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RECENZJA

Przedmiotem recenzji jest ocena istotnej aktywności naukowej dr Barbary Fiałkie-
wicz-Kozieł ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia naukowego pt.:

„Czasoprzestrzenne uwarunkowania depozycji wybranych geochemicznych
markerów aktywności człowieka

w torfowiskach o różnym stopniu antropopresji”.

Podstawą wykonania recenzji jest uchwała nr 5-2020/2021 Rady naukowej dyscy-
pliny nauki o ziemi i środowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia
17 listopada 2020 roku.

Uwagi wstępne
Pani dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł na początku swojej kariery naukowej związana była

z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w
roku 2005 uzyskała tytuł zawodowy magistra (biologia ogólna i eksperymentalna), a na-
stępnie w 2010 roku stopień naukowy doktora (nauk biologicznych w zakresie biologii).
Tematem rozprawy doktorskiej Habilitantki była „Dynamika zmian zanieczyszczenia meta-
lami ciężkimi na przykładzie wybranych torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Nowotarskiej”,
a praca realizowana była pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Bernarda Palowskiego.

Od października 2010 roku dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł jest zatrudniona na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W

tej jednostce Habilitantka prowadzi badania naukowe z pogranicza biogeochemii i szeroko
rozumianych badań środowiskowych. Ich tematyka jest kontynuacją badań rozpoczętych
na etapie rozprawy doktorskiej z nowym i szerszym aspektem wielowątkowym dotyczącym
zarówno samych torfowisk, jak i ich interakcji biogeochemicznych z atmosferą i antropo-
sferą. Interakcje te na podstawie już znanych implementowanych narzędzi, jak i propono-
wanych nowych wskaźników, Habilitantka analizuje poczynając od skali lokalnej przez re-
gionalną, a kończy na pewnych wnioskach globalnych.



Pierwsza istotna uwaga ogólna recenzenta dotyczy stricte biologicznego wykształce-
nie Habilitantki (mgr biologii i doktor nauk biologicznych w zakresie biologii). Porównując
zakres i treść doktoratu, publikacje z nim związane i te powstałe po nim (z oczywistym
widocznym znacznym progresem naukowym rozszerzającym spojrzenie na problem ba-
dawczy w kolejnych 10 latach), zauważyć można iż zarówno w doktoracie jak i w dziele
habilitacyjnym poruszamy się w tej samej biogeochemicznej sferze dotyczącej torfów/tor-
fowisk i ich interakcji z otoczeniem (atmosferą i antroposferą). Stąd zaskoczeniem jestdla
recenzenta, iż Habilitantka wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
nauk o Ziemi i środowisku, zamiast w dyscyplinie nauk biologicznych. Dyscyplina nauki o
Ziemi i środowisku zawiera w sobie treści i kompetencje naukowe dotychczas wydzielonych
dyscyplin tj. geofizyki, geografii (z wyłączeniem zakresu dotyczącego geografii społeczno-
ekonomicznej), geologii i oceanologii. W przekonaniu recenzenta Habilitantka nie repre-
zentuje w/w wnioskowanej dyscypliny — szczegóły w dalszej części recenzji tj. ocenie osią-
gnięcia naukowegoi innych istotnych aktywności naukowych.

Drugą istotną ogólną uwagą recenzenta (szczegółowo poruszę te kwestię w dalszej
części recenzji) jest sposób określania udziału własnego i udziałów współautorów publika-
cji. Przyjętymi obecnie światowymi standardami w kolejności autorów są: (i) kolejność
alfabetyczna (obecnie już prawie zarzucona i bardzo rzadko spotykana); (ii) kolejność na-
rastająca, gdzie pierwszy autor ma dominujący wkład w powstanie publikacji lub przynajm-
niej tożsamy z innymi udział procentowy, a występujący kolejni współautorzy mają male-
jące udziały wraz postępem listy autorów. Dopuszczalne jest przypisywanie większego
udziału ostatniemu autorowi, pełniącemu rolę mentora/nauczyciela, jednak raczej na po-
ziomie publikacji i relacji magistrant/promotor i doktorant/promotor. Obecnie inne podziały
w dobie CRediT author statement są raczej rzadkością. Pomijając publikacje z zaangażo-
waniem wielu badaczy np. 10 i więcej (np. z fizyki etc.), przyjmuje się, iż wkład autora,
który widnieje z imienia i nazwiska jako współautor danej publikacji jest nie mniejszy niż
5%, w innych przypadkach osoba taka występuje w podziękowaniach do artykułu. W przed-
stawionym do recenzji dziele mamy do czynienia z sytuacją gdzie: dwóm autorom (pomimo
określenia ich wkładu pracy w oświadczeniach) przypisano 0% udziału (publikacja [A3])
lub nie uzyskując oświadczeń od współautorów z wkładem pracy i procentowym udziałem
Habilitantka przypisała im „odgórnie” np. 1 lub 2% udziału (publikacje [A4] i [A5]) wielo-
krotnie marginalizując ich wkład w powstanie danej publikacji — w ocenie recenzenta jest
to niedopuszczalne.

