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Opinia o całokształcie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
dr Jakuba Kierczaka ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia naukowego

pt. Mobilność pierwiastków metalicznych zwiqzanych w żużldch hutniczych oraz popiołach
dennych w kontekście badań mineralogiczno-geochemicznych

w związku z postępowaniem habilitacyjnym wszczętym
na Wydziate Nauk o Ziemi i Ksztaftowania Środowiska Uniwersytetu Wroclawskiego

Niniejsza opinia została przygotowana na prośbę Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, Pana prof. dr hab. Zdzisława Jary.

Uwagiogólne
Pan dr Jakub Kierczak w 2003 roku ukończył studia na kierunku geologia ze specjalnością

mineralogia i petrografia w lnstytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Swoją pracę

magisterską pt. MineraĘ żelaza i magnezu w diorytach strefy Niemczy wykonał pod kierunkiem Prof.
dr hab. Jacka Puziewicza, prof. zw. U.Wr. Po czterech latach od uzyskania tytułu magistra uzyskał
stopień doktora na podstawie obrony rozprawy, której promotorami byli Prof. Jacek Puziewicz oraz
Prof. Hubert Bril. Praca ta, nosząca tytuł Rozmieszczenie niklu i chromu w glebach użytków rolnych i
nieużytków poprzemysłowych Szklary, Polska, została przygotowana w języku francuskim i obroniona
na Uniwersytecie w Limoges we Francjiw 2007 roku,

Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant podjął pracę jako asystent w Samodzielnej Pracowni
petrologii Eksperymentalnej przy Zakładzie Mineralogii i Petrologii lnstytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego (luty 2008-1uty 2009), a następnie awansował na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej lnstytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
które piastuje do dziś. W 2010 roku został laureatem prestiżowego konkursu stypendialnego dla
młodych naukowców START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,

W zainteresowaniach naukowych dr Jakuba Kierczaka można wyróżnić dwa główne nurty:
mineralogia i petrografia oraz geochemia środowiska. Do pierwszego z nich zaliczyć należy badania
skał magmowych strefy Niemczy oraz badania historycznych zapraw i kamieni budowlanych,
natomiast do drugiego, odpowiednio, badania wpływu żużli hutniczych i popiołów ze spalania węgli
na środowisko, badania gleb serpentynitowych, wykorzystanie trwałych izotopów ołowiu do

wskazania źrodeł zanieczyszczeń gleb tym metalem. Doświadczenie i wiedza Habilitanta w zakresie
petrologii i mineralogii znalazły zastosowanie w badaniach środowiska przyrodniczego. Połączenie to
zaowocowało licznymi, w mojej opinii najbardziej wartościowymi, publikacjami dr Jakuba Kierczaka.

Większość opublikowanych dotychczas prac Habilitanta została przygotowana w zespołach

wieloautorskich, w skład których wchodzili nie tylko najbliżsi współpracownicy z macierzystej
jednostki, ale także naukowcy z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Nie świadczy to jednak o
braku samodzielności naukowej a raczej o umiejętności pracy zespołowej dr Jakuba Kierczaka.
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Dowodem na to jest wiodąca rola Habilitanta jako pierwszego autora i autora korespondencyjnego w
licznych spośród publikacji wieloautorskich. Wyjazdy zagraniczne do uniwersytetów w Limoges i

Pradze w celu odbycia stażu naukowego, prowadzenia badań lub wykładów także potwierdzają
zdolności dr Jakuba Kierczaka do nawiązywania owocnej współpracy międzynarodowej.

Dorobek naukowy Habilitanta wskazuje na ewolucję zainteresowań - od początkowych prac, w
których skupiał się On na tematyce z zakresu petrologii i mineralogii, po tematy ściśle związane z
geochemią środowiska. Osiągnięcia w zakresie obu kierunków badań świadczą o systematycznym
rozwoju naukowym i zdolności podejmowania nowych wyzwań badawczych. Na uznanie zasługuje
zwlaszcza podejmowanie przez dr Jakuba Kierczaka prób wyjaśnienia związku pomiędzy składem
mineralnym, warunkami geochemicznymi a mobilnością pierwiastków śladowych na obszarach
zanieczyszczonych odpadami hutniczymi w oparciu o wyniki analiz mineralogicznych i

geochemicznych próbek gleb i osadów. Zagadnienie to uważam za element nowości naukowej
świadczącej o dojrzałości i samodzielności badawczej Habilitanta.

