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Prof. dr hab. Wieslaw Ziaja

lnstytut Geografii i Gospodarki Pzestzennej Uniwersytetu Jagiello6skiego

Recenzja w postQpowaniu o nadanie stopnia doktora

habilitowanego dr lwonie Markuszewskiej

Uwagi wstqpne

Podstawa recenzji jest dokumentacja do pzeprowadzenia pzewodu habilitacyjnego,

pzygotowana pzez Kandydatkq, skladajqca sie z autoreferatu i zal4cznik6w.

W recenzji uwzglqdniam wskazania iwytyczne Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym (z p6zniejszymi zmianami, Dz. U.22017 r.

poz. 1 789), a lak2e Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu iwarunk6w pzeprowadzania

czynno6ci w pzewodzie doktorskim, w postqpowaniu habilitacyjnym oraz w

postqpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. 2014, 9oz. 1383) oraz artykulu 1 79

ust. 2, ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Pzepisy wprowadzajqce - Prawo o szkolnictwie

wy2szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1 669), kt6ry pozwala na pzeprowadzenie

postqpowania habilitacyjnego, wszczetego w okresie do 30 kwietnia br., na zasadach

dotychczasowych.

Sylwetka Habilitanta

Dr lwona Markuszewska ukolrczyla studia w roku 2000 uzyskujqc magisterium na

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

w Poznaniu. W 2004 r. uzyskala stopieri doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii

na tymze wydziale.
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Rozprawq doktorskq pl. Ksztaftowanie krajobrazu rolniczego Wysoczyzny

Kaliskiej wykonala pod kierunkiem Profesora Leona Kozackiego, podobnie jak

wczeSniej pracq magisterskq pt. Funkcjonowanie i znaczenie sled/lsk marginalnych

w rolniczym krajobrazie gminy Krotoszyn.

W roku 2004 podjqla pracq jako adiunkt w lnstytucie Geografii Fizycznq

i Ksztaltowania Srodowiska UAM w Poznaniu, najpienrv w Zakladzie Ksztaftowania

Srodowiska Pzyrodniczego iFotointerpretacji, a potem w latach 2008-2010

w Zakladzie Geografii Kompleksowej i od 2010 r. w Zakladzie Ekologii Krajobrazu.

Jest wybitnym specjalistq w zakresie geografii i ekologii krajobrazu, a lak2e

wyr6zniaj4cym siq dydaktykiem i popularyzatorem nauki.

Ocena dorobku naukowego

Habilitantka rozpoczqla pracq naukowq w zakresie geografii prowadzqc badania

zmian krajobrazu gminy Krotoszyn w ramach wymienionej wy2ej pracy magisterskiej.

Jej dalsze rozwiniqcie i kontynuacja stanowily badania krajobrazu zaglqbieh

pomarglowych, pzeprowadzone pzez niq w ramach projektu naukowego

Ksztaftowanie krajobrazu rolniczego fragmentu Wysoczyzny Kaliskiej, na kt6ry

uzyskala grant promotorski (nr 3PO 4E 054 25, lata realizacji 2003-2004). Byla to

kontynuacja badah genezy, transformacji i oceny zmian antropogenicznych

zaglqbieh po eksploatacji gliny (wykorzystywanej na potzeby melioracji gleby),

prowadzonych pzez starszych badaczy poznahskich od lat 40. XX w. Badania te

przeprowadzono metodami kartowania terenowego, obserwacji terenowej oraz

wywiad6w z samoz4dowcami i rolnikami na poziomie lokalnym. Stanowily one

podstawq wymienionej wyzej pracy doktorskiej. Novum uzyskane przez Kandydatkq

polegato na analizach dynamiki iloSciowej, zmienno6ci pzestzennej i uwarunkowan

ekologicznych, w tym szczeg6lnie zwiqzk6w miqdzy zaglqbieniami pomarglowymi

a aktyrvno6ci4 czlowieka. Ponadto zbadano zwiqzek miqdzy tymi zaglqbieniami

a zr62nicowaniem krajobrazu. Wykazano tez unikatowoS6 i walory pzyrodnicze tych

zaglqbiei jako element6w krajobrazu rolniczego oraz nakreSlono trendy zmian,

r6wnie2 w kontek6cie zagro2enia i ochrony Srodowiska pzyrodniczego i krajobrazu.

Najpelniejsze ujgcie wynikow badar't w ramach doktoratu zawafto w monografii pt.

Wptyw zagtqbien pomarglowych na ksztaltowanie kraiobrazu rolniczego wybranych

fragmentow Wysoczyzny Kaliskiei w ostatnim stuleciu, wydanej w 2006 r. Do tej



problematyki Autorka wracala w publikowanych potem artykulach, w latach 2006

(dwa artykuly), 2007, 2009 i 2017.

