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Komunikat 1 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję poświęconą problematyce plejstocenu 
Polski. Tym razem konferencja odbędzie się w Gołaszewie k/Kowala (hotel Agrofarma), a 
prezentowany będzie obszar Kotliny Płockiej i jej otoczenia. Pierwszego i drugiego dnia konferencji 
przedstawione zostaną referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników. W czasie 
kolejnych trzech dni odbędą się wycieczki terenowe po najważniejszych stanowiskach geologicznych 
zlokalizowanych w rejonie Kotliny Płockiej. Planowany jest rejs statkiem po Zbiorniku Włocławskim z 
możliwością obejrzenia klifów ukazujących budowę geologiczną wysoczyzn w otoczeniu Kotliny 
Płockiej. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć dotyczących stratygrafii i 
paleogeografii rejonu Koliny Płockiej oraz dyskusja nad szeroko rozumianymi zagadnieniami 
plejstocenu Polski. W ramach sesji wprowadzającej i terenowej szczegółowo przedstawione zostaną 
następujące grupy problemów: 
• morfogeneza Kotliny Płockiej w kontekście założeń previstuliańskich oraz dynamika ostatniego 

lądolodu; 
• glacitektonika rejonu Kotliny Płockiej; 
• systemy rynnowo-ozowe jako efekt kanałowego drenażu subglacjalnego; 
• rola Kotliny Płockiej w kształtowaniu odpływu pradolinnego; 
• peryglacjalna transformacja rzeźby – wiek i dynamika procesów eolicznych; 
• przebieg procesów wytopiskowych w dnach rynien subglacjalnych – etapy powstawania jezior; 
• laminowane osady Jeziora Gościąż i ich znaczenie w stratygrafii przełomu plejstocenu 

i holocenu; 
• wpływ Zbiornika Włocławskiego na środowisko przyrodnicze jego bezpośredniego otoczenia.  
Wycieczki będą prowadzili pracownicy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Nauk o 
Ziemi UŁ. 
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Miejsce Konferencji: 
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji będzie miało miejsce w hotelu „Agrofarma” w 
Gołaszewie k/Kowala. Informacje o położeniu i dojeździe do miejsca zakwaterowania dostępne są na 
stronie internetowej hotelu: 
http://www.agrofarma.pl  

Ramowy program Konferencji: 

 

Poniedziałek (31.08) 

12.00 – 14.00 rejestracja uczestników 

14.00 – 15.00 obiad 

15.00 – 18.30 referaty wprowadzające 

19.00  kolacja 

Wtorek (1.09) 

 7.00   śniadanie 

  8.00 – 13.00  sesje referatowe 

13.00 – 14.00  obiad 

14.00 – 19.00  sesja posterowa 

20.00  uroczysta kolacja 

Środa (2.09) 

 7.00   śniadanie 

  8.00 – 19.00  wycieczka terenowa – okolice Zbiornika Włocławskiego – planowany rejs 

statkiem 

20.00   kolacja 

Czwartek (3.09) 

 7.00   śniadanie 

  8.00 – 19.00  wycieczka terenowa – Pojezierze Gostynińskie i jego otoczenie 

20.00   ognisko 

Piątek (4.09) 

 7.00   śniadanie i wyjazd z hotelu Agrofarma 

  8.00 – 13.00  wycieczka terenowa – Jezioro Gościąż, m. in. prezentacja osadów 

laminowanych 

13.00  obiad na trasie wycieczki 

14.00   zakończenie konferencji 

 

http://www.agrofarma.pl/


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: 
Hanna Bargiel 
Instytut Geografii i PZ PAN 
Kopernika 19, 87-100 Toruń 
e-mail: sekret@geopan.torun.pl 
 
KOSZTY 
Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie 890 zł i obejmie noclegi z wyżywieniem 
(tradycyjną uroczystą kolacją oraz ognisko), materiały konferencyjne oraz udział w wycieczkach 
terenowych. 
 
Wpłaty prosimy kierować na konto: 
 
19 1160 2202 0000 0000 5530 3751 
z dopiskiem „Szkolenie w ramach XXII Konferencji” 
 
PUBLIKACJA 
Streszczenia referatów i posterów zostaną zamieszczone w publikacji konferencyjnej. 
Teksty w formie elektronicznej, format doc, do 3 stron maszynopisu + podpisane załączniki w 
oddzielnych plikach, w formacie cdr (Corel w wersjach 8-X5) lub tiff (mile widziana kompresja LZW), 
prosimy przesyłać na adres: 
 
dr Piotr Lamparski 
Instytut Geografii i PZ PAN 
Kopernika 19, 87-100 Toruń 
tel. 56-6228520 
e-mail: piotr@geopan.torun.pl 

 
W tomie zostaną wydrukowane streszczenia, które będą nadesłane w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15 maja 2015 r. Prosimy o jak najszybsze przesyłanie streszczeń, referatów i posterów.  
Ze względu na jednodniowy czas trwania sesji referatowej 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 sesji posterowej. 
 
WAŻNE TERMINY 
• do 15.03.2015 – przesłanie karty uczestnictwa 
• do 31.03.2015 – Komunikat 2 
• do 15.05.2015 – przesłanie streszczenia referatu lub posteru 
• od 1.12.2014 do 15.05.2015 – wpłata kosztów udziału w konferencji 
• do 31.07.2015 – Komunikat 3 
• 31.08.2015 – początek XXII Konferencji 
 
 
 

Zapraszamy serdecznie 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem 

dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. IGiPZ PAN 
e-mail: mirek@geopan.torun.pl 
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