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Ocena osiagniec Pana dr. Oskara Wasielewskiego w zwiazku z ubieganiem sie o nadanie
Mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii

Ocena formalna osiagniecia

Recenzje wykonalem na podstawie dokumentów dostarczonych przez Habilitanta - (1)
autoreferatu,

(2) czterech publikacji stanowiacych osiagniecie naukowe oraz oswiadczen

wspólautorów tych publikacji,(3)jedenastu publikacjidokumentujacych dorobek naukowy
(podzielonych na te opublikowane przed i po uzyskaniustopnia naukowego doktora), których
Habilitant nie wlaczyl do osiagniecia, a takze (4) informacji o dorobku organizacyjnym,dydaktycznym,
popularyzatorskim i wspólpracy naukowej. Otrzymane materialy spelniaja wymogi formalne
okreslone w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.
1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455), co
pozwala na kontynuacje postepowania

habilitacyjnego Pana dr. Oskara Wasielewskiego rozpoczetego

na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), a takze przepisów wykonawczych, opublikowanych
w formie rozporzadzen MNi5W.

Ocena merytoryczna osiagniecia
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) Habilitant
wskazal do oceny osiagniecie naukowe, które zatytulowal: "Fizjologiczna charakterystyka

i regulacja
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procesu diapauzy imaginalnej u samic murarki ogrodowej, Osmia bicomis L.". W sklad osiagniecia
wchodza cztery wieloautorskie artykuly naukowe, które ukazaly sie w czasopismacho zasiegu
miedzynarodowym - Apido'ogie (trzy prace) i Jouma' o! Insect Physio'ogy (1 praca). Oba czasopisma,
w których Habilitant opublikowal wyniki badan, cieszasie duzym uznaniem specjalistów zajmujacych
sie fizjologia owadów (o czym niewatpliwie

swiadcza wysokie piecioletnie wartosci IF tych czasopism

- 2,562 dla Apido'ogie i 2,567 dla Jouma' o! Insect Physio'ogy, szczególnie gdy uwzglednimy bardzo

specjalistyczny, czesto wrecz niszowy charakter publikowanych w nich artykulów). Zarówno w
Apido'ogie, jak i Jouma' o! Insect Physio'ogy artykuly poddawane sa solidnej merytorycznej krytyce,
przez srodowisko wybitnych specjalistów, nie ulega zatem watpliwosci, ze publikacje stanowiace
osiagniecie Habilitanta sawazne i stanowia istotny wklad w rozwój dziedziny (biologii, ze
szczególnymwskazaniem na fizjologie owadów). Na podkreslenie zasluguje kompleksowy i ideowo
spójny charakter osiagniecia naukowego. Habilitant w kolejnych pracach, które szczególowo
scharakteryzowal w autoreferacie, eksploruje problem diapauzy imaginalnej samic O. bicomis
wykorzystujac wyniki swych badan do okreslenia pozycji wybranych elementów na zlozonym obrazie
zjawisk fizjologicznych,

od których zalezy prawidlowy

przebieg ontogenezy w okresie zimowania tych

owadów. Na poczatku przedstawia zupelnie podstawowe

informacje o rozwoju badanych pszczól w

czasieobejmujacym okres rozpoczecia,trwania oraz zakonczeniadiapauzy, charakteryzujac miedzy
innymi zmiany morfologiczne obserwowane w ich jajnikach, a takze zawartosc bialek zarówno w
jajnikach, jak i w ciele tluszczowym (Apido'ogie 42: 749-758). Wyniki tej pracy moga wydawac sie
malo spektakularne, a warsztat jaki wykorzystal Habilitant do ich otrzymania dosc prosty, niemniej
byly one kluczowe do rozpoczecia dalszych badan, których rezultaty Pan dr Wasielewski przedstawia
w kolejnych trzech publikacjach, znacznie bogatszych pod wzgledem liczby zawartych w nich

informacji i stosowanej metodyki eksperymentalnej. W pierwszej z nich (Jouma' o! Insect Physiology

