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R E C E N Z J A 

osiagniecia naukowego pt. „Zbiorowiska bakteryjne i archeonowe ekstremalnych srodowisk 

o roznym stopniu zasolenia" 

oraz dorobku naukowego, dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej 

^ dr Agnieszki Kalwasinskiej 

w zwiqzku z postf powaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne 

Podstaw^ wykonania Recenzji jest pismo Przewodnicz^cego Rady Naukowej w dyscyplinie 

nauki biologiczne Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu (26-DWNBiW.5211.1.2020) z dnia 1 

grudnia 2020 r. z informacj^ o powolaniu mnie przez Rad? Naukowy (uchwala nr 68/2020 z dnia 27 

listopada 2020 r.) na recenzenta komisji w post^powaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Kalwasinskiej. 

Recenzje zawieraj^c^ ocen^ osiagniecia naukowego oraz istotnej dzialalnosci naukowej, 

dydaktycznej i organizacyjnej dr Agnieszki Kalwasinskiej wykonaiam na podstawie dokumentacji 

sporz^dzonej zgodnie z wytycznymi podanymi przez Rad^ Doskonatosci Naukowej 

(https://wvvw.rdn.gov.pL^postepowanie-habilitacyine.wymagania-dokumentacyjne-vvnioskow-w^ 

spravvie-nadama-stopnia-doktora-habiUtowanego.html) na postawie kompetencji wyrazonej w art. 

221 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U . z 2018 r. 

poz. 1668 ze zm.). Zawierata ona: 

- wniosek dr Agnieszki Kalwasinskiej z dnia 14.05.2020 r. o przeprowadzenie post^powania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych 

w dyscyplinie nauki biologiczne; 

- dane Habilitantki (zal^cznik nr 1); 

- kopie Dyplomu Habilitantki, potwierdzaj^c^ posiadanie stopnia doktora (zat^cznik nr 2 ) ; 



- autoreferat prezentuj^cy: przebieg kariery zawodowej dr Agnieszki Kalwasinskiej, osiagniecia 

naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie (zal^cznik nr 3); 

- wykaz osi^gniec naukowych, stanowi^cych znaczny wklad w rozwoj dyscypliny nauki 

biologiczne (zal^cznik nr 4); 

- kopie publikacji stanowiqcych osi^gniecie naukowe Habilitantki zatytulowane „Zbiorowiska 

bakteryjne i archeonowe ekstremalnych srodowisk o roznym stopniu zasolenia" wraz 

w oswiadczeniami wspolautorow prac zbiorowych, wchodz^cych w sklad jednotematycznego 

cyklu publikacji, okreslaj^ce ich indywidualny wklad w powstanie poszczegolnych artykulow; 

- wykaz publikacji wraz z kopiami wazniejszych artykulow naukowych z dorobku naukowego 

Wnioskodawczyni; 

- dokumentacje w jezyku angielskim zawieraj^c^: wniosek dr Agnieszki Kalwasinskiej, dane 

osobowe, autoreferat przedstawiaj^cy osiagniecia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne 

i popularyzatorskie Habilitantki. 

Przedlozona mi do oceny dokumentacja osiagniecia naukowego i caloksztaltu aktywnosci 

naukowej jest kompletna i zawiera wszystkie informacje niezbedne do sporz^dzenia oceny zgodnie 

z kryteriami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce z 20 lipca 2018 r. z pozniejszymi 

zmianami (Dz. U . 2018, poz. 1668, Dz. U . 2020, poz. 85, 374, dalej: Ustawa). 

Podstawowe informacje o Habilitantce 

Pani dr Agnieszka Kalwasinska po obronie pracy pt. „Bakterie epifityczne grqzela zoltego Nuphar 

lutea L " uzyskala tytulu magistra biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Mikolaja Kopemika w Toruniu 1 lipca 2000 r. Po ukonczeniu studiow pracowala jako nauczyciel 

biologii w Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy w okresie od 1.09 2000 r. do 12.02.2001 r. Swoj^ 

kariere naukowo-dydaktyczn^ Habilitantka rozpoczela 05.03.2001 r. obejmuj^c stanowisko asystenta 

w Zakladzie Mikrobiologii Wod i Sciekow (pozniejszy Zaklad Mikrobiologii Srodowiskowej 

i Biotechnologii) na Uniwersytecie Mikolaja Kopemika w Toruniu. W 2008 r. po obronie pracy pt. 

„Studium mikrobiologiczne Jeziora Chelmzyhskiego" wykonanej w Zakladzie Mikrobiologii 

Srodowiskowej i Biotechnologii (obecnie Katedra Mikrobiologii Srodowiskowej i Biotechnologii) 

pod kierunkiem prof, dr hab. Wojciecha Donderskiego Kandydatka uzyskala tytul doktora nauk 

biologicznych w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Mikolaja 

Kopemika w Toruniu. Recenzentami w przewodzie doktorskim Habilitantki byli: prof dr hab. 

Zbigniew Mudryk i prof, dr hab. Aleksander Swi^tecki. Pani dr Agnieszka Kalwasinska 

od 01.10.2010 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikrobiologii 
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Srodowiskowej i Biotechnologii na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu. W okresie 

od 01.10.2015 r. do 31.03.2016 r. Kandydatka przebywata na urlopie bezplatnym w zwi^zku 

z zagranicznym stazem podoktorskim, ktory odbyla jako stypendystka The Visby Programme 

2015/2016 w Deptartment Microbiology Swedish University of Agricultural Sciences, w Uppsali 

(Szwecja). 

