Poznafi, 17 lutego 2020 r.

Uchwala Komisji dotyczqcej postgpowania habilitacyjnego

dr. Piotra Kolaczka
zawieraj4ca opinig wraz z uzasadnieniem
Podstatea prdwna: Ustowd z dniq l1 marcq 2003 roku o stopniach noukowych i tytule naukowym
orqz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. l3ll),
Rozporzqdienie Ministra Nouki i Szkolnicttrq Wyiszego z dnia 22 wrzeiniq 201 I r. (Dz. U. nr 2004, poz. 1200) i
z dnio 26 wrzeinia 2016 r. w sprorie szczeg6lowego trybu i warunkdw przeprowadzenia crynnoici w
przewodzie doklorskim, w poslgpowqniu habilitacyjnym oraz w poslepowqniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1586) oraz Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictu a ,yyiszego z dnio l9 stycznia 2018 r. w
sprawie szczegdlowego trybu i warunk6w przeprowadzania r4nnoici w przewodzie doktorshim, w postgpowaniu
habilitacyjnym oraz postCpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261).

Komisja do spraw postgpowania habilitacyjnego dr. Piotra Kolaczka w dziedzinie
nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia, zostala powolana przez Ceriraln4 Komisjg do Spraw
Stopni i Tytul6w w dniu 5 wrzeSnia 2019 r. Do przeprowadzenia postgpowania
habilitacyjnego wyznaczono Radg Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersltetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W sklad Komisji weszli:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Przewodnicz4cy Komisji prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Uniwersytet Mikolaja
Kopernika (Wydzial Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).
Sekretarz Komisji dr hab. Maciej Major prof. UAM, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza.
Recenzent - prof. dr hab. Malgorzata Latalowa, Uniwersytet Gdariski.
Recenzent - prof. dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz, Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN.
Recenzent - dr hab. Anna Filbrandt-Czaja prof. UMK, Uniwersytet Mikolaja
Kopernika (Wydzial Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych).
Czlonek Komisji - dr hab. J6zef Kukulak prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im.

KEN w Krakowie.
Czlonek Komisji - dr hab. lwona Hildebrandt-Radke prof. UAM, Uniwers)'tet im'
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Podstawq wniosku o wszczgcie postgpowania habilitacyjnego dr. Piotra Kolaczka jest

osi4gniEcie naukowe, stanowi4ce cykl dziewigciu powi4zanych ze sob4 pubtikacji
opatrzonych wsp6lnym tytulem: ,,Postglacjalne przemiany szaty roSlinnej oraz
ekosystem6w wodnych i torfowiskowych na wybranych obszarach prilnocnej czgsci
Karpat w Swietle wielowskaf nikowej analizy paleoekologicznej".

Cykl publikacji obejmuje:

l)

Margielewski, W., Kolaczek, P., Michczyfiski, A., Obidowicz, A., Pazdur, A., 2011.
Record of the Meso-and Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Jesionowa
landslide peat bog (Beskid S4decki Mts., Polish Outer Carpathians). Geochronometria 38(2),
138-154. [F 2Jetni2611: 0,425;lF 5Jetni2611: 0,830; MNiSWz6ll: 20, Udzial wlasny 30%]

2) Michczyfski, A., Kolaczek, P., Margielewski, W., Michczyriska, D.J., Obidowicz, A.,
2013. Radiocarbon age-depth modeling prevents from misinterpretation of vegetation
dynamic in the past: case study Wierchomla mire (Polish Outer Carpathians). Radiocarbon
55, 1724-1734. [IF 2-letni2613: 1,037; IF 5-letnizor:: 4,559; MNiSWzor:: 35, Udzial wlasny
30%l
3) Kolaczek, P., Zubek, S., Blaszkowski, J., Mleczko, P., Margielewski, W., 2013. Erosion or
to interpret the presence of arbuscular mycorrhizal fungi
(Glomeromycota) spores in pollen profiles collected from mires. Review of Palaeobotany and
Palynology 189,29-37. [F 2Jetni2613: 1,656; IF 5-letnizor:: 2,029; MNiSWzon: 35, Udzial
wlasny 40%l

plant succession - How

4) Kolaczek, P., Margielewski, W., Galka, M., Apolinarska, K., Pl6ciennik, M., G4siorowski,
M., Buczek, K., Karpiriska-Kolaczek, M., 2017. Five centuries of the Early Holocene forest
development and its interactions with palaeoecosystem of small landslide lake in the Beskid
Makowski Mountains (Westem Carpathians, Poland) high resolution multi-proxy study.
Review of Palaeobotany and Palynology 244, 113-127. [F 2-letni26r7: 1,665; 5-letni2e17:
2,002; MNiSWzoro: 35, Udzial wlasny 60yo)

-

5) Kolaczek, P., Galka, M., Apolinarska, K., Ggbica, P., Superson, S., Michno, A., Harmata,
K., Szczepanek, K., Pl6ciennik, M., G4siorowski, M., Karpiriska-Kolaczek, M.,2017. Lost in
dating - about pitfalls related to absolute chronologies and sedimentation rates of Late Glacial
and Early Holocene deposits from oxbow lakes in Central Europe. Quatemary Geochronology
41, 187-201. UF 2-letnizoru: 3,44; 5-letni2n17:3,3; MNiSWzoro: 40,Udzial wlasny 70ohl
6) Kolaczek, P., Galka, M., Apolinarska, K., Pl6ciennik, M., G4siorowski M., Brooks, S., J.,
Hutchinson, S.M., Karpiriska-Kolaczek, M., 2018. A multiproxy view of exceptionally early
postglacial development of riparian woodlands with Ulmus in the Dniester River valley,
westem Ukraine. Review of Palaeobotany and Palynology 250,2743. [F 2-letni2eyT: 1,665;
S-letnizorz: 2,002; MNiSWzoro: 35, Udzial wlasny 60%l

7) Kolaczek P., Karpiriska-Kolaczek M., Madeja J., Kalinovych N., Szczepanek K., GEbica
P., Harmata K., 2016. Interplay of climate-human-vegetation on the north-eastern edge of the
Carpathians (Westem Ukraine) between 7500 and 3500 calibrated years BP. Biological
Joumal of the Linnean Society, I19, 609429. UF 2-letnizoro: 2,288; 5-letni26 6: 2,281;
MNiSWzoro: 20, Udzial wlasny 65%l