Po doktoracie Habilitantka przeszla ptynnie do szeroko zakrojonych badafi

krajobrazu rolniczego w ujqciu funkcjonalnym, okreslajqc tq problematykq jako

badania wptywu ,,dzialalnoSci rolniczej (...) na zmiang charakterystyk strukturalnych

krajobrazu". W tym zakresie skupila siq na czterech zasadniczych problemach:

1. Wpfyw czynnik6w poza-pzyrodniczych na ksztaltowanie struktury krajobrazu

rolniczego w Regionie P6lnocno-Zachodnim (wojew6dztwa zachodniopomorskie,

lubuskie i wielkopolskie).

Badania tego wplywu objety: identyfikacjg tendencji zmian krajobrazu

i czynnik6w sprawczych tych zmian w latach 1990-2010, rozpoznanie pzyczyn, dla

kt6rych rolnicy podjqli dzialania prowadz4ce do zmian krajobrazu, oraz okreSlenie

przewidywalnych tendencji zmian struktury krajobrazu rolniczego. Zbadano zmiany:

uzytkowania grunt6w rolnych (w tym ich ugorowania, odlogowania i ,,odrolnienia"),

struktury upraw i struktury agrarnej. Ponadto zbadano zagadnienie fragmentacji

gruntow rolnych, ustalaj4c ptzyczyny powstania tzw. szachownicy p6l i to, jak bardzo

ta mozaika krajobrazowa jest zalezna od dzialai wla6cicieli ziemskich. \Nykazano,2e

zmiennoSc skladowych struktury krajobrazu rolniczego jest wynikiem oddzialywania

r6znych uwarunkowah historycznych, ekonomicznych ispolecznych, kt6rych skutki

trwaly w postaci : pzestzennego zr6znicowania funkcji rolniczej (wsp6furrystqpowanie

rolnictwa intensywnego i ekstensywnego), odmiennego poziomu efektywnoSci

produkcji rolnej (wsp6lwystqpowanie gospodarstw towarowych i samowystarczalnych

gospodarstw rodzinnych), r62nych form wlasnoSci ziemskiej (dominujqcej prywatnej

i Skarbu Pairstwa). Opr6cz naukowego, wyniki tych badan maja istotne znaczenie

aplikacyjne. S4 one zawarte w dw6ch artykulach (z 2012 i 201 3).

2. Marginalizaqa teren6w wiejskich i rolnictwa w Polsce Zachodniej (artykul z 2015).

Problem zbadano na podstawie wynik6w szczeg6lowej analizy statystycznej

310 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wojew6dztw zachodniopomorskiego,

lubuskiego i dolnoSl4skiego. Okre6lono, w jakim zakresie peryferyjna lokalizacja

danego obszaru wptywa na oslabienie jego znaczenia w produkcji rolnej oraz w jakim

stopniu pzygraniczna lokalizacja obszaru wiejskiego wplywa na jego marginalizacjq.

Badania z jednej strony dotyczyly marginalizacji funkcji produkcyjnej rolnictwa

(przeanalizowano uwarunkowania naturalne, zarzqdzanie gruntami rolnymi, czynniki



ekonomiczne, organizacyjne i techniczne oraz potencjal u2ytk6w rolnych), a z drugiej

strony spoleczno-ekonomicznej marginalizacji obszar6w wiejskich (przeanalizowano

wplyw czynnik6w socjo-demograficznych i dostqpno66 infrastruktury technicznej).

Wykazano, i2 na marginalizacjq podatne sq pzede wszystkim obszary o mniej

kozystnych uwarunkowaniach naturalnych rozwoju rolnictwa ite, gdzie postqpuje

wyludnienie. Ponadto, zwr6cono uwage na wieloaspektowy charakter procesu tej

marginalizacji w Polsce Zachodniej oraz r62nice w jej pzebiegu w por6wnaniu z tym

procesem w innych krajach europejskich (co wynika z odmiennych uwarunkowah

historycznych, ekonomicznych, spolecznych i politycznych).

3. lntensyfikacja i ekstensyfikacja rolnictwa w Regionie P6lnocno-Zachodnim.

Temu problemowi poSwiqcono studium pzypadku opublikowane w 2015 r.

Odpowiada ono na pytanie, w jakim stopniu struktura krajobrazu rolniczego wptywa

na intensywnoSc produkcji. Prowadz4c analizy szczeg6lowe, Autorka wykozystala

liczne wska2niki okre6lajqce: naklady kapitalowe, towarowoSi produkcji, zazqdzanie

u2ytkami rolnymi, strukturq agrarnA uwarunkowania naturalne i socjo-demograficzne

rozwoju rolnictwa. Analizq objqto 208 gmin wiejskich i 176 gmin miejsko-wiejskich.

