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Pan dr Piotr J. Gurwin wodził się w 1966 t. w Limanowej w Karpatach, jednakże

obszarem jego działatności stały się Sudety i Dolny Śląsk, na co bezpośredni wpływ miało

ukończenie w 1991 r. Wydztńu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Po

ukończeniu studiów podjął pracę w ZakJadzie Hydrogeologii Ins§rtutu Nauk Geologicznych

macierzystej uczelni. Pod kierunkiem profesor T. Bocheńskiej specjalizował się w
hydrogeologii regionalnej, poszukiwawczej i środowiskowej. W 1997 r. ottzymń stopień

doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie we Wrocławiu.

W 1998 t. zostń zatrudniony na etacie adiunkta w Za7<ładzie Hydrogeologii Instltutu

Nauk Geologicznych. Od tego czasu bardzo poszerzlĄ swoje zainteresowania. Zajfi się

modelowaniem przepływu wód podziemnych, uczestniczył w dokumentowaniu zasobów

eksploatacyjnych ujęó i dyspozycyjnych zlewni lub rejonów wodno-gospodarczych,

monitoringiem wód podziemnych, ocenami oddziaływania na środowisko wód

powierzchniowych i innymi problemami z pogranicza hydrogeologii. Ten szybki romvój

kariery Habilitanta zńęarry jest z licznymi awansami w praey zawodowej i administracji

państwowej. NaleĄ tu wspomnieć, że w 2003 t. zostń ZastępcąDyrektora Instytutu Nauk

Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Zastępcy

Przewodniczącego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicmych, do której jako członek został

przyjęty w 2a06 r.

Ocena dorobku naukowego

W ciągu

recenzowanych,

15

w

lat po doktoracie Habilitant opublikował 42 prace w czasopismach

tym 5 w pismach indeksowanych o zasięgu światowym. Jest



współautorem cźerech arkuszy cyfrowej Mapy hydrogeologicznej Polski, 1:50 000 oraz

autorem bądz współautorem 3 monografti, wliczając w to recenzowaną rozprawę. Na Jego

dorobek składa się również 12 artykńów opublikowanych w materiałach konferencyjnych

poświęconych głównie zasobom wodnym, ich zagrożeniom i ochronie w rejonie Dolnego

Śtąsta, Jest to dorobek bogaty i róznorodny. Sumaryczny impact factor publikacji Habilitanta

przel<racza 1ż a |iczba cytowń według bazy Web of Science wynosi 36. Dominuje w nim

kilka głównych problemów badawczych, do których należą

,} wymiana i odnawialność oraz ocena zasobów wód podziemnych w strukturach

wodonośnych,

O numeryczne modelowanie przepływów wód podziemnych,

t monitoring wód podziemnych,

a teledetekcja satelitarna (RS) i systemy informacji przestrzennej (GIS) w zastosowaniu

do zagńnień hydro geologicznych,

t ochrona środowiska wodnego w aspekcie dzińń proekologicznych.

W kńdym z v,rymienionych obszarów badawczych Habilitant ma liczące się

osiągnięcia udokumentowane publikacjami. Jego dobre przygotowanie i znajomośó

nowoczesnych technik wynika zudzińuw stażach, stypendiach i programachpoza granicami

Polski. Pierwszym programem, jeszcze w latach I999-2a01 był Intemational Odra Project

pod kierunkiem profesora A. Knóchela z Uniwersytetu w Hamburgu. W następnych latach

odbył staż otrzymując stypendium post-doc w International Institute for Aerospace Survey

and Earth Sciences w Enschede (Holandia), gdzie zapoznń się z interpretacją cyfrowych

zdjęó satelitarnych i systemami GIS.

Kolejne stypendium - Marie Curie Individual Fellowship,tymrazemroczflę, otrzymń

w ramach 5 Programu Ramowego UE. Realizował wtedy projekt,, Integration of Numerical

Modelling with Remote Sensing to Assess Groundwater Resources".

Daża aktywnośó naukowa i rozległe doświadczenia w zakresie modelowaniazachęciły

Habilitanta wspólnie z profesorem S. Staśko do organizacji konferencji nt. Modelowanie

Przepływu Wód Podziemnych (MPWP). Pierwsza konferencja zorgańzowana przez ośrodek

wrocławski weszła na trwałe do kalendarza spotkań hydrogeologów i odbywa się teraz

cyklicznie, co dwa lata w różmych ośrodkach akademickich w Polsce.

