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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Szweda p.t.: 

„Ocena stanu środowiska przyrodniczego południowo-zachodniej części Gór 

Świętokrzyskich na podstawie geo- i bioindykatorów” 

 

Podstawa opracowania 

Recenzję wykonano na zlecenie Przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Geografii 

i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Wioletty 

Kamińskiej, na podstawie Uchwały nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie 

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

mgr. Mirosławowi Szwedowi.   

 

Wybór tematyki rozprawy doktorskiej  

Tematyka rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Szweda z naukowego i praktycznego 

punktu widzenia porusza ważny i aktualny problem badawczy, zwłaszcza w odniesieniu do 

obszarów silnie przekształconych przez człowieka. Temat pracy stanowi uzupełnienie 

i poszerzenie informacji przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w zakresie wielkości imisji mierzonej w automatycznych stacjach pomiarowych 

w Nowinach i Małogoszczy. Proponowane w badaniach geo-i biowskaźniki mogą przyczynić 

się do znacznie lepszego rozpoznania wpływu przemysłu cementowo-wapienniczego na stan 

środowiska przyrodniczego, w tym określenia zasięgu oddziaływania głównych emitorów 

zanieczyszczeń w obszarze południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Szeroka 

problematyka poruszana w rozprawie wymagała od Doktoranta interdyscyplinarnej wiedzy 

z zakresu geografii, chemii, biologii i dużego doświadczenia badawczego oraz znajomości 

metod statystycznych, narzędzi GIS, a także zróżnicowanych technik pomiarowych. 

Rozważane w pracy zagadnienia związane z oceną stanu środowiska przyrodniczego 

obszarów z dużą antropopresją nie są wprawdzie nowe, ale wymagają dopracowania 

zwłaszcza w aspekcie stosowanych metod badawczych, które niejednokrotnie nie dają 

pełnego obrazu skutków środowiskowych związanych z narastającą presją człowieka na 
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środowisko.  Z tego względu należy uznać, że tematyka podjęta przez Autora rozprawy jest 

w pełni uzasadniona pod względem poznawczym i aplikacyjnym, a połączenie 

proponowanych w badaniach stanu środowiska przyrodniczego geo- i biowskaźników, 

nabiera nowej jakości naukowej i umożliwia nowatorskie podejście do zagadnienia oceny 

stanu środowiska przyrodniczego.  

 

Struktura i zawartość rozprawy doktorskiej 

Przedłożona do recenzji praca ma formę pojedynczego oprawionego tomu, którą 

można umownie podzielić na trzy części. Część I składa się z danych personalnych 

Doktoranta oraz autoreferatu (strony od 3 do 41), stanowiącego wprowadzenie, szczegółową 

charakterystykę obszaru badań, syntetyczny opis problematyki poruszanej w pięciu 

publikacjach przedstawionych do oceny jako dorobek naukowy Doktoranta. W części tej 

znajduje się bogata literatura źródłowa (143 pozycje, w tym 78 w języku angielskim).  Część 

II (strony od 43 do 93) złożona jest z kserokopii spójnych tematycznie publikacji z lat 2016-

2020 ułożonych w chronologicznym porządku oraz oświadczeń współautorów dotyczących 

ich wkładu w opracowanie poszczególnych artykułów. Artykuły opublikowane w języku 

polskim mają streszczenia w języku angielskim. Część III (strony od 94 do 101) zawiera opis 

pozostałego dorobku naukowego Doktoranta wraz z oświadczeniem o autorstwie pracy 

doktorskiej (będącej załącznikiem do Zarządzenia Rektora UJK nr 33/2016).  

Motywacją Doktoranta do podjęcia tematyki badawczej dotyczącej oceny stanu 

środowiska przyrodniczego południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich było 

ujednolicenie i uszczegółowienie badań związanych z wpływem zakładów wydobywczo-

przetwórczych surowców skalanych, a zwłaszcza szkodliwości substancji zawartych w pyle 

cementowo-wapienniczym na środowisko przyrodnicze. Jak podkreślił Doktorant, możliwości 

stosowanych w badaniach geo- i biowskaźników nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane do 

badań i analiz wpływu zanieczyszczeń na otoczenie. We wstępie podkreślona została 

interdyscyplinarność poruszanej problematyki badawczej, która pozwoliła wielowątkowo 

i kompleksowo monitorować i analizować wpływ zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

pochodzących głównie z terenów zakładów wapienniczych i cementowni na środowisko 

przyrodnicze.  