Wynikiem pracy byla diagnoza stanu w oparciu o dane analityczne oraz wydzielenie

czerech typow rolnictwa wzglqdem krajobrazu: 1) rolnictwo intensywne o jednolitej

struktuze krajobrazu, 2) rolnictwo intensywne o zr62nicowanej struktuze krajobrazu,

3) rolnictwo ekstensywne o jednolitej struktuze krajobrazu, 4) rolnictwo ekstensywne

o zr62nicowanej struktuze krajobrazu. Zgadzam siq z Kandydatk4 2e,,jest to cenny

wklad metodyczny" w badania zalezno6ci miQdzy strukturq krajobrazu rolniczego.

Potwierdzono przy tym wcze6niejsze obserwacje wptywu poza-pzyrodniczych

czynnikow na intensywno6i rozwoju funkcji rolniczej.

4. Relacja rolnictwo - Srodowisko w kontekScie rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Habilitantka pzeprowadzila tak2e interesujqce badania funkcjonowania

rolnictwa ekologicznego w Polsce. W badaniach tych postawiono m.in. pytanie, czy

rolnictwo to chroni Srodowisko naturalne, co powinno by6 jednq z jego cech. Aby na

nie odpowiedzied, okreSlono, jakie czynniki Srodowiskowe i poza-pzyrodnicze maj4

najwiqkszy wplyw na rozw6j rolnictwa ekologicznego w Polsce, oraz oceniono ich

wplyw na pzestzennq dywersyfikacjq gospodarstw ekologicznych' Postawiono te2

pytanie o ptzyczyne malej4cej liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce (podczas

gdy w innych krajach europejskich ich liczba wzrasta systematycznie). Badania



pzeprowadzono w skali kraju na poziomie gmin wiejskich (1563) i miejsko-wiejskich

(51 1 ). Materialem wyjSciowym do weryfikacji hipotez badawczych byly dane

statystyczne, akty prawne, raporty i opracowania z zakresu rolnictwa ekologicznego,

oraz wywiady wlasne z pracownikami placowek doradztwa rolniczego. W metodyce

analiz wykozystano sumaryczny Srodowiskowy wska2nik pzydatnoSci obszar6w do

produkcji ekologicznej, opracowany pzez Stuczyrlskiego i in. w 2007 r. Wyniki badai

pzedstawiono we wsp6lautorskiej publikacji (Markuszewska, Kubacka 2017,w Land

Use Policy), wykazujqc wiele nieprawidlowoSci w funkcjonowaniu polskiego rolnictwa

ekologicznego. Co wiqcej, wykazano, 2e ww. wska2nik nie jest wyznacznikiem

lokalizacji gospodarstw ekologicznych. Dowiedziono te2, ze motywacje rolnik6w do

prowadzenia tych gospodarstw s4 glownie finansowe, a nie ideowo pro-ekologiczne.

W zwiqzku z tym, najwiqksze zagQszczenie gospodarstw ekologicznych wystqpuje

na obszarach o najwy2szych doplatach do rolnictwa ekologicznego, a nie na tych

o najlepszych uwarunkowaniach Srodowiskowych. Wyniki badai wykazaly slaboS6

polityki rolnej i niewydolnoSd prawa w tym zakresie w latach 2007-2013.

Kolejnym problem, kt6ry zostal zbadany pzez Habilitantkq to wptyw

fragmentacji iscalania grunt6w rolnych na strukturq krajobrazu rolniczego i

funkcjonowanie agroekosystemu. Najpierw zajqta siq kwestiami organizacyjno-

legislacyjnymi scalania grunt6w rolnych w Polsce. Potem zwr6cila uwage na

znaczqce utrudnienia procesu scaleniowego. Popieraj4c scalanie, pzedstawila

propozycje rozwiqzah i usprawnieri w tym zakresie. Wskazala, 2e skutecznym

nazqdziem planowania procesu scaleniowego moga byd dokumenty strategiczne,

jakimi sq plany uzqdzeniowo-rolne gmin oraz projekty uzqdzeniowo-rolne wsi, co

stanowi nowatorskq propozycjq o potencjalnie du2ym znaczeniu aplikacyjnym.

