
XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski
Ciechocinek, 3–7.09.2007

W dniach 3–7 wrzeœnia 2007 r. odby³a siê XIV Konfe-

rencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, której celem by³a

prezentacja najnowszych wyników badañ stratygraficz-

nych i paleogeograficznych dotycz¹cych plejstocenu Pol-

ski. Zosta³a ona zorganizowana przez: Uniwersytet

Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet £ódzki,

Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz Komitet Badañ

Czwartorzêdu PAN. Funkcjê przewodnicz¹cego komitetu

programowego i naukowego konferencji pe³ni³ prof. dr

hab. Leszek Marks, a funkcjê przewodnicz¹cego komitetu

organizacyjnego — prof. UMK, dr hab. Wojciech Wysota.

W konferencji wziê³o udzia³ 78 osób, g³ównie pracowni-

ków wy¿szych uczelni, instytutów naukowych, s³u¿b geo-

logicznych, przedsiêbiorstw geologicznych, w tym goœcie

z Niemiec, Czech i Bia³orusi (ryc. 1). Siedzib¹ spotkania

by³ hotel Amazonka w Ciechocinku. Przed otwarciem

konferencji dr in¿. A. Krawiec (UMK) oprowadzi³ jej

uczestników po uzdrowisku i zapozna³ z problematyk¹

eksploatacji i wykorzystania wód leczniczych.

Przewodnim tematem konferencji by³ Plejstocen

Kujaw i dynamika lobu Wis³y w czasie ostatniego zlodowa-

cenia. G³ówn¹ intencj¹ organizatorów by³o przedstawienie

najnowszych wyników badañ i dyskusji o problemach stra-

tygrafii i œrodowisk sedymentacji osadów plejstoceñskich

oraz dynamiki lobu Wis³y podczas ostatniego zlodowace-

nia na obszarze Kujaw i pó³nocno-wschodniej czêœci

Wysoczyzny GnieŸnieñskiej. Szczególn¹ uwagê zwrócono

na rekonstrukcjê zdarzeñ paleogeograficznych w czasie

stadia³u g³ównego zlodowacenia wis³y oraz wp³ywu star-

szego pod³o¿a na wykszta³cenie plejstocenu i rzeŸbê te-

renu.

Konferencja zosta³a podzielona na sesje referatowe i

sesjê posterow¹ (dwa pierwsze dni) oraz sesje terenowe

(trzy kolejne dni). Pierwszy dzieñ obrad rozpoczê³y 3 wy-

k³ady, wyg³oszone przez W. Wysotê, P. Molewskiego i M. Ro-

man, które by³y wprowadzeniem w problematykê ba-

dawcz¹ czwartorzêdu prezentowanego regionu. Dotyczy³y

one g³ównie zagadnieñ wieku i dynamiki ostatniego

l¹dolodu w lobie Wis³y oraz wp³ywu starszego pod³o¿a na

wykszta³cenie plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej. Na ko-

lejnych sesjach referatowych wyg³oszono 21 odczytów w

czterech blokach tematycznych. Pod koniec drugiego dnia

konferencji odby³a siê sesja posterowa, na której zaprezen-

towano kilkanaœcie posterów. Na zakoñczenie czêœci

kameralnej zorganizowano dyskusjê plenarn¹, która by³a

podsumowaniem problematyki prezentowanej w refera-

tach i posterach. Dyskusja koncentrowa³a siê wokó³ tema-

tyki paleogeograficznej starszego plejstocenu pó³nocno-
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Ryc. 1. Uczestnicy konferencji w stanowisku Grabie. Fot. W. Wysota



wschodniej Polski, wp³ywu g³êbszego pod³o¿a na procesy i

formy glacitektoniczne na Ni¿u Polskim oraz dynamiki

ostatniego l¹dolodu w obszarze lobu Wis³y.

Podczas 3 dni wycieczek terenowych zaprezentowano

12 stanowisk po³o¿onych na obszarze Kujaw i pó³nocno-

wschodniej Wielkopolski (ryc. 2). Pierwszego dnia przed-

stawiono zagadnienia dotycz¹ce g³ównie stratygrafii i pro-

cesów sedymentacji osadów plejstoceñskich oraz dyna-

miki ostatniego l¹dolodu skandynawskiego w zachodniej

czêœci Kujaw i w pó³nocno-wschodniej Wielkopolsce.

Tematykê tê zaprezentowali: P. Molewski, R. Soko³owski i

P. Weckwerth, a dyskusjê prowadzi³ W. Morawski. W sta-

nowisku Grabie ko³o Aleksandrowa Kujawskiego P.

Weck- werth przedstawi³ wykszta³cenie litofacjalne osa-

dów powsta³ych w wyniku odp³ywu wód roztopowych w

pó³nocnej czêœci Kujaw w czasie recesji ostatniego l¹dolo-

du. Nastêpnie uczestnicy konferencji mieli rzadk¹ okazjê

zapoznania siê z otworow¹ kopalni¹ soli w Górze ko³o Ino-

wroc³awia oraz unikaln¹ w skali Polski problematyk¹

budowy i eksploatacji podziemnego magazynu ropy i

paliw w kawernach solnych. P. Molewski omówi³ w tym

punkcie równie¿ wp³yw wysadu solnego w Górze na
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Ryc. 2. Trasy wycieczek terenowych



