
UCHWAŁA
Komisji habilitacyjnej powołanej przezCentralną Komisję ds. Stopni i Tytułów,

na podstawie art. 18 a, ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniach naŃowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sźuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 zpóźniejszymi zmianami), w brzmięniu

ustalonym Ustawą z dnia 18 marcaż}Ll r. (Dz. U. nr 84, poz.455)
w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

dr inż. Leszka Babińskiego
w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo

§1
Komisja, dzińając zgodnie z wlw Ustawą, uwzględniaj ąc rozporządzenie MNiSW z dnia 22 wrzęŚnia

ż011, r. w sprawie szczegołowego trybu i warunków czynności w przewodach doktorskich,
w postępowaniu habilitacyjnym otaz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204,

poz. 1200) i stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011, r. (Dz, U. Nr
196, por.1165), na posiedzeniu w pełnym składzie w dniu i0 grudnia 2012 r,, w głosowaniu jawnym

jednomyślnie pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk
leśnych w dyscyplinie drzewnictwo Panu dr inż. Leszkowi Babińskiemu.

§2
Integralną częściąniniejszej uchwĄjestzŃączniknr l stanowiący jej uzasadnięnie.

§3
Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Wydziału Technologii Drewna UniwersYtetu

Przyrodniczego w Poznaniu.
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Prof. dr hab. KrysĘna Prrybylska - przewodnicząca komisji

Dr hab. inż. Beata Doczekalska - sekretarz komisji

Prof. dr hab. Adam Krajewski - recenzent

Dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz- recenzent

Dr hab. Ewa Fabisiak, prof. nadzw. - recenzent

Prof. dr hab. Anna Barszcz- członek komisji

Prof. dr hab. Waldemar Moliński - członek komisji
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Poznań,10 grudnia 2012 r,



Załącznik l
UZASADNIENIE
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stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo

dotyczące uchwaĘ komisji z dnia 10 grudnia 2012 r.

Dr inz. Lęszek Babiński jest absolwentem Wydziału Technologii Dręwna Akademii Rolniczej, obecnię

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie w 1983 roku uzyskał tytuł mgra inż. technologii drewna.

W tym samym roku rozpoczął pracę w Państwowym Muzeum Archeologiczrym w Warszawie, w Oddziale

w Biskupinie (od 2000 roku samodzielne Muzeum Archeologiczne w Biskupinie), gdzie pracuje do dnia

dzisiejszego. Zajmował stanowiska od młodszego asystenta do starszego konserwatora i kierownika DziŃu
KonserwĄi Muzealiów. Tworzył od podstaw Pracownię Konserwacji Drewna w Biskupinie, której w 1986

roku został kierownikiem. Odbył liczne szkolenia z zakresu ochrony i konserwacji róznych materiałów

archeologiczrych w ośrodkach muzealno-konserwatorskich w kraju i zagranicą. Stopień doktora naŃ leśnych

w zakresie drzewnictwa uzyskał na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie

Uniwersytet Przyrodniczy) w 2003 roku, broniąc rozprawę doktorską pt. ,,Zawartość podstawowych składników

chemicmych w drewnie wykopaliskowym a stabilność jego wymiarów po impregnacji w procesie

konserwatorskim".
Jego zainteresowania badawcze związane są z ocęną stanu zachowania, konserwacją

i stabilnośclą wymiarową drewna wykopaliskowego, w szczególności drewna zalegającego na tęrenie PÓłwYsPu
J ęzior a Biskupńskiego.

JŃo-osiągnięcie naukowe dr inz. Leszek Babński zgłosił jednotematyczry cykl siedmiu Publikacji
pt. ,,Badania nad konserwacją drewna archeologicmego". Sześć prac stanowią indywidualne opracowania, a w

jednej jest współautorem i Jego udział wynosi 70%.

