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Komunikat 1 
Zapraszamy Państwa do udziału w kameralno-terenowej sesji naukowej, podczas której zaprezentowane 

i przedyskutowane zostaną wyniki obecnie prowadzonych badań form i osadów akumulowanych po fazie 
maksymalnego zasięgu lądolodu wisły do początku ocieplenia interglacjalnego holocenu. Szczególny nacisk chcemy 
położyć na badania dotyczące paleogeografii młodszego dryasu.  

Celem sesji jest przedstawienie poglądów na temat zmian funkcjonowania środowiska po fazie maksymalnego 
zasięgu lądolodu wisły i pessimum klimatycznego na Niżu Środkowoeuropejskim. Geologiczne, geomorfologiczne 
i paleoekologiczne badania prowadzone w różnych geomorfologicznie obszarach i różnych środowiskach 
sedymentacyjnych dają podstawy do rekonstrukcji zmian środowiska w zarysowanym okresie, jednak w wielu 
przypadkach prowadzą do rozbieżnych wniosków. Prezentacja poglądów oraz ich przedyskutowanie mogą umożliwić 
uzyskanie bardziej spójnego obrazu paleogeografii kilku tysięcy lat poprzedzających holocen.  

W części terenowej organizatorzy zaprezentują stanowiska w dolinie Warty (Kotlina Sieradzka), w których 
udokumentowana została reakcja biotycznych i abiotycznych składowych środowiska na późnovistuliański cykl zmian 
klimatycznych, a przede wszystkim na ochłodzenie młodszego dryasu. 
 
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 
13-14 czerwca 2022 r.  

Pensjonat „W szczerym polu”; adres:  Popów 19, 99-235 Pęczniew; https://wszczerympolu.pl 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
Joanna Petera-Zganiacz – przewodnicząca 
Danuta Dzieduszyńska – sekretarz 
Jacek Forysiak 
Małgorzata Roman 
Ewelina Lipka 
Joanna Szymczak 
Marta Rudna 
Dzmitry Tsvirka 
 
 

https://wszczerympolu.pl/


MATERIAŁY I MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI 
Zapraszamy uczestników do zgłaszania prezentacji wyników badań w formie referatów (15 minut), komunikatów (10 
minut) lub posterów*. Streszczenia zgłoszonych wystąpień (max. 2 standardowe strony A4 wliczając tytuł, 
autora/autorów, afiliację, ilustracje i bibliografię) zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych. 
Proponujemy złożenie artykułów do czasopisma Acta Geographica Lodziensia (nr 112/2022). Czasopismo znajduje się 
w wykazie MEiN (70 pkt.) http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia. 
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaproponowania zmiany formy zgłoszonej prezentacji 

 

RAMOWY PROGRAM SESJI 
Dzień 1. Poniedziałek 13 czerwca. Sesja referatowa i posterowa 
14-14.30 – rejestracja uczestników 
14.30-16.30 – sesja referatowa I 
16.30-17.30 – przerwa kawowa i sesja posterowa  
17.30-19.30 – sesja referatowa II 
20.00 – kolacja i ognisko 
Dzień 2. Wtorek 14 czerwca. Sesja terenowa 
7.30-8.00 – śniadanie 
8.15-9.15 – sesja wprowadzająca w tematykę części terenowej 
9.30-13.00 – sesja terenowa (stanowiska: Józefka, Jadwichna, Ługi) 
13.00-14.00 – dyskusja i zakończenie sesji 
14.30 – obiad  

 
KOSZT UDZIAŁU W SESJI 
500 zł – obejmuje nocleg, 3 posiłki (kolacja 13 czerwca, śniadanie i obiad 14 czerwca), koszt transportu podczas sesji 
terenowej oraz materiały. 
Obiad 13 czerwca nie jest wliczony w opłatę konferencyjną; istnieje możliwość skorzystania z restauracji w miejscu 
zakwaterowania. 
 

WAŻNE DATY 
11 marca – termin nadsyłania zgłoszeń  
15 kwietnia – termin wniesienia opłaty konferencyjnej 
13 maja – termin nadsyłania streszczeń 
20 maja – 2 komunikat 
13-14 czerwca – sesja naukowa PALEOGEOGRAFIA SCHYŁKU VISTULIANU 
30 czerwca – złożenie manuskryptu do Acta Geographica Lodziensia 112/2022  

 
DANE DOTYCZĄCE WPŁATY   
Wpłaty prosimy kierować na konto SGP (Santander Bank Polska, nr konta 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623) 
z tytułem „imię i nazwisko, sesja.psv.2022”.  
 
KONTAKT:  
Danuta Dzieduszyńska 
Jacek Forysiak 
Joanna Petera-Zganiacz 
Małgorzata Roman 
sesja.psv.2022@geo.uni.lodz.pl 
 

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia

