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Ocena "osiągnięcia naukowego" i catoksztaftu dorobku naukow 8o, dydaktycznego i
organizacyjnego dr Macieja Górki

L Osiągnięcie naukowe

Obowiązuj ąca w chwili obecnej ustawa o stopniach naulr,owych i tytule naukowym orąz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 , poz. 595, z późn. zm.) ńe zawiera już pojęcia

praay lub rozprawy habilitacyjnej. W art. 16 ustawodawca zawarłjedynie sformułowańe, że

waruŃiem przystąpienia do postępowania habilitacyjnego jest ńędzy innymi posiadanie stoPnia

doktora i osiągnięć naukowych stanowiących 7,naęzrry wkład autora w rozv,IÓj okreŚlonej

dyscypliny naukowej. Zgodnie z dwustawąjednostkowe "osiągniecie naukowe" moze stanowiĆ

na przykJadjednotemŃycnly cykl publikacji. Taką właśnie drogę wybrał hńilitant.

Dr Maciej Górka przedstawił zestaw 7 publikacji, którym nadń zbiorczy tytuł "AnalĘ
izotopowezaniecryszczeń atmosfetlgznych jako nowe namędzie do monitoringu i ocenY

antropresji środowi ka". Proponując te prace habilitant am okreŚlił, ze jest to... cYkl

jednotemtycmych publilracji. Odpowiada to prawdzie, lecz nie spełrria wymogu ustawy, która

mowi o jednoternaĘcznym cyklu, a nie o jednotematycz-nych publikacjach. RÓznica ta jest

zasadńcza. publikaaJe zreguły są jednotematyczne, zestawy publikacji już raczej rzadko. CrY

więc zaproponowany zestaw spełnia w ogóle podstawowy }vymóg ustawy? CzY jest to mimo

wszystko cykl jednotematycmy? Jeśli przeanaliĄerrry treść wszystkich siedmiu Publikacji, to

możnaodpowie dzieó na to pytanie twierdząco. Problem tylko w tym , że temat zostń okreŚlonY

tak szeroko, żełvpizuje się w niego prawie cńa dzińalnośó naukowa nie tylko habilitanta,|ecz

rowniez wiele dokonań naukowych wszystkich jego co-autor ów oraz dzińalność cĄch instytucji

badavłczych, z jednostka macierzrystą habilitanta włączńe. W opinii recetuenta nie taką

jednotematycznośc miał ustawodaw canamyśli. Przedstawiony prze zhabilitantatemat jest raczej

programem naukowym a nie jednostkowym temątem badawczym. Poza Ęm zaproponov/any

temat nie jest w pełni prawdziwy . Analizy izotopowe naleząbowiem dzisiaj do standartowych

metod stosowanych w badaniach i monitorowaniu zańecryszczehatmosferycznych. Narzędzie

to było nowe w latach osiemdziesiąĘcĘ ą nie dzisiaj. W latach dziewięćdziesiątych i pierwsrych

latach )Oil wieku metody izotopowe stosowano już nawet w krajach o niskim potencjale
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naukowym, nie wspominając o wielu bardza klasycznych pracach na temat zańeczYszczeh

powietrz a przeprowadzonych w najwięks zych aglomeracjacb takich jak Paryż, LondYą Berlin,

czy pekin. W skali kraju badania habilitanta i co-autorów nie są też anpełną nowoŚcią, jeŚli

przywołalrry dokonania innych badaczy z Krakowa, Lublina, czy zWrocławia. NowoŚcią w tYch

badaniach jest zastosowanie metod izotopowych do badan zańeczyszczeh powietrza i oPadów

we Wrocławiu i w dwóch uzdrowiskach sudeckich. Recenzent nie podńelawięc opinii habilitanta,

zęprzęprowadzone badani ańŃ charakter nowatorski, chyba żerozuŃe się to w skali regionu.

