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Recenzja osiągnięcia naukowego, dorobku naukowego, dydaktycznego  

i organizacyjnego dr Dominiki Lewickiej-Szczebak 

w związku z wszczęciem postępowania habilitacyjnego 

 

 

Wstęp 

Recenzję osiągnięć dr D. Lewickiej-Szczebak przygotowałem w oparciu o materiały 

dostarczone przez Radę Dyscyplin Naukowych „Nauki o Ziemi i Środowisku” oraz „Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna” Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszelkie 

parametry bibliometryczne w recenzji podaję według tych materiałów (po dokonaniu jedynie 

wyrywkowej weryfikacji). 

Pani dr D. Lewicka-Szczebak od czasu rozpoczęcia studiów licencjackich jest związana 

z Instytutem Nauk Geologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 roku, uzyskała tytuł 

doktora nauk o ziemi w dyscyplinie geologii. Promotorem jej rozprawy doktorskiej 

zatytułowanej „Analiza izotopowa tlenu i wodoru jako ilościowy wskaźnik pochodzenia, 

ewaporacji, migracji i mieszania wód powierzchniowych i podziemnych rejonu złoża węgla 

brunatnego Konin” był prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek. Po obronie doktoratu Habilitantka 

odbyła długookresowe staże (post-doktorski oraz jako pracownik naukowy) w jednostkach 

zagranicznych: University of Goetingen i Thuenen Institute of Climate-Smart Agriculture.   
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Osiągnięcie naukowe 

Pani dr D. Lewicka-Szczebak przedstawiła jako osiągnięcie naukowe cykl 7 publikacji 

pod zbiorczym tytułem: „Zastosowanie technik izotopowych w śledzeniu produkcji i 

konsumpcji glebowego N2O”.  Artykuły naukowe z przedstawionego cyklu są opublikowane 

w bardzo dobrych periodykach naukowych. Wszystkie publikacje są wieloautorskie, przy czym 

we wszystkich artykułach Habilitantka jest pierwszym autorem. Wprawdzie brak podania 

procentowego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji nie pozwala dokładnie 

określić udział Habilitantki w ich wytworzeniu, to kolejność wymienionych autorów oraz opis 

zawarty w autoreferacie i oświadczeniu prof. R. Well’a  jednoznacznie wskazują na dominujący 

udział (przeprowadzenie eksperymentu, interpretacja wyników, udział w pisaniu publikacji) 

pani dr D. Lewickiej-Szczebak w badaniach i ich opisie w artykułach naukowych cyklu.  

Habilitankta jest również autorem korespondencyjnym we wszystkich publikacjach cyklu. 

Publikacje cyklu stanowią zwartą całość i opisują zagadnienia związane z pomiarami składu 

izotopowego azotu w próbkach. Habilitantka, co ważne, skupia się zarówno na aspektach 

aparaturowych – rozwój techniki pomiarowej i metodyki badawczej jak i na bezpośrednich 

pomiarach składu izotopów stabilnych azotu w próbkach. 

Pierwsza praca [P1] cyklu dotyczy opracowania nowej metody pomiarowej składu 

izotopów stabilnych azotu w próbce. Opisana tu metoda jest nowatorska gdyż umożliwia 

jednoczesną analizę składu izotopowego zarówno w N2 jak i N2O.  Trzeba tu zaznaczyć, że 

wykorzystanie reakcji redukcji na Cu, systemu zaworów oraz dodatkowych wymrażarek w 

układzie preparatyki próbek pozwoliło na automatyzację pomiarów i zastosowanie 

spektrometru mas z układem ciągłego dozowania próbek. Opracowanie nowej i efektywnej 

metody analitycznej dało impuls do kolejnych eksperymentów i ulepszeń metodycznych -  

zaowocowało kontynuacją badań w zakresie analizy izotopowej azotu.  

