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Trekking w Swanetii, czyli tam i z powrotem

[1]
Opis wydarzenia:
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Toruniu zaprasza na prelekcję poświęconą Swanetii.
Swanetia to wysokogórski region Gruzji, cechujący się rozległymi pejzażami śródgórskich dolin
otoczonych szczytami o wysokości 3000 do 5000 metrów. Charakterystyczną cechą swaneckiego
krajobrazu są liczne średniowieczne baszty obronne, które sprawiają, że niektóre wioski mogą
kojarzyć się z Manhattannem. Z tego względu oraz z powodu wyjątkowej kultury, region ten został
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Aby poznać i poczuć (w nogach) ten niezwykły
region warto udać się na kilkudniową pieszą wędrówkę z Mestii do położonego na wysokości ponad
2000 metrów u stóp pięciotysięcznika Shkhary Uszgulii, śpiąc po drodze w domach z basztami,
stołując się u swaneckich gospodyń. A trek nie obył się bez przygód, o których opowie prelegent.
Prelegent:

Przemysław Charzyński, dr hab., prof UMK, gleboznawca, podróżnik i jednocześnie badacz z
zakresu turystyki kulturowej, w szczególności kulinarnej. Przewodniczący Komisji Edukacji
Glebowej Polskiego Towarzystwa Gleboznawstwa, wiceprzewodniczący grupa roboczej
SUITMA (gleb obszarów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, górniczych i
wojskowych) Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych, a także przewodniczący
Regionalnego Komitetu Olimpiady Geograficznej w Toruniu oraz członek rady naukowej
Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej. Jest także wydziałowym koordynatorem
programu Erasmus+. Jego hobby to podróże, komiks frankofoński, wino i fotografia.
Dotychczas odwiedził ponad 100 państw.
Wstęp: wolny
Prelekcja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMK, ul. Lwowska 1, sala 104, z jednoczesną transmisją online z wykorzystaniem
platformy Microsoft Teams - kliknij tutaj, aby przejść do strony. [2]
Wydarzenie na FB - kliknij tutaj, aby przejść do strony wydarzenia. [3]
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