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Zakład Geomorfologii 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Piotra Zbigniewa Kusztala 

pt. „Ewolucja doliny Czarnej Koneckiej między Stąporkowem a Sielpią Wielką 

w późnym vistulianie i holocenie” 

 

Podstawą przygotowania oceny była Uchwała nr 4/2022 Rady Naukowej Instytutu 

Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 

31 marca 2022 roku. Przedmiotem recenzji jest rozprawa mgr Piotra Zbigniewa Kusztala pt. 

„Ewolucja doliny Czarnej Koneckiej między Stąporkowem a Sielpią Wielką w późnym 

vistulianie i holocenie” wykonana w Zakładzie Geomorfologii i Geoarcheologii Instytutu 

Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod opieką 

naukową dr hab. Tomasza Kalickiego, prof. UJK. 

Opiniowana praca doktorska Pana mgr Piotra Zbigniewa Kusztala wpisuje się 

w tematykę interdyscyplinarnych badań poświęconych poźnoglacjalnej i holoceńskiej 

transformacji dolin i systemów fluwialnych pod wpływem uwarunkowań naturalnych 

i antropogenicznych. Problematyka ta jest nadal aktualna, chociaż rozwijana od kilkudziesięciu 

lat w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Umiejscawia to ocenianą rozprawę 

w aktualnym nurcie badań paleogeograficznych związanych z uwarunkowaniami zmian 

środowiska i ich chronologii zapisanymi w rzeźbie i osadach den dolin. 

Rozprawa poświęcona jest późnoglacjalnej i holoceńskiej ewolucji wyżynnego systemu 

fluwialnego znajdującego się na obszarze północno-zachodniego mezozoicznego obrzeżenia 

Gór Świętokrzyskich. Dotychczas w literaturze dotyczącej ewolucji systemów dolinnych 

w regionie świętokrzyskim zwracano szczególną uwagę na uwarunkowania lokalne rozwoju 

dolin, zwłaszcza morfostrukturę i tektonikę podłoża, wpływ działalności prehistorycznej 

i historycznej człowieka. Opracowania te obejmowały zazwyczaj większe doliny rzeczne lub 

doliny trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. W ujęciu stratygraficznym poświęcone były 

głównie subatlantyckim przemianom den dolin. Oceniana rozprawa sięga swoim zakresem do 

okresu późnego glacjału i dotyczy doliny III rzędu, zatem uzupełnia istniejącą lukę w zakresie 
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poznania czwartorzędowej ewolucji dolin obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Z tego względu 

należy uznać, że tematyka i zakres czasowy rozprawy są w pełni uzasadnione. 

 

Rozprawa jest zwartym, monograficznym i obszernym opracowaniem obejmującym 285 

stron oraz 2 załączniki. Podzielona jest na 7 rozdziałów zwierających 182 ryciny i 36 tabel. 

Pracę rozpoczyna krótki Wstęp (Rozdział 1), w którym Autor uzasadnia celowość 

swoich badań, odnosi się do źródeł finansowania i współpracowników na etapie realizacji prac 

terenowych. Ten fragment rozprawy zdaniem Recenzenta równie dobrze mógłby stanowić część 

końcową rozdziału 3, w którym prezentowane są metody badawcze. 

Rozdział 2 to obszerny przegląd dotychczasowego stanu badań ewolucji dolin 

w późnym glacjale i holocenie. Rozdział liczy 16 stron i podzielony jest na kilka podrozdziałów. 

Autor podczas przygotowywania swojej rozprawy skorzystał z 458 pozycji literatury, w tym 196 

pozycji obcojęzycznych. Na wysoką ocenę zasługuje ujęcie historyczne problematyki 

badawczej oraz odrębne, problemowe omówienie dotychczasowego stanu badań ewolucji 

systemów dolinnych w regionie świętokrzyskim. Takie podejście umożliwiło Autorowi 

sformułowanie własnych celów badawczych oraz jednoznaczne wskazanie braków 

w rozpoznaniu etapów rozwoju dolin w obszarze północno-zachodniego obrzeżenia Gór 

Świętokrzyskich. Dokonany przegląd literatury wskazał też odrębność przyjętego w pracy 

obszaru badań i uwarunkowań rozwoju zlokalizowanych w nim dolin w porównaniu z trzonem 

paleozoicznym Gór Świętokrzyskich lub innymi regionami wyżynnymi. 