Ocena osiagniecia naukowego. o ktorym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyzszym i Nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. poz. 1668) 

Przedstawione do oceny osi^gniecie naukowe „Zbiorowiska bakteryjne i archeonowe 

ekstremalnych srodowisk o roznym stopniu zasolenia" stanowi cykl szesciu jednotematycznych 

wspolautorskich prac oryginalnych, w ktorych dr Agnieszka Kalwasinska jest pierwszym 

i korespondencyjnym autorem. Wszystkie prace stanowi^ce osi^gniecie naukowe maj^ charakter 

eksperymentalny i opublikowane zostaly w latach 2015 - 2020 w czasopismach indeksowanych 

w bazie Journal Citation Reports (JCR): Polish Journal of Microbiology, Anionic Van 

Leeuwenhoek, Food Technology and Biotechnology, Science of the Total Environment, 

Geomicrobiology Journal i Applied and Environmental Microbiology. Wskaznik odzialywania tych 

czasopism (IF) , zgodnie z rokiem ukazania sie publikacji, wynosi od 0,750 do 5,589 a ich 

sumaryczny IF to 15,13. Wedlug wykazu czasopism naukowych MNiSW calkowita wartosc 

przedstawionych prac (w oparciu o rok publikacji) wynosi 400 punktow. Publikacje wchodz^ce 

w sklad osiagniecia naukowego byly cytowane (wedlug baz Web of Science) zgodnie z wnioskiem: 

13-krotnie i dotycz^ glownie dwoch prac, ktore ukazaly sie w latach 2015 - 2017. Cztery pozostale 

sposrod szesciu publikacji, wchodz^cych w sklad dziela naukowego to pozycje, ktore ukazaly sie 

niedawno (w latach 2018 - 2020). Bior^c pod uwage progresywny trend w cytowalnosci tych prac 

(na dzieh 15.01.2021 r. - 24 razy) widoczny jest wzrost ich pozycji na arenie miedzynarodowej, 

swiadcz^cy o wysokim i wartosciowym poziomie naukowym artykulow, stanowi^cych osi^gniecie 

naukowe Habilitantki. W przedlozonej do oceny dokumentacji brak jest niestety informacji 

dotycz^cej procentowego wkladu Kandydatki w powstanie poszczegolnych publikacji 

wspolautorskich. Jednakze pozycja pierwszego i korespondencyjnego autora wszystkich prac oraz 

opis wielu zadah. ktore wykonywala Pani dr Agnieszka Kalwasinska wskazuj^ na Jej kluczow^ role 

w procesie ich powstawania pocz^wszy od koncepcji badan. poprzez analizy laboratoryjne i 

opracowanie wynikow, do aktywnego udzialu w procesach publikacyjnych. Dol^czone oswiadczenia 

wspolautorow potwierdzaj^ wiod^c^ role Habilitantki w wyborze zagadnienia badawczego, 

planowaniu i wykonaniu doswiadczeh laboratoryjnych, opracowaniu wynikow badan (w tym 
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wszystkich analiz statystycznych), przygotowaniu maszynopisow oraz aktywny udzial w kolejnych 

etapach ich publikacji w czasopismach naukowych. Nalezy podkreslic, ze wszystkie prace 

stanowi^ce osi^gni^cie naukowe s^ efektem wspolpracy Kandydatki z badaczami reprezentuj^cymi 

rozne osrodki naukowe tj. Uniwersytet Loranda Eotvosa w Budapeszcie, Szkol? Glown^ 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i 

J^drzeja Sniadeckich w Bydgoszczy. 

Do prac dokumentuj^cych osi^gni^cie naukowe zatytulowane „Zbiorowiska bakteryjne 

i archeonowe ekstremalnych srodowisk o roznym stopniu zasolenia" nalezq: 

1. Kalwasinska A., Felfoldi, T., Walczak, M., Kosobucki, P. 2015. Physiology and molecular 

phylogeny of bacteria isolated from alkaline distillery lime. Polish Journal of Microbiology, 

64(4): 369-377 (IF2015=0,750; MNiSW=15 pkt.); 

2. Kalwasinska A., Feltoldi T., Szabo A., Deja Sikora E . , Kosobucki P., Walczak M. 2017. 

Microbial communities associated with the anthropogenic, highly alkaline environment of 

a saline soda lime, Poland. Antonie Van Leeuwenhoek, 110(7): 945-962 (1F2017=1,588; 

MNiSW=20 pkt.); 

3. Kalwasinska A., Jankiewicz U. , Felfoldi T., Burkowska But A., Swiontek Brzezinska M. 2018. 

Alkaline and halophilic protease production by Bacillus luteus H l l and its potential industrial 

applications. Food Technology and Biotechnology, 56(4): 553-561 (1F2018=1,517; 

MNiSW=25 pkt.); 

4. Kalwasinska A., Deja Sikora E . , Szabo A., Felfoldi T., Kosobucki P., Swiontek Brzezinska M., 

Walczak M. 2019a. Salino alkaline lime of anthropogenic origin a reservoir of diverse 

microbial communities. Science of the Total Environment, 655: 842-854 (1F2019=5,589; 

MNiSW=200 pkt.); 

5. Kalwasinska A., Deja Sikora E . , Szabo A., Krawiec A., Felfoldi T., Swiontek Brzezinska M., 

Walczak M. 2019b. Microbial communities of low temperature, saline groundwater used for 

therapeutical purposes in North Poland. Geomicrobiology Journal, 36(3): 212-223 

(IF2019=1.609; MNiSW=40 pkt.); 

6. Kalwasinska A., Krawiec A., Deja Sikora A., Gol^biewski M., Kosobucki P., Swiontek 

Brzezinska M., Walczak M. 2020. Microbial diversity in deep subsurface hot brines of the 

North West Poland: from a community structure to isolate characteristics. Applied and 

Environmental Microbiology, 86:e00252-20. https://doi.org/10.1128/AEM.00252-20. 

(1F2019=4,077; MNiSW=l00 pkt.). 

W mojej opinii, przedstawiony przez dr Agnieszk^ Kalwasinska tytul zbiorczy wybrany dla 

przedstawionego do oceny osiagniecia naukowego jest adekwatny do tresci wybranych prac. Zwarte 



tematycznie publikacje mialy na celu analiz^ zmian skiadu ilosciowego i jakosciowego (w tym: 

bioroznorodnosci i struktury) zbiorowisk bakteryjnych i archeonowych pod wplywem czynnikow 

fizyko-chemicznych w unikalnych, ekstremalnych srodowiskach sztucznych i naturalnych o roznym 

stopniu zasolenia a takze rozpoznanie fizjologii dominuj^cych izolatow pod wzgl^dem mozliwosci 

wykorzystania tych szczepow w roznych gal^ziach przemyslu i ochronie srodowiska. 