Ostatnią uwagą ogólną recenzenta jest fakt iż zgodnie z art. 219 ust 1 pkt 2 lit. b

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. oprócz oceny osiągnięcia naukowego lub artystycznego
Habilitantki, zgodnie z art. 219 ust 1 pkt 3 recenzent ocenia czy Habilitantka „wykazuje się
istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni,
instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej”. Dołączony do
ocenianej dokumentacji: „Załącznik 7 Staż”, będący w opinii recenzenta dokumentem po-
twierdzającym krótkoterminowy pobyt naukowy w Czech Geological Survey w Pradze, któ-
rego celem było przyswojenie podstawowych preparatyk izotopowych i pomiarów stosun-
ków izotopowych, pomimo międzynarodowego charakteru nie spełnia założeń istotnej ak-
tywności naukowej (kurs/szkolenie taką działalnością nie jest) - szczegóły w dalszej części
recenzji tj. innej istotnej aktywności naukowej i w podsumowaniu recenzji.



Ocena osiągnięcia naukowego
Jako osiągnięcie naukowe, będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora

habilitowanego, dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł przedstawiła cykl pięciu publikacji pod wspól-
nym tytułem: „Czasoprzestrzenne uwarunkowania depozycji wybranych geochemicznych
markerów aktywności człowieka w torfowiskach o różnym stopniu antropopresji”. Prace
wchodzące w skład prezentowanego cyklu zostały opublikowane w latach 2014-2019.
Wszystkie pięć z nich ukazało się na łamach czasopism znajdujących się w bazie JCR i

posiadających wartości liczbowe IF w zakresie od 1,769 do 5,714. Wszystkie prace będące
składowymi osiągnięcia naukowego są pracami posiadającymi wielu autorów, a udział Ha-
bilitantki w ich powstaniu został (na podstawie części załączonych oświadczeń lub oszaco-
wany jedynie przez Habilitantkę) oceniony na 35-70%przy czym w czterech pracach prze-
kracza 60%.

Cykl publikacji wskazanych przez Habilitantkę jako osiągnięcie naukowe prezentuje
główny wątek badawczy dotyczący torfowisk i zakumulowanych torfów jako rezerwuarów
zapisanej informacji środowiskowej. Z punktu widzenia Habilitantki stan i kondycja osadów
torfowych na podstawie prostych wskaźników fizykochemicznych badanego torfu odtwarza
warunki presji jakim dane środowisko było poddane, a dodatkowe analizy z pogranicza: (i)
mineralogii (skład mineralogiczny, zawartość sferul mineralnych często o składzie mullitu);
(ii) geochemii i biogeochemii (analiza pierwiastków głównych jak S i C, pierwiastków śla-
dowych i pierwiastków ziem rzadkich); (iii) geochemii izotopowej (stosunków izotopowych
Pb, Sr, Nd i zawartości poszczególnych izotopów dla takich pierwiastków jak C, Cs, Pu, Pb)
pozwalają na wyznaczenie charakterystycznych stref i epizodów (w powiązaniu czasowym
profilu), głównie o charakterze antropogenicznym (spalanie paliw kopalnych, hutnictwo i

przeróbka metali, w tym o charakterze promieniotwórczym, militarne próbne wybuchy ją-
drowe i katastrofy instalacji cywilnych elektrowni jądrowych) oraz naturalnym (jak kata-
strofa meteorytu tunguskiego). Habilitantka wpisuje się w trend badaczy, wydzielających
Antropocen jako niezależną część Holocenu, m.in. dzięki obserwowanej znacznej obecności
i/lub pojawieniu pewnych wskaźników/markerów istotnie powiązanych z działalnością czło-
wieka w osadach — w tym przypadku torfowych.

Wyniki tych badań przedstawiające spojrzenie przestrzenne w skali lokalnej (w rejonie
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) zostały podsumowane w publikacjach ([A1] i

[A2]) w skali regionalnej (w Górach Izerskich i na Równi pod Snieżką) w publikacjach ([A3]
i [A4]) i w szerszejskali globalnej (m.in. w stanowisku Mukhrino w zachodniej Syberii) w
publikacjach ([A4] i [A5]). Jako że są to prace publikowane w uznanych periodykach re-
cenzent pozwoli sobie jedynie krótko omówić poniżej każdą z nich.