W Rozdziale 3 zatytułowanym: Cele, zakres i metody badań Autor rozprawy 

sformułował cel główny i cele szczegółowe pracy (podrozdział 3.1), oraz omówił zastosowane 

metody badawcze (podrozdział 3.2).  

Zasadniczym celem pracy było rozpoznanie głównych etapów ewolucji doliny Czarnej 

Koneckiej między Stąporkowem a Siepią Wielką oraz wskazanie uwarunkowań naturalnych 

i antropogenicznych jej rozwoju w późnym vistulianie i holocenie. Autor sformułował również 

kilka celów szczegółowych:  

• określenie liczby, budowy, genezy i wieku poziomów dolinnych, 

• poznanie chronologii i uwarunkowań zmian rozwinięcia, parametrów i poziomu koryta, 

• charakterystyka wykształcenia aluwiów i typu sedymentacji, 

• ustalenie roli antropopresji w ewolucji równiny zalewowej i koryta Czarnej Koneckiej, 

• poznanie różnic w ewolucji badanej doliny w odcinkach o różnej szerokości i skali 

skaskadowania koryta zaporami. 
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Autor przyjął założenie, że położenie badanej doliny poza trzonem paleozoicznym Gór 

Świętokrzyskich, na wyżynnym, niekrasowym obszarze, nieaktywnym tektonicznie, w zasięgu 

Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (SOP) decyduje, iż pierwszoplanowymi czynnikami 

wpływającymi na ewolucję badanej doliny będą zmiany klimatu (czynnik ponadregionalny) 

oraz działalność człowieka i lokalne uwarunkowania środowiskowe (traktowane jako czynniki 

regionalne lub lokalne). Cel pracy jest jasno sformułowany, chociaż zdaniem Recenzenta 

zbędne jest w podrozdziale 3.1 zatytułowanym Cele i zakres badań odwołanie do literatury przy 

uzasadnieniu sformułowania celów szczegółowych, gdyż obszerny i problemowy przegląd 

literatury wykonany w podrozdziale 2.2 – Podsumowanie badań w regionie świętokrzyskim, 

w pełni uzasadnia ich sformułowanie.  

W kolejnych podrozdziałach (3.2 do 3.4) szczegółowo omówione zostały prace 

terenowe, badania laboratoryjne oraz metody opracowań kameralnych. Zdaniem Recenzenta 

korzystniejsze, dla przejrzystości pracy było by rozdzielenie celu i metod badawczych, jako 

odrębnych rozdziałów (nie jako podrozdziały). Na wysoką ocenę zasługuje szczegółowość 

zrealizowanych badań terenowych, duża liczba wierceń i odsłonięć. Autor dla realizacji 

postawionego celu zastosował różne metody w tym analizy sedymentologiczne, 

dendrochronologiczne, datowania radiowęglowe, TL i OSL, jak również palinologię. 

Wykorzystane zostały także zróżnicowane materiały kartograficzne oraz dokumentacja 

Archeologicznego Zdjęcia Polski. Autor w tekście pracy jasno przedstawił stosowane podziały 

np. frakcji czy stopnia wysortowania osadów oraz ustosunkował się do wykorzystanej 

chronostratygrafii vistulianu i holocenu, faz wzmożonej aktywności fluwialnej i periodyzacji 

historycznej. Metody są poprawie, chociaż w niektórych fragmentach zbyt szczegółowo 

opisane, gdyż w zakresie badań paleogeograficznych są to w większości metody standardowe. 

Istotnym uzupełnieniem przy opisie kartowania geomorfologicznego było by podanie skali, 

w jakiej było ono wykonywane w terenie oraz informacji czy na etapie realizacji wierceń 

i odsłonięć dokonano precyzyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, które powinny być 

wykorzystane do tworzenia przekrojów paleokoryt z naniesionymi poszczególnymi profilami – 

takie przestrzenne ich powiązanie jest bowiem istotne na etapie zestawienia i interpretacji 

wyników analiz osadów. 