Przedłożony załącznik 1 obejmuje pięć powiązanych tematycznie artykułów 

dokumentujących dorobek naukowy Autora. Składa się on z następujących publikacji:   
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1. Szwed M., Kozłowski R., Żukowski W., 2020. Assessment of air quality in the south-

western part of the Świętokrzyskie Mountains based on selected indicators. Forests, 11 (5) 

499, DOI: 10.3390/f11050499 (IF 2,221; 100 pkt.; udział Doktoranta – 45%).  

2. Kozłowski R., Szwed M., 2019. Utilisation of bio- and geoindicators for assessment of the 

state of natural environment in the south-western part of the Świętokrzyskie Mountains. W: 

Infrastructure and Environment. Springer Cham, 161-168, DOI: 10.1007/978-3-030-16542-

0_22 (20 pkt.; udział Doktoranta –  50%).  

3. Kozłowski R., Szwed M., Żukowski W., 2019. Pine needles as bioindicator of pollution by 

trace elements from cement-limestone industry in central eastern Poland. Carpathian Journal 

of Earth and Environmental Sciences, 14, (2), 541-549, DOI: 10.26471/cjees/2019/014/102 

(IF 1,307; 40 pkt.; udział Doktoranta – 45%).  

4. Szwed M., Kozłowski R., 2018. Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na jakość 

powietrza na terenie Białego Zagłębia. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 20, 55-59. (6 

pkt; udział Doktoranta – 90%).  

5. Kozłowski R., Szwed M., 2016. Zawartość metali ciężkich w śniegu na terenie Gór 

Świętokrzyskich. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 18 (2), 61-69. (6 pkt.; udział 

Doktoranta – 50%). 

Wszystkie przedstawione do oceny publikacje są współautorskie (3 publikacje 

z dwoma współautorami, 2 publikacje z trzema). W dwóch publikacjach mgr Mirosław 

Szwed jest pierwszym autorem. Pomimo, że Doktorant nie jest jedynym autorem żadnej 

publikacji przedstawionej do oceny, to jego wkład w opracowanie tych publikacjach jest 

wysoki i wynosi od 45 do 90%, co potwierdzają załączone oświadczenia współautorów. 

Wkład Doktoranta obejmował przeprowadzanie badań w terenie, udział w wykonywaniu 

analiz chemicznych, napisanie manuskryptów oraz koordynację procesu wydawniczego. Trzy 

publikacje wydane są w języku angielskim, a dwie w języku polskim. Dwa spośród pięciu 

artykułów zostały opublikowane w czasopismach ze współczynnikiem oddziaływania (ang. 

impact factor, IF). Jeden stanowi rozdział w monografii (wydawnictwo Springer), a dwa 

pozostałe w czasopismach o zasięgu krajowym, umieszczonych przez MNiSW na liście B. 

Dużą wartość merytoryczną rozprawy stanowi artykuł 1 będący podsumowaniem badań 

dotyczących oceny jakości powietrza w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, 

tzw. Białym Zagłębiu. W sposób syntetyczny przedstawia on wyniki badań przeprowadzone 

przez Doktoranta w latach 2016-2018 z wykorzystaniem różnorodnych geo- i biowskaźników.  

Objętość poszczególnych artykułów wynosi od 5 do 17 stron. Łączny IF publikacji 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 3,528, a suma punktów MNiSW: 172.  
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Ocena rozprawy doktorskiej  

Mgr Mirosław Szwed jako główny cel rozprawy doktorskiej przyjął: „ocenę stanu 

środowiska przyrodniczego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich będących 

pod wpływem przemysłu cementowo-wapienniczego na podstawie wybranych geo- 

i biowskaźników”. Jako cele szczegółowe przyjął: „ocenę wielkości imisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych, określenie struktury i wielkości emisji oraz właściwości fizyko-

chemicznych i składu chemicznego pyłów, analizę składu chemicznego igieł sosny 

i transplantowanych porostów, analizę właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych 

opadów atmosferycznych (w tym śniegu) oraz wyznaczenie zasięgu oddziaływania presji 

przemysłowej w przestrzeni geograficznej badanego obszaru”.  