Pierwsze cztery prace {Kalwasinska i wsp., 2015: 2017; 2018 i 2019a), wchodz^ce w sklad 

osiagniecia naukowego, dotycz^ wielokierunkowych badan zbiorowisk mikroorganizmow w wapnie 

posodowym (uboczny produkt wytwarzania sody), stanowi^cego przyklad sztucznego srodowiska 

ekstremalnego, wynikaj^cego z dzialalnosci antropogenicznej. W powyzszych artykulach badaniom 

mikrobiologicznym poddawano roznorodne pod wzgl^dem wieku i wlasciwosci fizyko-chemicznych 

probki wapna o zroznicowanych poziomach zasolenia (okolo 2%, 14% i 26% NaCl). 

Zakres badan wst^pnych, przedstawionych w pierwszej pracy opublikowanej w Polish Journal of 

Microbiology, obejmowal analiz^ skiadu ilosciowego i taksonomicznego mikrobioty bakteryjnej 

wapna alkalicznego oraz okreslenie wlasciwosci biochemicznych wyizolowanych szczepow bakterii. 

Przeprowadzone oznaczenia wykazaty, ze liczebnosci mikroorganizmow w wapnie posodowym 

wahaiy sie od 10̂  do 10^ kom./g suchej masy a wyizolowane szczepy byly zroznicowane pod 

wzgledem taksonomicznym, fizjologicznym i biochemicznym. Sposrod uzyskanych izolatow 

dominowaly szczepy nalez^ce do rodzajow Bacillus i Halomonas, podczas gdy tylko niewielki udzial 

stanowity szczepy reprezentuj^ce rodzaje Planococcus i Microcella. Wsrod zidentyfikowanych 

bakterii znakomita wiekszosc nalezala do fakultatywnych alkalifili i umiarkowanych halofili. Jako 

szczegolnie istotne osi^gniecie o charakterze utylitamym bylo wykazanie aktywnosci enzymow 

amylolitycznych, lipolitycznych i proteolitycznych w tym: esterazy (C4), esterazy lipazy (C8), 

a-glukozydazy i fosfohydrolazy naftol-AS-BI u wiekszosci izolatow pozyskanych z wapna 

alkalicznego. Wskazuje to na mozliwosc wykorzystania bakterii alkalifilnych, aktywnych 

w warunkach wysokiego odczynu (pH 10) i zasolenia (3% NaCl), jako zrodel potencjalnie 

uzytecznych ekstremoenzymow w roznych galeziach przemyslu, medycynie i ochronie srodowiska. 

W drugiej pracy (Kalwasinska i wsp., 2017), wchodz^cej w sklad osiagniecia naukowego 

i opublikowanej w czasopismie Antonie Van Leeuwenhoek, Kandydatka przeanalizowala 

zroznicowanie bioroznorodnosci i skiadu zbiorowisk bakteryjnych zasiedlajacych dwa ekstremalne 

srodowiska: sztuczne (wapno posodowe) i naturalne (10-letnie solankowe poklady wapnia). 

Zastosowanie nowoczesnych technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania amplikonow 16S 

rDNA wykazaio zaskakuj^c^ roznorodnosc zbiorowisk bakteryjnych w wapnie posodowym. W tym 

ekstremalnym srodowisku sztucznym oznaczono sekwencje nalez^ce do mikroorganizmow 

reprezentuj^cych wszystkie trzy domeny zycia {Bacteria, Archaea, Eukarya), a wsrod nich 



sekwencje (''Candidatus Halobonum'"', Halorubrum, Salinibacter, Halomonas, Dunaliella, 

Etihalolhece, Synechococcus) swoiste dla skrajnie slonych ekosystemow takich jak np. Morze 

Martwe. Jako szczegolnie cenne z ekologicznego punkt widzenia uwazam, wykazanie, ze zmiany 

wilgotnosci, pH, zasolenia i temperatury determinuj^ bioroznorodnosc taksonomiczn^ mikrobioty 

bakteryjnej powoduj^c wi^ksze zroznicowanie zbiorowisk bakterii pod wzgledem skiadu 

rodzajowego w srodowisku sztucznym (wapno posodowe) w porownaniu do srodowiska naturalnego 

(10-letnie solankowe poklady wapnia), w ktorym warunki 54 bardziej stabilne. Uzyskane wyniki 

badan s^ istotne nie tylko z poznawczego (naukowego) punktu widzenia ale rowniez z faktu, ze staly 

sie one inspiracj^ Habilitantki do rozwoju potencjatu naukowego i doskonalenia warsztatu 

badawczego, poprzez zainteresowanie sie szczegolowymi badaniami molekulamymi dotyczacymi 

bioroznorodnosci sekwencji bakteryjnych i archeonowych. 

Kolejna publikacja (Kalwasinska i wsp., 2018) jest efektem zaangazowania Kandydatki w glebsz^ 

analize wysokiej aktywnosci proteolitycznej szczepu bakterii Bacillus luteus H l l , wyizolowanego 

ze zbiomika wapna posodowego w trakcie badan wstepnych opisanych w pracy (Kalwasinska i wsp., 

2015). W wyniku przeprowadzonych oznaczeh stwierdzono, ze produkowany przez izolat Bacillus 

luteus H I 1 enzym z grupy endoproteaz serynowych wykazywal wyj^tkow^ stabilnosc w warunkach 

wysokiego odczynu (do pH 12), stezenia soli (do 5M NaCl) i temperatury (45°C). Istotnym 

osi^gnieciem tych badan bylo okreslenie odpomosci halo-alkalicznej proteazy na dziatanie: 

niejonowych srodkow powierzchniowo czynnych (takich jak: SDS, Triton X-100, Tween 80, C T A B ) , 

detergentow, utleniaczy (H2O2), niektorych rozpuszczalnikow organicznych (w tym etanolu, acetonu, 

butanolu, metanolu) i jonow metali (np. Ba^^, Co^^, Cd^^, Fe^^). Uzyskane rezultaty badan 

dotycz^cych wlasciwosci enzymu odpowiedzialnego za aktywnosc proteolityczn^ Bacillus luteus 

H l l uwazam za szczegolnie cenne, aktualne a nawet poz^dane z punktu widzenia mozliwosci 

praktycznego ich zastosowania w wielu galeziach gospodarki (np. w przemysle chemicznym, 

spozywczym, farmaceutycznym lub procesach bioremediacji ekosystemow slonych). 