Dobór metod badawczych jest poprawny i właściwy dla interdyscyplinarnego charakteru 

rozprawy. Zastosowanie szerokiego spektrum metod było wręcz konieczne w opracowaniu 

podejmującym problematykę paleogeograficzną i jest to niewątpliwie zaletą ocenianej 

rozprawy. Podkreślić należy również współpracę naukową Autora ze specjalistami z innych 

ośrodków np. z Uniwersytetu Masaryka w Brnie czy innymi Doktorantami UJK 
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specjalizującymi się w badaniach archeologicznych lub interpretacji materiałów 

kartograficznych. 

Rozdział 4 zatytułowany Położenie i tło przyrodniczo-historyczne obszaru badań 

zawiera charakterystykę obszaru w klasycznym ujęciu nawiązującym do poszczególnych 

elementów środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka. W podrozdziale 4.1 Autor 

przedstawia położenie badanego odcinka Czarnej Koneckiej – w pierwszej kolejności na 

Numerycznym Modelu Terenu obszaru SOP – rycina 1 (strona 36), a dopiero później na tle 

jednostek podziału fizycznogeograficznego – rycina 2 (strona 37), przy czym rycinę 1. Autor 

cytuje w miejscu, gdzie pisze, że Czarna Konecka „…odwadnia północno-zachodnie 

mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich…” – informacja ta (obrzeżenie mezozoiczne) nie 

jest zobrazowana na rycinie 1. Właściwsze byłoby tu podanie w tekście informacji jedynie 

o położeniu fizycznogeograficznym, natomiast lokalizację badanej doliny na tle granic SOP 

należałoby umieści w części dotyczącej rozwoju gospodarczego regionu. Kolejny podrozdział 

4.2 zawiera obszerną charakterystykę budowy geologicznej z uwzględnieniem opisu blokowej 

struktury podłoża i zróżnicowania litologicznego skał. Rzeźba terenu omówiona jest 

w podrozdziale 4.3 – Autor przedstawił zarówno jej rozwój w kenozoiku jak i współczesne 

zróżnicowanie. Warto byłoby ten podrozdział uzupełnić o krótką charakterystykę 

współczesnych procesów rzeźbotwórczych. W kolejnym podrozdziale (4.4) Doktorant opisał 

klimat obszaru ze szczególnym uwzględnieniem ekstremów opadowych, istotnych ze względu 

na wezbrania modelujące dna dolin. Stosunki wodne opisane zostały w podrozdziale 4.5, 

natomiast gleby w podrozdziale 4.6 – obydwa te fragment pracy są poprawnie przygotowane 

i dobrze ilustrowane mapami, zdjęciami i tabelami. Zakres zawartych w nich informacji jest 

szeroki i nie budzi zastrzeżeń Recenzenta. W podrozdziale 4.7 przedstawiona jest szata roślinna 

obszaru badań, jak również jej przemiany od młodszego dryasu w oparciu o wyniki badań prof. 

K. Szczepanka (1961). Charakterystyka świata zwierzęcego (podrozdział 4.8) skupia się na 

bytowaniu i działalności bobrów mających największe znaczenie dla rozwoju systemów 

fluwialnych. Efekty ich działalności Autor udokumentował także w swoim obszarze badań.  

Odrębną, jak się wydaje część charakterystyki obszaru badań stanowi podrozdział 4.9 

zatytułowany Działalność człowieka. Zdaniem Recenzenta ta część rozprawy mogłaby mieć 

rangę odrębnego rozdziału, zwłaszcza, że jest dość obszerna (21,5 strony) i niezwykle istotna 

dla etapu późniejszego wnioskowania. Ta część pracy dokumentuje odrębność rozwoju 

gospodarczego obszaru badań w porównaniu np. wyżynami lessowymi, gdzie wykazany jest 

istotny wpływ osadnictwa i rolnictwa środkowego neolitu na rozwój rzeźby. W dolinie Czarnej 

Koneckiej wyraźnie udokumentowany został narastający wpływ działalności człowieka 
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w czasach historycznych. Jest to niezwykle interesująca i bogato udokumentowana część pracy 

– zdaniem Recenzenta zasługuje ona na osobne opublikowanie. Umiejętne wykorzystanie 

materiałów archeologicznych, historycznych źródeł kartograficznych, jak również własne 

badania terenowe Autora dały pełny i dobrze udokumentowany graficznie obraz przemian 

osadniczych i gospodarczych w regionie. 

