Program
28.01.2021
Paweł Kusal, Stanisław Kryciński, O drewnianych cerkwiach galicyjskich Karpat – prelekcja połączona
z prezentacją albumu „Cerkwie Galicji Wschodniej” wydanego przez Wydawnictwo „Libra”.
25.02.2021
Aleksander Dymek, Dwa tygodnie pandemicznej włóczęgi po Karpatach Rumuńskich.
25.03.2021
Andrzej Potocki, Baligrodzko-leskie korzenie rodziny Horowitzów – chasydzkich cadyków którzy
zdominowali środkową Galicję.
29.04.2021
Dariusz Dyląg, Gorgańska „wojna na pędzle” w latach 2006-2008 – czyli skąd się wzięły błędy w
kolorach szlaków na mapach turystycznych.
27.05.2021
Jerzy Montusiewicz, Jerzy Warakomski, Hnitesa: historia, tożsamość i turystyka.
24.06.2021
Witold Grzesik, Lekcja pokory – czyli o 10 latach remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych.
30.09.2021
Patrice M. Dabrowski, „Odkrywanie” Karpat: Epizody w obrazowaniu i przekształcaniu pogranicznych
pasm górskich Polski i Ukrainy.
28.10.2021
Witold Grodzki, Od jaru Menczyła pod Kreczelą do doliny Sanu pod Przemyślem. Rzecz o żeliwnych
słupkach (nie tylko granicznych).
25.11.2021
Huculszczyzna – Sympozjum vincenzowskie w 50. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza.
Prowadzącym będzie Jan A. Choroszy.
16.12.2021
Karpackie spotkanie świąteczne członków i sympatyków TK, w szczególności uczestników Spotkań
Karpackich online.
Spotkania Karpackie będą się odbywały w ostatni czwartek miesiąca zawsze o godzinie 19 na platformie
Zoom w trybie webinarium, to znaczy słuchaczy nie będzie widać ani słychać, gdyż ich kamery i
mikrofony pozostaną na stałe wyłączone. Widoczni będą tylko prelegenci, a komunikacja z nimi
będzie się odbywać jedynie przy użyciu czatu.
W połowie każdego miesiąca na stronie internetowej Towarzystwa (www.karpaccy.pl) będzie
umieszczona informacja o kolejnym Spotkaniu i link, który należy uruchomić najwcześniej na 5 minut
przed jego rozpoczęciem.
Osoby zainteresowane regularnym otrzymywaniem zaproszeń na Spotkania Karpackie na własną
skrzynkę mailową, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: julmar3351@gmail.com z adnotacją

„Zaproszenia na Spotkania TK. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail tylko przez
Towarzystwo Karpackie do wzajemnych kontaktów.”
Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wsparcie programu popularyzacji problematyki karpackiej
prowadzonego przez nasze Towarzystwo poprzez wpłatę darowizny na konto: nr 75 1020 1185 0000
4602 0074 3104, z adnotacją „Spotkania Karpackie”. Za każdą wpłatę będziemy ogromnie
zobowiązani. „Spotkania Karpackie” realizowane są wyłącznie siłami społecznymi w ramach
działalności statutowej Towarzystwa Karpackiego, prelegenci i prowadzący nie otrzymują
honorariów.

