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postgpowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego
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WodzimierzMakulskiukoriczylw 1976r. studiamagisterskie
na WydzialeChemii
Uniwersytetu
Warszawskiego,
a w 1983r. uzyskaltam stopieridoktora.Zarlwnojego.praca
jak i doktorskadotyczylyzagadmen
magisterska
z dziedzinyradio-i fotolizy substancji
gazowych.
W roku akademickim1985/86odbylstaZpodoktorskinaUniwersytecie
Quebec,
gdzienadalzqmowal sig fotoliz4 substancjiorganicznych.
Po powrocieze stahupodj4lpracA
na WydzialeChemiiUniwersytetu
Warszawskiego
i pracujetam do dzisiaj.Od kofca lat 80
ubieglegowiekujego zainteresowania
naukowed,otyczqzastosowaf
w chemiispektroskopii
NMR duzejzdolnoleirozdzielczej.
W lutym 2016dr WlodzimierzMakulski zlo*yl do
CentralnejKomisji d/s Stopnii Tytul6w Naukowych wnioseko nadaniestopniadoktora
habilitowanego
w dziedzinienaukchemicznych(wdyscyplinie- chemia),na podstawie
osi4gnigcia
naukowego"Spektroskopia
j4drowego17oi 33s
magnetycznego
rezonansu
prostychczEsteczekwfazie gazoweji cieklej",przedstawionego
w postacicyklu 13
publikacjiwsp6lautorstwa/autorstwa
habilitanta.
2. Ocenajednotemafycznego
cyklu prac zgloszonego
do postgpowaniahabilitacyjnego
Wspomnianyw nagl6wkucykl pracskladasigz 13 pozycjiopublikowanychpo
uzyskaniudoktoratu,w latach1997- 2014;12 znichukazalosigw czasopismach
indeksowanych
w JCR.W dw6chpublikacjachdr Makulskijestjedynym autorem,a w
pozostalych- wsp6lautorem.lJdzialprocentowywkukdej ztychostatnich,zgloszony
przez
habilitanta,zawierqqcysigw granicach20 - 70 oh,jest zgodnyz deklaracjami
pozostalych
autor6w.Na podstawiedanychprocentowych,w 7 spoSr6d11pracze wsp6lautoraminalehy

przypisadhabilitantowi rolg wiod4c4. W Swietletych danychzgloszony do postgpowania
habilitacyjnego dorobek naukowy nie budzi zastrzehefformalnych.
17Oi 33Sw prostych cz4steczkach,
Tematem cyklu jest spektroskopiaNMR j4der
badanychprzedewszystkim w fazie gazowej.Oba nuklidy talel4do grupy tzw. ,SEdet
trudnych", zracji niskich wartoSciwsp6lczynnik6w magnetogirycznych,niezerolvych
elektrycznych moment6w kwadrupolowych i niewielkiego rozpowszechnieniaw przyrodzie.
Ta ostatniawlaSciwoSdma szczeg6lneznaczeniewobec faktu Ze pozostaletrwale izotopy
siarki i tlenu s4 pozbawione wlaSciwoScimagnetycznych.Zarazem i siarka i tlen s4
pierwiastkami o podstawowym znaczeniuw chemii, czgstokroi determinuj4cymi specyfikg
molekul, w kt6rych wystgpuj4.Ztego punktu widzenia podjgcieprzez habilitantabadafrtych
33Sprzedstawionew
wlaSnieobiekt6w nalely szczeg6lniedoceni6.Badaniarezonansuj4der
pracy habilitacyjnejdra Makulskiegomozna zaliczyc do przedsigwziElpionierskich.
Podanaw autroreferaciehabilitanta charakterystykajego udzialu w poszczeg6lnych
publikacjachwsp6lautorskichjest raczejlakoniczna.Formulowaniepoglgbionejopinii o
kompetencjachi dokonaniachnaukowych dra Makulskiego warto rozpoczqt od om6wienia
jego dw6ch samodzielnychpublikacji wchodz4cychw sklad zgloszonegocyklu (pozycjeQ.16
i Q.18 w Zal4czniku3). W jednej znich (Q 16) przedmiotembadarisqtzy izotopomeryeteru
dimetylowego:perprotio,perdeuterio,oraz mieszany.Praca dotyczypomiar6w NMR nie
tylko dla tlenu, ale r5wmeL dla wggla, deuteru i protonu. Zamiarem autora bylo wyznaczenie
wartoSciprzesunigdchemicznychwspomnianychj4der w izolowanychmolekuiacheteru,
Wznaczenie efektow izotopowych, ocenawplywu na ekranowanieprzejSciaod gazu do
cieczy, a takae zbadaniewplywu oddzialywanmigdzymolekularnychna niekt6re stale
sprzghenia.W temperaturzepomiar6w (300 K) i pod normalnym ciSnieniem,eter dimetylowy
jest gazem,a w stan ciekly przechodzidopieropod ciSnieniempowyzej 5-6 atm. Zwi4zek ten
stanowi przykladreprezentatywny dla wigkszoScisubstancji,o kt6rych mowa w ocenianym
cyklu publikacji i dlategoprzeprowadzonedla niego badaniabgd4om6wione dokladniej.Dla
zr ealizowania p ostawionych ceI 6w, dla kalde go z b adanvchi zotopomer6w przy gotowano
kilka zatopionych ampul zawierajqcychpary substancjio SciSleokreSlonychstgzeniachw
zakresie0,03 - 0.26M, atakaepr6bki badanychsubstancjiw staniecieklym pod wysokim
ciSnieniem.Zgodnie z oczekiwaniami,pomiary widm NMR dla pr6bek gazowych wykazaly
w przybliaeniu liniowq za\e2no36przesunigciachemicznegokazdego z jqder od stgzenia
(ciSnienia).Jako ocengtych parametr6wdla molekul izolowanychprzyjgto ekstrapolowane
do stgzeniazerowegowartoSciprzesunigdchemicznych.Podobniepost4pionoze stalymi
sprzgaenia.Wyznaczony wsp6lczynnik nachyleniaprostej opisuj4cej zaleZno(;('od stEzenia,

