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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Dr hab. inz. Macieja
Maneckiego w zwiazku z post^powaniem o nadanie tytulu naukowego profesora
Recenzja wykonana na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytulow z dnia 6 czerwca 2019 roku i na wniosek Dziekana Wydzialu Geologii, Geofizyki i
Ochrony Srodowiska Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie prof, dr hab. inz. Jacka
Matyszkiewicza, pismo nr WGGIOS-dz.Ol54-246/19 z dnia 12 lipca 2019 roku.
Sylwetka naukowa kandydata
Dr hab. inz. Maciej Manecki (rocznik 1960) ukonczyl studia na Wydziale
Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalnosci
mineralogia stosowana w 1989 roku. Jest takze absolwentem Wydziatu Chemii Uniwersytetu
Jagiellonskiego z 1989 roku o specjalnosci chemia nieorganiczna i nauczycielska. Polaczenie
obu tych fakultetow dalo mu bardzo dobra podstawe^ do rozpocz^cia kariery naukowej w
zakresie nauk mineralogicznych i kontynuacji rodzinnej tradycji sladami ojca- Andrzeja
Maneckiego, prominentnego, emerytowanego profesora mineralogii na AGH. Stopien doktora
kandydat do tytulu profesora uzyskal na Wydziale Geologii Kent State University w Ohio,
USA w 1999 roku na podstawie rozprawy ,,Reaction of aqueous Pb(II) with apatites"
wykonanej pod kierunkiem dr Patricia Maurice. W 2009 roku uzyskal stopien doktora
habilitowanego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska Akademii GorniczoHutniczej w Krakowie. Jego rozprawa habilitacyjna nosila tytul ,,Rola i dynamika przemian
piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w srodowisku". Zawodowo dr hab. Maciej Manecki od poczatku
swojej kariery jest zwiazany z Katedra^ Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydzialu
Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska AGH. Zajmowal w niej kolejno stanowiska:
technika, asystenta, adiunkta, a od 2015 roku jest profesorem uczelni na AGH. Jego naukowa
kariera rozwija si$ w sposob zaplanowany i dobrze zorganizowany, z sukcesywnym wzrostem
publikacyjnego dorobku.

Ocena dorobku naukowego
Zainteresowania naukowe dr hab. inz. Macieja Maneckiego s^ bardzo zroznicowane i
obejmuj^ geologiczne badania polarne, mineralogi?, geochemi?, geomikrobiologi?,
geochronologi? i zagadnienia ochrony srodowiska. Swoja^ rozlegloscia^ rzadko spotykana^ we
wspolczesnych naukach mineralogicznych, bardzo przypominaj^ spektrum zainteresowan
naukowych prof. Andrzeja Maneckiego. Oceny dorobku naukowego i dydaktycznego
Kandydata do tytulu profesora nie ulatwia nieznosnie amerykanski styl zredagowania
autoreferatu. Kandydat prezentujqc swoje osi^gni^ciabadawczejednoczesnie dokonuje ich
samooceny, nie pozostawiaj^c wlasciwie recenzentom swobody w wyrazeniu wlasnych ocen i
nieco prowokujqc do weryfikacji opinii Kandydata. Wszystkie swoje osi^gni^cia Kandydat
dose bezkrytycznie okresla jako wyrozniajace, wysmienite, nowatorskie, zakonczone wielkim
sukcesem itd. Przedstawia si? stwierdzeniem: ,,Jako ekspert w dziedzinie mineralogii i
geochemii ciesz? si? autorytetem w kraju i za granica;", choc na poparcie tej tezy przytacza
jedynie, ze byl zapraszany do prac panelu ekspertow w konkursach NCN i recenzowania prac
nadsylanych do specjalistycznych periodykow naukowych, co nalezy raczej do rutynowych
zadafi samodzielnych pracownikow naukowych. Nieco megalomansko zabrzmialo takze
stwierdzenie, ze ,,Poprzez swoj^ rozlegi^ dzialalnosc publikacyjn^, wyprawow^ i
konferencyjn^ wielokrotnie reprezentowalem nauk§ polsk^ za granica". Recenzentowi nie nie
wiadomo, by Kandydat do tytuhi profesora byl przez kogos mianowany reprezentantem
naszej nauki za granica^ i zapewne reprezentowai tarn jedynie wlasn^ osob? i pogl^dy.
