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Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr. inż. Mateusza Kufrasy  

pt. Model dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego w oparciu o 

analizę danych sejsmicznych i pól potencjalnych oraz bilansowanie przekrojów 

geologicznych, przygotowanej w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk pod 

opieką naukową dr. hab. inż. Piotra Krzywca, prof. ING PAN, oraz prof. dr. hab. Stanisława 

Mazura 

 

 

Recenzowana rozprawa stanowi, poprzedzoną obszernym tekstem wprowadzającym, 

kompilację treści czterech, zestawionych chronologicznie w postaci załączników 4-7, 

współautorskich artykułów naukowych z lat 2018-2021, opublikowanych w jęz. angielskim:  

 (1) Mazur, S., Gągała, Ł., Kufrasa, M., Krzywiec, P., 2018. Application of two-

dimensional gravity models as input parameters to balanced cross-sections across 

the margin of the East European Craton in SE Poland. Journal of Structural Geology 

116: 223–233 

 (2) Kufrasa M., Słonka Ł., Krzywiec P., Dzwinel K., Zacharski J., 2018. Fracture 

pattern of the Lower Paleozoic sedimentary cover in the Lublin Basin of southeastern 

Poland derived from seismic attribute analysis and structural restoration. 

Interpretation 6(3): SH73–SH89 

(3) Kufrasa M., Stypa A., Krzywiec P., Słonka Ł., 2019. Late Carboniferous thin-

skinned deformation in the Lublin Basin, SE Poland: Results of combined seismic 

data interpretation, structural restoration and subsidence analysis. Annales Societatis 

Geologorum Poloniae 89: 175–194 

 (4) Kufrasa M., Krzywiec P., Gągała Ł., Mazur S., Mikołajczak M., 2020. Sequence of 

deformation at the front of an orogen: Lublin Basin case study (Poland). Journal of 

Structural Geology 141: 104211. 

 

Jak z powyższego zestawienia wynika, doktorant jest pierwszym autorem trzech z tych 

artykułów, natomiast autorem trzecim w kolejności spośród ogółem czterech autorów jest w 



artykule chronologicznie najstarszym. Dwa artykuły zostały opublikowane w renomowanym 

międzynarodowym czasopiśmie Journal of Structural Geology (wydawca: Elsevier, IF>2.8, 

100 pkt MNiSzW), zaś dwa pozostałe: w międzynarodowym periodyku Interpretation 

(wydawcy: Society of Exploration Geophysicists & American Association of Petroleum 

Geologists, IF > 0.5), który wciąż buduje swą pozycję po debiucie w r. 2013, oraz w 

zasłużonym czasopiśmie krajowym, sukcesywnie zwiększającym swoje międzynarodowe 

znaczenie – Annales Societatis Geologorum Poloniae (wydawca: Polskie Towarzystwo 

Geologiczne, IF>1, 70 pkt MNiSzW). 

 

Tym samym, będące podstawą doktoratu p. mgr. Kufrasy współautorskie publikacje stanowią 

znaczące osiągnięcie z punktu widzenia międzynarodowego sposobu oceny aktywności i 

efektywności zawodowej pracowników oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, jak 

też, że również wysoko (z wyjątkiem artykułu (1) ) należy ocenić jego osobisty wkład w te 

publikacje. 

 

Treść rozprawy koncentruje się wokół tematycznie spójnej koncepcji konstrukcji elementów 

modelu rozwoju tektonicznego sukcesji osadowych basenu lubelskiego podczas dewonu i 

karbonu, w tym deformacji waryscyjskiej o stylu tektoniki naskórkowej w brzeżnej strefie 

orogenu waryscyjskiego. 

 

Publikacja (1) poświęcona jest wykorzystaniu 2-wymiarowego modelowania 

grawimetrycznego przy konstruowaniu zbilansowanych przekrojów geologicznych pasm 

fałdowo-nasuwczych, w zastosowaniu do przypadku basenu lubelskiego i bloku radomsko-

kraśnickiego. Zawiera ona metodologicznie nowe rozwiązania oraz dostarcza argumentów 

na rzecz udziału orogenicznej kompresji kaledońskiej w deformacji (zwłaszcza) bloku 

radomsko-kraśnickiego, poprzedzającej deformację waryscyjską. 

