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Naukowa aktvwno56 doktoranta. omriwienie orzedstawionei dokumentacii

Rozprawa doktorska mgr fut. Tomasza Clapy wykonana zostala na podstawie cyklu
publikacji, i przcprowadzona pod promotorske opiek4 dr hab. Marka Selweta oraz promotorki
wspomagaj4cej dr hab. Doroty Narozncj. Rozprawa sklada sig z ,,autorcfcratu, od7 do 22
strony" omawiaj4cego i rozszerzaj4cego merytorycznie zlo2onq dokumentacjg publikacyjn4,
na kt6r4 skladaj4 sig trzy pozycjg: jedna wprowadzaj4ca w tcmatykg badawcz4 i dwic
prczcntujqcc wyniki prac materialowych. Zasadniczym przcdmiotcm rozprawy doktorskicj
jest analiza filogenetyczna biofilm6w bakteryjnych wytworzonych w strefie wietrzenia dw6ch
doS6 r<i2nych genetyczlric 2162 siarczkowych wystgpuj4cych na terenie Dolnego Sl4ska: w
opuszczonych kopalniach zlota i arsenu w Zlotym Stoku, oraz w kopalni z162
polimetalicmych w Radzimowicach. Wietrzenie w drugiej kopalni przebiega w warunkach
kwa6nego drena2u siarczanowego. W badaniach wykorzystane zostaly techniki biologii
molekularnej, analizy metagenomicznej, badania z wykorzystaniem skaningowej mikoskopii
elektronowej (SEM), omz mroZeniowej, skaningowej mikroskopii elektronowej (Cryo-SEM).

Publikacje wchodzqce w zestaw pracy doktorskiej to:
1. Clapa, T., Selwet, M., Naro2na D..2016. Zycie w spolecmo6ci - warunki powstawania
biofi lmu. Kosmos, 65(3), 463-468,
2. Chpa,T., Naro2na, D., Siuda, R., Borkowski, A., Selwet, M., M4drzak, C. J., KoZlecka,
E.,2017. The Bacterial Communities from the Arsenic Mine in Zloty Stok, Sudety
Mountains, Poland. Polish Joumal of Microbiologt, 66(3),397403,
3. Clapa, T., Narozna, D., Siuda, R., Borkowski, A., Selwet, M., M4drzak, C. J., 2018.
Diversity ofthe bacterial communities of Acid Mine Drainage ecosystem ofabandoned
polymetallic mine in the Radzimowice, Sudety Mountains, Poland. Polish Journal of
Environmental Studies -

Mgr Tomasz Clapajest pierwszym autorem we wszystkich publikacjach wlqczonych
do rozprawy doktorskiej. W publikacji wprowadzaj4cej, dnrkowanej w poczytnym
czasopiSmie publikujqcym artykuly informujqce o stanie wiedzy w r62nych dziedzinach
przyrodniczych (poz. l),jego u&ial jest dominujqcy (75Yo), w pozostalych pracach
materialowych (poz.2 i poz.3), drukowanych w czasopismach impaktowych, jego udzial
(50%) jest najwazniejszy wSr6d wszystkich autor6w. Podane informacje znajdujq
potwierdzenie w zal4czonych oSwiadczeniach wspolautor6w.

W wiod4cej czgSci rozprawy posiadaj4cej cechy autoreferatu, autor po kr6tkim
wstgpie omawia szczeg6lowo cykl publikacji skladaj4cych sig na rozprawg doktorsk4, a



nastgpnie wyja5nia" lvnikliwiej ni2 w oryginalnych pracach materialowych, szczeg6ly
postgpowania przy kolekcjonowaniu pr6bek biofilrn6w bakteryjnych i wykonywaniu na tym
materiale i w jego najbliZsrym otoczeniu licznych analiz biologicznych, biochemicznych i
petrologicmych. Nastgpnie kr6tko streszcza uz5rskane wyniki mikobiologiczne oraz
geochemiczne i sygnalizuje elementy dyskusji wynik6w przeprowadzonej w pracach
oryginalnych, a czg56 wiod4c4 zttriericza kr6tkim podsumowaniem wzmocnionym wybranym
materialem ilustracyjnym z omawianych prac.

