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ocena całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitaryjnej

dr Piotra Jacka Gurwina

Piotr Jacek Gurwin urodzlł się w roku 1966 w Limanowej. W latach 1985 - 1991

odbył studia naWydziale Przyrodnlczym Uniwersytetu Wrocławskiego, obierając kierunek:

geologia. Dyplom magistra geologii w specjalności hydrogeologia uzyskał w 1991 roku za

pracę o wodonośności utworów kenozoicznych rejonu Jaworzyny Ś1., wykonaną pod

kierunkiem profesor Tatiany Bocheńskiej. Od pńdziemika I99I r. podjął pracę na

stanowisku asystenta w ZakŁadzie Hydrogeologii ING Uniwersytetu Wrocławskiego.

pracując w zespole naukowym Pani profesor Tatiany Bocheńskiej aktywnie

uczestnlczył w latach I99I-I993 w kompleksowych badaniach zlewni gómej KaczawY,

zwłaszcza w zakresie r ozpoznania warunków zasilanta t klęenia wód podziemnych oTaZ w e

wdrażaniu i doskonaleniu metod badań monitoringowych, które to zagadnienia stały się odtąd

przedmiotem głównych Jego zainteresowań naukowych. Na podkreślenie zasługuj e bardzo

intensywne zaangażowanie się mgr J. Grrrwina w okresie Lat I99I -1996 w opanowanie

warsztatu metod badawczych zwtązanych z modelowaniem procesów filtracji poprzez

samokształcenie z najlepszych zagranicznych podręczników i publikacji, które od początku

lat 90. XX wieku stały się bardziĄ dostępne w Polsce.

Dużym sukcesem w tych waruŃach była współpraca Jacka Gurwina w zespole młodych

naukowców z ING UWr nad wdrozeniem i wykorzystaniem jeszcze DOS-owych wersji

programu MODFLOW w pierwszych regionalnych badaniach modelowych w Polsce, co

udokumentowano publikacjami (Gurwin, Szczepiński, Wąsik), 7994; Gurwin, PoPrawski,

Szczepiński, Wąsik, L995),przyczyniającymi się do stopniowego wprowadzania MODFLOW

do hydrogeologii w Polsce obok dominującej wówczas bibliotęki programów HYDRYLIB,

pTzęznaczonej do symulacji przepływów wód podziemnych i migracji zanieczyszczen, a

stworzonej w latach 70. i 80. XX wieku ptzęz zespół hydrogeologów i matematyków pod

kierunkiem doc. J. Szymanko (Szymanko, 1980; Kulma, 1995).

IJdział w 1996 t. Jacka Gurwina w specjalistycznym kursie z zakręsu modelowania,

prowadzonym przęz prof. Jacoba Bear'a (z Technion-Israel Institute of Technology) pt.:

,,Modeling Flow And Pollution in the Subsurface - With Emphasis on the Unsaturated Zone",

jest przykładem jego starań naukowych w podnoszeniu jakoŚci warsztatu badawczego.

opisane doświadczenia wykorzystał następnie w pracach nad regionalnymi modelami



złożonych systemów wodonośnych na bloku przesudeckim, w regionie wrocławskim i
innych.

System wodonośny pradoliny Odry w rejonie Głogowa, obejmujący GZWP 314 i opracowany

dla niego przestrzenny numeryczny model filtracji, na którym odwzorowano rzeczywiste

warunki eksploatacji dużych ujęć zostały przedstawione w pracy doktorskiej pt.: ,,Nlodel

hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa", pod

kierunkiem prof. Tatiany Bocheńskiej i obronionej w listopadzie I99] r. Recenzentami w

ptzewodzie doktorskim byli profesorowie: Bohdan Kozerski, Józef Górski.

Rozprawa zostŃa opublikowana w postaci monografii hydrogeologicznej w serii Acta

Universitatis Wratislaviensis N' 2215 w Wydawnictwie Uniwersltetu Wrocławskiego w

2000 r.