Publikacja [A1] pt.: "Carbon accumulation rates in two poor fens with different water
regimes: Influence of anthropogenic impact and environmental change” ukazała się w 2014
roku w czasopiśmie Holocene IF2014=2.283. W artykule zaprezentowane zostały wyniki ba-
dania dwóch torfowisk śląskich Bagno Bruch i Bagno Mikołeska różniących się między sobą
reżimem wodnym. Na podstawie analiz fizykochemicznych torfu tj. popielności, gęstościi
stopnia dekompozycji (badania wykonane przez Habilitantkę) oraz analizy pierwiastkowej
stężeń całkowitej S i C, wieku opartego o metodę **9Pbi **C (odpowiednio otrzymano 7000
lat i 2000 lat profilu) określono stosunki wodne w trakcie akumulacji torfu w powiazaniu z
reżimem wodnym i określono stopień akumulacji S i C w powiazaniu z powyższymi para-
metrami fizykochemicznymi. Ponadto wyciągnięto wnioski uniwersalne łączące reżim
wodny, zmiany fizykochemiczne (w tym te obejmujące ostatnie 200 lat i wpływ antropo-



geniczny człowieka) ze stopniem akumulacji S i C i szacowaniem potencjału akumulacyj-
nego atmosferycznego ditlenku węgla w torfowiskach śląskich na tle innych torfowisk.
Udział Habilitantki w powstaniu tej pracy jest zasadniczy i wynosi według oświadczenia
65%. Jednakże, zastanawia recenzenta fakt, iż udział dr hab. inż. N. Piotrowskiej odpowie-
dzialnej za analizy **C i opracowanie kluczowego modelu wiek-głębokość jest wyceniany
jedynie na 2%, gdzie analizy *19Pb i opracowanie modelu wiek-głębokość wykonane przez
dr hab. inż. J. Sikorskiego to już 30%, co wydaje się być bardziej adekwatną liczbą. Zespół
specjalistów dobrany do w/w badań jak najbardziej poprawny, jednak bazując na tym co
wykonała samodzielnie Habilitantka (pobór próbek, proste analizy fizykochemiczne torfu,
znane od lat — patrz chociażby praca Myślińska (1999) Przegląd Geologiczny, vol. 47, nr 7,
1999) można zadać pytanie, ile rzeczywiście w powstanie w/w pracy wniosła Habilitantka,
a ile umiejętnie (co się ceni!) wnieśli nie do końca docenieni (udziałem procentowym)
współautorzy swoimi analizami, modelami i interpretacją wyników. Sama praca w mojej
ocenie wnosi wkład w rozwój nauki o czym świadczy ilość cytowań (12 wg bazy Web of
Science na 13.01.2021). Cytowania w większości przez polskich badaczy.

Artykuł [A2] pt.: „Deposition of mullite in peatlands of southern Poland: Implications
for recording large-scale industrial processes” ukazał się w 2019 roku w czasopiśmie Envi-
ronmental Pollution” (1F2019=5,714). W pracy tej ponownie badaniom poddane zostały torfy
z lokalnych śląskich torfowisk Bagno Bruch i Bagno Mikołeska opisane częściowo w publi-
kacji [A1]. Praca ta jest kontynuacją badań z manuskryptu [A1]. W tamtej pracy skupiono
się na S i C w zależności od stopnia rozkładu (raczej spodziewany rozpad cysteiny i metio-
niny objawiający się obniżonym S w rozłożonym torfie), natomiast tutaj analizy uzupeł-
niono o wyniki metali z ICP-MS i szczegółową mineralogię faz i minerałów wchodzących w
skład nieorganicznych cząstek (głównie pochodzenia z depozycji atmosferycznej) w torfach
oraz pyły z potencjalnych zakładów przemysłowych. Część mineralogiczna manuskryptu
jest bardzo dobrze opracowana i można zauważyć zaangażowanie pierwszego autora dr
hab. prof. UŚ. B. Śmiei-Król. Udokumentowanie występowania mullitu (minerału stricte
wysokotemperaturowego generowanego min. przy 10009C) i propozycja jego wykorzysta-
nia jako markera intensywnej industrializacji zapisanego w osadach torfowych w oczach
recenzenta jest oceniana bardzo wysoko — dziwne, że praca w tak dobrym czasopiśmie jak
EP i tak ciekawa obecnie posiada tylko 2 cytowania (wg bazy Web of Science na
13.01.2021), z czego jedno to cytowanie w pracy [A4]. Możliwe, iż młody wiek publikacji
(2019) nie pozwolił na jej szersze zaistnienie w obiegu międzynarodowym. Ponadto, Habi-
litantka której udział wynosi 35%, wykazuje w pracy brak relacji warstw z mulitem z wy-
raźnymi horyzontami podwyższonych wartości Pb, Cu i Hg, tłumacząc to zmiennym reżi-
mem wodnym skutkującym przemianami fazowymi i zwiększeniem mobilności w/w metali.
Jako, że w pracy [A2] udział Habilitantki nie był dominujący oraz fakt że praca [A3], o
której wspomnę w dalszej części recenzji, była również częścią dzieła habilitacyjnego dr
hab. prof. UŚ. B. Smiei-Król (habilitacja obroniona w 2017 roku), Recenzent zapoznał się
również z dostępną na stronie CK dokumentacją habilitacji p. B. Smiei-Król pt. „Rola skład-
ników mineralnych w obiegu potencjalnie toksycznych pierwiastków (PTP) w torfowiskach
narażonych na depozycję zanieczyszczeń z powietrza”. Pani dr hab. prof. UŚ. B. Smieja-
Król, jest współautorką wszystkich publikacji Habilitantki w ocenianym dziele habilitacyj-
nym [A1-A5] pełniąc rolę drugiego, pierwszego lub ostatniego (mentorskiego) autora. Przy
podobnej i uzupełniającej się miejscami tematyce obu habilitacji i wcześniejszych zastrze-
żeniach recenzenta dotyczących tego, jaki rzeczywisty wkład naukowy wnosi Habilitantka
w swoje kolejne publikacje, rodzi się wątpliwość, iż jednak „naukową siłą napędową” tych
badań, przynajmniej w zakresie mineralogiczno-geochemicznym, jest wymieniona wcze-
śniej p. dr hab. prof. UŚ. B. Smieja-Król.