W drugiej czg6ci rozprawy doktorant omawia swoje pozostale osi1gnigcia naukowe i
dostarcza informacji pozwalaj4cej jego og6lnq aktywnoSi naukow6 organizacyja4 i
zaanga2owanie spoleczne, a sq to osi4gnigcia imponujqce- Podczas swojej kr6tkiej pracy
naukowej doktorant zajmowal sig interakcj4 kom6rek bakterylnych z nanomaterialami we
wsp6lpracy z Wojskow4 Akaderni4 Techniczn6 a interakcj4 z cieczami jonowymi we
wsp6lpracy z Uniwersyetem Warszawskim. Zdobyl dodatkowe do5wiadczenie i
umiejgtnoSci podc'as dwuletniego staZu w Instytucie Chemii Bioorganicznej, PAN, Centrum
Badan Biokrystalogmfrcnrych, zajmuj4c sig wplywem izalasji geograficmej na ewolucjg
migrujqcej populacji bakterii brodawkowych. Odbyl stai:e naukowe na Uniwersytecie w
Edynburgu oraz na Uniwenytecie Prz5nodniczym we Wiedniu, g&ie wlqczyl sig do badair
nad zwalczaniem bakteryjnych zaka2en szpitalnych.

Tak szeroka aktywno6i naukowa skutkuje bogatym dorobkiem naukowym (17
artykul6w) publikowanym najczg6ciej w wysoko impastowych czasopismach (suma
punkt6w IF:32,136). Relatywnie niski indeks Hirscha (h-index:4) wynika z faktu,2e
artykuly opublikowane zostaty w ciqgu ostatrich trzech lat. Ponadto doktorant akryrvnie
uczestniczyl w licznych konferencjach naukowych zar6wno lrajowychjak i
zagranicmych, jest proszony przez rcdaktorow czasopism zagranicmych o wykonanie
recenzji artykul6w. Obecnie (2018-2021) kieruje projektem w konkursie PRELUDIUM i
jest wykonawcq w projekcie Insq/tutu Chemii Bioorganicznej PAN. W roku 2018 zostal
stlpendystA nagody Miasta Poznania ptzeznaczonej dla mlodych naukowc6w.

Ocena osiasniecie naukowego w rozDrawie doktorskiei

Doktorant w om6wieniu prac przypominajqcym autoreferat, oprocz do66 og6lnego om6wienia
globalnej roli biofilm6w bakteryjnych zar6wno w przyrodzie jak i w otoczeniu czlowieka,
bardzo wnikliwie i pedantycmie przedstawil i om6wil procedury biologiczne i cherniczne,
kt6re pozwolily mu z pelnym sukcesan osiqgned odpowiedi na pytanie jaka jest
filogenetyczna specyfika wielogatunkowych konsorcj6w bakter5finych tworzqcych biofilny w
strefach wietrzenia rud siarczko*ych wywarzajqcych zwykle wokol siebie podczas utleniania
i w obecnoSci wody, ekstremalnie kwafne Srodowisko okreSlane jako ,,kwaSny drenaz
siarczanowy". Tylko Swiadome i rozumne wybranie i wykorzystanie wszystkich przydatnych
metod analitycznych pozwolilo aealizowa6 doktorantowi ambitne i oryginalne zamierzenia
naukowe. W efekcie przeprowadzonych badari udokumentowana zostala mikrobiologiczna
r62norodno56 w dwoch r62nych Srodowiskach wietrzenia rud siarczkowych, kt6ra utrwalona
zostala w drzewach filogenetycznych wygenerowanych na podstawie sekwencji gen6w 165
rDNA. W biofilmach wystgpuj4cych w strefie wietnenia opuszczonej kopalni z162 Au i As w
Zlotym Stoku wyr6inionych zostalo 8 grup filogenetycznych, natomiast w biofilmach strefu
wietrzenia polimetalicnrych z162 w Radzimowicach wyr62niono 6 gnrp filogenetycanych.

R6zni4ce sig warunki geologicme oraz odmienny czg6ciowo sklad mineral6w rudnych
jak i urozmaicone warunkach Srodowiskowe podczas proces6w utleniania z udzialem nie
zawsze tych samych grup bakterii, wplywaje na uroznaicone formuly chemiczne
utworzonych mineral6w wt6mych. Mineraly rudne Zlotego Stoku to: l6llingite, arsenopiryt,
piryt, pyrrhotite, magnetite, natomiast kopalni w Radzinowicach to gl6wnie arsenopiryt.



Podczas wietrzenia na badanych stanowiskach opr6cz powszechnie tworz4cych sig w
podobnych warunkach hlpergenicznych ferrihydrytu, getytu, jarosytu czy gipsu oznaczonych
zostalo siedem rzadkich mineral6w strefu wietrzenia: siarczan6w i arsenian6w gl6wnie 2elaza
(scorodite, zikaite, kaiikite, schwertmannite, hiimesite, pitticite, picrophannacolite) ich
zmiennoSd wynika zar6wno z cech charakterystycznych danego miejscajak iz aktywnoSci
okreSlonej specyfi cznej grupy bakterii.