Dr Jacek Gurwin, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk o Zięmi w zakresie geologii

zostŃ zatrudniony, począwszy od lutego 1998 r., na stanowisku adiunkta w macierzystym

ZaI<ł,adzię, na którym to stanowisku nadal pozostaje. W międzyczasie pełnił w latach 2003 -
2004 funkcj ęZastępcy Dyrektora Instltutu ds. Naukowych w Instytucie Nauk Geologicznych

U.Wr., aod2002 r, jest kierownikiem Pracowni Modelowania Procesów Hydrogeologicznych

w Zal<ł,adzie Hydrogeologii Stosowanej ING.

Ocena działalności i dorobku naukowego

Dla oceny działalności naukowej dr J.Gurwinabardzo ważne prześIedzenie jego rozwoju w

zakresię doskonalenia warcztatu metod badawczych, poprzez konsekwentne poznawanie

szerokiego spektrum programów numerycznych z zakresu technik GIS oraz nowoczesnych

technik modelowania numerycznego w rozwiązywaniu zagadnień z zalłęsu procesów filtracji

wod podziemnych, atakże integracja w tym zakręsie danych z monitoringu hydrologicznego i

hydrogeologicznego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nie zaniedbał więc Habilitant

dalszego samokształcenia, pozyskując wkrótce dwa ważne dla Jego rozwoju stypendia

zagranlczne;

- DVXII 1998: Stypendium naukowe (Post-Doc) w International Institute for Aerospace

Survey and Earth Sciences ITC Enschede - Holandia. W tym Instytucie gościł w

następnych latach wielokrotnie, współpracując naukowo m.ln. z dr M. Lubczyńskim i w

ramach programów naukowo-dydaktycznych),

- 1.03.2002-1.03.2003 r.: Naukowe stypendium Unii Europejskiej, (Marie Curie Individual

Fellowship) w ramach 5. Programu Ramowego UE Contract N" EVK1- CT-2001-50009

dla realizacji projektu pt. Integration of Numerical Modelling with Remote Sensing to

Assess Groundwater Resources. Instytut ITC, Enschede / Holandia.

Pobyt w ITC Enchede- Holandia był dla Habilitanta, jak to sam podkreśla w Autoreferacie,

pod wielomawzg|ędami przełomowy, bowiem przez pierwsze dziesięciolecie swojej kariery

naukowej koncentrował się na doskonaleniu metod modelowania przepływu wód

podziemnych, a poprzez kontakty naukowe w Ins§.tucie ITC zyskń szerokie mozliwości

zgłębtenia teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie monitoringu i modelowania strefy



aęracji - problematyki w miarę nowatorskiej (Zaradny H, i zespół, 1990) w polskiej

hydrogeologii. Po powrocie z zagranicznych wyjazdów stypendialnych, już z poszerzonym

warsztatem metod badawczych, podjął prace nad uszczegoŁowieniem modelu obszaru

przedsudeckiego. W 2004 r. dr J.Gurwln zostń kierownikiem projektu badawczego KBN nr

4 TI2B 024 26, poświęconego kompleksowym badaniom w zakresie oceny odnawialności

wod podziemnych systemu wodonośnego niecki Ziębic. Wraz ze współwykonawcą grantu

badawczego dr M. Lubczyńskim opublikował obszerny artykuł w Hydrogeology Journal pt.:

,,Modeling of complex multi-aquifer systems for groundwater resources evaluation *

Swidnica study case (Poland)", vol. l3, N" 4: 627 - 639. Kontynuowane w ramach projektu

badania stały się podstawą przygotowanej ostatecznie monografii jako rozptary

habititacyjnej p.t.: ,, Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsucleckiego" z

podtytułem: ,lntegracja danych monitoringowych i GIS/RS z numerycznymi modelami

Jiltracjt', którąomówiono w dalszej części niniejszej opinii.

W latach 2003 -2004 dr J. Gurwin kierował takze projektem: ,,Ocena stanu ekologicznego

Jeziora Turawskiego w celu opracowania działan na rzecz jego poprawy" realizowanego

przęz konsorcjum 10 insty.tucji (z kraju i z zagrantcy) w programie Odra 2006, którego

wynikiem było m.in. sporządzenie raporlu w zakresie wskazania metod i działań odnośnie

sposobów renatura|izacji zbiomika. Jego dorobek autorski z realizacjt tego projektu zamknĄ

się w 15 publikacjach z|at 2004-2007, wykonanych w różnych zespołach autorskich, w tym

dwóch publikacji (2007) w wysoko punktowanych czasopismach: TRAC-Trends in

Analytical Chemistry, vol.26 N'. 4:323-331 i Critical Reviews in Analytical Chemistry 37:

81-90.