Publikacja [A3] pt.: „Peatland Microbial Communities as Indicators of the Extreme
Atmospheric Dust Deposition" ukazała się w 2015 roku w czasopiśmie Water, Air, 8 Soil
Pollution 1F2015=51.760. W przypadku tej pracy Habilitantka rozszerzyła lokalne „śląskie”
spojrzenie i rozpoczęła badania bardziej regionalne, na dolnośląskim torfowisku Jagnięcy
Potok w Górach Izerskich. Rejon ten w przeszłości poddany był silnej antropopresji (Czarny
Trójkąt), stąd nadawał się idealnie do testowania nowych narzędzi jej oceny. Z punktu
widzenia nowatorskiego spojrzenia, pomimo najniższego IF publikacji, w opinii recenzenta
to chyba najbardziej wartościowa i ciekawa praca. Powiązanie mineralogii z biologią (tu
widać dobry warsztat Habilitantki) i pomysł wykorzystania ameb okludujących się zdepo-
nowanym w torfie pyłem (w tym skrajnie antropogenicznym i metalonośnym), a finalnie
na podstawie morfologii i orientacji składowych skorup i wpływu toksyczności wykorzysta-
nych ziaren pyłów wyciągać wnioski środowiskowe -— bioindykacyjne, uważam za spore i

istotne osiągnięcie naukowe. Tym bardziej niezrozumiałym i budzącym spory sprzeciw
etyczny recenzenta jest fakt, iż dwójce swoich współautorów publikacji [A3], którzy odpo-
wiadali za analizy pierwiastków z użyciem ENAAoraz ich interpretację, p. T.M.Ostovnaya i

p. M. Frontasyeva, Habilitantka przypisała 0% udziału, pomimo słownego opisu udziału
naukowego w oświadczeniach obu Pań. Szczególnie prof. M. Frontasyevajest osobą wielce
rozpoznawalną (nawet w środowisku osób z dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku), a jej
IH powyżej 30 i ilość cytowań ponad 4000 wskazują jakim jest wybitnym i rozpoznawalnym
na arenie międzynarodowej naukowcem. Pomijanie i marginalizowanie udziału tych dwóch
współautorów w publikacji [A3] jest dla recenzenta całkowicie nieakceptowalne. Ponadto
brak oświadczenia i pomijanie roli magistrantki p. A. Siemińskiej — całość wkładu tj. 15%
przypisano do prof. dr hab. M. Lamentowicza, w oświadczeniu którego czytamy iż „mój
udział wynosił 15% i polegał na monitorowaniu pracy Pani Agnieszki Siemińskiej, która
oznaczała skład gatunkowy ameb skorupkowych, opracowaniu danych dotyczących cech
funkcjonalnych ameb oraz analizy RDA oraz pomocy przy pisaniu tekstu” - jest również
sporym etycznym niedopatrzeniem i wraz z wcześniejszym przypisaniem 0% p. T.M.Ostov-
naya i p. M. Frontasyeva pozostawia spory niesmak. W związku z powyższymi uwagami,
wkład w powstanie publikacji, jaki podała Habilitantka tj. 65% nie jest poprawny. Sama
praca w mojej ocenie wnosi istotny wkład w rozwój nauki, o czym świadczy ilość cytowań
(18 wg bazy Web of Science na 13.01.2021). Cytowania rozkładają się w stosunku 11 do
7 pomiędzy polskich i zagranicznych badaczy.