po odliczeniu poprawki na zmiennEze stEheniemobjgtoSciow4podatnoSi magnetycznq,
mieruy uptyw oddzialywari miEdzyczqsteczkowychw gazie na wielko6i ekranowania.
Wyznaczoneprzesunigciachemiczne dla izolowanych molekul przeliczono na absolutnestale
ekranowania,posilkuj4c sig zaczerpnigtymiz literatury aktualnie najdokladniejszymi
wartoSciamiabsolutnych stalych ekranowaniadla substancjiwzorcowych. WartoSci
Wznaczonych parametr6w dla molekul izolowanych por6wnano z dostgpnymi 6wczeSnie
danymi z obliczef kwantowo-chemicznych. Zmierzone wartoSci zmian ekranowaniadla
przejsciagaz - ciecz przedyskutowanow aspekcie oddzialywahmigdzymolekularnych w
cieczy.Podanotakze dokladne wartoSciefekt6w izotopowych dla przesunig6chemicznychi
stalych sprzglenia.Druga samodzielnapublikacjahabilitanta(Q.18, ZaL4cznlk3) porusza
podobneproblemy w odniesieniudo perprotioi perdeuteriometanolu.Niska prgznoSdpar
metanoluw temperaturzepomiar6w (300 K) nie pozwolila wykonai pomiar6w NMR
gazowychpr6bek czystej substancji.Przebadanouklady binarne - niewielka iloSdmetanolu
w postacipary w mieszaninie z gazembuforowym (fluorometan i trifluorometan) - w funkcji
ciSnienia.Wyniki pomiar6w ekstrapolowaneliniowo do ciSnieniazerowego uznanoza
wartoScidla izolowanych molekul metanolu.Podobniejak w pracywyzej om6wionej,
przesunigciachemicznew molekulach izolowanych przeliczono na absolutnestale
ekranowania.
Bez popadaniaw konflikt z deklaracjamisamegohabilitantamolnaprzyj4l,2ew
pozostalych11 pozycjachjednotematycznegocyklu jego udzial mial podobny charakter,jak
w powyZej om6wionych pracach indywidualnych. Dr Makulski byt przedewszystkim
odpowiedzialny za eksperymentaln4czE56pr aay,a w szcze96lno Sciza przy gotowywanie
pr6bekdo pomiar6w w gazach.Ten rodzajudzialu w omawianychprzedsigwzigciach
badawczychzasluguje na szczegolnepokreSlenie,bo w wigkszoSciprzypadk6w pomiary w
gazachdotyczyly serii pr6bek, zawieraj4cychalbo czystqsubstancjg,albo mieszarrrngz
gazembuforowym. Habilitant perfekcyjnie opanowal technikg przygotowywania serii pr6bek
gazowycho SciSleokreSlonychparametrach,co Swiadczyo jego eksperymentatorskich
uzdolnieniach. Poniewa? danez pomiar6w gazowych mialy na o96l podstawowe znaczenie
dla interpretacji caloSci zebranegomaterialu eksperymentalnego,nie bgdzie przesad4
stwierdzid, 2e niezaleznieod oszacowanegoudziaiu procentowego,wklad habilitanta w
powstanie poszczeg6lnychprac mial wymiarkrytyczny ju?w aspekciesamego
przygotowaniamaterialu do badari.Trudno przypvszczal,2e byly to czynnoScirutynowe,
zwaZywszyszerokoSi spektrum przebadanychsubstancji(ponad 30) i zr6znicowanieich
fizykochemicznychwla6ciwoSci.Ta ostatniaokolicznoS6moze lqczyc sig z koniecznoSci4