Treść pracy naukowej opizuje zwyHe jej tytuł, ale takżę zaproponowane słowa kluczowe. W

siedmiu omawianych tu publikacjach umieszczono w sumie 4I słow kluczowYch. W

jednotematycznym cyklu publikacji słowa kluczowe powinny sięraczej często pawtarzaĆ. Takiej

prawidłowości trudno dopatrzyć się w zapraponowanym zestawie. Tylko jedno słowo kluczowe

(izotopy węgla) powtarza się w 5 przypadkach, jedno 4 razy i jedno 3 razy. SzeŚÓ keYwords

powtarza się dwa razy, a większość występuje tylko raz.

pomijając powyzej opisane problemy recenzent uwaza, że artykuły zebranę ptzez habilitanta w

cykl publikacyjny są od strony naukowej i poznawczĄ bardzo wartoŚciowe. Wszystkie Prace

opublikowane zostaĘ w cza opismach zawartych w baeie Journal Citation RePorts (JCR),

posiadających więc Impah Factor, ale przed wszystkim posłusujących się profesjonalnYm

systemami receluji przy akceptacji nadsyłanych materińów. Dwie prace ukazaĘ się w bardzo

renomowanych periodykach Environmental Pollution i Atrnospheric Environment, trzY w

czasopismachkrajowych (PotishJournal ofErwironmental Studies, Geological Quarterlńidwie
w europejskim czasopiśńe Isotapes in Environmental and Health Studies. Sumaryczny imPakt

factor tych siedmiu artylrułów jest stosuŃowo wy oki i wynosi IF-l1,08. Jak na razie realnY

wpĘw tych publikacji mierzony zewnętrmymi cytowaniami (w liczbie 5) jest bardzo niewielki,

lecztutĄ, naleĘ wziąópod uwag ę, żetrzy praceukazaĘ się niedawno, w bieżącymlub ubiegtYm

roku. Wszystkie przedstawione artykuĘ są pracami wieloautorskimi, w ktorych habilitant jest

jednak, pozajednym wyjątkiem, ich pierwszym autorem. Jego udńń przy powstaniu Publikacji

był dominujący, co potwierdzone zostało odpowiednimi oświadczeńami. Udziń ten wYrazonY

w procentach wyniósł średnio około 6@/o.

Dwa artykuły (w numeracji habihtanta 
^4 

i A5) przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych

w latach 20a6-2a08 w dwóch uzdrowiskach sudeckich, w Cieplicach i w Czerniawie, przez

międzynarodowy zespoł dwunastu badaczy z Wrocławia i Antwerpii. Celem tych badań było

określeni ę źródeŁ zańecryszczeh atmosferycznych w tych miejscowoŚciach i w otaczającym je

obszarze. MiaJy one charakter interdyscyplinarny i objęĘ analizę palynolo giczną pyfu

atmosferycznego, pomiary stęzenia frakcji PMro oraz pomiary 613C w dwutlenku węgla i we

frakcji organicznej TSP. Uzyskane wyniki pokazaĘ, ża glownym Źródłem zańeczyszczeń

powietrza w obu miejscowościach jest ruch drogowy i pył pochodz ące zlokalnych (domolvYcĘ
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systemówogrzewania(glownie spalaniewęgla kamiennego). Stąd zańeczyszczeńao charakterzę

antropogenicznym są więk ze w okresach zimowych, szczególńe w CiePlicach. Badania

palynolo giczne pokazaĘ natomiast, że zespoł spor i pyłkow pochodzivryłącznie od roŚlinnoŚci

lokalnej, a jego koncentracje są większe w Czerniawie, co moze wywoływaĆ tam większe

zagr ożeńa dla alergikow.

pozostałe 5 publikacji ptzynosi wyniki badań przeprowadzonych sukcesywnie w latań2003,

2008, które dotyczyĘ zańeczyszczęhatmosferycznych orazwod opadowych we Wrocławiu. W

chrono1o gsczńe najstarszym artykule (A6) habilitant wraz z co-autorami przedstawili wYniki

pomiarow izotopowych wodoru i tlenu wód opadowych oraz zmiennoŚĆ składu izotoPowego

siarki i tlenu w siarczanach pozyskanych ztych wód. Badania te powiązane byĘ temaĘcnńe z

rozprawą doktorską habilitanta, która zostńa obroniona w połowie 2007 roku. PrzyniosłY one

pierwsze informacje na temat heterogeniczności siarczanów obecnych w wodach oPadowYch we

