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Recenzja
osiqgnigcia naukowego i dorobku naukowego dr Roberta Kosteckiego

Dr Robert Kostecki tytul magistra geografii w specjalnoSci geografia morza uzyskal
w 1998 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciriskiego.
Stopie6 naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geogmfii otrzymal w 2003 roku decyzj4
Rady Wy&ialu Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia
Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy ,,Cechy geochemiczne osad6w
Srodowiska litoralnego i Srodowiska lagunowego holocetiskiego Bahyku pofudniowego
na wybrzeZu drodkowym" wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Rotnickiego.

Osi4gnigcie naukowe dr Roberta Kosteckiego pt. "Wiek i rozw6j transgresji

litorynowej na obszarze Baltyku poludniowo-zachodniego" sklada sig z 5 artykul6w
naukowych opublikowanych w latach 2012-2018 w czasopismach znajdujqcych sig w bazie
Joumal Citation Reports (JCR). Impact Factor tych czasopism wynosil od 0,461 do 2,655
(Sr. 1,561), a punktacja MNiSW wynosila od 15 do 30. L4czny Impact Factor publikacji
skladaj4cych si9 na osi4gnigcie naukowe dr Roberta Kosteckiego wynosi 7,805 (zgodnie

z rokiem publikacji), a lqczna wartosd punktacji MNiSW wynosi 120.
WSr6d pigciu prac wchodzqcych w sklad osi4gnigcia naukowego jedna praca jest autorstwa
dr Roberta Kosteckiego, dwie prace majq dw6ch wsp6lautor6w, a kolejne dwie - czterech
wsp6lautor6w. We wszystkich pracach wieloautorskich dr. R. Kostecki jest wymieniony jako
pierwszy autor. Procentowy udzial habilitanta w pracach wieloautorskich wyrosi od 70olo

do 80% (Srednio 72,5%). Wspolautorzy w zalqczonych o6wiadczeniach, poza jednym
przypadkiem, nie okre6lili procentowo swojego udzialu w przygotowaniu publikacji,
ograniczajqc sig jedynie do wymienienia czgSci artykul6w przez nich przygotowanych,
co uniemo2liwia dokladniejsz4 weryfikacjg ilo6ciowego wkladu habilitanta.

Wklad dr Roberta Kosteckiego w publikacje wchodzqce w sklad osiqgnigcia
naukowego dotyczyN: wyboru pr6bek do analiz i datowari, wykonania analiz geochemicznych
i granulometrycznych, opracowania statystycznego wynik6w oraz wykonania niekt6rych

rycin i czg6ci tekst6w (w przypadku I pracy wszystkich rycin i calo6ci tekstu). Oswiadczenia
wsp6lautor6w odno5nie wkladu merytorycznego w poszczeg6lne publikacje nie sq

w sprzecznoSci z informacjami podanymi przez habilitanta.
Prace wchodzEce w sklad osi4grigcia naukowego dr Roberta Kosteckiego opisuj4,

og6lnie ujmujqc, holoceriskie przemiany Srodowiska sedymentacyjnego pofudniowo-
zachodniego Baltyku. Materialem badawczym bylo 12 rdzeni osad6w, w tym 4 pobrane
z p6lnocno-zachodniej czgSci Zatoki Pomorskiej (w poblizu Wbrzezy Rugii), 3 rdzenie
z Zatoki Meklemburskiej oraz 5 rdzeni pobranych w Basenie Arkoriskim. Glgboko5ci wody
w miejscach pobrania rdzeni wynosily od 20,7 fi do 46,3 m. Podstawowymi metodami
badawczymi byly analizy geochemiczne oraz datowania radiowgglowe osad6w i muszli.
Analizy geochemiczne ograniczone byly do okreilenia: strat pra2enia utoZsamianych niekiedy



