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Recenzja rozprawy doktorskiej 

mgr Waldemara Ulaszewskiego

„Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny warunkujące 
odporność na rdzę brunatną i żółtą, do pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.)”

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr Waldemara Ulaszewskiego została 

wykonana w Zakładzie Struktury i Funkcji Genów Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii 

Nauk. Promotorem rozprawy jest dr hab. Michał Kwiatek, Prof. UPP. Badania przeprowadzono w 

ramach projektu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER, 

nr 3/0004/L-8/16/NCBR/2017), którego kierownikiem jest Promotor pracy doktorskiej. 

Rozprawa doktorska jest oparta na trzech spójnych tematycznie publikacjach, które ukazały się w 

latach 2019-2020 (wg chronologii zamieszczania ich w rozprawie):

1. Waldemar Ulaszewski, Michał T. Kwiatek. 2020. Aegilops Species for the Improvement of 

the Leaf and Stripe Rust Resistance in Cultivated Triticale (x Tritocosecale Wittmack). 

Agronomy 10, 1991, doi: https://doi.org/10.3390/agronomy10121991

2. Michał T. Kwiatek, Waldemar Ulaszewski, Jolanta Belter, Dylan Phillips, Roksana 

Skowrońska, Aleksandra Noweiska, Halina Wiśniewska. 2020. Development and 

https://doi.org/10.3390/agronomy10121991
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Cytomolecular Identification of Monosomic Alien Addition and Substitution Lines of 

Triticale (x Tritocosecale Wittmack) With 2Sk Chromosome Conferring Leaf Rust Resistance

Derived From Aegilops kotschyi Boiss. Frontiers in Plant Science, 11, 509481, doi: 

https://doi.org/10.3389/fpls.2020.509581

3. Waldemar Ulaszewski, Jolanta Belter, Halina Wiśniewska, Joanna Szymczak, Roksana 

Skowrońska, Dylan Phillips, Michał T. Kwiatek. 2019. Recovery of 2R.2Sk Triticale-Aegilops 

kotschyi Robertsonian Chromosome Translocation. Agronomy, 9(10), 646, doi: 

https://doi.org/10.3390/agronomy9100646

Należy zaznaczyć, że publikacje wchodzące w skład rozprawy podlegały już wnikliwemu procesowi 

merytorycznej recenzji przez niezależnych recenzentów, ekspertów z dziedziny, którzy docenili 

wartość merytoryczną prezentowanych wyników. W związku z powyższym, w mojej recenzji 

skoncentruje się na ogólnej ocenie badań przeprowadzonych przez mgr W. Ulaszewskiego oraz 

ocenie strony formalnej rozprawy doktorskiej.  

Pszenżyto (x Triticosecale Wittmack, 2n = 6x = 42, AABBRR), którego globalna powierzchnia 

upraw wciąż się zwiększa, jest narażone na ekspansję patogenów. Biorąc pod uwagę sposób 

rozmnażania rdzwowców (Puccinales) oraz możliwość zwiększania ich różnorodności genetycznej

stanowią one poważne zagrożenie w hodowli pszenżyta. Celem badań było poszerzenie zmienności 

genetycznej uprawnych form pszenżyta poprzez transfer chromatyny z Aegilops kotschyi Boiss., z 

wykorzystaniem krzyżowań, umożliwiających wytworzenie nowych genotypów z podwyższoną 

odpornością na choroby wywołane przez grzyby Puccinia triticina i P. striiformis. Pierwsza z prac 

wchodząca w skład rozprawy doktorskiej (Ulaszewski and Kwiatek, 2020) jest publikacją typu 

‘Review’, dwie pozostałe (Kwiatek et al. 2020; Ulaszewski et al. 2019) to prace oryginalne. Każda z 

prac oryginalnych zawiera odrębny wstęp, charakterystykę materiału roślinnego i metod badawczych, 

wyniki, dyskusję oraz wnioski. Praca przeglądowa z racji swojego charakteru nie zawiera takiego 

podziału, co nie jest zgodne z opisem przedstawionym przez Doktoranta w rozprawie doktorskiej (str. 

5). Publikacje ukazały się w bardzo dobrych, uznanych międzynarodowych czasopismach 

indeksowanych w bazie JCR; liczba punktów MNiSW dla każdej z nich wynosi 100. Dwie prace 

zostały opublikowane w czasopiśmie Agronomy, jedna - Frontiers in Plant Science; obydwa 

czasopisma charakteryzują się wysokim współczynnikiem wpływu Impact Factor (IF). Na 

podkreślenie szczególnie zasługuje wysoki IF dla Frontiers in Plant Science (IF= 4,402) oraz 

https://doi.org/10.3389/fpls.2020.509581
https://doi.org/10.3390/agronomy9100646
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rygorystyczny proces recenzji i akceptacji manuskryptów do druku w tym czasopiśmie. Wszystkie 

publikacje są wieloautorowe (2 lub 7 współautorów), niemniej Doktorant w dwóch jest pierwszym 

autorem (prace 1 i 3), w trzeciej pracy - drugim autorem (praca 2).