Czwarta publikacja (Kalwasinska i wsp., 2019a), wchodz^ca w sklad osiagniecia naukowego 

i opublikowana w Science of the Total Environment stanowi szczegolow^ i doglebn^ analize 

zroznicowania struktur bakteryjnych i archeonow w alkalicznym wapnie posodowym zroznicowym 

pod wzgledem zasolenia (od 2,3 do 25,5%), glebokosci zalegania (od 0 m do 2m p. p. t.) i czasu 

depozycji (od kilka miesiecy do kilku lat). W pobranych probkach oznaczano parametry chemiczne 

(pH, przewodnictwo, stezenie jonow chlorkowych, sodu i wapnia, calkowity wegiel organiczny, azot 

calkowity, azot organiczny, azot amonowy, fosfor calkowity oraz stezenie NaCl), ogoln^ liczbe 

bakterii (metodq mikroskopow^), przynaleznosc taksonomiczn^ bakterii i archeonow (metody 

sekwencjonowania nowej generacji - Next Generation Sequencing). Natomiast do szacowania 



bioroznorodnosci zbiorowisk bakteryjnych i archeonow wykorzystano wskaznik roznorodnosci 

Shannona. Uzyskane wyniki badan wykazaiy, ze zroznicowanie zbiorowisk bakteryjnych bylo 

wi^ksze pod wzgledem liczby rodzajow mikroorganizmow i wskaznika roznorodnosci Shannona 

(odpowiednio: 36 typow wsrod domeny Bacteria; Sobs = 116 - 585, H ' = 2,6 - 5,4) w stosunku 

do zbiorowisk archeonowych (odpowiednio: 8 typow wsrod domeny Archaea; Sobs = 7 - 9 0 , 

H ' = 1,7 - 3,7). Wsrod zbiorowisk bakteryjnych zaobserwowano dominacj? sekwencji bakteryjnych 

nalez^cych do Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes i Actinobacteria zblizon^ do struktury 

zbiorowisk bakteryjnych zasiedlajacych naturalne haloalkaliczne srodowiska wodne. Natomiast 

zbiorowiska archeonow charakteryzowaly si? przewag^ przedstawicieh klasy Halobacteria 

wykazuj^c podobiehstwo pod wzgledem struktury do zbiorowisk archeonow w ekstremalnie slonych 

i alkalicznych glebach oraz silnie zasolonych jeziorach. Istotnym osi^gni^ciem pracy bylo ustalenie 

ilosciowych proporcji pomi^dzy archeonami a bakteriami, ktore wynosily srednio okolo 0,5% 

w przypadku wapna o niskim i umiarkowanym poziomie zasolenia (odpowiednio: 2 i 14% NaCl), 

podczas gdy w przypadku wapna o najwyzszym poziomie zasolenia {26% NaCl) okolo Wo. 

Szczegolowa analiza skiadu zbiorowisk bakteryjnych i archeonowych wykazala takze zroznicowanie 

na poziomie rodzaju w zaleznosci od poziomu zasolenia wapna. Wapno o najnizszym st^zeniu soli 

(2%) charakteryzowalo si^ dominacj^ sekwencji z rodzajow: Marinobacter, Idiomarina 

i Pseudomonas, natomiast w wapnie o najwi^kszym stopniu zasolenia notowano wysoki udzial 

sekwencji z rodzajow Fodinibius i Halomonas. Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych 

dostarczyly rowniez cennych informacji dotycz^cych zaleznosci pomi^dzy parametrami 

chemicznymi srodowiska a mikroorganizmami je zasiedlaj^cymi. W przypadku zbiorowisk 

bakteryjnych stezenie soli i uwodnienie osadow negatywnie korelowaly z obserwowan^ liczbq 

gatunkow, wskaznikiem roznorodnosci i rownocennosci. Z kolei istotn^ dodatni^ korelacje 

stwierdzono pomi^dzy st^zeniem jonow wapnia, a liczby rodzajow bakteryjnych. Natomiast 

w zbiorowiskach archeonowych obserwowano istotn^ dodatni^ korelacje pomi^dzy st^zeniem soli 

i liczby rodzajow z domeny Archaea, podczas gdy w przypadku stopnia uwodnienia i stezenia 

biogenow istotne zaleznosci byly negatywne. 

Kolejne dwie publikacje {Kalwasinska i wsp., 2019b; Kalwasinska i wsp. 2020), zaliczone 

przez Habilitantka do osiagniecia naukowego, dotycz^ badan liczebnosci, okreslenia struktury 

i bioroznorodnosci zespolow mikroorganizmow w naturalnych solankach terapeutycznych 

zroznicowanych pod wzgledem mineralizacji ogolnej (TDS = 6 - 14%)), temperatury (<12 - 95°C) 

i glebokosci zalegania warstw wodonosnych. W pracy (Kalwasinska i wsp., 2019b) opublikowanej w 

Geomicrobiology Journal Kandydatka przedstawila wyniki badan zroznicowania ilosciowego 

i jakosciowego mikrobioty chlodnych (T < 12°C) wod solankowych w Kolobrzegu i Potczynie 



Zdroju. Natomiast w ostatniej publikacji (Kalwasinska i wsp. 2020), ktora ukazala si^ w Applied and 

Environmental Microbiology, badaniami mikrobiologicznymi obj^to wysoko zmineralizowane (TDS 

= 12 - 14%) solanki termalne (T = 67°C i 95°C), ujmowane z glebokosci okolo 1,6 i 2,6 km p.p.t., 

zlokalizowane na terenie Pyrzyc i Stargardu Sczecinskiego. Uzyskane wyniki badan wskazaty, ze 

sklad ilosciowy mikrobioty bakteryjnej solanek chlodnych i termalnych jest zblizony do ich populacji 

w wodach podziemnych. Habilitantka udowodnila takze, ze w probkach solanek zroznicowanych 

pod wzgledem termicznym zbiorowiska bakteryjne zasiedlaj^ce badane ekosystemy wykazywaly 

nisk^ bioroznorodnosc (liczby OTU pozyskane z solanek chlodnych i termicznych wynosily 

odpowiednio: 1 9 - 3 1 i 10 - 27 a indeksy bioroznorodnosci Shanona w solankach chlodnych 

i termicznych odpowiednio: 1,12 - 2,85 i 1,53 - 2,50). Z kolei sporadyczne wystepowanie sekwencji 

archeonowych zarowno w chlodnych wodach solankowych (liczba OTU = 1 zaklasyfikowane do 