Dr J. Gurwin prezentuje wyniki swoich badań na konferencjach i sympozjach

naukowych w kraju i poza granicami poddając swoje osiągnięcia krytyce i dyskusji, co

pozwoliło mu uzyskaó wysokąpozyĄe w środowisku hydrogeologów. Bierze również udziŃ



w wielu projektach badawczych i w pracach zespołów dokumentujących dyspozycyjne

zasoby wód podziemnych zlewni rzęk, GZWP oru, zasobów eksploatacyjnych ujęć, w

różny ch regionach w Polsce i poza granicami.

Do uznanych osiągnięó Habilitant dodaje również w autoreferacie sukcesy

prawdopodobne, gdy przekonuje o ,,nowatorstwie" swoich badń w ,,nowej problematyce

badawczej w polskiej hydrogeologii - modelowanie strefy aeracji" zapominając o pracach S.

Maciejewskiego, H. Zaradnego, T. Brandyka, J. Michalaka i wielu innych autorów, klórzy

publikowali swoje prace jużna przełomie lat70. i 80. ubiegłego wieku. Można mięćtakżę

zastrzeżeńa do zapisu ,,sukcesem (Habilitanta) było wdrożenie DOS-owych jeszcze wersji

programu MODFLOW...w pierwszych regionalnych badaniach modelowych w Polsce" -
Gurwin i in., (1994 i 1995). Optócz znajomości literatury światowej warto rownież znać

polską literaturę fachową.

Reeenzj a rozprawy habilitacyjnej

Rozprawa zat7fińowana ,,Ocena odnawialności struktur hydrogeologicznych bloku

przedsudeckiego", zavłierująca podtytuł ,,integtacja danych monitoringowych i GIS/RS z

numerycznymi modelami filtracji" została opublikowana w 2010 r. przez Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu w serii Hydrogeologia, jako Acta Universitatis
'Wratislaviensis, No 3258. Pruca liczy 216 ponumerowanych stron, łącznie ze spisem

literatury obejmującym 229 pozycji, do których należą zarówno nowe prace o

fundamentalnym znaczeniu w literaturze światowej, jak i podręcmiki oraz niepublikowane

dokumentacje prac zleconych. Spis rysunków obejmuje 83 pozycje, w §m zestawienia kilku

wykresów i wyników pomiarów na jednej stronie. Ponadto tozptawazawięra 7 fotografii i 13

tabel. Jest to zatęm praca obszerna, dobrze ilustrowana, z dokumentacją fotograficzną

stanowisk badawczych i licznymi cytatami z literatury geologicznej, hydrologicznej,

informatycznej i hydrogeologicznej. Autor w wielu miejscach podejmuje dyskusję z

istniejącymi poglądami wprowńzając własne przemyślenia, co świadczy o jego dojrzałości

badawczej.

Rozprawa jest monogtaftą hydrogeologiczną bloku przedsudeckiego, z rozwiniętą

częściąmetodycznąna temat gromadzeniaiprzet:warzania danych do modelu przepĘwu wód

podziemnych i obliczęniarrń bilansu wód podżemnych dwóch wybranych zlewni rzek.

Obszar badań obejmuje fragment Prued,górza Sudeckiego o powierzchni Fps :294a km2, w

obrębie którego wydzielono zlewnie Bystrzycy (Fs : 627 kJł) z jej dopływami Piławą i



Strzegomkąoraz zlewnię górnej Oławy (Fo: 1193 km2), w któĘ wyodrębniono nieckę

Ziębic o powierzchń214,5 kJTlz.

Pierwsze 70 stron rozptary g rozdzińy) jest starannym opisem warunków

naturalnych (morfologia terenu, klimat, charakterystyka hydrograftczna i hydrologiczna,

zagospodarowanie przesttzertne, szńa roślinna i gleby), a takżę budowy geologicznej i

warunków hydrogeologicznych. Zestawione w nich wyniki badń licmych geologów z

ośrodka wrocławskiego są umiejętną syntezą wzbogaconą ptzez własne ptzemyśIenia i

uchwycone zalężności. Można mieć jednak zasttzeżeńa do skali rysunków, czasem braku

objaśnień oraz zbyt duźej ilości informacji _ vide rys. 20 - przęz co są nieczytelne.