W latach 2007 - 2009 dr J. Gurwin - kierował częścią projektu realizowanąprzęz Insty,tut

Nauk Geologicznych U. Wr., (badania hydrogeologiczne i hydrologiczne, monitoring

środowiska wodnego, badania georadarowe dna i strefy brzegowej, badania izotopowe,

badania modelowe) w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego pt. ,,Litogeneza i

geochemia osadów dna i strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego - podjętego przez

konsorcjum 6 instytucji, którego kierownikiem i głownym koordynatorem był prof.

A,Witkowski (Uniwersytet Szczeciński).

Dorobek dr J. Gurwina jest zawałiy w 68 pracach naukowych, z których 18 przedstawił

samodzielnie, 24 we współautorstwie z drugim badaczem, 26 prac to prace zespołowe.

Podane proporcje w odniesieniu do uprawianej dyscypliny badń wskazują na właściwy

rozwój naukowy Habilitanta, który cechuje sięznacznąindywidualnościąi samodzielnościąw

prowadzeniu badań jednocześnie angażując się w przedsięwzięcia zespołowe

wielodyscypliname, bez których trudno jest sobie vnryobrazic współczesny rozwój nauki. Do

przedstawienia doktoratu opublikował 13 prac co jest liczba znaczącą,jednak wielki wysiłek

badawczy określają dopiero w pełni prace po uzyskaniu doktoratu w liczbie 55 publikacji, co

stanowi 80% całości Jego dorobku naukowego.



Większość prac została opublikowana w czasopismach naukowych lub jako rozdziały

monografii krajowych, w tym: 5 artykułów w indeksowanych czasopismach wyróżnionych w

Journal Citution Report (JCR) o wysokiej punktacji, 3 monograJie, 31 publikacji

recenzowanych (w Ąlm rozdziaĘ w monograJiuch) oraz 12 w materiałach konferencyjnych i
kilkanaście abstraktów. Ponadto dr J.Gurwin jest współautorem 4 opracowaniach

kańografic znych w ramach realizacji Mapy hydrogeolo gicznĄ Polski w skali 1 :50 000.

Liczba cytowań publikacji według buzy Web of Science z lat 2007-2011 wynosi 36 (bez

autocl.towań), sumaryczny impact factor wynosi 12,316 (Habilitant załączył dokładne dane

statystyczne), a intlex Hirschu opublikowanych publikacji według Web of Science wynosi 3.

W podziale tematycznym prac naukowych opublikowanych przęz dr J. Gurwina, po

uzyskaniu stopnia naukowego doktora, ich statystyka przedstawia się następująco

(czasopisma indeksowane wg JCR, monografie, inne publikacje recenzowane - w tym

rczdziały w monografiach, razem: 39):

B modelowanie matematyczne procesów filtracji (bilanse zasobowe, migracja

zanieczyszczeń, metodyka badań - dane wyjściowe a kalibracja modeli, rozwiązanta

inzynierski e) - 22 pozy cje,

B kompleksowe badania proekologiczne i zagrożenia jakości wód podziemnych - 10

pozycjt,

D procesy odnawialności zasobów wód podziemnych, parametry hydrogeologiczne,

monitoring - 7 pozycji,

Dr J. Gurwin, dysponując określonymi bazamt danych wyjściowych, przedstawił w

większości swoich publikowanych prac badawczych analizy hydrodynamicznę i bilansowe w

zakresie wód podziemnych oparte na nowych udoskonalonych metodach modelowania

numerycznego procesów filtracji, w szczególności v"rykazŃ to w rozprawie habilitacyjnej w

której posłużył się metodologią integracji danych monitoringowych i GIS/RS z

numerycznymi modelami fi ltracj i.