8) Fialkiewicz-Koziel, 8., Kolaczek, P., Michczyfrski, A., Piotrowska, N., 2015. The
construction of a reliable absolute chronology for the last two millennia in an
anthropogenically disturbed peat bog: Limitations and advantages of using a radio-isotopic
proxy and age-depth modelling. Quatemary Geochronology 25, 83-95. [IF 2-letnizors: 3,142;
5-letniuors: 4,132; MNiSWzors:40; P. Kolaczek r6wnorzgdny pierwszemu autorowi, Udzial
wlasny 45%l

9) Kolaczek, P., Karpiriska-Kolaczek, M., Marcisz, K., Galka, M., Lamentowicz, M.,2018.
Palaeohydrology and the human impact on one of the largest raised bogs complex in the
Westem Carpathians (Central Europe) during the last two millennia. Holocene 28,595-608
[F 2-letnizor:: 2,419; 5-letnizq;: 2,668; MNiSWzore : 35, Udzial wlasny 80%]
Jako osiqgnigcie naukowe przedstawiono dziewig6 recenzowanych publikacji naukowych,
kt6re zostaly wykonane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora i opublikowane w latach
2011-2018. Wszystkie prace stanowi4ce osiqgnigcie naukowe ukazaly sig w czasopismach
znajduj?cych sig w bazie Joumal Citation Reports (JCR) i na liScie A MNiSW. Trzy artykuly
zostaly opublikowane w czasopiSmie Review of Palaeobotany and Palynology (lF - od 1,656
do 1,665; 5-letni IF od 2,002 do 2,029), dwa w czasopiSmie Quaternary Geochronology (lF

od 3,142 do 3,44; 5-letni IF - od 3,3 do 4,132) i po jednym w

czasopismach

Geochronometria (IF - 0,425; 5-letni IF 0,830), Radiocarbon (lF - 1,037;5-letni IF 4,559), Biological Joumal of the Linnean Society (lF - 2,288; 5-letni IF - 2,281) oraz
Holocene (IF - 2,419; 5-letni IF - 2,668). WSr6d wymienionych publikacji, w szeSciu
Habilitant jest pierwszym autorem i trzykrotnie drugim autorem, przy czym w jednej pracy
jest r6wnorzgdnym pierwszemu autorowi.
Sumaryczny IF publikacji wchodz4cych w sklad osi4gniEcia naukowego wynosi 17,737; a
sumaryczna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego za te publikacje wynosi
295.
Recenzenci zakoftczyli i przeslali swoje recenzje w nastgpujqcych terminach: prof. dr
hab. Malgorzata Latalowa - 02.11.2019 r., dr hab. Anna Filbrandt-Czaja prof. UMK 07.11.2019 r., natomiast proL dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz -15.01.2020r.

Sylwetka Habilitanta

Dr Piotr Kolaczek w 2005 roku ukoriczyl studia biologiczne na Wydziale Biologii i
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloriskiego, uzyskuj4c tytul magistra biologii na podstawie
pracy magisterskiej pt.: "Holoceirska historia ro6linnoSci na podstawie profilu pylkowego z
Krasnego kolo Rzeszowa", kt6rej promotorem byla prof. dr hab. Krystyna Haramata. W 2010
roku Rada Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloriskiego nadala dr.
Kolaczkowi stopieri doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie obrony
rozprawy doktorskiej pt.: "P6Znoglacjalne i holocetiskie przemiany szaty roSlinnej Doliny
Dolnego Sanu oraz PlaskowyZu Tamogrodzkiego na podstawie analizy pylkowej" (promotor prof. dr hab. Krystyna Haramata). Habilitant, bezpoSrednio po studiach, byl sluchaczem
studi6w doktoranckich w Srodowiskowym Studium Doktoranckim na Wydziale Biologii i
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloriskiego. Po obronie pracy doktorskiej do chwili obecnej
pracuje na etacie adiunkta na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Instl'tucie Geoekologii i Geoinformacji.

3

Opinie wyraione w recenzjach
Wszystkie trzy nadeslane recenzje sq pozytywne. Oceny merytoryczne gl6wnego
osi4gnigcia naukowego, przedstawionego jako praca habilitacyjna, koriczq sig
jednoznacznymi wnioskami, i2 przedstawiony cykl artykul6w spelnia formalne i
merytoryczne wymogi stawiane pracom habilitacyjnym, a uzyskane wyniki i ich interpretacja
wnosz4 oryginalny i istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej uprawianei przez
Habilitanta. Wysok4 ocenp we wszystkich trzech recenzjach zyskal r6wnie2 dorobek
naukowy Habilitanta, Jego praca dydaktyczna jak i osi4gnigcia organizacyjne. Na tej
podstawie wszyscy Recenzenci postawili koircow4, jednoznaczn4 konkluzjE, 2e wniosek dr.
Piotra Kolaczka o nadanie stopnia doktora habilitowanego jest w pelni uzasadniony.
Opinie Recenzent6w o osiqgnigciu naukowym

Dr Piotr Kolaczek, zgodnie z art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, jako
osi4gnigcie naukowe bgd4ce przedmiotem postgpowania habilitacyjnego przedstawil cykl 9
publikacji z lat 2011-2018, pod wsp6lnym tlulem ,,Postglacjalne przemiany szaty
roSlinnej oraz ekosystem6w wodnych i torfowiskowych na wybranych otrszarach
p6lnocnej czg5ci Karpat w Swietle wielowskainikowej analizy paleoekologicznej".
Recenzenci stwierdzaj4, ze artykuly naukowe wchodz4ce w sklad cyklu, w kontekScie
zaproponowanego t).tulu, s4 sp6jnym tematycznie opracowaniem zwi4zanym z

wykorzystaniem analiz paleoekologicznych, w tym w spos6b szczeg6lny analizy
palinologicznej, obejmuj4cej tak2e palinomorfy niepylkowe do przeprowadzenia
wieloaspektowych rekonstrukcji przemian szaty roSlinnej oraz ekosystem6w wodnotorfowiskowych na terenie p6lnocnej cz95ci Karpat.