 

Merytoryczny udział doktoranta w publikacji (1), na podstawie jego własnego oświadczenia, 

wydaje się nieco marginalny (analiza geologicznych danych otworowych, współautorstwo 

rozdziału dotyczącego wyników oraz autorstwo dwóch figur, z których w jednej można 

wykazać jego twórczy wkład). Współpraca z innymi autorami przy jej tworzeniu miała 

natomiast dla niego istotne znaczenie poznawczo-dydaktyczne, gdyż wprowadziła go „w 

zagadnienia tektoniki basenu lubelskiego oraz wykorzystania danych grawimetrycznych w 

modelowaniu strukturalnym.” Idea włączenia tej publikacji w rozprawę miała na celu – w 

opinii recenzenta – nie tyle wykazanie wkładu merytorycznego doktoranta na wczesnym 

etapie jego badań, ile troskę o w miarę pełne przedstawienie w rozprawie tytułowego 

„modelu dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego” na podstawie 



wyników badań zespołu, w których doktorant uczestniczył (początkowo w stopniu 

ograniczonym). Z tego punktu widzenia włączenie do rozprawy wyników publikacji (1) można 

uznać za uzasadnione. 

 

Publikacja (2) zawiera nowatorską analizę sieci struktur kruchych o rozmiarach sub-

sejsmicznych przy NE krawędzi basenu lubelskiego oraz odpowiedzialnego za ich 

wytworzenie pola późnodewońsko-wczesnokarbońskich paleonaprężeń. Badania 

prowadzono wykorzystując metody post-processingu danych trójwymiarowego zdjęcia 

sejsmicznego, analizy atrybutów sejsmicznych, modelowania geomechanicznego oraz 

metody interpretacji strukturalnej danych sejsmicznych i procedury retrodeformacji 

przekrojów geologicznych. Badania te dostarczyły szczegółowego obrazu tektoniki kruchej, 

wraz z interpretacją geomechaniczną w wybranym fragmencie obszaru badań, wzbogacając 

tytułowy „model dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego” o wgląd w 

geometrię struktur deformacyjnych wykazujących rozmiary o rząd wielkości mniejsze od 

struktur zwykle rozpoznawanych metodami sejsmicznymi, nb. szczególnie istotne dla 

poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów. 

 

Udział doktoranta w badaniach przedstawionych w publikacji (2) był wiodący i obejmował 

m.in. opracowanie koncepcji artykułu, wykonanie modeli: strukturalnego, geomechanicznego 

i szczelinowatości oraz autorstwo rozdziałów metodycznych, strukturalnych i 

geomechanicznych. 

  

W publikacji (3) przedstawiono m.in. wyniki interpretacji strukturalnej pięciu wybranych profili 

refleksyjnych sejsmiki przemysłowej w NE części basenu lubelskiego oraz retrodeformacji i 

bilansowania regionalnego przekroju geologicznego przecinającego wzdłuż kierunku NE-SW 

basen lubelski i część bloku kraśnicko-radomskiego, a także wyniki analizy subsydencji dla 

wybranego otworu wiertniczego. Na tej podstawie scharakteryzowano m.in. geometrię i 

ewolucję kinematyczną waryscyjskich struktur naskórkowych, w tym też specyficzną 

geometrię struktury uskokowej Kocka, stanowiącej NE krawędź basenu lubelskiego. Tym 

samym wniesiono kolejny element do konstrukcji modelu dewońsko-karbońskiej ewolucji 

tektonicznej basenu lubelskiego. 

 

Udział doktoranta w badaniach przedstawionych w tej publikacji obejmował opracowanie 

koncepcji artykułu, wykonanie interpretacji strukturalnej danych sejsmicznych i bilansowania 

przekroju geologicznego, a także autorstwo większości kluczowych rozdziałów artykułu. 