W pracy [P2] Habilitantka wyznacza eksperymentalnie współczynniki frakcjonowania 

podczas powstawania i redukcji N2O w procesie denitryfikacji. W tym celu wykonano kilka 

eksperymentów z inkubacją statyczną i dynamiczną gleby (w atmosferze N2 i helu (lub jej 

braku), acetylenu – jako inhibitora redukcji, oraz z dodatkiem znakowanego azotanu). W 

eksperymentach stosowano różne typy gleb oraz zmienne ilości zawartej w glebie wody.  

Ważną obserwacją wynikłą z tych badań jest to, że efekty izotopowe dla procesu redukcji zależą 

w dużej mierze od warunków eksperymentalnych i można na ich bazie wyjaśnić również 

rozbieżności we wcześniejszych badaniach w innych laboratoriach.  W pracy przedstawiono 

również schemat zależności składu izotopowego powstałego w reakcji redukcji N2O dla dwu 

ścieżek redukcji z uwzględnieniem procesów dyfuzji i redukcji enzymatycznej. Szeroki zakres 
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badań eksperymentalnych przeprowadzonych w różnorodnych warunkach umożliwił również 

określenie współczynnika frakcjonowania izotopowego dla procesu redukcji NO2 na ok. - 5‰.   

Praca [P3] poświęcona jest badaniom procesu frakcjonowana podczas denitryfikacji w 

atmosferze tlenowej (He + O2). Eksperymenty wykonano dla trzech próbek gleby o różnym 

wypełnieniu porów wodą. Dzięki tym eksperymentom i adekwatnym analizom stwierdzono, że 

frakcjonowanie izotopowe zależy od szybkości procesu oraz od stosunku ilości N2O 

niezredukowanego do ilości produktów redukcji (N2 i N2O). Dla szybkich procesów 

odnotowane efekty izotopowe były niższe. Kolejnym ważnym wnioskiem z tych badań jest to, 

że współczynniki frakcjonowania w atmosferze tlenowej w zasadzie nie różnią się od tych 

mierzonych dla procesów beztlenowych. 

W następnej pracy cyklu [P4] pani dr D. Lewicka-Szczebak opisuje kolejne badania 

dotyczące badania procesu denitryfikacji. Tym razem podjęto próby określenia  frakcjonowania 

tlenu δ18O (N2O). W rozważaniach wzięto pod uwagę zarówno wymianę izotopową pomiędzy 

wodą glebową a produktami reakcji redukcji, jak również oddziaływanie trzech rodzajów 

enzymów. Zaobserwowano wysoką wymianę izotopową z wodą glebową sięgającą nawet 99%. 

Jednym z najcenniejszych wyników tej pracy jest rozróżnienie między denitryfikacją grzybową 

i bakteryjną. Otrzymane wartości frakcjonowania  dla obu tych procesów różnią się znacząco: 

17,5 ±1,2‰ (dla nitryfikacji bakteryjnej) oraz  48,2 ±3,7‰ (w wypadku procesu grzybowego). 

Otrzymane wyniki umożliwiają więc rozróżnienie obu tych procesów. 

W badaniach opisanych w pracy [P5] cyklu zajęto się frakcjonowaniem podczas reakcji 

redukcji N2O do N2. Reakcja ta jest ostatnią w cyklu denitryfikacji azotanów i w zasadzie 

określa również ilość niewykorzystanego biologicznie azotu. Wykonano szereg 

eksperymentów z inkubacją gleby przy przepływie helu i azotu 15N. Korzystając z modelu 

teoretycznego i zmierzonych wartości wzbogacenia izotopowego obliczono frakcję 

pozostałego w glebie N2O. Autorzy wykazali że badając skład izotopowy azotu i tlenu w  N2O 

można określić wkład poszczególnych ścieżek denitryfikacyjnych do całego procesu redukcji 

azotanów w glebach. W badaniach zastosowano nowatorską metodę określania ilości 

powstałego N2O w oparciu o trzy wskaźniki  izotopowe – oprócz δ18O i δ15N, także pozycję 

cięższego atomu azotu w cząsteczce określaną na bazie składu izotopowego dwu typów jonów 

powstałych z N2O. Są to innowacyjne prace, a ich wynikiem jest pogłębienie naszej wiedzy na 

temat procesów zachodzących w glebach. 

