
49. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE 

Załęcze Wielkie 22-25.10.2015 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 1 

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM 

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 

Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wieluńska Grupa Speleo 

Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy 

Instytut Ochrony Przyrody PAN 

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Ditta Kicińska 

Adam Szynkiewicz 

Krzysztof Stefaniak 

Adam Nadachowski 

Urszula Ratajczak 

Janusz Antczak 

Dawid Trusiński 

Elżbieta Dumnicka 

Wojciech Wróblewski  



 

W ciągu prawie 50-letniej historii Sekcji Speleologicznej, tylko raz Sympozjum było 

organizowane na obszarze Jury Wieluńskiej. Miało to miejsce w Działoszynie w roku 1978.  

W okresie od tego Sympozjum odkryto wiele nowych obiektów jaskiniowych oraz nastąpił 

znaczny postęp wiedzy na temat rozwoju zjawisk i form krasowych tego obszaru. 

W zbadanych do tej pory jaskiniach znaleziono bardzo interesujące osady, w których 

znaleziono szczątki zwierząt pochodzących z okresu pliocenu po środkowy plejstocen                          

i holocen. Wyniki starszych badań paleontologicznych uległy w ostatnich latach częściowej 

rewizji i zostaną one zaprezentowane na Sympozjum. Rzuca to nowe światło na 

paleogeografię tego obszaru  

i ewolucję faun lądowych na obszarze Polski w neogenie i czwartorzędzie.  

Ponadto w latach 2010-2014 władze miasta Wielunia podjęły działania zmierzające do 

wyeksponowania i podkreślenia walorów przyrodniczych Wyżyny Wieluńskiej, w tym zjawisk 

krasowych i jaskiń. Od kilku lat na Wyżynie działa również grupa speleologiczna,                         

która w 2011 przyjęła oficjalną nazwę Wieluńska Grupa Speleo, natomiast w 2014 – została 

wpisana w rejestr stowarzyszeń. 

 

 

Obrady Sympozjum i zakwaterowanie uczestników przewidziane są w Ośrodku Szkoleniowo-

Wypoczynkowym ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim. 

Załęcze Wielkie 89 

98-335 Pątnów 

www.zalecze.pl

  

http://www.zalecze.pl/
http://www.zalecze.pl/


 

 

PROGRAM SYMPOZJUM 

 

22.10.2015 (czwartek) 

14.00-15.00 Zwiedzanie Muzeum Ziemi Wieluńskiej (ul. Narutowicza 13, 98-300 

Wieluń) 

14.00-20.00 Rejestracja uczestników w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielki 

15.00-15.15 Otwarcie 49 Sympozjum Speleologicznego w Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej 

15.15-16.15 Sesja wprowadzająca 

16.00-19.00  Sesja terenowa A 

20.00  Kolacja  

 

23.10.2015 (piątek) 

7.30-8.30  Rejestracja uczestników w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim.  

8.00-8.00 Śniadanie 

9.00-14.00 Sesja terenowa B 

14.00-15.00 Obiad 

15.00-18.00  Sesja referatowa 

18.00-19.00 Sesja posterowa  

20.00 Kolacja grillowa 

 

24.10.2015 (sobota) 

7.30 Śniadanie 

8.30-13.30 Sesja terenowa C 

14.00-15.00  Obiad  

15.00-18.30 Sesja referatowa 

18.30-19.30 Zebranie Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika 

20.00  Uroczysta kolacja 

 

25.10.2015 (niedziela) 

8.00 Śniadanie 

9.00-13.00  Sesja terenowa D 

13.00 Zakończenie Sympozjum 

 



1. Sesje referatowe i sesja posterowa 

Tematyka prezentacji powinna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz 

szeroko pojętych zjawisk krasowych (geologicznych, hydrologicznych, biologicznych, 

paleontologicznych, archeologicznych itp.), a także zagadnienia eksploracji jaskiń. Szczegóły 

zostaną podane w drugim komunikacie po otrzymaniu zgłoszeń. W przypadku dużej liczby 

zgłoszonych referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu 

sympozjum lub decyzji o przedstawieniu części referatów w formie posterów. Wszelkie 

zmiany będą niezwłocznie anonsowane na stronie internetowej i uwzględnione w drugim 

komunikacie. 

 

2. Sesje terenowe 

 

Sesja terenowa A (czwartek 22.10.2015 w godzinach od 16.00 do ok. 19.00) 

 

Stanowisko A1. – Widoradz (odsłonięcia skał triasu), 

Stanowisko A2. – Olewin (odsłonięcia skał jury dolnej), 

Stanowisko A3. – Wieluń, ul. Częstochowska, kamieniołom „Kowalskiego”  

     (odsłonięcia skał z pogranicza jury środkowej i górnej). 

 

Transport do w/w miejsc będzie zorganizowany. Informujemy, że z ostatniego odsłonięcia  

będzie przejazd do ośrodka w Załęczu Wielkim. 

 

Sesja terenowa B (piątek 23.10.2015 w godzinach od 9.00 do 14.00) 

 

Stanowisko B1. – Góra Zelce, Rezerwat „Węże”, 

(planowane zwiedzanie jaskiń po otrzymaniu zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Łodzi: Niespodzianka, Samsonowicza, Stalagmitowa, Za Kratą, Mała, Draba,  

Zanokcica). 