57: 1682-1688) okresla wplyw metoprenu (analogu hormonu juwenilnego) i temperatury w
utrzymaniu stanu fizjologicznego charakterystycznego dla diapauzy O. bicomis, co niewatpliwie
mozna uznac za znaczaceosiagniecie, gdyz dotychczas brak bylo danych o tym procesie u samotnie
zyjacych, dzikich blonkówek. W kolejnej pracy (Apido'ogie 44: 642-656) Habilitant zamiescil wiele
interesujacych danych na temat metabolizmu bialek, cukrów i lipidów u O. bicomis w narzadach
charakteryzujacych sie duzym potencjalem metabolicznym. Takzew tym przypadku wyniki sa
unikatowe, nie tylko ze wzgledu na obiekt badawczy, ale równiez z powodu niewielkiej liczby
informacji o statusie metabolicznym narzadów (czy tkanek) owadzich w okresie diapauzy (szczególnie
gdy rozwazamy diapauze obligatoryjna i wystepujaca u form doroslych). Ostatnia z prac, która Pandr
Wasielewski wlaczyl do swojego osiagniecia (Apido'ogie45: 491-503), dotyczy badania roli
fizjologicznej peptydów o charakterystyce zblizonej do adiponektyny i rezystyny w okresie
poprzedzajacym zimowanie, okresie zimowania i po jego zakonczeniu u O. bicomls. Wyniki te
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uwazam za bardzo wartosciowe, ale tez unikatowe. Artykul stanowi bowiem pierwsze doniesienie na
temat roli wspom:1ianych peptydów w metabolizmie zwiazków lipidowych u owadów. Moim zdaniem
praca moze wytyczac nowy nurt badan o charakterze porównawczym, a w tym takich, które
tematyka obejma analize ewolucji mechanizmów kontroli metabolizmu lipidowego zwierzat podczas

ich zimowania.
Mimo mojej entuzjastycznej oceny prac, które Habilitant zawarl w osiagnieciu, mam jednak
kilkauwag dotyczacych sposobu przedstawienia informacjiw autoreferacie, ich wartosci
merytorycznej, a takze oceny oraz sposobu interpretacji omawianych tam wyników. Habilitant dosc
bezkrytycznie powoluje sie na dane z pojedynczych publikacjinaukowych, a przez to w kilku
przypadkach nie prezentuje szerszego spojrzenia na charakteryzowane procesy. Konkluzja
sformulowana przez Habilitanta cyt. "Nie stwierdzono do tej pory róznicy w poziomie ekdysteroidów,
co sugeruje,

ze hormony

te nie sa bezposrednio

zaangazowane

w proces regulacji diapauzy

imaginalnej", jest uprawniona tylko gdy generalizujemy informacje na temat wyników badan
uzyskanych dla Lepidoptera. Zaleznosc miedzy utrzymaniem stanu diapauzy i zmianami poziomu
owadzich hormonów steroidowych opisano bowiem u przedstawicieli Coleoptera, a u Hymenoptera

problem ten nie byl na tyle dobrze zbadany, aby wyciagnacjednoznaczne wnioski. O tym jednak
Habilitant nie wspomina. Nieprawda jest, ze cyt. "Do tej pory udalo sie zidentyfikowac jedynie dwa
hormony diapauzy regulujace diapauze embrionalna u jedwabnika morwowego,
hormony te opisano takze u kilku innych gatunków, reprezentujacych

Bombyx mor;", gdyz

Lepidoptera i Diptera,

okreslajac zarówno sekwencje nukleotydowe fragmentów kodujacych te hormony (transkryptów),
jak i ich budowe aminokwasowa. Scharakteryzowano tez mechanizm dzialania tych hormonów i role
fizjologiczna,jaka pelnia w czasie terminacji diapauzy u róznych gatunków. Pewnym
usprawiedliwieniem dla niescislejwypowiedzi Habilitanta w tym przypadku moze byc fakt, ze
hormony diapauzy jedwabnika morwowego poznano jako pierwsze i to, ze sa najczesciej omawiane
w literaturze naukowej. Niedo konca zgadzam sie ze stwierdzeniem cyt. "W tym okresie tzw. pozimowym wyraznie wzroslo tempo rozwoju oocytów skorelowane z podnoszaca sie w nich

koncentracja bialka" - Habilitant badal bowiem jedynie proporcje miedzy wielkoscia oocytu, a
wielkoscia strefy zajmowanej przez komórki siostrzane (w obrebie komór), a nie ich rozwój. Mam
takze watpliwosc do slusznosci sformulowanego
wskazuja, ze pelni ona [mowa o temperaturze]

