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www.ing.uj.edu.pl/speleo/index.html 
 

PROGRAM SYMPOZJUM 
 

20.10.2011 r. (czwartek)  
           – 13.00-19.00 – Sesja terenowa A 
           – 19.00-20.00 – rejestracja uczestników (recepcja Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojcowskiego 

Parku Narodowego w Hotelu pod Kazimierzem w Ojcowie) 
21.10.2011 r. (piątek) 

– godz. 10.00–15.00 – Sesja terenowa B 
– godz. 16.00–19.00 – otwarcie sympozjum, sesja referatowe, zwiedzanie nowej ekspozycji w 

Muzeum OPN 
22.10.2011 r. (sobota)  

– godz. 9.00–19.00 – sesje referatowe i posterowa, zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji 
Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 

– godz. 19.00 – uroczysta kolacja 
23.10.2011 r. (niedziela)  

– godz. 09.00–14.00 – Sesja terenowa C  
 

1. Sesje referatowe i sesja posterowa: 
Tematyka prezentacji winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz szeroko pojętych zjawisk 
krasowych (geologicznych, hydrologicznych, biologicznych, 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 – Ojców – Wąwóz Jamki – Jama Ani – Jaskinia Biała – Jaskinia Krakowska – Jaskinia 

Sąspowska – Ojców 
Sesja terenowa B – Jaskinia Ciemna – Góra Koronna – Jaskinia Okopy Wielka Dolna – Góra Okopy – Jaskinia 

Okopy Górna – Wąwóz Smardzowski – Jaskinia Puchacza – Ojców 
Sesja terenowa C – Ojców – Krakowska Brama – Murownia – Iwiny (Łykawiec) – Wąwóz Stodoliska (jaskinie 

Wąwozu Stodoliska) – jaskinie w Ogrojcu – Jaskinia Maszycka – Jaskinia Zamieszkała (z chatą 
pustelnika) – Ojców 

 
Niezbędny ekwipunek: podczas sesji terenowych potrzebny będzie standardowy ekwipunek turystyczny i 
oświetlenie osobiste; ekwipunek specjalistyczny potrzebny będzie uczestnikom sesji terenowej A, a także 
chętnym do wejścia do Jaskini Okopy Górnej (punkt opcjonalny podczas sesji terenowej B). Podczas sesji 
terenowej A kask i kombinezon są rekomendowane we wszystkich jaskiniach, a konieczne w Jamie Ani i Jaskini 
Sąspowskiej. W Jamie Ani i na dojściu do otworu Jaskini Okopy Górnej konieczny jest sprzęt do poruszania się 
po linie i kask. 
 

 

MIEJSCE OBRAD 
Sesje plenarne sympozjum rozpoczną się w piątek (21.10.2011 r.) o godzinie 16:00 w Ośrodku Edukacyjno-
Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego w Hotelu pod Kazimierzem w Ojcowie. Dojazd do Ojcowa we 
własnym zakresie. Podczas sesji terenowych sympozjum organizatorzy zapewniają przejazdy wynajętymi 
autobusami. 
Noclegi na terenie Ojcowa w cenie około 30–40 złotych można zamawiać indywidualnie w Biurze 
„Ojcowianin”, 32-047 Ojców 15, tel. 12 389 20 89; butojcowianin@poczta.onet.pl www.ojcowianin.pl  
lub w niżej wymienionych kwaterach prywatnych. Miejsca noclegowe są usytuowane w odległości 200–400 m 
od miejsca obrad: 
 
Kwatery prywatne (tańsze – cena około 30–40 zł za jedno miejsce):  
 
– Pani Jolanta Bosak, Adres: 32-047 Ojców 33, tel. 12 389 20 63,  fax.: 0-12 389 20 08  

e-mail: bocianowka@interia.pl  www.jura.tur.pl/bocianowka  
– Pani Maria Barcińska, adres: 32-047 Ojców 35, tel. 12 389 21 98 www.pokoje.ojcow.pl  
– Państwo Maria i Zygmunt Leśniewscy; adres: 32-047 Ojców 31;  tel. 12 389 20 30, 604 684 759 

www.ojcow31.pl 

mailto:butojcowianin@poczta.onet.pl
http://www.ojcowianin.pl/
http://www.jura.tur.pl/bocianowka
http://www.pokoje.ojcow.pl/
http://www.ojcow31.pl/