Najważniejszą część pracy stanowi Rozdział 5 zatytułowany Wyniki badań 

paleogeograficznych. Jest w nim bardzo szczegółowo i wyczerpująco udokumentowane 

zróżnicowanie rzeźby i osadów doliny w dwóch odcinkach badawczych: Stąporków-Janów 

(odcinek A; 13 stanowisk badawczych), oraz Janów-Sielpia Wielka (odcinek B; 21 stanowisk 

badawczych). Opis doliny i osadów budujących poszczególne poziomy terasowe w dwóch 

odcinkach jest obszerny – łącznie 117 stron, ale uporządkowany i logicznie ułożony. Ta część 

rozprawy posiada bardzo dobrą dokumentację graficzną, poprawną pod względem 

merytorycznym i edytorskim, co zasługuje na szczególne podkreślenie – ryciny są czytelne, 

w pełni objaśnialne, przygotowane bardzo starannie i kompatybilne z tekstem. Ogrom części 

faktograficznej (wyniki badań terenowych, analiz sedymentologicznych i datowań) połączony 

jest od razu z interpretacją, co w niektórych fragmentach utrudnia porównanie wyników 

z poszczególnych stanowisk. Nie jest to jednak błędem, może lepszym rozwiązaniem było by 

wyraźne rozdzielenie wyników od ich interpretacji. Szczęśliwie opis rzeźby i osadów 

budujących poziomy terasowe w dwóch odcinkach doliny (odcinki: A, B) kończą się syntezą 

wyników w ujęciu paleogeograficznym (podrozdziały 5.1.2 oraz 5.2.2), pokazującą 

prawidłowości i różnice w rozwoju badanych odcinków doliny. Te dwa podrozdziały 

syntetyczne zdaniem Recenzenta są wyrazem dojrzałości naukowej Doktoranta, który z ogromu 

własnych wyników badań potrafił wyznaczyć główne etapy ewolucji doliny w ujęciu 

chronologicznym w okresie późny vistulian – holocen, z jednoczesnym rozróżnieniem 

poszczególnych fluwialnych środowisk sedymentacyjnych. Omawiane fragmenty rozprawy 

umiejętnie łączą morfologię doliny z dynamiczną interpretacją cech teksturalnych i struktury 

osadów oraz wynikami licznych datowań. Autor w pełni udokumentował rozwój badanej doliny 

w nawiązaniu do zmian klimatu i narastającej antropopresji. Cennym uzupełnieniem tej części 

rozprawy było by podanie informacji w jakim czasie i jak szybko następowały zmiany 

rozwinięcia koryta na równinie zalewowej oraz jaka była szacunkowa głębokość paleokoryt 

określona na podstawie miąższości osadów wypełniających odcięte zakola. 

Rozdział 6 zatytułowany Podsumowanie i wnioski jest bardzo obszerny (obejmuje pięć 

podrozdziałów – w sumie 40 stron) i łączy w sobie bardzo ważne, lecz odrębne uogólnienia 

i prawidłowości. Zdaniem Recenzenta właściwym było by rozbicie go na 5 części rangi 



 6 

rozdziałów nawiązujących do celu głównego i celów szczegółowych. Podrozdział 6.4 Rozwój 

doliny – rola klimatu, człowieka i warunków lokalnych oraz podrozdział 6.5 Rozwój doliny na 

tle ewolucji dolin środkowoeuropejskich to jest najważniejsze interpretacyjne i podsumowujące 

części pracy nawiązujące do jej głównego celu. Autor przedstawił rozwój badanej doliny 

i odniósł wyniki swoich badań do prac innych autorów. 

Rozprawę kończy Rozdział 7 zatytułowany Wnioski końcowe. Wnioski są poprawnie 

sformułowane, chociaż koniecznym wydaje się także ich uzupełnienie o sformułowania/wnioski 

dotyczące ewolucji doliny Czarnej Koneckiej jako fluwialnego systemu dolinnego 

uprzemysłowionych obszarów wyżynnych – szczególnie w kontekście uwarunkowań. 