odpowiednich modyfikacji procedury przygotowywania pr6bek (choiby problem doboru gazu
buforowego w przypadku pr6bek o niskiej prgZnoScipar). Z tej racji nale?y ruz jeszcze
podkreSliddokonania habilitanta w tej rzadko docenianejczgScipracy naukowej, kt6ra w
publikacjijest zaledwiewzmiankowanaw czgScieksperymentalnej.
Choc z deklaracji habilitanta nie wynika, aby podejmowal samodzielnieglgbsze
interpretacjeotrzymywanych wynik6w eksperymentalnych,przeprowadzq4c zaawansowane
obliczenia kwantowo-chemiczne, z jego autoreferatuwida6 wyraflnie, 2e bardzo dobrze
orientujesig w problematycetakich obliczeri,ich podstawachteoretycznychi stosowanychw
nich przybl raemach.Jednym z cel6w prac z ocenianegocyklu j est dostarczeniemozliwie
najdokladniejszychdanychreferencyjnychdla staleulepszanychmetod obliczeniowych
chemii kwantowej nakierowanych na wlaSciwoScidrugiego rzEdu,do kt6rych nale?qstale
ekranowanraoraz sprzEaeniaspinowo-spinowego.Wyznaczenieabsolutnych skal
ekranowaniadla poszczeg6lnychnuklid6w ma bardzo istotne znaczeniedla spektroskopii
NMR r jej rozhcznych zastosowaf. W udokladnianiu skali kluczowym punktem jest
Wznaczenie absolutnej stalej ekranowaniadla typowego wzorcaprzesunig6chemicznychdla
danegojEdra,substancjiw stanie cieklym lub roztworze. Problemu tego nie spos6brozwiEza!
bez uciekania sig do zaawansowanychmetod obliczeniowych ekranowania,ewentualnie
skojarzonychz eksperymentamispektroskopowymiw zakresiemikrofal. Absolutne wartoSci
ekranowania wy znaczonew omawianych badaniach z udzialem habilitanta, s4 oczywi Scie
l7O 33S.
i
obarczoneaktualnymblgdem w ustalaniuzeraabsolutnejskali ekranowaniadla
Jednakzeprzedstawionew formie przesunig6chemicznych,w miarg udokladniania absolutnej
skali ekranowanianie tylko nie ulegn4 dezaktualizacji,ale bqd4zblizai sig do wartoSci
rzeczywistych(bez zmiany wartoSciliczbowych!). Bgdzie to automatycznEkonsekwencjE
kuldoruzowej korekcji absolutnej stalej ekranowaniau?ylego wzorca. Udokladnianie tej
ostatniejwielkoScidokonujesig z reguly na podstawieobliczeriteoretycznychekranowania
dla wybranychzwiqzk6w o prostej strukturze,dla kt6rych znanes4 przesunigciachemiczne
do prostych
wzglgdemtego wzorca w molekulachizolowanych.Poniewazw zastosowaniach
molekul metody kwantowo-chemiczneab initio staj4 sig coraz dokladniejsze, znaczenie
omawianychtu badarihabilitanta nale2ywidziec w powyzszej perspektywie. O ile chodzi o
aktualn4wielkoSi blgdu absolutnej skali ekranowaniadla tlenu, to wynosi ona okolo 5 ppm,
co jest wartoSci4niewielk4 w odniesieniudo rozpigtoScitej skali siggaj4cej2000 ppm. W
przypadku siarki bt4d skali wyrazony w ppm moze by6 kilkakrotnie wigkszy,przy czym
rozpigtoSiskali nie jest jeszczedokladnieoszacowana.Procesudokladnianiaskali dla siarki
zyskujekolejne cennedanereferencyjnew postaciwyznaczonychprzezhabilitanta