Methanobacterium) jak i w solankach termalnych (liczba OTU = 1 nalez^ce do rzedu 

Thermoplasmatales w obrebie typu Thermoplasmatota) potwierdzily sformulowan^ we 

wczesniejszych badaniach hipoteze dr Agnieszki Kalwasinskiej o niewielkim udziale przedstawicieh 

domeny Archaea w strukturze zbiorowisk mikroorganizmow wod podziemnych. Istotnym 

osi^gnieciem tych badan bylo wykazanie, ze scisle okreslone i bardzo specyficzne dla danego 

stanowiska parametry fizyko-chemiczne osrodka skalnego sq odpowiedzialne za sklad zbiorowisk 

bakteryjnych w badanych ekosystemach podziemnych. Wskazuje na to wyniki dotycz^ce 

przynaleznosci taksonomicznej uzyskane metody sekwencjonowania nowej generacji (Next 

Generation Sequencing), ktore dowiodly zroznicowania struktur miedzy zbiorowiskami 

mikroorganizmow wod chlodnych i termalnych. Polegalo ono na dominacji sekwencji 

Proteobacteria na podobnych poziomach w obu typach wod i wiekszym udziale Firmicutes 

w solankach termalnych w porownaniu do solanek chlodnych (22 - 46% v 0.8 - 23%). W chlodnych 

solankach stwierdzono przewage sekwencji przynaleznych do rodzajow: Halomonas, Idiomarina, 

Pseudomonas, Acinetobacter oraz Desufovibrio i Desulfotignum podczas gdy w solankach 

geotermalnych w wiekszosci notowano sekwencje przypisane do Halothiobacillus oraz 

Methylobacterium. Ponadto dominacja szczepow Bacillus simplex wsrod izolatow pozyskanych w 

metodach hodowlanych z wapna posodowego jak i chlodnych solanek wskazala na ekstremalny 

charakter tego ekosystemu podziemnego. Natomiast w solankach geotermalnych wykazano przewage 

gatunku Bacillus paralicheniformis, charakteryzuj^cego sie wysokim wskaznikiem adaptacji 

temperaturowej oraz niskim stosunkiem zawartosci kwasow tluszczowych obecnych w blonach 

komorkowych, co pozwolito na zaliczenie badanego szczepu do grupy termofilnych/wysoce 

termotolerancyjnych organizmow. 
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Publikacje stanowi^ce osi^gniecie naukowe obejmuj^ bardzo istotne z poznawczego 

i utylitamego punktu widzenia zagadnienia rozpoznania unikalnych, ekstremalnych srodowisk 

sztucznych i naturalnych o roznym stopniu zasolenia pod wzgledem zmian bioroznorodnosci 

i struktury zespolow mikroorganizmow je zasiedlajacych, okreslenia czynnikow fizyko-chemicznych 

determinuj^cych t^ struktury oraz zbadanie fizjologii i potencjalnych mozliwosci wykorzystania 

konkretnych izolatow w przemysle i ochronie srodowiska. Podj^cie przez Habilitantka trudu 

zanalizowania skomplikowanych pod wzgledem mikrobiologicznym ekstremalnych srodowisk 

naturalnych i sztucznych zasluguje na peine uznanie. Pani dr Agnieszka Kalwasinska wykorzystuj^c 

nowoczesne metody badawcze (wysokoprzepustowe sekwencjonowanie amplikonow 16S rDNA, 

sekwencjonowanie calych genomow) w pelni zrealizowala zalozone cele i w znacznym stopniu 

wypelnila luk^ w dotychczasowej wiedzy dotycz^cej naturalnych i sztucznych srodowisk 

ekstremalnych i mikroorganizmow je zasiedlajacych. O mi^dzynarodowym zainteresowaniu 

tematyk^ badan podj^tych przez Habilitantka swiadczy fakt, ze przedstawione publikacje ukazaly si^ 

w bardzo dobrych czasopismach o zasi^gu swiatowym, co dodatkowo potwierdza wysoki poziom 

naukowy wykonanych badan. 

W podsumowaniu pragn? podkreslic, ze osi^gni^cie naukowe zatytulowane. „Zbiorowiska 

bakteryjne i archeonowe ekstremalnych srodowisk o roznym stopniu zasolenia" spelnia wszystkie 

kryteria wymagane w post^powaniu habilitacyjnym. Ma ono oryginalny charakter i stanowi znaczny 

wklad dr Agnieszki Kalwasinskiej w rozwoj reprezentowanej przez Habilitantka dyscypliny 

naukowej. Prace wchodz^ce w sklad osiagniecia naukowego zostaly opublikowane w czasopismach 

naukowych, w ktorych musialy zostac poddane szczegolowym recenzjom redakcyjnym. a ich 

pozytywny charakter swiadczy o wysokiej wartosci naukowej. Zatem stwierdzam, ze przedmiotowe 

osi^gni^cie naukowe spelnia kryteria okreslone w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyzszym i Nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U . 2018, poz. 1668). 

Biorqc pod uwag^ caloksztalt ocenianego osiqgni^cia naukowego, jego aplikacyjny 

i praktyczny aspekt, stwierdzam, ze Pani dr Agnieszka Kalwasinska, poprzez opublikowanie szesciu 

prac zatytulowanych dla potrzeb niniejszego post^powania habilitacyjnego „Zbiorowiska 

bakteryjne i archeonowe ekstremalnych srodowisk o roznym stopniu zasolenia", wniosla znaczqcy 

wklad do reprezentowanej dyscypliny naukowej, ktdrq jest biologia. 
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Ocena pozostalego opublikowanego dorobku naukowego, zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018. poz. 1668). 