Rlozdztń 5 zawięra informacje na temat monitoringu środowiska wodnego na

obszarach badań, na których z inicjatywy Habilitanta zbudowane zostńy dwie stacje

monitoringu wód, w Ziębicach i w Zebrzydowie. Z otrzymanego glantu, zostńy wyposażone

w kilkanaście automatycznychutządzeńpomiarowych, rejestrujących w godzinnym interwale

czasowym zmiarly temperatury, wilgotności powietrza, prędkości wiatru, promieniowania

słonecznego, opady temperaturę gleby i ciśnienie ssące gruntu. Stacje te funkcjonowały

odpowiednio w ciąu 3,5 oraz 1 roku, sprawiając czasowo problemy techniczne. Autor

sugeruje konieczność przeniesienia doświadczeń z tych stacji na sieć krajową monitoringu

wód podziemnych. Warto nadmienić, że sieć monitoringu wód podziemnych Państwowego

Instytutu Geologicznego obejmuje 12 stacji I rzędu, o analogicznych urządzeniach

pomiarowych, które montowane były juź w połowie lat 90. Wyniki tych prac, publikowane

przez B. Kazimierskiego (1997) cytowane sąprzęz Autora na s. 71. Nie zaskakujączytelnika

rozprawy wnioski z analizy wyników pomiarów, na przylńad, że ,,najwyższe wartości

promieniowania słonecznego Ąestrował od maja do sierpnia", czyli w okresie miesięcy

letnich, lub to, ze ,,parowanie terenowe zaleĘ również od prędkości wiatru...".

W obszarzę badań zainstalowano dodatkowo 7 punktów monitoringu wód

podziemnych (II rzędu) w piezometrach i sfudniach gospodarskich, które wyposivono w

vządzenta do ciągłego pomiaru wńń zwierciadła wód i temperatury. Nie podano jednak w

rozprawie istotnej informacji, czy studnie te były wyłączone z eksploatacji. Opisany w

razdziale system monitoringu wód podziemnych spełnia obowią7ujące w Polsce standardy.

Szkoda, że funkcjonował jedynie w okresie koniecznym do przygotowania habilitacji.

Interesującym dla czytelnika jest rczdziń 6, w którym Autor przedstawił

wykorzystanie technik geoinformatycznych GIS/RS w badaniach struktur wodonośnych. Do

rozpoznańa warunków hydrogeologicznych przedpola Sudetów wykorzystał mapy cyfrowe,



w tyrn ńwnież ukończoną w 2004 r. systemie GlSllntergraph w Państwowym Instytucie

Geologicznym - Mapę hydrogeologicmąPolski. Jak pisze na stronie 94 dokonał ,,kompilacji i
wektoryzacji map cyfrowych", cryIi zwel<toryzowń obrazy wektorowe. Tymczasem Analiza

obrazów satelitarnych jest jego własnym dziełem i to prezentowanym na światowym

poziomie.

Od rozdziału 7 (s. I07) zaczyna się podstawowa część tozpraw. Zasilanie wód

podziemnychw obszarzę badańjest przykładem nowoczesnej syntezy wyników monitoringu

wód podziemnych. Rozdzińjest napisany w zwtęzĘ sposób, uwzględnia nowe, numeryczne

techniki, do których naleĘ modelowanie przepĘwu w strefie aeracji połączone z modelem

przepływu wód w strefie o pełnym nasyceniu. Do osiągnięć Autora zaliczyłbym przedŁożoną

ocenę okresów występowania i wielkości ewapotranspiracji. Do dyskusji pozostaje u4cię
określeń ,,model zasilańa wód podziemnych" - s. 107 lub ,,modele ustalone, ...modełe

nieustalone" - s. 108, atakże,,charakterystyka numerycznego modelu zasilańa" - s. I22.Tę

potknięcia nie umniej szaj ą wysokiej merytorycznej oceny rozpraw .

