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"there is a lack of even basic 

agreement on the efficiency of 

coastal processes in high 

latitudes"  

 
(Professor Alan Trenhaile, 1983). 
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1. Imię i Nazwisko: Mateusz Czesław Strzelecki  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2015   Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
Wydział Finansów i Zarządzania, Wrocław, Polska 

Studia podyplomowe w zakresie Menedżera Projektu Badawczo-Rozwojowego  

Uzyskany wynik: bardzo dobry  

 

2013  

Durham University 
Department of Geography, Durham, Wielka Brytania 

Uzyskany stopień naukowy: doktor 

Tytuł rozprawy: ‘High Arctic Paraglacial Coastal Evolution in Northern Billefjorden, Svalbard’ 

Promotorzy rozprawy: Profesor Antony Long i dr Jerry Lloyd 

Recenzenci rozprawy: Profesor Chris Stokes (Durham) i Profesor Aart Kroon (Kopenhaga) 

 

2007  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań, Polska 

Kierunek: geografia;  Specjalność: Kształtowanie środowiska w czwartorzędzie 

Uzyskany tytuł: magister 

Tytuł rozprawy: ‘Dynamika transportu fluwialnego zlewni zlodowaconej w sezonach ablacyjnych 

2005 i 2006 (Rzeka Bertram, Spitsbergen Środkowy)’ 

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski 

Recenzent rozprawy: prof. dr hab. Leszek Kasprzak 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 Od 1 grudnia 2016 – Kierownik Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego im. 

Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie 

 

Od 1 października 2016 – adiunkt, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział 

Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski 

 

 Od 1 września 2013 do 30 wrzesień 2016 – post-doc Instytut Geografii i Rozwoju 

Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski  

 

 od 1 sierpnia 2012 – do 31 lipca 2013: post-doc University Centre in Svalbard, Department 

of Arctic Geology, Norway  

 

 od 1 stycznia 2012- do 30 czerwca 2012 – visiting researcher, Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research, Potsdam, Germany 

 

 od 1 września 2008 – 30 grudnia 2012 – postgraduate researcher, Department of 

Geography, Durham University, United Kingdom  
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4. Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku z art. 179 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) przedstawiam cykl pięciu 

publikacji naukowych powiązanych tematycznie pod zbiorczym tytułem: 

 

a) (autorzy, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 

 
Osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego, zostało zawarte w 

zbiorze sześciu oryginalnych publikacji naukowych: 

 

 czterech artykułów anglojęzycznych, znajdujących się w części „A” wykazu czasopism Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 09.12.2016 r.; 

 jednego rozdziału w anglojęzycznej, recenzowanej monografii naukowej wydanej przez 

renomowane i najstarsze na świecie towarzystwo geologiczne - Londyńskie Towarzystwo 

Geologiczne. 

 jednego rozdziału w polskojęzycznej, recenzowanej monografii naukowej wydanej przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

Kolejność prac odzwierciedla układ tematyczny cyklu, który został omówiony poniżej: 

 

[ ] :  

 

Overduin P. P., Strzelecki M.C., Grigoriev M. N., Couture N., Lantuit H., St-Hilaire-Gravel D., 

Günther F.  and Wetterich S., 2014. Coastal changes in the Arctic. In: Martini I.P., Wanless H.R. 

(eds.) Sedimentary Coastal Zones from High to Low Latitudes: Similarities and Differences. Geological 

Society, London, Special Publications 388,103 - 129.  

 

Wskaźniki: IF: brak; MNiSW: 5 pkt; SJR 2017: 0.9; Geology Q1; H Index: 106; 

Cytowania (Google Scholar): 30 

 

Wszyscy współautorzy wnieśli równy wkład w pracę (100% na 8 współautorów = 12,5%). Moja praca skupiła 

się w  szczególności na 1) współtworzeniu koncepcji, zakresu i układu treści; 2) analizie publikacji i materiałów 

kartograficznych dotyczących arktycznych wybrzeży skalistych 3) przygotowanie publikacji, ilustracji i 

zestawień tabelarycznych 4) napisaniu podrozdziału i przygotowanie ilustracji do rozdziału: Archipelagos of 

High Arctic; 5) przeprowadzeniu dyskusji; 6) udziale w przygotowaniu ostatecznej wersji, po etapie recenzji. 
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[ ]

:  

 

Strzelecki M.C., 2017. The variability and controls of rock strength along rocky coasts of central 

Spitsbergen, High Arctic. Geomorphology 293: 321-330. 

 

Wskaźniki:  

5 Year IF: 3,851; MNiSW: 35 pkt; CiteScore: 3,51; SJR 2017: 1.435; Rank: Geosciences, 

Multidisciplinary Q1; Eigenfactor: 0,027 

Cytowania (Google Scholar): 5 

Mój wkład w pracę (100%) obejmował: 1) koncepcję, zakres i układ treści; 2) przeprowadzenie badań 

terenowych, w tym kartowania geomorfologicznego 3) opracowanie i dyskusję wyników; 4) przygotowanie 

publikacji, ilustracji i zestawień tabelarycznych; 5) przeprowadzenie artykułu przez proces wydawniczy 

(recenzje, edycja); 6) zdobycie środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia badań 

 

[ ] :

 

Swirad ZM., Migoń P., Strzelecki M.C., 2017. Rock control on the shape of coastal embayments 

of north-western Hornsund, Svalbard. Zeitschrift für Geomorphologie 61 (1), 11-2 

 

Wskaźniki:  

5 Year IF: 1,173; MNiSW: 15 pkt; CiteScore: 3,51; SJR 2017: 0,31; Rank: Geosciences, 

Multidisciplinary Q4;  

Cytowania (Google Scholar): 4 

Mój wkład w pracę (25%) obejmował: 1) współtworzenie koncepcji, zakresu i układu treści; 2) asystę w 

przeprowadzeniu badań terenowych, w tym kartowania geomorfologicznego i testów geotechnicznych 

powierzchni skalistych; 3) dyskusję wyników; 4) udział w przygotowaniu ostatecznej wersji, po etapie recenzji; 

5) zdobycie środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia badań 

 

[ ]

:  

 

Kasprzak M., Strzelecki M.C., Traczyk A., Kondracka M., Lim M., Migała K., 2017. On the 

potential for a reversal of the permafrost active layer: the impact of seawater on permafrost 

degradation in a coastal zone imaged by electrical resistivity tomography (Hornsund, SW 

Spitsbergen)'. Geomorphology 293: 347-359  

 

Wskaźniki:  

5 Year IF: 3,851; MNiSW: 35 pkt; CiteScore: 3,51; SJR 2017: 1.435; Rank: Geosciences, 

Multidisciplinary Q1; Eigenfactor: 0,027 

Cytowania (Google Scholar): 9 

Mój wkład w pracę (20%) obejmował: 1) współtworzenie koncepcji, zakresu i układu treści; 2) asystę w 

przeprowadzeniu badań terenowych, w tym kartowania geomorfologicznego i pomiarów elektrooporowych; 

3) dyskusję wyników; 4) tłumaczenie całego tekstu oraz udział w przygotowaniu ostatecznej wersji, po etapie 

recenzji; 5) zdobycie środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia badań. 
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[ ]

 

 

Rachlewicz G., Strzelecki M.C., Kasprzak M., 2017. Wpływ procesów peryglacjalnych na rozwój 

skalistych wybrzeży w morskiej strefie Antarktyki (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe). W 

Kostrzewski A., Winowski M., ‘GEOEKOSYSTEM WYBRZEŻY MORSKICH 3 Monitoring 

funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej 

antropopresji.’ Poznań - Biała Góra: ISBN 978-83-93259-9-2, 155-165.  

 

Wskaźniki: IF: brak;  MNiSW: 4 pkt;  

Mój wkład w pracę (45%) obejmował: 1) współtworzenie koncepcji, zakresu i układu treści; 2) analizę 

publikacji i materiałów kartograficznych dotyczących antarktycznych wybrzeży skalistych 3) zaprojektowanie 

i przeprowadzenie badań terenowych; 4) dyskusję wyników; 5) udział w przygotowaniu ostatecznej wersji, 

po etapie recenzji. 6) zdobycie środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia badań. 

 

 

[ ] :  

Strzelecki M.C., Kasprzak M., Lim M., Swirad Z.M., Jaskólski M., Pawłowski Ł., Modzel P., Cryo-

conditioned rocky coast systems: A case study from Wilczekodden, Svalbard. Science of The Total 

Environment 607-608:443-453.  

Wskaźniki: 5 Year IF: 4,984;  MNiSW: 40 pkt; CiteScore: 4,98; SJR 2017: 1,546; Environmental 

Chemistry Q1; H Index: 190; Eigenfactor: 0,109 

Cytowania (Google Scholar): 4 

Mój wkład w pracę (70%) obejmował: 1) koncepcję, zakres i układ treści; 2) współprzeprowadzenie badań 

terenowych 3) opracowanie i dyskusję wyników; 4) przygotowanie publikacji, ilustracji i zestawień 

tabelarycznych; 5) przeprowadzenie artykułu przez proces wydawniczy (recenzje, edycja); 6) zdobycie 

środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia badań. 

 

Sumaryczny 5-Year IF osiągnięcia naukowego – 13,859 

Sumaryczna liczba punktów w punktacji MNiSW – 134 
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b) omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania.  

Komentarz autorski do cyklu publikacji 

 

[ ] :  

Przez lata badania wybrzeży polarnych należały do najsłabiej rozwiniętej gałęzi geomorfologii 

litoralnej. Wiązało się to oczywiście z ich niedostępnością i trudnością prowadzenia obserwacji 

procesów rzeźbotwórczych. Rozwój badań, który nastąpił w okresie zimnej wojny z jednej strony 

zaowocował takimi przełomami jak wyjaśnienie zjawiska termoabrazji brzegów morskich (np. ARÉ 

1988); wykorzystaniu sekwencji wyniesionych wałów sztormowych do rekonstrukcji zmian poziomu 

morza i warunków paleooceanograficznych (np. ANDREWS 1970; SALVIGSEN & ØSTERHOLM 1982; 

FORMAN i in. 1987) czy opracowaniu charakterystyki osadów powierzchniowych plaż polarnych (np. 

NICHOLS 1961; MCCANN & OWENS, 1969; HUME & SCHALK 1976, MARTINI 1981), z drugiej strony, po 

części z powodu wciąż surowych warunków lodowych i termicznych panujących w okresie zbierania 

danych, umocnił obraz wybrzeży polarnych, jako stabilnych i chronionych przed erozją morską przez 

lód morski oraz przylepę lodową, znany z opisów heroicznych wypraw polarnych przełomu XIX i 

XX wieku.  

Do swoistego renesansu badań wybrzeży zimnych, w szczególności ich arktycznych 

systemów dochodzi na początku XXI wieku. To wtedy ukazują się wyniki badań naukowców 

zrzeszonych w ramach Arctic Coastal Dynamics Group, które wskazują na szybkie tempo erozji klifów 

morskich związane z postępującą degradacją wieloletniej zmarzliny w strefie brzegowej (np. 