Osiągnięcia dydakĘczne

Dr J. Gurwin, po obronie doktoratu, byŁ już ukształtowanym dydaktykiem z nowoczesnyrn

warsztatem metod badawczych czego skutkiem było powierzęnie Habilitantowi w kolejnych

latach szerokiego spektrum zajęó dydaktycznych dla studentów i doktorantów na studiach

dziennych i podyplomowych na kierunkach ,,geologia" i ,,ochrona środowiska". Zajęcia

podjął w zakresie wykładów i ćwiczeń w przedmiotach: modelowanie procesów

hydrogeolo gicznych, dynamika wód podziemnych, metodyka próbnych pompowń,

hydraulika, górnictwo i wiertnictwo, hydrogeologiczne aspekty budownictwa wodnego,

podstawy monitoringu środowiska wodnego, monitoritg i zagrożęnia środowiska wodnego,

analiza i wizualizacja danych, geoekologia funkcjonalna wód powierzchniowych i

podziemnych.

W latach 2000 - 2011 był opiekunem 18 prac magisterskich na kierunku geologia oraz 9 na

kierunku ochrona środowiska. Aktywnie uczestntczył i prowadzlł działalność w ramach



programów europejskich i umów międzyuczelnianych m. in.: w Instltucie ITC/Enschede w

Holandii (2000 - 2003), na terenie Hiszpanii - w ramach współplacy z Instl,tutem

ITC/Enschede - poligony hydrogeologiczne z międzynarodowymi grupami studentów

(1999,200I, 2002 - 2003), w Katedrze Hydrogeologii Uniwersytetu w St. Petersburgu

(06.2009) - wymiana naukowa i wykład, ERAMUS - cykl wykładów dla studentów: Czechy

- Uniwersytet im Karola w Pradze (maj 2007), Turcja - Firat University w Elazig (wrzesień

20 1 0).

Ocena rozprawy habilitacyjnej
Praca habilitacyjna dr Jacka Gurwina p.t.: ,,Ocena odnawialności struktur wodonośnych

bloku przedsudeckiego" z podtyułem: ,tntegracja danych monitoringowych i GIS/RS z
numerycznymi modelami Jiltracjt', opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego w 2010 r. Iiczy 2I8 stron i zawiqa 83 rysunki,7 fotografii i 13 tabel.

Clowana literatura przedmiotu i metod badań obejmuje 354 pozycji, w tym 179 prac w

językach obcych: angielskim - 1,76, niemieckim -2, francuskim - 1. Prace w języku polskim

stanowią w części publikacje z zakręsl geologii, hydrogeologii oraz innych dziędzin badań

środowiska przyrodniczego obszaru bloku przedsudeckiego a takżę podręczniki, atlasy,

liczne mapy tematyczne, a w części publikacj ę z zabesll metodyki badań przedmiotu pracy

habilitacyjnej. Prace obcojęzyczne przedstawiająprzede wszystkim problematykę i metody

badńw zakresie zintegrowanego monitońnguprzytodniczego, procedur modelowania GIS w

odniesieniu do warstw informacyjnych niezbędnych do obliczania zasi|ania wód

podziemnych, programów (modeli) do prowadzenia obliczęń przepływu wód w strefie aeracji

i saturacji. Autor cytuje w lozprawie 25 własnych prac, w tym 7 samodzielnych i 18 we

współautorstwie.

Rozprawa składa się z 9 rozdziałów. We wstępie autor wprowadza Czy,telnika w

problematykę badah zwtązanych z rozpoznaniem i przestrzenną analizą parametrów

rządzących infiltracją cytując pozycje literatury światowej, w których ta problematykabyła

podejmowana. Wskazuje na źrodŁa pozyskania danych zmienno czasowych (system

monitoringu ADAS), które mogą stanowić podstawę do wykonania modelu przepłyvlll wody

w strefie aeracji w warunkach nieustalonych (opad, temperatura, wilgotność gruntu i
powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne, zmlany

poziomu zwięrciadła wody). Modele przepływu wody w strefie aeracji stanowić mogą

doskonałe uzupełnienie w określaniu zmienności zasilania dla modeli filtracji w systemach

wodonośnych, w połączeniu z przestrzennym zrożnicowaniem stref zasilania uzyskiwanym

na drodze analizy parametrów w systemach GIS/RS. W kolejny ch trzech rozdzińach (2, 3 , 4)