Osiągnięcie naukowe
Jako osiągnięcie naukowe potwierdzające kompetencje niezbędne do uzyskania stopnia

doktora habilitowanego, dr Jakub Kierczak przedstawił monotematyczny cykl siedmiu publikacji pt,

Mobilność pierwiastków metalicznych zwiqzanych w żużlach hutniczych oraz popiołach dennych w
kontekście badań mineralogiczno-geochemicznych, Wszystkie prace wchodzące w skład tego cyklu
ukazały się w latach 2010-2OL5, w czasopismach uwzględniorfych w bazie JCR o wartości liczbowej lF

w zakresie od 0,188 do 3,238 (sumaryczny lF = 11,6].1). Wkład własny Habilitanta w przygotowanie
tych publikacji mieścił się w zakresie 10-95%, przy czym w czterech publikacjach był wyższy niż 65%.

W publikacjach włączonych do monotematycznego cyklu przedstawiono potencjalny wpływ na

środowisko pierwiastków śladowych, które są składnikami żużli hutniczych o różnym stopniu
wietrzenia oraz popiołów ze spalania węgla. Dzięki wykorzystaniu metod petrologicznych i

mineralogicznych w badaniach geochemicznych, możliwe było zidentyfikowanie formy występowania
pierwiastków oraz ich potencjalnej mobilności wpływającej na biodostępność. W kilku pracach

zwrócono także uwagę na aspekty zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi poprzez
możliwość odzysku metali z odpadów hutniczych. Artykuły te są wartościowymi opracowaniami,
które wnoszą do wiedzy nowe elementy o losach środowiskowych pierwiastków śladowych
zawartych w odpadach. Za szczególnie interesujący element badań Habilitanta uważam prace
poświęcone przemianom faz mineralnych w trakcie wietrzenia historycznych żużli hutniczych. Poniżej
przedstawię krótki zarys treści zawartych w artykułach z monotematycznego cyklu publikacji.

Artykuł pt. Copper metallurgicalslags - current knowledge and fate: a review, autorstwa Potysz
A., van Hullebusch E.D., Kierczak J., Grybos M. Lens P,N.L., Guibaud G., który został przyjęty do druku
w wysoko cenionym czasopiśmie naukowym Critical Reviews in Environmental Science and
Technology, jest obszerną pracą przeglądową zawierającą wyczerpujące informacje na temat żużli z

wytopu miedzi. W publikacjitej można znaleźc wartościowe dane na temat składu fazowego i składu
chemicznego tych odpadów, procesów wietrzenia i zmian, jakim podlegają w środowisku, jak również
metodyki ich badania oraz możliwości wykorzystania jako źródła miedzi, Wkład własny Habilitanta w
przygotowanie tej publikacji oszacowano na I5%.

Publikacja dr Jakuba Kierczaka i dr Krzysztofa Chudego pt. Mineralogical, chemical and leaching
characteristics of coal combustion bottom ash from a power plant located in northern Poland, ktora
ukazała się w czasopiśmie Polish Journal of Environmental Studies, zawiera wyniki badań popiołów

dennych pochodzących ze spalania węgla w Zespole Elektrowni Dolna Odra. W pracy tej

scharakteryzowano skład chemiczny i fazowy popiołów oraz oceniono mobilność As, Co, Cu, Ni, Pb i

Zn na podstawie wyników analiz ekstraktów wodnych i EDTA próbek popiołów. Wkład własny
Habilitanta w przygotowanie tej publikacji wynosił 80%. Artykuł posiada jedno cytowanie według
danych zbazy Web of Science Core Collection.
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Kolejną publikacją, która została włączona do monotematycznego cyklu jest artykuł pt.

Extensive weathering of zinc smelting slag in a heap in Upper Silesia (Poland): Potential
environmental risks posed by mechanical disturbance of slag deposits, autorstwa Tyszka R., Kierczak
J., Pietranik A,, Ettler V. i Mihaljevic M. Ukazał się on w czasopiśmie Applied Geochemistry w 2074
roku, W artykule tym przedstawiono wyniki badań próbek pobranych z hałdy odpadów pochodzących
z eksploatacji cynku i ołowiu w Świętochłowicach. Wyniki tych badań pozwoliły na stwierdzenie, że
proces wietrzenia żużli przyczynia się do wzrostu ryzyka przedostania się potencjalnie toksycznych
pierwiastków śladowych do środowiska, Według danych z bazy Web of Science Core Collection,
publikacja ta była dwukrotnie cytowana, Wkład własny Habilitanta w przygotowanie publikacji
oceniono na2O%.