– Państwo Płascy, adres: 32-047 Ojców 20, tel. 12 389 20 51 www.ojcow.info.pl 
– Państwo Teresa i Jerzy Łukasikowie, adres: 32-047 Ojców 38, tel. 12 389 20 48 e-mail: gosjak@poczta.fm 
 
Kwatery droższe (wyższy standard – cena około 100 zł za jedno miejsce): 
– Zajazd Zazamcze, Adam Staroń, 32-047 Ojców 1B, tel. 12 389 20 83 (wysoki standard, nieco większa 

odległość ok. 1 km od miejsca obrad), kontakt@zajazdzazamcze.ojcow.pl www.zajazdzazamcze.ojcow.pl 
– Paweł Bosak, adres: 32-047 Ojców 45, willa „Pod Kometą”, tel. 12 389 20 44 www.ojcow-noclegi.pl 
 

PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata konferencyjna 70 zł  
Opłata konferencyjna zniżkowa 50 zł 
Nocleg (zamawiany we własnym zakresie ) ceny od ok. 30 zł 
Śniadanie 15 zł 
Obiad 25 zł 
Kolacja 15 zł 
Uroczysta kolacja 22.10.2011 r. 60 zł 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych 
(wraz z przejazdami). Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z 
aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy 
są proszeni o indywidualne ubezpieczenie się. Dokładne koszty zostaną podane w komunikacie nr 2 po 
uzyskaniu informacji o ewentualnych uzyskanych dofinansowaniach. 

WPŁATY 
Opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania i wyżywienia tradycyjnie będzie można wpłacać na miejscu po 
przyjeździe. 

TERMINARZ 
31.07.2011 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa 
31.07.2011 r. – ostateczny termin przysyłania streszczeń referatów 
31.08.2011 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 31 lipca br. do dr. Jana Urbana, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Al. Mickiewicza 33,  
31-120 Kraków, najlepiej drogą elektroniczną na adres e-mail: urban@iop.krakow.pl . 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 

http://www.ojcow.info.pl/
mailto:kontakt@zajazdzazamcze.ojcow.pl
mailto:kontakt@zajazdzazamcze.ojcow.pl
http://www.zajazdzazamcze.ojcow.pl/
http://www.ojcow-noclegi.pl/


 

DOJAZD 
Samochodem do wsi Ojców od strony Skały lub Jerzmanowic; miejsce obrad i recepcja znajdują się w 
odległości 100 m od parkingu przy zamku w Ojcowie, w budynku Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym 
Ojcowskiego Parku Narodowego  „Hotel pod Kazimierzem”. 

Odjazdy mikrobusów w dni powszednie z parkingu przy ul. Ogrodowej w Krakowie – kierunek Wola 
Kalinowska i Ojców: godz.: 7:00, 8:00, 10:45, 13:45, 15:25, 17:15, 19:05 lub z Nowego Kleparza, peron 1 – 
odjazdy ok. 5 minut później. 

KORESPONDENCJA 
Adres e-mail: speleo.sympozjum@uj.edu.pl lub mgr Wojciech Wróblewski, Instytut Nauk Geologicznych 
UJ, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków 



 

45. Sympozjum Speleologiczne 
Ojców, 20–23 października 2011 r. 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Nazwisko:  

Imię:  

Miejsce pracy:   

Adres:  

E-mail:  

Telefon:  

 

Zgłaszam następujący referat lub komunikat: 

Autor (autorzy):  
 
Tytuł:  
 
 
Zamierzam wziąć udział w sesjach terenowych: 
 

A   TAK  NIE w dniu 20.10.11 r.  
B   TAK  NIE w dniu 21.10.11 r.  
C   TAK  NIE w dniu 23.10.11 r. 
  
Zamawianie noclegów we własnym zakresie w Biurze Usług Turystycznych „Ojcowianin” lub 
bezpośrednio w kwaterach prywatnych. 

Zamawiam następujące posiłki  
(zaznaczyć znakiem +): 

 
20.10.11 r. czwartek kolacja  
21.10.11 r. piątek śniadanie  
21.10.11 r. piątek obiad  
21.10.11 r. piątek kolacja  
22.10.10 r. sobota śniadanie  
22.10.11 r. sobota obiad  
22.10.11 r. sobota uroczysta kolacja  
23.10.11 r. niedziela śniadanie  

 
Kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres: 

 
Mgr Wojciech Wróblewski, 

Instytut Nauk Geologicznych UJ 
ul. Oleandry 2a, 30–063 Kraków 

 
lub pocztą elektroniczną na adres: 
speleo.sympozjum@uj.edu.pl 