Praca [A4] pt. „Influence of transboundary transport of trace elements on mountain
peat geochemistry (Sudetes, Central Europe)” ukazała się w 2020 roku w czasopiśmie
Quaternary Science Reviews IF2020=4.641. Praca w przedstawionym cyklu dzieła habilita-
cyjnego posiada nr 4 jednak jest pracą najnowsząi najbardziej komplementarną z pogra-
nicza review i pracy badawczej. W pracy tej, podobnie jak w pracy [A3] badaniom poddano
torfy dolnośląskie, tym razem z torfowiska Równia pod Śnieżką. Do pracy nad problemem
badawczym zebrano szeroki, zarówno krajowy, jak zagraniczny zespół reprezentujący geo-
chemików, mineralogów i fizyków, pokrywający swoimi kompetencjami tematykę poru-
szaną w artykule. Badania w tym szerokim spektrum analiz obejmowały zarówno analizy
fizykochemiczne torfu, analizy metali śladowych i metali ziem rzadkich, analizy składu izo-
topowego ołowiu *0*Pb/ 205Pb/ 207Pb i 2085Pb, datowania **C i 210Pbz profilowaniem i modelem
głębokościowym, analizy zawartości radionuklidów Pu i Cs oraz analizy mineralogiczne czą-
stek nieorganicznych (w tym określenie SAP). Wszystko to w celu wypracowania odpowied-
nich markerów pozwalających powiązać i odtworzyć istotne epizody zanieczyszczeń antro-
pogenicznych zapisujących się w profilu torfowym, a finalnie wypracowaniu uniwersalnego
narzędzia do badań Antropocenu. W opinii recenzenta, praca ta opiera się na metodach,



wypracowanych rozwiązaniach i spostrzeżeniach, które pojawiły się wcześniej u współau-
torów publikacji [A4] tj. w:

Łokas et al., 2013 - Applied Geochemistry 28, 100-108 - badania radionuklidów w
torfach ze Spitsbergenu w powiazaniu z próbami jądrowymi etc.;

Le Rouxet al., 2012 - Geology 40 (4), 335-338 — badania izotopów Nd i REE z moż-
liwością policzenia fluxów i wpływu pyłów Saharyjskich w torfowiskach europejskich;

Gałka et al., 2019 - Ecol. Indicat. 97, 183-193 - badania stężeń i wpływu metali
śladowych (dawniej ciężkich) na skład gatunkowy, kondycję torfowiska etc.;

Smieja-Król et al., 2019 - Environ. Pollut. 250, 717-727 -— badania wpływu i czasu
depozycji cząstek mineralnych, w tym mulitu pochodzącego z wysokotemperaturowego
przemysłu.

Gdy spojrzymy na ocenianą publikację [A4] zauważymy świetnie zaimplementowane
i zebrane w całość powyższe spostrzeżenia, metody do określania lokalnych, regionalnych
czy globalnych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych zapisujących się w odpowiednich
warstwach (skala czasowa) torfu i w odpowiednich dla siebie markerach (np. radionuklidy
z prób jądrowych czy katastrof, metale śladowe i ziemie rzadkie, izotopy Pb o specyficznej
dla źródła antropogenicznego sygnaturze, sferule o składzie mullitu pochodzącym z prze-
mysłu etc.). I tak można interpretować wkład Habilitantki w tą publikację — Habilitantka
potrafiła zebrać zespół świetnych polskich i zagranicznych fachowców, z doświadczeniem i

wypróbowanymi metodami, które zaimplementowała do potrzeb swoich próbek. Czy jed-
nak wkład Habilitantki w powstanie tej pracy był kluczowy i wynosił bardzo wysokie 70%?
Recenzent nie podziela tego udziału w takim procencie, ponieważ to wkład geochemików,
fizyków i mineralogów pozwolił w dominujący sposób na powstanie w/w publikacji. Wraca-
jąc do udziałów i oświadczeń współautorskich do publikacji, dochodzimy do kolejnego waż-
nego zagadnienia, którym jest brak zebrania wszystkich oświadczeń od współautorów, a
mianowicie od: p. De Vleeschouwer F. i p. Le Roux G., którzy wykonywali analizy i inter-
pretację ziem rzadkich z liczeniem fluxów etc. Co więcej, Habilitantka w napisanym przez
siebie wyjaśnieniu, tłumaczy brak oświadczeń pandemią i brakiem kontaktu z w/w (w dobie
Internetu i telefonów oraz możliwych do zorganizowania spotkań online...). Recenzent
sprawdził i obaj Panowie są aktywni naukowo na RG (https://www.researchgate.net/pro-
file/Gael_Le_Roux2 , https://www.researchgate.net/profile/Francois_Vleeschouwer) i kon-
takt z nimi nie powinien stanowić najmniejszego problemu, szczególnie iż Habilitantka ma
z nimi wspólną ostatnią publikację z 2020 roku. Ponadto, nie mając oświadczeń Habili-
tantka sama „wycenia” wkład obu Panów na 2% dla każdego z nich! Recenzent przypo-
mina, że nie są to szeregowi pracownicy techniczni wykonujący analizy REE, tylko rozpo-
znawalni na arenie międzynarodowej naukowcy z odpowiednio IH 29 i IH 23. Podobnie jak
w przypadku publikacji [A3] jest to dla recenzenta niezrozumiałe i etycznie naganne.