 



W publikacji (4) scharakteryzowano naskórkową geometrię brzeżnego pasma fałdowo-

nasuwczego i sekwencję późnokarbońskich deformacji na froncie orogenu waryscyjskiego, 

którego przebieg w środkowo- i południowo-wschodniej Polsce został niedawno rozpoznany 

wzdłuż NE krawędzi basenu lubelskiego. Przedstawiono interpretację szeregu profili 

sejsmicznych 2D, kontrolowaną danymi otworowymi i wynikami modelowania 

grawimetrycznego, a także rezultaty bilansowania przekrojów geologicznych wykonanych na 

podstawie tych profili. Przedyskutowano zmienność stylu strukturalnego wzdłuż i w poprzek 

biegu struktur, określono wielkość przedkarbońskiego skrócenia tektonicznego, określono 

też pozycję stratygraficzną regionalnego poziomu odspojenia/odkłucia. W ten sposób na 

jeszcze wyższy poziom podniesiono konstrukcję modelu ewolucji tektonicznej basenu 

lubelskiego. 

 

Rola doktoranta była wiodąca również w tej publikacji, jako że opracował on koncepcję 

artykułu, przeprowadził interpretację strukturalną profili sejsmicznych i bilansowanie 

uzyskanych przekrojów; był też autorem lub współautorem szczególnie istotnych rozdziałów 

oraz opracował większość ilustracji. 

 

Ocena pracy 

Ponieważ wszystkie cztery publikacje będące podstawą rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza 

Kufrasy przeszły procedurę szczegółowych recenzji wydawniczych, a język, redakcja i szata 

ilustracyjna polskojęzycznej części rozprawy nie budzą większych zastrzeżeń (z wyjątkiem 

samego statusu załączonych czterech anglojęzycznych publikacji – o czym niżej), dalszą 

część recenzji poświęcę głównie wartości merytorycznej tej rozprawy oraz umiejętnościom 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych przez doktoranta. 

 

Badany przez doktoranta obiekt – sylursko-karboński basen lubelski wraz ze swym 

podłożem - wykazuje znaczny stopień komplikacji budowy geologicznej i od dziesięcioleci 

badany jest wierceniami poszukiwawczymi oraz metodami sejsmicznymi i w związku z tym 

stanowi przedmiot kolejnych syntez i hipotez oraz związanych z nimi żywych kontrowersji. 

Zarówno przedstawione cele badań zrelacjonowanych w rozprawie, jak też i  metody 

zastosowane do osiągnięcia tych celów przez doktoranta, należy uznać za sensowne i 

właściwie dobrane.  

 

Wyniki wykonanych przez mgr. Mateusza Kufrasę w ramach przygotowania pracy doktorskiej 

badań naukowych prezentują łącznie elementy zaawansowanej wersji modelu waryscyjskiej 

struktury basenu lubelskiego i jego dewońsko-karbońskiej ewolucji strukturalnej. Elementy 

tego modelu łączą obiekty strukturalne różnej skali oraz wyniki uzyskane po części różnymi 



metodami, a – w ramach całościowego modelu rozwoju późnopaleozoicznych odkształceń 

tektonicznych tego obszaru – spełniają kryteria wewnętrznej spójności i logiki. 

  

Za główne osiągnięcia recenzowanej rozprawy należy uznać zwłaszcza potwierdzenie i 

uszczegółowienie koncepcji naskórkowego stylu tektonicznego (ang. thin-skinned tectonics) 

późnokarbońskich, waryscyjskich deformacji w obrębie basenu lubelskiego, wykazujących 

cechy właściwe dla brzeżnych stref fałdowo-nasuwczych orogenów (w tym przypadku - 

orogenu waryscyjskiego). Równie ważne jest dostarczenie w rozprawie argumentów 

strukturalnych na rzecz głównej roli horyzontalnej kompresji, a nie przemieszczeń na 

stromych, głęboko sięgających uskokach, podczas późnokarbońskiego etapu inwersji i 

deformacji basenu. Zastosowane przez doktoranta metody retrodeformacji umożliwiły też 

ilościowe ujęcie badanych odkształceń i przemieszczeń. 