Wrocławiu. obokpierwotnych siarczanowpocho dzącychwysokotemperaturowej hydratacji SO3

w pobliżu wyziew}w z kominów przemysłowych zidentyfikowano siarczany wtórne tworzące się

z atmosferycznego dwutlenku siarki. Te pierwsze pocho drtĘ z obszarow poza Wrocławiem, te

drugie powstawĄ in situ w mieście. Drugą publikacj ą traknĄącą o wodach oPadowYch jest

artykuł (A3), ktory ukazał się w 201t roku w cza opiśmie Envirnomental Pollution Jest to bez

wątpieni a najwużniejsza publikacja habilit anta, z bardzo waimyń wnioskami o znaczeniu

uniwersalnym. Autorzy pokazali, że powszechnie spotykany pogląd, o tYm że w wodach

opadowych rozpu szc,zony węgiel nieorgani czny (DIC - dissolved inorganic carbon) jest za|eżnY

wprost od ilości dwutlenku węgla, niejest prawdziwy. Nie zaobserwowano bowiem statystYcznej

zależności pomiędzy koncentracjami i sHadem izotopowym dwutlenku węgla a koncentracjami

i składem izotopowym DIC, W trzech następnych publikacjach (Al, A2 i A7) hńilitant wraz z

co-autorami analianjąpochodzeniem pyłów w atmosferze Wrocławia. W artykule oPublikowanYm

w 2008 roku w l{wartalnihl Geologicznw przedstawiono wyniki badan cząstek orgańcznych

przy zastosowaniu danych składu izotopowego węgla. W tęn sposób chciano wYjaŚniĆ

pochodzenie pyfu orgańcznego i udokumentować sezonowe wahania jego składu izotoPowego.

Dane izotopowe 613C pokazaĘ, że w okresach żmowych zańeczyszczeńa orgańczne we

Wrocławiu pochod zągłówńe ze spalania kopalnych kaustobiolitow. Latem, w okresie wegetacji,

zau,wńono, żewartości El3C są7-naczącowyższeńżsię spodziewano. Zinterpretowano ten fakt

pochodzeniem cząstek orgańcznych z poza obrębu miasta, zakładając nawet ich poch odzeńe z

zagrańcy. W opiŃ recetuenta roślin C4 (ktore mają ńższy sHad izotopowy niz rośliny C3) nie

konieczni e mleĘ dopatrywać się za grańcą. Waśnie na Dolnym Sląsku, wokoł Wrocławia,

bardzo powszechne są pola obsiane kukurydz1, &ta jest typową rośliną C4.

Skład izotopowypyłównieorganicznychweWrocławiu zostńnatomiast opisanyw artykule (A2),

który teżukazń sięw Kwartalniku Geologiczrw (Geological Quarterly),leczw roku ubiegtym.

Autorzy udowodńli, żę pyły te w okresie letnim pochodzą glownie z procesów deflacji gleb, a
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w zimie w przew adze ze źródęł,antropog eńcznych (elektrowni węglowych i spalania w Piecach

domowych).Kolejna,najnowszapra ahabilitanta(A1)traktujerównieżoproblemiePońodzeńa

pyłow atmosfery cznychwe Wrocławiu, aw szczególności o wpĘwie źródęł antropogenicznYch

na skalę obserwowanych zańeczyszczeh.Tym razemanńizowano sHad izotopowywęgla iazatu

arazspeklra palynolo giczne.Wnioski potwierdziły konkluzjeprezentowane jużw zesńorocznej

publikacji (A2) i pokazaĘ, że frakcja PMro pyłów pochodzi w okresie letnim spoza obszaru

miasta, zaś w zińe jĄ źróćńem są lokalne systemy ogrzewańa.