(Kostecki & Janczak-Kostecka, 2012), z zawartoici1 substancji organicznej, zawartoici

krzemionki biogenicznej i terygenicznej oraz zawartoici Zeltza, wapnia i magnezu, niekiedy

r6wniez strontu lub manganu. W czg5ci publikacji analizy geochemiczne byly uzupelniane

o wyniki analiz uziarnienia, analiz okrzemkowych i profilowanie akustyczne osad6w oraz

datowania osad6w metod4 OSL. Material badawczy oraz zastosowane metody pozwolily

na realizacjg (peln4 lub czg6ciow4) cel6w badawczych zarysowanych w poszczeg6lnych

publikacjach, takich jak:
1/ ....pr6ba ustalenia charakteru Srodowiska w okresie przej6ciowym, kt6ry doprowadzil

do utworzenia Morza Litorina (Kosteck & Janczak-Kostecka, 2012),

2/ ....udoskonalenie wiedzy na temat poziomu wody, wieku i charakteru zmian na r62nych

etapach ewolucji Morza Baltyckiego (Kostecki, 2014),

3/ ....udoskonalenie wie&y na temat charakteru i wieku zdarzeri transgresyjnych

i regresyjnych w Zatoce Meklemburskiej podczas holocenu (Kostecki i in. 2015),

4/ ....poglgbienie wiedzy na temat tempa akumulacji osad6w, wahari poziomu wody

i chronologii faz rozwoju Morza Baltyckiego (Kostecki & Moska, 201 7),

5/ ....ustalenie prawidlowej chronologii zdarze6 transgresyjnych i regresyjnych, a takZe

zmiany zasolenia i glgboko5ci wody w badanym obszarze (Basen Arkoriski)
(Kostecki i in.2018).

W Swietle powyzszego, nieco w4tpliwoSci budzi tltul osi4gaigcia naukowego: ,,Wiek
i rozw6j transgresji litorynowej na obszarze Baltyku pofudniowo-zachodniego", kt6ry wydaje

sig by6 zbyt ograniczony czasowo w stosunku do okresu (holocen) analizowanego

w niekt6rych publikacjach. Wigksze w4tpliwo6ci budzi stwierdzenie zawarte r6wnie2

w punkcie 4c Autoreferatu: ,,Wsp6lnym efektem prac jest zaktualizowana chronologia

zdarzeri (transgresji i regresji) zachodz4cych po ostatecznej regresji baltyckiego jeziora

lodowego oraz rekonstrukcj a tovtatzyszqcych zmian irodowiskowych", co moze sugerowa6,

2e habilitant pr6bowal rozwi4za( problem przynajmniej w skali Battyku pofudniowego,

podczas gdy w pracy (Kostecki,2014) pisal: ,,...the aim ofthis paper is to draw attention to

the spatial diversity of the depositional environment at different elevations and locations",

wigc zdawal sobie sprawg z licznych ograniczeri. Analizowane rdzenie, ich lokalizacja

geograficzna, poloZenie batymetryczne i zwi4zane z tym warunki hydrodynamiczne,

a w rezultacie koricowym, profile litologiczno-stratygraficzne zawieraj4ce liczne hiatusy

pozwolily jedynie, zdaniem recenzenta, na uszczeg6lowienie historii rozwoju Morza

Baltyckiego w obszarze ograniczonym tytko do Zatoki Meklemburskiej, p6lnocno-zachodniej

czgi;ci Zatoki Pomorskiej iniemieckiej, tj. poludniowej czg6ci Basenu Arkoriskiego. Takwigc

pr6ba ustalenia czasu kiedy doszlo do transformacj i np. jeziora ancylusowego w morze

litorynowe na podstawie analizowanych material6w nie mogla zakohczyt sig powodzeniem.

a dyskusja i por6wnania z wynikami innych autor6w, w tym r6wnie2 z innych rejon6w.

czgsciowo mijala sig z celem. Oczyrriste i udokumentowane wieloma publikacjami jest,

2e naplry w6d morza litorynowego, a nastgpnie depozycja osad6w, nastgpowaly w r62nych

rejonach i na r62nych glgboko5ciach w r6Zn).rn czasie, t ci4gly zapis transformacji jeziora

ancylusowego w morze litorynowe (dotyczy to r6wnie2 wczeSniejszych faz rozwojowych

Bahyku) zachowal sig w najglgbszych czg6ciach m. in. Basenu Bornholmskiego

(np. E. Andren i in. 2000, J. Zachowicz i in. 2008), Basenu Gdariskiego (np. J. Zachowicz

2



i in. 2008, A. Grigoriev i in 201 l, E. Emelyanov & G. Vaikutiene 2013), Basenu Wschodno-
Gotlandzkiego (np. E. Andren i in. 2000, J. Zachowicz i in. 2008, J. HarlI i in. 201l).