J. Gurwin przedstawił charakterystykę warunków naturalnych i zagospodarowania terenu

wybranych obszarów Przedgorza Sudeckiego (2), budowę geologiczną bloku

przedsudeckiego (3), charakterystykę warunków hydrogeologicznych ze szczególnym

uwzględnieniem obszaru niecki Świdnicy i niecki Ziębic (4) oraz zakres i metodykę

przeprowadzonych badań monitoringowych środowiska wodnego w dwóch stacjach ADAS i



w sieci pomiarowej wód podziemnych w połączeniu z przeprowadzonym kartowaniem

hydrogeolo glcznym dla nięcki Ziębic (5), Oddzielny rozdziŃ (6) autor poświęcił omówieniu

technik geoinformatycznych GIS/RS i zakresowi ich wykorzystania dla stworzenia

numerycznego moclelu terenu (GIS) t przestrzennej analizy warunków zasilania wód

podziemnych na podstawie obrazow satelitarnych (GIS/RS). W dwóch końcowych

rozdziałach J. Gurwin prezentuje wyniki badań w postaci omówienia i przedstawienia

wynikow modeli zasilania infiltracyjnego i obliczeń pomocniczych związanych ze strefą

aeracji (7) oraz przeprowadzenia rozwiązań i wyniki obliczonych składnikow bilansów wód

podziemnych na numerycznych modelach filtracji przedpola Sudetów model

makroregionalny oraz na modelach ,,wewnętrznych" w postaci modelu niecki Świdnicy i

modelu niecki Ziębic. Poszczegolne rozdziaĘ mają mocną podbudowę w cytowanej

|iteraturze, zarówno regionalnej jak i metodycznej. RozdziŃem końcowyn (9) jest

podsumowanie w którym Habilitant przeprowadził krYyczne omówienie uzyskanych

wynikow badań.

Wykorzystując integrację numeryaznęgo modelowania filtracji z nowoczesnymi systemami

monitoringu hydrogeologicznego (stacje hydrogeologiczne z automatycznym systemem

ADAS) osiągnął zńożone cele badawczew postaci:

tr przeprowadzonej analizy warunków zasilania wód podziemnych z wykorzystaniem

techniki GIS/RS oraz numetycznych modeli tego zasilania na podstawie danych ze

zintegrowanego monitoringu środowiska wodnego,

a oceny zasilania wod podziemnych i bilansu wodnego dwóch wybranych struktur

wodonośnych bloku przedsudeckiego (niecki Świdnicy, niecki ziębic).

W yznaczenie wymienionych struktur do szczegółowych badń hydro geolo giczny ch zostńo

poprzedzone wykonaniem makroregionalnego modelu numerycznego filtracji wód

podziemnych dla obszaru przedsudeckiego (F:2940km2). Wyjściowy model w skali

makroregionalnej stanowił, po jego wykalibrowaniu, podstawę do budowy modeli wybranych

struktur hydrogeolo gicznych w utworach kenozoiku: niecki Świdnicy i niecki Ziębic ze

szczegółowym uzasadnieniem przyjętych w tych modelach hydrauliczno-strukturalnych

granic wydzielonych dla nich systemów wodonośnych. W efekcie wyodrębniony model

regionalny dla niecki Swidnicy ma powierzchnię 62J kmz,a dla rejonuZiębic tL93 klnrtz przy

czym :,,u;vznaczony obszar badań szczegółowych samej niecki kenozoicznej Ziębic wynosi

jedynie 214,5Wn2, stanowiąc w konsekwencji górną częśc z|ewnirueki Oławy po wodowskaz

Kazanów. Publikacja J. Gurwina przedstawiabardzo interesujący kierunek ewolucji narzędzi

numerycznych w hydrogeologii prowadzący do ścisłej integracji oprogramowania GIS ze

specj ali styc zny ml, pro gramami hydro geolo gicznymi typu Mo dfl ow.

Z kolęi wykorzystanię zautomatyzowanych systemów monitoringu środowiska wodnego,

obsługiwanych przez niewielki zespół hydrogeologów, pozwala z jednej strony na



zapewnienie ciągłości badań, a z dtugiej strony na zapewnienie niezbędnej dokładności

trudnej do osiągnię cia za pomocą innych sposobów pomiarów.