przez Habilitanta wniosku cyt. "Nasze wyniki
role drugorzedowa w stosunku do hormonu

juwenilnego i jej wzrost tylko wspomaga proces dojrzewania jajnika". Moim zdaniem nie mozna

porównywac rolitemperatury i hormonu juwenilnego (JH)w regulacji diapauzy traktujac je jako
czynniki potencjalnie równocenne, badz rózniace sie stopniem oddzialywania na proces diapauzy,

gdyz zmiany temperatury (podobnie jak fotoperiodu) pelnia role bodzców, które organizm odbiera i
interpretuje celem dostosowania realizowanych funkcjizyciowychdo zmian w srodowisku, a
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hormony to czynniki aktywne w kaskadzie odpowiedzi na bodzce egzogenne i endogenne. Trudno
zgodzic sie z interpretacja, ze hormon moze wywrzec silniejszy efekt na dany proces niz temperatura
(lub inny czynnik srodowiskowy) w sytuacji gdy jego produkcja, uwalnianie i oddzialywanie stanowia
~
najczesciej odpowiedz ustroju na zmiany w otoczeniu, w jakim przebywa organizm, a w tym
temperatury.
interpretowac

Dodatkowo efekty uzyskane po traktowaniu

owadów analogami JH bardzo trudno

i odnosic do naturalnego stanu fizjologicznego,

gdyz ciezko jest utrzymac efektywne

stezenie tych zwiazków w organizmie, które najwierniej odzwierciedlaloby

dzialanie naturalnego

hormonu. Dlatego uwazam ze, Habilitant powinien ograniczyc interpretacje uzyskanychwyników do
omówienia dzialania metoprenu (uzytego w badaniach analogu JH)gdy jest podawany
diapauzujacym owadom (co zreszta zrobil) i nie formulowac dalekosieznychwniosków o roli JHw
indukowaniu stanu charakterystycznego dla wychodzenia owadów z diapauzy (w sytuacji gdy nie
badal takiej zaleznosci).
Wszystkie prace, które Pan dr Wasielewski przedlozyl do oceny jako osiagniecie habilitacyjne,
sa wieloautorskie.
korespondencyjnym.

W kazdej Habilitant jest pierwszym autorem, a w jednej z nich równiez autorem
Jego udzial w realizacji badan i przygotowaniu

manuskryptu

tych publikacji

wahal sie miedzy 60% a 70%, co potwierdza oswiadczenie samego Habilitanta oraz co wynika z tresci
dostarczonych oswiadczen wspólautorów

kazdego artykulu. Moim zdaniem sa to wartosci

odzwierciedlajace realny udzial mlodego pracownika naukowego w wykonywaniu badan oraz
przygotowaniu prac naukowych, gdy jest on liderem zespolu realizujacego projekt badawczy. Na tej
podstawie uwazam, ze Habilitant spelnia kryterium niezbedne do uznania Go zaw pelni
przygotowanego do bycia samodzielnym pracownikiem naukowym. Zastanawiajacejest tylko to,
dlaczego Pandr Wasielewski jest autorem korespondencyjnym zaledwie w jednej pracy wlaczonej do
osiagniecia, w sytuacji gdy byl kierownikiem projektu z którego budzetu finansowano badania bedace
podstawa przygotowania tych prac, pomyslodawca zrealizowanych badan i ich glównym wykonawca.
Reasumujacuwazam, iz publikacje przedstawione przez Panadr. Oskara Wasielewskiego, jako
osiagniecie naukowe, spelniaja wymagania okreslone w Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003

r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,
poz. 595, z pózno zmianami).

Ocena merytoryczna aktywnosci naukowej

Zainteresowania Panadr. OskaraWasielewskiego sa bardzo róznorodne, co dokumentuje 11
oryginalnych artykulów naukowych, których jest wspólautorem, a których nie wlaczyl do puli
przedstawionej jako osiagniecie. Mozna je podzielic na 3 grupy - 1) obejmujaca 6 prac, w których
poruszanajest tematyka wplywu róznych klas peptydów (w tym neuropeptydów) owadzich na
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metabolizm i procesy zwiazane z rozrodem u chrzaszczy,2) która stanowia 3 artykuly o tematyce
ekologicznej (w których obiektami badawczymi byly wilki, nietoperze i golebie) i 3) obejmujaca 2
prace na temat biologii O. bicornis, które tematycznie sa zwiazane z artykulami wyróznionymi przez
~