pzesunigi chemicznychsiarki w izolowanychmolekulachCOS i OCS (pozycjeQ.8 i Q.12
w ZaLyczniku3) .
Kohczqc omawianie przedstawionegojednotematycznegocyklu prac, nie spos6bnie
wspomniei o (procentowo niewielkim, ale istotnym - vide supra) udziale habilitanta w pracy
na temat wyznaczaniapoprawionych wartoScimoment6w magnetycznychj4der na podstawie
pomiar6wNMR (Q.i7, Zalqcznik 3). Wyznaczoneptzezniego przesunigciachemicznesiarki
w gazowym szeSciofluorkusiarki i i tlenu w gazowej wodzie, w izolowanych molekulach
posluzyly do znacznegoudokladnienia tablicowych wartoScimoment6w magnetycznychl7O i

'3s.
chotpracez
Podsumowuj4c
treS6
tegofragmentu
Opinii,wartowspomniei,2e
omawianegojednotematycznegocyklu byly na o96l publikowanew czasopismacho
niewysokimwsp6lczynnikuIF, uzyskaly doid znaczna,liczbE
cytowari "obcych", {1.bez
autocltowari.Nie licz4c specyficznejpracy Q.17 poSwigconejmomentommagnetycznym
jqder (32 cytowania obce do korica lipca2016 r), pozostale 12 prac z cyklu uzyskaly LEcznie
okolo 120 cytowan obcych w okrqsie do korica lipca2016 r., co Swiadczyo zrraczrym
zainteresowaniu ze strony specjalist6w.

3. Ocena caloScidorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnegohabilitanta

Jako dlugoletni pracownik Wydzialu Chemii (na stanowiskachtechnicznych,
naukowych, a ostatnio dydaktycznych)dr Wlodzimierz Makulskiprzez wiele latprowadzil
(wtczenia dla student6w Wydzialu, w zakresiekilku wyspecjalizowanych dziedzin chemii
frzycznej i spektroskopii molekularnej. Sprawowal opiekg nadtrzemapracami magisterskimi
a w kolejnych dw6ch byl kierownikiem naukowym. Otrzymalliczne nagrody dziekana
Wydzialu Chemii, rektora UW, oraz Rady Naukowej Wydzialu Chemii zaosi4gnigcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.Uczestniczyl w rcalizacji szeSciuprojekt6w
naukowych finansowanych m.in. przez KBN i NCN. Trzy projekty typu BW (projekty
wewngtrzneWydzialu Chemii UW) wykonal samodzielnie.
Dominuj4caczgScdorobku WlodzimierzaMakulskiegoz okresupo uzyskaniu
doktoratu dotyczy dziedziny specyficznej - spektroskopiiNMR w gazach- w kt6rej
migdzynarodowakonkurencja jest wyj4tkowo slaba.Taki stan rzeczy nie Swiadczy
bynajmniejo malej istotnoSciowej dziedziny.Przeciwnie,dotyka ona problemow
podstawowychdla calej spektroskopii NMR atakae, jak juz wspomniano, dostarczadanych
referencyjnychdla znacznejczgSciprzedsigwzigdbadawczych obliczeniowej chemii

