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Protokół posiedzenia 

Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, 

które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komitetu: Prof. dr hab. inż. W.P. 

Alexandrowicz, Prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Prof. dr hab. M. Błaszkiewicz, Prof. dr hab. 

R. Borówka, Prof. dr hab. S. Fedorowicz, Prof. dr hab. W. Florek, dr hab. J. Forysiak prof. 

UŁ, Prof. dr hab. Z. Jary, Prof. dr hab. inż. M. Krąpiec, dr hab. M. Kupryjanowicz prof. 

UwB, Prof. dr hab. M. Lamentowicz, Prof. dr hab. M. Łanczont, dr hab. inż. W. Margielewski 

prof. PAN, Prof. dr hab. L. Marks, dr hab. inż. D. Michczyńska, dr hab. J. Mirosław-

Grabowska prof. PAN, Prof. dr hab. A. Nadachowski, dr hab. D. Nalepka prof. PAN, dr hab. 

I.A. Pidek prof. UMCS, dr hab. M. Roman, prof. UŁ, dr hab. R. Stachowicz-Rybka, Prof. dr 

hab. K. Szeroczyńska, dr hab. S. Terpiłowski prof. UMCS, dr hab. W. Tylmann prof. UG, dr 

hab. B. Woronko. 

Nieobecność usprawiedliwili: Prof. dr hab. R. Dobrowolski, dr hab. P. Gębica, prof. 

WSIiZ, Prof. dr hab. L. Starkel, Prof. dr hab. P. Valde-Nowak, dr hab. P. Weckwerth, dr E. 

Zawisza 

 

 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie nominacji przewodniczącemu Sekcji 

Geochronologii oraz członkom Rady Redakcyjnej Studia Quaternaria 

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu poprzedniego posiedzenia 

3. Referat pt. „Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska Karpat w późnym glacjale i 

holocenie w oparciu o datowane formy i osady osuwisk (ruchów masowych)” – 

referuje Włodzimierz Margielewski z zespołem 

4. Informacja o wnioskach DUN 

5. Działalność Komitetu w 2017 roku i plany na 2018 – referują przewodniczący sekcji i 

zespołu 

6. Działalność Redakcji Studia Quaternaria – referuje sekretarz redakcji 

7. Sprawy bieżące, komunikaty i wolne wnioski 
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Ad. 1. Przewodniczący KBCz otworzył posiedzenie komitetu, a następnie wręczył nominacje 

przewodniczącemu Sekcji Geochronologii oraz członkom Rady Redakcyjnej Studia 

Quaternaria. 

 

Ad. 2. Porządek obrad oraz protokół poprzedniego posiedzenia zostały przyjęte. 

 

Ad. 3. Referat pt. „Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska Karpat w późnym glacjale i 

holocenie w oparciu o datowane formy i osady osuwisk (ruchów masowych)” wygłosił 

Profesor Włodzimierz Margielewski. 

W dyskusji udział wzięli Prof. K. Szeroczyńska, Prof. L. Marks, Dr hab. inż. D. 

Michczyńska, Prof. M. Lamentowicz, Dr hab. I. A. Pidek i Prof. M. Błaszkiewicz. Dyskusja 

dotyczyła głównie trudności związanych z analizą dynamicznych form rzeźby powstałych w 

wyniku rozwoju osuwisk. Prelegent podkreślił fundamentalne znaczenie stosowania 

różnorodnych metod badawczych dla rekonstrukcji warunków klimatycznych, a dopiero 

zastosowanie pełnego zestawu metod badawczych umożliwia datowanie omawianych form 

rzeźby i osadów. Dr hab. D. Michczyńska zaproponowała opracowanie modelu wiek-

głębokość w skali czasu, zaś Prof. L. Marks zasugerował odniesienie wyników badań zmian 

klimatu zarejestrowanych w rdzeniach lodowych, co umożliwi przedstawienia szerszej 

perspektywy. Wszystkie osoby biorące udział w dyskusji podkreśliły potrzebę 

indywidualnego podejścia do każdego analizowanego stanowiska.  

 

Ad. 4. Joanna Stańczak poinformowała o 5 złożonych wnioskach o dofinansowanie 

konferencji w 2018 roku ze środków DUN, a także wniosku o dofinansowanie czasopisma 

SQ. Wnioski dotyczyły dofinansowania następujących konferencji: 

- XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski ”Plejstocen Gór 

Świętokrzyskich”, 

- XX polsko-ukraińskie seminarium terenowe w ramach cyklu „Stratygraficzna korelacja 

lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski” – Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie 

sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej, 

- Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu – 

NARBAC 2018, 

- IX Sesja Paleolimnologiczna – „Rekonstrukcja zmian środowiskowych w oparciu o badania 

osadów jezior kopalnych w południowej Polsce”, 
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- „The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the 

mechanisms of climate variability” – INTIMATE & EGU Galileo Conference”. 

Wyniki zostaną podane prawdopodobnie w lutym 2018 roku. 

 

Ad.5. Przewodniczący Komisji Geochronologii, Prof. M. Krąpiec, poinformował o zmianie 

terminu sesji naukowej organizowanej przez Komisję Paleogeografii Czwartorzędu PAU i 

Komisji Geochronologii KBCz w Krakowie, planowanej na 12.01.2018 w Dużej Auli PAU. 

Przewodnicząca Komisja Paleoekologii, dr hab. R. Rybka-Stachowicz, poinformowała 

o VIII Konferencji Paleobotaniki, zorganizowanej w Krakowie w czerwcu 2017 roku. 

