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KOMUNIKAT nr 1 



Szanowni Państwo! 

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  

Ogólnopolską Konferencję Naukową z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii pt.: „Zmienność 

klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania”. Konferencja ma na celu 

podsumowanie i popularyzację działalności i osiągnięć Zakładu. W szerszym kontekście  ma 

zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia z zakresu meteorologii i klimatologii, ważne z punktu 

widzenia postępu i rozwoju prac badawczych dotyczących klimatu Polski i Europy prowadzonych 

w ośrodkach naukowych w Polsce. 

 

Proponowane tematy konferencji: 

 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne i opadowe w Polsce i Europie; 

 Zmienność cyrkulacji atmosferycznej nad Europą; 

 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na koncentrację i transport zanieczyszczeń; 

 Rekonstrukcje serii danych meteorologicznych; 

 Występowanie ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i ich uwarunkowania; 

 Zmiany klimatu i ich konsekwencje; 

 Modelowanie i scenariusze zmian klimatu. 

 

 



KOMITET NAUKOWY 

prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Przewodniczący 

prof. dr hab. Ewa Bednorz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Polska Akademia Nauk) 

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (Uniwersytet Łódzki) 

prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

prof. UŚ dr hab. Ewa Łupikasza (Uniwersytet Śląski) 

prof. dr hab. inż. Bożena Michalska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) 

prof. dr hab. Mirosław Miętus (Uniwersytet Gdański) 

prof. dr hab. Krzysztof Migała (Uniwersytet Wrocławki) 

prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Uniwersytet Śląski) 

prof. dr hab. Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (Uniwersytet Jagielloński) 

prof. dr hab. Joanna Wibig (Uniwersytet Łódzki) 

prof. UW dr hab. Elwira Żmudzka (Uniwersytet Warszawski) 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY  

prof. UAM dr hab. Leszek Kolendowicz – Przewodniczący  

mgr Hanna Forycka-Ławniczak - Sekretarz 

prof. dr hab. Ewa Bednorz 

dr Bartosz Czernecki 

dr Marek Półrolniczak 

dr Katarzyna Szyga-Pluta 

dr Mateusz Taszarek 

dr Arkadiusz M. Tomczyk 

mgr Sebastian Kendzierski 

 

 



TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku na Wydziale Nauk Geograficznych  

i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy Krygowskiego 10.  

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy dokonać za pomocą formularza elektronicznego  

https://goo.gl/forms/biRA6TZ0z2hJGYzx1 do 30 czerwca 2019 roku.  

 

FORMA PREZENTACJI 

Uczestnicy mogą zaprezentować wyniki badań w ramach sesji referatowych oraz sesji posterowej. 

Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji nie dłuższych niż 15 min. w formacie .ppt, .pptx, 

.pdf. Preferowany rozmiar posteru A1 lub A0.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ostatecznej formy wystąpienia. 

 

OPŁATA UCZESTNICTWA  

Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych. 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, 

przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. 

Termin płatności oraz dane do przelewu zostaną podane w komunikacie nr 2. 

 

KONTAKT 

klimat50@amu.edu.pl 

tel. 61 829 62 69  

https://goo.gl/forms/biRA6TZ0z2hJGYzx1