Prof. dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz w swojej recenzji stwierdzil,

2e

przeprowadzone prace badawcze Habilitanta wniosly szereg nowych wartoSci do przebiegu
sukcesji roSlinno5ci, w tym szczeg6lnie wiqzu na analizowanym obszarze, ze wskazaniem na
mo2liwoSi wystqpowania glacjalnych refugi6w i kierunk6w ich postglacjalnego

w

osiqgnigciu naukowym s4 teZ wnioski zwiqzane z
zagadnieniami paleohydrologicznymi oraz okreSleniem charakteru gl6wnych laz
antropopresji. Mocnq stron4 osiqgnigcia jest tez cala problematyka zwi4zana z konstrukcj4
modeli wiek-glgbokoSd wraz z dokonan4 konfrontacjq datowari radiowgglowych i analiz
palinologicznych. W opinii Recenzenta na szczeg6lne uznanie zasluguje tez dokonana przez
dr. Piotra Kolaczka weryfikacja pogl4d6w na temat indykacyjnej wartosci grzyh'w
nalezqcych do klasy Glomeromycota. Problem ten nie jest scisle zwi4zany z t),tulem
osiqgnigcia, jednak badania wykonano na torfowisku polo2onym w p6lnocnej czqsci Karpat, a
ich wyniki maj4 du2e znaczenie w prowadzeniu rekonstrukcji paleosrodowiskowych.
prof. dr hab. Malgorzata Latalowa podkreslila w swojej recenzji, 2e elementem
wiqZ4cym opracowania wchodz4ce w sklad osi4gnigcia naukowego sE rekonstrukcje
paleoSrodowiskowe dotycz4ce w szczeg6lnoSci przemian szaty roSlinnej i klimatu, u schylku
(Polska i
ostatniego zlodowacenia (p62ny glacjal) i w holocenie, w p6lnocnych Karpatach
rozprzestrzeniania. Bardzo cenne

Ukraina). W opinii Recenzentki do najwazniejszych osi4gnigi cyklu prac dr. Kolaczka naleZ4:
1. Wykazanie znacznych r62nic w tempie holoceriskiej sukcesji zbiorowisk leSnych na
nieodleglych od siebie terenach Beskidu S4deckiego, co podkeSla znaczenie lokalnego
zr62nicowania roSlinnoSci, a w konsekwencji szczeg6ln4 koniecznoi6 badari palinologicznych
na obszarach g6rskich obejmujqcych r62ne skale przestrzenne (artykuty Al i ,{2 wg
zal4cznika 4).
2. Dostarczenie nowych danych dotycz4cych postglacjalnej historii wi4zu ((Ilmus) na
podstawie badari na stanowiskach w zachodniej Ukrainie i Beskidzie Makowskim, kt6re
wskazujq na du2e prawdopodobieristwo obecnoSci glacjalnych stanowisk refugialnych
przedstawicieli tego rodzaj u w p6lnocnych Karpatach (artykuly A4 i .46). Prace te wpisujq sig
w aktualn4, gor4c4 debatg naukow4 na temat lokalizacji refugi6w flory drzewiastej na terenie
Europy w okresie ostatniego zlodowacenia i ich znaczenia dla oceny lvplywu uwarunkowaf
klimatycznych i innych barier biogeograficznych na kierunki i tempo rozprzestrzeniania siE
poszczeg6lnych takson6w w holocenie, a tym samym ksztaltowania sig r6Znorodnodci
biologicznej ekosystem6w leSnych w skali regionalnej i kontynentalnej.
3. Wykazanie, 2e grzyby z klasy Glomeromycota wchodz4 w symbiozg korzeniow4
(mikoryza arbuskulama) roSlin zasiedlaj4cych torfowiska niskie, a wigc ich zarodniki
pojawiaj4ce sig w torfach nie musz4 by6 wskaznikiem erozji, jak dot4d powszechnie s4dzono
(artykul A3). Tg tezg Autorzy publikacji potwierdzili eksperymentalnie. Publikacja ta zostala
wyr62niona certyfikatem: Certificate for Highly Cited Research in Review of Palaeobotany
and Palynologt, 2016.
4. Umiejgtne wykorzystanie przez dr. P. Kolaczka, we wszystkich kierowanych przez Niego
projektach i wynikaj4cych z nich publikacjach, szerokiego wachlarza ro2nych rodzaj6w analiz
szcz4tk6w pochodzenia biologicznego (pylku, szczqtk6w glon6w i cyjanobakterii, grzyb6w,
wioSlarek, ochotkowatych, ameb skorupkowych, malakofauny, makroszcz4tk6w ro5linnych i
kopalnego DNA bakterii), analiz geochemicznych i zawartoSci izotop6w stabilnych tlenu,
azotlr i wggla. R6wnolegle wykorzystanie wynik6w analiz r62nych element6w
wska:Znikowych zachowanych w osadach istotnie wzmocnilo podstawy interpretacj i i
wnioskowania w pracach przedstawionych do oceny i stanowi dow6d na doskonal4 wiedzg
Habilitanta w zakresie potencjalu poszczeg6lnych metod do rozwi4zywania oke6lonych
problem6w naukowych. Oceniaj4c wysoko caloksztalt osiqgnigcia naukowego
przedstawionego jako podstawa w przewodzie habilitacyjnym, r6wnoczeSnie Prof. Latalowa
zwraca uwagg na element dyskusyjny, jakim w Jej ocenie jest wielokrotnie podkreSlane przez
Habilitanta znaczenie Jego prac (artykuly A2, A5 i A8 wg wykazu w zal4czniku 4) dla
modelowania chronostratygraficznego w profilach z torfowisk. Recenzentka potwierdza, 2e
ten aspekt (podstawa oceny wieku ,,zdarzeh" zapisanych w osadach) zostal w ocenianych
publikacjach opracowany z du24 pieczolowitoSci4 i krytycznie przedyskutowany, daj4c
podstawy do wiarygodnej interpretacji i wnioskowania. Mo2na je wigc, postawi6 jako ,,case
studies" w szeregu wielu innych opracowan, kt6re stanowiq wz6r krytycznego podejScia do
rekonstrukcji wieku zdarzeri paleoekologicznych. Natomiast takie stwierdzenia jak te, 2e
,,Wyniki prezentowane w tym artykule (artykul ,A.5) sq uniwersalne dla wielu archiw6w
paleoekologicznych w r62nych czgSciach Swiata i pokazuj4 jak istotna jest wysoka
rozdzielczo(A datowari radiowgglowych dla ostatecznego ustalenia chronologii
bezwzglgdnych dla profili osad6w" (str. 11/12 Autoreferatu) lub, ze ,,Wyniki badaf (artykul

A8) wskazujq, 2e niska rozdzielczoll, datowah laC w podczas badari paleoekologicznych
torfowisk wysokich moZe przyczyniat sig do blgdnej interpretacji zmian hydrologicznych
tych torfowisk i ich relacji do globalnych zmian klimatu" (str. 15 Autoreferatu) sE raczej
truizmem, a z pewno6ci4 nie nowym wnioskiem naukowym. Za skrajnie uproszczony Prof.
Latalowa rlwaia te2 wniosek sformulowany na podstawie wynik6w opisanych w a(ykule A9,
a ujgty w Autoreferacie na str. 18, Ze ,,Analizy palinologiczne torf6w z torlowisk wysokich,
kt6rych warstwy zostaly mechanicznie zaburzone, mog4 dostarczad wynik6w
interpretowalnych z punktu widzenia rozwoju szaty ro3linnej" - nie, takich warstw po prostu
nie naleZy analizowai.

Dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

stwierdza w swojej recenzji, 2e wyniki badari
prezentowane w publikacjach wlqczonych do osiqgnigcia naukowego, stanowi4 efekt
wsp6lpracy z naukowcami r6znych specjalnoSci. Gl6wnym elementem spajaj4cym publikacje
w osi4gnigcie habilitacyjne jest wykorzystanie wieloaspektowych badafi paleoekologicznych
do rekonstrukcj i relacji pomigdzy klimatem a wplywem czlowieka na ekosystemy wodne,
torfowiskowe, leSne i teren6w otwartych na obszarze p6lnocnej czgSci Karpat. Stanowiska
badari poloZone s4 na terenie Polski i Ukainy. Recenzentka stwierdza, 2e dr Kolaczek trafnie
wybral obszar badafi, gdyz publikacje sktadaj4ce sig na osi4gnigcie habilitacyjne przyczyniajq
sig do wypelnienia luki poznawczej. Dodatkowo obszar Karpat jest istotny dla zrozumienia
kierunk6w postglacjalnej migracj i roSlin na obszar nizin Srodkowoeuropejskich. Dr hab.
Filbrandt-Czaja podke5la, 2e celem prac skladaj4cych siE na osi4gnigcie habilitacyjne bylo
odtworzenie zmian zbiorowisk leSnych na wybranych obszarach p6lnocnej czgsci Karpat, w
czasie ostatnich 13000 lat w oparciu o kompleksow4 analizg paleoekologicznq i chronologie
bezwzglgdne oraz rczpoznanie wplywu zmian klimatycznych i dzialalnoSci antropogenicznej
na szatg roSlinn4 i rozw6j zbiomik6w akumulacj i biogenicznej, jak r6wnie2 analiza
potencjalnych blgd6w zwipanych z ustaleniem chronologii bezwzglgdnej bazuj4cej na
datowaniu lac i ich wplywu na interpretacjg danych paleoekologicznych i zastosowanie
analizy palinomorf niepylkowych w badaniach paleoekologicznych obszar6w g6rskich i
podg6rskich polskiej i ukrairiskiej czgSci Karpat. Recenzentka dodaje tak2e, Ze prace
wchodz4ce w sklad osi4gnigcia habilitacyjne go zawieraj4 teZ metodyczny aspekt wyznaczania
chronologii bezwzglgdnej dla rekonstrukcj i paleoekologicznych. Te obserwacje sq bardzo
interesujqce, a uzyskane wyniki badan mogQ mied w przyszlodci znaczenie praktyczne w
konstruowania modeli wiek-glgboko56. Podsumowuj4c, w ocenie dr hab. Filbrandt-Czai
wyniki badari stanowi4ce podstawg osi4gnigcia naukowego, wnosz4 istotny wklad w rozw6j
dyscypliny naukowej uprawianej przez Habilitanta i tym samym spelniajq ustawow4 definicjg
osi4gnigcia naukowego.
Pozostale osi4gnigcia naukowe i ich ocena

Oceniaj4c pozostaly dorobek naukowy Habilitanta, Recenzenci zgodnie stwierdzaj4
du24 aktywnoS6 naukow4 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
W ocenie Prof. dr hab. Malgorzaty Latalowej dr Piotr Kolaczek legitymuje sig bardzo
dobrym dorobkiem naukowym, kt6ry powigksza sig regularnie i jest publikowany w bardzo
cenionych czasopismach naukowych. Poza dziewigcioma pracami wyodrgbnionymi jako
,,osi4gnigcie naukowe" w latach 2011-2018, a wigc po doktoracie, byl wsp6lautorem 28

artykul6w opublikowanych w czasopismach JCR, 8 artykul6w w czasopismach z Listy B
MNiSW oraz 5 rozdzial6w w monografiach naukowych, co daje w sumie 41 publikacji. W
dziesigciu z tych prac byl pierwszym lub jedynym autorem, a jego udzial wsp6lautorski w
poszczeg6lnych publikacjach waha sig od 5% do 80Yo, z przewag4 udzial6w wysokich.
l-4czny IF tych publikacji to 71,192 (JCR) oraz ponad 950 punkt6w MNiSWzoro. Prace te s4
c),towane przez innych badaczy, o czym Swiadczy zaktualizowana na dziefi 02. 11. 2019 r.,
calkowita liczba cytowari dr. P. Kolaczka w bazach Google Scholar (866) Ilteb of Science
(652) \ Scopus (714) oraz indeks Hirscha 15 (ll/eb ofScience i Scopus) i 17 (Google Scholar).
Zdaniem Recenzentki Habilitant aktywnie promuje wyniki swoich badan i poddaje je
pod naukow4 dyskusjg w trakcie konferencji naukowych. Przedstawial je osobiScie w formie
referat6w podczas 1l konferencj i naukowych krajowych i zagranicznych oraz byl
wsp6lautorem dalszych 8l wystqpiefi konferencyjnych w kraju i za granic4.
Podsumowujqc Prof. Latalowa dodaje, 2e pozycja Habilitanta i rola w zespolach
autorskich oraz kierowanie projektami NCN i MNiSW dowodz4 znacznej samodzielnoSci
naukowej, kt6ra jest waznym kryterium wymaganym w przewodzie habilitacyjnym.
Prof. dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz w swojej recenzji stwierdzil, 2e dr Piotr Kolaczek
wykazuje sig umiejgtnoSciami pozyskiwania Srodk6w na prace badawcze. Byl kierownikiem
2 projekt6w badawczych oraz raykonawc4 w 12 projektach badawczych finansowanych przez