RACHOLD i in 2005; OVERDUIN i in. 2007; LANTUIT i in. 2012). Ważnym osiągnięciem tego etapu jest 

publikacja raportu ‘The State of Arctic Coast 2010 Report’ pod redakcją profesora Donalda Forbes’a 

(FORBES 2011), w którym podkreślono, że właśnie strefa wybrzeża jest jednym z najsilniej 

dotkniętych przez zmiany klimatu komponentów środowiska Arktyki, a której transformacja 

bezpośrednio uderza w bezpieczeństwo i przyszłość zamieszkujących i eksplorujących regiony 

okołobiegunowe społeczności.  

Podstawowym problem badawczym, który wciąż oczekiwał na wnikliwe studium było 

wyjaśnienie uwarunkowań rozwoju skalistych wybrzeży w regionach polarnych, które według 

różnych obliczeń stanowią ponad 1/3 wybrzeży Arktyki oraz dominują w przypadku odsłanianych 

przez ustąpujący lądolód nowych wybrzeży antarktycznych. Co istotne, w przypadku takich 

archipelagów arktycznych jak Svalbard, Kanadyjski Archipelag Arktyczny czy Grenlandia znaczna 

część infrastruktury portowej, lotniskowej, magazynowej i mieszkalnej zbudowana została wzdłuż 
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oraz na skalistych wybrzeżach. W dobie postępującego ocieplenia klimatu w regionach 

okołobiegunowych, które doprowadziło do przyspieszenia tempa zaniku lodu morskiego, tajania 

wieloletniej zmarzliny, wycofywania lodowców wydawało mi się za wskazane lepiej rozpoznać 

czynniki i procesy, które odpowiadają za stan skalistych wybrzeży. 

Odpowiadając na zaproszenie Profesora Paula Overduina, do przygotowania artykułu 

przeglądowego podsumowującego rozwój badań zmian wybrzeży arktycznych, starałem się 

podkreślić zaistniałą różnicę w stopniu poznania różnych systemów wybrzeża polarnego (P1). 

Charakteryzując środowiska wybrzeży tzw. Wysokiej Arktyki zwróciłem uwagę na kluczową rolę 

‘glacjalnego odziedziczenia’ (glacial heritage) rzeźby, która determinuje ich morfodynamikę i etapy 

rozwoju, aż do zatarcia śladów zlodowacenia przez procesy paraglacjalne. W naszym opracowaniu 

uwidoczniliśmy rozbieżność między dobrze rozpoznanym mechanizmom kształtującym wybrzeża 

zmarzlinowe Syberii, Alaski tudzież północno-zachodnich rubieży Kanady, które nie zostały 

odsłonięte spod wycofującego się lądolodu  lub/i współcześnie nie znajdują się w obszarze 

rzeźbotwórczego i klimatycznego odziaływania systemu lodowcowego a stosunkowo słabo 

wyjaśnionym procesom morfologicznym operującym wzdłuż wybrzeży wciąż zlodowaconej części 

Arktyki, wśród których znaczny segment stanowią wybrzeża skaliste. Na tym etapie pracy nad 

osiągnięciem habilitacyjnym położyłem nacisk na przypomnienie wyników pierwszych obserwacji  

skalistych wybrzeży przeprowadzone na Spitsbergenie przez profesora Alfreda Jahna (JAHN, 1961); 

próby monitoringu termiki klifów skalistych prowadzone w Ny-Alesundzie (ØDEGÅRD & SOLLID, 

1993; ØDEGÅRD i in. 1995);  kalkulacje tempa recesji  klifów skalistych z wykorzystaniem technik 

fotogrametrycznych wykonane przez Wangensteena i in. (2007); oraz moje pilotażowe badania nad 

postulowanym przez prof. Jahna zintensyfikowaniu stopnia zwietrzenia skał w strefie brzegowej na 

świeżo odsłoniętych spod lodu klifach skalistych w Adolfbukcie, w centralnej części Spitsbergenu 

(STRZELECKI, 2011). 

Z naszej regionalnej charakterystyki zmian arktycznej strefy brzegowej obserwowanych w 

XXI wyłonił się obraz wciąż zachwianej równowagi w poznaniu prawidłowości funkcjonowania 

pomiędzy relatywnie dobrze rozpoznanymi systemami akumulacyjnych wybrzeży zasobnych w 

zmarzlinę, a niepogłębionym i niezweryfikowanym nowymi danymi opisem środowisk wybrzeży 

skalistych. Pierwsza z publikacji zawartych w prezentowanym cyklu (P1) stanowiła zatem 

teoretyczny fundament dalszych badań nad procesami kontrolującymi rozwój wybrzeży skalistych w 

klimatach polarnych składających się na osiągniecie habilitacyjne.   

Na tym etapie prac za podstawowe problemy badawcze uznałem:  

- rolę zjawisk lodowych i niwalnych, procesów morskich i pokrywy osadów brzegowych w 

kształtowaniu efektywności procesów wietrzeniowych na polarnych klifach i platformach 

abrazyjnych; 
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- rozpoznanie obecności i przestrzennego rozkładu wieloletniej zmarzliny wzdłuż polarnych 

wybrzeży skalistych; 

- znaczenie litologii i cech strukturalnych skał dla ukształtowania skalistej linii brzegowej;  

- efektywność modyfikacji rzeźby morskiej przez procesy peryglacjalne; 

- syntezę nowych danych; opracowanie teoretycznego modelu funkcjonowanie wybrzeża 

skalistego w klimacie polarnym i wyznaczenie przyszłych kierunków badawczych. 

Aby znaleźć odpowiedzi na wymienione problemy stworzyłem międzynarodowy zespół 

badawczy ds. badań wybrzeży skalistych (grant POROCO NCN) i zaprojektowałem badania na 

Spitsbergenie i Wyspie Króla Jerzego, których rezultaty stanowią publikacje P2-P6. 

]

 

 HANSOM i in. (2014) w ostatnim przeglądzie prac geomorfologicznych wykonanych wzdłuż 

skalistych wybrzeży w wysokich szerokościach geograficznych podkreślił znaczenie procesów 

peryglacjalnych (głównie wietrzenia mrozowego) w przygotowaniu powierzchni skalistych do 

dalszego przekształcenia przez procesy erozyjne wykonywane przez działalność fal oraz 

charakterystycznych dla strefy klimatów zimnych procesów lodowych i śnieżnych (lód morski, 

przylepa lodowa). Podobnie jak we wcześniejszych pracach wykonanych na skalistych wybrzeżach 

Quebecu (np. DIONNE 1973; FOURNIER & ALLARD, 1992) czy skalistych brzegach jeziornych w 

Skandynawii (SHAKESBY & MATTHEWS 1987; DAWSON i in. 1987) praca HANSOMA i in. (2014) wykazała 

konieczność dalszych prac nad znalezieniem odpowiedzi na pytanie czy procesy utożsamiane z 

klimatem peryglacjalnym odgrywają kluczową rolę w ukształtowaniu geomorfologii wybrzeży 

skalistych w regionach polarnych czy jedynie modyfikują przebieg ewolucji wybrzeży kształtowany 

przez ich geologię oraz procesy morskie. W tym miejscu, wydaje się odpowiednim wspomnienie 

wciąż toczącej się debaty na temat genezy stradflatów – nadmorskich równin znanych z wybrzeży 

Norwegii, Svalbardu, Nowej Ziemi,  Szwecji, Szkocji, płw. Tajmyr, Arktyki Kanadyjskiej, Alaski czy 

Antarktydy powstałych z częściowo zatopionych skalistych platform abrazyjnych/powierzchni 

zrównania, których rzeźba tłumaczona jest kombinacją oddziaływania procesów glacjalnych, 

peryglacjalnych, wietrzeniowych, tektonicznych i morskich ( e.g. NANSEN 1922; DAHL 1946; 

WERENSKIOLD 1952; MOIGN 1974; GUILCHER i in. 1986; HOLTEDAHL 1998; OLESEN i in. 2013)  

Poszukując chociażby częściowej odpowiedzi na wspomniane pytania zaprojektowałem i 

przeprowadziłem badania nad stopniem zwietrzenia powierzchni skalistych klifów i platform 

abrazyjnych w Zatoce Petunii, położonej w centralnej części Spitsbergenu (P2). Za wyborem 

obszaru badania przemawiała zróżnicowana geologia wyłaniających się wzdłuż wybrzeży Billefjorden 

skał (m.in. anhydryty, piaskowce, wapienie, dolomity) oraz położenie zatoki, na zakończeniu mocno 
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wciętego w głąb wyspy fiordu, pociągające za sobą surowszy klimat i warunki lodowe. Stopień 

zwietrzenia powierzchni skalanych ustaliłem za pomoc testów młotkiem Schmidta (SHRT -Schmidt 

hammer Rock Tests), które z powodzeniem stosowane były na szeregu skalistych form litoralnych w 

umiarkowanych i międzyzwrotnikowych szerokościach geograficznych (e.g. GOUDIE 2006; VILES i in. 

2011). Tym samym stałem się prekursorem zastosowania SHRT w badaniach platform abrazyjnych i 

klifów skalistych w Arktyce.  Wykonane testy potwierdziły postulowane wcześniej ochronne 

znaczenia zasp śnieżnych i przylepy lodowej (icefoot) zalegających u podstawy i na ścianach klifów 

skalistych. Wszystkie testowane powierzchnie, które w sezonie zimowym przykrywały co najmniej 

metrowej miąższości warstwy śniegu lub przylepy charakteryzowały się znacznie większą 

odpornością od zwietrzałych fragmentów ścian klifów i ich koron, które pozbawione grubszej 

warstwy śnieżnej narażone były na oddziaływanie niskich temperatur. Za jedno z ciekawszych odkryć 

przedstawionych w tej części osiągnięcia habilitacyjnego (P2) uważam wykrycie zonacji w 

odporności powierzchni głazów zalegających w strefie międzypływowej (intertidal zone), z najmocniej 

zwietrzałą strefą centralną głazów narażoną na najczęstszy cykl zwilżania i przesuszania powierzchni 

skalistej związany z cyklem pływów morskich oraz uderzenia oraz tarcie powierzchni przez 

poruszającą się w cyklu pływowym pokrywę lodu morskiego. W trakcie badań zwróciłem również 

uwagę na ochronną rolę mat glonowych zalegających na części platform abrazyjnych oraz niszczącą 

krasowy mikrorelief platform i ścian klifów uformowanych w anhydrytach, przez poruszane przez 

silniejsze fale, belki drewna dryftowego.  

Oprócz obserwacji na formach ukształtowanych w stosunkowo słabo odpornych 

anhydrytach, testy wykonałem na klifach i platformach wapiennych, dolomitycznych i piaskowcowych 

starając się uchwycić bogactwo skalistej rzeźby litoralnej oraz interakcji pomiędzy położeniem formy, 

a jej litologią i dominującym procesem rzeźbotwórczym.  

 

[ ] 

 

Dyskusja nad dominującym wpływem geologii skał (ich litologii i struktury) budujących 

wybrzeże na jego ukształtowania jest obecna w geomorfologii od dziesiątek lat (np. SUNAMURA 1992). 

