Protokół posiedzenia Komitetu Badań Czwartorzędu PAN,
które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komitetu: Prof. dr hab. S. W. Alexandrowicz
Prof. dr hab. L. Andrzejewski, prof. ndzw., Dr hab. M. Błaszkiewicz, prof. PAN, Prof. dr hab. R.
K. Borówka, dr hab. R. Dobrowolski, prof. ndzw. UMCS, Dr hab. W. Florek, prof. AP , Dr hab.
S. Fedorowicz, Dr hab. M. Kupryjanowicz, prof. UwB, Prof. dr hab. L. Lindner, Prof. dr hab.
M. Łanczont, Prof. dr hab. T. Madeyska, , Prof. dr hab. L. Marks, Dr hab. D. Nalepka, prof.
PAN, Dr hab. Małgorzata Nita, Prof. dr hab. A. Pazdur, , prof. UAM, Dr I. A. Pidek, Dr hab.
M. Roman, prof. UŁ, Prof. dr hab. K. Szeroczyńska, Prof. dr hab. T. Zieliński
Nieobecność usprawiedliwili: Doc. dr hab. A. Ber, , dr hab. P. Gębica, prof. WSoZ, dr
hab. Z. Jary, prof. UWr, Prof. dr hab. K. Klimek, Prof. dr hab. Inż. M. Krąpiec, Dr hab. W.
Margielewski, prof. PAN,Prof. dr hab. A. Nadachowski, Prof. dr hab. L. Starkel, Prof. dr
hab. P. Valde-Nowak, Prof. dr hab. A. Witkowski

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu poprzedniego posiedzenia.

2. „150 lat malakologii czwartorzędu na ziemiach polskich" – referuje: Prof. dr hab.
Witold Paweł Alexandrowicz
3. Działalność Redakcji Studia Quaternaria – plan wydawniczy na rok 2014
4. Sprawozdania z działalności 4 Komisji i Zespołu „Człowiek w środowisku”, w tym
informacja o konferencjach, które odbyły się w 2013 roku. Aktualny plan działalności
sekcji i zespołu na 2014 rok – referują przewodniczący.
5. 'Zasady polskiej klasyfikacji i terminologii stratygraficznej czwartorzędu' - ref. Prof. dr
hab. L. Marks
6. Informacja o wnioskach złożonych do PAN w ramach DUN na dofinansowanie
wydawnictw i konferencji – ref. Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska
7. Sprawy bieżące, komunikaty i wolne wnioski.

Ad.1.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KBCz, Profesor K. Szeroczyńska. Porządek obrad i
protokół ostatniego posiedzenia zostały przyjęte.

Ad.2.
Prof. W. P. Alexandrowicz wygłosił referat pt. „150 lat malakologii czwartorzędu na ziemiach
polskich”. Przedstawił on tematykę oraz stan zaawansowania prac mających na celu
stworzenie bazy danych stanowisk malakologicznych na obszarze Polski.
Po wygłoszeniu referatu w dyskusji udział wzięli Profesorowie: D. Nalepka, K.
Szeroczyńska, A. Pazdur, L. Marks, R. Dobrowolski, M. Łanczont. Dr hab. D. Nalepka zapytała,
czy każde stanowisko jest także opracowane pod kątem archeologicznym, na co dr hab. W. P.
Alexandrowicz odpowiedział, że nie jest to kryterium brane pod uwagę w opracowaniu.
Profesor Szeroczyńska zwróciła uwagę na stanowiska z niepełnym opracowaniem i zapytała
czy istnieje możliwość i sens ich uzupełnienia. W odpowiedzi dr hab. W. P. Alexandrowicz
podał za przykład stanowiska malakologiczne opracowywane przez naukowców niemieckich.
Jeśli stanowisko jest nie w pełni opracowane, a istnieje profil, to warto zastanowić się nad
dokończeniem takich badań. Najczęściej są to stanowiska opracowane przez rokiem 1980.
Wiele prac było wtedy wykonywanych przez biologów, a nie geologów przez co nie były one
opracowane pod względem osadu. Profesor A. Pazdur zwróciła uwagę, że przedstawione
opracowanie dotyczy jedynie informacji o ilości stanowisk, zapytała natomiast czy docelowo
planowane jest syntetyczne opracowanie i co z niego może wynikać. Profesor zapytała także
czy przewiduje się wykonanie jakiejś analizy na podstawie zestawionych danych. Prelegent w
odpowiedzi zaznaczył, że głównym celem opracowania w tym momencie jest utworzenie
internetowej bazy opracowanych stanowisk. Po zakończeniu tej fazy, będzie można
spróbować analizować stanowiska pod wieloma kątami. Profesor L. Marks, odniósł się do
wydzielenia osadów koluwialnych i stokowych oddzielnie, zasugerował połączenie w jedną
grupę osadów. Zapytał także czy materiały pokonferencyjne dotyczące opracowywanych
stanowisk są także przydatne do tworzenia bazy danych. Na co dostał twierdzącą odpowiedź.
Profesor zapytał także o cel tworzenia bazy danych, czy jest on stratygraficzny, czy
środowiskowy oraz co prelegent uznaje za minimum w publikacji aby uznać stanowisko za
„dobrze opracowane”. W odpowiedzi dr hab. W. P. Alexandrowicz wytłumaczył, że stanowisko
jest klasyfikowane jako dobrze opracowane gdy posiada dokumentację dotyczącą: ilości prób,

