
XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski
pt. Dynamika zaniku l¹dolodu podczas fazy pomorskiej

w NE czêœci Pojezierza Mazurskiego

Jeziorowskie, 6–10.09.2010

W dniach 6–10 wrzeœnia 2010 r. w Jeziorowskich na
Pojezierzu Mazurskim odby³a siê XVII Konferencja Stra-
tygrafii Plejstocenu Polski. W tym roku zagadnieniem
przewodnim by³a dynamika zaniku l¹dolodu podczas fazy
pomorskiej zlodowacenia Wis³y w pó³nocno-wschodniej
czêœci Pojezierza Mazurskiego. G³ównym organizatorem
spotkania by³ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy we wspó³pracy z pracownikami nauko-
wymi Wydzia³u Geografii Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie oraz Komitet Badañ Czwartorzêdu.
W sk³ad komitetu organizacyjnego weszli: dr K. Pochocka-
-Szwarc, dr T. Krzywicki, doc. dr hab. S. Lisicki, J. Rychel
oraz R. SwadŸba i J. Przasnyska.

Na konferencjê przyby³o 75 osób reprezentuj¹cych
zarówno polskie, jak i zagraniczne oœrodki naukowo-
-badawcze. W czasie spotkania 2,5 dnia przeznaczono na
referaty, a 2 dni na sesje terenowe, na których omawiano
opracowane wczeœniej stanowiska po³o¿one w okolicy Wyd-
min, Olecka, Budr i Go³dapii oraz na Szeskich Wzgórzach.

Przed rozpoczêciem obrad odby³a siê krótka wycieczka
nad Jezioro Œwiêcajty, w czasie której zagadnienie powsta-
nia jezior mazurskich przedstawi³a K. Pochocka-Szwarc.
Nastêpnie uczestnicy wycieczki zwiedzali zespó³ parkowo-

-pa³acowy oraz przystañ jachtów w Sztynorcie. O historii
tego miejsca niezwykle interesuj¹co opowiada³ pan Marcin
Kêdzierski – przewodnik z Gi¿ycka.

Referaty wprowadzaj¹ce wyg³osili pracownicy Zak³adu
Kartografii Geologicznej Struktur P³ytkich PIG-PIB od lat
pracuj¹cy w tej czêœci Polski – T. Krzywicki, S. Lisicki,
K. Pochocka-Szwarc i J. Rychel. Prelegenci omówili zarys
budowy geologicznej osadów podczwartorzêdowych i
stratygrafiê osadów plejstoceñskich pó³nocno-wschodniej
czêœci Pojezierza Mazurskiego ze szczególnym uwzglêd-
nieniem osadów interglacja³u mazowieckiego. Temat prze-
wodni konferencji zosta³ przybli¿ony uczestnikom w serii
referatów dotycz¹cych zlodowacenia wis³y oraz procesów
deglacjacji, czyli procesów dziêki którym dzisiaj mo¿emy
podziwiaæ piêkno Pojezierza Mazurskiego. Przedstawiono
tak¿e zagadnienia zwi¹zane z geologi¹ masywu Szeskich
Wzgórz. Na zakoñczenie T. Krzywicki streœci³ uczestni-
kom rys historyczno-geograficzny rejonu, w którym odby-
wa³a siê konferencja.

Drugi dzieñ obrad przeznaczony by³ przede wszystkim
na referaty wyg³aszane przez goœci. Dotyczy³y one zagad-
nieñ zwi¹zanych z ostatnim zlodowaceniem w Polsce
pó³nocno-wschodniej. Kolejnoœæ wyg³aszanych referatów
zdeterminowana by³a regionalizacj¹ geograficzn¹ prezen-
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Ryc. 1. Uczestnicy konferencji w ods³oniêciu na Brzozowej Górze. W tle œciana zachodnia z widoczn¹ glin¹ zwa³ow¹. Fot. R. Wasiluk



towanych obszarów – pocz¹tkowo omawiany by³ obszar
suwalszczyzny, na koñcu Nizinia Wielkopolska i regiony
Polski pó³nocno-zachodniej. Podczas sesji popo³udniowej
omawiano badania paleobotaniczne prowadzone w Polsce
pó³nocno-wschodniej. Tego dnia odby³a siê tak¿e sesja
posterowa, na której zaprezentowano ponad 20 posterów.

Pierwszy dzieñ sesji terenowej poœwiêcony by³ pro-
blematyce maksymalnego zasiêgu l¹dolodu fazy pomor-
skiej i œwiadectwom jego dynamiki zapisanych w osadach.
Wycieczkê terenow¹ rozpoczêto od odwiedzenia stanowi-
ska w Mazuchówce le¿¹cej kilka kilometrów na pó³nocny
wschód od Wydmin. Omówili je J. Rychel, B. Woronko oraz
R. Wasiluk. W ¿wirowni ods³aniaj¹ siê osady dokumen-
tuj¹ce dynamiczn¹ dzia³alnoœæ czo³a l¹dolodu. Po krótkiej
przerwie œniadaniowej uczestnicy konferencji ruszyli w
kierunku Olecka. W Sto¿nem, na po³udnie od masywu Sze-
skich Wzgórz, w jednej z czynnych ¿wirowni zaprezento-
wano budowê formy szczelinowej, któr¹ opracowali S.
Lisicki, E. Szynkaruk, S. Terpi³owski, A. Godlewska oraz
L. Kacprzak. Forma ta powsta³a w strefie marginalnej
l¹dolodu fazy pomorskiej stadia³u górnego zlodowacenia
wis³y. Ostatnim punktem pierwszego dnia sesji terenowej
by³o ods³oniêcie znajduj¹ce siê na najwy¿szym wzniesie-
niu Szeskich Wzgórz – na Szeskiej Górze (309,0 m n.p.m.),
gdzie T. Krzywicki przedstawi³ swoj¹ interpretacjê budo-
wy geologicznej.

