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Recenzja pracy doktorskiej 

Pana Magistra Karola Roberta Jewuły pt. 

Depositional environments and facies architecture of the upper Permian - Lower 

Triassic and Upper Triassic continental succession in the SE margin of the Central 

European Basin (Holy Cross Mountains and Upper Silesia) 

 

 

Pan mgr Karol Jewuła przedstawił jako rozprawę doktorską zbiór trzech publikacji, 

poświęconych kilku szczegółowym aspektom sedymentacyjnym, geochemicznym i 

paleoekologicznym sukcesji lądowych najwyższego permu oraz dolnego i górnego triasu 

dwóch obszarów południowej Polski. Są to następujące opracowania, które ukazały się w 

latach 2019-2020: 

1. JEWUŁA, K., TRELA, W., FIJAŁKOWSKA-MADER, A. 2020. The Permian-Triassic 

boundary in continental sedimentary succession at the SE margin of the Central European 

Basin (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Magazine, 157, 1767-1780. 

2. JEWUŁA, K., TRELA, W., FIJAŁKOWSKA-MADER, A. 2020. Sedimentary and 

pedogenic record of seasonal humidity during the Permian-Triassic transition on the SE 

margin of Central European Basin (Holy Cross Mountains, Poland). Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology , 564, 110154. 

3. JEWUŁA, K., MATYSIK, M., PASZKOWSKI, M., SZULC, J. 2019. The late Triassic 

development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, 

southern Poland. Sedimentary Geology, 379, 25-45. 

 

Dysertacja zawiera wydruki prac, które poprzedzone są obszernym wstępem 

zawierającym ogólne wprowadzenie do tematu oraz opisy 3 publikacji, zawierające m.in. 

kolejne szczegółowe i obszerne streszczenia. Uzupełnieniem części merytorycznej są 
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oświadczenia wskazujące, że udział doktoranta w kolejnych pracach wynosi odpowiednio 

80%, 80% i 60%.  

Wszystkie czasopisma, w których ukazały się wymienione artykuły, należą do 

czasopism z najwyższej jakościowo półki czasopism geologicznych, o bardzo wysokich 

współczynnikach oddziaływania (od 2,36 do 2,72), każdy z artykułów został poddany surowej 

ocenie i twórczej krytyce co najmniej 2 recenzentów i redaktora prowadzącego. 

Współautorem pierwszych dwóch prac jest m.in. promotor Pana mgra Jewuły prof. Wiesław 

Trela, w przypadku trzeciej jednym ze współautorów był prof. Joachim  Szulc, a więc osoby o 

uznanej pozycji naukowej, niezwykle kompetentne w dziedzinach, które są przedmiotem 

prac. W sumie więc wartość naukowa przedstawionej rozprawy i formalna poprawność 

językowo-redakcyjna załączonych artykułów opatrzona jest symbolicznym „stemplem” co 

najmniej kilkunastu autorytetów. Standardowa recenzja pracy doktorskiej, przedstawianej 

zazwyczaj jako obszerny manuskrypt, nie ma w tym przypadku sensu, a klasyczna odpowiedź 

doktoranta, iż „uwzględni uwagi recenzentów w przygotowywanej publikacji” jest z definicji 

niemożliwa. 

W tej sytuacji recenzent skupi się na zagadnieniach wynikających z zaleceń 

Ustawodawcy formułującego wymagania stawiane rozprawom doktorskim, a więc na takich 

aspektach jak tematyczna spójność przedstawionych artykułów, oryginalność rozwiązania 

problemu, samodzielność opracowania, wreszcie dojrzałość organizacji pracy i umiejętność 

budowy własnego warsztatu naukowego.  

 Spójność tematyki poruszanej w przedstawionych pracach nie budzi zastrzeżeń. Co 

prawda są tutaj dwa wątki regionalne: świętokrzyski i śląski oraz dwa wątki stratygraficzne: 

permski i triasowy, ale łączy je aspekt środowiskowy i cecha nadrzędna, jaką jest zależność 

sedymentacji od klimatu.  