Praca [P6] cyklu odnosi się z kolei do analizy przemian związków azotu w glebie za 

pomocą badań izotopowych z użyciem znacznika 15N. W pracy poprzez eksperymenty z 

inkubacją różnych gleb (homogenizowanej, o nienaruszonym profilu) i sposobach dodania 
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znacznika dokonano porównania otrzymanych różnymi metodami i w odmiennych warunkach 

wyników. Na ich bazie wybrano najlepszy sposób iniekcji znacznika do gleb w warunkach 

laboratoryjnych i terenowych -  iniekcję wielopunktową.  

W pracy [P7] zaprezentowano model obliczeniowy, który w oparciu o trzy wskaźniki 

izotopowe dla N2O umożliwia oszacowanie wkładu poszczególnych scieżek 

denitryfikacyjnych w procesie redukcji azotu. W opisanych w tej publikacji badaniach poddano 

pozytywnej walidacji metodę izotopowego określenia ścieżek redukcji azotu, co umożliwiło 

również określenie precyzji tychże metod. Na podstawie wyników badań wyznaczono szereg 

charakterystyk dotyczących powstawania N2O i N2 w glebie.  

 

Podsumowując tę część recenzji, do najważniejszych osiągnięć opisanych w 

przedstawionym do oceny cyklu prac należy zarówno rozwój metod analitycznych i 

laboratoryjnych, jak i opracowanie nowych koncepcji i modeli badawczych oraz sprawdzenie 

ich poprawności w szeregu badaniach laboratoryjnych i terenowych. Trzeba tu nadmienić, że 

prace cyklu stanowią zwartą całość -  od początkowych sukcesów metodycznych w badaniach 

N2O do rozwiązań coraz bardziej złożonych problemów z zastosowaniem wyrafinowanych 

metod analitycznych (np. określanie pozycji 15N w molekule N2O). W wyniku tych badań 

powstało szereg modeli umożliwiających przewidywanie wkładu poszczególnych ścieżek 

denitryfikacyjnych w procesie redukcji azotu w  glebie.  

W mojej opinii są to niezwykle cenne badania o znaczeniu nie tylko naukowym, ale 

również, co należy podkreślić aplikacyjnym – chociażby w określaniu sposobu nawożenia 

gleby jak i efektywności  tego procesu. Z tego też względu cykl prac wnosi bardzo istotny 

wkład w rozwój dziedziny jaką zajmuje się pani dr D. Lewicka-Szczebak.  

 

Ocena pozostałej aktywności naukowej i  dydaktycznej 

Pani dr D. Lewicka-Szczebak jest współautorem w sumie 36 publikacji (w tym 7 

publikacji z cyklu), przy czym 31 publikacji zostało opublikowane po uzyskaniu przez 

Habilitantkę stopnia doktora. Dodatkowo jest współautorem jednej monografii dotyczącej 

emisji gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że wszystkie artkuły zostały opublikowane w 

bardzo dobrych czasopismach z listy JCR.  Na uwagę zasługują bardzo dobre wartości 

współczynników bibliometrycznych pani dr D. Lewickiej-Szczebak. Sumaryczny impact factor 