Dokonala tak2e - w dw6ch artykulach dwu-autorskich w Land Use Policy -
kompleksowej oceny skutecznoSci prac scaleniowych. W pierwszej z tych prac

przeanalizowano efektywno66 scaleit z lal 2007-2013 na dziesiqciu pzykladach z

r6znych region6w Polski. Ujawniono slabe efekty scalania gruntow, zresztq ponownie

dzielonych po scaleniu. Zaproponowano Srodki zaradcze. M.in. w celu obni2enia

kosZow zaproponowano, aby prace scaleniowe obejmowaly tylko grunty

zainteresowanych wla6cicieli. W drugim artykule pzedstawiono nowatorskie

opracowanie, w kt6rym po taz pierwszy udowodniono efektywnoSC prac

scaleniowych trwajqcych pomimo uplywu czerdziestu lat i wt6rnej fragmentacji



(badania koncentrowaly siq w gminie Jablonka na Orawie). Nowatorskie wyniki

badar'r Habilitantki nad fragmentacjq i scalaniem grunt6w rolnych - opublikowane w

dw6ch wymienionych i piqciu innych, juz jedno-autorskich, artykulach - potwierdzily

tezq, 2e ocena skutecznoSci scalania gruntow rolnych wymaga dlugoterminowej

perspektywy, poniewa2 dopiero w6wczas mo2na zaobserwowa6 wzrost oplacalnoSci

produkcji. Dziqki tym wynikom Autorkq zaproszono do udzialu w zlo2eniu projektu

miqdzynarodowego z tego zakresu.

lnnym polem jej zainteresowai sq zmiany krajobraz6w poprzemyslowych

i poeksploatacyjnych, zwlaszcza wsp6lczesne wobec do$i powszechnej

renaturalizacji i rewitalizacji terenow popzemyslowych. Wyniki badah malych

odkrywek kruszyw naturalnych i surowcow ilastych w Wielkopolsce (ujqte w czterech

artykulach) wskazaly na dzialanie proces6w samoregulacyjnych, kozystnych dla

jakoSci krajobrazu poeksploatacyjnego, prowadzqcych do odnowy kralobrazu bez

konieczno6ci kosztownych prac rekultywacyjnych. W innej pracy Autorka wskazala

na problem legislacyjnych utrudnier'r rewitalizacji czy renaturalizacji, podajqc

jednocze6nie propozycje ich rozwiqzania. Jej najwiqkszym osiqgnieciem w tym

nurcie badah jest opracowanie metodyki inwentaryzacji i waloryzacji, sluz4cej

okre6leniu rewitalizacji i kierunk6w zagospodarowania obszarow po eksploatacji

kruszyw naturalnych i surowc6w ilastych. Wyniki zaprezentowano w dwoch

artykulach. Swoje propozycje Habilitantka oparla o wnikliwq analizq do6wiadczeh

kraj6w zachodnioeuropejskich, w ktorych dzialania na tzecz zagospodarowania

terenow pog6rniczych majq dlugoletniq tradycjq i duze do6wiadczenie (rekultywacja

pzygotowawcza i docelowa). PodkreSlila rolQ proces6w samoregulacyjnych -
wzorem panstw zachodnioeuropejskich - powinny sta6 siq priorytetem w rewitalizacji.

We wsp6lpracy z zagranicznymi oSrodkami uniwersyteckimi (University of

Eastern Finland oraz University of Girona) pzeprowadzila Habilitantka badania

krajobraz6w pogranicznych, kieruj4c projektem Borderlands: Border Landscapes

Across Europe (Lifelong Learning Programme Erasmus, CIMO/Finland, czas

realiza$i: 2013-2014). Byl to prolekt dydaktyczno-naukowy z interdyscyplinarnym

podej6ciem do badai krajobraz6w pogranicza, uwzglgdniajqcym fizyczne,

historyczne, polityczne, kulturowe, spoleczne i geograficzne aspekty holistycznej

natury krajobrazu. Byla odpowiedzialna m.in. za zorganizowanie 2tygodniowego

kursu /nfenslve Course na pograniczu polsko-niemieckim oraz wziqla udzial w takim



kursie na pograniczu hiszpar'rsko-francuskim. lnnowacyjne wyniki dydaktyczne tego

projektu dotycz4 m.in. jednej z kreatywnych metod nauczania, a mianowicie

experiential learning. Wyniki tego sposobu nauczania student6w zaprezentowano

w artykule (wsp6lnym z dwoma innymi autorami). Wyniki naukowe projektu

opublikowano w artykule tych samych autor6w pl. Boundaries ftom borders: Cross-

border relationshrps rn the context of the mental perception of a borderland -
experiences from Spanish-French and Polish-German border twin fowns. Dotyczyly

one: socjologicznego postzegania granicy, identyfikacji z pograniczem i relacji

z sqsiadami, roli granicy w rozwoju spoleczno-gospodarczym miast bli2niaczych oraz

pzyszloSci granicy w kontekicie istnienia dwu-miast i powiqzah transgranicznych.