Uzyskane wyniki pnybliiaj4 poznanie tych elementamych i uniwersalnych
biogeochemicznych zale2no5ci pomigdzy r62norodnoSci4 zrzeszonych w konsorcja
mikroorganizm6w tworz4ce biofikny a otaczaj4cym Srodowiskiem. Wiadomo6ci te slu24 nie
tyfko rozszerzeniu podstawowej wiedzy przyrodniczej ale dostarczaj1 tak2e informacje o
charakterze utylitamym. Tematyka przedstawionej rozprawy doktorskiej rno2e ulatwi6
Swiadome tworzenie i kontrolowanie wyj4tkowo cennych, aksenicznych hodowli kultur
bakteryjnych stosowanych przy odzyskiwaniu metali kolorowych z pozabilansowych z162
siarczkowych z szlam6w poflotacyjnych, dawnych hald skaly pozornie plonnej, a takie na
przyklad zabieg6w rekultywacyjnych przy oczyszczaniu osad6w i gleb zanieczyszczonych
siarczkami mctali cig2kich.

Uwagi os6lne

Rozprawy doktorskic z cyklu publikacji, powszcchnc w wiclu krajach, zaczgly byt
akccptowanc r6wnic2 w Polsce. Szkoda tylko, 2e nie zostalo u nas sprecyzowane dokladnicj
iak taka praca ma wyglqda6 i co zawieral. W Intemecie moina nrale2t, co najwy2ej malo
przydatne banalne i nieformalne porady. Przedstawiona dysertacja Tomasza Clapy przypomina
dokumentacjg przygotowyvanq do rozprar*y habilitacyjncj, co nicjcst zara)tcm,lecz molna
mici w4tpliwoici jak bgdzie wyglqdala, w nicdfugicj zapcwne przyszlo:ici, sama praca
habilitacyjna. Z pr4jqtej koncepcji wynika tez cala strukhra formalna rozpra*y doktorskiej,
wraz z pewnymi rozwi4zaniami niezby korzystnymi w tym przypadku. Moim zdaniem
wstgpny tekst spinajEcy problematykg rczprawy m6glby by6 (na wz6r znanych mi doktorat6w
z innych kraj6w) napisany w szerszym tle merytorycznym, odrgbnoS6 tematyki opisanego
ekstremalnego przypadku Srodowiskowego (kwa6nego drenaiu siarczanowego mediowancgo
przez bakterie) moglaby byi wyrazniej zaakcentowana, a zasadniczy cel badaf sprecyzowany
szerzej i z wigkszym rozmachem. Przy zaakceptowaniu tych sugestii nabralyby wigkszej
mocy niew4tpliwe walory pracy w postaci rzetelnych analiz i opis6w specyfiki Srodowiska
przy biofilmach mikrobialnych tworz4cych sig podczas utleniania z162 siarczkowych.

Przy opisach mineralnych trochg zbyt dui nacisk polo2ony chyba zostal na mineraty
rzadkie (widziane trochgjak gadiety) natomiast gt6wne procesy wietrzenia rozgrywane w
obrgbie gl6wnej masy siarczk6w Zelaza sq na tym tle traktowanyjako oczywiste i nie
zasfuguj4ce na wigksz4 uwagg. Wra2enie to moZe wynika6 z du2ego rozprroszenia i
przypadkowo6ci miejsc pobierania biofilm6w, co ograniczylo mo2liwo56 zbadania
przestrzennego rozkladu stref wietrzeniowych na badanych stanowiskach, oraz pr66y
pol4czenia tych strefze strefami wystgpowania okreSlonych grup filogenetycznych bakterii.

Geologia, stratygrafia, charakterystyka petrologiczna i geochemiczna z162 na
stanowisku w Radzimowicach s 4 znacznie slabiej opisane ni2 w kopalni Zlotego Stoku. Brak
tego opisu powodujg, 2e trudno oba te stanowiska por6wna6 i uchwyci6 r62nice w przebiegu
reakcji chemicmych podczas procesu wietrzenia. Na podstawie wymienionych mineral6w
pierwotnych i wt6mych oraz z opis6w Srodowiskowych mo2na domniemywa6, 2e r62nice te
s? istotne. Prawdopodobnie dla konkretnego miejsca badan, w tym przypadku kopalni w
Radzimowicach, brakjest szczeg6lowych opracowaf geologicznych ale nie wierzg,2e luka ta
ma charakter regionalny. Poza tym wykonanie i opisanie nawetjednego szlifu mogtoby
wyjaSni6 wiele w4tpliwoSci.