Istotnym potknigciem (uchybieniem) habilitanta, jak mo2na s4dzi6 z lektury
Autoreferatu i niekt6rych publikacji (np. Kostecki 2014), jest mylenie konwencjonalnych dat
radiowgglowych (t4C BP) z datami radiowgglowymi kalibrowanyrni do wieku
kalendarzowego (r4C kal. BP). W Autoreferacie na str. 3 habilitant opisuj4c pocz4tki Morza
Baltyckiego pisze: ,,Wspolczesne Morze Bahyckie zostalo uksztahowane
w wyniku zloionego procesu szeregu transgresji i regresj i jakie miaty miejsce od momentu
wycofania sig lqdolodu skandynawskiego datowanego na ok. 13.5-13 t),s. lat kal. BP (Bjrirck,
1995)", podczas gdy Bjtirck w cytowanej pracy posluguje sig wylqcznie datami
konwencjonalnymi, piszqc np. na str. 2l: ,, During the course ofthe last deglaciation the final
ice recession from the southwestem Baltic basin, south of the province Skane, occured !l=!
3.0 ka BP (e.g. Berglund, 1979,....". Cyowany wiek po skalibrowaniu do wieku

kalendarzowego wynosi ok. 16200-15500 lat kalendarzowych BP, co jest zgodne

z przyjmowanymi obecnie pocz4tkami Baltyku (np. T. Andren 201l, Sz. U6cinowicz 2014,

2019, A. Rosentau i in. 2017). Podobny bt4d wystgpuje w Autoreferacie kilka wierszy dalej:

,,W osadach BJL najwyrazniej zapisaly sig dwie najwigksze regresje: pierwsza datowana
na koniec Allersdu na ok. 12.8 tvs. kal. lat BP (Bjiirck,l995), zattztmana przez nasunigcie
l4dolodu podczas ochlodzenia w Mlodszvm Drvasie....", podczas gdy Bjdrck w cyowanej
pracy na str. 23 pisze o pierwszym drenaZu baltyckiego jeziora lodowego co nastgpuje:

,,A numer of independent studies (e.9. Bjdrck 1979, Gudelis 1979, .....), indicate that
the water level of Baltic Ice Lake was rapidly lowered at the end ofthe Allerod Chronozone
(sezsz Mangerud et al. 197 4)" i dalej: ,,Any explanation for such a lowering at ca. I 1.2 ka BP
suggests. ...". W tym przypadku nie jest r6wnie2 jasne na jakiej podstawie habilitant cytujQc
Bjdrcka (1995) podaje datg 12.8 t),s. kal. lat BP. Wedtug Mangeruda i in. (1974) granica
pomigdzy allerodem a mlodszym dryasem pnypada na 11000 lat BP (str. ll9), a wedlug
najnowszych ustalef (Rasmussen i in. 2014) na l2.9kab2k (str. ll), czyli
12.85 tvs. kal. lat BP.

Podobne blgdy mo2na znaleLt, w niekt6rych pracach habilitanta. W pracy ,.Stages of
the Baltic Sea evolution in the geochemical record and radiocarbon dating of sediment cores
from the Arkona Basin" habiltant na str. 243 pisze: "... peat gyttja taken at a depth of 23.5 m
b.s.l. from core 246060 was dated at 9258-9421 cal BP. The dates presented above relate to
the regression period of the Ancylus Lake (Bj6rck 1995, Jensen et al. 1999). The peat gyttja
sediment from core 246060 was presumably deposited in a swap which existed in this area
after the Ancylus Lake regression, and confirmed the hypothesis that at about 9300 cal Bp
the water level was below 23 m b.s.I.", podczas gdy autorzy cltowanych prac, tj. Bj6rck oraz
Jensen i in., podawali wiek zdarzeri wyl4cznie w konwencjonalnych latach radiowgglowych.
Jensen i in. 1999 na str 137 pisz4:,, ...Ancylus Lake shore lines show that the lake was
dammed in the period 9.5-9.2 ka BP followed by a regression around 9.2-9.0 ka Bp ...),,.
Blgdy wynienione wyZej s4 tym bardziej niezrozumiale, 2e autor we wstgpie do omawianego
artykulu, na str. 237, pisze nie podaiEc ir6dla: ,,The Ancylus Lake transgression w-as
intemrpted by regression dated at l0 200 cat Bp". ponadto habilitant w innych publikacjach,
jak i miejscami takze w Autoreferacie, przy omawianiu historii rozwoju Bahyku, prawidlowo
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cytuje za Andrenem (2011) powszechnie obecnie przyjmowane daty graniczne

poszczeg6lnych faz rozwojowych Bahyku wlrazane w latach kalendarzowych,

w t)ryn datg 9.8 ka BP dla przej5cia jeziora ancylusowego w inicjalne morze litorytnowe