W omówieniu artykułów przedstawionych do oceny mgr Mirosław Szwed w sposób 

syntetyczny przedstawił stan wiedzy w zakresie działalności górniczej surowców naturalnych, 

a także szczegółowo omówił stan badań dotyczący oddziaływania zakładów wydobywczo-

przetwórczych surowców skalnych zlokalizowanych na terenie Białego Zagłębia na 

środowisko przyrodnicze oraz metod jego badania. Należy jednak podkreślić, że Autor 

powinien zwrócić większą uwagę na konieczność wskazywania źródeł podawanych przez 

siebie informacji. Jako przykład można podać zdanie zapisane na stronie 7: „W związku z 

restrukturyzacją i modernizacją w latach 90-tych procesów produkcji cementu i wapna, 

znacznej redukcji uległa również emisja pyłów do atmosfery”. Brak cytacji powoduje, że nie 

jest jasne skąd pochodzą te informacje? Podobnie na stronie 10, wiersz 23-25.  

Mgr Mirosław Szwed przedstawił pięć tez badawczych, w nawiązaniu do których 

trafnie określił trzy zadania badawcze tj.: „określenie właściwości fizyczno-chemicznych oraz 

składu chemicznego pyłów cementowo-wapienniczych, określenie wysokości opadów oraz ich 

właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych, analizę składu chemicznego 

transplantowanych porostów (Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) oraz igieł sosny zwyczajnej 

(Pinus sylvestris L.)”.  

Badania terenowe Doktorant prowadził w latach 2016-2018 w południowo-zachodniej 

części Gór Świętokrzyskich, w zlewni Nidy. Obejmowały one transplantację porostów 

(Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) (22 punkty, 4 serie) z obszaru Puszczy Boreckiej, pobór 

dwuletnich igieł sosny (Pinus sylvestris L.) (22 punkty, 2 serie) oraz pobór próbek opadu 

atmosferycznego. Zaznaczyć należy, że pozyskanie danych archiwalnych dotyczących jakości 

powietrza nie stanowi badań terenowych jak to zostało zapisane przez Doktoranta 

w autoreferacie na stronie 19. Autor rozprawy podał wystarczają argumentację wyboru 

Puszczy Boreckiej do poboru porostów. Lokalizacja 22 punktów pomiarowych była 
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stosunkowo dobrze zaplanowana przez Doktoranta i znajdowała się zarówno w bliskim jak 

i dalekim sąsiedztwie zakładów cementowo-wapienniczych oraz kamieniołomów, co 

umożliwiło określenie obszaru oddziaływania źródeł antropogenicznych. Uważam jednak, że 

zasadne byłoby również wybranie dodatkowych punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

południe i południowy-zachód od cementowni w Małogoszczy i zakładu wapienniczego 

w Bukowej. 

Przeprowadzone przez Doktoranta badania terenowe były zgodne z założeniami 

programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, funkcjonującego 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W sposób klarowny 

a zarazem szczegółowy zostały przedstawione metody laboratoryjne, które Doktorant zestawił 

w tabeli (strona 22-23). Doktorant opisał również przeprowadzone badania kameralne. 

Uważam, jednak, że w tej części Autor powinien opisać szczegółowo w jakim celu została 

wykorzystana metoda PCA. Podana informacja, że: „Do wyznaczenia głównych składowych 

wykorzystano analizę PCA (ang. Principal Component Analysis)” jest niewystarczająca.  

Doktorant na podstawie trzyletnich danych pochodzących z automatycznych 

analizatorów jakości powietrza udostępnionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska (WIOŚ) dokonał rozpoznania wielkości stężenia pyłów z przemysłu cementowo-

wapienniczego na terenie Białego Zagłębia (artykuł 1 i 4). Cenne w autoreferacie jest 

zaprezentowanie rocznych stężeń pyłów z cementowni Nowiny z okresu prowadzenia badań 

przez Doktoranta (2016-2018), na tle niepublikowanych danych WIOŚ w Kielcach od 1983 

roku. Takie ujęcie problemu umożliwia wieloletnią analizę zmienności emisji pyłów 

i wskazanie kierunków ich zmian. Doktorant wskazuje na znaczącą redukcję emisji pyłów od 