Wartość naukowa kńdej publikacj i, rozprawy habilitacyj nej, czy cyHu artykułów mierzona jest

przede wszystkim jej uniwersalnym znaczeńem dla roanroju danej dziedziny nauki, Zdańem

recety;errta w przedstawionym cyklu artykułów tylko praca z 20ll roku oPubliko}vana w

czasopiśńe Environmental Pollution, pokazuj ącabrak zależności pomiędzy koncentracjami i

składem izotopowym dwutlenku węgla a koncentracjami i sHadem izotopowym DIC w wodach

opadowych, ma taki e znaczenie uniwersalne. Pozostałe publikacjg są przykładami Profesjonalnego

zastosowańa wcześniej znanych metod do rozwiązań problemów w lokalnym Środowisku

miejskim. Dlatego teżńewydaje się by impakt tych prac na rozwój nauki byłw przysńoŚci duzY.

W sumie jednak recenzent ocenia przedstawiony cykl publikacji wysoko doceniając jego walory

aplikacyjne.

Ir. I)orobek naukorvy

Dr Maciej Górka jest absolwentem Wydziału Nauk o ZięŃ i Kształtowania Środowiska

Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2002 ukonczył swoje studia magisterskie w

dziedzińe geologii. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza-Oriona

Jędryska na temat Prryczyn zmienności sWańl izotopowego enklavu oliwinowych w wYbrarlYch

wystqpieniąch bazaltoidów trzeciorzędawych Dolnego ŚIqslta. Po sfudi achrozpocząłprace nad

swoja ro zprawądoktorsk ądotyczącazastosowania metod izotopowych do badańzańeczyszczeh

atmosferycznych. Prowadził jednak nadal badańanad enklawań oliwinowymi orazbrńudziń

w pracach badaw czychnad procesami biogeochemicznyni w Zbiorniku Sulejowskim, Prace nad

zańeczyszczeńańatmosferycarymi mńaĄ podsumowaniew rozprawie doktorskiej pt. Anali4l

izotopowe B8O, fns, B'C apadów atmosferycznych jako narzędzie do oceny stopnia antropresji

srodowiska miejskiego Wrocławia, abrańonej w 2007 roku. Poniewaz recenzent nie ma dostępu

do tej razpraw, trudno jest określió w jakim procencie wyniki doktoratu są zawarte w

późńejszych publikacjacĘ które przedstawiono w procedurze habilitacyjnej jako cykl

publikacyjny. Jest to o tyle istotne, że w ustawie zaznaazonojednoznaczńe, że w procedurze

habilitacyjnej ocenia się osiągnięcia naukowe uzyslrane po otr4lmaniu stopnia doWora. Jeśli

lvyniki doktoratu nie są zawartew ocenianym cyklu publikacji, to jasno wynika, żeżadnelvyniki

z rczptaw nie zostĄ do dzisiaj jeszcze opublikowane.
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W wydanym w roku ubiegłym przezMinister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego roz9orządzemu (w

sprawie krytełów oceny osiągnięc osoby ubiegajqcej się o nadanie stoPnia doWora

habilitowanegĄokreślono precyryjnie kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie

stopnia doktora habilitowanego. Kryteria te obejmują:

a) Autorstwo lub wspołautorstwo publikacji naukołvych. Poza publikacjami stanowiącYmi

oceniane powżą "osiągnięcie naukowe" dr M. Górka opublikował po doktoracie 3 artYkułY

naukowe (w tym 2 w czasopismach objętych buąJCR) oraz9 abstraktow i notatek naukowYch.

Wymienione 3 artykuĘ są pracami wieloautorskimi, w których hńilitant miał raczej bardzo

niewielki udziń, na co wskazuje kolejnośó autorów. Dlatego tez zdańem recenzenta ta częŚc

dorobku habilitanta jest batdzo,bardzo skromna i niewystarczająca.

b) Sumaryczny impact factor pubtikacji naulrowych według lisĘ JCR. Parametr ten dla

wszystkich publikacji habilitanta wynosi 1,4,6 i jest niski, znaczńeponiZej Średniej uzyskiwanych

ptzez habilitantów w zakresie nauk o Zień.

c) Liczbę cytowan pubtilracji według bazy Web of Science. W aktualnym wydaniu Science