W artykule pt. Environmental impact of the historical Cu smelting in the Rudawy Janowickie
Mountains (south-western Poland), autorzy: Kierczak J., Potysz A., Pietranik A,, Tyszka R., Modelska
M., Neel C., Ettler V. i Mihaljevic M. przedstawili wyniki kompleksowych badań próbek

środowiskowych (gleb, osadów rzecznych, wód) oraz żużli z wytopu miedzi, jak również wyniki testów
wymywania Al, As, Cu, Fe, Pb i Zn z żużli z zastosowaniem jako ekstrahentów wody destylowanej,
wody ze strumienia i roztworu kwasu cytrynowego, Artykuł ten został opublikowany w jednym z

bardziej cenionych czasopism geochemicznych Journal of Geochemical Exploration w 2013 roku i

według danych z bazy Web of Science Core Collection był cytowany dziesięć razy, co świadczy o jego

znacznej wartości naukowej. Zgodnie z deklaracjami współautorów, wkład własny Habilitanta w
przygotowanie tej pracy wynost 65%,

W 2011 roku w czasopiśmie The Canadian Mineralogist został opublikowany przez dr Jakuba
Kierczaka i dr hab. Annę Pietranik kolejny z monotematycznego cyklu artyku'ł pt. Mineralogy and
composition of historical Cu slags from the Rudawy Janowickie Mountains, southwestern Poland,
Publikacja ta, oprócz charakterystyki składu chemicznego i fazowego żużli z wytopu miedzi w
Rudawach Janowickich, zawiera bardzo ciekawe dane na temat rekonstrukcji warunków
historycznego wytopu miedzi. Artykuł ten był dotąd cytowany czterokrotnie według danych z bazy
Web of Science Core Collection, a Habilitant miał 95% udziału w jego przygotowaniu.

Przedostatnim artykułem uwzględnionym w monotematycznym cyklu publikacji jest praca
przeglądowa pt. Pyrometallurgical slags in Upper and Lower Silesia (Poland): from environmental
risks to use of slag-based products - a review, autorstwa Kierczak J., Bril H., Neel C. i Puziewicz J,,

która ukazała się w czasopiśmie Archives of Environmental Protection w 2010 roku. W treści tej
publikacji znalazły się informacje na temat charakterystyki żużli pochodzących z wytopu metali na

Górnym i Dolnym Śląsku, ich wpływu na środowisko i sposobów postępowania z tego rodzaju

odpadami. Jak dotąd publikacja ta była czterokrotnie cytowana. Habilitant pełnił wiodącą rolę w
zespole współautorów z75% udziałem w przygotowaniu pracy,

Ostatnią z publikacji, która została uwzględniona w monotematycznym cyklu, jest

przygotowany w międzynarodowej współpracy artykuł pt. Post-depositional redistribution of trace
metals in reservoir sediments of a mining/smelting-impacted watershed (the Lot River, SW France),

Został on opublikowany przez zespół autórów: Audry S., Grosbois C, Bril H., Schafer J., Kierczak J. i

Blanc G. w 2010 roku w renomowanym czasopiśmie geochemicznym Applied Geochemistry. W
artykule zawarto wyniki analiz próbek osadów rzeki Lot w południowo-zachodniej Francji, która była

miejscem depozycji zanieczyszczeń pochodzących z odpadów z górnictwa i przetwórstwa metali.

Wprawdzie wkład własny Habilitanta w przygotowanie tego artykułu był stosunkowo niewielki (IO%|,

ale sądząc na podstawie treści, był on bardzo istotny dla dalszej pracy naukowej dr Jakuba Kierczaka,

który wzorując się na metodyce badań, zaplanował i zrealizował podobne badania w Polsce. Artykuł

ten należy do czołowych pod względem liczby cytowań publikacji Habilitanta (17 wg bazy WoS).

Dorobek naukowy poza przedstawionym jako osiągnięcie habilitacyjne

Poza publikacjami włączonymi do monotematycznego cyklu, dr Jakub Kierczak opublikował
dotychczas 50 prac, z czego 45 ukazało się po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora, w tym:
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1,. Jedną monografię w języku francuskim;
2, Jeden rozdział w monografii krajowej;
3. Siedem publikacjiw czasopismach wyróżnionych w bazie JournalCitation Reports;
4. Cztery publikacje krajowe, w tym jedna z listy B MN|SW;
5. Trzydzieści siedem publikacji w materiałach konferencyjnych, z czego pięć przed uzyskaniem

stopnia doktora.