 Pierwsza z prac składających się na dysertację poświęcona jest granicy permu i triasu 

w kontynentalnej sukcesji Gór Świętokrzyskich. Wobec braku wskaźników 

biostratygraficznych rozwiązanie tego problemu zawsze będzie obarczone niepewnością 

wynikająca z przyjętej metody korelacji stratygraficznej. Doświadczyli tego liczni autorzy, 

którzy w przeszłości zmierzyli się z problemem. Praca ma charakter przeglądowy, 

podsumowuje wielokrotnie podejmowane próby identyfikacji tej granicy i bez wątpienia dla 

czytelnika zagranicznego ma znaczenie podstawowe.  Dla czytelnika władającego językiem 
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polskim praca ma mniejsze znaczenie, bowiem zasadnicze treści można znaleźć we 

wcześniejszej literaturze polskiej.  Autorzy pracy opowiadają się za lokalizacją granicy w 

stropie formacji z Siodeł, podobnie jak wcześniej czynili to Kowalczewski i Rup (1989) a 

potem Trela i Fijałkowska (2017). W zasadzie nowe sprofilowanie kilkunastu wierceń nie 

wniosło tutaj nowych argumentów za umiejscowieniem granicy  P/T. Istotnym novum jest 

przedstawienie schematu litostratygraficznego, z formacją z Czerwonej Góry, rozciągniętą w 

czasie przez cały interwał świętokrzyskiego permu. To też stary pomysł, graficznie 

zobrazowany w 1991 roku przez Z. Bełkę. Autorzy omawianej pracy nawiązują do ilustracji z 

1991 r., ale błędnie odsyłają do mojego opracowania z roku 2012, gdzie schemat Bełki jest 

jedynie przedrukowany (vide podpis pod rysunkiem). Wyróżnione jednostki 

litostratygraficzne są na ogół tożsame z jednostkami wyróżnionymi przez Kuletę i Zbroję 

(2006), ale obecna praca przynosi formalne definicje tych jednostek. To ważne dokonanie, ale 

pomimo starań autorów nie zawsze nowe definicje są kompletne, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

określenie granic jednostek. Przykładem może być formacja z Podzamcza, której granicą jest 

nieformalna górna granica jednostki nieżejległej. Schemat litostratygraficzny pokazuje jednak 

przejścia, gdzie tak sformułowana granica nie może funkcjonować (np. z formacją z 

Czerwonej Góry). Przy bardzo eleganckiej formie publikacji - przyjemnie jest sięgać do 

takich prac - rażą liczne błędy literowe, które można znaleźć w łacińskich nazwach 

mikroskamieniałości zarówno w publikacji (np. str. 4,7) jak i w jej omówieniu (str. 21). 

Niezbyt dobrze to świadczy o redakcji szacownego czasopisma.    

 Drugi z artykułów stanowiących dysertację również dotyczy pogranicza P/T w Górach 

Świętokrzyskich. Metodologiczna podstawa rozważań tu prowadzonych bazuje na analizie 

sukcesji sedymentologicznej i zmianach gleb kopalnych w krytycznym interwale pogranicza. 

Zasadniczym wnioskiem jest wyróżnienie trzech faz środowiskowych, odpowiadających 

trzem formacjom. Wątek sedymentologiczny w kontekście granicy P/T był już wcześniej 

tematem kilku prac G. Piątkowskiego, zaś informacje o glebach kopalnych pojawiały się w 

pracach Marii Kulety i Stanisławy Zbroi oraz  Wiesława Treli i Anny Fijałkowskiej-Mader. 

Stopień szczegółowości obserwacji, zakres obserwacji i wnioskowań sedymentologicznych w 

pracy obecnie recenzowanej jest bez wątpienia znacznie wyższy niż w pracach poprzedników. 

Z całą pewnością można uznać, że jest to twórcze rozwinięcie wcześniejszych idei, 

zwłaszcza, że tak jak w przypadku poprzedniej publikacji tak i tu praca jest świetnie 

skonstruowana, dobrze zilustrowana i dla czytelnika anglojęzycznego jest niezastąpionym 
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źródłem informacji. Jedyne co budzi moją małą wątpliwość jest przypisywanie 80%-ego 

udziału Doktoranta. Zapewne dotyczy to powstawania tylko tej konkretnej pracy, bo sama 

istota pomysłu analizy sedymentologiczno-glebowej wyrażona została już wcześniej przez 

dwójkę współautorów.  

