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ZAKOŃCZONE PROJEKTY BADAWCZE 

 

"Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski" 

Kierownik projektu: mgr Anna Poraj-Górska 

Promotor: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG 

Źródło finansowania: NCN 2017/25/N/ST10/00772 

Okres realizacji: 2018-2020 

 

"Katastrofalne powodzie morskie na wybrzeżach południowego Bałtyku w późnym Holocenie" 

Kierownik projektu: Karl Stattegger (UAM) 

Wykonawca (KGiGCz): dr Damian Moskalewicz 

Źródło finansowania: NCN 2017/25/N/ST10/00772 

Okres realizacji: 2019-2020 

 

"Analiza koncentracji ziemskiego izotopu kosmogenicznego 10Be w profilach glin lodowcowych ostatniego 

zlodowacenia w północnej Polsce" 

Kierownik projektu: dr Damian Moskalewicz 

Źródło finansowania: NCN, Miniatura 

Okres realizacji: 2020 

 

Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej 

osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)" 

Kierownik projektu: dr Małgorzata Kinder 

Wykonawcy (KGiGCz): mgr Anna Poraj-Górska 

Źródło finansowania: NCN 2015/19/D/ST10/02854 

Okres realizacji: 2016-2019 

 

Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat – ilościowa rekonstrukcja 

na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k) [LINK] 

kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Tylmann 

wykonawcy (z Zakładu): dr Maurycy Żarczyński 

źródło finansowania: NCN 2014/13/B/ST10/01311 

okres realizacji: 2015-2018 

 
  

https://kgigcz.ug.edu.pl/
http://www.ecrlab.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/projekty_climpol_2k.pdf


Recesja ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce w świetle datowania głazów narzutowych metodą 

izotopu kosmogenicznego 10Be (DatErr) [LINK] 

kierownik projektu: dr Karol Tylmann 

wykonawcy (z Zakładu): dr hab. Piotr Paweł Woźniak 

źródło finansowania: NCN 2014/15/D/ST10/04113 

okres realizacji: 2015-2018 

 

Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 – opracowanie, analizy i publikacja  

[LINK] 

kierownik projektu: Danuta Król 

wykonawcy (z Zakładu): dr hab. Piotr Paweł Woźniak 

źródło finansowania: MKiDN 4503/17/FPK/NID 

okres realizacji: 2017-2018 

 

Charakterystyka zmian środowiska w ciągu ostatnich 130 lat w świetle analiz paleoekologicznych osadów 

południowego basenu jeziora Jaczno  

kierownik projektu: dr Dawid Weisbrodt 

źródło finansowania: projekt dla doktorantów młodych naukowców nr 538-G110-B573-17 

okres realizacji: 2017-2018 

 

Weryfikacja hipotezy o możliwości identyfikacji osadów sztormowych na wybrzeżach województwa 
pomorskiego - klucz do poznania przebiegu i skutków historycznych katastrof 

kierownik projektu: mgr Damian Moskalewicz 

źródło finansowania: projekt dla doktorantów i młodych naukowców nr 538-G110-B893-14 

okres realizacji: 2015-2016 

 

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy 

i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji 

(na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) 

kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS) 

źródło finansowania: grant międzyrządowy nr rej. 691/N-Ukraina/2010/0 

wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

okres realizacji: 2010-2015 

 

Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań 

archeologicznych 2004-2005) 

kierownik projektu: dr T. Dzieńkowski (UMCS) 

źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr rej. 40874/13/A1 

wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

okres realizacji: 2014-2015 

 

  

http://www.daterr.ug.edu.pl/
http://rzucewo.com/


Klementowice - obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego 

kierownik projektu: mgr Tadeusz Wiśniewski (UMCS) 

źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr rej. 29318/12 

wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

okres realizacji: 2014-2015 

 

Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów 

jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie) 

kierownik projektu: dr Dawid Weisbrodt 

źródło finansowania: projekt dla doktorantów młodych naukowców nr 538-G110-B564-14 

okres realizacji: 2015-2016 

Korelacja podstawowych profili lessowych Ukrainy na podstawie dat luminescencyjnych  

kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

źródło finansowania: MNiSW nr rej. N N306 474138  

okres realizacji: 2010-2013 

 

Zapis procesów geologicznych w pionowym i poziomym zróżnicowaniu glin morenowych stadiału głównego 

zlodowacenia wisły (transekt południkowy, wschodnie Pomorze) 

kierownik projektu: dr Piotr P. Woźniak 

źródło finansowania: NCN N N306 766940 

wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

okres realizacji: 2011-2013 

 

Inwentaryzacja ładunku zanieczyszczeń skumulowanych w osadach dennych jezior kartuskich jako szansa na 

ich skuteczną rekultywację 

kierownik projektu: dr hab. Wojciech Tylmann 

źródło finansowania: WFOŚiGW w Gdańsku nr rej. RX-03/37/2011 

wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

okres realizacji: 2011-2013 

 

Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej 

sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej 

kierownik projektu: dr Paweł Zieliński (UMCS) 

źródło finansowania: MNiSW nr rej. N N306 197639 

wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz 

okres realizacji: 2010-2013 

 

 