NCNiMNiSW.
Dr hab. Anna Filbrandt-Czaja stwierdza, ze Habilitant recenzowal 9 artykul6w z 8
czasopism naukowych, z czego 6 bylo indeksowanych w bazie Web of Science (Core
Colection) oraz recerzowal2 zagraniczne projekty badawcze. Dr P. Kolaczek za dzialalnoil
naukow4 zostal nagrodzony ,,Stypendium dla wybitnych mlodych naukowc6w"
ufrrndowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego, 3 nagrodami JM Rektora
UAM za osi4gnigcia naukowe, w tym jednq I stopnia, oraz 3 stypendiami naukowymi
ufundowanych przez IM Rektora UAM. Jakkolwiek dlugoterminowy staZ nie jest warunkiem
obligatoryjnym w postgpowaniu kwalifikacyjnym o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
brakuje takiego w karierze naukowej dr Kolaczka dodala Recenzentka. Bior4c pod uwagg
wszystkie dostarczone dane, dr hab. Anna Filbrandt-Czaja dotychczasow4 aktywnoSd
naukow4 dr. P. Kolaczka ocenila bardzo wysoko i stwierdzila, 2e spelnia wymagania stawiane
osobom ubiegaj4cym sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Ocena dzialalnoSci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej Habilitanta

Recenzenci pozytywnie oceniajq takZe dzialalnoS6 dydaktycznq, organizacyjnonaukow4 i popularyzatorskq dr. Piotra Kolaczka.
Prof. dr hab. Malgorzata Latalowa podkre3la, 2e dr Piotr Kolaczek jest
nauczycielem akademickim realizujqcym r62ne formy zaj96 dydaktycznych, w tym wyklady.
Sprawowal opiekg naukow4 nad dwiema pracami licencjackimi i jedn4 prac4 magistersk4.
Pelnil te2 rolg promotora pomocniczego w jednym, zakoriczonym ju 2 ptzewodzie doktorskim.
Recenzentka dodaje r6wnie2, 2e po doktoracie Habilitant zaledwie trzykrotnie bral
udzial w imprezach popularyzuj4cych naukg, co jest raczej umiarkowanym osi4gnigciem. Na
podobn4 oceng zasluguj4 inne aktywnoSci organizacyjne zar6wno na terenie zatrudniaj4cej
Go jednostki, jak i w skali organizacji nauki w szerszym wymiarze. Nie nalezy do Zadnej

krajowej organizacji ani towarzystwa naukowego,

a na poziomie migdzynarodowym

wykazuje jedynie czlonkostwo w organizacji PAGES.
Mimo, 2e Habilitant nie wykazal w przedstawionych materialach stazy w oSrodkach
zagranicznych Prof. Latalowa uwaZa, ze aktywny udzial w migdzynarodowych
konferencjach, specjalistycznych warsztatach i kursie migdzynarodowym, a zwlaszcza bardzo
liczne publikacje w migdzynarodowych zespolach autorskich, wystarczaj4co dokumentuj4
Jego doSwiadczenie w pracy naukowej na poziomie miqdzynarodowym.

Prof. dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz zauwtZyl,Ze w ramach dzialalno6ci
dydaktycznej Habilitant prowadzil szereg 6wiczef i wyklad6w dla student6w Wydzialu. Byl
tez promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim dr Katarzyny Marcisz na Wydziale

Biologii UAM.
Dr hab. Anna Filbrandt-Czaja zwr6cila uwagE, 2e dr Piotr Kolaczek w ramach
dziatalnoSci dydaktycznej prowadzil l9 r62nych kurs6w o charakterze laboratori6w,
seminari6w, iwiczefr i iwiczeh terenowych dla r62nych specjalnoSci na kierunku geografia
(studia licencjackie i magisterskie), geoinformacja (studia in2ynierskie) oraz turystyka i
rekreacja (studia licencjackie), a takze zajgcia w jgzyku angielskim w ramach programu
Erasmus. W trakcie pracy dydaktycznej przygotowal samodzielnie 5 pigtnastogodzinnych
wyklad6w dla Geografii, specjalnoSi Ekologia miasta (studia licencjackie) i specjalnoSd
Monitoring Srodowiska (studia magisterskie).
W 2014 roku Habilitant pelnil funkcjE czlonka komisji egzaminacyjnej na egzaminie
licencjackim na kierunku Geografia spec. Geoekologia. Aktywnie uczestniczyl w organizacji
Zycia akademickiego, jako opiekun kierunk6w geografia specjalnoSi geoekologia i geografia
specjalno66 geoinformacja. W ramach promocji nauki dwukrotnie w latach 20111012
wsp6lprowadzil warsztaty w ramach Poznanskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, kt6re dotyczyly
oznaczania i roli mikrofosyli6w w badaniach paleoekologicznych i paleoklimatycznych.
Dr hab. Anna Filbrandt-Czaja twaia, 2e osiqgnigcia Habilitanta w zakresie dorobku
dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego s4 znacz4ce i Swiadcz4 o Jego du2ym
zaangaZowaniu w tej dzialalnoSci.

Wnioski kofcowe wynikaj4ce z recenzji

W podsumowaniu recenzji prof. dr hab. Malgorzata Latalowa wyra2a opinig,

2e

osi4gnigcie naukowe oraz pozostaly dorobek Pana dr Piotra Kolaczka, stanowi4 oryginalny,
istotny wklad w badania paleobotaniczne czwartorzgdu.
Prof. dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz w podsumowaniu oceny dzialalnoSci naukowej.
dydaktycznej i organizacyjnej Habilitanta stwierdzil, i2 jest on dojrzatym naukowcem z
bardzo dobrze rozwinigtym warsztatem badawczym.
Konkluduj4c, wszyscy Recenzenci zgodnie stwierdzaj4, 2e przedslawione do recenzji
osi4gnigcie naukowe skladaj4ce siq z cyklu dziewigciu publikacji pod wsp6lnym tytulem
,,Postglacjalne przemiany szaty roSlinnej oraz ekosystem6w wodnych

i

torfowiskowych na
wybranych obszarach p6lnocnej czqSci Karpat w Swietle wielowskaznikowej analizy
paleoekologicznej", a takie dotychczasowy dorobek naukowy oraz dorobek dydaktyczny,
organizacyjny i popularyzatorski dr. Piotra Kolaczka spelniaj4 wymogi formalne i
merytoryczne stawiane w postgpowaniu habilitacyjnym zgodnie z obowiqzuj4c4 ustaw4.

