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Recenzja rozprawy habilitacyjnej dra Mirosława Słowakiewicza 

 

Ocena osiągnięcia stanowiącego rozprawę habilitacyjną  

 

Jako rozprawę habilitacyjną, dr Słowakiewicz przedłożył siedem artykułów naukowych 

pod zbiorczym tytułem „Charakterystyka systemu naftowego cechsztyńskiego dolomitu 

głównego w wybranych sektorach południowego basenu permskiego”. Artykuły te są 

powiązane tematycznie, a tematem przewodnim jest rola mikrobialitów w generowaniu i 

akumulowaniu ropy naftowej. Wszystkie prace zostały opublikowane w języku angielskim, w 

czasopismach (tylko jedna praca opublikowana w monograficznym dziele Geological Society, 

London) głównego nurtu, indeksowanych na liście Journal Citation Reports (JCR). Poza pracą 

nr 6, opublikowaną w Facies, we wszystkich pozostałych artykułach habilitant jest autorem 

wiodącym, mającym największy wkład w ich powstawanie. Jego udział w poszczególnych 

pracach został wyraźnie przedstawiony w autoreferacie i waha się od 20% w pracy nr 6 (w 

której habilitant jest piątym z kolei autorem) do 75% w pracach nr 3 i 4. Wkład poszczególnych 

autorów w powstawanie poszczególnych prac został zaznaczony na stosownych, podpisanych 

oświadczeniach. Charakterystyka osiągnięcia stanowiącego rozprawę habilitacyjną, wraz z 

dodatkowymi punktami odnoszącymi się do pozostałych osiągnięć habilitanta, została 

sporządzona w formie 31-stronicowego autoreferatu. To właśnie w autoreferacie habilitant 

omówił najważniejsze wnioski płynące z przedłożonych siedmiu artykułów naukowych. 

Zwracam jedynie uwagę na pewną niezgodność w tytule pracy nr 5 (Marine and Petroleum 

Geology). A mianowicie tytuł tej pracy w autoreferacie rozpoczyna się od słów „Geochemical 

implications from Zechstein Main Dolomite...”, podczas gdy początek oryginalnej pracy brzmi 

„Zechstein Main Dolomite..”. 

Jak już wspomniano powyżej, tematem przewodnim osiągnięcia jest rola mikrobialitów, 

jaką odgrywały w systemie naftowym cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) w 

południowym basenie permskim na terenach Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z racji swojej 

profesji (biogeochemia), w celu rozwiązania problemu badawczego, habilitant posługiwał się 
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głównie metodami geochemii organicznej (biomarkery) i sedymentologicznymi. Jednak z racji 

tematyki naftowej, sięgał również po metody petrofizyczne czy geofizyczne, o czym świadczą 

przedłożone, wieloautorskie publikacje. Z tego też względu, badania prowadzone przez 

habilitanta są z natury interdyscyplinarne, co oceniam pozytywnie.  

W swoich pracach nr 1 do 3, opublikowanych kolejno w Marine and Petroleum 

Geology, Geological Society Special Paper i AAPG Bulletin, habilitant, na bazie analiz 

biomarkerowych mikrobialitów dowiódł, iż stromatolity, biolaminity i trombolity występujące 

we wschodniej i zachodniej części basenu permskiego, mogą być głównymi skałami 

macierzystymi dla węglowodorów występujących w obrębie dolomitu głównego. Zaś na 

podstawie występowania dominujących homohopanów i obecności gammaceranu, sugeruje, iż 

głównym źródłem materii organicznej były cyjanobakterie. Ponadto, habilitant wykazał, iż 

osady powstałe w strefie basenowej, ze względu na swoją niewielką miąższość, dużą głębokość 

zalegania i bardzo wysoką dojrzałość termiczną, nie stanowią dobrej skały macierzystej. W 

pracach nr 3 oraz 4 (opublikowanej w Journal of Petroleum Geology), na bazie analiz 

mikroskopowych i petrofizycznych, habilitant poszedł dalej i pokazał, że stromatolitowe i 

trombolitowe mikrobiality płytkich stref morskich, mogą być również dobrymi skałami 

zbiornikowymi. Co więcej, wykazał on, że nanoporowatość i mikroporowatość tych skał razem 

wzięta, może stanowić ważną część pojemności kolektorskiej dla ropy naftowej.  