Wśród wymienionych publikacji znajdują się artykuły poświęcone tematyce petrologicznej, do
których należą prace dotyczące skał magmowych strefy Niemczy oraz historycznych zapraw i kamieni
budowlanych, jak również te, poświęcone geochemii środowiska, zazwyczaj wsparte wynikami badań

mineralogiczno-petrologicznych, w których opisano gleby serpentynitowe, wykorzystanie trwałych
izotopów ołowiu do określania źrodeł pochodzenia tego metalu w glebach, wpływ wydobycia węgla

kamiennego w dawnym Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym na jakość wód. Poza tym, w zestawie
publikacji znajdują się artykuły napisane na podstawie wyników badań z pracy doktorskiej,
Najbardziej wartościowymi artykułami Habilitanta w dorobku poza przedstawionym jako osiągnięcie
habilitacyjne są te, które są dostępne w międzynarodowym obiegu informacji naukowej. Wszystkie te
publikacje ukazały się w bardzo dobrych czasopismach naukowych z geochemii, gleboznawstwa i

geologii: Applied Geochemistry, Chemosphere, Geoderma, Geological Quarterly oraz Journal of
G e oche m i ca l Exp l oratio n.

Wskaźniki bibliometryczne publikacji dr Jakuba Kierczaka wg danych z bazy Web of Science

Core Collection świadczą o dobrej pozycji Jego osiągnięć paukowych w skali międzynarodowej.
Aktualna liczba cytowań prac zawartych w bazie WoS wynosi 'J"J,6, w tym 99 bez autocytowań,
Wartość liczbowa indeksu Hirscha jest równa 5.

Uczestnictwo w konferencjach

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant czynnie uczestniczył w 18 konferencjach zagranicznych

i krajowych o charakterze międzynarodowym publikując 32 komunikaty w materiałach
konferencyjnych. Jako członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, systematycznie uczestniczył
On w konferencjach organizowanych przez to towarzystwo naukowe, jak również w innych

konferencjach z zakresu mineralogii. Wyniki badań dr Jakuba Kierczaka były prezentowane, między
innymi w 2OI2 roku, podczas prestiżowej konferencji geochemicznej Goldschmidt w Monterealu.

Udzial w projektach naukowych

Habilitant posiada doświadczenie w kierowaniu projektami i realizowaniu badań finansowanych ze

źrodeł zewnętrznych. Dr Jakub Kierczak był kierownikiem zakończonego projektu finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Charakterystyka fazowa i chemiczna
historycznych żużli z Miedzianki i Janowic Wielkich (Dolny Ślqsk) oraz ich wpływ na otaczajqce
środowisko, Od 2013 jest On kierownikiem grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum
Nauki pt. Zwiqzek pomiędzy rodzajeń ultrazasadowej skały macierzystej a mobilnościq i
biodostępnościq wybranych pierwiastków w glebach serpentynitowych południowo-zachodniej Polski.

obecnie jest On także wykonawcą w trzech projektach finansowanych z tego źródła, Był również
wykonawcą w projekcie międzynarodowym w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a

Francją POLON|UM, noszącym tytuł Nlklel i chrom w glebach użytków rolnych i nieużytków
poprzemysłowych w okolicach nieczynnej kopalni i ząkładu przeróbczego rud niklu w Szklarach.

oprocz realizacji badań w projektach naukowych, Habilitant wykonywał dla firm i urzędów ekspertyzy
petrograficzne i oceny wpływu zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych i gleb.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna
pan dr Jakub Kierczak prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz ćwiczenia terenowe dla studentów

studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Geologia i Ochrona Środowiska. Przygotował
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On w całości lub częściowo autorski program zajęć z przedmiotów: Podstawy Nauki o Glebie,
Petrografia odpadów przemysłowych, Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń, Gospodarka
surowcami mineralnymi i odpadami: mineralogia, Metody komputerowe w geologii, Geologia ogólna
i złożowa. Prowadzi także ćwiczenia laboratoryjne z Chemii ogólnej.