ilości szczątków malakologicznych w próbach a także istnieje profil malakologiczny danego
stanowiska. Dr hab. R. Dobrowolski zasugerował aby zastanowić się nad odniesieniem
regionalnym danych stanowisk np. wg wydzieleń Kondrackiego. Zapytał także, czy stanowiska
mają odniesienia przestrzenne (współrzędne geograficzne). Prelegent zaznaczył, że przyjął
orientacyjną regionalizację stanowisk. Profesor M. Łanczont wyraziła uznanie dla pracy dr hab.
W. P. Alexandrowicza. Opowiedziała się także za pozostawieniem oddzielnych wydzieleń:
osadów koluwialnych i stokowych, zwracając uwagę, że w Karpatach to wydzielenie ma
uzasadnienie. Dodała także, że warto do współpracy przy tworzeniu bazy danych zaprosić
informatyka. Profesor K. Szeroczyńska zapytała, czy po ukończeniu dokumentacji stanowisk
prelegent planuje publikację wyników w formie publikacji czy strony internetowej? Dr hab. W.
P. Alexandrowicz zaznaczył, że preferuję publikację danych w formie ogólnodostępnej w
Internecie, poprosił także wszystkich zebranych o przesyłanie materiałów konferencyjnych
bądź sprawozdań dotyczących stanowisk malakologicznych.

Ad.3. SQ
Bieżące sprawy czasopisma Studia Quaternaria omówili: zaproszony Sekretarz SQ, Prof.
Joanna Mirosław-Grabowska oraz Prof. Leszek Marks. Profesor poinformował, iż w 2013
sfinalizowano redakcję dwóch tomów, które już są dostępne na stronie internetowej
czasopisma. W Zeszycie I zamieszczono m.in. dwa artykuły związane z jubileuszem Profesora
L. Starkla, natomiast Zeszyt II zawiera 11 artykułów pokonferencyjnych.
W planach na 2014 jest wydanie w pierwszej połowie roku Zeszytu I czasopisma, związanego
z mającą się odbyć Konferencją Paleobotaniczną. Opieki nad redakcją zeszytu podjęły się Prof.
M. Kupryjanowicz i A. Hrynowiecka.
Prof. J. Mirosław-Grabowska, Sekretarz SQ, zaproszona na posiedzenie KBCZ, zachęciła
zebranych do propagowania czasopisma wśród swoich środowisk. Nadmieniła także, że
pojawienie się czasopisma na platformie Versita zwiększyło znacznie jego rangę. Wg wskaźnika
oceny jakości czasopism naukowych – IndexCopernicus – Studia Quaternaria posiada obecnie
5pkt, natomiast na liście czasopism punktowanych przez MNiSW - 8pkt.
Profesor A. Pazdur, poleciła obecnym i przyszłym redaktorom czasopisma program
komuterowy do redagowania artykułów, który w jej doświadczeniu redakcyjnym okazał się
bardzo pomocny.

Profesor M. Łanczont, zgłosiła swoją rezygnację z pracy w kolegium redakcyjnym SQ, swoją
decyzję uzasadniła brakiem czasu związanym z redagowaniem innego czasopisma.

Ad.4.
Przewodnicząca KBCz poinformowała, że w październiku 2013 zostały zgłoszone wnioski na
dofinansowanie ze środków DUN. Wnioski złożyli: dr hab. M. Lamentowicz VIIth International
Symposium on Testate Amoebae, Poznań, 08-12.08.2014) , Prof. T. Zieliński (XVI Trenowe
Warsztaty Sedymentologiczne pt. "Ewolucja Środowisk Sedymentacyjnych Regionu Pobrzeża
Kaszubskiego" Władysławowo, 9-13.06.2014 ), Prof. L. Marks (XXI Konferencja Stratygrafia
Plejstocenu Polski pt. "„Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i
Równiny Augustowskiej” Augustów, 1-5.09.2014), dr hab. W. Florek, Prof. L. Andrzejewski (X
Zjazd Geomorfologów Polskich odbędzie się pod hasłem "Krajobrazy młodoglacjalne – ich
morfogeneza,teraźniejszość,przyszłość", Toruń, 16-19.09.2014). Zgłoszone wnioski zostały
przyjęte i zaakceptowane.
Wpłynęły również dwa wnioski o dofinansowanie czasopisma Studia Quaternaria oraz
opracowania

pt.