 

Do zwiedzania niektórych jaskiń konieczny będzie kombinezon, uprząż ze sprzętem, kask  

i czołówka. 

 

Sesja terenowa C (sobota 24.10.2015 w godzinach od 8.30 do 13.30) 

 

Stanowisko C1. – Raciszyn II (paleokras: leje krasowe, jaskinie, wypełnienia), 

Stanowisko C2. – Raciszyn I (paleokras: leje krasowe, jaskinie, wypełnienia). 

 

Sesja terenowa D (niedziela 25.10.2015 w godzinach od 9.00 do 13.00) 

 

Stanowisko D1. – Draby (Stanowiska paleokrasu, Jaskinia Ewy), 

Stanowisko D2. – Kolonia Lisowice (ponory), 

Stanowisko D3. – Lisowice (wywierzyska). 

  



 

PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA 

 

Nadwarciański Gród dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3, 4, 7 i 9 osobowych.   

 

Opłata konferencyjna      70 PLN 

Oplata konferencyjna zniżkowa     60 PLN  

Opłata konferencyjna jednodniowa- sesja referatowa  40 PLN 

Nocleg        40 PLN 

Wyżywienie  

Śniadanie        20 PLN 

Obiad        25 PLN 

Uroczysta kolacja       60 PLN 

Kolacja grillowa       30 PLN 

 

 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział                        

w sesjach terenowych (wraz z przejazdami). Opłata zniżkowa przysługuje Członkom Sekcji 

Speleologicznej. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; 

uczestnicy są proszeni o ubezpieczenie się indywidualnie.  

 

Z uwagi na konieczność wcześniejszej rezerwacji noclegów i posiłków koszty wyżej 

wymienionych usług będą rozliczane według deklaracji w zgłoszeniu.   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kosztów uczestnictwa. Ostateczne koszty 

zostaną podane w 2 komunikacie. 

 

Możliwy będzie udział w sesjach referatowych i posterowej w dniach 23 i 24.10.2014 na 

zasadzie opłaty jednodniowej – opłata w kwocie 40 PLN od osoby, pokrywająca koszty 

przerw kawowych (opłata nie uwzględnia materiałów sympozjalnych). 

 

WPŁATY 

 

Opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania i wyżywienia tradycyjnie będzie można                     

wpłacić na miejscu po przyjeździe. 

 

 

TERMINARZ 

 

01.09.2015 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa, 

01.09.2015 r. – ostateczny termin przysyłania streszczeń referatów, 

15.09.2015 r. – wysłanie Komunikatu nr 2 wyłącznie do zgłoszonych wcześniej uczestników. 

  



 

INFORMACJE DLA AUTORÓW 

 

Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące 

przewodnik sesji terenowych oraz abstrakty referatów. Autorów prosimy o przesłanie 

maksymalnie dwustronicowych abstraktów w terminie do dnia 01 września 2015 r. do               

mgr Urszuli Ratajczak, Zakład Paleozoologii, Instytut Biologii Środowiskowej, 

Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, najlepiej drogą 

elektroniczną na adres e-mail 49sympozjumspeleo@gmail.com. Materiały do publikacji 

powinny mieć tytuły również w języku angielskim.  

 

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania 

literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji 

literatury:  

Kowalski (1984), Kowalski i Nowak (1984) oraz Kowalski et al. (2008) – przy publikacji 

mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu 

bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:  

Artykuły w czasopismach – Kowal, J. & Nowak, A., 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.  

Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik, W. (ed.), 2008. Jaskinia Górna - eksploracja  

i badania. PWN, Wrocław, 85 pp.  

Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal, J., Nowak, A. 

& Janik, W., 2008. Fauna jaskini. In: Janik, J., (ed.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. 

PWN, Wrocław, pp. 35-41.  

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu 

zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum w zakładce „Dla autorów”.  

Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie 

plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub 

nazwisko_poster.doc  

 

KORESPONDENCJA 

 

Adres e-mail mgr Urszula Ratajczak: 49sympozjumspeleo@gmail.com, Zakład Paleozoologii, 

Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 

Wrocław.  

 

STRONA SYMPOZJUM: 

http://www.ing.uj.edu.pl/speleo2015 (od 15 lipca) 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW I KOMUNIKATÓW 

 

Autorzy referatów i komunikatów proszeni są o przygotowanie prezentacji w formacie 

Microsoft Power Point lub PDF oraz wcześniejsze skopiowanie ich do komputera w sali 

konferencyjnej. Maksymalny czas wystąpienia wynosi 15 minut oraz 2 minuty dla autorów 

posterów. Autorzy posterów proszeni są o dostarczenie posterów do organizatorów przy 

rejestracji. Postery wisieć powinny przez cały czas trwania konferencji. Autorzy posterów 

proszeni są o przygotowanie dla zainteresowanych kopii posterów.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 ORGANIZATORZY SYMPOZJUM 

http://www.ing.uj.edu.pl/speleo2015