Wcześniejsze badania skalistych wybrzeży w niższych szerokościach geograficznych wykazały, że 

litologia decyduje o zróżnicowaniu odporności powierzchni skalistej, natomiast struktura skały 

odpowiada za charakter i stopień jej spękania, uszczelinowienia i rozczłonkowania (np. TRENHAILE 

1987).  Według mojej najlepszej wiedzy do czasu badań wykonanych wspólnie z Zuzanną Świrad z 

Durham University oraz prof. Piotrem Migoniem z Uniwersytetu Wrocławskiego nie 

przeprowadzono analizy podobnych prawidłowości w środowisku polarnym. W naszej pracy (P3) 

przeanalizowaliśmy kilkunastokilometrowy odcinek północnego wybrzeża fiordu Hornsund w celu 
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ustalenia w jakim stopniu to geologia budujących go skał zdeterminowała jego przebieg i 

ukształtowanie skalistych cypli i zatok. W tym pierwszym geomorfometrycznym studium skalistych 

wybrzeży wykonanym w Arktyce oprócz analiz geoinformacyjnych wykorzystaliśmy kombinację 

technik geoinżynieryjnych do ustalenia odporności wychodnich skalistych tworzących formy 

wybrzeża (Schmidt hammer Rock Tests, Point Load Strength Index).  

Za kluczowe osiągnięcie tej pracy uważam ustalenie, że w przypadku współczesnych 

wybrzeży skalistych północnego Hornsundu to zróżnicowanie litologiczne decyduje o 

skomplikowaniu przebiegu linii brzegowej. Wybrzeża mają bowiem zdecydowanie łagodniejszy 

przebieg na odcinkach zdominowanych przez jeden typ skały (np. centralny odcinek analizowanego 

wybrzeża zbudowany z paragnejsów) niż w przypadku mocno rozczłonkowanego przebiegu na 

odcinkach zbudowanych z kilku rodzajów skał. Badania geotechniczne wykazały również, że łagodny 

przebieg linii brzegowej charakteryzował również odcinki zbudowane z mniej odpornych typów skał, 

co potwierdziło naszą roboczą hipotezę o równomiernym tempie cofania się klifów skalistych 

formowanych w słabszych formacjach skalistych. Najdalej wysunięte cyple skaliste i najlepiej 

rozwinięte zatoki znajdują się obecnie na odcinkach wybrzeży zbudowane z odporniejszych typów 

skał w szczególności kwarcytów (np. wybrzeże Skjerstrandy) lub łupków i marmurów (np. wybrzeże 

Fuglebergsletty).  

Omawiana praca wnosi istotny wkład w metodykę badań wybrzeży skalistych. 

Potwierdziliśmy skuteczność w stosunkowo szybkim kartowaniu stopnia zwietrzenia powierzchni 

skalistych przy użyciu młotka Schmidta, równocześnie jednak wykazaliśmy, że ta metoda nie 

wychwytuje różnic w odporności skał o znacznym stopniu spękania związanego ze zróżnicowaną 

strukturą skał. W przypadku prostopadle zalegąjących lub mocno spękanych warstw skalistych 

tworzących formy brzegowe zdecydowanie bardziej wiarygodne wyniki świadczące o ich odporności 

wykazały testy laboratoryjne (Point Load Strength Index).  

Z perspektywy czasu zauważam również, że nasze obserwacje mogą stanowić kolejny 

argument pod dyskusji na temat interakcji klimatu i rzeźby. Wśród klasycznych poglądów znanych z 

literatury np. KELLETAT (1989) wpływ strefowości (klimatycznej) na rozwój wybrzeży jest 

najmocniejszy właśnie w klimatach polarnych, gdzie występuję szereg procesów rzeźbotwórczych 

utożsamianych wyłącznie z zimnym klimatem (np. procesy peryglacjalne, procesy zmarzlinowe, 

długotrwałe oddziaływanie lodu morskiego i pokrywy śnieżnej). Zgadzam się, że zimny klimat 

poprzez kontrolowanie intensywności wietrzenia mechanicznego oraz ochronę wybrzeży przed 

sztormami decyduje o mikroreliefie polarnych klifów i platform abrazyjnych. Istnieją jednak cechy 

rzeźby, które wyłaniają są w krajobrazie wybrzeża niezależnie od klimatu. W przypadku wybrzeży 

Hornsundu potwierdza się spotykana we wszystkich strefach morfoklimatycznych świata relacja 

pomiędzy kształtem wybrzeża, a uksztaltowaniem przyległego do niego lądu. Największe cyple 
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skaliste północnego Hornsundu znajdują się na przedłużeniu grzbietów górskich, a zatoki w 

bezpośrednim przedłużeniu wylotów dolin górskich (np. Revdalen).   

Wracając jednak do typowo polarnych uwarunkowań funkcjonowania wybrzeży skalistych kolejnym 

nierozpoznanym zagadnieniem było znaczenie wieloletniej zmarzliny.  

 

[ ]

Najczęściej spotykana w literaturze definicja wybrzeży zimnych opisuje je jako te wybrzeża, 

w których procesy lodowe oraz mrozowe działają wystarczająco długo w ciągu roku, aby w znaczny 

lub dominujący sposób wpływać na funkcjonowanie środowisk przybrzeżnych, brzegowych i 

morskich i wieloletniej zmarzliny na ukształtowanie wybrzeża (BYRNE & DIONNE, 2002). Większość 

wybrzeży polarnych wpisuje się w tą definicję, a dodatkowymi czynnikami klimatycznymi, które mogą 

mieć wpływ na ich morfodynamikę jest wciąż aktywna działalność glacjalna np. dostawa osadów do 

wybrzeży przez rzeki lodowcowe, lub w ekstremalnym przypadku budowa samych wybrzeży przez 

klify lodowe lodowców uchodzących do morza; i/oraz spektrum procesów związanych z obecnością 

wieloletniej zmarzliny.  

Co ciekawe, rozpoczynając moje badania nad procesami kształtującymi skaliste wybrzeża 

polarne nie znalazłem informacji o występowaniu zmarzliny wzdłuż skalistych wybrzeży. Wydawało 

się to dla mnie zastanawiające, szczególnie mając na uwadze, że w większości prac wydanych przez 

wiodące zespoły badawcze zajmujące się wybrzeżami arktycznymi to zagadnienia wokółzmarzlinowe 

były z reguły kluczowym wątkiem badawczym (np. MARS, J.C. & HOUSEKNECHT 2007; JONES i in. 2009; 

WOBUS i in. 2011; LANTUIT i in. 2012; GÜNTHER i in. 2015; HOQUE & POLLARD 2015). To ze 

wspomnianych obserwacji wynika, że tajanie i degradacja zmarzliny w wybrzeżach Arktyki 

doprowadza do przyspieszenie tempa recesji klifów morskich i jest odpowiedzialne za uwalniania 

znacznych ilości gazów cieplarnianych z obszarów przybrzeżnych. Jednak w przypadku wybrzeży 

skalistych nie posiadaliśmy właściwie żadnych danych. Mogę zatem zaryzykować stwierdzenie, że 

staliśmy się pierwszym zespołem badawczym, który postanowił sprawdzić czy wzdłuż skalistych 

odcinków wybrzeży polarnych wieloletnia zmarzlina występuje, a jeśli tak to jaki jest jej stan i 

przestrzenny rozkład (P4).  

Poszukiwania zmarzliny przeprowadziliśmy wzdłuż wybrzeży Skjerstrandy i Fuglebergsletty 

stanowiących części strandflatu północnego Hornsundu. W tym celu wykonaliśmy siedem testów 

geofizycznych (ERT - tomografia elektrooporowa). Na podstawie rezultatów pomiarów 

elektrooporowych przeprowadzono analizę wpływu morza na głębsze poziomy zamarzniętego 

gruntu. Podczas prac testowano hipotezy, że wpływ wody morskiej może powodować zmiany w 

kształcie spągu permafrostu, a oddziaływanie wód morskich na lądowy permafrost zależy od kształtu 
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linii brzegowej (inaczej w wciętych w głąb lądu zatokach, a inaczej na eksponowanych na otwarte 

morze skalistych przylądkach).  

Przesłanką do podjęcia prac były wcześniejsze pomiary termiczne permafrostu prowadzone w 

odwiertach w rejonie Hornsundu (CHMAL i in. 1988). Zarejestrowano w nich fale ciepła pojawiające 

się od strony spągu profilów. Uzyskane w wyniku pomiarów ERT dane wskazują na duże 

zróżnicowanie wieloletniej zmarzliny strefy brzegowej pod względem oporności. W głębszych 

partiach wykonanych profili stwierdzono od strony morza oporności na tyle niskie, że dla wykluczają 

one przemarznięcie skał. Niskie wartości kontynuują się w kierunku lądu, zapadając pod 

przypowierzchniową warstwę permafrostu o większej oporności. Sytuację tę zinterpretowano jako 

wpływ temperatury i zasolenia morza na głębsze partie permafrostu wybrzeżowego. Na podstawie 

pomiarów przeprowadzonych w odstępie dwóch lat wzdłuż tej samej linii profilowej stwierdzono 

zmianę rozkładu oporności, zarówno w warstwie aktywnej (active layer) przy powierzchni 

permafrostu, jak i na froncie od strony morza w głębszych warstwach skalistych. Obserwowany na 

wynikowych tomogramach układ geometryczny między ciałami o skrajnych opornościach wskazuje 

na istnienie spodniej warstwy aktywnej przy spągowej części wieloletniej zmarzliny, zależny od cech 

termalnych i fizyko-chemicznych wody morskiej. Pomiary przeprowadzone przy wklęsłym brzegu 

zatoki oraz na przylądku eksponowanym na działanie wód otwartego morza udowodniły różnice w 

skali oddziaływania wód morskich na zmarzlinę. Szczególnie cienka warstwa wieloletniej zmarzliny 

występuje na wąskich przylądkach. W głębi lądu, pod powierzchnią terenu granica między gruntem 

nieprzemarzniętym i przemarzniętym jest wyraźna i ma wyrównany przebieg, na podobieństwo 

morskiego klifu.  

Zilustrowana sytuacja jest skrajnie odmienna od dobrze rozpoznanego układu wieloletniej zmarzliny 

na obszarach delty McKenzie (MACKAY, 1972) czy wybrzeży wschodniej Syberii (OVERDUIN i in. 

2016), gdzie występują nie tylko przemarznięte klify morskie, ale i permafrost podwodny (submarine 

permafrost). Czynnikiem różnicującym te obszary od wybrzeża Spitsbergenu jest są m.in. odmienne 

uwarunkowania tektoniczne –wynoszenie teras morskich, a nie ich subsydencja. 