„Zasady

polskiej

klasyfikacji

i

terminologii

stratygraficznej

czwartorzędu”opracowania.
Przewodnicząca KBCz poprosiła organizatorów konferencji o możliwe zaznaczenie w
materiałach konferencyjnych patronatu KBCz PAN.

AD 5.
W kolejnym punkcie posiedzenia, Przewodnicząca KBCz poprosiła Przewodniczących Sekcji i
Zespołu o sprawozdanie z działalności oraz przedstawienia planów na 2014r.
Prof. M. Łanczont, Przewodnicząca Sekcji Lessu, poinformowała o XVIII ukraińsko-polskim
seminarium terenowym w ramach cyklu "Stratygraficzna korelacja lessów i osadów
lodowcowych Ukrainy i Polski" - Osady formacji lessowej Północnego Przyczarnomorza, które
odbyło się w Roksolanach (9-13.09.2013). Kolejne, XIX seminarium, planowane jest za 2 lata
na Ukrainie.
Prof. Marks, Przewodniczący Sekcji Stratygrafii, poinformował, że ze względu na brak dotacji
KBCz został wyłączony z organizacji XX Konferencji Stratygrafii i Plejstocenu Polski. Wśród
planów na 2014 jest wydanie opracowania pt. „Zasady polskiej klasyfikacji i terminologii
stratygraficznej czwartorzędu”. Prace redakcyjne i recenzja całości są już na ukończeniu. We

wrześniu 2014 planowana jest XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. „Dynamika
lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej”. Konferencja
planowana jest w okolicach Augustowa, a wstępna rejestracja uczestników trwa do końca
stycznia 2014.
Podczas nieobecności Prof. M. Krąpca, pracę Sekcji Geochronologii sprawozdała Prof. A.
Pazdur. W 2013r, w Podlesicach, odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja "Metody
Chronologii Bezwzględnej". Artykuły pokonferencyjne zostały przygotowane do druku i
zostaną zamieszczone w czasopiśmie Geochronometria.
Prof. T. Zieliński, Przewodniczący Sekcji Litologii i Osadów Czwartorzędowych, poinformował
planowanych XVI Trenowych Warsztatach Sedymentologicznych pt. "Ewolucja Środowisk
Sedymentacyjnych Regionu Pobrzeża Kaszubskiego", które odbędą się w czerwcu 2014
we Władysławowie. Częściowo została zmieniona formuła warsztatów. Część kameralna
została skrócona, na rzecz sesji terenowej, która ma teraz zajmować blisko ¾ całości.
Prof. T. Zieliński zaznaczył, że w wypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników,
a więc i nie odbycia się planowanych warsztatów, trzeba będzie zastanowić się nad istnieniem
sekcji.
Prof. M. Łanczont, nadmieniła iż patronat KBCz PAN dla konferencji powinien pojawiać się nie
tylko ze względu na finansowanie, ale także ze względu na renomę. Profesor poinformowała
również, że zawieszona Sekcja Neotektoniki nadal funkcjonuje. Po śmierci Profesora
Zuchiewicza działalnością sekcji zajmuje się Teresa Brzezińska – Wójcik. W minionym roku,
zorganizowała ona konferencję dedykowaną pamięci Profesora Zuchiewicza. Sekcja jest
zawieszona ale działa pod patronatem KBCz.
Prof. L. Andrzejewski, poinformował o planowanym X Zjeździe Geomorfologów Polskich, który
będzie miał miejsce w Toruniu w drugiej połowie września 2014. Zjazd będzie dedykowany
Profesorowi Niewiarowskiemu, w rocznicę 90 urodzin.

Ad. 6.
Komunikaty i wolne wnioski.
Sekretarz KBCz, dr hab. E. Smolska, omówiła sprawy poruszone podczas posiedzenia Wydziału
III, w którym brała udział. Posiedzenie dotyczyło głównie spraw organizacyjnych działalności

Wydziału III. Ustalono regulamin dotyczący działalności sekcji a także przedyskutowano
sprawę dotyczącą przyznawania nagród Wydziału III. Istotną jego część zajęła dyskusja
dotycząca przyznawania nagród wydziałowych.
Po zapoznaniu się z regulaminem odbyło się głosowanie za jego przyjęciem. Jednogłośnie
omawiany regulamin został przyjęty.
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu KBCz referat dotyczący badań osadów Jeziora
Czechowskiego wygłosi dr hab. M. Błaszkiewicz. Profesor Szeroczyńska poinformowała, że
najbliższe posiedzenie KBCZ planowane jest na 10 kwietnia 2014.

Protokółowała
Joanna Stańczak