kwantowej zu?yciemmetod ab initio wychodz4cychpozaprzyblihenie DFT. Stosunkowo
niewielkapopularnoSibadariNMR w staniegazowymma dwie gl6wne przyczyny.Po
pierwsze, liczba substancji,dla kt6rych pomiary NMR w gazachs4 w og6le mozliwe jest
niepor6wnywalnie mala w stosunkudo tych, kt6re mo2nabada6w roztworach czy w stanie
stalym. Po drugie, wymogi polityki naukowej, opartej w coraz wigkszym stopniu o iloSciowe
mierniki aktywnoScinaukowej, stosowanew spos6b czysto mechamczny,odwodzqbadaczy
od wyboru dziedzin,w kt6rych trudno uzyskadwysok4liczbE cytowari czy imponuj4cy
indeks Hirscha. O wysokie wskaZniki bibliometrycznel.atwiej w dziedzinach"modnych",
przyciqgajqcychcale zastEpybadaczy zlicznych oSrodk6wnaukowych o niekoniecznie
wysokiej renomie.
W wyZej zarysowanymkontekSciewskaZnikihabilitanta- ponad 50 publikacji w
czasopismach
notowanychprzezJCR, indeksHirscha 14 czy ponad 350 cytowariobcych nale?yuznadzaw pelni satysfakcjonuj4ce,jeSli nawet wziqc pod uwagg dlugi, bo ponad
trzydziestopigcioletniokres jego stazu naukowego. Niezbyt wysoki SredniwskaZnik IF :
L44 dla caloSciopublikowanego dorobku habilitanta nale?yrozpatrzef w perspektywie
historycznej. Gwaltowny wzrost warloSci tego indeksu dla pewnej grupy czasopism frzykochemicznych,jaki wyst4pil w ostatnich latach, narzucasilqrzeczy skalg por6wnawczE,na
kt6rej wartoSciIF przed wielu lat (a takie dominuj4 w Sredniejdla dorobku dra Makulskiego)
nie wygl4daj4imponuj4co.
Habilitantjest samodzielnymautorem7 doniesierikonferencyjnych,zkt6rych2
zaprezentowalna konferencj ach zagrarticznych.Jestponadto wsp6lautorem 33 doniesieri
konferencyjnych przedstawionychw kraju (23) i zagranrcq(10). AktywnoSi dra Makulskiego
na tym polu zasiugujena dobr4 oceng.
Nalezy podkreSli6,ze dr Makulski ma poka2nydorobek naukowy nie wchodz4cy w
sklad cyklu prac zgloszonegodo postgpowaniahabilitacyjnego. W istotnej czgSci (10
pozycji z 38 publikacji) dotyczy on dziedzin innych niz spektroskopiaNMR, w zakresie
kt6rej mieScisig caloSijego dokonariprzedstawionychjako pracahabilitacyjna.Nalezy
odnotowai na korzyS6habilitanta,t2 jego kwalifikacjebadawczenie ograniczajEsiEdo tylko
jednej dziedziny.
W og6lnym zarysie sylwetka habilitanta ma cechy typowe dla sumiennegoi
kreatywnegopracownika naukowo-dydaktycznegov,,ylszej uczelni, Oceniaj4cwspomniane
wyzej aspektycurriculum dra Makulskiego, nie spos6b dopatrzecsig w nich brak6w, kt6re
stawialyby pod znakiem zapytaniazasadnoSijego aplikacji o nadaniestopnia doktora
habilitowanego.

3. Konkluzja

W podsumowaniu stwierdzam,2e habilitant wykazal sig wystarczaj4cymi
kwalifikacjami zar6wno w zakresiesamodzielnegoprowadzeniabadahnaukowych,jak i we
wsp6lpracy z innymi naukowcami z kraju i zagranicy, atakleposiada liczEcy sig dorobek
naukowy i dydaktyczny. Zgloszonedo postgpowaniahabilitacyjnego osi4gniEcienaukowe,
zatThulowane"Spektroskopia magnetycznegorezonansuj4drowego 17Oi 33Sprostych
czqsteczekw fazie gazowej i cieklej", maztaczn4 wartoS6merytoryczn4.W moim
przekonaniu,osobadoktora Wlodzimierza Makulskiego spelnia ustawowe kryteria
warunkuj4cenadaniestopniadoktorahabilitowanego.W zwiqzkuztym wnioskujg do
komisji habilitacyjnej, powolanej w sprawie przeprowadzeniaprzewoduhabilitacyjnego
doktora Wlodzimierza Makulskiego, o wyst4pienie do Rady Wydzialu Chemii Uniwersytetu
Warszawskiegoz wnioskiem o nadaniehabilitantowi stopnia doktora habilitowanego w
dziedzimenauk chemicznych, w dyscyplinie: chemia.
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