Drugiego dnia sesja terenowa odbywa³a siê na obszarze
po³o¿onym na zapleczu l¹dolodu maksymalnego zasiêgu
fazy pomorskiej. Omawiano zagadnienia dotycz¹ce recesji
tego l¹dolodu. Na stanowisku Brzozowa Góra K. Pochocka-
-Szwarc i B. Woronko przedstawi³y wyniki badañ geolo-
gicznych i sedymentologicznych, które wskazuj¹ na to,

¿e w czasie recesji l¹dolodu z linii moren czo³owych
Wêgorzewo–Pi³ackie Wzgórza mia³y miejsce niewielkie
awanse czo³a l¹dolodu. Na przedpolu lodowca powsta³y
osady sandrowe, zaburzone w trakcie póŸniejszego awan-
su. Nale¿y dodaæ, ¿e interpretacja sytuacji geologicznej
osadów w Mazuchówce oraz w Brzozowej Górze rzuca
nowe œwiat³o na szeroko dyskutowany charakter zaniku
l¹dolodu podczas fazy pomorskiej i wskazuje na jego zró¿-
nicowanie oraz dynamikê.

Kolejnym punktem programu sesji by³o rozleg³e obni¿e-
nie Niecki Skaliskiej. Wyniki interdyscyplinarnych prac
badawczych (prowadzonych zarówno w ramach doktoratu,
jak i grantu) zreferowa³a K. Pochocka-Szwarc. Niecka
Skaliska jest basenem, w którym znajdowa³o siê zastoisko.
Wody jeziora sp³ynê³y w kierunku doliny Prego³y, rzeŸbi¹c
g³êboki kanion, który obecnie znajduje siê po stronie rosyj-
skiej. Do zdarzenia tego dosz³o ju¿ po ca³kowitym ust¹pie-
niu l¹dolodu z tego obszaru. W osadach wype³niaj¹cych to
rozleg³e (90 km2) obni¿enie, którego powierzchnia jest
niewiele mniejsza od powierzchni obecnej misy jeziora
Œniardwy (113 km2), zapisana jest historia póŸnoglacjal-
nych i holoceñskich zmian klimatycznych a¿ do okresu,
kiedy na ziemiach tych pojawi³ siê cz³owiek.

W s¹siedniej Rapie, w której znajduje siê grobowiec
rodzinny Fahrenheitów zbudowany w postaci piramidy,
uczestnicy mogli zapoznaæ siê z histori¹ tego pruskiego
rodu. Obecnie jest to jedna z atrakcji turystycznych regionu.
W Bejnunach (umiejscowionych po stronie rosyjskiej) znaj-
duj¹ siê pozosta³oœci po œwietnym niegdyœ pa³acu, w któ-
rym znajdowa³o siê wiele dzie³ sztuki. O historii grobowca
i pa³acu barwnie opowiada³ T. Krzywicki.

Pod koniec drugiego dnia sesji terenowej odwiedzono
Piêkn¹ Górê (Go³dapska Góra – 271 m n.p.m.), z której
rozpoœciera siê rozleg³y widok na miasto Go³dap i jego
okolicê, po³o¿on¹ zarówno po polskiej, jak i po rosyjskiej
stronie granicy. Podsumowano tam zagadnienia dotycz¹ce
budowy geologicznej Szeskich Wzgórz (kemy czy formy
morenowe?). Na zakoñczenie T. Krzywicki omówi³ bada-
nia prowadzone przez archeologów z Instytutu Archeolo-
gicznego UW na grodzisku, którego pozosta³oœci znajduj¹
siê na Piêknej Górze. Osada funkcjonowa³a od IV do XII w.,
czyli od okresu wp³ywów rzymskich, przez okres wêdrówek
ludów, a¿ do wczesnego œredniowiecza. Wed³ug archeolo-
gów stanowisko to ma du¿e znaczenie, poniewa¿ jako
pierwsze z odkrytych w tej okolicy wskazuje na ci¹g³oœæ
u¿ytkowania przez ca³y okres od IV do XII w.

W pi¹tek 10 wrzeœnia odby³a siê ostania sesja refera-
tów. Poruszono w jej trakcie zagadnienia sedymentolo-
giczne oraz paleogeograficzne z regionu Polesia Wo³yñ-
skiego i doliny Bugu. Omówiono odkrycia archeologiczne
we Wroc³awiu w kontekœcie badañ paleoœrodowiskowych
z okresu œrodkowego paleolitu. Zaprezentowano tak¿e wy-
niki prac geologiczno-zdjêciowych prowadzonych wzd³u¿
wykopów gazoci¹gu budowanego we wschodniej Meklem-
burgii (pó³nocno-wschodnia czêœæ Niemiec). Streszczenia
referatów oraz opisy stanowisk prezentowanych podczas
konferencji znajduj¹ siê w przewodniku konferencji Dyna-
mika zaniku l¹dolodu podczas fazy pomorskiej w NE czêœci
Pojezierza Mazurskiego, który jest dostêpny w zasobach
biblioteki PIG-PIB. Nastêpna XVIII Konferencja Straty-
grafia Plejstocenu Polski planowana jest w Borach Tuchol-
skich. W imieniu organizatorów serdecznie na ni¹
zapraszamy.

Katarzyna Pochocka-Szwarc & Joanna Rychel
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Ryc. 2. Ods³oniêcie na Szeskiej Górze. Uczestnicy na œcie¿ce
wytyczonej na stromej piaszczystej œcianie formy interpretowanej
jako kem. Fot. T. Krzywicki