1991 r. jednak nie podaje przyczyn takiego stanu. Szkoda, że w artykułach, które stanowią 

dorobek publikacyjny Autora zabrakło takiej analizy. O istotności podejmowanych przez 

Doktoranta badań w rejonie Białego Zagłębia świadczą przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu pyłu PM10, zarówno w odniesieniu do wartości rocznych jak i dobowych zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Bardzo interesujące 

w badaniach dotyczących stężenia pyłu jest zastosowanie modelu NOAA Hysplit. Doktorant 

na jego podstawie wykazał, że wartości maksymalne stężeń notowano w okresie napływu 

powietrza z kierunku południowo-zachodniego, z najniższą temperaturą powietrza w ciągu 

roku. Interesująca jest także analiza składu chemicznego próbek pyłu pobranych 

z elektrofiltrów z dwóch cementowni (Dyckerhoff Nowiny i Lafarge Małogoszcz). Autor 

rozprawy stwierdził, że analiza ta ”…wykazała znaczny udział metali ciężkich”. Stwierdzenie 

to jest dość niejasne, znaczny tzn. jaki? Udział w czym? Ponadto, Doktorant wielokrotnie 
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w autoreferacie do określenia stężeń używa słowa „największe” zamiast „najwyższe”, 

dotyczy to zarówno pyłów, jak i metali ciężkich (m.in. str. 5, 27, 32).  

Na stronie 19 Doktorant napisał, że w oparciu o dane ze Stacji Geoekologicznej Malik 

„..przeprowadzono badania wysokości i jakości opadów atmosferycznych.” Niestety 

w rozdziale dotyczącym wyników (str. 25-26) Doktorant nie wspomina o zróżnicowaniu 

wysokości opadu atmosferycznego w analizowanym okresie i koncentruje się na analizie 

właściwości fizyko-chemicznych i składzie chemicznym opadu. Określenie wysokości 

opadów było też jednym z zadań badawczych. Na stronie 26, we fragmencie dotyczącym 

opadów atmosferycznych Doktorant napisał: „Na tle całego okresu badań, wyróżniały się dwa 

miesiące (I i IX 2018r), w których stwierdzono podwyższoną koncentrację wszystkich 

badanych metali”. Można, zatem zadać pytanie o podwyższoną koncentracje badanych metali 

w stosunku do czego?  

Istotą wartością merytoryczną pracy, składającą się na wkład Autora rozprawy, było 

przeprowadzenie badań i analiza wyników dotyczących właściwości fizyko-chemicznych 

i składu chemicznego pokrywy śnieżnej. Doktorant w oparciu o analizę 40 próbek śniegu 

udokumentował, że najwyższe wartości pH i przewodności elektrolitycznej odnotowano na 

terenie Białego Zagłębia w odniesieniu do próbek pobranych w Kielcach i na Świętym 

Krzyżu. Wśród metali ciężkich na obszarze Białego Zagłębia dominowały żelazo, glin, cynk 

i mangan. W autoreferacie oraz artykule 5, zabrakło informacji o zróżnicowaniu miąższości 

pokrywy śnieżnej na poszczególnych stanowiskach i czasie jej zalegania. W artykule 5, 

Autorzy podają jedynie zakres miąższości pokrywy śnieżnej (3-12 cm). Ponadto, w artykule 5 

w Tabeli 1 błędnie została przedstawiona liczba próbek pobranych na trzech stanowiskach, 

a w podpisie ryc. 5 brakuje opisu w języku angielskim.  

Badania bioindykacyjne zostały szczegółowo zaprezentowane w artykułach 1-3. 