Dorobek naukowy dr Agnieszki Kalwasinskiej, poza publikacjami stanowi^cymi osi^gni^cie 

naukowe. obejmuje 31 prac (w tym 24 po doktoracie), z ktorych 26 (w tym 19 po doktoracie) zostalo 

opublikowanych w czasopismach z bazy JCR o IF w zakresie od 0.308 do 3.611. Wsrod nich 

znajduj^ si^ takie prestizowe czasopisma jak: Biodegradation, Annals of Agricultural and 

Environmental Medicine, Clean - Soil, Air. Water, Current Microbiology, Environmental Science: 

processes & impacts. International Biodeterioration and Biodegradation, Extremophiles, Microbial 

Ecology, Journal of Polymers and the Environment. Uzupelnienie dorobku Habilitantki stanowi 1 

wspolautorstwo monografii w j^zyku polskim wraz 4 wspolautorskimi rozdzialami w monografii 

naukowej w j^zyku angielskim. Wszystkie prace nie wliczone do osiagniecia naukowego s^ 

wieloautorskie (od 2 do 7 osob). W szesnastu artykulach Habilitantka jest pierwszym autorem, w 

pi^tnastu drugim i trzecim autorem, a w pozostalych czwartym lub kolejnym. Niestety w 

dostarczonej dokumentacji brak jest informacji dotycz^cych procentowych udzialow Habilitantki w 

powstawanie poszczegolnych publikacji, nie wchodz^cych w sklad osiagniecia naukowego. Jednak 

biorqc po uwage fakt, ze w wielu z nich jest pierwszym autorem i pomyslodawc^ koncepcji badan 

lub wspolwykonawc^ odpowiedzialnym za: wykonanie badan laboratoryjnych i ich opracowanie w 

tym rowniez statystyczne, przygotowanie manuskryptow prac i ich korekty po recenzjach, nie budzi 

w^tpliwosci, iz udzial dr Agnieszki Kalwasinskiej w powstawaniu tych publikacji byl znaczqcy na 

etapie prowadzonych doswiadczeh i procesow edycyjnych. L^czna punktacja w zakresie dorobku 

naukowego, ktory nie zostal wiaczony do osiagniecia naukowego wynosi 667 pkt. MNiSW a ich 

sumaryczny Impact Factor to 31,819 z liczby cytowah wedlug bazy Web of Science - 172 (158 bez 

autocytowah) i sredniej cytowah na prace 6,37. Z analizy tresci prac wynika, ze pozycje stanowi^ce 

pozostaly dorobek naukowy (nie obejmuj^cy osiagniecia naukowego) Habilitantki klasyfikuj^ nurty 

badawcze mieszcz^ce sie w szerokim zakresie zagadnieh zwi^zanych z mikrobiologii srodowisk 

naturalnych, mikrobiologii przemyslow^ i biotechnologi^. Obejmuje one zmudne i dlugookresowe 

badania dotycz^ce: poznania funkcji mikroorganizmow w ekosystemach wod powierzchniowych 

i podziemnych, wplywu antropopresji na zbiorowiska mikroorganizmow, monitorowania jakosci 

i bezpieczehstwa mikrobiologicznego powietrza, w aspekcie rozprzestrzeniania sie bioaerozolu 

bakteryjnego i grzybowego w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, wokol obiektow 

komunalnych lub sluz^cych celom zdrowotnym, udzialu mikroorganizmow glebowych 

i ryzosferowych w procesie oczyszczania sciekow bytowo-gospodarczych, oceny wplywu 

pochodnych PHMG na przezywalnosc i aktywnosc enzymatyczn^ mikroorganizmow oraz 

10 



mozliwosci wykorzystania mikroorganizmow w procesach biotechnologicznych. Prezentowane przez 

Dr Agnieszke Kalwasinska rezultaty badan w opublikowanych pracach s^ oryginalne i dobrze 

udokumentowane materialami eksperymentalnymi a ich interpretacje zostaly oparte o bogate 

pismiennictwo reprezentuj^ce wspolczesne pogl^dy dotycz^ce analizowanych zjawisk. 

O pozycji i rozpoznawalnosci Pani dr Agnieszki Kalwasinskiej na arenie miedzynarodowej 

swiadczy wskazniki naukometryczne dotycz^ce calego dorobku naukowego (wraz z pracami 

stanowi^cymi osi^gniecie naukowe). Wedlug bazy Web of Science na dzieh 15.01.2021 r liczba 

cytowah prac, ktorych jest wspolautorem wynosila: 196 (174 - bez autocytowah), przy sredniej 

liczbie cytowah na pozycje 5,76, Index Hirscha - 9, sumaryczny IF - 46,949 oraz l^czna liczba 

punktow MNiSW - 1067 (zgodnie z rokiem wydania). Biorqc pod uwage wysokie wartosci tych 

parametrow nalezy uznac, ze badania Habilitantki zostaly dobrze przyjete przez srodowisko naukowe 

i ilustruji progresywny dynamike Jej rozwoju naukowego. Przedstawiony dorobek zasluguje na tym 

wieksze uznanie, ze badania terenowe i laboratoryjne prowadzone przez Kandydatke wymagajy 

od badacza niezwyklej pracowitosci, sumiennosci i samodyscypliny, ktore niewytpliwie cechujy 

dr Agnieszke Kalwasihsky. Wraz z aktywnosci^ publikacyjny wynikow swoich badan na lamach 

wysokiej rangi czasopism o zasiegu swiatowym Habilitantka aktywnie promowala wyniki swoich 

badan w trakcie krajowych i miedzynarodowych konferencji naukowych (9 wystypieh i 26 

doniesieh). 

Na wysoky ocene zasluguje rowniez aktywnosc naukowa Kandydatki w zakresie pozyskiwania 

funduszy na badania w drodze konkursow krajowych i zagranicznych. W poczytkowym okresie 

swojej pracy w latach 2002 - 2004 otrzymala dwukrotnie granty UMK (o nr 399-B i 463-B). 

W okresie od 2005 do 2012 roku kierowala dwoma grantami fmansowanymi ze srodkow 

pozauczelnianych (nr projektow 2PO4G05229 i N N304 39253). W 2013 r. byla glownym 

wykonawcy w projekcie pt. ..Opracowanie biotechnologiczne i wdrozenie do produkcji inokulantu 

mikrobiologicznego sluzycego do otrzymywania pasz wysokiej jakosci" fmansowanego w ramach 

programu E U Wzmocnienie regionalnego potencjalu badan i rozwoju technologii (RPKP.05.04.00-

04-004/122014-2015). 