(mastogloia). Wykazane btgdy mog4 sugerowa6, ze habilitant moze nie rozr62niat znaczenia

skr6t6w: ka (kilo annum), cal. (calendar lub/i calibrated) oraz kal. (kalendarzowe lub/i

kalibrowane), lub te2 nie zna oryginal6w cytowanych prac.

Pomimo powyZszych uwag, analiza poszczeg6lnych publikacji oraz Autoreferatu,

pozwala stwierdzi6 2e gl6wny cel okre5lony w Autoreferacie dla osi4gnigcie naukowego

habilitanta: ,,... okreSlenie chronologii i przebiegu transgresji i regresji, kt6re doprowa&ily

do powstania morza litorynowego na obszarze Baltyku pofudniowo-zachodniego" w znacznej

mierze zostal osi4gnigty.

Przedstawione osi4gnigcie naukowe ,,Wiek i rozw6j transgresji litorynowej

na obszarze Battyku pofudniowo-zachodniego" stanowi iednotematvcznv cykl oublikacji,

ujmuj4cy wyniki badaf szczeg6lowych prowadzonych przez dr Roberta Kosteckiego.

Oceniaj4c calo56 prac skladaj4cych sig na osi4gnigcie naukowe dr Roberta Kosteckiego,

nale2y stwierdzi6, 2e jest ono oryginalnym osi4gnigciem opartym na wieloletnich pracach

zespolu badawczego. w kt6rym uczestniczyl habilitant. Osiqgnigcie naukowe ot. ..Wiek

irozw6i transgresii litorynowei na obszarze Baltvku poludniowo-zachodnieeo" wykazuie

znacznv wklad w rozwoj nauk o Ziemi w dvscvolinie geografia.

Poza publikacjami wchodz4cymi w sklad osi4gnigcia naukowego, dr Robe( Kostecki

po doktoracie opublikowal pracg w czasopi6mie Oceanologia (lF=l,242, 20 pkt MNiSW)

oraz 4 prace w czasopismach nie posiadaj4cych lmpact Factor, kt6rych punktacja

wg. MNISW wynosila od 6 do 9 pkt. Wszystkie prace ukazaly sig w jgzyku angielski; 2 prace

byly autorstwa dr. R. Kosteckiego, a 3 opublikowal wsp6lnie z dr B. Janczak-Kosteck4. Sw6j

udzial w pracach wsp6lautorskich habilitant oszacowal na 60-800/o. Ponadto dr R. Kostecki

jest r6wnie2 wsp6lautorem 2 rozdzial6w w monografiach opublikowanych w jgzyku polskim.

Udziat habilitanta w 3 pracach opublikowanych po doktoracie wynosil od 40 do 85%,

aw rozdzialach monografii - 60%.

Podsumowuj4c, pan dr Robert Kostecki jest wsp6lautorem i wsp6lautorem

6 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Sumaryczny

impact factor (lF) zgodny z rokiem publikacji wynosi 9,047 (wedtug habilitanta, Zal1cznik 5,

c2956 II F: 9,258), a sumaryczna liczba punkt6w MNiSW wynosi 140. Publikacje te

(wg. oSwiadczenia habilitanta), wedlug bazy Web of Science byly c1'towane 15 razy (bez

autocltowafi), a warto66 indeksu H (wedlug bazy WoS) wynosi 3.

Dr Robert Kostecki kierowal 2 kajowymi projektami (grantami) finansowanyrni

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wy2szego (2008-l0l I ) oraz Narodowe centrum

Nauki (20l1-2015) oraz aktualnie (2017 -2012) bierze udzial jako wykonawca w grancie

finansowanym przez NCN.

