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GEOLOGIA MORZA 

TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI 

PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI 

 

KONFERENCJA DEDYKOWANA  
PROF. DR. HAB. STANISŁAWOWI LORENCOWI 

 
 

Poznań, 7-9 listopada 2013 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez 
Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Tematem przewodnim jest geologia morza, która 

należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk 
geologicznych. Morza i oceany pokrywają ponad 70% naszej 
planety i stanowią źródło wielu bogactw naturalnych, ale niosą ze 
sobą również zagrożenia. Badania współczesnych procesów w 
morzach i oceanach stanowią aktualistyczny przewodnik do 
interpretacji skał starszych okresów geologicznych. 
Równocześnie, badania tych ostatnich pozwalają na studia nad 
ewolucją oceanów, dają wgląd w skutki procesów, które trudno 
dzisiaj bezpośrednio obserwować, jak i pozwalają weryfikować 
prognozy przyszłości. Konferencja stanowi próbę stworzenia 
okazji do  wymiany doświadczeń badaczy pracujących na Bałtyku 
i innych morzach oraz tych, którzy badają kopalne skały osadowe 
i wulkaniczne powstałe w morzach i oceanach. 
 
Konferencja jest dedykowana Profesorowi Stanisławowi 
Lorencowi - wieloletniemu dyrektorowi instytutów geologicznych 

we Wrocławiu i Poznaniu oraz rektorowi Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Profesor Stanisław Lorenc swoją karierę badawczą 
zaczął od badania skał osadowych (anhydryty, wapienie) 
powstałych w środowiskach morskich. W okresie późniejszym 
rozpoczął badania osadów oceanicznych i szelfowych, które 
prowadzi do dziś. Miał również znaczący wkład we włączanie 
polskich geologów w te badania. Uczestniczył w projektach 
badawczych realizowanych na Oceanie Spokojnym 
(współodkrywca Foundation Seamount Chain), Oceanie 
Indyjskim, na Morzu Południowochińskim, wybrzeżu Morza 
Andamańskiego i fiordach Spitsbergenu.  
 
 
     Zapraszamy ! 
 
      
     Organizatorzy 
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Komitet honorowy konferencji:  
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak - rektor UAM 
Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski - rektor UAM w latach 1990 - 1996 
Prof. dr hab. Józef Górski - dyrektor IG UAM 
Prof. dr hab. Janusz Janeczek - rektor UŚ w latach 2002 - 2008 
Prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak - dziekan WNGiG UAM 
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - przewodniczący KNG PAN 
Prof. dr hab. Michał Sachanbiński - rektor SWRAiZ 
 
Komitet naukowy konferencji: 
Prof. dr hab. Marian A. Gasiński 
Prof. dr hab. Ryszard A. Kotliński 
dr Regina Kramarska 
Prof. dr hab. Ryszard Kryza 
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc 
Prof. dr hab. Stanisław R. Massel 
Prof. dr hab. Stanisław Musielak 
Prof. dr hab. Jan Przybyłek 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak 
Prof. dr hab. Piotr Roniewicz 
Prof. dr hab. Karol Rotnicki 
Prof. dr hab. Stanisław Rudowski 
Prof. dr hab. Wojciech Stankowski 
Prof. UG dr hab. Małgorzata Witak 
Prof. dr hab. Andrzej Witkowski 
 
Komitet organizacyjny konferencji: 
Prof. dr hab. Andrzej Muszyński - przewodniczący 
dr Julita Biernacka 
dr Agata Duczmal-Czernikiewicz 
dr Robert Jagodziński 
dr Stanisław Koszela 
mgr Marta Mitręga - sekretarz 
dr Monika Nowak 
dr Joanna Rotnicka 
dr Katarzyna Skolasińska 
mgr Beata Sternal - sekretarz 
dr Witold Szczuciński
 
Miejsce: 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27, Poznań 
 
Język konferencji: 
Wykłady zaproszonych gości zagranicznych będą w języku angielskim, 
natomiast pozostałe sesje będą w języku polskim. 
 
Planowane sesje:  
W ramach konferencji planowana jest: 

 sesja wstępna z zaproszonymi przeglądowymi wykładami gości 
zagranicznych,  

 sesje tematyczne poświęcone: środowiskom głębokomorskim, 
środowiskom szelfowym, wybrzeżom morskim, geozagrożeniom 
i paleoceanografii (sesje i ich zakres zostaną ustalone przez 
komitet naukowy i organizacyjny na podstawie nadesłanych 
zgłoszeń). 

 
 
 
 



Geologia morza - teraźniejszość kluczem do przeszłości                                                     Komunikat 1 

 3 

Materiały konferencyjne: 
Planowane jest przygotowanie tomu abstraktów konferencyjnych. Istnieje 
możliwość opublikowania zespołu artykułów pokonferencyjnych w 
czasopiśmie Geologos. Szczegóły zostaną podane w kolejnym 
komunikacie. 
 
Noclegi: 
Poznań dysponuje bardzo szeroką ofertą bazy noclegowej. Organizatorzy 
rezerwują ograniczoną ilość miejsc w pokojach gościnnych akademików 
uniwersyteckich. Szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie. 
 
Koszty uczestnictwa: 
Szczegóły zostaną podane w drugim komunikacie. 
 
Informacje o konferencji: 
Kolejne komunikaty i aktualizacje informacji o konferencji będą ukazywać 
się na stronie internetowej: www.geologiamorza.amu.edu.pl 
 
Terminy: 
luty 2013 – drugi komunikat 
15 czerwca 2013 – termin nadsyłania zgłoszeń, rezerwacji noclegu (w 
akademikach UAM) oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej 
1 września 2013 – termin nadsyłania abstraktów 
30 września 2013 – trzeci komunikat ze szczegółowym programem 
7-9 listopada 2013 – konferencja 
 
Kontakt: 
mgr Beata Sternal, mgr Marta Mitręga 
Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań 
tel. +61 829 6038, +61 829 6039 
geomor@amu.edu.pl 
 

 