 

[ ]  

 

Wspomniany podnios glacjoizostatyczny lądu związany z recesją lodowców/lądolodów, który 

trwa od zakończenia ostatniego zlodowacenia doprowadził w wielu lokalizacjach polarnych do 

wyniesienia nie tylko systemów plaż, ale również klifów i platform abrazyjnych. W odwiedzonych 

przeze mnie w ostatnich latach rejonach Spitsbergenu, Islandii lub Grenlandii nie natrafiłem jednak 

na wyraźnie zapisane w rzeźbie obszarów nadmorskich systemy reliktowych klifów morskich, które 

pozwoliłyby na przeprowadzenie badań nad efektywnością procesów peryglacjalnych w zacieraniu 
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efektów rzeźby litoralnej po odcięciu powierzchni skalistej od zasięgu odziaływania procesów 

morskich (falowanie, pływy). Doskonałym miejscem do przeprowadzenia pilotażowych obserwacji 

wydawały się wybrzeża Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce, gdzie skartowałem 

co najmniej siedem poziomów wydźwigniętych klifów morskich, które wyłoniły się morza w 

ostatnich około 5000 lat (P5). Wyniki testów stopnia zwietrzenia klifów andezytowych wykonane 

młotkiem Schmidta wykazały, że wraz z odległością od wybrzeża oraz wzrostem wysokości n.p.m 

stopień zwietrzenia, w porównaniu do powierzchni skalnej współcześnie modyfikowanej przez 

procesy morskie, postępuje. Spękane powierzchnie wyniesionych klifów, nagromadzenie 

zwietrzeliny u podstawy ścian uwidoczniło dużą efektywność wietrzenia mrozowego 

spotęgowanego udziałem aerozoli morskich i częstych przejściach temperatury powietrza przez 

punkt zamarzania wody w ciągu roku, tak charakterystyczny dla badanego obszaru.    

Mając na uwadze, że przeprowadzone, podczas zorganizowanej przez mnie w 2017 roku 

wyprawy na Szetlandach Południowych, kartowania geomorfologiczne, były pierwszymi 

obserwacjami wybrzeży skalistych od czasu badań prof. HANSOMA (1983) i prof. MARSZA (1996) 

oprócz badań nad stopniem zwietrzenia wyniesionych klifów sprawdzono również zasięg wieloletniej 

zmarzliny. Zaprezentowane w rozdziale monograficznym (P5) wyniki przeprowadzonych sondowań 

geofizycznych wykazały, że zmarzlina zalega wyłącznie w wyższych partiach stoków górskich 

położonych daleko od morza, natomiast równiny nadmorskie są na zbyt młode, aby po ich 

wydźwignięciu lub odsłonięciu spod wycofujących się lodowców mogła rozwinąć się w nich 

zmarzlina.  

Po zakończeniu obserwacji procesów przekształcających zróżnicowane systemy wybrzeży 

skalistych na Spitsbergenie i Wyspie Króla Jerzego mogłem przejść do syntezy wyników i 

podsumowania badań w formie teoretycznego modelu polarnego wybrzeża skalistego (P6).  

 

[ ]  

Już w 1983 roku, wiodący geomorfolog wybrzeży skalistych profesor Alan Trenhaile, 

stwierdził, że pomimo znacznych wysiłków badawczych trudno jednoznacznie ocenić efektywność 

procesów kształtujących skaliste wybrzeża w wysokich szerokościach geograficznych (TRENHAILE, 

1983). Należy zauważyć, że większość prac, które dotyczyły rozwoju wybrzeży skalistych w 

klimatach chłodnych, została przeprowadzona wzdłuż atlantyckich wybrzeży Kanady, które choć 

pozostają w miesiącach zimowych pod wpływem procesów lodowych i mroźnych temperatur 

rozwijają się jednak obecnie w strefie klimatów umiarkowanych (np. TRENHAILE & MERCAN 1984; 

DIONNE & BRODEUR 1988).  

Bazując na pilotażowych obserwacjach i koncepcjach profesora Jahn’a przeprowadzonych na 

wzdłuż skalistych klifów zatoczki Veslebogen, na SW Spitsbergnie (JAHN 1961); wynikach badań nad 
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termików klifów skalistych oraz ich erozji przeprowadzonych przez zespołów norweskich 

(ØDEGÅRD & SOLLID, 1993; ØDEGÅRD i in. 1995; WANGENSTEEN i in. 2007); wynikach własnych badań 

(STRZELECKI 2011 oraz prace P1-P5) przedstawiłem propozycję teoretycznego modelu 

funkcjonowania wybrzeża skalistego polarnego dodatkowo wzmacniając go badaniami wybrzeży 

skalistych rozwijającymi się wokół Przylądka Wilczka w Hornsundzie (P5). W zaprezentowany 

modelu wydzielono siedem stref funkcjonowania systemu wybrzeżowego w oparciu o dominujące 

mechanizmy rzeźbotwórcze (trzy strefy obejmujące platformę abrazyjną; trzy strefy obejmujące klif 

morski, oraz jedną strefę na granicy platformy i klifu).  

Praca ta nie tylko zbiera w całość dotychczasowe koncepcje rozwoju wybrzeży skalistych w 

klimacie polarnym, ale jest również, według moje najlepszej wiedzy, najbardziej kompleksowym 

studium geomorfologicznym polarnego wybrzeża skalistego rozwijającego się na obszarze będącym 

wciąż pod wpływem aktywnych procesów glacjalnych (w tym przypadku to hornsundzkie lodowce 

uchodzące do morza).   

Za szczególnie istotne uważam połączenie nowoczesnych metod kartowania środowiska 

peryglacjalnych (ERT, SHRT) oraz wykonanie pierwszych na świecie testów obniżania powierzchni 

skalistych w pasie spitsbergeńskiego wybrzeża z wykorzystaniem trawersującego mikorerozjometru 

(TMEM). Badania geofizyczne (ERT) na Przylądku Wilczka potwierdziły wcześniejsze obserwacje 

rozkładu wieloletniej zmarzliny w skalistej strefie brzegowej (P4) wychwytując zwężający się w 

stronę morza klin przemarzniętych skał. W samych ścianach klifów morskich oraz platformach 

abrazyjnych zarówno uformowanych w marmurach (zachodnia część przylądka), jak i łupkach 

(wschodnia część przylądka) nie wykryto przemarzniętych warstw skalistych. 

Kartowania stopnia zwietrzenia nadmorskich powierzchni skalistych wykorzystujące SHRT 

wychwyciły podobną, do zaobserwowanej wcześniej w Billefjorden (centralny Spitsbergen), 

tendencję do silniejszego zwietrzenia ścian i koron klifów pozbawionych izolującej od niskich 

temperatur powietrza warstwy śniegu i/lub przylepy w miesiącach zimowych. Wysokie wartości 

odbicia rejestrowane przez w testach SHRT na powierzchniach platform abrazyjnych i u podstawy 

klifu są związane z jednej strony z tłumieniem erozyjnej działalności procesów litoralnych przez 

przylepę lodową i lód brzegowy, z drugiej strony z ciągłym odmładzaniem powierzchni skalistej, gdy 

abrazja usuwa efekty peryglacjalnej dezintegracji powierzchni skały. 

Prekursorskie obserwacje obniżania powierzchni skalistych z użycie TMEM wykazały, że 

intensywne ścieranie zachodzi na platformach abrazyjnych w górnej części strefy międzypływowej, 

mniej więcej w strefie zakotwiczenia przylepy lodowej u podstawy klifu w miesiącach zimowych oraz 

przemieszczania materiału skalistego pochodzącego z obrywów przez fale w okresie arktycznego 

lata. Z uwagi na fakt, że większość stacji pomiarowych zainstalowanych w strefie międzypływowej 

została zniszczona przez lód morski i/lub uderzenia głazów przemieszczanych podczas sztormów 
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badania nad tempem obniżania polarnych platform abrazyjnych wymagają kontynuacji i dodatkowej 

weryfikacji pomiarów np. z wykorzystaniem technik Structure-from-Motion lub skaningu laserowego. 

Jednakże, na wszystkich powierzchniach referencyjnych, które umiejscowione były w głąb lądu i 

pozbawione wpływu procesów morskich (falowanie, pływy) powierzchnie skale, choć mocno 

zwietrzałe, nie przeszły w krótkookresowej skali (1-2 lat) modyfikacji powierzchni (obniżenia). 

Wskazuje to na brak oddziaływania procesu powierzchniowego, który byłby w stanie usunąć 

zwietrzałą warstwę skalną np. z koron klifów lub powierzchni wyniesionych dawnych platform 

abrazyjnych co sugerował w swoich pilotażowych obserwacjach profesor MIGOŃ (1997).   

 

 Z przedstawionych w osiągnięciu habilitacyjnym prac dotyczących mechanizmów 

kontrolujących rozwój skalistych wybrzeży w wysokich szerokościach geograficznych wyłania się 

skomplikowana mozaika procesów i form ukształtowania wybrzeża, która nie została uchwycona we 

wcześniejszych badaniach skalistych wybrzeży. Mam świadomość, że badania zaprezentowane w 

niniejszej pracy udało się przeprowadzić w szczególnym okresie szybko zmieniających się przez 

ocieplenie klimatu regionów polarnych. Badane systemy wybrzeży choć wciąż stanowią element 

uwarunkowanego stanem kriosfery (cryo-conditioned) krajobrazu (sensu BERTHLING & ETZELMÜLLER, 

2011), zaczynają najprawdopodobniej zatracać cechy rzeźby utożsamiane z działalnością procesów 

peryglacjalnych na rzecz coraz silniej i przede wszystkim dłużej operujących procesów morskich 

(falowanie, pływy). Brak, bądź sporadyczne występowanie wieloletniej zmarzliny w wybrzeżu 

skalnym związane z termika wód morskich czy też efektywne zacieranie efektów wietrzenia 

peryglacjalnego przez abrazję morską na powierzchni platform abrazyjnych i podstawach klifów 

skalistych to dobre przykłady funkcjonowania systemu wybrzeża dostosowującego się do nowych i 

cieplejszych warunków klimatycznych.  

Moje osiągnięcie, będące pierwszym kompleksowym studium procesów rzeźbotwórczych na 

skalistych wybrzeżach polarnych, wydaje się idealnie wpisywać w zapotrzebowanie na nowe i 

dokładne dane dotyczące funkcjonowania wybrzeży skalistych, w szczególności mając na uwadze 

przewidywany okres nasilenia oddziaływania ekstremalnych procesów atmosferycznych i 

rzeźbotwórczych w regionach polarnych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych.  

 

Studia geograficzne pozwoliły mi na rozwinięcie bardzo wielu zainteresowań naukowych. 

Szczerze mówiąc, zawsze traktowałem geografię jako prawdziwą skarbnicę ciekawych problemów 

badawczych, których zrozumienie przybliża do poznania otaczającego nas świata w najbardziej 

komplementarny sposób. Geografia nauczyła mnie również szacunku do Ziemi i pozwoliła świadomie 

podróżować.   

W swojej pracy naukowej zajmuję się problematyką geomorfologii polarnej strefy 

klimatycznej, a w szczególności paraglacjalną transformacją krajobrazu Arktyki przez procesy 

litoralne i procesy peryglacjalne. Drugim obszarem badań, który rozwijam od czasu doktoratu na 

Uniwersytecie w Durham są holoceńskiej zmiany poziomu morza na archipelagach arktycznych. Jeśli 

miałbym w jednym zdaniu opisać moje naukowe zainteresowania to wymieniłbym poznanie 

sposobów w jaki środowisko przyrodnicze Arktyki dostosowuje się do zmieniających się warunków 

klimatycznych w późnym holocenie oraz antropocenie i jak wiedzę zdobytą w obszarach 

podbiegunowych możemy wykorzystać do lepszego zarządzania naszą planetą. 

