Niepewność sytuacji pandemicznej w 2022 roku zmusza nas do kontynuowania Spotkań Karpackich
w formule online. Odbywać się one będą jak zwykle w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 19 na
platformie Zoom w trybie webinarium. Będą także transmitowane na żywo na kanale YouTube
Towarzystwa Karpackiego, a nagrania z nich udostępnimy na portalu karpaccy.pl.
W tym roku Spotkania poprowadzą nas w wiele ciekawych zakątków Karpat, a ich uczestnicy będą mieli
możliwość goszczenia w swoich domach znakomitych znawców karpackich tematów, których wymieniamy
poniżej w kolejności chronologicznej.
Program
27.01.2022

Wojciech Krukar, Podziały, regiony, nazwy – o granicy między Karpatami Wschodnimi
a Zachodnimi.

24.02.2022

Edward Marszałek, „Wołanie z połonin”, czyli z dziejów ratownictwa w Bieszczadach.

31.03.2022

Leszek Richter, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” jako fenomen
kulturowo-społeczny na pograniczu czesko-polsko-słowackim w Beskidzie Śląskim,
Morawsko-Śląskim i Kisuckim.

21.04.2022

Wasyl Zełenczuk i Leszek Rymarowicz zapraszają na międzynarodową sesję popularnonaukową, poświęconą osobie Petra Szekeryka-Donykiwa i jego powieści pt. „Dido Iwanczik”
– pierwszej napisanej w dialekcie huculskim.

26.05.2022

Ewa Chwałko, Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki.

30.06.2022

Jerzy Kapłon, Historia turystycznego poznania i zagospodarowania Babiej Góry do połowy
XX wieku.

28.07.2022

Ołena Duć-Fajfer, Łemkowie – między zanikiem a rewitalizacją.

25.08.2022

Jurij Nesteruk, O unikalnych roślinach Pasma Czarnohory i historii ich badań.

29.09.2022

Natalia Tarkowska, Utopia wcielona – Zakład Przyrodoleczniczy doktora Apolinarego
Tarnawskiego w Kosowie.

27.10.2022

Tomasz Kosiek, Migranci i zbieracze. Przyczynek do badań lokalnej gospodarki i stosunków
społecznych współczesnej karpackiej wsi. Raport z badań u podnóża Połoniny Krasnej.

24.11.2022

Szymon Modrzejewski, Dajemy życie zmarłym – 36 lat społecznej działalności
Stowarzyszenia „Magurycz”.

22.12.2022

Spotkanie prelegentów i gości Spotkań Karpackich – podsumowanie roku, rozmowy
o górach, naszych planach oraz świąteczne i noworoczne życzenia.

Szczegółowe informacje o kolejnych sesjach Spotkań podawać będziemy na bieżąco na karpaccy.pl
i Facebooku Towarzystwa Karpackiego. Osoby pragnące aktywnie w nich uczestniczyć prosimy o przesłanie
wcześniejszego zgłoszenia na adres: radatk2017@gmail.com. Zaproszenie z linkiem do zalogowania się
prześlemy im na dzień przed Spotkaniem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane regularnym otrzymywaniem zaproszeń na Spotkania Karpackie proszone są o
przesłanie zgłoszenia na adres: julmar3351@gmail.com z następującą 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.
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