O znaczycej pozycji Habilitantki na arenie miedzynarodowej swiadczy rowniez liczne recenzje 

prac naukowych, ktore wykonala na zlecenie kilkunastu redakcji renomowanych czasopism 

naukowych takich jak: Science of the Total Environment, International Journal of Environmental 

Health Research. Current Pharmaceutical Biotechnology, Journal of the Air & Waste Management 

Association, Environmental Monitoring and Assessment, Ecological Questions, Applied Biochemistry 

and Biotechnology, International Journal of Environment and Pollution iivmych.. 
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W ramach podnoszenie swoich kompetencji badawczych Kandydatka odbyla dwa staze. 

Pierwszy 5-cio dniowy w 2001 r. w Katedrze Mikrobiologii Srodowiskowej Wydzialu Ochrony 

Srodowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmihsko - Mazurskiego w Olsztynie. Drugi 6-cio 

miesi^czny (31.10.2015 - 31.03.2016) staz naukowy Habilitantka odbyla (w ramach projektu Visby 

2015/2016) w Department of Microbiology oraz Deprtment of Forest Mycology and Plant Pathology 

w Swedish University of Agricultural Sciences, w Uppsali (Szwecja). 

Pani dr Agnieszka Kalwasinska podnosila rowniez swoje kompetencje zawodowe uczestniczyc 

w nastepujycych szkoleniach i kursach: Technika PGR i jej zastosowania (2001 r.), Statystyka dla 

przyrodnikow i humanistow (2014/2015), Statystyka i eksploracja danych, Techniki i narz^dzia 

wizualizacji duzych zbiorow danych oraz Wspolczesne techniki wyszukiwania, przetwarzania 

i zarzydzania informacjy w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 

2014-2020 (2018/2019). 

Odnoszyc sie do pkt. 3 art. 219 rozdz. 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce z 20 

lipca 2018 r. (Dz. U . 2018, poz. 1668) stwierdzam, ze dr Agnieszka Kalwasinska prowadzyc badania 

wraz z naukowcami Zakladu Mikrobiologii Eotvos Lorand University w Budapeszcie (W^gry), 

ktorych efektem bylo powstanie pi^ciu publikacji naukowych wchodzycych w sklad osiygniecia 

naukowego Habilitantki. wykazala istotny aktywnosc naukowy realizowany w wi^cej niz jednej 

uczelni, w szczegolnosci zagranicznej. 

Aktywna wspolpraca Kandydatki z zespolami badawczymi macierzystej uczelni oraz jednostek 

zagranicznych (University of Agricultural Sciences, w Uppsali w Szwecji i Eotvos Lorand University 

w Budapeszcie na Wegrzech) dowodzi wysokich umiejetnosci i kompetencji Habilitantki w zakresie 

efektywnego wspoldzialania oraz swietnego przygotowania do prowadzenia wielokierunkowych 

badan mikrobiologicznych. 

Jako szczegolne cenne uwazam, dyzenia dr Agnieszki Kalwasinskiej do aplikacyjnego 

zastosowania prowadzonych badan w ramach wspolpracy z gospodarky. Wskazujy na to dane 

dotyczyce kooperacji Kandydatki z firmy Polmass S.A (w latach 2014 - 2015) w zakresie 

otrzymywania pasz wysokiej jakosci oraz przedsiebiorstwem produkcyjnym Marwit Sp. z o.o. (w 

latach 2012 - 2013), na zlecenie ktorego Habilitantka wykonywala ekspertyzy dotyczyce 

mikrobiologicznej jakosci surowcow oraz gotovsych produktow spozywczych. 

Wysoka aktywnosc naukowa dr Agnieszki Kalwasinskiej zostala doceniona i nagrodzona 

kilkukrotnie przez JM Rektora UMK. W 2002 i 2004 roku Habilitantka otrzymala dwukrotnie 

indywidulany nagrode i wyroznienie, a w latach 2012 - 2013 rowniez dwukrotnie wyroznienie 

zespolowe. Ponadto za swojy dzialalnosc naukowy Kandydatka zostala uhonorowana stypendium JM 
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Rektora Uniwersytetu Mikoiaja Kopemika w Toruniu za wysoko punktowany publikacje naukowy w 

roku akademickim 2018/2019. 

Podsumowujqc swojq opini^ w zakresie dorobku naukowego stwierdzam, ze dr Agnieszka 

Kalwasinska wykazuje istotnq aktywnosc naukowq realizowanq w wi^cej niz jednej 

uczelni/instytucji naukowej w tym rowniez na arenie miedzynarodowej. W mojej ocenie caloksztalt 

aktywnosci naukowej Pani dr Agnieszki Kalwasinskiej spelnia wszystkie wymogi stawiane 

pretendentom aplikujqcym o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego zgodnie z art. 219 ust. 1 

pkt 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1668) i 

rekomenduje dopuszczenie Kandydatki do kolejnych etapow post^powania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego. 

Ocena dorobku dydaktycznego. organizacyjnego, dzialalnosci popularyzatorskie) i organizacyjnej 

Wynikiem dwudziestoletniej bardzo efektywnej pracy dr Agnieszki Kalwasinskiej na etacie 

dydaktyczno-naukowym UMK w Toruniu jest bogaty dorobek dydaktyczny Habilitantki. Prowadzila 

Ona zajecia z kilkunastu przedmiotow realizowanych na kilku kierunkach studiow 

tj.: Ochrona Srodowiska, Diagnostyka Mikrobiologiczna, Chemia Kosmetyczna, Biotechnologia, 

Biologia i Biologia sydowa. Obejmowaiy one wyklady i cwiczenia z przedmiotow takich jak: 

Ekstremofile, Biotechnologia srodowiskowa, Diagnostyka mikrobiologiczna w laboratoriach 

przemyslowych, Mikrobiologia ogolna, Mikrobiologia srodowiskowa, Mikrobiologia wody i 

sciekow, Biotechnologia w ochronie srodowiska, Mikrobiologia przemyslowa, Utylizacja odpadow, 

Bioaugmentacja - zastosowanie mikroorganizmow w remediacji i ochronie srodowiska, Sukcesja 

mikroorganizmow na zwlokach kr^gowcow. Na szczegolne podkreslenie zasluguje rowniez fakt, ze 

w trakcie pracy dydaktycznej Pan dr Agnieszka Kalwasinska realizowala zaj^cia w jezyku 

angielskim z przedmiotow Metagenomics i Biostatistics dla studentow programu Erasmus +. 