W swojej ocenię dr hab. Paweł Kozakiewicz podkreślił, że ,,zestawione prace układają się w spójnY

tematycznie i fogicmie uporządkowany ciąg. Autor koncentruje się w nich na problematyce stabilizacji

wymiarowej dobrze zachowanego, archeologicmego drewna sosnowego i dębowego stosując jego wstęPną

impregrrację i suszenie liofilizacyjne. Ostatecznie podejmuje macznie trudniejsze zagadnienie badania

staUmŹacii oraz konserwacji silnie zdegradowanego drewna zabytkowego wydobytego zę środowisk moĘch."
,,Habilitant dysponując bogatym warsźatem badawczym i wielolętnim doświadczęniem w zakręsie konserwacji

dręwna archeolbgicmego dokonał zf,Laczącęgo postępu w zakresie doboru i optymalizacji metod zaberPieczania

takiego materiafu. Musiał przy tym pokonać trudności metodycme wynikające z ograniczeń wymiarowYch

i iloiciowych cennego mitęriału archeologicmęgo oraz braku powtarzalności w ksżaŁach i wielkościach

pozyskanyih próbek. Ponadto są to badanii długotrwałe (np, stopniowe nasycanie impregnatami) wymagające

poniOprzóclętnej rzetelności, precyzji i zaangażowania czasowego. Na podkreślenie zasługuje umiejętnoŚĆ

Habiliianta identyfikowania ważlych problemów badawczych, analizowanych w szerokim spektrum

literaturowym. Cytuje prace klasyczle, jak i najnowsze zawierające aktualne osiągnięcia w zakręsie konserwacji

dręwna archeologicznęo. Zestawienie własnych wyników z tego rodzaju wiedzą pozwoliło na przeprowadzenie

dogłębnej i wielopłaszczyznowej dyskusji." Stwierdził także, że,,wyniki przeprowadzonych badań w ramach

jednotematycznegó cyklu publikacji, oprócz wartości pomawczej, mają silny atut aplikacyjny. ich rzeczywiste

Żastosowanie w prakĘce konserwatorskiej ptzycrynia się do zachowania bezcennych dóbr kultury w postaci

drewnianych obiektów archeologicmych, świadczących o kulfurze materiałoarawczej minionych epok."

W swojej recenzji Pan prof. dr hab. Adam Krajewski stwierdza, że ,,bardzo wartościowe są
w przedstawionych pracach wszelkie wątki dotyczącę zastosowania sacharozy i laktitolu do stabilizacji

wymiarowej dręwna z mokrych stanowisk archeologicmych. Koncepcja zastosowania sacharozy, w postaci

handlowego cukru buraczanego, od dawna rozwijana jest w Polsce i innych krajach, przede wszystkim z myślą

o maĘch obiektach. Habilitant najwyrazniej stara się w swoich badaniach i praktycmych działaniach

konserwatorskich uwzględniać wszelkie trendy, zalwńalne w ochronie i konserwacji drewna także poza

granicami kraju. Starania te uwieńczone są sukcesem," ,,O profesjonalizmię Habilitanta dobrzę świadczy także

itosowanie programu PEGCON do obliczania stęzenia glikoli polietylenowych przy nasycaniu drewna

i wykorzysĘwanię ustaleń dendrochronologicmych w datowaniu niektórych obiektów, z których Pobrano
prouti dó badań." W swoim podsumowaniu Pan Profesor Krajewski stwierdza, ze jednotemaĘcnty cykl
publikacji,.stanowi znaczący wkład w rozwój naŃ leśnych w dyscyplinie drzewnictwo",

pani dr hab. Ewa Fabisiak, prof. nadzw., oceniając cykl publikacji, podkreśl7ła, że ,,przedstawia on

bardzo waarą problematykę zabezpieczania drewna wykopaliskowego z mokrych stanowisk archeologiczrrYch,

by ich wymiary i ksżałt nie ulegały drastycmym zmianom. Habilitant poza dążeniem do poszerzenia wiedzY na



temat trwałości drewna wykopaliskowego badanych gatunków poszukuje skutecmych sposobów jego

konserwacji." A w podsumowaniu podkreśtiła, ze jednotematyczny cykl publikacji ,jest osiągnięciem
naukowym, odznaczającym się oryginalnością podejścia do zagadnienia oraz jego rozwiązania i wnosi istotne

wańości poznawczę i praktyczre. Autor wykazał się umiejętnością łączeniawiedzy teoretycmej i praktycznej.
Do szczególnie istotnych osiągnięć dra inż. Leszka Babńskiego na\eĘ zaliczyć opracowanie sposobu doboru

rodzaju i ilości wprowadzonego w mokrą tkankę drzewną środka impregnującego, w zależności od gatuŃu
drewna i stopnia jego destrukcji, stabilizującego wymiary w procesie suszenia."