Ostatnio Habilitantka jest najbardziej zainteresowana badaniami tal.
krajobrazu emocjonalnego, w kt6rych skupia sie m.in. na emocjonalnej wiqzi

z krajobrazem. To zainteresowanie powstalo podczas jej sta2u (w 2016 r.) i innych

wizyt w Observatori del Paisatge (The Landscape Observatory of Catalonia\. We

wdrazaniu tam zasad ochrony i ksztaltowania krajobrazu, bardzo wazna okazala

percepcja krajobrazu i emocjonalnej wiqzi z miejscem. Te kwestie zainspirowaly

Habilitantkq do badafi w tym zakresie. Tematyka ta pojawila siq tak2e w realizacji

Programu Pilotazowego (Pilote Programme) w Vilademuls (Katalonia, maj 2017),

kt6ry byl czg6ciq kierowanego pzez niq projektu On the way towards a low carbon

society - lnueasing professionalism in land use and landscape management within

climate change (Program Erasmus+, akcja M2_Cooperation for lnnovation and the

Exchange of Good Practices, Finnish National Agency for Education EDUFI/Finland,

czas realizacji: 2015-2018). Jak sama podkreSla, tematyka emocjonalnej wiqzi

z krajobrazem i miejscem zamieszkania jest szczeg6lnie bliska spoleczno6ci

rolnikow, wSrod kt6rych od lat prowadzi badania. Dla nich krajobraz jest zar6wno

miejscem pracy, jak i noSnikiem wymiaru symbolicznego i warto6ci niematerialnych.

Emocjonalne wymiary wiqzi z krajobrazem rolniczym ujqto w tzech artykulach,

w kontek6cie przemian historycznego krajobrazu rolniczego wskutek zachodzqcej

w nim ,,urbanizacji" (na pzykladzie m.in. krajobrazu olqderskiego okolic Nowego

Tomy6la w Wielkopolsce). Wykazano, 2e utrata piqkna krajobrazu ijego destrukcyjne

zmiany byly trudne do zaakceptowania dla wiqkszoSci os6b, ktore spqdzily w nim

2ycie. Natomiast dla tych respondent6w, kt6zy mieszkaj4 w nim od niedawna, a w

wiqkszo6ci pzeprowadzili siq z okolicznych miast, historyczny krajobraz rolniczy



pzedstawial mniejszA wartosi. Ostatnim osiqgniqciem z tego zakresu jest ksia2ka,

kt6ra stanowi rozprawe habilitacyjn4 opisana osobno poni2ej.

Przedstawiony wy2ej dorobek, zawarly w 28 publikacjach, jest wybitny

z nastqpujqcych powod6w:

1. Habilitantka obejmuje pelne spektrum zagadnieh z zakresu swojej naukowej

specjalno6ci, tj. badai krajobrazu rolniczego: od legislacyjnych i emocjonalnych

popeez spoleczno-ekonomiczne po 6ci5le pzyrodnicze. W ten sposob daje

Swiadectwo, 2e jest geografem prawdziwie,,kompleksowym", swobodnie

integruj4cym to, co - niegdy6 zlqczone w jednq caloS6 - zostalo podzielone na

w4skie sub-dyscypliny. To jest dziS unikalne osiqgnigcie.

2. Jej badania, a co za tym idzie, publikacje s4 bardzo zetelne, a wyniki i wnioski nie

tylko oryginalne, ale te2 doskonale udokumentowane. Zastosowana metodyka jest

lak2e bez zarzulu, czesto z innowacjami wprowadzonymi przez Autorkq.

3. Choi jej badania sq w wiqkszo6ci podstawowe, to ich wyniki majq - opr6cz du2ej

wartoSci naukowej - wielki potencjal aplikacyjny.

4. Na 28 publikacji Habilitantki pzeanalizowanych powy2ej, pzewa2nie artykul6w

w czasopismach naukowych, a2 24 sq wyl4cznie jej autorstwa, tylko dwie sq dwu-

autorskie i dwie inne tr6j-autorskie (co w tym wypadku zwalnia recenzenta od wysilku

dowodzenia, 2e wklad Habilitantki jest wystarczajqcy do uzyskania stopnia doktora

habilitowanego).