Zastosowana metoda transplantacji umożliwiła Doktorantowi analizę stężeń  

zakumulowanych metali w 22 punktach pomiarowych w latach 2016-2018, w nawiązaniu do 

półrocza ciepłego i chłodnego. Doktorant wykazał, że podwyższone stężenia metali 

odnotowano w próbkach porostów zlokalizowanych w pobliżu cementowni oraz 

kamieniołomów, za wyjątkiem miedzi. Przemyślana lokalizacja miejsc transplantacji 

porostów pozwoliła wykazać, że wysokie stężenia miedzi wystąpiły w sąsiedztwie 

budowanego węzła Chęciny na trasie S7. Doktorant słusznie zwrócił uwagę, że odnotowane 

najwyższe wartości glinu i żelaza w biocie porostu transplantowanego w Białym Zagłębiu są 

efektem nie tylko emisji z funkcjonujących cementowni i kamieniołomów, ale również 

wietrzenia skał i minerałów. Zastosowane przez Doktoranta metody statystyczne w tym 
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metoda Warda pozwoliła wydzielić 5 grup składających się z punktów pomiarowych, 

w których bioty porostów zakumulowały podobne wartości metali. Metoda ta, umożliwiła 

Doktorantowi wskazanie miejsc, które pomimo znacznego oddalenia od źródeł emisji 

odznaczają się wysoką zawartością niklu i cynku, co Doktorant wiąże m.in. 

z ukształtowaniem terenu.  

Za interesujące uważam badania mgr. Mirosława Szweda dotyczące depozycji 

zanieczyszczeń na powierzchni igieł sosny oraz wewnątrz struktury komórkowej 

z wykorzystaniem niemytych i mytych igieł. Szczegółowe wyniki tych badań zostały 

zaprezentowane w artykule 1 oraz 3. Autorzy artykułu wykazali, że najwyższe wartości pH 

oraz metali ciężkich odnotowano w centralnej części badanego obszaru w pobliżu 

cementowni i kamieniołomu w Bolechowicach (igły niemyte) oraz w sąsiedztwie zakładów 

wapienniczych (igły myte).  Ponadto, w najbliższym sąsiedztwie zakładów wapienniczych 

i kamieniołomów stwierdzono najwyższe stężenia metali ciężkich (żelaza, glinu, miedzi, 

niklu, cynku). Cenne w prezentowanym artykule 1 i 3 są analizy igieł z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod, w tym mikroskopu elektronowego SEM z systemem EDS, które 

umożliwiły określenie źródła zanieczyszczeń na badanym obszarze. Autorzy wykazali trzy 

grupy cząstek o różnym kształcie i wielkości. Do pierwszej grupy zaliczyli cząstki 

powszechne w pyle, które powstały jako efekt wietrzenia skał i minerałów. Drugą grupę 

tworzą cząstki gipsu syntetycznego, powstającego w efekcie wypalania skał wapiennych 

w piecach opalanych paliwem o znacznej zawartości siarki, a trzecią grupę stanowią cząstki 

najmniejsze (<5 μm), mogące wnikać do wnętrza igieł przez aparaty szparkowe, których 

źródłem może być przemysł cementowo-wapienniczy. W publikacji 1 wykazano, że obecność 

metali ciężkich w igłach może powodować zmniejszenie liczby rzędów aparatów 

szparkowych.  

Każdy z przedstawionych w dorobku artykułów stanowi odrębne dzieło, jednak treść 

niektórych spośród nich bywa dość zbieżna, np. charakterystyka obszaru badań, prezentowane 

mapy, współrzędne punktów pomiarowych, a także rycina przedstawiająca wielkość emisji 

pyłów z funkcjonujących na terenie Białego Zagłębia zakładów cementowo-wapienniczych 

(dane WIOŚ). Została ona zaprezentowana w czterech artykułach (1,3,4,5), przy czym 

w artykule 1 obejmowała okres 2002-2018, w 3 i 4: 2002-2017 a w 5: 2002-2015. Ponadto 

w artykule 5 wartość emisji pyłów przedstawiono dla roku 2012 jest najprawdopodobniej 

niewłaściwa, gdyż odbiega od wartości podanej dla tego roku w pozostałych trzech 

artykułach. 
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Dużą wartość merytoryczną przedłożonej rozprawy stanowi dyskusja wyników, 

w której Doktorant przedstawił wyniki przeprowadzonych badań w odniesieniu do innych 

obszarów w Polsce oraz za granicą. Zwrócił uwagę, że koncentracje niklu, kadmu, kobaltu 

i chromu w opadach atmosferycznych na Górze Malik są zbliżone do wartości uzyskanych 

w rejonie Górnego Śląska. Ponadto, stężenia żelaza i miedzi w wodzie opadowej z Białego 