Dr hab. inz. Maciej Manecki za swoje zyciowe osi^gni^cie w zakresie dzialalnosci
naukowej uwaza badania polarne na Spitsbergenie. W zespole badaczy polarnych z AGH
odgrywa on wazn^ rol?, zarowno jako wspolorganizator lub organizator wypraw na
Spitsbergen, jak i ekspert w geochronologicznych badaniach wyst^pujacych tarn skal
metamorficznych. Do datowania tych skal wykorzystuje nowoczesne modyfikacje metody
Ar-Ar oraz metody CHIME opart^ na mikrosondowej analizie krysztalow monacytu
bezposrednio ze szlifow petrograficznych. Wyniki tych datowah zostaly wykorzystane do
odtwarzania etapow metamorfizmu i procesow ekshumacji najstarszych wyst^puj^cych tarn
skal. Znaczenia uzyskanych wynikow w geologicznych i geotektonicznych badaniach
Spitsbergenu recenzent, jako niespecjalista w tym zakresie, nie podejmuje si? ocenic.
Najwyzej w naukowym dorobku kandydata recenzent ocenia jego mineralogiczne badania
przedstawicieli supergrupy apatytu i mozliwosci ich wykorzystania jako sorbentu olowiu w

srodowisku. Przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod badania
eksperymentalne przyczynily sie do lepszej znajomosci mechanizmow i kinetyki procesow
nukleacji, rozpuszczania i wbudowywania niektorych kationow w struktury apatytow. Wyniki
tych prac zostaiy opublikowane w szeregu wartosciowych artykulow w specjalistycznej
literaturze i zaprezentowane na znaczqcych konferencjach naukowych.
Bardzo mocna^ strong Kandydata jest znajomosc i odpowiednia aplikacja
nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych we wspolczesnej mineralogii. Dr hab.
inz. Maciej Manecki praktycznie opanowai szerokie spektrum nowoczesnych metod
instrumentalnych i jest specialist^ w zakresie zastosowania w mineralogii takich technik
badawczych jak mikroskopia sit atomowych, mikrosonda elektronowa, spektroskopia w
podczerwieni czy niektore metody analiz geochronologicznych. Umiej^tnosci te rozwijal na
stazach zagranicznych w naukowych osrodkach USA (Miami University w Oxford, Ohio;
Ohio University w Athens, Ohio; University of Notre Dame,South Bend, Indiana). Prowadzi
takze bardzo szeroka^ wspolprace naukowa^ z naukowymi osrodkami w USA i Kanadzie.
W swoim dorobku publikacyjnym dr hab. inz. Maciej Manecki podaje 48 artykulow
naukowych, z czego 39 prac zostalo zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach z
listy A MNiSW. Zdecydowana ich wiekszosc, bo 38 prac ukazalo si§ po habilitacji, co dobrze
ilustruje progres w naukowym rozwoju kandydata. Wszystkie te prace s^ publikacjami
wieloautorskimi, co naturalnie mankamentem nie jest - tak wspolczesnie prowadzi si§
badania naukowe. Pewnym mankamentem jest jednak fakt, ze na 48 publikacji kandydat
jedynie w 6 z nich jest pierwszym autorem. Piec tych prac jest poswieconych mineralogii
szeroko pojetych apatytow, a tylko jedna z 16 przytoczonych prac doty czy Spitsbergenu, co
niezbyt koresponduje ze stwierdzeniem kandydata, ze jest liderem zespolu badaczy geologii
Spitsbergenu. Sumaryczny IF czasopism, ktore zamiescily prace kandydata wynosi 66,26. W
naukowym dorobku kandydata znajduj^ sie takze monografie naukowe: wydana przez
wydawnictwo AGH rozprawa habilitacyjna oraz we wspolautorstwie dwie pozycje
poswiecone modnej problematyce sekwestracji CO2 i monografia ,,Prorozoic and Lower
Paleozoic basement of Svalbard - state of knowledge and new perspectives of investigations"
wydana w Norwegii. Jest on takze wspolautorem albumu ,,Kopalnia Soli Bochnia. Historia
wykuta w soli" wydanego w 2016 roku. Prace dr hab. inz. Macieja Maneckiego s^ wyraznie
zauwazalne w specjalistycznej literaturze na swiecie. Wedlug bazy Web of Science Core
Collection byly cytowane 459 razy, a bez autocytowan 376 razy, co nalezy uznac za bardzo
dobry wynik w dziedzinie nauk mineralogicznych. Wyznaczony na tej podstawie indeks
Hirscha wynosi 14.

Kandydat do tytulu profesora bardzo aktywnie uczestniczy w krajowych i
miedzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych. Prawdziwa erupcja tego typu
naukowej aktywnosci nastapila po jego habilitacji. W przygotowanym zestawieniu znalazlo
sie 108 abstraktow konferencyjnych z tego okresu o bardzo roznym charakterze, od
konferencji mlodych adeptow geologii po tak prestizowe konferencje jak Goldschmidt
Conference czy EGU. Na dwoch z nich zostal zaproszony do wygloszenia referatu.