 

Nie ma wątpliwości, że recenzowana rozprawa posuwa do przodu wiedzę o budowie 

wewnętrznej oraz ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego, przyczyniając się do postępu w 

rozpoznawaniu, weryfikacji i uszczegółowieniu stanu rozpoznania budowy geologicznej 

Polski, w jej części środkowo-wschodniej. Oparta na nowoczesnej analizie danych 

geologicznych i geofizycznych, umożliwia weryfikację starszych modeli tektonicznych i ich 

modyfikację, bądź zastąpienie modelem nowym, dzięki współczesnym technikom 

geofizycznym lepiej osadzonym w faktach obserwacyjnych oraz spójnym wewnętrznie i w 

swych rozwiązaniach – jak się wydaje – zasadniczo słusznym. Badania zrelacjonowane w 

rozprawie dostarczają kolejnych argumentów na rzecz częściowej rehabilitacji 

wcześniejszych poglądów Hoopera, Antonowicza i Iwanowskiej (w: Antonowicz i in. 2003, 

Antonowicz i Iwanowska 2003, 2004), którzy w oparciu o niższej jakości i mniej pełne dane, 

już wcześniej postulowali dla basenu lubelskiego styl tektoniki w sporej części zgodny z 

wynikami przedstawionymi w recenzowanej rozprawie, co ówcześnie wyzwoliło wysoce 

krytyczną dyskusję i szereg polemik. 

 

Umiejętne zastosowanie przez mgr. Kufrasę  przy realizacji pracy doktorskiej szerokiego 

spektrum metod badawczych w interpretacjach strukturalnych, geofizycznych i 

tektonicznych, wskazuje na dobre opanowanie przez niego warsztatu badawczego w tym 

zakresie. Świadczy o tym również fakt, że poza omawianymi tu bliżej czterema publikacjami, 

mgr Kufrasa wniósł także współautorski wkład w dwie zbiorowe publikacje, które ukazały się 

w r. 2017 w, odpowiednio: Tectonophysics i Geological Society of America Memoirs 

(Krzywiec et al. 2017a i b) i które również poświęcone są problematyce tektoniki 

waryscyjskiej środkowo-wschodniej Polski. 

 



 

Uwagi dyskusyjne i krytyczne 

Oprócz niekwestionowanych osiągnięć, recenzowana rozprawa ma – oczywiście- również i 

elementy słabsze, na szczęście nieliczne i małego kalibru, jako przykład których jestem 

skłonny podać usterki i brak wystarczającego opisu Załącznika 1 do rozprawy, 

zatytułowanego „zestawienie dotychczas opublikowanych modeli tektonicznych basenu 

lubelskiego”. Skala liniowa dołączona do każdego z trzech zamieszczonych tam przekrojów 

przez basen lubelski i przyległą część bloku radomsko-kraśnickiego informuje czytelnika, że 

są one wszystkie sporządzone w takiej samej skali. Pozostaje to jednak w sprzeczności z 

proporcjami ich wzajemnej długości w porównaniu z odmiennymi proporcjami długości linii 

przekrojowych ukazanych na mapie lokalizacyjnej. Np. przekrój (c) jest ok.1.5 raza dłuższy 

niż przekrój (b) i ok. 2.5 raza dłuższy od przekroju (a). Na mapie lokalizacyjnej proporcje 

długości linii przekrojowych są zupełnie odmienne, zaś sama mapa nie jest opisana jako 

odkryta po karbon, ani też nie jest podane źródło, z którego została zapewne skopiowana. Z 

kolei nazwa modelu tektonicznego basenu lubelskiego wg Antonowicza i in. (2003), 

opisanego jako „model pasywnej synkliny” – nawet jeśli została dokładnie przytoczona za jej 

autorami - wydaje się niewystarczająca jako wyjaśnienie jego strukturalnego charakteru. 

