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serdecznie zapraszają na: 
 

XIII Warsztaty Młodych Geomorfologów 
21-23 kwietnia 2020, Szymbark 

 

Współczesne procesy geomorfologiczne w obszarach górskich 

 
 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich wraz współorganizatorami pragną 

zaprosić młodych geomorfologów – doktorantów i studentów studiów magisterskich – do wzięcia 

udziału w kolejnych XIII Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w Stacji Badawczej 

IGiPZ PAN w Szymbarku w dniach 21-23 kwietnia 2020 r. Warsztaty organizowane są od 2006 r. 

i nawiązują do podobnych spotkań warsztatowych dla młodych adeptów geomorfologii, 

organizowanych przez British Geomorphological Research Group (BGRG), które odbywają się 

corocznie w Windsorze (Wielka Brytania). 



  

Kolejna edycja Warsztatów Młodych Geomorfologów poświęcona będzie współczesnym 

procesom geomorfologicznym w obszarach górskich, uruchamianym przez czynniki naturalne, jak i 

przez człowieka. Współcześnie badania tych procesów reprezentują podejście ilościowe – za 

sprawą nowoczesnych metod pomiarowych oraz jakościowe – w kontekście przemian rzeźby. 

Warsztaty będą miały charakter terenowy poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym. 

We wprowadzeniu poruszane będą zagadnienia dotyczące:  

- etapów formowania górotworu karpackiego w świetle najnowszych koncepcji geologicznych, 

- rzeźby strukturalnej Karpat - przykłady regionalne. 

W trakcie XIII WMG przeprowadzone będą zajęcia w zakresie: 

- spływu wody i spłukiwania gleby na stokach karpackich, 

- ruchów masowych (podstawy teoretyczne, metody obliczeniowe), 

- dendrogeomorfologii w obszarach osuwiskowych, 

- rozpoznania geotechnicznego: właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów, zasady prowadzenia 

dokumentacji geotechnicznej,  

- wpływu zbiorników zaporowych na morfologię koryt rzecznych oraz przekształceń morfologii 

zboczy dolin w obrębie strefy brzegowej zbiorników zaporowych.  

Podczas Warsztatów planowana jest sesja posterowa, podczas której będzie możliwość 

prezentacji badań własnych. 

Orientacyjny koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 300 PLN i obejmuje:  

 noclegi w Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku,  

 śniadania i obiady, 

 przerwy kawowe, 

 materiały warsztatowe, 

 przejazdy autobusem w trakcie sesji terenowych. 

Osoby zainteresowane udziałem w Warsztatach prosimy o przesyłanie zgłoszeń według 

załączonego formularza do dnia 01.03.2020 na adres e-mail: anna.orlowska@poczta.umcs.lublin.pl 

Płatność przelewem do dnia 20.03.2020 na konto SGP: Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań nr 

konta: 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623 z dopiskiem” „WMG 2020 – Imię i Nazwisko”. 

 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Warsztatach Młodych Geomorfologów! 
     

    W imieniu Komitetu Organizacyjnego: 
dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała (IGiPZ PAN w Krakowie) 
dr Piotr Demczuk (UMCS w Lublinie) 
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