
Komunikat 2 

Konferencja naukowa 

„Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” 

Kraków-Rabka 10-12.09.2018 r. 

 

Szanowni Państwo! 

 W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 

konferencji fluwialnej, organizowanej w Krakowie i w Karpatach Zachodnich przez Zakład 

Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Konferencja jest organizowana pod patronatem  Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej 

Akademii Nauk i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.  

Spotkanie to odbędzie się w 50-lecie powołania Zakładu Geomorfologii w 

Uniwersytecie Jagiellońskim oraz opublikowania przez Profesora Ludwika Kaszowskiego 

pierwszej w Polsce pracy fluwialnej o efektach mnożnikowych. Celem konferencji jest 

zaprezentowanie wyników wieloletnich badań geomorfologów, hydrotechników i hydrologów 

krakowskich, realizowanych w korytach rzek karpackich. Jest to więc okazja do prezentacji 

wyników całego środowiska krakowskiego. W konferencji zapowiedzieli udział 

przedstawiciele IGiGP UJ, IG UP, IGiPZ PAN, IOP PAN, PK.  

Konferencja rozpocznie się sesją referatową w IGiGP UJ, a następnie będzie 

kontynuowana w Rabce-Zdrój i w wybranych dolinach rzek karpackich. W Rabce-Zdrój 

przewidywana jest też sesja posterowa, na która można zgłaszać propozycje tematów posterów. 

Sesja terenowa planowana jest w dolinach: Raby, Mszanki, Ochotnicy, Dunajca, Białki, 

Białego Dunajca, Czarnego Dunajca, Skawy i Chechła. Liczba uczestników może wynosić 

maksymalnie 50 osób. Streszczenia referatów i posterów (do jednej strony, maksymalnie 2200 

znaków) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2018 r.  

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 600 zł.  

 

                          W imieniu Komitetu Organizacyjnego  

dr hab. Elżbieta Gorczyca      

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień 

 

 

Wpłaty należy dokonać do 31 maja br. na konto; 

Wydział Geografii i Geologii UJ 

Nr rachunku bankowego: PEKAO III O. w Krakowie 09 1240 2294 1111 0010 6987 0708 

Z dopiskiem: „Konferencja fluwialna” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika 



W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: 

- transport autokarem, 

- noclegi w Rabce-Zdrój (Parkowy Dworek, ul. Władysława Orkana 26 

34-700 Rabka-Zdrój), 

- śniadania, obiad, obiadokolację, suchy prowiant w terenie, uroczystą kolację, 

- przerwy kawowe, 

- materiały konferencyjne. 

 

Ramowy Program 

10.09.2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7,    

Kraków 

9:00-10:00 – rejestracja uczestników 

10:00 – uroczyste rozpoczęcie konferencji 

10:30-14:00 – sesja referatowa (referaty zamawiane) 

14:00-15:00  – obiad 

15:00-16:00 – sesja referatowa (referaty zamawiane) 

16:15 – wyjazd do Rabki-Zdrój 

17:00-18:00 – punkt pierwszy sesji terenowej (Lubień –Raba) 

18:00-19:00 – przejazd do Rabki-Zdrój 

19:30 – uroczysta kolacja 

11.09.2018, Sesja terenowa 

8:00-8:45 – śniadanie 

9:00-17:00 – sesja terenowa (Raba, Mszanka, Kamienica, Ochotnica, Dunajec, Białka, Biały    

Dunajec) 

17:30-18:30 – obiadokolacja 

18:30-20:30 – sesja posterowa i dyskusja 

12.09.2018, Sesja terenowa 

8:00-8:45 – śniadanie 

9:00-17:00 – sesja terenowa (Czarny Dunajec, Skawa, Chechło)  

Planowany przyjazd do Krakowa na godzinę 18:00 



Dodatkowe informacje zostaną przesłane w kolejnym komunikacie wraz z potwierdzeniem 

otrzymania zgłoszenia na adres podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Informacji udzielają:  

dr hab. Elżbieta Gorczyca       elzbieta.gorczyca@uj.edu.pl 

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień    kazimierz.krzemien@uj.edu.pl 

 


