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Geomorfolodzy z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie 

Geomorfologów Polskich zapraszają do uczestnictwa w XII Zjeździe Geomorfologów Polskich, który 

odbędzie się pod hasłem “Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska”. Główną 

ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań prowadzonych w polskich ośrodkach 

geomorfologicznych. Nacisk położony będzie na współczesne procesy geomorfologiczne i ich związek 

z aktualnie obserwowanymi zmianami środowiska spowodowanymi działalnością człowieka. 

Zrozumienie tych zagadnień jest podstawą do racjonalnej oceny stanu obecnego i prognozowania 

przyszłych zmian w krajobrazach Ziemi. Głównie temu poświęcone zostaną sesje planarne, na które 

zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z zagranicznych ośrodków naukowych. Jednakże sesje 

tematyczne obejmować będą tradycyjnie bardzo szeroki zakres problematyki. Zapraszamy więc 

wszystkich, którzy chcą zaprezentować wyniki swoich badań dotyczących zarówno procesów 

współczesnych, jak i zagadnień paleogeograficznych. Zapraszamy również do przedstawienia 

możliwości stosowania nowych technik pomiarowych i metod analizy wyników w badaniach stricte 

geomorfologicznych oraz prowadzonych we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin 

naukowych. Liczymy, że nasz zjazd będzie prawdziwie interdyscyplinarnym forum wymiany poglądów. 

Możliwości opublikowania wyników badań przedstawianych w trakcie Zjazdu w formie artykułów 

naukowych w czasopiśmie Landform Analysis zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie. 
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Tadeusz Ciupa (UJK)      Wojciech Tylmann – przewodniczący 

Stanisław Fedorowicz (UG)     Marcin Winowski – skarbnik 

Jacek Forysiak (UŁ)       Piotr Czubla 

Piotr Gębica (UR)       Katarzyna Kozłowska 

Zdzisław Jary (UWr)      Karolina Molisak 

Ireneusz Malik (UŚ)       Damian Moskalewicz 

Małgorzata Mazurek (UAM)     Patryk Sitkiewicz 

Paweł Molewski (UMK)      Karol Tylmann 

Andrzej Osadczuk (USz)      Dawid Weisbrodt 

Ewa Smolska (UW)       Piotr Paweł Woźniak 

Sławomir Terpiłowski (UMCS)     Radosław Wróblewski 

Zofia Rączkowska (IGiPZ PAN)     Maurycy Żarczyński 

 

 

8 września (wtorek) – ice breaker 

9 września (środa) – otwarcie konferencji, sesja plenarna, sesja posterowa, walne zebranie SGP 

10 września (czwartek) – sesja plenarna, sesje tematyczne, spotkanie młodych geomorfologów, 

uroczysta kolacja 

11 września (piątek) – sesja posterowa, sesja plenarna, zamknięcie konferencji 

 

 

Sesje plenarne obejmować będą m.in. referaty zaproszone wygłoszone przez specjalistów 

o międzynarodowej renomie. Swoje wystąpienia potwierdzili: Martin Grosjean (University of Bern, 

Szwajcaria), Vincent Rinterknecht (CNRS, Meudon, Francja), Mauro Soldati (University of Modena and 

Reggio Emilia, Włochy), Karl Stattegger (UAM Poznań, Polska), Mark Williams (University of Leicester, 

Wielka Brytania). 

 

 

Ostateczna lista sesji tematycznych ustalona zostanie na podstawie tematyki zgłoszeń uczestników. 

Generalną zasadą przyjętą przez organizatorów jest ograniczenie czasu trwania sesji tematycznych 

na korzyść sesji posterowych, które zdecydowanie lepiej integrują uczestników konferencji. W ramach 

sesji tematycznych planujemy wystąpienia w formie referatów (15 min + 5 min dyskusja). Liczba 

referatów w poszczególnych sesjach tematycznych będzie dostosowana do możliwości czasowych, 

a pozostałe zgłoszone tematy będą mogły być zaprezentowane w formie posterów. O formie 

prezentacji danego tematu decydować będą osoby prowadzące poszczególne sesje. Wstępnie 

proponowane przez organizatorów sesje to: geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, geomorfologia 

fluwialna, geomorfologia strukturalna, geomorfologia eoliczna, geomorfologia wybrzeży morskich, 

procesy stokowe, rekonstrukcje zmian środowiska, GIS i metody badań w geomorfologii, 

georóżnorodność i geostanowiska, geoarcheologia. 

KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET NAUKOWY 

PROGRAM RAMOWY 

SESJE PLENARNE 

SESJE TEMATYCZNE 



   

 

W zależności od liczby zgłoszeń planujemy jedną lub dwie duże sesje posterowe. Sesje obejmować 

będą 1-minutowe wystąpienia prezentujące ogólną tematykę posterów (PowerPoint) oraz tradycyjną 

prezentację plakatu połączoną z dyskusją z osobami zainteresowanymi. Podczas sesji odbędzie się 

także konkurs z nagrodami na najlepszy poster przygotowany przez młodego naukowca (magistrant, 

doktorant). 

 

 

Propozycja 1: Północne Kaszuby (12.09, koszt 150 zł, prowadzący: Mirosław Błaszkiewicz, Weronika 

Danel, Łukasz Elwirski, Danuta Król, Karolina Leszczyńska, Damian Moskalewicz, Dawid Weisbrodt). 

W ramach tej sesji przewidziane jest zwiedzanie statku badawczego OCEANOGRAF w dniu 11.09 

wieczorem, jednakże ostateczna decyzja w tej kwestii uzależniona jest od planu rejsów statku. 

Propozycja 2: Słowiński Park Narodowy (11–12.09, koszt 230 zł, prowadzący: Ryszard K. Borówka, 

Maciej Dłużewski, Piotr Gierszewski, Joanna Kozakiewicz, Mirosław Rodzewicz, Joanna Rotnicka, 

Karl Stattegger, Jędrzej Wierzbicki, Wojciech Włodarski, Anna Zmarz). 

Propozycja 3: Południowa Szwecja (11–16.09, koszt 2500-2650 zł, prowadzący: Piotr Paweł Woźniak 

i Piotr Czubla). 

 

 

Wczesna rejestracja (do 28 lutego 2020):  

 pełne uczestnictwo – 500 zł  

 członkowie SGP – 400 zł 

 emeryci, doktoranci i studenci – 300 zł  

 

Normalna rejestracja (po 28 lutego 2020):  

 pełne uczestnictwo 600 zł 

 członkowie SGP – 500 zł 

 emeryci, doktoranci i studenci – 400 zł 

 

 

28.02.2020 – termin zgłoszeń udziału w 

sesjach terenowych 

31.05.2020 – termin nadsyłania 

abstraktów wystąpień konferencyjnych 

31.05.2020 – drugi komunikat 

31.08.2020 – trzeci komunikat 

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego 

na stronie www.sgp2020.ug.edu.pl. Przesyłanie abstraktów odbywać się będzie za pośrednictwem 

odrębnego formularza, który jest również zamieszczony na stronie www.sgp2020.ug.edu.pl. Wpłaty 

prosimy kierować na konto SGP (Santander Bank Polska, nr konta 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623) 

z tytułem „IMIĘ NAZWISKO ZJAZD SGP”. Koszt uroczystej kolacji wynosi dodatkowo 100 zł, osoby 

zainteresowane powinny doliczyć tę kwotę do wpisowego. 

SESJE TERENOWE 

WPISOWE WAŻNE DATY 

SESJE POSTEROWE 

http://www.sgp2020.ug.edu.pl/
http://www.sgp2020.ug.edu.pl/

