajłowskich 2017, podobnej imprezy zagranicznej (np. II Spotkania na Pokuciu), albo też 
szerszej, bo z udziałem gości z „karpackich krajów”, imprezy krajowej. Będziemy o tym 
informować Was w drugiej połowie tego roku. 

4. Przedyskutowaliśmy także kwestie związane z naszą historyczną imprezą organizowaną 
w czerwcu w Syhocie Marmaroskim (dokładniejsze na jej temat informacje znajdziecie 
w poprzednim Biuletynie  Nr 11 (za listopad-grudzień 2917). A więc:  

• rozliczenie dotacji ze strony Min.KiDN na realizację programu Rarańcza za rok 2017 
zostało przyjęte i zaakceptowane przez nie 5 stycznia. Dzięki temu została przekazana nam 
druga część puli środków pieniężnych - kwota 10.400 zł na sfinansowanie części 
tegorocznych wydatków związanych z tą imprezą; 

• tablica pamiątkowa ufundowana przez Min.KiDN oraz nasze Stowarzyszenie zostanie 
przewieziona do Syhotu Marmaroskiego ok. połowy maja br. i tam przez jej wykonawcę 
zamontowana w Muzeum „Memorialul”; 

• przedstawienie szczegółowego programu i warunków uczestnictwa naszym Członkom, 
którzy wraz z jedną osobą z rodziny mają pierwszeństwo w wyjeździe; w przypadku 
niedostatecznej liczby chętnych ze Stowarzyszenia impreza zostanie szerzej ogłoszona dla 
naboru chętnych „z zewnątrz”; przy większej liczbie zgłoszeń przekraczającej wolumin 
osobowy imprezy powstanie lista rezerwowa chętnych do wyjazdu; 

• ustalono, że warunkiem zakwalifikowania do wyjazdu będzie wpłata na rachunek 
Stowarzyszenia kwoty zaliczkowej – taka informacja wraz z wysokością zaliczki będzie 
przekazana chętnym na wyjazd do końca stycznia; 

• dyskutowano także kwestię przygotowania, dla promocji Stowarzyszenia podczas 
imprezy, drobnych materiałów-upominków (kart, długopisów czy pendrive’ów) z 
logotypem naszego Stowarzyszenia. 
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Wyjazd do Syhotu Marmaroskiego 
Zdecydowano, biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacyjne i finansowe, że liczba uczestników 

wyjazdu nie przekroczy 42 osób. Została dokonana (dzięki staraniom naszego Kolegi Olka Dymka) 

wstępna rezerwacja hotelu w Syhocie Marmaroskim dla uczestników imprezy. Dokonany został wybór 

firmy przewozowej celem wynajęcia autokaru na przejazd do Rumunii i powrót do Polski (firma 

Zamojskie Biuro Podroży Sp. z o.o.). 

Z początkiem stycznia nasi Członkowie otrzymali drogą mailową szczegółowy program i wstępne 

warunki uczestnictwa w wyjeździe – zgłosiło się ponad 40 chętnych, co pozwala na obecnym etapie 

zamknąć podstawową listę uczestników. W końcu stycznia chętni do uczestnictwa otrzymali 

szczegółowe informacje dotyczące kosztu udziału w imprezie oraz wysokość kwoty zaliczki do wpłaty 

na nasz rachunek bankowy w terminie nie późniejszym niż 28 lutego; pozwoli to ustalić ostateczną 

liczbę uczestników wyjazdu i podjąć decyzję ewentualnego przyjmowania chętnych do niego spoza 

Stowarzyszenia. 

Wiemy już teraz o kilku miejscach wolnych – zachęcamy do udziału w wyjeździe. Prosimy także 

o propagowanie informacji o wyjeździe w Waszych kręgach osób interesujących się Karpatami. 

Zamknięcie roku księgowego 
Styczeń br. był także czasem przygotowania przez naszą Skarbniczkę dokumentów księgowych, 

związanych z działalnością Stowarzyszenia w roku ubiegłym, do przekazania ich firmie Prosterling S.A. 

reprezentującej nas już kolejny rok wobec fiskusa. 

NASZE STRONY www.rescarpathica.pl i facebook 
Odwiedzajcie je – wiele się na nich dzieje. Nadsyłajcie też materiały, które pozwolą wzbogacić je 

słowem i obrazem o interesujące karpackie treści. 

Od początku 2017 roku budujemy na stronie www Wirtualną Bibliotekę Karpacką. Gromadzimy tam 

artykuły, książki oraz materiały multimedialne. 

Ostatnio w bibliotece pojawił się zapis większości piosenek łemkowskich, wykonywanych podczas 

naszego przedświątecznego spotkania. Część z nich jest dostępna w formie wideo z synchronicznym 

tekstem. Nagrań dokonała Dorota Błaszczak. Dodatkiem jest śpiewnik, przygotowany przez Tomasza 

Traczyka. 
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Konkurs fotograficzny „Karpacki rok 2017” 
Podobnie jak w zeszłym roku, przeprowadziliśmy konkurs fotograficzny „Karpacki rok 2017”. Konkurs 

miał dwa etapy. W pierwszym prosiliśmy o nadsyłanie zdjęć związanych z Karpatami, wykonanych 

w 2017 roku. Z nadesłanych materiałów jury w składzie Paweł Fabijański, Witold Grzesik oraz Jan 

Skłodowski wybrało sześć zdjęć, które poddane zostały głosowaniu na naszej stronie na facebooku. 

Zdecydowanie wygrało zdjęcie Magdaleny Hajduk, wykonane na Kosaryszczu w Czarnohorze (poniżej). 

 

Nagrodą był przewodnik po Gorganach z autografem autora, Darka Dyląga. 

Remont greckokatolickiej dzwonnicy w Polanach Surowicznych 
W ramach prowadzonego od 2012 roku projekt odbudowy dzwonnicy w Polanach Surowicznych 

w Beskidzie Niskim (od niedawna w gminie Jaśliska, powiat Krosno) jak co roku zbieramy fundusze 

w ramach przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.  

Podatek można przeznaczyć, wskazując jako beneficjenta Międzyuczelniany Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie. OM PTTK jest organizacją pożytku 

publicznego (OPP), uprawnioną do takiej zbiórki. Rubrykę zeznania „Numer KRS” należy wypełnić 

numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nr OM PTTK w Warszawie to 0000191794. Bardzo 

ważne: w sekcji „Informacje uzupełniające” należy podać w rubryce „Cel szczegółowy 1%” hasło: 

„REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH”. Tylko wówczas będzie wiadomo, że dar ma 

być przeznaczony dokładnie na ten cel. 
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Informacja o członkach Stowarzyszenia na stronie www 
Przypominamy, że na stronie www w sekcji „Członkowie” (http://www.rescarpathica.pl/index.php/o-

nas/czlonkowie) jest lista członków Stowarzyszenia, dla osób, które przekazały nam informację, jest 

również krótka notka biograficzna i zdjęcie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli mielibyśmy możliwość 

umieszczenia notek o każdym naszym Członku – prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji 

i zdjęcia. Również prosimy o informację, jeżeli obecnie umieszczona notka wymaga korekty lub 

uzupełnienia. 

Jeżeli natomiast ktoś z Was nie życzy sobie, aby informacja o nim była umieszczona w internecie (jako 

notatka albo wręcz pozycja na liście członków) – prosimy również o informację, zastosujemy się do 

takiego życzenia niezwłocznie. 

 

 

 

Jedno ze zdjęć konkursowych: Połonina Krasna (fot. Andrzej Mróz) 
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