Praca [A5] pt. „Anthropogenic and natural sources of dust in peatland during the
Anthropocene” ukazała się w 2016 roku w czasopiśmie Scientific Reports IF201654.847. W

tej pracy Habilitantka zebrała najszerszy zespół (13 autorów wliczając Habilitantkę) i pod-
jęła się pracy na odległym syberyjskim torfowisku Mukhrino. Teren badań, jak i ich główny
cel, czyli czasowo określone powiazanie emisji antropogenicznej i naturalnej zanieczysz-
czeń do powietrza, a finalnie zapisanie ich w profilu torfowym, zarówno ze względu na
lokalizację samego torfowiska, jak i potencjalne źródła zanieczyszczeń, nadają pracy glo-
balny charakter. W pracy tej Habilitantka wykorzystuje m.in.: (i) interpretację stosunków



izotopowych Sr i Nd z profili torfowych i Sr z potencjalnych źródeł do ich wzajemnego
powiązania i oceny wpływu głównie źródeł naturalnych; (ii) analizy REE do szacowania
emisji naturalnej na podstawie fluxów pyłu naturalnych i wpływu prób jądrowych na zmiany
stężeń REE w profilu torfowym; (iii) analizy mineralogiczne, w tym szacowanie obecności
sferul glinokrzemianowych m.in. mullitu; (iv) analizy pierwiastków i metali śladowych; (v)
analizy obecności „węglików” (sadzy/węgla drzewnego) jako reliktów pożarów lasów. Wnio-
ski wyciągane w artykule są ciekawe, choć niektóre hipotezy, jak tłumaczenie obecności
mullitu i „węglików” w warstwie oznaczonej ze sporą niepewnością 1901+37 lat jedynie
przez pryzmat katastrofy tunguskiej, podczas gdy ciężki przemysł m.in. hutniczy na świecie
od połowy XIX wieku używa pieców martenowskich osiągających ponad 17009C gdzie mulit
jak najbardziej może być generowany, jest nie do końca precyzyjne. Artykuł merytorycznie
oceniam pozytywnie, trochę dziwi mnie fakt że chronologicznie w dziele habilitacyjnym
pomimo wcześniejszego pojawienia się i wcześniejszej implementacji pewnych metod/na-
rzędzi pojawia się po artykule [A4]. Jednakże, jak recenzent zauważyłjuż wcześniej, że za
tak ciekawym obrazem publikacji zauważonej na arenie międzynarodowej, o czym świad-
czy ilość cytowań (16 wg bazy Web of Science na 13.01.2021 - cytowania rozkładają się w
stosunku 9 do 7 pomiędzy polskich i zagranicznych badaczy), idzie również szerokii dobrze
merytorycznie dobrany skład współautorów. Analizując podany przez Habilitantkę wysoki
wkład/udział na poziomie 65% dostrzegamy identyczną, jak nie gorszą sytuację, jak w
przypadku publikacji [A4]. Do artykułu powinno być dostarczone 12 oświadczeń wkładu
pracy i udziału procentowego współautorów, jednak brakuje siedmiu oświadczeń, które
Habilitantka inaczej niż w publikacji [A4], tłumaczy wyjaśnieniem „w załączeniu przedsta-
wiono oświadczenia osób, które były najbardziej zaangażowane w pisanie artykułu.
Oświadczenia Marina Frontasyeva, Elena Lapshina, Daniel Gilbert, Alexandre Buttler, Vin-
cent Jassey, Karolina Kaliszan, Fatima Laggoun-Defarge nie zostały przedstawiane z po-
wodu braku kontaktu lub znikomego udziału w tworzeniu artykułu. Pani Marina Frontasyeva
była odpowiedzialna za pomiar prób torfu techniką NAA, pani Karolina Kaliszan wykonała
analizę węglików w ramach pracy magisterskiej, pozostałe osoby były zaangażowane w
pobór materiału do badań”. Ponownie jak w pracy [A4], nie mając oświadczeń Habilitantka
sama „wycenia” wkład swoich pozostałych współautorów, tym razem na 1%każdy! Recen-
zent, nie będzie powielał swojego wcześniejszego (z [A3] i [A4]) krytycznego spojrzenia
na etykę takiego postępowania i podejścia. Recenzent podkreśla jedynie iż w dzisiejszych
czasach w dobie Internetu kontakt jest możliwy prawie z każdym, a w kwestii „znikomego
udziału” pojawia się pytanie dlaczego te osoby były w takim wypadku współautorami, kiedy
to tzw. ghost/guest authors są publicznie piętnowani za nieetyczne podejście naukowe.