Jej publikacji wynosi aż 114,7!. Liczba cytowań jej publikacji jest również bardzo wysoka (jak 

na osobę ubiegającą się o tytuł dr. hab.) – wynosi 619 (według danych z otrzymanych 

materiałów). W chwili pisania recenzji ilość cytowań (wg. bazy Web of Science wynosiła już 
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817! Wskaźnik Hirscha określający wpływ na daną dziedzinę nauki i zainteresowanie innych 

naukowców pracami Habilitantki jest również na ponadprzeciętnym poziomie – 16 (18 – 

obecnie wg. bazy Web of Science). Wymienione wskaźniki bibliometryczne  wskazują 

zarówno na zdecydowanie ponadprzeciętny poziom pracy naukowej jak i doskonałe 

perspektywy naukowe Habilitantki. Dokonania dr. D. Lewickiej-Szczebak na polu nauki 

zostały docenione przez Niemieckie Towarzystwo Izotopowe, które nagrodziło ją za badania 

w zakresie rozwoju i wykorzystania metod izotopowych.  

Pani dr D. Lewicka-Szczebak recenzowała również szereg (20) artykułów dla 

indeksowanych czasopism naukowych oraz dwa projekty naukowe z zagranicznych instytucji. 

Jest także edytorem w czasopiśmie  - Agriculture (o IF = 2,027). Habilitantka brała również 

aktywny udział w prezentacji swoich dokonań naukowych na licznych konferencjach. 

Wygłosiła referaty na 20 konferencjach (w zdecydowanej większości na międzynarodowych 

sympozjach), w tym trzy wykłady zaproszone. Jednocześnie brała udział w organizacji kilku 

międzynarodowych konferencji naukowych (General Assembly of EGU, ASI oraz ESIR 

Isotope Workshop). 

Pani dr D. Lewicka-Szczebak uczestniczyła również, zarówno jako kierownik jak i 

wykonawca, w szeregu grantach przyznanych przez polskie oraz zagraniczne agencje i 

instytucje.  Jest również laureatką prestiżowego grantu „Polskie Powroty”  przyznanego przez 

NAWA w 2020 roku. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oprócz prac czysto naukowych 

podjęła także komercyjną współpracę z przedsiębiorstwami (KWB Konin oraz Polifarb 

Cieszyn-Wrocław) wykorzystując poznane metody analizy izotopowej. 

Rozpatrując dokonania dydaktyczne Habilitantki należy stwierdzić, że są one 

stosunkowo skromne – prowadziła zajęcia dla studentów w formie ćwiczeń z zakresu 

geochemii, ekologii itp. oraz w opiekę nad doktorantami podczas wykonywania badań w 

ramach ich rozpraw doktorskich. W wypadku  pani dr D. Lewicka-Szczebak fakt niewielkich 

dokonań na polu dydaktycznym łatwo można jednak wytłumaczyć tym, że w zasadzie od 

prawie dziesięciu lat pracowała jako pracownik naukowy w instytucjach zagranicznych bez 

możliwości uczestnictwa w procesie dydaktycznym. Przeprowadziła jednak ponad 50 

wykładów popularyzatorskich dotyczących ekologii w szkołach i przedszkolach. 

Podsumowując tę część recenzji, stwierdzam że pozostałe dokonania pani dr . D. 

Lewickiej-Szczebak są znaczące i świadczą o Jej zaangażowaniu w pracę naukowa i sferę 

organizacyjną związaną z pracą naukową. 
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Wniosek końcowy  

Stwierdzam, że przedstawione od oceny osiągnięcie naukowe – cykl publikacji 

pt. „Zastosowanie technik izotopowych w śledzeniu produkcji i konsumpcji glebowego N2O” 

oraz pozostała aktywoność naukowa, dydaktyczna, oragnizacyjna i popularyzatorska 

pani dr D. Lewickiej-Szczebak spełniają z nawiązką wymogi stawiane w ustawie z dnia 

20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. 

zm.)  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego.  

 W związku z tym pozytywnie wnioskuję do Rady Dyscyplin Naukowych „Nauki 

o Ziemi i Środowisku” oraz „Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna 

Uniwersytetu Wrocławskiego o dopuszczenie dr D. Lewickiej-Szczebak do dalszych etapów 

postępowania habilitacyjnego.  

 

 

 