Po obronie doktoratu, w latach 2005-2019, Habilitantka opublikowala 43 prace

naukowe (nie liczqc monografii stanowiqcej osiEgniQcie naukowe, kt6re oceniam

ponizej), w tym: 4 monografie (1 wylqcznie jej autorstwa, 1 dwu-autorska, 2

wsp6lredagowane), 7 rozdzialow w monografiach (2 wylqcznie jej autorstwa, w 'l ma

udzial 50%, w 2 ma udzial 30o/o i w 2 innych ma udzial 2OYo\ i 32 artykuly w

czasopismach naukowych (z czego 23 wyl4cznie jej autorstwa). WSr6d nich jest 7

artykulow w czasopismach zagranicznych (z czego 3 wylqcznie jej autorstwa i 4 dwu-

autorskie). Czlery z tych artykul6w (w tym 1 wylqcznie jej autorstwa i 3 dwu-

autorskie) wyszly w czasopismach indeksowanych w Web of Sclence. lch

sumaryczny impact factor wedlug listy Journal Citation Reporls (JCR), zgodnie z

rokiem opublikowania wyni6sl 10,062.

Liczba cytowar:r publikacji Habilitantki w Web of Science wynosi wedlug Baslc

Search 23, a wedlug Cited Reference Search 50, co daje warto3ci indeksu Hirscha



odpowiednio 2,0 i 4,0 (Habilitantka nie podala tej ostatniej wartoSci w autoreferacie

zanizajqc sobie wa2ny wska2nik bibliograficzny). OczywiScie, to te wyzsze warto6ci

odzwierciedlaja pozycjq autorki na forum miqdzynarodowym, Swiadcz4c o tym, ze jej

publikacje poza czasopismami indeksowanymi w WoS sq r6wnie2 cytowane w tych

ostatnich. Sq to wskazniki Srednie, co wynika lak2e ze specyfiki sub-dyscypliny

uprawianej pzez Habilitantke. Poza tym - biorqc pod uwagq niedawne ukazanie siq

wielu jej prac - mo2na miei nadziejq na kolejne ich cytowania w pzyszloSci. Nie

ulega wqtpliwoSci, 2e Habilitantka posiada umiejqtnoSC prezentacji swego dorobku

na forum migdzynarodowym.

Po obronie doktoratu Habilitantka prezentowala wyniki swych badai na

licznych wa2nych konferencjach naukowych, polskich (9 referat6w i 1 poster) oraz

migdzynarodowych (9 referat6w i 3 postery). Poza jednym, te referaty i postery s4

wylqcznie jej autorstwa.

Jest autorem lub wsp6lautorem 40 ekspertfz.

Podsumowujqc, oceniam dorobek Habilitantki jako w pelni wystarczajqcy do

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dzialalno66 dydaktyczna i organizacyjna

Dr lwona Markuszewska pzez caty okres pracy zawodowej byla bardzo aktywna na

polach dydaktyczno-wychowawczym i organizacyjnym, a tak2e na polu popularyzacji

nauki.

Pelnila rozmaite funkcje dydaktyczne lub organizacyjne w swoim

Uniwersytecie.

Od 2008 r. byla koordynatorem instytutowym, a potem wydzialowym Programu

LlP-Erasmus. W tej pracy odniosla szereg sukces6w na forum miqdzynarodowym.

Byla kierownikiem dw6ch, wspomnianych wyzej, miqdzynarodowych

projekt6w dydaktyczno-naukowych.

Zorganizowala trzy konferencje (2 miqdzynarodowe i 1 krajowqJ pelni4c

funkcje ich sekretarza albo pzewodniczqcej.

Ukoriczyla szereg kurs6w, szkolei i warsZat6w, co potwierdzaj4 odpowiednie

certyfikaty.

Podsumowuj4c, dzialalnoSi dydaktyczn4 i organizacyjnq Habilitantki oceniam

wysoko.
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Ocena osiqgnigcia naukowego na stopieh doktora habilitowanego

Osiqgniqcie naukowe, czyli rozprawa habilitacyjnej dr lwony Markuszewskiej pod

tytulem Emotional landscape: Socio-environmental conflict and place attachment.

Experience from the Wielkopolska Region, jest naukowq monografiq anglojqzyczn4,

skladajqcq siq z szeSciu rozdzial6w (na 152 stronach), wydanq w biez4cym roku

pzez Bogucki Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu.

Habilitantka jest jedynym autorem tej ksi4zki, co - wobec czqstego

pzedstawiania prac zbiorowych w celu uzyskania stopnia naukowego pzez jednego

ze wsp6lautor6w - z oczywistych wzglqd6w oceniam zdecydowanie pozytywnie.

Przedmiot badar'r i rozpatrywana problematyka sa zadko podejmowane

w rozprawach lub osiqgnieciach habilitacyjnych z zakresu geografii. Dlatego - po

pzeczytaniu ksiq2ki - latwo mi uznai ich wysokq oryginalnoSi, a celem poni2szej

analizy tresci monografii jest ustalenie, lakie novum wnosi ona do nauk

geograficznych.