 

Okres przeddoktorski   

 

Głównym obszarem moich badań jest od kilkunastu lat Archipelag Svalbard położony w 

Wysokiej Arktyce. W latach 2005-2007 na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej 

prowadziłem tam badania nad funkcjonowaniem zlewni zlodowaconej (Rzeka Bertram). Wyniki 

mojej pracy znalazły uznanie recenzentów i zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym. Od 2008 pracuję wzdłuż wybrzeży zachodniego i centralnego Spitsbergenu 

badam mechanizmy kontrolujące ewolucję barier, klifów, delt, oraz holoceńskich zmian poziomu 

morza, które wykorzystałem w doktoracie. W 2012 roku uczestniczyłem w XXV wyprawie UMCS 

do Bellsundu. Oprócz badań na Spitsbergenie, w 2010 roku uczestniczyłem w wyprawie na półwysep 

Snæfellsnes na zachodzie Islandii, gdzie wspólnie z geografami z Durham University staraliśmy się 

znaleźć dowody na holoceńskie wahania poziomu morza.  

W pracy doktorskiej realizowanej podczas stypendium Crescendum-Est Polonia na 

prestiżowym Uniwersytecie w Durham skupiłem się na późnoholoceńskiej ewolucji strefy wybrzeża 

na centralnym Spitsbergenie. Doktorat realizowałem w zespole prof. Antonego Longa – światowej 

sławy badacza zmian poziomu morza w regionach polarnych, byłego redaktora naczelnego Journal of 

Quaternary Science. Mój projekt doktorski wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnej 

geomorfologii wybrzeża i wpisał się w integracyjne zamierzenia naukowe IV Międzynarodowego 

Roku Polarnego. Efektem mojej pracy doktorskiej jest oprócz monografii, publikacja trzech 
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artykułów naukowych z tzw. ‘listy filadelfijskiej’. W artykule opublikowanym w Quaternary Science 

Reviews rekonstrukcji holoceńskich zmian poziomu morza na Spitsbergenie (LONG i in.  2012), w 

artykule w Journal of Maps pod opieką prof. Dave’a Evansa przedstawiliśmy nową mapę przedpola 

lodowca Hørbye w Zatoce Petunii (EVANS i in.  2012), natomiast artykuł z Polish Polar Research był 

pierwszym studium z zakresu geomorfologii wybrzeży skalistych wykorzystującym młotek Schmidta 

w klimacie polarnym (STRZELECKI 2011).    

 

Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe z okresu studiów doktoranckich uważam 

stworzenie jednej z najdokładniejszych krzywych holoceńskich zmian poziomu morza na 

Spitsbergenie, w oparciu o nowatorskie podejście do datowań wyniesionych plaż, które 

opracowaliśmy wspólnie z prof. Antonym Longiem z Uniwersytetu w Durham. W polsko-brytyjskim 

zespole udało nam się udowodnić, że pieczołowita selekcja dobrze zachowanych muszli młodych 

małży Astarte borealis, umożliwia konstrukcję krzywej względnych zmian poziomu morza o 

porównywalnej lub lepszej dokładności niż opartej o datowania izotopowe drewna dryftowego, mat 

glonowych lub kości wielorybów. Nasza praca (LONG i in.  2012) opublikowana, w najważniejszym 

czasopiśmie badań czwartorzędu – Quaternary Science Reviews, podważyła również najnowszą 

interpretację położenia centrum lądolodu Svalbardu i Morza Barentsa, zaproponowaną przez zespół 

słynnego Juliana Dodeswella z Cambridge i spotkała się z uznaniem środowiska (24 cytowania). W 

artykule zasugerowaliśmy, że proponowane przez Dowdeswella centrum lądolodu w okolicach 

cieśniny Hinlopen to jedynie miejsce rozwoju i stagnacji jednej z czap lodowych, a główne centrum 

znajdowało się na południowy- wschód od Ziemi Króla Karola.  

 

W kręgu moich zainteresowań naukowych było również nowoczesne zarządzanie nauką 

polarną. Moja praca na rzecz Association of Polar Early Career Scientists (APECS) - organizacji naukowej 

skupiającej młodych badaczy polarnych o zasięgu światowym, umożliwiła mi liczne szkolenia z 

zakresu managementu naukowego oraz tworzenia międzynarodowych zespołów naukowych. W 

pracach dla APECSu starałem się podkreślać rolę nauk o Ziemi i dbać o zaangażowanie w naszych 

projektach młodych naukowców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem uznania dla 

moich działań organizacyjnych na forum międzynarodowym był wybór na wiceprezydenta APECSu 

– (kadencja 2008-2009). Za tę działalność w czasie IV Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-

2009 otrzymał wyróżnienie Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Międzynarodowej 

Rady Nauki (ICSU).  

 

Od początku doktoratu byłem bardzo aktywny na konferencjach międzynarodowych i 

uczestniczyłem w ponad 20 konferencjach w Polsce, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, 
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Austrii, Islandii, Norwegii, Rosji oraz Wielkiej Brytanii prezentując referaty i postery. Za duże 

wyróżnienie naukowe uznaję również możliwość zaprezentowania wyników moich badań nad 

dostosowaniem się wybrzeża Svalbardu do gwałtownie przekształcanych przedpól lodowcowych od 

zakończenia małej epoki lodowej, podczas najważniejszej europejskiej konferencji z kręgu nauk o 

Ziemi – EGU we Wiedniu (referat w 2011). 

 

Okres przejściowy 

 

Po zakończeniu studiów doktoranckich i przed obroną doktoratu opuściłem Durham i 

odbyłem staż badawczy w Instytucie Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda Wegenera w 

Poczdamie, gdzie pod okiem prof. Paula Overduina szkoliłem się z zakresu badań geofizycznych 

arktycznej strefy brzegowej oraz miałem szansę na wykonanie solidniej kwerendy literaturowej w 

lokalnych zbiorach literatury polarnej. Z Poczdamu, dzięki zdobyciu stypendium Norweskiej Rady 

Naukowej wyjechałem do Centrum Uniwersyteckiego na Svalbardzie, gdzie rozpocząłem realizację 

projektu ‘HACOSE: Multitempral analysis of High Arctic coastal systems evolution’, który już po obronie 

doktoratu, przekształcił się w mój pierwszy staż podoktorski. W projekcie prowadziłem obserwacje 

procesów geomorfologicznych i sedymentologicznych na równiach pływowych w Van Mijenfjorden 

oraz Adventfjorden. 

W międzyczasie kontynuowałem rozpoczętą w 2011 roku współpracę naukową z prof. 

Witoldem Szczucińskim z Instytutu Geologii UAM w Poznaniu. Dzięki uzyskaniu wspólnie z prof. 

Szczucińskim i Antonym Longiem grantu NCN OPUS: ‘Zapis fal tsunami i przewracających się gór 

lodowych w przybrzeżnych środowiskach limnicznych Grenlandii - implikacje dla rekonstrukcji historii zmian 

poziomu morza, aktywności strumieni lodowych i określenia zagrożeń naturalnych’. przeprowadziliśmy 

pierwsze badania geomorfologiczno-sedymentologiczne wybrzeży zachodniej Grenlandii 

dotkniętych falą tsunami wywołaną osuwiskiem z masywu Paatuut w 2000 roku.  

 

Okres podoktorski 

 

Moja praca naukowa podczas doktoratu została dostrzeżona przez ekspertów Narodowego 

Centrum Nauki w Krakowie, którzy przyznali mi jako pierwszemu geomorfologowi w historii 

konkursu, stypendium podoktorskie (lata 2013-2016) umożliwiające pracę nad modelem interakcji 

procesów paraglacjalnych i peryglacjalnych w strefie wybrzeża arktycznego w zespole światowej 

klasy geomorfologa prof. dr hab. Piotra Migonia i tym samym powrót do kraju z naukowej emigracji.

  Efektem tego stażu jest szereg publikacji naukowych we wiodących czasopismach 

geomorfologicznych (m.in. STRZELECKI i in.  2015; SESSFORD i in.  2015, ZAGÓRSKI i in.  2015; 
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STRZELECKI i in.  2017a). Nie ukrywam, że szczególnie cenię opublikowany w czasopiśmie Permafrost 

and Periglacial Processes (STRZELECKI i in.  2017a) artykuł pt. ‘Post-Little Ice Age development of a High 

Arctic paraglacial beach complex’, który jest pierwszym studium rozwoju wybrzeży spitsbergeńskich 

zasilanych przez efemeryczne strumienie zasilane z roztopów zasp śnieżnych i tajania wieloletniej 

zmarzliny. Natomiast we wspólnej pracy z Evangeline Sessford (Bergen) i Anne Hormes (Goteborg) 

opublikowanej w Geormophology, przedstawiliśmy nową krzywą holoceńskich zmian poziomu morza 

dla Sassenfjorden i przedyskutowaliśmy mechanizmy zachowania mikroreliefu związanego z ruchem 

i wytapianiem się lodu morskiego z powierzchni plaż (SESSFORD, STRZELECKI & HORMES 2015). 

Współpraca naukowa z zespołem profesora Piotra Zagórskiego z UMCS w Lublinie zaowocowała 

opublikowaniem wspólnej przekrojowej pracy dotyczącej geomorfologii litoralnej NW Ziemi 

Wedela Jarlsberga (ZAGÓRSKI, RODZIK STRZELECKI 2013) oraz procesów kształtujących wybrzeża 

południowego Bellsund (ZAGÓRSKI, STRZELECKI, RODZIK 2015).  

 

Moje badania nad paraglacjalną transformacją wybrzeży Svalbardu prowadzone podczas stażu 

podsumowałem w publikacji: ‘The role of rapid glacier retreat and landscape transformation in 

controlling the post‐Little Ice Age evolution of paraglacial coasts in central Spitsbergen (Billefjorden, 

Svalbard).’ Land Degradation and Development 2018;1‐17. https://doi.org/10.1002/ldr.2923 

(STRZELECKI i in.  2018). Wiadomość o tym osiągnieciu została wypromowana przez serwis Nauka w 

Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.nauka.gov.pl/polska-

nauka/wiemy-wiecej-o-tym-jak-wybrzeza-arktyczne-reaguja-na-zmiany-klimatu.html.  

 

Już w trakcie doktoratu wykonałem pilotażowe badania procesów wietrzenia i erozji klifów 

oraz platform abrazyjnych w Wysokiej Arktyce w oparciu o testy powierzchni skalistych młotkiem 

Schmidta (STRZELECKI 2011). Moja praca zdobyła uznanie w środowisku geomorfologów wybrzeży 

świata, czego jednym z dowodów jest wymienienie jej jako przełomowej w badaniach polarnych 

systemów wybrzeża w prestiżowym Geological Society Memoirs 40 pt. Rock Coast Geomorphology – A 

Global Synthesis. Zainspirowany ciekawymi rezultatami osiągniętymi w centralnej części Spitsbergenu 

postanowiłem, że tej tematyce poświecę moją pracę habilitacyjną. Aby to osiągnąć, w rok po 

ukończeniu doktoratu zaproponowałem realizację projektu badawczego dotyczącego ewolucji 

skalistych wybrzeży w klimatach polarnych, na który w 2014 roku zdobyłem grant Narodowego 

Centrum Nauki (OPUS NCN – Projekt ‘POROCO – mechanizmy kontrolujące rozwój wybrzeży skalistych 

w klimatach polarnych’ 2014-2018). Stworzony przeze mnie zespół skupił się na badaniach skalistych 

wybrzeży Svalbardu oraz Szetlandów Południowych, stając się tym samym pierwszym od lat 

geomorfologicznym projektem bipolarnym realizowanym przez polski zespół naukowy. Efekty 

arktycznych badań wykonanych w tym projekcie stanowią podstawę cyklu publikacji 

https://doi.org/10.1002/ldr.2923
https://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/wiemy-wiecej-o-tym-jak-wybrzeza-arktyczne-reaguja-na-zmiany-klimatu.html
https://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/wiemy-wiecej-o-tym-jak-wybrzeza-arktyczne-reaguja-na-zmiany-klimatu.html
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przedstawionych jako moje osiągniecie habilitacyjne. Natomiast nasze badania przeprowadzone 

wzdłuż skalistych wybrzeży Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego) były pierwszym od czasu badan 

prof. HANSOMA (1983) obserwacjami wybrzeży skalistych na tym obszarze i pozwoliły nam ocenić 

znaczenie procesów peryglacjalnych na rozwój skalistych wybrzeży w morskiej strefie Antarktyki 

(RACHLEWICZ, STRZELECKI, KASPRZAK 2017).   