Recenzenci jednoczeSnie wnioskuj4 do Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i
Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o dopuszczenie dr. Piotra
Kolaczka do dalszych etap6w przewodu habilitacyjnego.

Zebranie Komisj i Habilitacyj nej
Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego dr. Piotra Kolaczka zebrala sig w pelnym
skladzie w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 10:00. Miejscem posiedzenia byla siedziba
Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
Zebranie rozpocz4l Przewodnicz4cy Komisji

Powital

i

prof. dr hab. Leon Andrzejewski.
przedstawil czlonk6w Komisji oraz podal podstawowe informacje o

-

dotychczasowym przebiegu postgpowania habilitacyjnego dr. Piotra Kolaczka. Poinformowal
czlonk6w Komisji, 2e nie zaistniala uzasadniona koniecznoSd zaproszenia Habilitanta na
posiedzenie oraz 2e Habilitant nie wnioskowal o utajnienie glosowania. W kolejnym etapie

Przewodnicz4cy poprosil Recenzent6w, a nastgpnie pozostalych czlonk6w Komisji o
wyra2enie opinii o caloksztalcie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego
Habilitanta. PoniewaZ wszyscy czlonkowie Komisji wczeSniej zapoznali sig z recenzjami
prosil, aby w wypowiedziach skoncentrowa6 sig gl6wnie nad kwestiami dyskusyjnymi i
polemicznymi oraz elementami oceny nie ujgtymi w recenzjach. Po wypowiedziach
wszystkich czlonk6w Komisji, Przewodnicz4cy zaproponowal odbycie og6tnej dyskusji, po
wyczerpaniu kt6rej nast4pi jawne glosowanie nad projektem uchwaly o wyst4pieniu do Rady
naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu o nadanie dr. Piotrowi Kolaczkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk o Ziemi, w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o
Ziemi i Srodowisku.
Przebieg dyskusji

Jako pierwszy glos zabral prof. M. Blaszkiewicz podtrzymuj4c swoj4 opinig
wyrazon4 w recenzji. Stwierdzil, i2 osi4gnigcie naukowe Habilitanta, zlolone z dziewiEciu
wsp6lautorskich artykul6w opublikowanych w czasopismach z list Joumal Citation Reports,
jest sp6j nym tematycznie opracowaniem postglacjalnych przemian roSlinno-Srodowiskowych
w p6lnocnej czgfui Karpat. W wigkszoSci artykul6w wklad merytoryczny Habilitanta jest
wiod4cy i dajqcy sig jednoznacznie wyodrgbni6. Recenzent podkreSlil, i2 dr Piotr Kolaczek
wykazal sig umiejgtnoSci4 prowadzenia wielowEtkowych interpretacji paleoSrodowiskowych
w oparciu o samodzielnie wykonywane analizy palinologiczne, obejmuj4ce takze palinomorfy
niepylkowe. Wedlug prof. M. Blaszkiewicza prace badawcze zaprezentowane w osi4gniqciu
naukowym wniosly szereg nowych wartoSci do przebiegu postglacjalnej sukcesji roSlinnoSci
na obszarze Karpat P6lnocnych, a takZe rekonstrukcji paleohydrologicznych ekosystem6w
wodno-torfowiskowych. Pewne zastrzezenia recenzenta wyrazone w dyskusji zwi4zane s4 ze
slabym powiEzaniem badanych osad6w organiczno-mineralnych z ich pierwotnymi
Srodowiskami sedymentacyjnymi. Prof. Blaszkiewicz r6wnie wysoko ocenil pozostal4 istotn4
aktywnoSd naukow4 dr. Piotra Kolaczka . Zwrocil uwagg na duZe zr6znicowanie problematyki

badawczej, co jest zwiqzane z otwarto6ci4 Habilitanta na podejmowanie nowych wyzwan