Jak pisze sama Autorka, gl6wnym celem pracy bylo zbadanie konfliktu

spoleczno-Srodowiskowego ,,Wzez pryzmat relacji, jakie wiq2q mieszkaic6w z ich

miejscem zamieszkania, lokalnq spolecznoSciq i otaczajacym krajobrazem".

Pzedmiotem tego konfliktu jest pzestzeri, w kt6rej znajduj4 sig zasoby Srodowiska:

gleby dla rolnictwa i wqgiel brunatny dla energetyki. Wykozystanie obydwu zasob6w

jest uzasadnione ekonomicznie i to na poziomie ponadregionalnym ( bezpieczeistwo

2ywnoSciowe i energetyczne). Jednak wydobywanie wqgla brunatnego wyklucza

m.in. rolnicze wykorzystanie gleby.

Rozprawa oparta jest o studium pzypadku - obszaru planowanej kopalni

odkrywkowej wqgla brunatnego ,,Oczkowice". W 2018 r. Autorka, we wsp6lpracy

z lokalnymi spolecznoSciami, zorganizowala tam seriq spotkah studyjnych na temat

pro b lem u : ko nf I ikt spoleczno-Srodowisko wy a przywiqzanie do m iejsca.

PieMSze lrzy rozdzialy ksiqzki wprowadzajq czylelnika w terminologiq,

problematykg, cele i metody pracy. Wszystkie te zagadnienia majq swoje aspekty

zarowno geograficzne, jak i socjologiczne, co wynika z celu pracy. Autorka rozdzielila

metody swych badai na dwa podej6cia: iloSciowe - w geograficznych analizach

poczucia miejsca, oraz jakosciowe - w badaniach spolecznych indywidualnego

pzywiqzania emocjonalnego do miejsca. W pierwszym podejSciu zastosowano

standardowe metody zbierania danych (np. kwestionariusze ankiet), kt6re nastqpnie
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poddano analizie statystycznej i wykorzystano do testowania hipotez. Z kolei dane

uzyskane z badah jakoSciowych opieraly siq na analizie dokument6w i ekspertyz,

poglqbionych wywiadach i spontanicznych rozmowach oraz obserwacji. Jak

podkre3la autorka, w tym podejSciu skupiono siQ bardziej na informacjach typu

,,dlaczego?" ni2 na informacjach typu ,,ile?". Autorka doskonale, lzn. zwiq2le

w zrozumialy spos6b, scharakteryzowala starsze i najnowsze koncepcje

socjologiczne dotycz4ce relacji ludzi do zamieszkanego przez nich krajobrazu.

Wykazala siq pzy tym zar6wno znajomo5ci4 miqdzynarodowej literatury pzedmiotu,

jak i umiejqtnoSciq zastosowania koncept6w w niej zawartych do swoich badah. Od

Fehra i Russela (1984) oraz Niedenthal iin. (1999) zaczerpnqla metodykq kompilacji

emocji - mieszkaricy (w rozmowach i wywiadach oraz wypelniaj4c formulaz ankiety)

wyra2ali uczucia zar6wno pozytywne, jak i negatywne, kt6re zostaly sprowokowane

i ujawnione w odniesieniu do tego wlaSnie miejsca i istniejqcego konfliktu spoleczno-

Srodowiskowego. Z kolei model pzywi4zania do miejsca, kt6ry wykorzystala Autorka,

wziqty od Raymonda i in. (2010), mial na celu zidentyfikowanie i ocenq pzywiqzania

emocjonalnego do lokalnego krajobrazu, a tak2e analizq sytuacji konfliktowej. Jednak

Autorka wprowadzila inn4 jego interpretacjq, aby dostosowai go do okreSlonego

paez siebie zakresu badah, sformulowanych cel6w i hipotez oraz wybranego

studium pzypadku - kontekst spoleczny badai zostal przez ni4 celowo wzmocniony.

Czwarty rozdzial zawiera kr6tkq charakterystykq obszaru badah.

Piqty rozdzial (,,Outcomes and discussion") zawiera wyniki badai, a rozdzial

sz6sty wnioski (,,Concluding remarks").

Badania wykazaly powszechny sprzeciw lokalnej populacji wobec inwestycji

gorniczej w jej miejscu zamieszkania (ok. 90o/o respondent6w). Zdaniem

mieszkaic6w, eksploatacja powinna miec miejsce tam, gdzie tego typu inwestycja

jest lokalnie akceptowana. Z drugiej strony, znaczna wiqkszoSi respondent6w

(prawie 75o/o) opowiada siq za altematywnym rozwiqzaniem opartym na

odnawialnych 2r6dlach energii, tzn. na farmach wiatrowych. One z reguly podlegajq

krytyce, ale w opinii analizowanej spolecznosci sq mniej negatywne ni2 inwestycja