W międzyczasie rozwinąłem swoje obserwacje o testowe powierzchnie na Grenlandii oraz 

w południowej części Spitsbergenu dodatkowo wykonując prekursorskie obserwacje tempa 

obniżania arktycznych platform abrazyjnych z wykorzystaniem trawersującego mikroerozjometru. 

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że moją pracę naukową staram się bazować na bezpośrednich 

obserwacjach procesów rzeźbotwórczych. W okresie podoktorskim zorganizowałem do tej pory 9 

wypraw naukowych w obszary polarne (Svalbard, Grenlandia, Szetlandy Południowe) oraz badania 

pilotażowe w Zatoce Św. Wawrzyńca i na Gotlandii związane z ‘niepolarnymi’ projektami 

naukowymi. Praca w zespole prof. Migonia była dla mnie szansą na zaangażowanie w nowe problemy 

badawcze w szczególności związane ze specjalnością wrocławskiego Zakładu Geomorfologii jaką są 

procesy wietrzeniowe oraz długookresowa ewolucja masywów skalistych. W ramach tej aktywności 

brałem udział w badaniach ruchów masowych w Górach Stołowych (np. DUSZYŃSKI, MIGOŃ, 

STRZELECKI  2015) oraz kartowaniu obszaru wulkanicznego w Parku Narodowym Pali Aike w 

Patagonii.  

 

W trakcie planowania i projektowania projektów naukowych i związanych z nimi wypraw 

zawsze starałem się dbać o silną współpracę międzynarodową. W okresie podoktorskim oprócz 

utrzymania moich związków naukowych z Durham (prof. Long, prof. Lloyd, prof. Evans) i 

Poczdamem (prof. Overduin i prof. Lantuit) nawiązałem współpracę z dr Michaelem Limem z 

Northumbria University w Newcastle (Wielka Brytania) jednym z liderów monitoringu wybrzeży 

skalistych. Od 2015 roku współpracuję z dr Sebastianem Lindhorstem z Uniwersytetu Hamburskiego 

oraz prof. Christopherem Heinem z Instytutu Nauk Morskich Stan Virginia – wiodącymi geologami 

morza, z którymi przeprowadziłem badania ewolucji wybrzeży Tempelfjorden. W ramach 

kontynuacji moich grenlandzkich zainteresowań nawiązałem również współpracę z prof. Aartem 

Kroonem i dr Mette Bendixen z Uniwersytetu Kopenhaskiego czego efektem był wspólny projekt 

badawczy złożony do jednego z konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rozpoczęcie badań 

antarktycznych wiązało się ze współpracą z dr Markiem Olivą liderem zespołu badań peryglacjalnych 

z Uniwersytetu Barcelońskiego. Z czasów funkcjonowania grupy roboczej ds. budżetu osadowego 

w regionach chłodnych SEDIBUD wywodzi się też moja naukowa współpraca z prof. Danielem 

Germainem z Uniwersytet Quebekańskiego w Montrealu, z którym pracowałem w Zatoce Świętego 
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Wawrzyńca i przygotowuję się do projektu dotyczącego ewolucji ostańców skalistych w parku 

Narodowym Mingan.  

Na szczeblu krajowym za szczególnie istotną, z punktu widzenia badań wybrzeży 

spitsbergeńskich, traktuję współpracę z dr hab. Piotrem Zagórskim z UMCS. Cieszę się również, że 

utrzymałem związki z moją magisterską uczelnią UAM w Poznaniu, na której pracują moi wieloletni 

naukowi partnerzy prof. Grzegorz Rachlewicz prof. Witold Szczuciński oraz dr Jakub Małecki. 

Współpraca z dr Małeckim zaowocowała moją pierwszą pracą glacjologiczną dotyczącą termicznej 

struktury i zmian geometrii spitsbergeńskiego lodowca Hørbye po zakończeniu szarży lodowcowej 

wydanej w Polish Polar Research (MAŁECKI, FAUCHERRE, STRZELECKI, 2013)   

 

  Za wyjątkowo ważne dla tego etapu kariery naukowej wyróżnienia uznaję zdobycie w 2014 

roku dwóch najważniejszych nagród dla młodych naukowców w Polsce, czyli: stypendium dla 

młodych wybitnych naukowców MNiSW oraz stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

w uznaniu za rozwój badań nad transformacją krajobrazu polarnego i środowisk peryglacjalnych. Nie 

ukrywam, że były one impulsem do dalszego rozwoju badań nad transformacją krajobrazu polarnego, 

a w szczególności procesów przekształcających strefę wybrzeża. 

 

W tym samym roku (2014) z powodzeniem zakończyliśmy z prof. Szczucińskim i prof. 

Longiem realizację naszych badań nad falami tsunami na Grenlandii. Nasz projekt był pierwszym 

tak dokładnym studium zapisu fal tsunami w środowisku polarnym. Realizacja założonych zadań 

badawczych nie tylko doprowadziła do znacznie lepszego zrozumienia mechanizmów kontrolujących 

fale tsunami w Arktyce, ale umożliwiła również rewizję wcześniejszych rekonstrukcji środowiska 

przyrodniczego i zmian poziomu morza, które nie uwzględniały efektu takich ekstremalnych zjawisk. 

Do najciekawszych efektów naukowych projektu zaliczam pilotażowe studium wykorzystania metod 

dendrogeomorfologicznych do rekonstrukcji warunków środowiskowych, które doprowadziły do 

wywołania osuwiska i w jego konsekwencji fali tsunami (BUCHWAŁ i in., 2015). Kartowania wybrzeży 

wzdłuż cieśniny Vaigat przyniosły efekt w postaci publikacji charakteryzującej osady powierzchniowe 

lokalnych plaż (DREWINAK, STRZELECKI, SZCZUCIŃSKI 2015).   

Nasze badania doprowadziły również do opisu trajektorii ruchu gór lodowych cielących się z 

lądolodu Grenlandzki – kluczowego komponentu kriosfery na północnej półkuli w największym 

stopniu odpowiedzialnego za współczesne zmiany klimatu i poziomu morza (publikacja KIRKHAM i in. 

2017 w Scientific Reports wydawnictwa Nature). W czerwcu 2014 roku, podczas XXXV 

Międzynarodowego Sympozjum Polarnego we Wrocławiu zostałem poproszony o wygłoszenie 

wykładu plenarnego, w którym przedstawiłem wyniki badań nad ekstremalnymi procesami 

kształtującymi wybrzeża zachodniej Grenlandii.  
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Opuszczałem Grenlandię z badawczym niedosytem, wiedząc, że wiele pytań odnośnie mechanizmów 

wywołujących fale ekstremalne czy znaczenia fal z obrotu gór lodowych na morfodynamikę lokalnych 

wybrzeży pozostało wciąż czeka na dokładniejsze odpowiedz.  

 

Projekt grenlandzki pokazał mi jak ważnym elementem pracy naukowej jest współpraca z 

lokalnymi społecznościami i wykorzystanie naszej wiedzy do redukcji negatywnych efektów 

geozagrożeń wywołanych w Arktyce przez ocieplający się klimat. Dlatego jeszcze w 2014 roku 

rozpocząłem realizację projektu ‘Assessment of impact of coastal hazards on scientific and urban 

infrastructure in polar regions using remote sensing, geoinformation and new geomorphological mapping 

methods’ sfinansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu HOMING 

PLUS (https://www.youtube.com/watch?v=oTZBhRpPA0Y&t=327s ).  

Choć w okresie podoktorskim pozyskałem już na swoje badania kilka grantów (ponad 2 200 000 

złotych otrzymanych środków) to właśnie zdobycie grantu FNP traktuję jako swój największy sukces. 

Jako jedynemu przedstawicielowi nauk o Ziemi przyszło mi rywalizować z wybitnymi 

przedstawicielami nauk ścisłych i o życiu, podobnie jak ja wracającymi do Polski po pracy naukowej 

na Zachodzie.  

W zrealizowanym projekcie podjęliśmy się próby oszacowania zagrożeń dla infrastruktury miejskiej 

oraz badawczej na Archipelagu Svalbard związanych ze zmianami strefy brzegowej, dzięki 

wykorzystaniu mozaiki metod geoinformacyjnych i teledetekcji oraz serii kartowań 

geomorfologicznych. Naszymi analizami objęliśmy główne miasta i osady Svalbardu – ‘Europejskiej 

Bramy do Arktyki’: Longyearbyen, Barentsburg, Svea, Piramiden, Ny-Alesund oraz bazy naukowe: 

Polska Stacja Polarna w Hornsundzie, Stacja CALYPSO UMCS w Lublinie położona w Bellsundzie, 

Stacja AMUPS UAM w Poznaniu położona w Billefjorden. W naszych analizach skupiliśmy się na 

zmianach strefy brzegowej jakie zaszły w latach 1990 – 2015, obejmujących okres silnego wzrostu 

temperatury powietrza i związanych z nim uaktywnieniem ekstremalnych procesów 

geomorfologicznych. Według naszej wiedzy wykonaliśmy pierwszą ocenę wrażliwości strefy 

brzegowej (Coastal Vurneability Index) dla wybranych odcinków wybrzeża Svalbardu. Do oceny 

tempa erozji i akumulacji wykorzystaliśmy system cyfrowej analizy zmiany linii brzegowej (DSAS) 

przygotowany dla środowiska ArcGIS ESRI, który umożliwił nam porównanie wartości 

obserwowanych zmian pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Zestawienie analiz CVI, DSAS wraz 

z analizą zmian krajobrazowych w oparciu o zdjęcia lotnicze i satelitarne umożliwiło nam wykonania 

zmodyfikowanej macierzy Leopolda - macierze polarnych miast i baz, w których w ilościowy sposób 

oceniliśmy wpływ procesów przekształcających wybrzeże na stan infrastruktury oraz wpływ 

infrastruktury na środowisko przyrodnicze. Wyniki projektu zostały opublikowane w serii artykułów 

(m.in. ZAGÓRSKI i in. 2015; JASKÓLSKI i in.  2017, JASKÓLSKI i in.  2018). W tym miejscu chciałbym 

https://www.youtube.com/watch?v=oTZBhRpPA0Y&t=327s


Strona | 27  

 

wyróżnić pracę napisaną wspólnie z moimi studentami: JASKÓLSKI M.W., PAWŁOWSKI L., STRZELECKI 

M.C., 2018. ‘High Arctic coasts at risk – a case study of coastal zone development and degradation 

associated with climatic changes and multidirectional human impacts in Longyearbyen, (Adventfjorden, 

Svalbard)’, którą udalo nam się opublikować w najważniejszym czasopiśmie naukowym dotyczącym 

degradacji krajobrazu - Land Degradation and Development DOI:10.1002/ldr.2974 (50 pkt. MNiSW, 

IF = 7.270). Z tego okresu pochodzi również moje zaangażowanie w badania zanieczyszczenia 

wybrzeży svalbardzkich, w szczególności w zanieczyszczenia plastikiem, których efekty 

opublikowałem w Polish Polar Research oraz AMB Express (JASKÓLSKI i in.  2018, URBANEK i in.  2017).  