Zdaniem recenzenta powinna ona brzmieć mniej więcej następująco: „model basenu 

lubelskiego jako pasywnej synkliny w stropie regionalnego odkłucia i nasunięcia”. 

 

Osobną kwestią pozostaje struktura samej przedłożonej do recenzji rozprawy doktorskiej 

p. Kufrasy, która wydaje się recenzentowi nieco osobliwa. Same 4 artykuły, stanowiące 

merytoryczna podstawę rozprawy i które obejmującą łącznie 64 strony druku, stanowią jej 

„załączniki” i jako takie – formalnie rzecz biorąc i, najwyraźniej, zgodnie z intencją autora – 

mają nie wchodzić bezpośrednio w jej treść – oraz, konsekwentnie, nie zostały ujęte w spisie 

treści „rozprawy sensu stricto”, która sporządzona jest w całości w języku polskim i zamyka 

się, łącznie, w ok. 50 stronach druku (nie licząc dość obfitego spisu literatury, 

wydrukowanego łącznie na 15 stronach i zawierającego ok. 170 pozycji). W treści tej 

„rdzennej rozprawy” znajdujemy (spinające de facto w logiczną całość „załączone” cztery 

publikacje): wprowadzenie w problematykę, przedstawienie celów i metodyki 

przeprowadzonych badań oraz streszczenie wspomnianych czterech publikacji z 

załączników. Ilustracje w tekście „rdzennej rozprawy” pojawiają się sporadycznie, 

uzupełniając jedynie lub modyfikując oryginalną szatę ilustracyjną załączonych 4 publikacji, 

tym samym zmuszając czytelnika do sięgnięcia bezpośrednio do tych ostatnich, co 

jednocześnie zdaje się podważać założony przez autora rozprawy status tych publikacji, jako 

elementu względem rozprawy jedynie dodatkowego. Zdaniem recenzenta, „załączone 4 

publikacje” – niezależnie od oryginalnych intencji autora rozprawy – i tak w rzeczywistości 



stanowią jej integralną część – i jako takie powinny były co najmniej znaleźć się np. w spisie 

treści rozprawy. (Zestawione powyżej liczby stron są tu powołane głównie w celu 

unaocznienia specyficzności struktury recenzowanej rozprawy). 

 

Podsumowanie recenzji 

Recenzowana rozprawa zawiera oryginalne osiągnięcia badawcze mgr. Mateusza Kufrasy, 

co do których autorstwa nie ma wątpliwości i które świadczą o jego dużej wiedzy i 

opanowaniu warsztatu badawczego w zakresie geologii strukturalnej, geologicznej analizy 

danych geofizycznych oraz geologii regionalnej i budowy wgłębnej środkowo-wschodniej 

Polski, a także o umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych. 

Przedstawione powyżej drobne w sumie i pozamerytoryczne niedoskonałości rozprawy w 

żadnej mierze nie podważają tych ustaleń. 

 

Rozprawa zawiera oryginalne i metodycznie poprawne rozwiązanie zagadnienia naukowego, 

polegające na weryfikacji dotychczasowych modeli tektonicznych wgłębnej budowy basenu 

lubelskiego, ich modyfikacji, uszczegółowieniu i nadaniu charakteru ilościowego, czyli 

konstrukcji elementów nowego modelu w oparciu o badania nowoczesnymi metodami 

geofizycznymi i geologicznymi przeprowadzone przez doktoranta. Tym samym recenzowana 

rozprawa jednoznacznie spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim przez przepisy 

dotyczące stopni naukowych mające w tym przypadku zastosowanie, tj. przez artykuł 13, p.1 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 

późn. zmianami). Na tej podstawie wnioskuję o dopuszczenie mgra inż. Mateusza Kufrasy 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego i do publicznej obrony przedstawionych w jego 

rozprawie tez.  

 