Podoktoracie,wlatachz}o5-2}l4,habilitantwyglaszalreferatyprezentuj4csw6j
dorobeknaukowyna6migdzynarodowychi4krajowychkonferencjachnaukowych,przy
czym wsp6lautork4 wszystkich wyst4piefi na konferencjach migdzynarodowych i 2 wyst4pief

na konferencjach krajowych byla dr B. Janczak-Kostecka'
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Podsumowuj4c oceng dorobku i dzialalnoSci naukowej dr Roberta Kosteckiego naleZy

stwierdzid, 2e jego dorobek i aktywno6i naukowo-badawcza odzwierciedla rozw6j

zainteresowaf badawczych; od rozwoju wybrzeLa jeziomo-lagunowego w rejonie Mierzei

Lebskiej po ewolucjg Srodowiska ptytkiego morza epikontynentalnego w rejonie pofudniowo-

zachodniego Baltyku. Prowadzone badania byly poszerzane o nowe metody analityczne,

analizowane parametry i komponenty Srodowiska oraz obszary badari. Powy2sze dokonania.

nodobnie jak osiaeniecie naukowe ot. ..Wiek i rozw6i transsresji litorynowej na obszarze

Bahyku poludniowo-zachodnieso" wykazuje znaczacv wklad w rozw6i nauk o Ziemi

w dyscyplinie geografia.

Dr Robert Kostecki wykazal sig r6wnie2 osi4gnigciami w zakresie dydaktyki

i popularyzacji nauki. W Zalqczniku 5, cz9S6 III B habilitant podaje, 2e w latach 2007 -2014,

bral udzial w 4 konferencjach knjowych i I migdzynarodowej. Aczkolwiek habilitant tego

nie zaznaczyl. to maj4c na uwadze 2e konferencje te nie sq wymienione w czgSci II K
(wygloszenie referat6w...), mozna przypuszczat i2 w czasie tych konferencji aktyrvnodi

ograniczala sig do prezentacji poster6w. Poza uczestnictwem w konferencjach, habilitant

uczestniczyl w pracach komitetu organizacyjnego I konferencji krajowej.

Znacznie wigkszymi osiqgnigciami habilitant moze poszczyci6 sig w pracy

dydaktycznej. Za osiqgnigcia w pracy dydaktycznej dr Robe( Kostecki byl dwukrotnie

nagradzany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; raz nagrodq

indywidualn4 III stopnia i raz nagrod4 zespolowq, r6wnie2 III stopnia.

Habilitant od roku 2004 prowadzil i prowadzi zajgcia (wyklady i iwiczenia) dla

student6w Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych na kierunku Geografia

w specjalno5ciach Geoinformacja i Geoinformacja oraz Geodezja i Ka(ografia. Prowadzone

zajgcia dotyczyly zagadniefi informatycznych, geograficznych system6w informacji i baz

danych. Ponadto prowadzil seminaria i pracownie oraz |wiczenia terenowe. W ramach

dzialalno6ci dydaktycznej dr Robert Kostecki byl w latach 2014-2019 opiekunem 55 (slcl)
prac licencjackich i in2ynierskich oraz 2 prac magisterskich. Podsumowujac wszystkie
osiEgnigcia dr Roberta Kosteckieeo w zakresie dorobku dydaktycznego oceniam je
oozl,tywnie.

Kwalifikacje zawodowe w badaniach morza dr R. Kostecki podnosil w trakcie rejsu

badawczego jaki odbyl w roku 2013 na niemieckim statku badawczym w rejonie Bahyku
pofudniowo-zachodniego. Kwalifikacje podnosil r6wnie2 odbywajqc kursy ,,Podstawy
e-leamingu" oraz operatora dron6w.

Reasumujqc, stwierdzam, Ze dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, dzialalnoS6

dydaktyczna i organizacyjna pana dr Roberta Kosteckiego dowo&q umiejgtnoSci
podejmowania i prowadzenia temat6w badawczych. Caloii dorobu naukowego,
organizacyjnego i dydaktycznego dr Roberta Kosteckiego oceniam pozyyvmie.

Stwierdzam. 2e dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny dr Roberta Kosteckiego
uzasadnia nadanie stopnia doktora habilitowaneso nauk o Ziemi w zakesie seografii.
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