W latach 2010-201I był promotorem 9 prac magisterskich studentów na kierunkach Ochrona
Środowiska i Geologia na Wydziale Nauk o Ziemi i Ksztattowania Środowiska Uniwersytetu
Wroctawskiego. Pełnił On także funkcję promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Artura
Pędziwiatra pt. Analiza mobilności niklu i chromu w glebach wytworzonych ze skał ultrazasodowych
południowo-zachodniej Polski, Obrona tej pracy odbyła się w lutym 2015 roku. Ważnym elementem
działalności dydaktycznej dr Jakuba Kierczaka jest przeprowadzenie przez Niego w kwietniu 2013
roku wykładu oraz ćwiczeń dla doktorantów Uniwersytetu w Limoges we Francji na temat
wykorzystania izotopów Pb do śledzenia źródeł zanieczyszczeń.

Mimo licznych obowiązków dydaktycznych, Habilitant aktywnie uczestniczy w działalności
popularyzującej naukę, do której należą: prowadzenie wykładów, warsztatów oraz wycieczek
terenowych dla młodzieży szkolnej, udział jako wykładowca w Dolnośląskim Festiwalu Nauki,
sprawowanie opieki nad uczestnikami Ogólnopolskich Rajdów Geologicznych organizowanych przez

Oddział PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze. W latach 2000-2003 zajmował się organizacją
wyjazdów geologicznych i mineralogicznych w ramach aktywności Studenckiego Towarzystwa
Geologicznego EXPLORER działającego przy lnstytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Swoje umiejętności dydaktyczne dr Jakub Kierczak doskonalił poprzez udział w projekcie
finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa pod

nadzorem MEN w ramach Priorytetu ll Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt, Ekologia -

innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
metodq projektu. o osiągnięciach Habilitanta w zakresie dydaktyki świadczy też Jego członkostwo w
Międzywydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska oraz udział w
zespole opracowującym program nowego kierunku studiów Inżynieria Geologiczna na Wydziale Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego,

Dr Jakub Kierczak uczestniczył w organizacji jednej konferencji krajowej pt. Geologia jako

fundament przemysłu miedziowego w lnstytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz dwóch międzynarodowych konferencji Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w 2003 i 2013
roku (w Głuchołazach i w Niemczy). W maju 2007 roku współorganizował On wycieczkę terenową w
ramach Francuskiego Stowarzyszenia Gleboznawców oddział Masyw Centralny i Limousin. W latach
20L2-2OI3 Habilitant pełnił funkcję kierownika Laboratorium Metod Komputerowych w Geologii. Od
20L3 roku jest On sekretarzem redakcji czasopisma naukowego Geoscience Notes (dawniej

noszącego tytul Prace Geologiczno-Mineralogiczne) wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroctawskiego.

Na podstawie powyższego przeglądu dziatalności dydaktycznej i organizacyjnej dr Jakuba
Kierczaka należy stwierdzić, że należą one do mocnych stron dorobku Habilitanta, Za osiągnięcia
dydaktyczne i organizacyjne został On trzykrotnie nagrodzony przez Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego (w 2009,20LO i2014 roku).

podsumowanie

Osiągnięcia naukowe dr Jakuba Kierczaka w zakresie mineralogii, petrologii i geochemii

środowiska są znaczące. Posiada On dobrze ugruntowaną współpracę międzynarodową i publikuje

wyniki badań w bardzo dobrych czasopismach naukowych. Badania odpadów hutniczych

wykorzystujące metodykę badań mineralogii, petrologii i geochemii należy uznać za indywidualny,
oryginalny i istotny wkład Habilitanta w rozwój nauk o Ziemi.

Pozytywnie oceniam także działalność dydaktyczną dr Jakuba Kierczaka orcz Jego

zaangażowanie w popularyzację nauk o Ziemi. Zdolności organizacyjne i umiejętności pracy
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zespołowej z pewnoŚcią przyczynią się do stworzenia przez Habilitanta własnego zespołu naukowego
po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Uważam, że osiągnięcia udokumentowane w dorobku
przedstawionym przez dr Jakuba Kierczaka spełniają formalne wymagania określone odpowiednimi
przepisami (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i !ftule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie §ztuki z poźn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2OtL r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o
nadanie stopnia doktora habilitowanego) i wnioskuję o dopuszczenie Go do dalszych etapów
postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii.

Prof. dr hab, Agnieszka Gatuszka prof. zw. UJK
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