Citation Index Expanded (z sierpnia ż0I2) znajdujemy 11 prac habilitanta złącznąIiczbąŻ8

cytowań . Ztejliczby tylko t4tocytowania obce; pozostałe to autocytowania pochodzącę z9rac.,

ktorych dr Górkabyłwspołautorem. Ilośó 14 cytowah dla dorobku habilitacyjnego w zakresie

nauk o Zień jest tńąco niska, szczęgolnie biorąc pod uwagę, że dr GÓrka nie dzińa w

dńędzińe, która mozna by uznać za marginalną niszę.

d) Indeks Hirschawedług bary Web of Science. Z ńewielkiej |iczby cytowań prac habilitanta

wypływa bardzo niski wspołczynnik ż (Hirscha), ktory jest równy 3. WartoŚc tajest Poniżej

średniej habilitantów w zakresie nauk o Zień i dlatego nalery vznaĆ ją ,a niezadawalającą.

Symptom aĘcznymjest, ze dorobek habilit arftama jeszczeńższąwartoŚĆ h (:Z)wbazie ScoPus,

która z reguĘ wykaaaje wyższy poziom indeksu Hirscha, góyż obok czasopism filadelfijskich

uwzględnia równi eż czasopisma ńZszej rangi.

e) Kierowanie i udział w projektach badawczych. Dr Górka brń vdńń w 5 zakończonych już

grantach badawczych, przy ęzymw dwu z ńch pełnił rolę kierownika, a w pozostĄch na|eżń

do grona wykonawców. W roku 2004 atrrymń grant KBN-u na badania izotopowe w

b,rzeńanowych enklawach oliwinowych. Niestety projekt ten nie zaowooowńżadną publikacją.

Jedyną tematyczne młiązana z projektem publikacja ukazńa się jeszcze przed otrzymaniem

grantu ! W latach 2005-2007 habilitant uczestniczyłw dwóch projektach finansowanych przez

KBN; jeden był grantem promotorskim habilitanta, a drugi datycĄ badań biogeochemicznych

w Zbiorniku Sulejowskim. W latach 2006-2008 dr Górka uczestniczył w badaniach

zańeczyszczehatmosfery w dwóch uzdrowiskach sudeckicĘ które prowadzone byĘ w ramach
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projektu finansowanego przęzPolskę irząd Flandrii. W roku 2010 habilitant otrzymń grant w

ramachministerialnego programu dla rrfodych naukowców Iuventus Plus. W chwili obecnej dr

Gorka uczestni czy (w za tęp twie dr Trojanowskiej-Olichwer) w międzynarodowym Programie

COST - Stable Isotopes in Biospheric-Atmospheric-Earth System Research.

f Międ4lnarodowe tub krajowe nagrody za działąlność naukowq. Dr M. Gorka w trakcie swojej

kariery nie otrzrylmń jeszcze żadnej nagrody za dńńńność naukową.

g) Wygłoszenie referatow na międzynarodowych lub krajowych konferencjach Habilitant

wyglosił dopiero dwa referaty na konferencjach naukowych, w 2004 i 2Oa7 roku. Brak

jakictrkolwiek wystąpień naukolvycĘ w okresie po uzyskaniu stopnia doklora, na forach Poza

własnym Instytutem jest crymś zupełnie wyjątkowym i niestety, zjawiski ęmbardzo negatywnYm.

Jest to szczególnie zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, ze problemy zańeczyszgzeh atmosfery

ą przedńotem badń naukowych i praktycznych zastosowań na caĘm świecie. W ilu
konferencjach w sumie dr Górka wziął udział aktywnie trudno jest stwięrdziĆ, gdYż w

przedstawionej dokumentacji takich danych nie ma. Dostępnajest jedynie lista abstraktów, ale te

bez wylątku są dziełem wielu autorów.