Habilitantka byla rowniez opiekunem naukowym 9 prac magisterskich (przed uzyskaniem 

tytulu doktora) i promotorem 30 prac magisterskich (po uzyskaniu tytulu doktora) zrealizowanych 

przez studentow studiow stacjonamych i niestacjonamych z kierunkow Biotechnologia, Biologia i 

Ochrona Srodowiska w Zakladzie Mikrobiologii Srodowiskowej i Biotechnologii UMK w Toruniu. 

Kolejnym znaczycym przejawem dzialalnosci dydaktycznej dr Agnieszki Kalwasinskiej bylo 

takze wspolautorstwo skryptu ..Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce'" wydanego przez 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w 2013 roku. 

Na wysoky ocene zasluguje takze istotna aktywnosc Habilitantki z zakresu wspolorganizacji 

trzech projektow edukacyjnych propagujycych wiedze mikrobiologiczny zarowno w srodowiskach 
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akademickich jak i innych grupach spolecznych i zawodowych. W ramach tej dzialalnosci w latach 

2013 - 2020 Kandydatka byla wspolorganizatorem nastepujycych kursow: 

- ..Mikrobiologiczne metody badania wody'" oraz ..Analizy mikrobiologiczne sciekow, osadu 

czynnego i osadow sciekowych" wraz z Izby Gospodarczy ..Wodociygi Polskie", 

- dla pracownikow naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ,,Analiza strukturalna 

i funkcjonalna zbiorowisk mikroorganizmow w oparciu o dane metagenomiczne 

i metatranskryptonomiczne" we wspolpracy z ldeas4Biology, 

- „Identyfikacja molekulama enzymow pochodzenia mikrobiologicznego. Wykorzystanie 

chromatografii GC/MS do diagnostyki metabolitow" oraz opiekunem realizacji projektu „Wplyw 

srodkow ochrony roslin na bioroznorodnosc gleby, w ramach projektu: Universitas Copemicana 

Thoruniensis In Futuro - modemizacja Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w ramach 

Zintegrowanego Programu Uczelni (projekt nr POWR.03.05.00-00-Z302/17-00). 

Aktywnosc popularyzatorska dr Agnieszki Kalwasinskiej wyraza si^ wieloaspektowymi 

dziaianiami realizowanymi systematycznie od 2012 roku. W ramach tej dzialalnosci prowadzila Ona 

warsztaty w ramach: Torunskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Biologow, Fascynujycego Dnia 

Roslin i Dnia Otwartego Wydzialu BiOS a takze zaj^cia pokazowe dla uczniow szkoly podstawowej. 

Habilitantka jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikolaja Kopemika nie 

zaniedbywala swoich obowiyzkow zwiyzanych z dzialalnosci^ organizacyjny na rzecz Uczelni, 

Wydzialu i spolecznosci lokalnych. Wymiemymi efektami tej aktywnosci byl udzial Kandydatki 

w komisji konkursowej na najlepszy prac^ licencjacky i magistersky na Wydziale Biologii 

i Ochrony Srodowiska w roku akademickim 2018/2019 oraz dwukrotne czlonkostwo w Komitetach 

organizacyjnych Ogolnopolskich Konferencji Hydromikrobiologicznych, ktore odbyly si? w 2002 i 

2019 roku. 

Podsumowanie oceny osiygni^cia naukowego oraz caloksztaltu dzialalnosci badawczo-naukowej, 

dydaktycznej i popularyzatorskiej 

Na podstawie analizy przedstawionej mi do oceny dokumentacji dr Agnieszki Kalwasinskiej 

dotyczycej osiygni^cia naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej a takze dzialalnosci 

dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej uwazam. ze Kandydatka jest dojrzalym 

i ambitnym pracownikiem naukowym o rozleglej wiedzy w zakresie biologii mikroorganizmow ich 

roll i znaczenia w przyrodzie i gospodarce. Habilitantka posiada bogaty dorobek publikacyjny a Jej 

aktywnosc w poznawaniu i analizowaniu roznorodnych aspektow w zakresie mikrobiologicznej 
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problematyki badawczej swiadczy o bardzo dobrym przygotowaniu Kandydatki zarowno do 

samodzielnego prowadzenia badan jak rowniez do kierowania zespolami badawczymi. 

Bardzo interesujyce sy plany dalszego rozwoju naukowego dr Agnieszki Kalwasinskiej, ktora 

w ramach wspolpracy interdyscyplinamej i miedzynarodowej zamierza podjyc wyzwanie poznania 

zlozonych zaleznosci zachodzycych pomi^dzy srodowiskiem glebowym a mikroorganizmami 

i roslinami, ktore odpowiadajy za produkcje i jakosc pozywienia. Imponujyca wiedza, dotychczasowe 

doswiadczenie i nowoczesny warsztat badawczy Habilitantki w analizowaniu wlasciwosci i roll 

mikroorganizmow w roznorodnych srodowiskach oraz umiejetnosci wspolpracy z badaczami 

reprezentujycymi rozne dyscypliny z pewnosciy przyczyniy sie do realizacji zalozonych przez dr 

Agnieszke Kalwasihsky celow. 

Wniosek kohcowy 

Biorqc pod uwag^ przedstawione do oceny osiqgni^cie naukowe, pozostalq istotnq aktywnosc 

naukowq oraz dzialalnosc dydaktycznq, popularyzatorskq i organizacyjnq dr Agnieszki 

Kalwasinskiej stwierdzam, ze spelniajq wymogi art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyzszym i Nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1668). W zwiqzku z powyzszym rekomenduj^ 

czlonkom Komisji Habilitacyjnej powolanej przez Rad^ Naukowq w dyscyplinie nauki biologiczne 

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu poparcie wniosku Pani dr Agnieszki Kalwasinskiej 

i nadanie tytulu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych w dyscyplinie 

biologia. 

Olsztyn, 15.01.2021 r. 
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