badawczych,

a

takze jego niezwyklq umiejgtno5ci4 pracy

w

du2ych

zespolach

interdyscyplinamych. Recenzent podkreSlil bardzo znaczqcy dorobek publikacyjny dr. Piotra
Kolaczka z ponadprzecigtnymi wskaznikami bibliometrycznymi, co Swiadczy o Jego du2ej
rozpoznawalno6ci w migdzynarodowym Srodowisku nauk o Ziemi.
Nastgpnie glos zabrala Pani Prof. M. Latalowa, kt6ra stwierdzila, 2e zarowno
osiqgnigcie naukowe przedstawione przez dr. P. Kolaczka, jak i pozostaly dorobek
publikacyjny wskazuj4, 2e jest On wysokiej klasy specjalistq w swojej dziedzinie. Dorobek
ten stanowi warZny, oryginalny wklad do nauki, zwlaszcza w zakesie problematyki
dotycz4cej postglacjalnych proces6w przyrodniczych w obszarach g6rskich. Podkreslila teZ,
2e Habilitant udowodnil nie tylko umiejgtnoSi wsp6lpracy w projektach o zr6Znicowanej
problematyce interdyscyplinamej, lecz tak2e zdolnoS6 do kreowania wlasnych pomysl6w
badawczych i efektywnego aplikowania o oSrodki finansowe na ich realizacjg. Za istotny atut
uznala rosn4cy, zwlaszcza w ostatnich latach, udzial Habilitanta w projektach
migdzynarodowych, obejmujqcych r6wnieZ prace w odleglych regionach geograhcznych.
Jest to, wedlug Pani Profesor, optymistyczny prognostyk dalszego dynamicznego rozwoju
naukowego Habilitanta w konsekwencji stalego poszerzania sig pola Jego zainteresowari
badawczych. Pani Profesor stwierdzila, iz nie ma wqtpliwoSci, Ze zarlwno ,,osi4gnigcie
naukowe", jak i pozostaly dorobek dr. Piotra Kolaczka, stanowi4 oryginalny, istotny wklad w
badania czwartorzgdu i uzasadniaj4 nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk o Ziemi i Srodowisku.
W opinii dr hab. A. Filbrandt-Czai osiqgnigcie habilitacyjne dr. P. Kolaczka jest
jednoznacznie pozltywne. Osi4gnigciem naukowym dr. P. Kolaczka jest tematycznie sp6jny
cykl publikacji zawieraj4cych rekonstrukcje paleoSrodowiskowe dotycz4ce schylku
ostatniego zlodowacenia i holocenu w p6lnocnych Karpatach (Potska i Ukraina). Dr P.
Kolaczek trafnie wybral obszar badan, gdy2 publikacje skladaj4ce sig na osi4gnigcie
habilitacyjne przyczyniaj4 sig do wypelnienia luki poznawczej odnoSnie obszaru Karpat.
Dodatkowo obszar ten jest istotny dla zrozumienia kierunk6w postglacjalnej migracji ro(lin
na obszar nizin irodkowoeuropejskich. Oceniaj4c wysoko caloksztalt osi4gnigcia naukowego
A. Filbrandt-Czaja stwierdza, Ze wyniki badari stanowi4ce podstawg osiqgnigcia naukowego,
wnoszq istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej uprawianej przez Habilitanta.
A. Filbrandt-Czaja stwierdzila, ze warta podkredlenia jest rozlegla i zr62nicowana
problematyka badawcza dodatkowego dorobku naukowego Habilitanta. Swiadczy to o
otwartoSci dr. P. Kolaczka na nowe wyzwania badawcze. Posiada On tak2e umiejgtnoS6
pracy w wigkszych zespolach multidyscyplinamych zar6wno krajowych, jak i
migdzynarodowych. Dorobek naukowy dr. P. Kolaczka jest imponuj4cy. Habilitant aktywnie
uczestniczyl w konferencjach naukowych. Na pozyywn4 oceng zasluguj4 r6wnieZ
umiejgtno6ci pozyskiwania 6rodk6w na prace badawcze.
A. Filbrandt-Czaja twaZa, 2e Habilitant dysponuje duZym do6wiadczeniem
dydaktycznym. Dr P. Kolaczek w ramach dzialalnoSci dydaktycznej prowadzil 19 kurs6w o
r62nym charakterze. Byl opiekunem roku, promotorem prac dyplomowych i promotorem
pomocniczym pracy doktorskiej. Bral udzial w imprezach promuj4cych naukg. A. Filbrandf
Czaja utrzymuje, 2e osi4gnigcia Habilitanta w zakresie dorobku dydaktycznego,
organizacyjnego i popularyzatorskiego s4 znacz4ce.

dalszej kolejno6ci glos zabral dr hab. J. Kukulak, kt6ry stwierdzil, ze
1 .,,Osi4gnigcie naukowe" Habilitanta ma pelne udokumentowanie warloSciowymi
merytorycznie publikacjami. Atutem kaZdej z cyklu prac s4 oryginalne wyniki poparte
zastosowaniem szerokiej metodyki badari. Zwr6cil uwagg na interdyscyplinamoSd
prowadzonych badari, wykorzystanie r62nych wskaZnik6w ekologicznych w analizach profili
torfowisk o wysokiej rozdzielczoici, popartych datowaniami radiowgglowymi. W dyskusjach
wynik6w podkreSlil krytycyzm naukowy, pokazany szczeg6lnie przy modelach wiekglgbokodi i konlrontacji analiz palinologicznych z datowaniami torfu (inwersje dat
radiowgglowych). PodkreSlil, 2e wskazany cykl prac stanowi znacz4cy wklad do nauki w

W

zakresie paleoekologii badanego okresu.