W pracy nr 5 (Marine and Petroleum Geology), dr Słowakiewicz wraz ze 

współautorami wydzielił 10 grup rop w oparciu analizy związków organicznych, 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (tzw. PAHs) oraz stabilnych izotopów 

13C. Wskazał na skały anhydrytowe oraz mikrobialitowe jako macierzyste dla generowania 

węglowodorów. W pracy nr 6 (Facies), habilitant wraz z zespołem wykazali, iż ropy 

pochodzące z izolowanej platformy węglanowej Zielina (będącej de facto kolektorem tych rop), 

była generowana przez mikrobialne skały macierzyste platformy Gorzowa. Kierunek migracji 

rop natomiast (z NE na SW), został przez nich prześledzony za pomocą analizy takich 

biomarkerów jak seskwiterpeny, n-alkilbenzeny czy polialkinaftaleny. Wprowadza to zatem 

pożyteczne narzędzie pozwalające określić migrację węglowodorów w obrębie basenu. 

Ostatnia praca nr 7 (Marine and Petroleum Geology) jest bardzo ciekawa, gdyż dotyczy 

pochodzenia wysięków ropy w angielskiej kopalni soli Boulby. Na podstawie analiz 

geochemicznych i geofizycznych (sejsmika 3D), habilitant z zespołem wykazał, iż ropy te 

generowane były przez macierzyste skały mikrobialne formacji Kirkham Abbey – 

odpowiednika dolomitu głównego. Jest to o tyle ciekawe, że pokazuje, iż w południowym 

sektorze Morza Północnego, skały te były do tej pory uważane za zbiornikowe.  
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Z powyższej charakterystyki widać wyraźnie, że przedłożony cykl publikacji jest jak 

najbardziej spójny tematycznie a habilitant, przy wykorzystaniu różnorodnych metod 

badawczych, osiągnął swoje cele, a mianowicie wykazał, że cechsztyńskie utwory 

mikrobialitowe występujące w obrębie Ca2 w południowej części basenu permskiego, nie tylko 

są istotnymi skałami zbiornikowymi, ale też macierzystymi nawet w tak niespodziewanych 

rejonach jak Morze Północne. Poza tym, pokazał, iż analizy biomarkerowe wespół z innymi 

metodami komplementarnymi, są użytecznym narzędziem w badaniach naftowych, nie tylko 

przy określaniu macierzystości skał, ale również w śledzeniu migracji węglowodorów w 

obrębie basu. W sześciu współautorskich pracach, habilitant był pierwszym autorem, co nie 

tylko podkreśla jego wiodącą rolę i główny wkład merytoryczny, ale też wskazuje na jego 

zdolności kierownicze nad poszczególnymi prowadzonymi pracami zespołowymi. 

 

Ocena pozostałych osiągnięć naukowych 

 

Oprócz siedmiu artykułów stanowiących osiągnięcie habilitacyjne, dr Mirosław 

Słowakiewicz jest autorem dodatkowych 41 recenzowanych prac, z których większość znajduje 

się na liście JCR. Zdecydowana większość artykułów indeksowanych, bo aż 45, ukazała się po 

otrzymaniu stopnia doktora. Oprócz kilku prac natury monograficznej, habilitant jest również 

autorem/współautorem 47 materiałów konferencyjnych, w tym 39 o zasięgu 

międzynarodowym. 

Wraz z upływem lat, widoczny jest wyraźny progres naukowy habilitanta, dobrze 

widoczny właśnie w opublikowanych pracach naukowych. Do roku 2010, habilitant publikował 

głównie w krajowych czasopismach naukowych (Przegląd Geologiczny, Biuletyn 

Państwowego Instytutu Geologicznego), po którym nastąpił wyraźny zwrot w kierunku 

czasopism zagranicznych. Zapewne duży wpływ na to miały staże zagraniczne, zwłaszcza w 

Bristolu, gdzie habilitant pracował w renomowanym zespole geochemicznym prof. Richarda 

Pancosta.  

Wszystkie artykuły indeksowane na liście JCR zostały opublikowane w renomowanych 

czasopismach branżowych z zakresu geochemii, sedymentologii czy geologii naftowej. Do 

najbardziej poczytnych i wysokoimpaktowych czasopism w których habilitant publikuje swoje 

wyniki badań należą Sedimentology, Marine and Petroleum Geology, Geochimica et 

Cosmochimica Acta czy Gondwana Research. Są to obecnie znakomite czasopisma, 

publikujące wyniki naukowe o szerokim znaczeniu poznawczym, a więc poświadczają niejako 

ważkość tematów którymi zajmuje się habilitant. Na uwagę zasługuje również monografia o 
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zdarzeniach klimatycznych w późnym Paleozoiku wydana w renomowanym wydawnictwie 

brytyjskim Geological Society Special Publication, a którą to habilitant redagował w wspólnie 

z prof. Gąsiewiczem. Imponującym dokonaniem było zebranie wielu uznanych specjalistów w 

tym zakresie, którzy opracowywali poszczególne rozdziały tej książki. 