Zagłębia były kilkukrotnie wyższe niż w najbardziej uprzemysłowionej i zurbanizowanej 

części Europy Środkowej, co dodatkowo pokazuje słuszność prowadzonych przez Doktoranta 

kompleksowych badań mających na celu ocenę stanu środowiska przyrodniczego 

z wykorzystaniem różnych wskaźników. Równocześnie Doktorant wykazał, że stężenia 

metali ciężkich w transplantowanych plechach porostów w obszar Białego Zagłębia wykazały 

niższe wartości niż w innych uprzemysłowionych strefach w Polsce, gdzie wykorzystywano 

taki sam gatunek.  

Doktorant dokonał przeglądu badań dotyczących wykorzystania igieł sosny w różnych 

obszarach Polski, a także w Rosji i Estonii. Niejasne pozostaje stwierdzenie (str. 30), że: 

„Pobrane igły sosny z lasów północno-zachodniej części Polski, odznaczających się brakiem 

znaczącego wpływu presji przemysłowych na jakość powietrza, wykazały znacznie niższe 

stężenia…”Niższe to znaczy jakie, niższe niż gdzie? Podobnie w kolejnym zdaniu, gdzie 

Autor rozprawy pisze o rejonie Słupska i zbliżonych wartościach cynku i wyższych 

wartościach ołowiu, ale nie wiadomo z jakim obszarem porównuje te wartości?  Ponadto, 

Doktorant w rozdziale Dyskusja po raz pierwszy pisze o analizie PCA, pomimo, że 

w rozdziale dotyczącym metod Doktorant wspomniał o tej metodzie. W rozdziale Rezultaty 

zabrakło interpretacji uzyskanych wyników z wykorzystaniem metody PCA. Według Autora, 

metoda PCA: „wykazała uwarunkowania związane z funkcjonującym na badanym obszarze 

przemysłem cementowo-wapienniczym oraz transportem kołowym”, co jest stwierdzeniem 

dość ogólnym. Dodatkowo, pobieżnie zostały potraktowane uzyskane rezultaty tej metody 

w artykule 1. 

Omówienie zestawu prac kończą prawidłowo sformułowane wnioski ogólne oraz 

szczegółowe, ukierunkowane na podkreślenie zawartych w rozprawie merytorycznych 

osiągnięć odnoszących się do jej tytułu i postawionych celów.  

Należy dodać, że mgr Mirosław Szwed w swoim dorobku, oprócz pięciu publikacji 

naukowych, które przedstawił jako spójny tematycznie zbiór artykułów, ma również 21 prac 

naukowych, których jest jedynym autorem lub współautorem. Analiza dorobku naukowego 

Doktoranta, przeprowadzona na dzień sporządzenia recenzji (16.04.2021 r.), wykazała 

progres zarówno w ilości jak i jakości przedstawionego do oceny dorobku publikacyjnego. W 



 9 

roku 2021 roku ukazały się dwie współautorskie publikacje w czasopismach ze 

współczynnikiem oddziaływania: Toxics (70 punktów, IF 3,271) oraz Minerals (100 punktów, 

IF 2,380), dotyczące poruszanej w autoreferacie problematyki, w których Mgr Mirosław 

Szwed jest pierwszym i drugim autorem.  

Mgr Mirosław Szwed wyniki swoich badań prezentował na 12 konferencja krajowych 

i 7 międzynarodowych (łącznie 7 referatów i 17 posterów). Ponadto, Autor jest włączony 

w realizację monitoringu środowiska przyrodniczego zlewni Wieńca w ramach 

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Jest to program bardzo szeroki, 

obejmujący liczne parametry badań środowiska abiotycznego i biotycznego. Doktorant 

aktywnie uczestniczył w strukturach kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, gdzie prowadził również zajęcia dydaktyczne. Brał on także udział 

w inicjatywach wewnętrznych uczelni w ramach realizowanych projektów GrantProgres 

i EduProgres. Autor rozprawy jest członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego oraz 

Studenckiego Koła Naukowego „Geoekologów”. Dodatkowo pełni on obowiązki laboranta 

w Pracowni Badań Środowiska Centrum Badań i Analiz UJK. Działalność naukowo-

badawcza mgr. Mirosława Szweda była doceniona i nagrodzona przez różne gremia. 