Podczas konferencji zostały przeprowadzone dwie wycieczki. Konferencja była 

dofinansowana ze środków DUN i została już rozliczona. W dniach 15-16 marca 2018 roku 

zaplanowano IX Sesję Paleolimnologiczną w Krakowie, która będzie dotyczyć rekonstrukcji 

zmian środowiskowych. Złożono wniosek o dofinansowanie sesji ze środków DUN. 

W zastępstwie dr hab. P. Weckwertha, sprawozdanie z działalności Sekcji Litologii, 

przeczytał Prof. Z. Jary. Działalność sekcji w 2017 roku była związana z organizacją Szkoły 

Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej w Borucinie. Szkoła była adresowana do młodych 

badaczy i łącznie uczestniczyło w niej 15 osób z ośmiu ośrodków akademickich w Polsce. 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Stratygrafii zreferował dr hab. J. Forysiak. 

Poinformował o zorganizowanej we wrześniu XXIV Konferencji Stratygrafii Plejstocenu 

Polski, która odbyła się w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa. W konferencji udział wzięło 56 

uczestników. Zaprezentowano stanowiska w rejonie Bełchatowa. Konferencja została wsparta 

dofinansowaniem DUN i została już rozliczona. Wśród planów na 2018 rok jest 

zorganizowanie XXV Konferencji Stratygrafii Plejstocenu Polski w Górach Świętokrzyskich. 

Został złożony wniosek o dofinansowanie DUN. 

Sprawozdanie działalności Zespołu „Ekumena paleolityczna w obszarze karpackim” 

przedstawiła Prof. M. Łanczont. Wśród zrealizowanych zadań znalazły się m.in. opracowanie 

studium paleogeograficznego Podhala w allerødzie, dokonanie weryfikacji dawnych wyników 

badań stanowiska środkowopaleolitycznego w Przemyślu oraz określenie prawidłowości 

usytuowania stanowisk paleolitycznych na terenach lessowych północnego przedpola Karpat 

po pas wyżyn metakarpackich. W planach na 2018 rok jest organizacja kolejnego seminarium 

polsko-ukraińskiego. 
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Ad. 6. Działalność wydawniczą SQ w 2017 roku przedstawiła Sekretarz Redakcji, dr hab. 

Joanna Mirosław–Grabowska. W 2017 roku wydano 34 tom czasopisma  dwóch zeszytach 

(pierwszy zeszyt – 5 artykułów; drugi zeszyt – 6 artykułów). W 2017 roku czasopismo 

uzyskało dofinansowanie DUN w wysokości 13 500 zł, jak również w tej samej wysokości 

dofinansowanie z ING PAN. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków DUN na 

rok 2018. Sekretarz Redakcji, poinformowała także, że od przyszłego roku zostanie 

wprowadzony Editorial System, umożliwiającego pełna obsługę procesu redakcyjnego od 

momentu samodzielnego wprowadzenia swoich materiałów przez autorów. 

 Sekretarz Redakcji poinformowała także o zmianach w polityce wydawniczej PAN, 

która ma się wiązać z redukcją liczby czasopism, a także stworzeniem własnych list 

rankingowych (i odejściem od list MNiSW). 

 Dr hab. M. Kupryjanowicz poinformowała o przygotowywaniu zeszytu specjalnego w 

2018 roku dotyczącego profili eemskich i zaprosiła do współtworzenia go. 

 

Ad.7. Komunikaty i wolne wnioski.  

Prof. L. Marks pogratulował Mariuszowi Lamentowiczowi, członkowi KBCz PAN, 

otrzymania tytułu naukowego profesora. 

Przewodniczący KBCz, powiadomił o możliwości składania wniosków o mini-granty 

na organizację warsztatów i sympozjów organizowane w ramach działalności komisji 

INQUA. Wnioski można składać do końca każdego roku. Została powołana Fundacja 

INQUA, posiadająca osobowość prawną i siedzibę w Amsterdamie. W nawiązaniu do tego 

wydarzenia zaprosił do dyskusji nad możliwością stworzenia stowarzyszenia bądź fundacji, 

niezależnie od Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, którego możliwości działania są bardzo 

ograniczone przez zbiurokratyzowany administrację PAN i jej rozbudowaną strukturę 

hierarchiczną. Posiadanie osobowości prawnej daje możliwość np. finansowania grantów i 

konferencji i występowania jako niezależny podmiot w przestrzeni publicznej. Zaproponował 

także, aby KBCz zastanowić się nad wydawaniem przez Ko0mitet  newslettera. 

 W nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego, Prof. M. Łanczont przypomniała, że 

istnieją już podobne stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie Archeologów Polskich, czy 

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, dlatego trzeba się zastanowić, czy istnieje realna 

potrzeba tworzenia kolejnego. 

Prof. L. Marks przedstawił prośbę o patronat KBCz nad VI Seminarium Litologia, geneza 

i Stratygrafia Osadów Czwartorzędowych, organizowanym pod przewodnictwem Prof. A. 

Kostrzewskiego z UAM w Poznaniu jesienią 2018 roku. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 
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Prof. A. Nadachowski zachęcił do zapoznania się z nowowydanym 6-tomowym dziełem 

pt. ”The Past Societies” wydanym przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, które jest 

wynikiem realizacji 5-letniego grantu. Wśród ponad 70 autorów znajduje się rozdział 

autorstwa dr hab. D. Nalepki oraz Prof. A. Nadachowskiego dotyczący neolitu. Książka jest 

anglojęzyczna, w połowie grudnia będzie dostępna także w wersji internetowej. 

 

Kolejne posiedzenie plenarne KBCz PAN zaplanowano na 19 kwietnia 2018. 

 

Protokółowała  

mgr Joanna Stańczak 