Projekt FNP HOMING PLUS dał mi również szasnę pracy ze studentami i wykształcenia 

magistrów geografii. Praca z Łukaszem Pawłowskim i Markiem Jaskólskim, którzy wygrali stypendia 

magisterskie w prowadzonym przeze mnie projekcie była doskonałym doświadczeniem. Z dumą 

odebrałem bardzo dobre oceny ich prac i ich decyzje o dalszej naukowej przygodzie z regionami 

polarnymi (zimownika w Hornsundzie podczas 40-stej wyprawy IGF PAN na Spitsbergen w 

przypadku Łukasza oraz pracy doktorskiej w przypadku Marka).  

To w trakcie tego projektu powstała koncepcja pracy doktorskiej mgr Jaskólskiego, którego jestem 

promotorem pomocniczym. Rozprawa Marka ma szansę stać się pierwszym polskim doktoratem 

skupiającym się na wpływie rozwoju arktycznych miast i działalności człowieka na wrażliwe 

środowisko polarne.  

 

Oprócz opieki nad pracami magisterskimi oraz doktoratem moje obowiązki dydaktyczne 

jakie otrzymałem na Uniwersytecie Wrocławskim koncentrowały się na zajęciach z zakresu szeroko 

pojętej geografii turyzmu i turystyki, ćwiczeń z zakresu procesów rzeźbotwórczych oraz warsztatów 

z kompetencji akademickich wprowadzających studentów pierwszego roku geografii w świat 

uniwersytecki. W ramach moich obciążeń prowadziłem również zajęcia anglojęzyczne dla studentów 

wizytujących oraz uczestników stypendium Erasmus.  

 

Aby zwiększyć moje kompetencje lidera projektów badawczych w 2014 roku podjąłem studia 

menedżerskie z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi na Wyższej Szkole 

Bankowej we Wrocławiu. Dodatkowo w 2015 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej objęła mnie 

specjalistycznym programem coachingowym, gdzie byłem szkolony i prowadzony przez dr Hannę 

Król (program COACHING FNP). 

 

Rezultaty większości moich projektów badawczych zaprezentowałem na najważniejszych 

konferencjach z kręgu nauk o Ziemi, w tym na EGU oraz AGU. Za szczególne wyróżnienie traktuję 

zaproszone wystąpienie (invited presenter) podczas AGU 2017 oraz wykład podczas 9-tej 
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Międzynarodowej Konferencji Geomorfologicznej w New Delhi. W okresie podoktorski brałem 

aktywny udział w sumie w kilkudziesięciu konferencjach i kongresach naukowych o znaczeniu 

międzynarodowym. Wymieniając moją aktywność konferencyjną chciałem również zwrócić uwagę, 

że w 2016 i 2018 zaprojektowałem, zorganizowałem i przeprowadziłem sesje naukowe dotyczące 

zmian wybrzeży polarnych podczas Międzynarodowej Konferencji Zmarzlinowej ICOP2016 w 

Poczdamie, Europejskiej Konferencji Zmarzlinowej EUCOP2018 w Chamonix oraz historycznej 

konferencji SCAR i IASC – POLAR2018 ‘Where the Poles come together’ w Davos.  

 

Wystąpienia na konferencjach naukowych to tylko część mojej aktywności popularyzującej 

naukę. W ostatnich 5 latach miałem przyjemność wygłosić kilka wykładów gościnnych m.in. w 

Centrum Uniwersytecki na Svalbardzie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Instytucie Geofizyki PAN 

w Warszawie czy w Komisji Nauk o Ziemi Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 

Niezwykłym doświadczeniem była również możliwość wygłoszenia wykładu TEDx zorganizowanego 

przez Uniwersytet Wrocławski w 2018 roku. Miałem zaszczyt stać się pierwszym polskim 

geomorfologiem prezentującym swoje badania na tej obecnie najważniejszej światowej platformie 

debaty nad wyzwaniami i ideami nowoczesnego świata:  

https://www.youtube.com/watch?v=SCVG6zylf04&index=4&list=PLsRNoUx8w3rMAxFlsto6dG_pt

xIhkQxKA    

Powrót do Polski i kierowanie dwoma projektami badawczymi nie pozostały nie zauważone 

w środowisku naukowym. W 2015 roku zostałem powołany na Członka Komitetu Badań Polarnych 

Polskiej Akademii Nauk (najmłodszy członek) oraz rozpocząłem prace w charakterze Eksperta w 

Panelach i Super Panelach Narodowego Centrum Nauki w Krakowie recenzując do tej pory ponad 

70-ciu grantów w konkursach PRELUDIUM, SONATA, MINIATURA oraz OPUS. Bardzo cenię ten 

wymiar mojej pracy naukowej, który pozwala mi przekazać doświadczenie zebrane we wiodących 

europejskich ośrodkach naukowych (Durham, Poczdam, Longyearbyen) młodym adeptom nauk o 

Ziemi w Polsce i tym samym kształtować kierunki rozwoju polskiej geografii, w szczególności jej 

polarnej gałęzi. Doświadczenia recenzenckie i brak podobnego typu grantu w ofercie Narodowego 

Centrum Nauki, zmotywowała mnie do przygotowania propozycji nowego typu projektu – polskiego 

grantu szybkiego reagowania na procesy ekstremalne o roboczej nazwie NCN ARIA, który z 

rekomendacją Komitetu Badań Polarnych PAN przedstawiłem Radzie Narodowego Centrum Nauki. 

Wspólnie z naukowcami z KBP PAN oraz Polskiego Konsorcjum Polarnego opracowałem Strategię 

Polskich Badań Polarnych, w szczególności w zakresie badań geomorfologicznych i zmarzlinowych. 

Ciekawym doświadczeniem okresu podoktorskiego jest również służba recenzencka dla 

czasopism naukowych m.in. Geomorphology, Earth Surface Processes and Landforms, Permafrost and 

Periglacial Processes, Sedimentary Geology, Polar Research, Science of the Total Environment, Catena, 

https://www.youtube.com/watch?v=SCVG6zylf04&index=4&list=PLsRNoUx8w3rMAxFlsto6dG_ptxIhkQxKA
https://www.youtube.com/watch?v=SCVG6zylf04&index=4&list=PLsRNoUx8w3rMAxFlsto6dG_ptxIhkQxKA
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Marine Geology, Arctic Science, Land Degradation and Development, Polish Polar Research oraz Arctic. Za 

szczególne wyróżnienie traktuje tegoroczne zaproszenie do wykonania recenzji dla Nature 

Sustainability. 

Z innych osiągnięć organizacyjnych chciałbym wymienić również nominację na 

współprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Wybrzeży Skalistych Międzynarodowej Asocjacji 

Geomorfologów, którą otrzymałem podczas 9-tej Międzynarodowej Konferencji 

Geomorfologicznych New Delhi w Indiach w listopadzie 2017 w uznaniu za moje badania nad 

rozwojem wybrzeży skalistych w regionach polarnych.   

Od 2016 roku mam wielki zaszczyt kierować Stacją Polarną Uniwersytetu Wrocławskiego 

im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie. Za kluczowe osiągnięcie tej funkcji uważam zdobycie 

środków finansowych oraz przeprowadzenie remontu Stacji. Na Stacji realizowane są obecne trzy 

projekty naukowe i jest ona gotowa na przyjęcie 5-8 naukowców zapewniając im w miarę 

komfortowe warunki pracy. W międzyczasie opracowałem nowy model finansowania Stacji, który 

oczekuje na akceptację przełożonych.  

 

Przyszłość 

Pierwszym krokiem, który podejmę po ukończeniu habilitacji będzie złożenie grantu 

Europejskiej Rady Nauki (ERC) w przyszłorocznej edycji konkursu Starting Grant. Mój projekt planuję 

poświęcić ewolucji wybrzeży uwalnianych od lodu przez najszybciej wycofujące się lodowce świata 

i zbudować dzięki niemu przodujący zespół ds. wybrzeży paraglacjalnych w Europie.  

 Jednym z najbardziej inspirujących wspomnień okresu podoktorskiego będzie dla mnie 

przemowa prof. Żylicza – prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którą wygłosił podczas ceremonii 

wręczania stypendium START FNP. Profesor sugerował, aby planując nasze kariery naukowe już po 

habilitacji nie bać ‘wypłynąć na nieznane wody’ i spróbować skupić się na nowych zagadnieniach i 

problemach badawczych. W pewnym sensie, mój nowy projekt badawczy, który realizuję dla 

Narodowego Centrum nauki od lata 2017 (SONATA), dotyczący ewolucji bałtyckich wybrzeży 

raukarowych jest taką pierwszą próbą wyrwania się z tematyki polarnej. W przyszłości chciałbym 

rozwinąć badania nadmorskich ostańców wapiennych m.in. Zatoce Św. Wawrzyńca, w której 

odnalazłem podobne formy jak na wybrzeża Gotlandii i Olandii. Podejrzewam, że dalsza współpraca 

z prof. Furlanim oraz Gomez-Pujolem w ramach grupy roboczej ds. Wybrzeży Skalistych zaowocuje 

projektem w klimacie śródziemnomorskim. Od jakiegoś czasu kiełkuje w mojej głowie pomysł 

projektu, w którym podjęto by próbę charakterystyki procesów geomorfologicznych operujących 

na najmłodszych skalistych wybrzeżach świata tworzonych przez wylewy lawy w różnych rejonach 

globu. 
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W tym roku rozpocząłem również przygotowania do stworzenia pierwszej polskiej grupy 

badawczej ds. procesów bio-geomorfologicznych, która zajęłaby się badaniami wpływu kolonii 

ptasich na rozwój systemów stoków peryglacjalnych. W tym przypadku bardzo liczę na współpracę 

z profesorami Katarzyną i Dariuszem Jakubas-Wojczulanis z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kolejnym naukowym marzeniem, które chciałbym zrealizować po habilitacji, będzie projekt 

dotyczący reinterpretacji informacji zapisanych w reprezentatywnych wałach sztormowych Arktyki. 

Wspólnie z prof. Lindhorstem z Uniwersytetu Hamburskiego oraz prof. Heinem z Instytutu Nauk 

Morskich Stanu Virginia planujemy wykorzystać nowatorskie techniki datowań izotopowych oraz 

sondowań georadarowych do rozszyfrowania historii zmian poziomu morza, sztormowości oraz 

fluktuacji w dostawach osadów do arktycznych plaż. Ten projekt będzie hołdem dla mojego mentora 

i opiekuna naukowego prof. Antonego Longa.  