Kończąc ocenędzieła habilitacyjnego opartego na autorefrecie i cyklu pięciu publikacji
recenzent wyrobił sobie opinię na jego temat. Analizując jedynie naukowy aspekt widać
progres badawczy w pracach Habilitantki, ciekawe (aczkolwiek nie nowatorskie, a raczej
impelmentujące) badania mające na celu wypracowanie zespołu cech i markerów,
mających służyć za uniwersalne narzędzie do stawiania granicy nowo popieranej jednostki
tj. Antropocenu. Jednakże brak jest jednoznacznie widocznego progresu w postaci
pojawiania się publikacji z coraz mniejszą ilością autorów i zwięńczoną np. samodzielną
pracą/publikacją. Podobnie analizując wkład Habilitantki w poszczególne artykuły, nie
widać wypracowania własnej metody analitycznej i własnego warsztatu laboratoryjnego,
specyficznego sprzętu etc. — wciąż poruszamy się w sferze prostych badań
fizykochemicznych torfu wykonywanych przez Habilitantkę. Recenzent dostrzega ogromny
potencjał Habilitantki do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, tworzenia grup
badawczych i pozyskiwania środków na badania naukowe - te aspekty są najsilniejszą
stroną Habilitantki. Jednakże, wieloautorskość (która oczywiście jest w cenie, jako miara
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interdyscyplinarności), która pokrywa w tym przypadku większość kompetencji naukowych
i pól badawczych w publikacjach Habilitantki, nie pozwala jednoznacznie stwierdzić że
Habilitantka oprócz zarządzania i scalania grup badawczych posiada wiedzę i kompetencje
z dyscypliny Nauki o ziemi i środowisku i że oceniane publikacje bez wkładu

merytorycznego wniesionego przez współautorów kiedykolwiek by powstaly. Zadaniem
recenzenta było skupienie się na naukowym aspekcie dzieła habilitacyjnego, jednakże
sposób i podejście Habilitantki do własnych współautorów w postaci ich marginalizowania,
dowolnego przypisywania (lub całkowitego pomijania) udziałów w publikacjach
nierozerwalnie łączą się z naukowym aspektem i nie mogą być przez recenzenta nie
zauważone.

Ocena istotnej aktywności naukowej
Ocenę dorobku naukowego Habilitantki recenzent oparł na treściach zawartych w

punkcie 5 autoreferatu i załączniku 4 oraz informacjach bibliometrycznych dostępnych w

bazach Scopus i Web of Science. Pani dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł jest bardzo aktywnym
naukowcem, w jej dorobku zgodnie z załącznikiem 4 znajdują się ponad 23 prace, z czego
21 to artykuły w najbardziej liczących się czasopismachz tzw. listy filadelfijskiej i / stresz-
czeń konferencyjnych. Ponadto legitymuje się 8 wystąpieniami na konferencjach polskich
i zagranicznych oraz uczestnictwem w 9 sesjach posterowych na konferencjach. Dane bi-

bliometryczne z baz danych na dzień 13.01.2021 wynoszą: (a) według bazy Scopus 22

prace, 703 cytowania, IH 14; (b) według bazy bazy Web of Science Core Collection 20

prac, 555 cytowań (513 bez autocytowań), IH 12. Najwięcej cytowań (205) ma wieloau-
torska praca w czasopiśmie Holocene z 2014 r. Wskaźniki te pokazują, że dorobek Habili-

tantki jest istotny i dostrzegalny w środowisku międzynarodowym.

Analizując informacje zawarte w autoreferacie i załączniku 4 wyłania się obraz, iż

generalnie zainteresowania naukowe Habilitantki koncentrują się na szeroko rozumianych
problemach związanych z torfem i samymi torfowiskami. Sama Habilitantka podkreśla za
główne swoje wątki badawcze:

(1) wielowskaźnikowe badania torfowisk Kotliny Orawsko — Nowotarskiej, będące kon-
tynuacją zainteresowań Habilitantki z czasów jej pracy nad rozprawą doktorską. W ba-
daniach tych Habilitantka skupia się na wpływie ingerencji w strukturę torfowiska na
zapis metali śladowych w osadzie i przydatności analiz makroszczątków do określania
zmian paleoekologicznych;