Dorobek naukowy dr nż. Leszka Babńskiego obejmuje łącznie 66 publikacji, w Ęm 25

opublikowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk leśnych i 41 w latach następnych. Na ten

dórobek składają się 33 oryginalne prace, które ukazĘ się w recenzowanych polskich i zagranicnlych
puŃtowanych czasopismach. Jest takze współautorem monografii i autorem rozdziałów w ksiązkach. Łączna
liczba punktów za oryglnalne prace (wg listy MNiSW z częrwca 20i0 r.) wynosi 273, w tym 218 punktów

za arlykaĘ opublikowane po doktoracie. Wyniki swoich badańprezentował na wielu konferencjach naŃowych
w kraju tzagranicą.

W ocenię Pana dr hab. Pawła Kozakiewicz& ,,w porównaniu z innymi naŃowcami
w dziedzinię nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo znajdującymi się w podobnym miejscu ich kariery jest to

Iiczba macząca, ponadprzeciętna, Dr inz. Leszek Babiński jest dojrzałym pracownikiem naukowym,
potrafiącym pracować samodzielnie (w przypadku wielu prac, dotycących głównie konserwacji dręwna

archeologicmego, jest jedynym ich autorem). W przypadku mniej 3/8 licznych prac zbiorowych jest często

inicjatorem podjętej temaĘki badawczej, zapevlntaląc jednoczęśnie odpowiednie zaplecze do ich realizacji".
Pan Prof. dr hab. Adam Krajewski stwierdził, że ,,dr inz. Leszek Babiński ma powazrry dorobek

naukowy, liczący się nie tylko w kraju, ale równiez za granicĘ', i dodaje, że ,,w prowadzonych badaniach

naŃowych stosuje nowoczesne metody badawcze, podejmując aktualną problematykę, wuimą dla Procesów
poznawózych i praktycznej konserwacji drewna archeologiczrego z mokrych stanowisk. Wykazuje dużą

at<ty*nosĆ naukówą, manifestującą się nie Ęlko ściśle rozumianym dorobkiem naukowym, ale równiez

staianiami o zapewnienie wyposazęniawarsńatu badawczego na mozliwię najwyższym poziomie, organizacją

konferencji naukowych umoziiwiających bezpośrednią wymianę doświadczeń badawczych pomiędzy krajowymi

i zagranicmymi placówkami naukowymi oraz przygotowaniem kadr technologów drewna i archeologów

w zakresie konserwacji drewna z mokrych stanowisk archeologicmych". Pan Prof. dr hab. Adam Krajewski

,,wysoko ocenia podjęte przez dr inż. Lęszka Babińskiego próby badania i ochrony in situ drewna na mokrych

stanowiskach archeologiczrych, W swojej recenzji stwierdził także, że ,,Habilitanta można u7nac za pioniera

działń ochronnych takich starrowisk in situ w Polsce, wyznaczającego metody badawczę w tym zakresie

i konsekwenfirie realizującego obraną koncepcję. Jego dziŃanie objęłojedno z najcenniejszych takich miejsc w

Polscę i na świecie _ obszar półwyspu Jęziora Biskupńskiego ze stosunkowo dobrze zachowanymi dotychczas

reliktami osiędla kultury łuzyckiej ".
Natomiast Pani dr hab. Ewa Fabisiak, prof. nadzw., zaznaczyła, że ,,sukces naŃowy, jaki niewąĘliwie

osiągnął dr inż. Leszek Babiński, jest wynikiem aktywnej wspóĘracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju

i za granicą", a ,,problemaĘka badawcza dra lnż. Lęszka Babńskiego cieszy się dużym zainteresowaniem
środowisk konserwatorskich, czego dowodęm są Jego wystąpienia na krajowych i międzynarodowych
konferencjach naŃowych." Stwierdziła także, że ,,dt inz. Leszek Babński po uzyskaniu stopnia naukowego

doktora wykazał się istotną aktywnością naukową, znacznie powiększył swój dorobek naukowy, który na|eĘ
uzrtać za wyróżniający i bardzo wartościowy . Przez swoje oryginalne i twórcze rezultaty badń wniósł istotne

wartości poznawczę i praktycme w zakresie konserwacji mokrego drewna archeologiczrego, co zyskało uznanie

