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Stowarzyszenie „Res Carpathica” 

Biuletyn nr 28 * wrzesień-październik 2020 
 
Red: Jan Skłodowski, Witold Grzesik 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

czas pandemii wybitnie ogranicza – niestety – naszą działalność „na zewnątrz”. Stąd więcej informacji 

o przedsięwzięciach i spotkaniach odwołanych i przesuniętych na czas ich odbyciu sprzyjający niż 

o tych, które zrealizować się mimo wszystko udało – o tym w dalszej części Biuletynu. Na początek 

jednak informacje o tym, co przed nami najważniejsze – czyli o Walnym Zebraniu. 

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia  

Termin naszego  Walnego Zebrania (wyborczego), przypadający statutowo na rok bieżący - 2020 

(planowany poprzednio na wiosnę tego roku, ale wtedy odwołany z powodu pandemii i przesunięty na 

czas nieokreślony) ustalamy na 19 listopada na godz. 19. Przypominamy Wam, że odbędzie się ono 

(w zaistniałej sytuacji epidemicznej) w formie zdalnej.  

W obliczu szczególnych okoliczności i wobec konieczności przeprowadzenia Walnego Zebrania 

w formie zdalnej prosimy wszystkich o zrozumienie i współpracę.  

Prosimy, aby każdy członek Stowarzyszenia, który chce uczestniczyć w Walnym Zebraniu:  

• był wyposażony w urządzenie z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, komputer) ze 
słuchawkami lub głośnikami (obowiązkowo) i mikrofonem (jeżeli chciałby zabrać głos);  

• zapewnił sobie dostęp do Internetu;  

• zapewnił sobie na czas Walnego Zebrania miejsce nienarażone na hałasy;  

• podał zwrotnie adres mailowy, na które zostanie wysłane imienne zaproszenie do wzięcia 
udziału w Walnym Zebraniu; dzięki temu będziemy mogli być pewni, że do zebrania łączą 
się tylko upoważnione osoby. Brak podania zwrotnego adresu mailowego jest 
równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zebraniu.  

Przewidujemy trzy sesje testowe, w dniach:  

• 10 listopada (wtorek), godz. 20 

• 15 listopada (niedziela), godz. 20  

• 17 listopada (wtorek), godz. 20  

 
Oprócz tego w dniu Walnego Zebrania połączenie będzie aktywne od godziny 18 (godzinę przed 

rozpoczęciem Walnego Zebrania).  

Bardzo prosimy o wzięcie udziału w sesji testowej, aby samo Walne Zebranie przebiegło bez zakłóceń.  

Na wszystkie sesje testowe i Walne Zebranie członkowie RC’ otrzymają (na podane adresy mailowe) 

zaproszenia. Podłączenie się do spotkania nie wymaga instalacji niczego na własnym sprzęcie.  
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Na sesjach testowych każdy będzie mógł przećwiczyć:  

• zabranie głosu w dyskusji  

• głosowanie  

• komunikację przez chat  

Walne zebranie odbędzie się za pomocą aplikacji livewebinar, która zapewnia jednocześnie funkcję 

telekonferencji i głosowania.  

Po rozpoczęciu Walnego zebrania zostanie przeprowadzone dodatkowo jedno testowe głosowanie 

typu „Kto jest za” oraz jedno głosowanie „Wybór jednej opcji z kilku”.  

Z przyczyn technicznych nie będzie możliwe upoważnienie członka Stowarzyszenia do głosowania 

w imieniu innej osoby. Także dwie osoby nie będą mogły korzystać z jednego urządzenia przy 

głosowaniu. 

Walne zebranie będzie koordynowane przez moderatora, którym zapewne będzie kol. Witold Grzesik. 

Rolą moderatora będzie:  

• zarządzanie członkami zebrania („wpuszczanie” do wirtualnej sali posiedzeń)  

• przygotowywanie głosowań  

• moderowanie dyskusji  

 
Osobom, które zgłoszą problem z dostępem do Internetu lub z obsługą urządzenia, będziemy starali 

się indywidualnie pomóc. Niemniej prosimy o skorzystanie ze wsparcia rodziny lub znajomych, o ile to 

tylko będzie możliwe.  