Wracając do zagadnień związanych z funkcjonowaniem skalistych wybrzeży w regionach 

polarnych w przyszłych latach chciałbym skupić się na badaniach: 

- stabilności i tempa recesji klifów skalistych świeżo uwolnionych spod lodowców;  

- stabilności i tempa recesji klifów skalistych, w których doszło do degradacji wieloletniej zmarzliny; 

- studiów porównawczych procesów rzeźbotwórczych na wybrzeżach skalistych położonych w rejonach będących pod 

wpływem wzniosu oraz obniżenia glacjoizostatycznego; 

- wprowadzenie nowoczesnych technik geochronologicznych (np. datowania kosmogeniczne) do zweryfikowania 

tempa wyłaniania się rzeźby litoralnej po ustąpieniu lodowców z polarnych wybrzeży; 

-  typów, charakteru i znaczenie dla rozwoju rzeźby skalistej procesów bio-geomorfologicznych w szczególności 

związanych z koloniami ptaków polarnych;  

- monitoringu stanu wybrzeży skalistych, które stanowią podstawę infrastruktury (porty, lotniska, magazyny, budynki 

mieszkalne, stacje badawcze).  

Resumując, pracując w międzynarodowych zespołach badawczych chciałbym dalej z dumą 

reprezentować polską naukę polarną. Warto pamiętać, że badania polarne, są obok badań 

kosmicznych naukową wizytówką wysokorozwiniętych państw. Głęboko wierzę, że kondycja 

polskiej nauki polarnej jest wysoka, gotowa do wyzwań badawczych jakie stawiają jej zmiany 

środowiska. Jestem też przekonany, że pracując wśród lodów i śniegów budujemy naukowy 

wizerunek Polski jako kraju, dla którego dobro naszej planety i zrównoważony rozwój ludzkości jest 

najważniejszy.  

W dniu 28 października br., kiedy kończyłem pracę nad autoreferatem otrzymałem Nagrodę 

Naukowej Polityki w 18-nastej edycji tego znanego konkursu dla młodych naukowców w Polsce, z 

mój wkład w badania polarnych wybrzeży: 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1768616,1,mateusz-c-strzelecki-

laureatem-nagrod-naukowych-polityki-2018.read.  

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1768616,1,mateusz-c-strzelecki-laureatem-nagrod-naukowych-polityki-2018.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1768616,1,mateusz-c-strzelecki-laureatem-nagrod-naukowych-polityki-2018.read
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Podziękowania 

To chyba jedyne miejsce, w którym można podziękować za wsparcie i opiekę swoim bliskim 

oraz naukowym partnerom i mentorom.  

Na starcie chciałbym zatem podziękować najważniejszym dla mnie osobom. Mojej ukochanej żonie 

Marcie i dzieciakom Ricie, Iwkowi, Hugowi i Rochowi. Jesteście dla mnie wszystkim i bardzo Was 

kocham. Przepraszam za czas, którego dla Was nie miałem, gdy próbowałem zrozumieć, jak 

funkcjonują skaliste wybrzeża w regionach polarnych. Dziękuję moim Rodzicom i bratu Pawłowi, za 

dużo dobra, opieki i za to, że całe swoje życie we mnie wierzyli.  

Podziękowania akademickie rozpoczynam od profesora Piotra Migonia, który w Zakładzie 

Geomorfologii UWr stworzył dla mnie idealne warunki do pracy i rozwoju kariery naukowej po 

powrocie do Polski. Ilość rad, wsparcia i geomorfologicznej wiedzy jaką przekazał mi prof. Migoń w 

dużym stopniu pomogła mi twórczo zrealizować okres podoktorski.  

Dziękuję również profesorowi Witoldowi Szczucińskiemu, z którym miałem zaszczyt 

pracować na Grenlandii i uczyć się podstaw sedymentologii procesów ekstremalnych. Witek jest 

najwybitniejszym geologiem z jakim przyszło mi pracować i prawdziwą skarbnicą pomysłów. Jestem 

pewien, że znajdziemy jeszcze czas i projekt, który zaprowadzi nas ponownie na Grenlandię.   

Jestem więcej niż pewien, że gdyby nie osoba profesora Antonego Longa moja naukowa 

kariera wyglądałaby zupełnie inaczej. Doktorat w Durham i przynależność do wspólnoty 

akademickiej koledżu Ustinova ukształtowała moje podejście do universitas i prowadzenia 

nowoczesnych badań geograficznych. Moim przewodnikiem i opiekunem był przez ten niezwykły 

czas w Anglii właśnie Antony. I choć Antony nie był bezpośrednio związany z moimi badaniami do 

habilitacji, zawsze miał dla mnie czas i potrafi doradzić, gdy natrafiałem na problemu.  

Oprócz pomocy mentorów nie zrealizowałbym mojego osiągniecia, gdyby nie pomoc mojego 

zakładowego kompana - dr Marka Kasprzaka, którego uważam za najbardziej pracowitego i 

najskromniejszego polskiego geomorfologa młodego pokolenia. To Marek wprowadził mnie w 

niezwykły obszar badawczy północnego Hornsundu oraz okolic naszej Stacji Polarnej na przedpolu 

Lodowca Werenskiolda. To dzięki pracy Marka w moich badaniach pojawiło się rozpoznanie stanu 

wieloletniej zmarzliny przy wykorzystaniu sondowań geofizycznych (tomografia elektrooporowa), w 

których moim zdaniem Marek jest krajowym liderem.  

Badania, które zrealizowałem w ramach mojego osiągnięcia habilitacyjnego nie powiodłyby 

się, gdyby nie moja współpraca z Dr Michaelem Limem z Northumbria University. Mike, należy do 

grona wiodących badaczy wybrzeży skalistych. Jestem mu bardzo wdzięczny za pomoc merytoryczną 

oraz naszą naukową przyjaźń.  

Nie mógłbym również pominąć pracy terenowej i laboratoryjnej Zuzanny Świrad, która 

moim zdaniem ma wszelkie cechy i umiejętności, aby stać się wiodącą polską geomorfolożką 
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wybrzeży. Bardzo się cieszę, że Zuzanna posłuchała mojej rady i podjęła studia doktoranckie na 

moim stary wydziale w Durham. Mam nadzieję, że będę w stanie pomóc jej w powrocie do Polski i 

zrealizować z nią kolejny ciekawy projekt. 

Nie mogę zapomnieć o moim ‘wybrzeżowym’ przyjacielu prof. Piotrkowi Zagórskiemu. Piotr 

wprowadzał mnie w fascynujący świat badań wybrzeży svalbardzkich i pokazał mi mozaikę wybrzeży 

w Bellsundzie.  

Jestem również ogromnie wdzięczny prof. Markowi Zajączkowskiego z IO PAN w Sopocie, 

którego prace naukowe ukształtowały moje zrozumienie procesów sedymentacyjnych w 

spitsbergeńskich fiordach, oraz który przez lata wspierał logistykę moich wypraw udzielając 

schronienia w chatce w Longyearbyen.   

Cztery wyprawy na Spitsbergen oraz dwie na Szetlandy Południowe, podczas których 

zbierałem dane i obserwacje do mojego osiągnięcia nie powiodłyby się, gdyby nie wsparcie terenowe, 

które zapewnili mi moi studenci Marek Jaskólski i Łukasz Pawłowski oraz niezastąpiony i jedyny w 

swoim rodzaju nasz instytutowy techniczny - Piotr Modzel. Chłopacy oraz Piotr byli dobrymi 

duszami naszego zespołu i na ich barkach oraz umiejętnościach technicznych oparte było 

powodzenie naszego programu monitoringowego oraz przeprowadzenie obserwacji terenowych. 

Trudno też sobie wyobrazić nasze wyprawy i całą ich logistyczną otoczkę bez wsparcia NAVIGI czyli 

niezastąpionych Sebastiana Grduszaka i Krzysztofa Makowskiego.  

Dziękuję również kapitanom Jerzemu Koszowi oraz Jurkowi Różańskiemu za transport 

moich zespołów i sprzętu podczas wypraw naukowych na Spitsbergen na niezatapialnej legendzie 

arktycznych wód czyli Eltaninie! 

Jestem również bardzo wdzięczny wsparciu jakie otrzymałem od załóg dwóch polskich stacji 

polarnych - PPS w Hornsundzie oraz PSA w Zatoce Admiralicji. W szczególności dziękuję Włodkowi 

Sielskiemu i Darkowi Puczko za pomoc w zrealizowaniu moich wypraw. Osobne podziękowania 

przekazuję dr hab. Robertowi Bialikowi, który włożył ogrom pracy w odbudową Stacji Arctowskiego 

i pomógł zrealizować moje marzenie o badaniach w Antarktyce. W ostatnich dniach całe polskie 

środowisko polarne świętuje decyzję o przyznaniu środków na budowę nowej Stacji Arctowskiego, 

wielka w tym zasługa właśnie Roberta!  

O Antarktyce i wyprawach na Południe od lat wspominał mi prof. Grzegorz Rachlewicz, który od 

lat wspiera mnie w pracy akademickiej i był niezastąpiony zarówno w terenie jak i w życiowych 

dylematach. Grzegorz wychował całe pokolenie młodych badaczy z poznańskiego ośrodka i zawsze 

będzie dla nas naszym ‘polarnym ojcem’.  

Jestem też głęboko przekonany, że koncepcja moich badań wybrzeży skalistych zrodziła się w trakcie 

spacerów wzdłuż wybrzeży Zatoki Petunia z prof. Andrzejem Kostrzewskim. To w trakcie tych 

spacerów i wielogodzinnych rozmów o teorii funkcjonowania geoekosystemu polarnego zapadał 
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decyzja o podjęciu się badań strefy wybrzeża. Profesor, który jest nestorem polskiej geografii 

zapewnił mi wyjątkowy start w pracy badawczej i przez lata służył radą, gdy tylko tego 

potrzebowałem. Co więcej, w 2018 towarzyszył nam podczas wyprawy na Wyspę Króla Jerzego.  

Chciałem również podziękować Kubie Małeckiemu za nasze wspólne prace łączące zagadnienia 

lodowcowo-wybrzeżowe oraz Filipowi Duszyńskiemu, który wprowadził mnie w badania sudeckie.  

Nie potrafiłbym też zliczyć ilości papierów, pieczątek, dokumentów i faktur, które pomogły mi 

zebrać, opisać, przechować, rozwiązać rozliczyć Agnieszka Moska, Joasia Szopa, Nina Wabnik, 

Monika Krawczyńska, Gosia Śpiewak, Joasia Łata oraz Aurelia Przyborska, czyli nasz wydziałowy 

zespół administracyjno-biurowy.  

Chciałem również podziękować Narodowemu Centrum Nauki, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Uniwersytetowi Wrocławskiemu za sfinansowanie 

moich badań.  

Wielu wyzwań i problemów, które pojawiły się w trakcie ostatnich lat i prac nad habilitacyjnym 

osiągnieciem nie pokonałbym, gdyby nie wsparcie duchowe Ojców Dominikanów Wojciecha 

Jezienickiego oraz Adama Szustaka.  

 


