
 
 
W 2023 roku Spotkania Karpackie będziemy kontynuowali w formule online. Odbywać się one będą  
(z małymi wyjątkami) tak, jak dotąd 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. 

P r o g r a m  

27.01.2022  Adrian Dudziak, Piotr Bobak, Łukasz Witkowski, Łukiem Karpat 2021. 

  2.03.2022  Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR, O Łotoczce, Łopienniku i Łopience. 

30.03.2022  Prof. dr hab. Michał Parczewski, Początki Łemkowszczyzny – fakty i mity. 

27.04.2022  Jerzy Barylak, Witold Grzesik, Michał Grzelązka, Piotr Kamiński, O wyprawach Towarzystwa 
Karpackiego w góry rumuńskiego Marmaroszu (2021 i 2022).  

25.05.2022  Dr Ewa Baniowska-Kopacz, Relikty struktury osadniczej a życie społeczności wiejskiej 
Beskidu Śląskiego. 

29.06.2022  Dr Anna Pigoń, Kobiety Tatr. Góralki, taterniczki, turystki. 

27.07.2022  Bogdan Gocz, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej z perspektywy gospodarza. 

31.08.2022  Lesław Piekło, Jak zakochałem się w Głównym Szlaku Beskidzkim. 

28.09.2022  dr Bartłomiej Chromik, dr Tadeusz Baraniuk, Bojkowszczyzna zza Sanu – kraina epickich 
narracji. 

26.10.2022  Prof. dr hab.Bogdan Zemanek, O zmianach we florze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

30.11.2022  Dr Aleksander Stepanenko, dr Leszek Rymarowicz, Karpaty w życiu i twórczości Bogdana 
Lepkiego. 

15.12.2022  Dr Franciszek Wasyl, Kuty nad Czeremoszem – mała stolica Ormian polskich.  

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 prze-
słanie zgłoszenia na adres: radatk2017@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. 

Leszek Rymarowicz, Juliusz Marszałek 