Pełnię swoich umiejętności przedstawil Habilitant w rozdziale 8, w którym podał

wyniki numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych. Wykorzystał pakiet

filtracyjny MODFLOW w celu obliczenia bilansu wód podziemnych, przy rozpoznatych

ptzęz siebie i określonych warunkach hydrogeologicznych obszaru przedsudeckiego oraz

oddzielnie; niecki Świdnicy i niecki Ziębic. Dobre rozpoznanie hydrogeologiczne i
hydrologiczne umożliwiło mu poprawne określenie struktury i geometrii modelowanych

systemów wodonośnych, warunków zasilańa (funkcji źródłov,rych) oraz warunków

granicznych modeli.

Większość charakterystyk hydrogeologicznych, które wykorzystywane są w
modelowaniu przepływów określona jest metodami statyĘcznymi. Ciągi pomiarowe z

monitoringu zapĄektowanego przęz Autora spełniają warunek jednorodności, co zapewńa
poprawnoŚÓ obliczeń i wnioskowania statystycznego. Wykorzystane w pracy modelowanie

geostatystyczne, bazujące na analizie semiwariogramu i krigingu, pozwoliło na określenie

cech (parametrów) z miarą prawdopodobieństwa ich wystąpienia, rozdzie7nię dta

wyróżnionych poziomów wodonośnych. Powstaje jednak pytanie, czy przyjęta w modelach

powierzchnia korrturująca sp€u - krystaliczne podŁoże - jest powierzchnią o zerowym

PrzepŁysńe? Wątpliwość ta wynika z analizy rys. 33, gdzie wrysowano linie uskoków

biegnące od elewacji krystalicznego podłoża ku dolinom rozpatrywanych rzek, zwłaszcza gdy

notowana jest na łch odcinkach maksymalna różńca wysokości hydraulicznych i
lł}znaczone są stre$ o największych wartoŚciach zasllanla na wyniesieniach



morfologicznych obszaru (vide rys. 42). MaŃamentem jest przyjęcie do modeli parametrów

hydrogeologieznych warstw słńo przepuszczalnych z podręczników akademickich. Na

usprawiedliwienie Autora można wskazŃ batdzo wysoki kosź poboru próbek z Ęch warstw

z otworów wiertniczych i brak wyników próbnych pompowń poziomów neogeńsko-

paleogeńskich metodą dopływu nieustalonego.

Autor prezentuje w rozdziale 8.4. ocenę jakości opracowanych przez siebie modeli

przepływu wód podziemnych, w tym kalibrację i weryfikację modeli. Wyniki sąbałdzo dobre

i wykazują dużą dojrzałość Autora. Nawet w najlepiej skonstruowanych modelach

regionainych istnieją punktowe rozbiezności pomierzonej i obliczonej wysokości

hydraulicznej rzędu I-ż m, natomiast wyniki podane na rys. 69 w pełni uzasadniają

pozytywną ocenę modeli. Dokładna ocena infiltracji efektywnej przeprowadzona wszakże

była dla dwóch stacji monitoringu wyposazonego w automatyczne utządzeńa pomiarowe,

umożliwiające bilans radiacyjny. Otrzymane wartości zasilania czwartorzędowego systemu

wodonośnego w przedziale 15-20% (s. 175) są w pełni uzasadnione, analagiczńe jak

sięgająca jedynie 9Yo infiltracja wód powierzchniowych do warstw wodonośnych (vide

s.181)..

Wyniki symulacji przepływów i tozf<ładu wysokości hydraulicznych na modelach

przeprowadzono oddzielnię dla stanu nienaruszonego eksploatacj ąi zuwzględnieniem poboru

na ujęciach wód podziemnych. V/ następstwie przeprowadzonych symulacji przepĘwów

Autor określił składniki bilansu wodnego niecki Świanicy i niecki Ziębic. Bilarrse te

umożliwiają ocenę zasilańa systemów wodonośnych przedpola Sudetów i określenie

odnawialności zasobów. Duże znaczeńe utylitame mająprezentowane w rozprawie wyniki w

ocenach zasobów dyspozycyjnych rozpatrywanych obszarów i zapewne posłuzą do rewizji

dotychczasowych poglądów na temat bezpiecznego i zrównowżonego poboru na istniejących

tu ujęciach wód podziemnych.

Analizując prezentowane w rozprawie wyniki badń i obliczeń mogę z pełnym

przekonaniem stwierdzić, że cel postawiony we wstępie został spełniony, z vykorzystaniem

nowoczesnych metod badawczych.