Znaczace osiqgni^cia Kandydat do tytulu profesora ma takze w pozyskiwaniu
grantow na badania wlasne lub wspolpracownikow. Byl kierownikiem 4 projektow
badawczych fmansowanych przez MNiSW, NCN i NCBiR oraz dwoch finansowanych przez
American Academy of Science i uczelni? amerykansk^. W dwoch innych projektach
uczestniczyl w roli glownego wykonawcy. Godny zauwazenia jest takze fakt, zejego
doktorantka uzyskala prestizowy Diamentowy grant, 4 doktorantow uzyskalo granty NCN w
konkursach Preludium, a 2 kolejnych granty wdrozeniowe lub aplikacyjne.
Ocena dzialalnosci dydaktycznej i w ksztalccniu mlodej kadry
Dr hab. inz. Maciej Manecki jako nauczyciel akademicki - profesor uczelni na
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska AGH prowadzi w swojej jednostce
zajecia dydaktyczne dla studentow I, II i III stopnia studio w. Przygotowal i prowadzi
wyklady z chemii, metod badan mineralow, mineralogii eksperymentalnej oraz geochemii z
takimi jej dzialami jak geochemia izotopow i geochronologia. Zaawansowane wyklady z
geochemii oraz seminarium doktoranckie prowadzi takze w jezyku angielskim. Jest
wspolautorem dwoch skryptow uczelnianych z zakresu geochemii. Na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Jagiellonskiego prowadzi wyklady z geochemii i monitoringu srodowiskowego.
Kandydat do tytulu profesora z powodzeniem spelnia takze, okreslone stosownymi
przepisami, wymogi w zakresie ksztalcenia mlodej kadry. Byl on promotorem zakohczonych
uzyskaniem stopnia doktora 3 rozpraw doktorskich. Obecnie opiekuje si? kolejnymi 7
rozprawami doktorskimi Na AGH wypromowal 35 magistrow, prowadzil tez liczne prace
inzynierskie. Pelnil role recenzenta w siedmiu przewodach doktorskich, dwa razy zostal
zaproszony do przygotowania recenzji w przewodach habilitacyjnych.
Dr hab. inz. Maciej Manecki wykazuje w swojej ankiecie rowniez osi^gni?cia w
zakresie popularyzacji nauki. Bral udzial w organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie,
prowadzil popularno-naukowe wyklady w krakowskich liceach i posiedzeniach Towarzystwa

Przyjaciol Nauk o Ziemi. Opiekuje si$ Sekcja Mineralogii Studenckiego Kola Naukowego
Geologow AGH.
Ocena dzialalnosci organizacyjnej
Solidnie prezentuje si$ organizacyjna aktywnosc Kandydata do tytuhi profesora.
Aktualnie pelni on funkcj§ kierownika Studium Doktoranckiego na Wydziale Geologii,
Geofizyki i Ochrony Srodowiska AGH. Zostal takze wybrany na czlonka Senatu Akademii
Gorniczo-Hutniczej. Pracuje w wydziaiowej komisji do spraw zatrudnienia. Jest czlonkiem
Komitetu Badan Polarnych PAN. Aktywnie angazuje si$ w prace towarzystw naukowych.
Jest czlonkiem Mineralogical Society of America, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego,
w ktorym pelni funkcj? przewodnicza_cego Oddzialu Krakowskiego i Polskiego Towarzystwa
Synchrotronowego.
Podsumowanie
Oceniaj^c naukowe, dydaktyczne i organizacyjne osiagniecia dr hab. inz. Macieja
Maneckiego stwierdzam, ze spelniaja^ one wszystkie wymagania stawiane kandydatom do
tytulu naukowego profesora, okreslone w obowiazujacych przepisach. Kandydat posiada
wystarczajace i udokumentowane odpowiednimi publikacjami osi^gni^cia naukowe, znacznie
przekraczaj^ce wymagania stawiane w postepowaniu o nadanie stopnia doktora
habilitowanego. Potwierdzaja^ to parametry nauko-metryczne jego dorobku publikacyjnego.
Kandydat do tytulu profesora prowadzi szeroka^ wspolprace mi^dzynarodow^ i jest
rozpoznawalny w srodowisku. Ma on duze doswiadczenie w pracach zespolow badawczych
realizujacych projekty finansowane na drodze konkursow i w kierowaniu takimi zespolami.
Kandydat posiada rowniez odpowiedni dorobek dydaktyczny i w ksztalceniu mlodej kadry.
Wypromowal 3 doktorow, a obecnie pelni funkcje promotora w kolejnych 7 przewodach
doktorskich. Byl powolywany na recenzenta w 7 przewodach doktorskich i 3 habilitacyjnych.
Pelni odpowiedzialne funkcje na swojej uczelni i w towarzystwach naukowych. Moja ocena
caloksztaltu osi^gniec dr hab. inz. Macieja Maneckiego pozwala na poparcie jego wniosku o
nadanie tytulu profesora.
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