Habilitanta jako osiagniecie. Te trzy grupy odzwierciedlaja takze kierunek w jakim ewoluowaly
zainteresowania Habilitanta, az do chwili obecnej, gdy skupil sie na badaniach zjawiska diapauzy u
blonkówki O. bicornis. Taki schemat rozwoju zainteresowan uwazam zawzorcowy bo wskazuje on na
duzy potencjal Habilitanta w dazeniu do usamodzielnienia sie i stworzenia wlasnej szkoly naukowej.
Nie podlega dyskusji, co dokumentuja prace naukowe Habilitanta, iz zdobyl On róznorodne
doswiadczenie wspólpracujac z wieloma zespolami badawczymi, jak równiez ze dysponuje bardzo
bogatym warsztatem naukowym, który bedzie w stanie wykorzystac w przyszlosci,jako samodzielny
pracownik naukowy.
Dorobek naukowy Panadr. Wasielewskiego uwazam za spelniajacy kryteria okreslone wart.
16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pózno zmianami). Niemniej wiekszosc prac
Habilitanta,

innych niz te zaliczone do osiagniecia, nie jest przelomowa, a ich wplyw na rozwój

dziedziny uwazam za niewiele wykraczajacy poza minimalne wymagania. Moja dosc krytyczna opinia
dotyczy glównie artykulów na temat roli fizjologicznej peptydów miosupresyjnych i z grupy oostatyn
u chrzaszczy.Pracete maja charakter przyczynkowy i budza niewielkie zainteresowanie srodowiska
naukowego - mimo, ze opublikowane zostaly 6 do 10 lat temu, to doczekaly sie bardzo niewielkiej
liczby cytowan (sumarycznie 17, wg danych z WoS na dzien 29 wrzesnia 2014 r.). W tym tez upatruje
przyczyny niskich wskazników biblio-metrycznych

dorobku Habilitanta, na czele z indeksem H

wynoszacym zaledwie 4 (przed wszczeciem postepowania habilitacyjnego); na dzien 29 wrzesnia
2014 r. wartosc indeksu H wzrosla do 5. Nalezy podkreslic, ze artykuly ze wspólautorstwem Panadr.
Wasielewskiego,
porównania

które ukazaly sie znacznie pózniej (w okresie ostatnich 3 lat) wzbudzily bez

wieksze zainteresowanie

srodowiska naukowego (wzrost liczby cytowan tych prac jest

znaczacy i na dzien 29 wrzesnia 2014 r. bylo ich 23). Wyniki te bezsprzecznie swiadcza o tym, ze
Habilitant obral bardzo dobra sciezke rozwoju naukowego rezygnujac z poprzedniej.

Moim zdaniem

swiadczy to o Jego dojrzalosci naukowej.

W sklad dorobku Panadr OskaraWasielewskiego wchodza tez doniesienia zjazdowe,
prezentowane dwukrotnie poza granicami Polski i osiem razy w Polsce;jedno z nich mialo forme
referatu konferencyjnego.

Dorobek ten nie jest bardzo duzy, ale wystarczajacy aby uznac, ze

Habilitant zdobyl doswiadczenie w przedstawianiu

wyników badan takze w formie innej niz artykuly

naukowe. Zdecydowanie imponujacy jest natomiast dorobek Habilitanta swiadczacyo umiejetnosci
pozyskiwania srodków na prowadzenie badan naukowych. Kierowal az 6 projektami, w tym

.
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finansowanymi przez Komitet Badan Naukowych, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju. Biorac pod uwage jak bardzo ostrej selekcji poddawane sa projekty w czasie
konkursów organizowanych

przez kazda z wymienionych

instytucji, smialo moge uznac, ze Pan dr

~
Wasielewski jest doskonale przygotowany

do samodzielnego tworzenia zespolu badawczego, dla

którego jest w stanie skutecznie zdobywac srodki na badania. Ponadto w 3 projektach Habilitant byl
glównym wykonawca, co swiadczy o Nim jako wiarygodnym

wspólpracowniku

i co bedzie

poczytywane za atut, przy nawiazywaniu wspólpracy naukowej.
Trzeba zaznaczyc, ze Pan dr Wasielewski jest rozpoznawany przez miedzynarodowe
srodowisko naukowe i uznawany za eksperta w swej specjalnosci, co potwierdza zlecanie mu

wykonywania recenzji projektów badawczychoraz artykulów naukowych w liczacychsie
czasopismach, Pest Management Science iJournal oj Experimental Biology. W podsumowaniu,
stwierdzam

ze aktywnosc naukowa Pana dr. Oskara Wasielewskiego spelnia wymagania okreslone w

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pózno zmianami).