Uwagi szczegółowe

Rozprawa jest to bardzo ztóżnicowana pod względem poziomu i treści merytorycznej.

Nie uniknięto w niej zawodowego żargonu. Bardzo logicznie i z dużąwprawą prowadzone

wątki metodyczne, rozdzielone są fragmentami przypominającymi instrŃcje lub

6



sygnalizującymi jedynie problemy badawcze i które nic nie wnoszą do rozwięartia

postawionego celu. Już sam tytuł rozpfawy wyróżnia się niezręcznością ,,Ocena

odnawialności struktur wodonośnych...", który sugeruje odnawialność pogrzebarrych dolin,

warstw glacjofluwialnych, aluwiów itp., co sugeruje tzw. geologiczną skalę czasu. Takich

potknięć jest więcej w odniesieniu do obowiązującej w kraju klasyfikacji zasobów wód

podziemnych. Dla przyl<Ładu wybrałem kllka z nich: ,,regionalne zasoby dyspozycyjne" - s.

64; ,,zaŃterdzone zasoby eksploatacyjne... bloku przedsudeckiego" - s. 65, ,,Wzywa

konsumpcyjna" - s. 89, zamiast krzywej konsumcyjnej.

Ocena dorobku dydaktycznego i organŁacyjnego

Podczas dwudziestoletniej pracy na macięrzystej uczelni dr J. Gurwin prowadził

łączńe 19 różnych wykładów, seminariów i ćwiczeń dla studentów i doktorantów na

kieruŃach geologia i ochrona środowiska. Obejmowały one takie przedmioty, jak dynamika

wód podziemnych, hydrauliką gospodarka wodna, hydrogeologtrczne aspekty budownictwa

wodnego, modelowanie procesów hydrogeologicznych, hydrogeologia ogólna, górnictwo i

wiertnictwo, metodyka próbnych pompowń, geoekologia funkcjonalna i inne, co świadczy o

wszechstronnym przygotowaniu do dydakĘki i bardzo rozle$ej wiedzy. Do wynienionych

przedmiotów Autor sam przygotował programy nauczania. Recenzent czytając zestaw

przedmiotów musi być pod wrażeniem.

W ciągu ostatnich 12 lat Habilitant był opiekunem 27 prac magisterskich i 23 prac

licencjackich. Sprawował również opiekę nad projektami badawczymi, w tym 2 sfudentów

zagrańcznych. Podczas pobytu w ITC Enschede w latach 2a02-2003 organizował vłyjazdy i

prowadził zajęcia terenowę w Hiszpanii. W ramach wymiany międzynarodowej między

Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem w Sankt Petersburgu w 2009 r. wygłosił

wykłady w języku angielskim ,,The role of monitoring of retention reservoirs in modeling and

revitalization concepts". Cykle wykładów wygłosił również na Uniwersytecie im. Karola w

Pradzę (Czechy) i w Firat University wElazig (TuĘa). Był również organizatorem naukowej

wymiany studentów i pracowników między macierzystą uczelnią i wymienionymi

uniwersytetami. Corocznie organizĄe stetże studentów zagtanicznych w ramach europejskich

programów LLP Erasmus i MIINDUS, będąc ich koordynatorem w Ins§rtucie Nauk

Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr J. Gurwin jest również bańzo aktywnym popularyzatorem nauki. Prowadzi

wykłady dla uczniów na festiwalu nauki, łvyĘpuje przed kamerami w programie



telewizyjnym ,,Labotatotium pomysłód', udziela się w promocji ofert innowacyjnych biorąc

udziń w sieci ośrodków transferu wiedzy i technologii na Dolnym Śtąstu. Jest również

członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Na wyróznienie zasługuje także dzińalnośó otgartizacyjna Habilitanta. Od 2a02 l
pełnił funkcję kierownika Pracowni Modelowania Procesów Hydrogeologicznych Instytutu

Nauk Geologicznych macierzystej uczelni. Od 2004 r. sprawuje funkcję koordynatora

programów wspóĘacy zagranicznej z 15 uczelrriami w Europie. Bierze czynny udziń w roli

sekretarza w pracach Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej dla doboru kandydatów na studia

na kierunku geologia. Udziela się również w pracach Rady Naukowej MiędzyuczeLńanego

Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, które zostało powołane w 2004 r. przez

Rektorów: Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki

Wrocławskiej. Przy bardzo duĘm obcią7eniu dydaktyką jest to duzy wkład pracy na rzecz

uczelni. Pomimo tak duzego zaangażowańa w pracach dydaktycznychi orgańzacvjnych oraz

licznych zasłag dla macierzvstej uczelni, nie jest szczodrze v,lyrożniarry i wymienia jedną

tylko zespołowąnagrodę od J.M. Rektora Uniwersytetu, którąotrzymał w 2005 r. .