ITt. I)ziałalnośc dydakĘgzna i organizacyjna

Habilitant moze pochwalić się porym doświadczeniem dydaktycznym. Prowadził samodzielnie

dwalvykłady dla studentów WydńałvNauk oZieńi Kształtowania ŚrodowiskaUWr: Techniki

Izotopowe oraz Ochrona atmosfery i zmiany klimatu. Jego głowne obciązenie dydaktYczne

stanowią jednakzajęcialaboratoryjn ew zaŁłesie geochemii, geologii izotopowejizańeczYszczeh

atmosfery. Na podkreślenie zasługuje jego aktywność jako opiekuna prac magisterskich i

licencjackich. W sumie pod kieruŃiem dr Górki powstĄ 4 prace magisterskie (dalszę 2 ą w

toku) otaz 4 prace licencjaclłę. Z dńńa|nością dydaktyczną zvłiązana jest równiez fuŃcja

opiekuna pralłykzawodowych na kierunku Ochrona Srodowiska. Dr Górka otrzymńdwukrotnie

nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskie go za dzińalność dydaktycznąi orgańzacyjną.

W latach 2007 -2009 dr Górka pełnił fuŃcje sekretarza European Society for Isotope Reserach,

tawarzystwa zńożanego we Wrocławiu, które skupia glownie badaczy z EuroPy Srodkowej

zEmujących się problematyka badań izotoporruych. W ramach tej dzińńnoŚci organizował

międzynarodowy worlcshop, który odbył się w 2009 roku w Złotńkach Lubańskich. Jako eksPert

ministeria]ny (Ministerstwa Ochrony Środowiska) brał udzińw konferencji w Oslo w 2Oa7 roku

na temat składowania dwutlenku węgla. Dr Górka jest człoŃiem Polskiego Towarzystwa

Geologicznego, Polskiego Towarzrystwa Mineralo gicznega i European Society for IsotoPe

Reserach. od 2a04 roku uczestni czy w sieci tematycznĄ Zańeczyszczeńe PowietrzalZmiany
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Klimatu (Airclim_net), skupiajacej gtównie polskie instytucje badaw gzęivrzędY, Jak na razię dr

Górka nie odbył żadnegostahr naukowe gobądźzawodowego, ani w kraju, ań za grańcą' Jego

kontakt z innyni ośrodkami badawczymi ograniczał się wyłączńe do kilkudniowYch PobYtów,

Jedyną dłvższąwl*ytę Q tysadńe) ńoĘłna uniwersytecie w Antwerpii, w Micro- and Trace

Analysis Center.

podsumowanie

podsumowując całok sńńdziałalności naukow ej i zavlodowej dr Gorki recenzent dostrzega

zarówno mocne, jak i słabe puŃty. Do pozytywów naleĘ cykl artykułów (tzw, "osiągniecie

naukowe) oraz dńńńność dydakty cznai orgnntzacyJna. słabą stroną jest bez wątpieniabardzo

skromny dorobek publikacyjny i jedynie symbol icznyimpakt prac habilitanta na literaturę w kraju

i na świecie. Negatyilnym aspelrtem dńńa|ności jest również prawie aryełny brak czywrcj

aktywności w konfęrencjach naukowych i symp ozjach. Ustawodawca okreŚlił w arĘkule 16

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naulawytn oraz o stoPniach i Ętule w zakresie sztuki z

dnia 14 marca 2a03 roku Qz. U. Nr 65, poz. 595, z póŹn. zrn.), Żę do postępowania

habilitacyjnego może zostaćdopuszc zonaosobą która posiada osiągnięcia naukowe uryskane

po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój okreŚlonej

dyscypliny naukowej orilzwykazuje się istotną aktyrrnoŚcią naukową, Po szczegołowej

anńizięwszystkich dostępnych danych recenzent uwńa, że dzińa|noŚĆ habilitarrta nie sPełnia

tych waruŃów w sposób wystarcz ająęy. Recenzent l*ńa, Żę dr Górka jest dabrzę

zapowiadającym się rŃodym badac zem,lecz jego wniosek o przeprowadzenie postępowania

habilitacyjnego jest przedwczesny. Dlat ego też ręcetv,ęrft nie rekomenduje dopuszczenia dr

Marcina Górki do dalszrylch etapów przewodu habilitacyjnego,

Mr,' ć
(irof. dr hab. Zdńsław Bełka)