Otrzymał on nagrodę m.in. za najlepsze wystąpienie na Forum Młodych Naukowców w 2016 

i 2017 roku (Central European Conference ECOpole’16), a także stypendia naukowe 

i doktoranckie.  

 

Dodatkowe uwagi o charakterze merytorycznym i edytorskim: 

- na stronie 8 błędnie zacytowana publikacja: Dmuchowski, Bytnerowicz 1995 

(w autoreferacie jest: Dmuchowski i in. 1995), 

- na stronie 11 błędnie zacytowana publikacja: Viklander 1998 (w autoreferacie Doktorant 

zapisał Viklander i in. 1998), 

- na stronie 36 w zapisie literatury: Filipović-Trajković i in. 2012 za dużo znaków 

interpunkcyjnych,  

- na stronie 36, 38, 39, 40, 41 w zapisie literatury (Engelhard i in. 2007; Migaszewski i in. 

1996; Mochoń 1993; Poličnik i in. 2004; Stachnik i in. 2010; Telmer i in. 2004) brak znaku 

interpunkcji przed numerem tomu czasopisma,   

- na stronie 38 w zapisie tytułu publikacji Migaszewski i in. 1996, w środku zdania Doktorant 

użył niepotrzebnie dużej litery,  

- w spisie literatury brak konsekwencji w stosowaniu pogrubienia czcionki, 
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- w artykule 1, w tabeli 2 nie wspomniano o wartościach własnych (eigenvalues), które są 

istotne w wyborze poszczególnych czynników. Czy zatem do analizy Doktorant wybrał 

czynniki (komponenty), w których wartości własne były większe od 1? 

- w artykule 1 w rozdziale opisującym materiały i metody brakuje informacji dotyczących 

zastosowanej w badaniach metody PCA. Po raz pierwszy o metodzie tej zostało napisane 

w rozdziale Rezultaty. Ponadto uważam, że interpretacja wyników uzyskanych w metodzie 

PCA jest zbyt słaba,  

- w artykule 2 nieczytelne są ryciny 2 oraz 3 przedstawiające przestrzenne zróżnicowanie  

koncentracji glinu i miedzi na podkładzie ortofotomapy. Ponadto w artykule tym nie 

wspomniano w oparciu o jaką metodę wykonano ryciny (2 i 3), 

 - w artykule 3 źle sformatowana została tabela 2. Ponadto, rycina 3 składająca się z trzech 

map prezentujących przestrzenne zróżnicowanie glinu, żelaza i miedzi powinna mieć taką 

samą skalę - mapy mają różną wielkość. W podpisie ryciny 3 brakuje objaśnień do legendy. 

Dodatkowo legenda powinna pojawić się tylko na jednej mapie (np. ostatniej), gdyż 

prezentuje te same treści.   

Powyższe uwagi nie wpływają znacząco na merytoryczną wartość pracy, którą 

oceniam pozytywnie i wysoko. 

 

Wniosek końcowy 

Reasumując stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr. Mirosława Szweda ma formę 

spójnego tematycznie zbioru artykułów. Cel pracy został w całości zrealizowany. Doktorant 

zgromadził właściwe dane i materiały, dogłębnie je zanalizował i ujął w cyklu artykułów, 

które wraz z komentarzem, odpowiadają przeznaczeniu tego opracowania jako rozprawy 

doktorskiej. Doktorant wykazał się umiejętnością stawiania problemów naukowych, 

planowania i prowadzenia badań naukowych, w tym sprawnego posługiwania się warsztatem 

badawczym, znajomością literatury przedmiotu oraz zdolnością poprawnego konstruowania 

wniosków użytecznych zarówno dla teorii jak i praktyki. Uważam, że mgr Mirosław Szwed 

posiada znaczący i wystarczający potencjał do prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych. 

Biorąc pod uwagę zaprezentowaną powyżej pozytywną ocenę osiągnięć Doktoranta 

stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr. Mirosława Szweda świadczy o dojrzałości naukowej 

Autora i spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, określone w Ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 

2003 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.). W związku 
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z powyższym wnioskuję o dopuszczenie mgr. Mirosława Szweda do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

 

Szymbark, 16 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 
/dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała/ 


