
 

 

  

 

Uchwała nr 37 /2019 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

     z dnia 24 czerwca 2019 r.  
 

w sprawie rekomendacji dra Mateusza Strzeleckiego do nagrody Wrocławskiego Oddziału 

Polskiej Akademii Nauk „ Iuvenes Wratislaviae” 

 

                    Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala 

co następuje :    § 1  

Rekomenduje się dra Mateusza Strzeleckiego do nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej 

Akademii Nauk „Iuvenes Wratislaviae” za osiągnięcie „Mechanizmy kontrolujące rozwój 
wybrzeży skalnych w klimatach polarnych”  

Uzasadnienie  

Osiągnięcie naukowe doktora Mateusza Strzeleckiego pt. „Mechanizmy kontrolujące rozwój 

wybrzeży skalistych w klimatach polarnych” składa się z sześciu publikacji, w tym jednego 

współautorskiego rozdziału w brytyjskiej monografii naukowej, jednego wyłącznie własnego i 

trzech współautorskich artykułów w czasopismach naukowych z listy A MNiSW (a więc także JCR) 

oraz jednego rozdziału w polskiej monografii naukowej .  

Cykl publikacji obejmuje szerokie spektrum zagadnień jednego z głównych nurtów geomorfologii 

stref polarnych, a uzyskane wyniki (wnioski) bardzo poszerzają i pogłębiają podstawową wiedzę 

na temat uwarunkowań i przebiegu rozwoju wybrzeży skalistych w Arktyce oraz (w mniejszym 

stopniu) Antarktyce. Dr Mateusz Strzelecki udowodnił kilka wcześniej wysuwanych hipotez, 

jedną przynajmniej zakwestionował, a także odkrył zupełnie nowe prawidłowości dotyczące 

rozwoju rzeźby tych wybrzeży. Wnioski na temat nowych prawidłowości są oryginalne i szeroko 

dyskutowane na forum międzynarodowym. Tezy stawiane w publikacjach są doskonale 

udokumentowane. Niewątpliwym plusem tych publikacji jest wnikliwe przedyskutowanie – w 

nawiązaniu do literatury światowej – innych badań z tego zakresu. Jak chodzi o metodykę 

opisanych badań, to jest ona – przynajmniej w strefach polarnych – nowatorska z pełnym 

wykorzystaniem możliwości, jakie dają najnowsze technologie.  

Przedstawione do nagrody osiągnięcie naukowe dobrze wpisuje się w cykl prac ukazujących się 

w literaturze światowej w XXI wieku jako pewnego rodzaju novum w literaturze 

geomorfologicznej. 

Rada Wydziału potwierdza, że osiągnięcie dra Mateusza Strzeleckiego stanowi podstawę do 

przyznania nagrody Wrocławskiego Oddziału PAN „Iuwenus Wratislaviae „  

      § 2  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                   Przewodniczący Rady Wydziału  

       

Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 