Pewnym problemem jest także rozumienie pojęcia cechsztyn. Posłużę się tutaj wyrwanym z 

kontekstu, ale charakterystycznym zdaniem z tekstu pracy: "...The upper Permian sedimentary 

succession in the studied area is largely represented by the Zechstein continental sediments 

resting on lower Permian Rotliegend  conglomerates or directly on older Palaeozoic deposits 

(Kuleta and Zbroja 2006 and references herein)...". Ze zdania tego wynika, że Autor 

(podobnie jak cytowane autorki) traktuje cechsztyn i czerwony spagowiec jako jednostki 

chronostratygraficzne, odpowiadające dolnemu i górnemu permowi, co w oczywisty sposób 

nie odpowiada współczesnemu stanowi wiedzy. Wyrazem tych niejasności może być 

korelacja świętokrzyskiego permu z Changhsingianem (tak jest na  fig. 2 w pracy nr 2) lub z 

Changhsingianem i Wuchapingianem (fig. 2 w pracy nr 1). Nie dopatrzyłem się w obydwu 

pracach bardziej konkretnych wyjaśnień tej rozbieżności, a ogólny problem traktowania 

cechsztynu jako jednostki stratygraficznej zasługuje na szerszy komentarz w pracach 

proponujących nowe podziały litostratygraficzne pogranicza permu i triasu Gór 

Świętokrzyskich. 

Trzecia z prac przedstawionych do oceny poświęcona jest sedymentacji kajpru 

Górnego Śląska. Aczkolwiek bogate znaleziska skamieniałości, zwłaszcza kości kręgowców, 

znalazły swój oddźwięk literaturowy, fragmenty profilu, które nie są przedmiotem 

zainteresowania paleontologów, traktowane były po macoszemu. Zadaniem, które postawił 

sobie  Doktorant było więc w miarę kompleksowe opracowanie sedymentologiczne całości 

profilu i interpretacja czynników warunkujących sedymentację.  

 Przedstawione opracowanie dobrze wypełnia te zamierzenia. Wyodrębnione są facje 

depozycyjne, scharakteryzowana jest architektura depozycyjna, a poszczególne asocjacje 

facjalne są wyczerpująco zinterpretowane. Całość kończą rozważania dotyczące zagadnień 

szerszej skali regionalnej: tektonicznej kontroli warunków sedymentacji, proweniencji 

materiału klastycznego, kontroli klimatycznej przebiegu sedymentacji, a w szczególności 

rozwojowi gleb kopalnych. Autor w oczywisty sposób nie mógł pominąć implikacji 

tafonomicznych.  
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Tym samym praca uzyskała status monografii, zdecydowanie wykraczającej poza ramy 

tradycyjnej pracy doktorskiej. Nie będzie chyba przesadą jeżeli stwierdzę, że ta jedna praca w 

zasadzie wystarczałaby jako uzasadnienie przyznania stopnia doktorskiego. 

W podsumowaniu całej dysertacji stwierdzam, że wszystkie prace reprezentują wysoki 

poziom merytoryczny, a wyrażone powyżej niedociągnięcia mają charakter dyskusyjny bądź 

marginalny. Wyższą ocenę dałbym pracy, która dotyczy kajpru Śląska, podczas gdy więcej 

mankamentów widzę w pracach z Gór Świętokrzyskich, ale może się to brać z mojej lepszej 

znajomości zagadnień świętokrzyskich. Autor prac wykazuje się bardzo dobrym przeglądem 

aktualnego stanu badań opisywanych zagadnień, co więcej umiejętnie dokonuje syntez, co 

czyni przedstawione opracowania bardzo użytecznymi dla kolejnych badaczy. Temperament 

Doktoranta i jego skłonność do generalizacji wyraźnie wskazuje na predyspozycje 

dydaktyczne, zwłaszcza w  zakresie sedymentologii. Można tylko wyrazić nadzieję, że uda się 

w jakiejś formie te predyspozycje wykorzystać w przyszłości. 

Z głębokim przekonaniem stwierdzam więc, że przedstawiona do recenzji 

dysertacja spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim. Stanowi ona 

samodzielny dorobek Autora i w istotny sposób wzbogaca dotychczasową wiedzę. 

Dowodzi, że Pan mgr Karol Jewuła w pełni opanował umiejętność prowadzenia badań 

naukowych. Spełnia zatem wymagania określone w art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668). Tym samym 

wnioskuję o dopuszczenie Go do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 