Z zawartych w rozprawie doktorskiej indywidualnych oświadczeń Doktoranta i współautorów 

publikacji wynika, że w pracach oryginalnych Doktorant był zaangażowany w prowadzenie badań 

oraz pozyskiwanie wyników w zakresie przedstawionym w rozprawie, optymalizację metod 

badawczych oraz przechowywanie danych. Dodatkowo w jednej z prac oryginalnych Doktorant 

uczestniczył w przygotowaniu pierwotnej oraz ostatecznej wersji manuskryptu oraz jego edycji, co 

uważam za niezwykle istotny wkład w powstanie publikacji. Wkład mgr Waldemara Ulaszewskiego 

w prace oryginalne stanowiące podstawę dysertacji uważam za zadawalający, biorąc pod uwagę jego 

pozycję wśród pozostałych współautorów, jednak w związku z faktem, że publikacje są 

wieloautorowe i niektórzy współautorzy deklarowali podobny wkład, oczekiwałabym 

doprecyzowania konkretnych prac badawczych wykonanych przez Doktoranta lub określenia 

przybliżonego ilościowego udziału. Nie mam żadnych zastrzeżeń do udziału Doktoranta w powstanie 

publikacji przeglądowej – zaproponował tytuł oraz dokonał wyboru zagadnień, uczestniczył w 

przygotowaniu pierwotnej oraz ostatecznej wersji manuskryptu oraz brał udział w jego edycji. Moje 

powyższe krytyczne uwagi w żaden sposób nie umniejszają ważnej roli mgr W. Ulaszewskiego w 

powstanie publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że prace naukowe wchodzące w skład rozprawy doktorskiej zostały 

bardzo starannie przygotowane do druku, a przedstawiona dokumentacja graficzna jest wysokiej 

jakości. Wskazuje to na duże doświadczenie Doktoranta w technikach hybrydyzacyjnych, takich jak 

FISH i GISH, oraz doskonale dopracowany warsztat mikroskopii fluorescencyjnej. 

Celem publikacji o charakterze przeglądowym, według Doktoranta jest analiza stanu wiedzy 

dotyczącej wykorzystania kozieńców w podnoszeniu odporności pszenżyta uprawnego na rdzę

brunatną i żółtą. Moim zdaniem Doktorant w rozprawie doktorskiej zawęził zakres tematyczny tej 

pracy do tematu publikacji. Praca jest o wiele szersza i obejmuje między innymi szeroko omawiane 

zagadnienia dotyczące oporności Triticale na choroby wywołane przez gatunki Puccinia. Pragnę 

podkreślić, że publikacja ta stanowi bardzo dobre tematyczne wprowadzenie do prac oryginalnych 

wchodzących w skład rozprawy doktorskiej. Dwie kolejne publikacje rozprawy dotyczą analizy

monosomicznych linii substytucyjnych 2Sk(2R) oraz otrzymywania linii translokacyjnych pszenżyta. 



4

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
tel.: 32 20 09 592, 32 20 09 461, e-mail: ibbios.wnp@us.edu.pl

www.us.edu.pl/instytut/ibbios

Rozprawa doktorska liczy 83 strony, nie wliczając stron z oświadczeniami współautorów publikacji, 

którym nie zostały nadane numery. Zawiera ona kolejno następujące rozdziały: Streszczenie w języku 

polskim i angielskim, Wstęp, Hipotezy badawcze oraz cel pracy, Materiał roślinny, najważniejsze 

wyniki, Podsumowanie i wnioski, Spis literatury, Publikacje wchodzące w skład rozprawy oraz

Oświadczenia współautorów.    

Wstęp został napisany w sposób przejrzysty i przystępny. Ma prawidłową strukturę, zawartość 

merytoryczna tego rozdziału została dobrze przemyślana. Doktorant charakteryzuje pszenżyto 

uprawne, następnie biologię gatunków Puccinia: P. triticina i P. striiformis oraz choroby przez nie 

wywoływane. Najobszerniejszy rozdział wstępu dotyczy zagadnień dotyczących hodowli linii 

introgresywnych. We Wstępie pojawia się kilka biologicznych i językowych nieścisłości (plony 

różnych roślin uprawnych a nie gatunków roślin uprawnych, eksperymenty z udziałem ludzi, itp). 