(2) badanie wpływu anomalii środowiskowych na właściwości fizyczne torfu (zawartość
popiołu i gęstość pozorną) oraz akumulację węgla — to chyba najlepiej opanowane na-
rzędzia badawcze Habilitantki wykorzystywane również w publikacjach wchodzących w

dzieło habilitacyjne — Habilitantka wykazała bezpośrednią korelację wzrostu gęstości ze
zmianami składu botanicznego torfu, będącymi efektem zmian klimatycznych. Ponadto
w jednej z prac dotyczącej stanowiska Rzecin analizy zmiany w zawartości popiołu, gę-
stości pozornej torfu i opracowanej na ich podstawie akumulacji węgla pozwoliły na
skorelowanie wyników z epizodem resuspensji piasku wydmowego i jego akumulacją w
torfie na skutek wylesienia Puszczy Noteckiej.

(3) paleoekologiczne badania torfowisk sudeckich —- będące uzupełnieniem badań z

dzieła habilitacyjnego, gdzie Habilitantka pochylała się nad problemami zmian w eko-
systemach torfowiskowych pod wpływem antropogenicznego wpływu działalności czło- o

wieka jak uprawa roli, drenaż czy wylesianie okolic torfowiska.
(4) badania torfowisk śląskich — to aspekt badań Habilitantki omawiany już częściowo

w dziele habilitacyjnym, gdzie wspólnie dr hab. Beatą Smieją-Król, prof. UŚ Habilitantka
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analizuje interakcje pomiędzy depozycją antropogenicznych cząstek atmosferycznych,
w tym metalonośnych, na chemizm torfowiska i wzajemne relacje w nim zachodzące.

(5) badania wzorców depozycji wybranych markerów geochemicznych w aspekcie glo-
balnym -— to również badania prowadzone w dziele habilitacyjnym, czyli poszukiwania
uniwersalnego zespołu markerów geochemiczno-mineralogicznych (m.in. obecności w
torfie sferul glinokrzemianowych, w tym o składzie mullitu; analiz REE; stosunków izo-
topowych Sr, Pb i Nd) w wybranych torfowiskach z półkuli północnej.

Tak jak recenzent rozpoczął ten fragment oceny tak też podsumuje go klamrą, iż całe
zainteresowania naukowe z dzieła habilitacyjnego są tożsame z przedstawionymi przez
Habilitantkę informacjami o innej aktywności naukowej - zarówno teren badań, metody,
grupy badawcze zaangażowane w badania są prawie identyczne, czego konsekwencją jest
dość hermetyczne i wyspecjalizowane spojrzenie na szeroko rozumianą naukę, ponieważ
cały czas Habilitantka porusza się jedynie w jednym temacie dotyczącym torfów i torfowisk,
nie wkraczając na „nowe i nieznane wody” z całkiem innych tematów badawczych nie po-
krewnych z tematyką torfów i torfowisk.

Pani dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł aktywnie i z sukcesem potrafi aplikować o środki
ze źródeł zewnętrznych czego efektem było: (a) przed doktoratem - uczestnictwo w dwóch
projektach NCN (grant promotorski oraz jako wykonawca w projekcie dr hab. Beaty Smiei-
Król, prof. UŚ); (b) po doktoracie - kierowanie 2 projektami NCN (Sonata i Opus) oraz jako
wykonawca w 1 w projekcie dr hab. Beaty Smiei-Król, prof. UŚ. W latach 2003-2008 (przed
doktoratem) Habilitantka odbyła krótkoterminowe praktyki, staże, kursy i wolontariaty w
3 polskich i 3 zagranicznych jednostkach. W latach 2012-2016 (po doktoracie) Habilitantka
uczestniczyła w 3 przedsięwzięciach tj. treningach praktycznych dotyczących datowań i

preparatyk izotopowych oraz wymianie w ramach programu POLONIUM.

Wniosek końcowy
Na podstawie przedstawionej powyżej oceny osiągnięcia naukowego oraz pozosta-

łego dorobku naukowego stwierdzam, że są one niewystarczające do ubiegania się na ich
podstawie o stopień doktora habilitowanego i nie spełniają kryteriów określonych w Ustawie
z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
2018 poz. 1669).

Moim głównymi zarzutami do osiągnięcia habilitacyjnego są: (1) brak klarownego i

wiarygodnego podziału udziałów Habilitantki i jej współautorów w powstanie publikacji
wchodzących w skład dzieła habilitacyjnego; (2) nieprzekonywujący własny wkład naukowy
Habilitantki z dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku w przygotowanie publikacji wchodzą-
cych w skład dzieła habilitacyjnego; (3) nieprzekonywującą istotną aktywność naukową
Habilitantki realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej w szczególności
zagranicznej zgodnie z art. 219 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Dlatego nie rekomenduję wniosku pani dr. Barbary Fiałkiewicz-Kozieł do uzyskania
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.
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