wykszta³cenie plejstocenu. W kolejnym stanowisku

R. Soko³owski zaprezentowa³ sekwencjê i historiê depozy-

cji osadów plejstoceñskich, spoczywaj¹cych bezpoœrednio

na wapieniach górnej jury w kamienio³omie Wapienno,

po³o¿onym ok. 20 km na zachód od Inowroc³awia. Szcze-

góln¹ uwagê zwróci³y trzy ró¿nowiekowe pok³ady glin

lodowcowych i rozwiniête w nich zespo³y kopalnych

struktur peryglacjalnych. Uczestników konferencji zainte-

resowa³a wyg³adzona przez l¹dolód powierzchnia stropo-

wa wapieni górnojurajskich z unikalnym w skali Ni¿u

Polskiego zespo³em mikroform erozyjnych w postaci rys,

bruzd i zadziorów lodowcowych. Ostatnim punktem tego

dnia by³o stanowisko Smogo¿ewo-Je¿ewo, w którym

P. Weckwerth przedstawi³ morfologiê, strukturê wew-

nêtrzn¹ i oryginalny mechanizm formowania czêœci ³uku

moren ³abiszyñskich.

W drugim dniu wycieczki przedstawiono problemy

dotycz¹ce wykszta³cenia i stratygrafii osadów plejstoceñ-

skich oraz wp³ywu tektoniki solnej na morfologiê wyso-

czyzn morenowych w obszarze œrodkowych i pó³nocno-

wschodnich Kujaw. Dyskusji przewodniczy³ tego dnia

M. B³aszkiewicz. W stanowisku Nieszawa W. Wysota i P. Mo-

lewski przedstawili procesy sedymentacji oraz interpreta-

cjê stratygraficzn¹ osadów m³odszego plejstocenu

ods³aniaj¹cych siê w zboczu doliny Wis³y. Szczególn¹

uwagê zwróci³y unikatowe struktury dajek klastycznych,

które wywo³a³y o¿ywion¹ dyskusjê wœród zebranych.

Nastêpnie w punkcie widokowym Ujma Du¿a P. Molewski

zreferowa³ zagadnienie wp³ywu tektoniki solnej na morfo-

logiê i ewolucjê dolin marginalnych wód roztopowych

Wysoczyzny Kujawskiej. W pobliskich P³owcach P. Mo-

lewski barwnie przedstawi³ przebieg bitwy pod Radziejo-

wem-P³owcami (27 wrzeœnia 1331 r.) na tle lokalnych

warunków przyrodniczych i ówczesnej sytuacji politycz-

nej Kujaw w pañstwie polskim. W ostatnim stanowisku

tego dnia, w rozleg³ej ¿wirowni w Mielnicy, uczestnicy

poznali stratygrafiê i genezê osadów zlodowacenia wis³y,

z których jest zbudowane zachodnie zbocze po³udniowej

czêœci rynny jeziora Gop³a. Poza interesuj¹c¹ interpretacj¹

sedymentologiczn¹ i paleogeograficzn¹, P. Molewski

przedstawi³ równie¿ wyniki najnowszych datowañ osadów

metod¹ OSL w tym stanowisku.

Podczas trzeciej sesji terenowej M. Roman referowa³a

stanowiska w po³udniowo-wschodniej czêœci Kujaw. Dys-

kusji tego dnia przewodniczy³ S. Terpi³owski. W ods³oniê-

ciu w Baruchowie prezentowane by³y rzeczne osady

preglacjalne, przykryte przez utwory wodnolodowcowe i

glacjalne ze zlodowaceñ œrodkowopolskich i zlodowacenia

wis³y. W stanowisku Paruszewice M. Roman przedstawi³a

budowê wewnêtrzn¹ moreny spiêtrzonej, powsta³ej pod-

czas transgresji l¹dolodu stadia³u g³ównego zlodowacenia

wis³y w nastêpstwie zaburzenia glacitektonicznego ¿wiro-

wo-piaszczystych osadów sto¿ków marginalnych. W Wie-

trzychowicach uczestnicy konferencji obejrzeli mega-

lityczne grobowce wykonane w okresie neolitu (kultura

pucharów lejkowatych). W bardzo ciekawy sposób omó-

wiono historiê odkrycia i badañ, a nastêpnie interpretacji

tych wyj¹tkowych obiektów archeologicznych. Ostatnim

punktem terenowym by³o stanowisko w Izbicy Kujaw-

skiej. M. Roman zaprezentowa³a tu z³o¿ony styl budowy

geologicznej i genezê rozleg³ego wzgórza morenowego.

Tam te¿ dokonano podsumowania czêœci terenowej konfe-

rencji.

Streszczenia wyg³oszonych referatów i posterów oraz

opisy stanowisk przedstawionych podczas sesji tere-

nowych znalaz³y siê w specjalnym tomie konferencyjnym

pt. Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wis³y w czasie ostat-

niego zlodowacenia (228 str.), który zosta³ wydany przez

Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (ryc. 3).

W opinii uczestników, zarówno czêœæ kameralna, jak i

czêœæ terenowa konferencji, przedstawia³y wysoki poziom

merytoryczny. Zaprezentowana przez organizatorów w

stanowiskach terenowych ró¿norodna problematyka

badawcza spotka³a siê z ¿ywym zainteresowaniem specja-

listów z ró¿nych dziedzin geologii czwartorzêdu. Dotych-

czasowe pogl¹dy zosta³y poddane dyskusji w œwietle

nowych, czêsto zaskakuj¹cych wyników badañ.

Nastêpna konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski

odbêdzie siê na pocz¹tku wrzeœnia przysz³ego roku w stoli-

cy polskich Tatr — Zakopanem.

Robert J. Soko³owski & Wojciech Wysota
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Ryc. 3. Ok³adka wydawnictwa konferencyjnego