oparta na wqglu. Autorka klasyfikuje postawy respondent6w wzglqdem juz

zdefiniowanych socjologicznie na Zachodzie syndrom6w czy postaw (ak LULU -
Locally Unacceptable Land Use, NIMBY - Not ln My Back Yard, oraz PIMBY -
Please ln My Back Yard). Ponadto przedstawia propozycje zmian w zarzqdzaniu
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zasobami naturalnymi. Podkre6la konieczno66 wieloaspektowej wyceny zlo2

surowc6w w celu: 1) unikniqcia zawy2enia warto6ci bezwzglqdnej zlo2a,2) zetelnej

identyfikacji zasob6w naturalnych (obecnie dane dla obszaru badafi sq wqtpliwe), 3)

oszacowania niezbqdnych potzeb w zakresie wykozystania paliw kopalnych.

Wyniki bada6, w tym zwlaszcza wywiady poglebione i rozmowy z rolnikami,

ujawnily brak dialogu i ich zaufania do zqdu. W zwiqzku z tym Autorka formuluje

szereg propozycji rozwiqzania konfliktu, stajqc - w dobze uzasadniony, cho6

niekoniecznie w pelni obiektywny spos6b - po stronie zagro2onej spoleczno6ci. Jej

propozycje maj4du2e znaczenie aplikacyjne - na pewno s4warte zastosowania.

Wyniki badari ankietowych nie potwierdzity ustalei w zakresie przywiqzania

do spolecznoSci lokalnej, ktore zostaly poczynione podczas nieformalnych rozmow

i poglqbionych wywiad6w oraz innych wcze6niej przeprowadzonych badai. W tym

zakresie, badania nie potwierdzily klasycznych teorii pzywiqzania do sqsied1wa

i pzynaleznoSci do lokalnej spoleczno6ci, w kt6rych stwierdza siq, 2e jednq ze

znaczqcych torm pzywiqzania jest zapewnienie, 2e wiqzi spoleczne sE silniejsze niz

fizyczne pzywiqzanie do miejsca. W analizowanym pzypadku, brak silnych relacji

spolecznych mo2e utrudniad twozenie sp6jnej opozycji pzeciw inwestycji g6rniczej.

Rozprawa dostarcza nowej, doskonale udokumentowanej wiedzy na temat

konfliktu spoleczno-Srodowiskowego w opisywanym obszaze.

Monografia rczszetza metodykq i wnosi nowe tre6ci do teoretycznego

i empirycznego testowania trojwymiarowego modelu pzywiqzania do miejsca. Jest

tym bardziej cenne, 2e w literatuze niewiele miejsca po6wiqca siQ badaniom

przywiqzania rolnik6w do miejsca. Zastosowane metody bada6 sq dobze dobrane

i tw6rczo rozwiniqte

W aspekcie aplikacyjnym monografia zdecydowanie tozszerza zrozumienie

wagi emocjonalnych relacji, jakie wi42q jednostki z miejscem, co jest kluczowe

w rozwiqzywaniu konflikt6w spolecznych. Jej wyniki mog4 poslu2y6 doskonaleniu

proces6w negocjacji i mediacji w innych konfliktach spoleczno-Srodowiskowych.

Rozprawa obejmuje szerokie spektrum zagadniei na pograniczy geografii

spoleczno-ekonomicznej i geografii fizycznej, lqcz4c teoriq z praktyk4 analizq

Iiteratury polskiej i zagranicznej z wynikami badai wlasnych, oraz studium pzypadku

z ujqciami o96lnymi.
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Wobec powy2szego uwazam, 2e osiqgniqcie naukowe spelnia wymogi

stawiane rozprawom na stopier;r doktora habilitowanego, wnoszqc do nauki nowe

treSci z zakresu poruszanej problematyki. Osiqgniqte wyniki stanowi4 znaczny wklad

w rozw6j geografii, a tak2e powinny mied du2e znaczenie praktyczne w planowaniu

przestrzennym na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Konkluzia

Bior4c pod uwagq przedstawionA 'vqr2ej pozylrynA ocene dorobku naukowego, ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem habilitacyjnego osiqgniqcia naukowego, stwierdzam,

ze dr lwona Markuszewska spelnia wszystkie wymagania Ustawy z dnia 14 marca

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym (z p62niejszymi zmianami, Dz.

U . z 2017 r. poz. 1 789) oraz Rozpozqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

z dnia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie kryteri6w oceny osiqgnigi osoby

ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.2014, poz. 1383)

do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w obszaze nauk pzyrodniczych, w

dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. Wnoszq zatem o dopuszczenie dr

lwony Markuszewskiej do dalszych etapow postqpowania habilitacyjnego.

''71#jzs--
(Wieslaw Ziaja)