Zintegrowanie obu powyższych elementów w pracy badawczej i w wtzualizacjach

przedstawionych przęz autora ukazuje jak waznym kierunkiem pracy naukowo-badawczej jest

wykorzystywanie najnowszych technologii zarówno w zakresie monitoringu (Eijkelkamp) jak

i budowy modelu oraz interpretacji danych. Zdobfe przęz autora w na etapie testowo-

wdrozeniowym doświadczeniejest bardzo cenne i właściwe byłoby wykorzystanie zdobytej

wiedzy dodatkowo w postaci opublikowanla prakĘcznego podręcznika dydaktycznego

ukazującego metodologię i poszczególne etapy analizy danych z wykorzystaniem

przedstawionych najnowszych technologii z dziedziny GIS i hydrogeologii oraz integracji

p r o g r amów A r c G I S /G MS /fuI o dJl o w.

Jednocześnie interesującym byłoby uzupełnienie automatycznego systemu monitoringu

prezentowanego w publikacji o dwa istotne elementy, wprowadzające całkowitą kontrolę nad

danymi tj. system automatycznego przesyłu danych (proponowany również przez Skye dla

rejestratora cyfrowego Skye Data Hogż lub za pomocą systemu e-Sense firmy Eijkelkamp)

za pomocą sieci GSM i ich automńyczne logowanie do serwera bazodanowego.

Pozwoliłoby to na całkowite zautomatyzowanie pomiarów i ich przesyłanla poprzez sieó

GSM oraz wyeliminowanię ręcznego sczytywania danych do pliku l tch późniejszego

ptzęnoszenia do bazy danych. Automatyzacja logowania tak duzej ilości danych do bazy

umożliwiłaby pełną kontrolę nad monitoringiem w czasie rzeczywistym i ułatwiłaby

natychmiastową interwencję w przypadku błędnych ustawień aparatury pomiarowej w celu

uniknięcia zafŃszowanych danych lub ich braku (str.76 i str. 81),

Szerokie wykorzystanie bazy danych zintegrowanej z programem ArcGIS/GMS/Modflow
pozwoliłoby na zniwelowanie problemu opisanego na str. 184 i dotyczącego operowania

wielkimi plikami danych i ich przetwarzanięm.

Dużym problemem w zrozumieniu poszczególnych etapów analizy, przedstawionych w

publikacji, jest brak precyzyjniejszego opisu warsztatu. I tak np. na str. 97 autot opisując

numeryczną kalibrację surowego obrazu cyfrowego, uwzględniającąmiędzy innymi korektę

efektu atmosferycznego stwierdza lakonicznie, że operacje te plzeprowadzono w

specjalistycznym programie ILWIS v. 4.I. Autor nie podaje żadnych innych informacji

dotyczących tego programu. Mozna się tylko domyślaó, żę autot wykorzystuje progfam

Integrated Land and Water Information System (ILWIS) stworzony na Wydziale Nauki o

Geoinformacji i Obserwacji Zięmt (Faculty of Geo-Information Science and Earth

Observation) Uniwersytetu w Twente w Holandii i udostępnianego od roku 2005 na licencji

wolnego oprogramowania.

Brak choćby i krótkiej charakterystyki oprogramowania bardzo utrudnia określenie samego

proglamu uźywanego do kalibracji jak i zrozumienia całego procesu. Nie ułatwia tego

również fakt, że ostatnia dostępna wersja to 3.8 natomiast autor powołuje się na wersję 4.1

Iub 4.2.Przypuszczalnie występuje tu więc błąd dotyczący wersji oprogramowania.



Również w przypadku programu AWSET 3.0 (str. 116), programu VAzuOWIN lub

programów GROWA, ZOOM, na które powołuje się autor cytując inne publikacje, brakuje

wprowadzenia i opisu tych programów.

W aspekcie tak szerokiego przeglądu oprogramowania hydrogeologicznego celowe byłoby

umieszczenie na końcu publikacji spisu zawierującego dane o wykorzystywanym

oprogramowaniu wraz z krótką charakterystyką i podaną wersj ą.