Ocena wspólpracy miedzynarodowej

oraz dorobku dydaktycznego

Pan dr Wasielewski wspólpracuje
Department

i popularyzatorskiego

z badaczami z dwóch osrodków naukowych w Europie,

of Biochemistry and Physiology, Institute of Entomology, Czech Academy of Science

(CzeskieBudziejowice, Republika Czeska)i Institute for Advanced Study, Technische Universitat
MGnchen (Monachium, Niemcy). Instytut Entomologii w CzeskichBudziejowicachjest wiodaca
(smialo mozna uznac, ze najlepsza) jednostka naukowa na swiecie, której pracownicy zajmuja sie
biologia owadów. Wymiernym
czeskich Wspólpracowników
pochodzilo z Ministerstwa

rezultatem tej wspólpracy jest zdobycie przez Habilitanta i Jego
funduszy na realizacje wspólnego projektu badawczego (finansowanie

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Departamentu

Wspólpracy

Miedzynarodowej). Jestem równiez pewien, ze dzieki niej Pandr Wasielewski zdobyl doskonale
doswiadczenie zawodowe, co jak sadze przezwiele lat bedzie mialo wysoce pozytywny wplyw na
ksztaltowanie

Jego osobowosci naukowej. Za bardzo cenna uwazam takze wspólprace z dr. Natrajem

Krishnanem, który aktualnie kieruje Zakladem Biochemii, Biologii Molekularnej

i Entomologii w

Department of Biochemistry, Molecular Biology, Entomology and Plant Pathology, Mississippi State
University (USA)i jest jednym z wybitniejszych specjalistów w zakresie badan metabolizmu owadów
(nota bene dr N. Krishnan przez wiele lat pracowal w Instytucie Entomologii w Czeskich
Budziejowicach, tym samym z którym aktualnie wspólpracuje

Habilitant).
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Dorobek dydaktyczny Habilitanta oceniam bardzo dobrze. Prowadzi zajecia w ramach 5
przedmiotów na róznych kierunkach, co niewatpliwie swiadczy o Jegoszerokich zainteresowaniach i
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ponadprzecietnym zaangazowaniuw prace z mlodzieza akademicka. Byl takze opiekunem 2 prac
licencjackich i 3 magisterskich, a o wysokiej jakosci badan prowadzonych

celem przygotowania

prac

dyplomowych przez studentów Panadr. Wasielewskiego, niech swiadczy fakt opublikowania
wyników jednej z nich w czasopismienaukowym o zasiegumiedzynarodowym

(TurkishJournalot

Zoology). Niestety Habilitant nie przedstawil zadnych informacji swiadczacycho Jego zaangazowaniu
w popularyzacje wiedzy przyrodniczej.
Reasumujacstwierdzam, ze osiagnieciaw zakresiewspólpracy miedzynarodowej oraz
dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego Panadr. OskaraWasielewskiego spelniaja wymagania
stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Wniosek koncowy
Pan dr Oskar Wasielewski ma duzy ilosciowo i dobry jakosciowo dorobek naukowy, który
zostal opublikowany

niemal wylacznie w czasopismach

z listy JCR. Prace przedstawione jako

osiagniecie, a zatem bedace podstawa do wszczeciapostepowania habilitacyjnego sa bardzo
wartosciowe. Nie mam watpliwosci, ze Habilitant jest dojrzaly do kierowania zespolami badawczymi.
Uwazam, ze dorobek dr. Oscara Wasielewskiego z nawiazka spelnia wymogi stawiane kandydatom
do stopnia doktora habilitowanego

okreslone wart. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, ze
zmianami Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz
Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455). W zwiazku z tym, popieram wniosek o nadanie dr. Oskarowi
Wasielewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznychw zakresie biologii.

Warszawa,

29 wrzesnia 2014 r.

Piotr Bebas
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