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Przewidujemy prowadzenie obrad w godz. 9.00-18.00. Obrady rozpoczną wystąpienia 
okolicznościowe oraz wystąpienia zaproszonych gości. 

Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień – referatów (15 min. prezentacji + 5 min. dyskusji) 
bądź posterów (format A0) przesyłając kartę zgłoszeniową na adres radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl lub 
janusz.dworniczak@im.gda.pl. 

Uczestnictwo w obradach Sympozjum jest bezpłatne. Jednakże koszty dojazdów, noclegów 
i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 
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prof. dr hab. Wacław Florek     
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prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk    
Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński 

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski    
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prof. dr hab. Szymon Uścinowicz     
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dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG     
Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański 

dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM    
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
 
Komitet Organizacyjny: 

dr Kazimierz Szefler   prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 
dr Benedykt Hac   dr Radosław Wróblewski 
dr Janusz Dworniczak

 
 
Sekretariat   
 Radosław Wróblewski  Janusz Dworniczak 
 radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl janusz.dworniczak@im.gda.pl 

Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Oceanografii Operacyjnej, 
Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 

Pracownia Geomorfologii Morskiej, ul. Abrahama 1, 80-307 Gdańsk 


