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 Wydarzenie Patronatem objęły  

Komisja Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego 

Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk 

JM Rektor UKW Prof. dr hab. Jacek Woźny  

 

Komunikat nr II 

XIII Sesja Paleolimnologiczna 

Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne? 

23-24 marca 2023 r. 

Wydział Nauk Geograficznych UKW Bydgoszcz 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Udział w Sesji zapowiedziało blisko 70 uczestników, 

deklarując chęć zaprezentowania wyników swoich badań w formie  referatów, komunikatów i 

posterów, w łącznej liczbie 64.  

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Sesja odbędzie się w dniach 23-24 marca br., na 

Wydziale Nauk Geograficznych UKW, Plac Kościeleckich 8 w Bydgoszczy. Obrady będą 

odbywały się w Auli Wydziału (sala nr 28, II piętro), a w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

zostaną przygotowane stoiska umożliwiające konsumpcję w czasie przerw kawowych.  

 

Program ramowy  

 

Pierwszy dzień, 23.03.2023 r., czwartek 

 

14:00 – 14.10 otwarcie XIII Sesji Paleolimnologicznej 

14.10 – 15.40 sesja referatowa I  

15.40 – 16.00 przerwa kawowa 

16.00 – 17.00 sesja posterowa „z kawą w dłoni” 

17.00 – 19.00 sesja referatowa II 

 

Drugi dzień, 24.03.2023 r., piątek 

 

10.00 – 11.00 sesja referatowa III 

11.00 – 12.00 kawa i postery 

12.00 – 13.30 sesja referatowa IV 

13.30 – 14.00 wyniki konkursu na najlepszy plakat; dyskusja; organizacja XIV Sesji 

Paleolimnologicznej 

14:00 zakończenie sesji 
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W trakcie Sesji odbędzie się konkurs na najlepszy plakat przygotowany przez młodego 

naukowca – studenta bądź doktoranta. Głosowanie w ramach konkursu, a następnie 

rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzcy oraz wręczenie Dyplomu, nastąpi w drugim 

dniu Sesji, w trakcie podsumowania i zakończenia Sesji. 

 

Szczegółowy program Sesji przesyłamy w załączniku do niniejszego komunikatu. 

Zamieszczony jest on również na stronie internetowej WNG UKW (XIII Sesja 

paleolimnologiczna). Również w tym miejscu wkrótce zamieszczona zostanie książka 

abstraktów z Sesji (wersja pdf, z numerem e-ISBN).  

 

W tym miejscu pragnę Państwa zachęcić do przesyłania prezentowanych wyników badań w 

formie artykułów do naszego czasopisma Geography and Tourism, (geoatour@ukw.edu.pl). 

Czasopismo znajduje się w bazie czasopism ERIH PLUS. Według punktacji czasopism 

MEiN uzyskało 20 pkt. Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr Mirosław Rurek 

(mirur@ukw.edu.pl). 

 

Wszelkie informacje, zapytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mailowy: 

halina.kaczmarek@ukw.edu.pl.   

 

      Z poważaniem w imieniu organizatorów 

   Halina Kaczmarek 

 

Komitet organizacyjny 

Koordynator dr hab. Halina Kaczmarek, prof. UKW 

Dr hab. Danuta Szumińska, prof. UKW 

Dr Marcin Hojan 

Dr Krystyna Kozioł 

Dr Monika Okoniewska 

Dr Mirosław Rurek 

Mgr Sebastian Czapiewski 

           

https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-nauk-geograficznych/xiii-sesja-paleolimnologiczna
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-nauk-geograficznych/xiii-sesja-paleolimnologiczna
https://ojs.ukw.edu.pl/index.php/gat/about/submissions
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=504051
mailto:halina.kaczmarek@ukw.edu.pl
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Wskazówki dotyczące dojazdu 

 

Sesja Paleolimnologiczna odbywa się w całości w budynku Wydziału Nauk 

Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy Pl. Kościeleckich 8 w 

Bydgoszczy. 

Wskazówki dojazdu/dojścia: 

Dojazd z Dworca Głównego (PKP): Tramwajem do przystanku Zbożowy Rynek  

bilet 20 minut: 3,00 PLN normalny, 1,50 PLN ulgowy - można płacić kartą w biletomatach 

wewnątrz autobusów i tramwajów, na przystanku przy dworcu jest również biletomat 

Bezpośrednio: Linia 9 (kierunek: Glinki) – 7 przystanków 

Z przesiadką na przystanku Rondo Jagiellonów: 

Tramwaj 8 (kierunek: Zajezdnia Tramwajowa) lub 5 (kierunek: Łoskoń) z Dworca Głównego 

– 6 przystanków → następnie na przystanku Rondo Jagiellonów przesiadka na linię 4 

(kierunek: Glinki) albo 2 (kierunek: Kapuściska) – 1 przystanek 

Z przystanku Zbożowy Rynek na Pl. Kościeleckich 8 dojście pieszo zajmuje 1-2 minuty: 
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Z Dworca Głównego PKP można również dotrzeć do nas pieszo w pół godziny: 

 

Dojazd z Dworca Autobusowego 

bilet 20 minut: 3,00 PLN normalny, 1,50 PLN ulgowy - można płacić kartą w biletomatach 

wewnątrz autobusów i tramwajów, na przystanku przy dworcu jest również biletomat 

Autobusem linii 80 (kierunek: Port Lotniczy, 2 przystanki) 

Lub tramwajem z przesiadką na przystanku Rondo Jagiellonów: 

Tramwajem 10 (kierunek: Las Gdański), 3 (kierunek: Wilczak), lub 5 (kierunek: Rycerska) – 

1 przystanek → 

przesiadka na tramwaj 4 (kierunek: Glinki) albo 2 (kierunek: Zbożowy Rynek) – 1 przystanek 
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Odległość z Dworca Autobusowego można również pokonać pieszo w 15 minut: 
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Dojazd własnym samochodem: 

Wydział Nauk Geograficznych (WNG) posiada bardzo mały parking i dlatego nie 

rekomendujemy podjeżdżania bezpośrednio pod budynek WNG. W centrum Bydgoszczy 

znajdują się kilka parkingów płatnych. Można także skorzystać z bydgoskiego systemu Park 

& Ride, o którym więcej informacji znajduje się tutaj; najbliższy parking tego systemu 

znajduje się przy Rondzie Kujawskim (1 przystanek tramwajowy albo 10 min pieszo od 

WNG): 

 

 

 

 

 

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/system-parkride-na-starcie/