Następne etapy analizy sąrówniez pobieznie i enigmatycznie opisane jak np. ,,W kolejnym

etapie przystryiono do procedur przeliczeniowych pomiędzy poszczególnymi kąnałami

spektralnymi (ang. Bands) celem uzyskania kompozycji barwnych, tzw. False Color

Composite FCC) (rys. 35, 36), Przekształcenia te są realizowane w ILWIS poprzez

zastosowanie formuł matematycznych, w których wykorzystuje się odpowiednie operatory

matematyczne, logiczne i staĘstyczne. Tak przetworzony obraz satelitarny został nastęllnie

powiązany w systemie GIS z wcześniej opracowanym numerycznym modelem terenu (DTM),

dając w efekcie trójwymiarowy quasi-naturalny obraz aktualnego stanu powierzchni terenu i
zagospodarowania w rejonie Świdnicy i Ziębic (rys. 35 i 36)." Batdzo ciekawa obróbka

danych nie jest niestety wystarczająco jasno opisana gdyż nasuwają się następujące pytania:

jakie formuły matematyczne zastosowano, czy wbudowane w program, czy definiowane

przez uzytkownika, jakich uzyto operatorów matematycznych, logicznych i statystycznych,

również czy były to wbudowane funkcj e czy definiowanę przez użytkownika, w jakim

systemie GIS tzn. konkretnie w jakim programie GIS powiązano obraz satelitarny z

numerycznym modelem terenu, w jaki sposób to powiązano, za pomocąjakich modułów lub

opcji programu GIS osiągnięto żądany rezu|tat. Trudno bez povłyższych informacji śledzić

poszczegó|ne etapy andrtzy danych, i to również w przypadku osób swobodnie poruszających

się w tematyce GIS jak w tematyce numelycznych modeli filtracji. W publikacji często

powtarza się ten rodzaj ogólnego opisu (str. 102-103), lub np. str. 116 ,,Obliczenia

przeprowadzono wykorzystując odpowiednio zbudowany arkusz kalkulacyjny oraz program

AWSET 3.0 (Hess, 2000), przygotowany specjalnie do przeliczeń danych z automatycznych

stacji meteorologicznych według różnych metod." W jakim zakresie jest wykorzystywany

program AWSET l na czym polega to specjalne przygotowanie do przeliczeń tego autor

publikacji nie wyjaśnia.

Powyzsze uwagi odnoszące się do technologii badań i stopnia czytelności opisu tej

technologii w żaden sposób nie umniejszają dobrego odbioru całokształtu wyników badań

przedstawianych w opiniowanej rozprawie habilitacyjnej i mojej wysokiej jej oceny. Praca

habilitacyjna dr J.Gurwina jest bardzo dobrze udokumentowaną praca naukową zarówno w

warstwie metodologicznej jak i odniesieniu do nagromadzonych danych wyjściowych,

przeptow adzony ch r ozwiązań badaw czy ch i uzyskanych rezultatów.

Zasadniczym osiągnięciem badawczym Autora tozprawy habilitacyjnej jest twórcze

jednostkach
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przedsudeckim co wymagało budowy regionalnych numerycznych modeli filtracji dla

poszczególnych jego struktur. Od strony hydrogeologicznej ptaca J. Gurwina wnosi znaczny

postęp w rozpoznanie parametryczne, hydrodynamiczne i zasobowe tak ńożonego pod

względem strukturalnym obszaru jakim jest monoklina przedsudecka, a od strony

zastosowanych kompleksowo nowatorskich metod badawczych stanowi o znaczącym

postępie naukowym w polskiej hydrogeologii.

Wysoki poziom naukowy recenzowanej pracy dr J. Gurwina odpowiada w pełni jej

przęznaczeniu jako rozprary habilitacyjnej. Przedłożona rozprawa jest Jego samodzielnym

dorobkięm naukowym i wzorcem dla kolejnych prac w tej dziedzinie.

ocena końcowa

Biorąc pod uwagę bardzo pozytywną ocenę całokształtu dorobku naukowego dr Piotra

Jacka Gurwina, na który się składa zfiaczna ilość wartościowych publikacji oraz wysoko

oceniona ptzęz mnie rozprawa habilitacyjna, stwierdzam, ze spełnione są warunki określone

wustawie zdnia14marcaż)O3r,ó stopniachnaukowychitYulenaukowym orazo stopniach

i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r., nr 65, poz.595, DzU. z 2005 r., nt 164, poz.I365,

Dz.IJ. z ż0II t., poz.455). Wnoszę za tym o dalsze postępowanie w Jego sprawie we

wszczętymprzewodzie habilitacyjnym w dziędzinię nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia.