środowiska naukowego i konserwatorów zabytków w kraju iza grantcą".
Dr inz. Leszek Babński jest konstruktorem prototypowych urządzeń i instalacji wykorrysĘwanych

w pracach badawczych i konserwatorskich m, in. prózrriowej nasycalni drewna stosowanej do budowy
rekonstrukcji biskupńskich, która jest jedyną tego typu instalacją w polskich muzeach typu skansenowego oraz
półautomatyczrych wanien do konserwacji drewna wykopaliskowego. Opracował także koncepcje
zabezpieczenia więlu cenrrych archeologicznych obiektów drewnianych pochodzących z terenu całej Polski. Pan
prof. dr hab. Adam Krajewski podkreślił, iż dr inż. Leszek Babński ,, jako pracownik placówki muzealnej

i kierownik pracowni konserwatorskiej duzo wysiłku poświęcił w wyposazeniu tej jednostki"

,,doprowadzając Pracownię Konserwacji Drewna i jej laboratorium do wiodącego stanu w Polsce".
Zaprojektowanie i wdroźenie przez dra nż. Leszka Babińskiego unikatowego systemu monitorowania

warunków środowiska, w którym zalega zabytkowy materiał archeologicmy, przyczyniło się do przyznania
Muzeum Archeologicznęmu w Biskupinie prestizowej europejskiej nagrody ,,Europa Nostra" za ochronę

dziedzictwa kulturowego. Badania te zostaĘ przeprowadzone w ramach dwóch grantów, w których bYł

głównym wykonawcą. Pani dr hab, Ewa Fabisiak, prof. nadzw., podkreśliła, iż,,badania te mają charakter

interdyscyplinarny i są to pierwsze tego typu badania prowadzone w Polsce".- 
Ńatomiast Pan dr hab. inż. Pawęł KozŃięwicz stwierdził, ze ,,istotnym, ale często niedocenianym

nalezycie przejawem aktywności naukowca jest zaangażowanie w popularyzowanie naŃi i działalność



dydaktycma. Na §m polu dr inż. Leszek Babński ma konkretne osiągnięcia. Podczas corocanych FesĘnów
Archeologicmych w Biskupinie gromadzących ok. 60-80 tysięcy zwiedzających, prezentował działalnośĆ

Pracowni Konserwacji Drewna oraz prowadził całodniowe pokazy trudnej sztuki konserwacji zabytków
drewnianych. Opracowanie książkowe ,,Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicmych" z poradami autorstlva

Leszka Babińskiego pomagaĘ Habilitantowi w prowadzeniu szkoleń dla studentów archeologii'.
Wszystkie recenzje w postępowaniu habilitacyjnym byĘ jednoaracznie pozytywnę. Recenzęnci

zgodnie uznali, ze osiągnięcia naukowe dra Leszka Babńskiego wnoszą znaazący wkład w rozwój dziedziny

naŃ leśnych w dyscyplinie drzewnictwo i spełniają ustawowe waruŃi wymagane do ubiegania się o stopień

naŃowy doktora habilitowanego. Podkreślili, ze jego dotychczasowe osiągnięcia mają zarówno duze walory

poznawcze, jak i praktycme. Dwoje Recenzentów: Pani dr hab. nż. Ewa Fabisiak, prof. nadzw, oraz

Fan Prof. dr hab. Adam Krajewski wystąpiło z wnioskami o wyróznienie dr inz. Lęszka Babńskiego
za dokonania naukowe.

Na podstawie wniosków zawaĘch w recenzjach oraz merytorycmej dyskusji w czasie posiedzenia,

Komisja stwierdza, żę dr inż. Leszek Babński w sposób nlaczący wpisał się w rozwój dyscypliny naukowej

drzewnictwo, a jego aktywność naukową naleĘ uznać za wyróżmiającą i w związku z tym jednomyŚlnie

pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie
drzewnictwo i wnioskuje o wyróżnienie nagrodą.

Przewodnicząca Komisji
,..- _., )k_,i-"*a_(._/{ t<9n

Prof. dr hab. Krys{ma Pfzybylska

Poznań, 10 grudnia 2012 r.


