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Komunikat I 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną konferencję poświęconą problematyce 

czwartorzędu Polski, która odbędzie się w Polsce Środkowej, na pograniczu Wyżyny 

Przedborskiej, Równiny Piotrkowskiej, Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny 

Szczercowskiej.  

Zgodnie z przewodnim tematem konferencji szczegółową prezentacją będą objęte 

złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają 

kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym 

problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa 

marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, 

przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego.  

Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na 

Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji 

archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania 

wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny 

Szczercowskiej.   

Wyniki badań będą prezentować pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii 

Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracowni Geologii WNG UŁ, 

a także pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska i  Wydziału Nauk 

Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego–

Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie i Oddziału Geologii Morza w Gdańsku. 
 

Komitet Honorowy:  

prof. dr hab. Leszek Marks – Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN 

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ – Dziekan WNG UŁ 

dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr - Dziekan WNoZiKŚ UWr  

 



prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski, WNoZiKŚ UWr 

prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek – Główny Geolog Kraju 

Pan Sławomir Zasada - Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

 
 

Komitet Organizacyjny:  

Przewodniczący:   

dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ 

 

Członkowie: 

dr hab. Piotr Czubla 

dr Danuta Dzieduszyńska 

dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ 

dr Jan Stanisław Goździk 

mgr inż. Marek Waldemar Jończyk - Dział Geologii KWB Bełchatów   

dr hab. Piotr Kittel 

dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ 

dr hab. Małgorzata Roman, prof. UŁ 

mgr Joanna Rychel - PIG-PIB 

mgr Bartosz Stępień 

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska 

 

Sekretariat konferencji:  

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska - KGiP WNG UŁ 

mgr Joanna Rychel - PIG-PIB 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:  

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji będzie miało miejsce w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Wawrzkowiźnie. Informacje o położeniu i dojeździe do miejsca zakwaterowania są 

dostępne na stronie internetowej  

http://wawrzkowizna.com.pl/pl/strona-glowna 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:  

 

Dzień 1 (04.09.2017.)  

do godz.13:00 - przyjazd i rejestracja uczestników 

13:00 – 14:00 - obiad 

14:00 – 16:30 - sesja referatowa: referaty wprowadzające 

17:30 – 19:30 - sesja referatowa 

20:00 - kolacja  

 

Dzień 2 (05.09.2017.)  

8:00 – 9:00 - śniadanie  

9:00 – 12:00 - sesja referatowa 

13:00 – 14:00 - obiad 

14:30 – 19:30 - sesja referatowa i sesja posterowa 

20:00 - uroczysta kolacja 

 

http://wawrzkowizna.com.pl/pl/strona-glowna


Dzień 3 (06.09.2017.)  

8:00 – 9:00 - śniadanie  

9:00 – 19:00 - wycieczka terenowa Plejstocen rowu Kleszczowa 

20:00 - kolacja 

 

Dzień 4 (07.09.2017.)  

8:00 – 9:00 - śniadanie  

9:00 – 19:00 - wycieczka terenowa Warciańska strefa marginalna na południe od Łodzi 

20:00 - ognisko 

 

Dzień 5 (08.09.2017.)  

8:00 – 9:00 - śniadanie  

9:00 – 13:00 - sesja terenowa Torfowiska Polski Środkowej – wybrane problemy 

14:00 - obiad i zakończenie konferencji 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: 

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska 

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88 

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ 

stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl 

tel. 42 665-59-64 (-60) 

 

KOSZTY  

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie 950 zł i obejmie noclegi z wyżywieniem 

(tradycyjną uroczystą kolacją oraz ognisko), materiały konferencyjne, a także udział w wycieczkach 

terenowych.  

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego: 88 1240 

3028 1111 0010 2942 8031 

W tytule wpłaty prosimy o następujący dopisek: Stratygrafia 2017 oraz imię i nazwisko. 

Osoby, które dokonają wpłaty jeszcze w bieżącym roku prosimy o przesłanie informacji mailowej 

stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl o fakcie przelania pieniędzy. Ułatwi to szybkie wystawienie faktury.  

  

PUBLIKACJA  

Streszczenia referatów i posterów zostaną zamieszczone w publikacji konferencyjnej.  

Teksty w formie elektronicznej, format doc, do 3 stron tekstu standardowego + podpisane załączniki 

w oddzielnych plikach, w formacie cdr (Corel do wersji 15) lub tiff, prosimy przesyłać na adres:  

dr Lucyna Wachecka-Kotkowska 

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ 

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88 

stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl 

tel.: (48)-42-665-59-64 

lub 

mgr Joanna Rychel 
Państwowy Instytut Geologiczny-PIB 

mailto:stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl
mailto:stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl
mailto:stratygrafia2017@geo.uni.lodz.pl


00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 
joanna.rychel@pgi.gov.pl 
tel.: (48)-22-45-92-525 

 
W tomie zostaną wydrukowane streszczenia, które będą nadesłane w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 15 maja 2017 r. Prosimy o jak najszybsze przesyłanie streszczeń, referatów i posterów. Ze 

względu na ograniczony czas trwania sesji referatowych zachęcamy do przygotowania prezentacji 

graficznych w formie posterów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych referatów, organizatorzy 

zastrzegają sobie możliwość ich zamiany na komunikaty lub krótkie wystąpienia podczas dyskusji 

plenarnej.  

Po konferencji istnieje możliwość publikacji przedstawionych wyników badań w postaci oryginalnych 

artykułów naukowych przygotowanych w języku polskim w Acta Geographica Lodziensia (11 p., lista 

B) lub w języku angielskim w Studia Quaternaria (14 p., lista B). 

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY  

• do 15.03.2017. – przesłanie karty uczestnictwa  

• do 31.03.2017. – Komunikat II  

• do 15.05.2017. – przesłanie streszczenia referatu lub posteru  

• od 5.11.2016. do 31.05.2017. – wpłata kosztów udziału w konferencji  

• do 31.07.2017. – Komunikat III  

• 04.09.2017. – początek XXIV Konferencji  

• 01.10.2017. – termin składania artykułów do wybranych czasopism 

 

 

Zapraszamy serdecznie! 

dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ 

juliusz.twardy@geo.uni.lodz.pl 

mailto:joanna.rychel@pgi.gov.pl