Dla wygody czy.telnik6w zaraz po ,,autoreferacie" doktorant przedstawil zestaw
ilustracji i tabel skopiowanych z oryginalnych prac zamieszczonych zreszt4 w calo6ci dalej.
Moim zdaniem moina mie6 obawy, 2e kto6 uczulony na modne plagiaty mo2e mied
zastrze2enia do skopiowania ilustracji bez podania odniesienia do 2r6dlowej pracy. Po
opublikowaniu ilustracje nale24 do czasopisma, w kt6rym zostaly zamieszczone. Ja natomiast
mialem banalne klopoty ze sprawdzaniem do kt6rej z kopalri odnosz4 sig blizniaczo opisane
ilustracje. Skorygowanie tych brak6w nie powinno byi klopotliwe.

Uwagi szczeqd{owe

Str 7 ,,Ph Srodowiska, w kt6rym...wynosilo 7". PH:7 nie nal e2y rozdzielat, wtek5ciepH od
wartosci 7 (uwaqa do caleso tekstu)
Str 8 ,, closed mine" : kopalnia zamknigta na klucz, a lepiej (abandoned) opuszczona (do
calego tekstu)
Str 9,, Bakterie ...wystgpujqce w Srodowisku biotyczrrym i abiotycznym". Jak wystgpujE w
Srodowisku abiotycznym to Srodowisko ju2 nie jest abiotyczne.
Str 9 ,,w czasach prehistorycznych...3,4 mld lat tcmu", w archcologii by przeszio
Str 13 ,, Kopalnia w Radzimowicach nalc2y to kopalfi typu polime talicznego" dalej teZ
'kopalnia polimetaliczna" (JAKA?) moim zdaniem za duZy skr6t myi:lowy, racz.cj (zlo2a
kopalni sq polimetalicme) lub (kopalnia z162 polimetalicznych). Natomiast nie razi tak mocno
kopalnia arscnu, wggla, miedzi (CZEGO'?) (do caleeo tekstu).
Skoroju2 oznaczone zostaty r62ne rzadkic mincraly to mo2na byloby dostarczy6 informacjq
jakie metale wystgpuj4 w tym polirnctalicznym zlo2u kopalni w Radzimowicach. Zakladam,
2c gomicy wiedzieli co eksploatuj4- Analiza chcmicznych w6d z drena2u kopalnianego raczcj
nie daje pelnej odpowiedzi na to pytanie.
Str 19 ,,Przemywano, -. -rozp\szczano, ...analizowano" tryb niedokonany, czy ju2 udalo sig
rozpuScii?
Str 20 ,,maty biologiczne"? dalej te2 ,,mikrobiologiczne"? sugerujg powszechnie uZywane
okreSlenie,,maty mikrobialne".
Str 20,,zdolne do utleniania Zelaza i pirytu" Utlenianie pirytu jest to2same z utleniania w
nim Fe

Str 20 ,,wystgpowaty ftwnie? fazy mineralne" jeSli stwierdz.ono ich obecno6d to wiadomo
mniej wigcej jakie i nale2aloby w po prostu te fbzy okre5li6.
Str 20 ,,pokopalniane pozostalo5ci materii mineralnej" czy to niejest czasem skala plonna
lub nraterialy poflotacyjne?

Konkluzia

Przedstawiona do oceny praca doktorskajak r6wnie2 caloksztalt aktywnofci naukowej i

organizacyjnej doktoranta dobitnie Swiadcz-4 o jego pelnej dojrzalo6ci do prowadzenia
samodzielnej pracy naukowej. Praca bgdzie wiarygodna, gdy?bglzie przebiegala przy bardzo
dobrze opanowanym warsztacie analitycznym, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku
skomplikowanych badari biogeochemicmych. Wybrany przcz doktoranta sp6jny tcmatycznic cykl
artykul6w naukowych oceniam bardzo wysoko merylorycznie, a wybrana tematyka jest bardzo
wa2na zar6wno teoretycznie jak i utylitarnie. Przedstawione przeze mnie uwagi og6lne majq
gl6wnie charakter dyskusyjny, natomiast uwagi szczeg6lowe nie sq merytorycznie zasadnicze.
Stwierdzam wigc,2e przedstawiona rozprawa spelnia wymogi i kryteria okre$lane w Ustawie
o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z 2003r., ze nnianami w 201 lr., jakie s4

wymagane od pracy doktorskiej. Zwracam sig do Wysokiej Rady Wydzialu Rolnictwa i
Bioin2ynierii Uniweniytetu Pr4nodniczego w Poznaniu z proSb4 o dopuszczenie mgr in2.
Tomasza Clapy do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.