Rozważania te Autor zamieścił w rozdziale 6 jednak nie sformułował w oparciu o nie 

ponadregionalnego wniosku. W rozdziale Wnioski końcowe Autor zamieścił rycinę (rycina 182) 

obrazującą główne etapy ewolucji doliny i hierarchiczne uporządkowanie uwarunkowań jej 

rozwoju. Rycina ta była właściwym uzupełnieniem podrozdziału 6.4 Rozwój doliny – rola 

klimatu, człowieka i warunków lokalnych. 

 

Do głównych osiągnięć Rozprawy zaliczyć należy:  

1. Rozpoznanie głównych etapów ewolucji doliny Czarnej Koneckiej między Stąporkowem 

a Sielpią Wielką oraz wskazanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na jej 

kształtowanie w późnym vistulianie i holocenie; 

2. Powiązanie ewolucji systemu fluwialnego Czarnej Koneckiej oraz intensywności procesów 

fluwialnych, stokowych i eolicznych z teksturą i strukturą osadów budujących 

różnowiekowe poziomy terasowe i paleokoryta; 

3. Określenie związku między położeniem starorzeczy a typem ich wypełnienia będącym 

zapisem intensywności procesów fluwialnych i stokowych; 

4. Poznanie zmian rozwinięcia, parametrów i poziomu koryta od schyłku młodszego 

pleniglacjału, a w szczególności rozpoznanie jednego z dwóch najstarszych 

makromeandrów znanych z obszaru na północ od Karpat i udokumentowanie 

funkcjonowania koryta o przejściowym rozwinięciu meandrowo-roztokowym, które 

opisywane jest również przykładowo w dolinie dolnego Sanu, dolinie Mozy, Warty;  

5. Powiązanie zmian dynamiki procesów fluwialnych ze zmianami klimatu oraz czynnikami 

regionalnymi i lokalnymi w tym: 

a. udokumentowanie agradacji w całym okresie późnego glacjału, 

b. stwierdzenie braku synchroniczności transformacji koryta Czarnej Koneckiej oraz 

    typu sedymentacji z regionalnymi fazami wzmożonej aktywności fluwialnej w eo-,  
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    mezo- i wczesnym neoholocenie, 

c. powiązanie rozwoju doliny czarnej Koneckiej z rodzajem, skalą i czasem trwania  

    antropopresji w młodszym subatlantyku. 

 

Podsumowanie 

Recenzowana rozprawa jest obszernym, wielowątkowym opracowaniem odnoszącym się 

do późnoglacjalnej i holoceńskiej ewolucji doliny Czarnej Koneckiej w odcinku między 

Stąporkowem a Sielpią Wielką. Cel pracy został jasno sformułowany i w pełni zrealizowany. 

Struktura pracy jest logiczna, chociaż zdaniem Recenzenta niektóre z jej części stanowić by 

mogły osobne rozdziały a nie podrozdziały (podrozdziały 3.2 do 3.4; podrozdział 4.9, oraz 

podrozdziały 6.1 do 6.5). Należy zaznaczyć, że oceniana rozprawa oparta jest na bardzo solidnie 

zebranym i bardzo dobrze opracowanym materiale dokumentacyjnym. W istotny sposób 

uzupełnia ona lukę w badaniach paleogeograficznych północno-zachodniego obrzeżenia Gór 

Świętokrzyskich. Opracowanie dowodzi, że jego Autor potrafi sformułować problem badawczy, 

właściwie zaplanować i zrealizować badania własne oraz z dużą dojrzałością naukową 

zinterpretować uzyskane wyniki. Doktorant wykazał się nie tylko doskonałą wiedzą teoretyczną, 

ale również praktyczną w zakresie realizacji badań naukowych. Na wysoką ocenę zasługuje 

bardzo dobry, staranny i profesjonalny język rozprawy oraz doskonała znajomość literatury 

przedmiotu.  

 

Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę moją wysoką ocenę recenzowanej rozprawy stwierdzam, że 

spełnia ona wymogi formalne i merytoryczne stawiane rozprawom doktorskim, określone 

w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze 

zm.), może być podstawą publicznej obrony i wnoszę do Rady Naukowej Instytutu 

Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o dopuszczenie mgr 

Piotra Zbigniewa Kusztala do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                               dr hab. Anna Michno, prof. UJ 