W środowisku polskich hydrogeologów jest znany z organizacji i aktywnego udziafu

(członek komitetów orgańzacyjnych) w trzech ogólnopolskich sympozjach,,Współczesne

problemy hydrogeologii" w latach 1993 i 2001 oraz ,,Modelowanie przepĘwu wód

podziemnych" w 2004 r. Współorganizował i był członkiem komitetów nauko!\ych dwóch

konferencji w Opolu i Wrocławiu, sesji naukowych poświęconychrozpoznaniu zasobów wód

podziemnych Sudetów i 4OJeciu hydrogeologii w Uniwersytecię Wrocławskim, a także

międzynarodowych warsźatów ,, Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian

Massif' w 2006 r. Jest członkiem prestiżowych orgańzacji, w tym międzynarodowych, jak na

przyl<ład International Association of Hydrogeologists, Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej

przy Ministrzę Środowiska, Panelu Naukowo-Badawczego ,,NatuReg" na tzeez rozwoju i
wdrłżanta w Polsce procesów natwalnej regeneracji środowiska. Brał równiez udział jako

członek polskiej delegacji w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed

Zańeczyszczęnięm.

Od 2004 r. jest recenzentem prac nadsyłanych do czasopism o światowym zasięgu, np.

Hydrogeology Journal i Joumal of Hydrolo1y, a takżę w licznych pismach krajowych,

głównie w Acta Universitatis Wratislaviensis. Ma na swoim koncie ponad 70 ekspertyz i
opracowń wykonanych na zarrtówienie firm, samorządów i administracji pństwowej.

Możma zatem stwierdzió, że Habilitant poświecił się całkowicię pracy naukowej,



dydalłycznej i organizacji badań, odnosząc znaczące sukcesy i zyskń uznanię swojego

dorobku w polskiej i europejskiej hydrogeologii.

podsumowanie

Po uzyskaniu doktorafu dr P. J. Gurwin systematycznie powiększał dorobek,

publikując swoje prace w prestizowych czasopismach w Polsce i poza granicami. Prowadził

licznę projekty badawcze i organizował wymianę zagrańczną studentów Uniwersl.tefu

Wrocławskiego w ramach programu Erasmus. Utrzymuje kontakty naukowe z ośrodkami

zagtanicznymi. Jest zaptaszany na wykłady poza granice kraju i skutecznie popularyzuje

naukę w ośrodku wrocławskim.

Na podstawie szczegółowej analizy dorobku naukowego, zawodowego i

organtzacyjnego, stwierdzam, że jest to dorobek bogaty i oryginatny, wnoszący trwały wkład

do rozwoju nauki. Habilitant jest znanym i cenionym specjalistą w środowisku polskich

hydrogeologów, posiada także doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkolnictwie wyższym

i w organizacji badań naukowych. Jego dorobek i osiągnięcia naukowę bardzo v,ryrńnie

zwiększyły się po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, o czym świadczą liczne cytowania

róvłnież w literaturze światowej oraz publikowanie wyników badań w czasopismach z listy
frladelfrj skiej i o zasięgu światowl,rn.

W podsumowaniu uważanTl, że recenzowafla rozprawa oraz dorobek naukowy dr. P. J.

Gurwina w pełni spełniają warrrnki określone w ustawie z dn. T4 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i Ę.rule naukowym otaz o stopniach i tyule w zakresie sźuki, tozdz. 16 i 17 (Dz.

U. 03.65.595 zę zm. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z poźn. zm.). W zwiryku z

povlyżsrym, przedl<ładam Radzie Naukowej Wydziału Uniwersl.tetu we Wrocławiu wniosek

o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.
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