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KOMUNIKAT 1 
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XX konferencję z cyklu Stratygrafia 
Plejstocenu Polski. Konferencja odbędzie się w Lasocinie, w pensjonacie Magda - ośrodku 
położonym w centralnej części Gór Sowich. Mimo śródgórskiego położenia miejsca, w 
którym odbędą się obrady konferencji jej tematem przewodnim będzie plejstocen przedpola 
Sudetów Środkowych. W czasie wycieczek terenowych zaprezentujemy stanowiska, w 
których odsłaniają się interesujące sekwencje osadów rzecznych i utworów lodowcowych. 
Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące neotektoniki i procesów glacitektonicznych. 
Stanowiska, które planujemy zaprezentować grupują się w części Przedgórza Sudeckiego 
położonej na zachód i na południe od Góry Ślęży oraz w południowej części Równiny 
Wrocławskiej.  
 
Komitet honorowy 
 
prof. dr hab. Jerzy Nawrocki - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB 
prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska – Przewodnicząca Komitetu Badań Czwartorzędu PAN 
prof. dr hab. Leszek Marks - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Badań Czwartorzędu PAN 
dr hab. prof. UWr Zdzisław Jary - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr 
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr - Dyrektor Instytutu Archeologii UWr 
dr hab. prof. UWr Henryk Marszałek - Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UWr 
dr hab. prof. PIG-PIB Paweł Aleksandrowski – Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB 

 
Komitet organizacyjny 
 
Przewodniczący: dr Bogusław Przybylski 
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski 
dr Janusz Badura 
dr Dariusz Ciszek 
mgr Paweł Karamański 
mgr Paweł Różański 
dr Krzysztof Urbański 
dr Andrzej Wiśniewski 



MIEJSCE KONFERENCJI: 
Uczestnicy zakwaterowani zostaną w pensjonacie „Magda” w Lasocinie koło Pieszyc. W tym samym 
miejscu odbywać będą się także sesje referatowe. 
 
Pensjonat Magda 
Lasocin 9 
58-259 Pieszyce 
http://www.magda.com.pl/ 
  
 
 
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: 
 
Poniedziałek (2.09) 
do godz.14.00 przyjazd i rejestracja uczestników 
14.00 obiad 
15.00 – 19.00 sesja referatowa 
19.00 kolacja  
Wtorek (3.09) 
8.00 śniadanie 
9.00 – 13.00 sesja referatowa 
13.00 – 14.00 obiad 
15.00 – 19.00 sesja referatowa, sesja posterowa, dyskusja 
20.00 uroczysta kolacja 
Środa (4.09) 
8.00 śniadanie 
9.00 – 18.00 wycieczka terenowa  
19.00 obiadokolacja 
Czwartek (5.09) 
8.00 śniadanie 
9.00 – 18.00 wycieczka terenowa  
19.00 Obiadokolacja (grill ognisko) 
Piątek (6.09) 
7.00 śniadanie  
8.00 – 14.00 wycieczka terenowa (przejazd do Wrocławia)  
 
 
 
 

KOSZTY: 
Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie 900 zł i obejmie: noclegi wraz z 
wyżywieniem, uroczystą kolację, ognisko, przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz udział w 
wycieczkach terenowych. 
W zależności od liczby zgłoszeń będzie możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za 
dodatkową dopłatą 120 zł (30 zł za jeden nocleg) 
 
Wpłaty prosimy kierować na konto: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Oddział Dolnośląski 
Numer:  45 1560 0013 2362 2349 6930 0001 
 
W tytule należy podać nazwę „XX Stratygrafia…” oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonano 
wpłaty. 
 
 
 
 



 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać na adres: 
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 
al. Jaworowa 19  
53-122 Wrocław 
Tel. 71 337 20 91-93 wew. 113 
 
e-mail: boguslaw.przybylski@pgi.gov.pl 

dariusz.ciszek@pgi.gov.pl 
 
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych referatów, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
zamiany ich na komunikaty lub krótkie wystąpienia podczas dyskusji plenarnej. 
 
 
PUBLIKACJA 
Planowane jest opublikowanie streszczeń zgłoszonych referatów, komunikatów i posterów 
w specjalnym tomie konferencyjnym. W ww. tomie zostaną wydrukowane streszczenia 
nadesłane w terminie do 31.05.2013 r.  
Teksty w formie elektronicznej (MS Word) o objętości do 4 stron maszynopisu, czcionka Times New 
Roman, wielkość 12. 
Spis literatury, ułożony alfabetycznie, powinien zawierać tylko cytowane w tekście, w 
objaśnieniach do ilustracji i w tabelach prace publikowane. 
Figury (rysunki) należy dostarczyć w wersji elektronicznej (program graficzny CorelDraw, 
wersje od 9-X3) lub tiff (z kompresją LZW); Obrazy rastrowe należy zapisać w formacie 
TIFF lub JPG. Rozdzielczość zeskanowanych:fotografii kolorowych - minimum 300 dpi, 
fotografii czarno-białych – minimum 600 dpi, rysunków czarno-białych -1200 dpi. 
Tabele. Tabele powinny być zapisane w oddzielnym pliku, w formacie MS Word lub Excel 
(maksymalny format A4). 
Liczbę i wielkość figur oraz tabel załączonych do jednego streszczenia należy ograniczyć tak 
by łącznie mieściły się na dwóch stronach wydruku bez utraty czytelności. 
 
 
WAŻNE TERMINY 
Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 1 marca 2013 r. 
Komunikat 2 do 31 marca 2013 r. 
Przesyłanie artykułów, referatów i streszczeń posterów do 31 maja 2013 r. 
Terminy wpłaty za udział w konferencji   1 stycznia – 31 czerwca 2013 r. 
Komunikat 3 do 30 lipca 2013 r. 
KONFERENCJA 2-6 września 2013 r. 
 
 
 

Zapraszamy serdecznie 
Przewodnicz ący Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem 

dr Bogusław Przybylski 
e-mail: boguslaw.przybylski@pgi.gov.pl 

 
 