W przypadkach nadzwyczajnych (np. problemów z połączeniem) dostępne będą telefony awaryjne:  

• Witold Grzesik 515 146 316  

• Jan Skłodowski 506 269 837  

 

Upamiętnienie ks. Józefa Smaczniaka  

Jak poprzednio informowaliśmy, pamiątkowa tablica poświęcona temu bohaterskiemu kapłanowi 

zawisła (naszym staraniem) w kościele parafialnym w Nadwórnej 8 sierpnia br. – zaś 25 października, 

jak zaplanowano, odbyło się jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie przez księdza biskupa 

pomocniczego lwowskiego Edwarda Kawę. Postać ks. Józefa Smaczniaka została przywołała przez 

księży sprawujących celebrę podczas niedzielnej mszy św. Ukazała ją również ustawiona w świątyni 

ekspozycja planszowa (autorstwa ks. proboszcza Mateusza Świstaka) przedstawiająca historyczne 

fotografie (ze zbioru Marka Zalotyńskiego) i najważniejsze daty z jego życia. Jednakże, ze względu na 

panującą w obu krajach sytuację epidemiczną i związane z tym obostrzenia, także na Ukrainie, 

uroczystość odbyła się w zawężonej formule – nie tylko nie udało się uczestniczyć w niej 

przedstawicielom naszego Stowarzyszenia, ale też nie mogli wziąć w niej udziału niektórzy zaproszeni 

goście. Nie było też możliwości zorganizowania na miejscu planowanego wcześniej polsko-

ukraińskiego seminarium poświęconego postaci ks. Józefa Smaczniaka. Niemniej, odnośna uroczystość 

w zakładanej poprzednio szerszej formule wraz ze wspomnianym seminarium zostają jedynie odłożone 

na czas bardziej im sprzyjający. Natomiast nasze uczestnictwo w odbytej skromnej uroczystości 

wyraziło się publicznym odczytaniem przez ks. proboszcza Mateusza Świstaka naszego listu 

skierowanego do wszystkich jej uczestników. Poniżej jego tekst.  
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Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie, 

Szanowny Gospodarzu - Wielebny Księże Proboszczu, 

Drodzy Parafianie, 

Drodzy Goście i Przyjaciele, 

Łączymy się z Wami tu dziś obecnymi dla uroczystego upamiętnienia bohaterskiego kapłana ś.p. ks. 

Józefa Smaczniaka, proboszcza tutejszej nadwórniańskiej parafii. I choć nie możemy przybyć z uwagi 

na trudny czas pandemii, to towarzyszymy Wam serdeczną myślą.  

Dzień dzisiejszy jest ważny dla Was, tu zebranych i nas, geograficznie odległych. Ważny jest przede 

wszystkim dla naszej polsko-ukraińskiej wspólnoty tu, na Pokuciu. Ważny dla naszej wspólnej pamięci 

historycznej.  

Jesteśmy świadomi, że okres ostatnich lat życia i działania ks. Smaczniaka był znacznie trudniejszy i dla 

niego, i dla jemu współczesnych niż ten, w którym się teraz my znajdujemy. Nieporównanie trudniejszy 

ze względu na straszliwą codzienność okupacji sowieckiej i hitlerowskiej, powszechnie ponoszone wtedy 

ofiary życia i godności ludzkiej oraz związane z tym wybory moralne. 

Ks. Józef Smaczniak wybierać nie musiał – jako gorliwy kapłan i żarliwy patriota, ale przede wszystkim 

chrześcijanin, oddał się bez wahania służbie imperatywowi najwyższemu – służeniu bliźniemu. Wspierał 

represjonowanych, pocieszał skrzywdzonych, uczestniczył w ruchu podziemnym na miejscu dla 

wspierania czynnej walki z tragedią wojny, ale też pomagając w przejściu na Węgry żołnierzom 

września 1939, by na obczyźnie mogli się do walki o wolność i niepodległość włączyć wspólnie z naszymi 

zachodnimi sojusznikami. Niósł nadzieję powrotu dobra.  

Za swą niezłomną postawę, siłę ducha i aktywność zapłacił cenę najwyższą - został zamęczony 

w hitlerowskiej katowni. Przez lata pozostawał jedynie w naszej skromnej pamięci i nielicznych 

publikacjach, dziś nadszedł dzień, że została ona utrwalona prostymi słowami w kamieniu – symbolu 

wszechtrwałości umieszczonym w tej świątyni – Jego nadwórniańskim domu - aby kamień ten pamięć 

o Nim chronił oraz zaszczepiał w sercach tych, którzy Nadwórnę odwiedzą, by ponieśli wspomnienie 

o tym niezłomnym Kapłanie w świat.  

Dla nas, współrealizatorów tego upamiętnienia wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, ale też i wszystkich tu zebranych, jest niezwykłym zaszczytem, 

że dane nam było, po latach, choć w tak skromny sposób przywołać postać ks. Józefa Smaczniaka 

i utrwalić o Nim pamięć.  

Cześć Ci, bohaterski Księże Józefie! 

Do księdza arcybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego oraz księdza proboszcza 

Mateusza Świstaka kierujemy podziękowanie za życzliwe przyjęcie inicjatywy upamiętnienia ks. Józefa 

Smaczniaka w nadwórniańskiej świątyni. 

Jan Skłodowski, prezes Zarządu 

Członkowie Stowarzyszenia „Res Carpathica” 

Warszawa, 25 października 2020 
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Zdjęcia z uroczystości poświęcenia tablicy ku pamięci ks. Józefa Smaczniaka (25.10.2020). Powyżej: 

poświęcenie tablicy przez biskupa Edwarda Kawę. Poniżej ekspozycja planszowa poświęcona księdzu. 

Fot. Roman Sadruk 

 

 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy przedstawil Kurier Galicyjski w swym wydaniu 

internetowym z 28.10.br. oraz w edycji tradycyjnej  – 30.10-16.11 (nr 20 (360) – artykuły Konstantego 

Czawagi: Upamiętnienie ks. Smaczniaka, patrioty i męczennika i Jana Skłodowskiego: Uroczystości 

w kościele w Nadwórnej).  
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Academia ”Res Carpathica”  

W zaostrzającej się sytuacji epidemicznej oraz związanym z nią praktycznym brakiem zainteresowania 

w uczestnictwie, z żalem odwołaliśmy planowane na 14 października spotkanie z naszym Kolegą 

Piotrem Strzałkowskim, który zamierzał przedstawić ilustrowaną multimedialnie Sagę - opowieść 

o historii dwóch rodzin bieszczadzkich. Spotkanie to odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. 

V Biesiada Karpacka  

Z powodów epidemicznych nie odbyła się również planowana na październik br. nasza V Biesiada. 

I choć liczyliśmy na to, że sytuacja będzie mimo wszystko sprzyjająca i nawet zarezerwowaliśmy (dzięki 

aktywności naszego Kol. Jarka Krasnodębskiego) salę prelekcyjną w Zubrzycy Górnej, zdecydowana 

większość Kolegów wcześniej zainteresowanych wyjazdem – zrezygnowała, co przeważyło o podjęciu 

negatywnej w tej kwestii decyzji. Stało się to z żalem tym większym, że poprzednie nasze cztery 

„biesiadne” spotkania były naprawdę udane. Żywimy jednakowoż nadzieję, że w roku przyszłym nasza 

Biesiada będzie mogła się odbyć. 

Medal dla dr. Laurenţiu Batina  

Nadal 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. 

Ministerstwo prosi o kontakt w tej sprawie pod koniec listopada br. 

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

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 przyjmujemy (jak w latach ubiegłych) późną wiosnę, należy jednak brać wstępnie pod 

uwagę opcjonalnie wczesną jesień, a to ze względu na możliwość uzyskania środków finansowych 

w późniejszym terminie, niż bywało to dotychczas. Tematem wiodącym tej konferencji będą Karpaty 

w kulturze (malarstwie, grafice, fotografii, filmie, muzyce itp.), zaś partnerami po stronie ukraińskiej, 

jak poprzednio: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-

Frankiwsku (Stanisławowie) oraz Wiejska Rada w Bystryci (Rafajłowej). 

W końcu września br. (zgodnie z wymaganiami) Stowarzyszenie złożyło stosowny wniosek 

o sfinansowanie projektu do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. 

Nasze składki członkowskie 

Prosimy  Koleżanki i Kolegów o wpłaty składek za rok 2020, nie odkładajcie tej statutowej powinności 

na koniec roku. A jest on już bliski. Zwracamy się też 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. Pozostajemy z nadzieją, że z biegiem czasu będzie pojawiać się 

na nich coraz więcej wiadomości. Zapraszajcie do zapoznawania się z nimi Waszych przyjaciół 

i znajomych. 