Dr Słowakiewicz publikował swoje prace głównie we współautorstwie. Ten 

wszechobecny w nauce światowej trend spowodowany jest coraz większą 

interdyscyplinarnością badań prowadzonych w dużych zespołach. Nie inaczej jest w przypadku 

badań prowadzonych przez habilitanta, które dotyczą nie tylko aspektów geochemii 

organicznej, lecz również sedymentologii, petrologii czy badań geofizycznych, a więc gałęzi 

bardzo istotnych w badaniach naftowych. Tego typu współpracę, prowadzącą do lepszego 

poznania tematu i pełnego rozwiązania problemu naukowego, nie tylko uważam pozytywną ale 

wręcz za konieczną. 

Bardzo pozytywnie oceniam aktywność naukową habilitanta w zagranicznych 

instytucjach naukowych. Nie tylko odbył staże w Stanach Zjednoczonych dzięki zdobytemu 

stypendium Fulbrighta, lecz również spędził wiele lat w University of Bristol, najpierw jako 

post-dok, a później jako pracownik zespołu w jednostce Geochemii Organicznej. Kierował 

również szeregiem projektów badawczych, finansowanych przez krajowe jednostki naukowe, 

rządowe i naftowe firmy zagraniczne. 

Obecnie, habilitant jest szeroko znany i zdaje się, że już ma ugruntowaną pozycję w 

świecie naukowym. Świadczy o tym nie tylko jego szeroka współpraca w kraju i za granicą, 

lecz również duża liczba recenzji wykonanych dla uznanych czasopism branżowych, wiele 

wygłoszonych wykładów na zaproszenie instytucji organizujących, czy też pełnienie funkcji 

redaktorskich w takim periodyku jak Marine and Petroleum Geology. Za swoją działalność 

naukową, habilitant otrzymywał nagrody od Rektora UW i Dyrektora PIG w Warszawie. Przy 

obecnej liczbie artykułów naukowych habilitanta, jego indeks h wynoszący 12 jest bardzo 

przyzwoity i świadczy o szerokiej cytowalności opublikowanych prac. 

  

Ocena osiągnięć dydaktycznych i popularyzatorskich 

 

 Dotychczasowe osiągnięcia z zakresu dydaktyki i popularyzacji nie budzą wątpliwości 

i oceniam je pozytywnie. Habilitant przez ostatnie 10 lat zdążył nabyć odpowiednie 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z szeregu 

specjalistycznych przedmiotów geologicznych i geochemicznych zarówno w języku polskim, 

jak i angielskim. Sprawdził się również jako promotor prac dyplomowych. Na Wydziale 
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Geologii UW wypromował bowiem 10 prac inżynierskich i magisterskich. Wcześniej, jeszcze 

podczas stażu na Uniwersytecie w Bristolu, prowadził jedną pracę licencjacką i jedną pracę 

magisterską. Obecnie jest promotorem pomocniczym dwóch doktorantów.  

 Na polu popularyzatorskim, dr Słowakiewicz ma na koncie kilka artykułów o tematyce 

geoturystycznej, opublikowanych na łamach Przeglądu Geologicznego, oraz wykłady które 

prowadził dla szerszej publiczności, w tym dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

 

Podsumowanie 

 

 Przedłożone osiągnięcie habilitanta w formie siedmiu recenzowanych publikacji 

naukowych jest spójne tematycznie. Założone cele zostały osiągnięte a wyniki przedstawione 

w pracach są bardzo ciekawe z punktu widzenia geochemii, sedymentologii i geologii naftowej. 

Mają też szeroki, ponadregionalny wydźwięk. Przedstawione publikacje pokazują, iż habilitant 

jest dojrzałym naukowcem, potrafiącym efektywnie pracować w dużych zespołach i 

publikować swoje wyniki w najlepszych czasopismach branżowych. To natomiast wskazuje, 

że prowadzone badania są na wysokim poziomie merytorycznym i dotyczą istotnych 

problemów naukowych. Poniekąd świadczy o tym również liczba cytowań jego prac i wysoki 

indeks h. Habilitant ma duże doświadczenie jeśli chodzi o pracę zarówno w krajowych, jak i 

zagranicznych jednostkach badawczych. Niejednokrotnie się sprawdził w roli kierownika 

projektów naukowych. Na przestrzeni wielu lat, sprawdził się również jako dydaktyk oraz 

promotor prac dyplomowych, również w jednostkach zagranicznych. Dlatego też popieram 

wniosek dra Słowakiewicza w ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego. Tym samym 

stwierdzam, iż przedłożone osiągnięcie wraz z całokształtem dorobku naukowego i 

dydaktycznego odpowiada wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) 

z uwzględnieniem art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). 

 

Z poważaniem, 

Michał Zatoń 
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