Cel pracy został poprzedzony hipotezami badawczymi. Cele zostały trafnie określone i są dobrze 

sformułowane. Za najważniejszy cel pracy Doktorant obrał wprowadzenie do genomu uprawnego 

pszenżyta (x Triticosecale Wittmack) segmentu chromosomu 2SkL pochodzącego z Aegilops kotschyi

Boiss. i niosącego geny odporności na rdzę żółtą i brunatną, przy zastosowaniu metod inżynierii 

chromosomowej. Niezwykle ważne jest, że obok wyprowadzenia form pszenżyta: substytucyjnych z 

chromosomem 2Sk(2R) oraz translokacyjnych T2R.2Sk mgr W. Ulaszewski postawił sobie za cel 

ocenę odporności roślin posiadających chromosom 2Sk na rdzę brunatną i żółtą, wywoływane przez 

odpowiednio P. triticina oraz P. striiformis. Cele pracy są zbieżne z jej tematem. Doktorant 

umieszcza również krótki rozdział poświęcony opisowi materiału roślinnego - licznych linii oraz 

formy pszenżyta, które stanowią bogatą kolekcję IGR PAN lub zostały wyprowadzone w ramach 

pracy doktorskiej. W mojej ocenie w rozprawie doktorskiej zabrakło przynajmniej krótkiego opisu 

metod stosowanych przez Doktoranta do cytogenetycznego scharakteryzowania poszczególnych linii 

pszenżyta, chociażby spektrum technik cytomolekularnych, wraz z metodami ich ilościowej

interpretacji. Wyniki badań zostały przedstawione syntetycznie, w odniesieniu do poszczególnych 

publikacji. W tym miejscu również brakuje odniesienia do zastosowanych metod i wykonanych 

analiz (jakie rodzaje analiz, jakie sondy zastosowane w technikach hybrydyzacyjnych), czego

wyraźnie brakuje chociażby, gdy Doktorant pisze o ’analizach cytomolekularnych w celu zbadania 

struktury chromosomalnej’ (podrozdział 7.3.2).

Za najważniejsze osiągnięcie badawcze Doktoranta uważam uzyskanie linii pszenżyta, które w 

testach inokulacyjnych wykazały podwyższoną odporność na rdzę brunatną wywołaną przez 
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Puccinia triticina. Osiągnięcie to zyskuje na ważności w hodowli roślin biorąc pod uwagę fakt, że 

dotychczas jedynie kilka genów odporności na rdzę brunatną i żółtą zostało wprowadzonych do 

genomu pszenżyta. Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki badań stanowiących 

charakterystykę kariotypów uzyskanych linii pszenżyta. Przeprowadzenie tych ilościowych,

niezwykle czasochłonnych badań oraz uzyskanie znakomitych wyników w zakresie cytogenetyki 

molekularnej wskazuje na doskonale opanowany warsztat metodyczny Doktoranta.  

Moim zdaniem rozdział Podsumowanie i wnioski zawiera również elementy dyskusji i wobec tego 

tytuł rozdziału powinien być uzupełniony. Ponadto niektóre z wniosków mają charakter opisu 

wyników. Częścią rozprawy jest Spis literatury zawierający najważniejsze pozycje literaturowe (61 

pozycji), ściśle związane z tematyką badań. Jej zakres jest odpowiedni do obecnego stanu wiedzy 

dotyczącej tematyki pracy doktorskiej. Doktorant nie ustrzegł się drobnych błędów edycyjnych w 

spisie literatury (przykładowo stosowanie zamiennie skrótów i pełnych nazw czasopism, nazwy 

czasopism małymi literami). 

Pod względem merytorycznym pracę oceniam wysoko. Założenia projektu doktorskiego są dobrze 

przemyślane i w pełni zrealizowane. Wybór tematyki badawczej uważam za słuszny, niezwykle 

ważny, o charakterze aplikacyjnym i przyszłościowym. 

Należy nadmienić, iż badania przeprowadzone przez Doktoranta są kontynuacją wieloletnich badań 

prowadzonych w macierzystej jednostce Instytutu Genetyki Roślin PAN, opierających się na 

imponującym doświadczeniu w zakresie wyprowadzania i charakteryzowania nowych linii w 

aspekcie poszerzania zmienności genetycznej pszenżyta. 

W podsumowaniu, wyniki rozprawy doktorskiej są cenne, poszerzają dotychczasową wiedzę, 

dostarczają oryginalnych rozwiązań problemu badawczego o charakterze aplikacyjnym. Chcę

podkreślić, że wymienione w recenzji uwagi nie umniejszają wartości pracy.

Na koniec kieruje do Doktoranta kilka pytań dotyczących pracy, prosząc o odpowiedź w trakcie 

publicznej części obrony doktorskiej:

1. Za niezwykle intersujące wyniki badań uważam wykazane różnice w odporności pszenżyta z 

wprowadzonymi odpowiednio genami Lr54 lub Yr37 na rdzę brunatną i żółtą. Proszę o 

szerszy komentarz do tego wyniku. Jak można ocenić poziom uzyskanej odporności linii 

substytucyjnych pszenżyta na rdzę brunatną i żółtą w świetle literatury? Czy jest odniesienie 