2. Dorobek naukowy Habilitanta okreSlil jako bardzo duzy (28 prac w czasopismach JCR, 8
prac w czasopismach z listy B MNiSW, 5 rozdzialow w monograliach w ci4gu 8 lat).
Publikacje sq wsp6lautorskie, ale Jego udzial w ich przygotowaniu byl duZy, jakkolwiek
monotematyczny. Imponuj4ce s4 r6wnie2 sumaryczne wskazniki bibliometryczne publikacji
Habilitanta. Podkreilil, ze atutem Jego dorobku s4 tez realizowane projekty badawcze,
wsp6lpraca i publikacje z interdyscyplinamymi zespolami badawczymi, w tym tak2e
migdzynarodowymi.
3. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski ocenil r6wnie2 jako pozytywny, poniewaz
wynikal z akty'uinej pracy dydaktycznej Habilitanta, opieki nad pracami dyplomowymi,
udzialu w specjalistycznych warsztatach, licznych wystqpiefi na konferencjach krajowych i
zagranicznych.
Dr hab. J. Kukulak w podsumowaniu caloSci dorobku wyrazil opinig pozy(ywnq i wnioskowal
o dopuszczenie dr. P. Kolaczka do dalszych etap6w przewodu habilitacyjnego.
Nastgpnie glos zabrala dr hab. I. Hildebrandt-Radke, kt6ra stwierdzila,2e dr Piotr
Kolaczek jest specjalist4 w zakresie palinologii i paleoekologii czwartorzgdu zwi4zanym do
doktoratu z Uniwersl.tetem Jagiellohskim, a po doktoracie z Uniwersytetem im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, z Inst).tutem Geoekologii i Geoinformacji. Habilitant jest osob4
bardzo pracowit4, konsekwentn4 w realizacji cel6w badawczych, cechuje go umiejgtno3i
organizacji wlasnych badari naukowych oraz pracy w interdyscyplinarnych zespolach
badawczych. Potrafi w spos6b bardzo efektywny kierowai wlasn4 ScieZk4 rozwoju
naukowego. Swiadczy o tym przedstawione do oceny osi4gnigcie habilitacyjne, jak i
pozostala czg5i dorobku naukowego o wysokich wska2nikach bibliometrycznych. Zar6wno w
osiqgnigciu habilitacyjnym, jak i w dorobku naukowym wigkszoS6 prac dotyczy regionu
poludniowo-wschodniej Polski oraz Ukrainy, szczeg6lnie Karpat P6lnocnych, w kt6rych
habilitant podejmuje takie problemy jak: zmiany hydrologiczne torfbwisk, przemiany roSlinne
obszar6w g6rskich Polski i Ukrainy, przemiany klimatyczne ww. region6w, rekonstrukcje
wplywu spolecznoSci pradziejowych i historycznych na Srodowisko oraz aktywnoS6
pozarowa i jej powipanie z klimatem i dzialalnoSci4 czlowieka. Inne aspekty postgpowania
habilitacyjnego, dorobek organizacyjny i dydaktyczny 16wr,.iez nale|y ocenii pozytywnie.
Dr hab. Maciej Major stwierdzil, 2e wskazane jako osi4gnigcie naukowe dr. Piotra
Kolaczka dziewigd recenzowanych publikacji naukowych, kt6re zostaly wykonane po
otrzymaniu stopnia naukowego doktora i opublikowane w latach 2011-2018, stanowiq cykl
sp6jnych publikacji, s4 wa2nym opracowaniem o charakterze metodycznym, poszerzaj4 zas6b
wiedzy i wnosz4 nowe elementy poznawcze z zakresu paleoekologii czwartorzgdu. Dotycz4
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gl6wnie przemian szaty roslinnej oraz ekosystem6w wodnych i torfowiskowych na
wybranych obszarach p6lnocnej czg5ci Karpat. Wskazany cykl publikacji cechuje okreslona
mySl przewodnia i logiczny uklad omawianych zagadnieri.
Dr hab. Maciej Major dodal, 2e Habilitant legitymuje sig bardzo dobrym dorobkiem
naukowym, a Jego wskaZniki bibliometryczne s4 imponuj4ce. Rola jak4 pelnil Kandydat w
zespolach autorskich oraz kierowanie projektami badawczymi dowodz4 Jego duZej
samodzielnodci naukowej, kt6ra jest waznym krlterium wymaganym w przewodzie
habilitacyjnym. Ponadto dr Kolaczek z dtZym zaanga2owaniem prowadzi zajgcia
dydaktyczne dla student6w r6Znych specjalnoSci na kierunkach: geografia, geoinformacja
oraz turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Z informacji zawartej w zal4czniku 4 wynika, 2e Habilitant nie naleZy do Zadnej
migdzynarodowej i krajowej organizacji ani towarzystwa naukowego, a na poziomie
migdzynarodowym wykazuje jedynie czlonkostwo w organizacji PAGES. W karierze
naukowej dr. Kolaczka brakuje teZ dtugoterminowego st€ru, ale nie jest to warunkiem
obligatoryjnym w postgpowaniu kwalifikacyjnym o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Bior4c pod uwagg wszystkie dostarczone dane, dr hab. Maciej Major w pelni popiera i
bgdzie glosowal za przyjgciem wniosku dr. Piotra Kolaczka o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w
dyscyplinie geografia.
Prof. dr hab. Leon Andrzejewski w podsumowaniu dyskusji stwierdzil, 2e zgadza
sig z uwagami zar6wno pozytywnymi jak i dyskusyjnymi wyraZonymi przez recenzent6w,
kt6rzy opracowali rzetelne i meryoryczne opinie o caloksztalcie dorobku naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego Habilitanta. Wysoko ocenil Jego osiqgnigcie naukowe
wnosz4ce nowe elementy wiedzy z zakresu paleobotaniki i paleogeografii p6lnocnych Karpat
z okresu schylku p62nego glacjalu i holocenu, szczeg6lnie w aspekcie sukcesji roSlinno6ci
oraz kierunk6w i uwarunkowair Srodowiskowych jej postglacjalnego rozprzesvzeniania sig.
W kontekScie zagadnieri paleogeograficznych cenne s4 wnioski z zakresu interpretacji
paleohydrologicznych w tym konstrukcji modeli wiek-glgbokoSd i delimitacji gl6wnych faz
antropopresji. Pozostaly dorobek naukowy Habilitanta Prof. L. Andrzejewski ocenil jako
bogaty r62norodno5ciq zakresu problematyki, kt6ry przedostal siq do obiegu
migdzynarodowego czego dowodz4 wyr62niaj4ce sig parametry bibliometryczne. Na
podkreSlenie zasluguje aktywnoSi naukowa dr P. Kolaczka zar6wno na polu krajowym jak i
migdzynarodowym, udzial w konferencj ach oraz m.in. zapraszanie Go do recenzowania prac
w indeksowanych czasopismach. Potrafi wsp6lpracowad ze specjalistami z pokrewnych
dziedzin co jest gwarancj4 Jego dalszego rozwoju. Prof. L. Andrzejewski uwaZa, 2e Habilitant
nale2y do grona wyr62niaj4cych sig w skali krajowej mlodych, ambitnych badaczy z zakresu
nowej dyscypliny nauk o Ziemi i Srodowisku.
Po zakoriczeniu dyskusji i braku dalszych glos6w Przewodniczqcy Komisji poddal
pod jawne glosowanie uchwalg zawierajqcq wniosek do Rady naukowej dyscypliny nauki o
Ziemi i Srodowisku Uniwersl.tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadanie dr. Piotrowi
Kolaczkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i
przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.
Wynik glosowania: 7 glos6w za,0 glosriw przeciw,0 glostiw wstrzymujqcych sig.
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Uchwala z uzasadnieniem

w

glosowaniu jawnym, w obecnoSci
siedmiu Jej czlonk6w uprawnionych do glosowania podjgla uchwalg o wyst4pieniu do Rady
naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersl'tetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu o nadanie dr. Piotrowi Kolaczkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.

Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego

Uchwala zostala podjgta na podstawie wyniku glosowania przeprowadzonego zgodnie
z przewidzianq procedurq, przy uwzglgdnieniu wszystkich trzech jednoznacznie pozyy.rmych
recenzji, jak r6wniez pozl.tywnych i dyskusyjnych opinii wyrazonych w dyskusji przez
czlonk6w Komisji.

Przedstawione przez Habilitanta osiqgnigcie naukowe oraz pozostaly dorobek
naukowy zgodnie z opiniami wyrazonymi przez czlonkow Komisji poszerzaj4 wiedzg z
zakresu paleogeografii, a w szczeg6lno3ci przemian szaty roSlinnej oraz ekosystem6w
wodnych i torfowiskowych na wybranych obszarach p6lnocnej czgSci Karpat na podstawie
przeprowadzonych analiz paleoekologicznych, a tym samym stanowi4 istotny wklad w
rozw6j dyscypliny nauk o Ziemi i Srodowisku.
Czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sig

z

protokolem

i

treSci4 uchwaly, zloZyli swoje

podpisy.

Podpisani:
Przewodnicz4cy komisji
Sekretarz komisji

-

-
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prof. dr hab. Leon Andrzejewski ..

dr hab. Maciej Major, prof. UAM

Recenzent

-

prof. dr hab. Malgorzata Latalowa

Recenzent

-

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, prof. UMK
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