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rozprawy doktorskiej mgr Joanny Heleny Przybylskiej 
pt.

Wpływ antropopresji na wybrane elementy geoekosystemów 
małych zlewni Gór Świętokrzyskich

napisanej pod kierunkiem dr hab. Rafała Kozłowskiego prof. UJK

Zmiany w środowisku przyrodniczym regionu świętokrzyskiego są skutkiem 
wielokierunkowej eksploatacji zasobów naturalnych i rozwoju lokalnych ośrodków 
przemysłowych, a współcześnie potęgowane są przez zmiany o charakterze globalnym. 
Zorganizowany, systematyczny monitoring wybranych elementów geoekosystemu na stacjach 
naukowych, takich jak Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 
Łysogóry oraz Stacja Geoekologiczna Malik, pozwala na określenie aktualnego stanu oraz 
poznanie przemian zachodzących pod wpływem wielokierunkowej antropopresji w środowisku 
przyrodniczym Polski centralnej, a w szczególności Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Długoterminowe i wieloaspektowe badania środowiskowe zapoczątkowane i prowadzone m.in. 
przez A. Kowalkowskiego, M. Jóźwiaka, T. Ciupę, R. Kozłowskiego wraz z zespołem z Zakładu 
Badań Środowiska i Geoinformacji, pozwalają na zdefiniowanie wskaźników jakości środowiska 
geograficznego oraz określenie progów odporności środowiska na zagrożenia. Na podstawie 
wieloletnich serii pomiarowych możliwe jest również modelowanie funkcjonowania wybranych 
geoekosystemów gór niskich oraz sporządzenia krótko i długoterminowych prognoz rozwoju. W 
ten nurt badań wpisuje się przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Joanny Heleny 
Przybylskiej, która nawiązuje do prac z zakresu rozpoznania aktualnego stanu geoekosytemów 
Gór Świętokrzyskich oraz rozwija interdyscyplinarne podejście w badaniach ich funkcjonowania 
poprzez zastosowanie geo i bioindykatorów.

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska licząca 166 stron (format A4) dzieli się na 6 
rozdziałów części tekstowej, przy czym w 4 z nich zostały wprowadzone podrozdziały. Podział 
na podrozdziały powinien zostać także wprowadzony do najważniejszego rozdziału pracy, czyli 
rozdz. 5 Dyskusja. Całą rozprawę kończy rozdział 6. Podsumowanie i wnioski. Rozprawa 
zawiera 39 rycin, 27 tabel oraz 6 zestawów fotografii, które w zasadniczo w zadawalającym 
stopniu dokumentują prezentowane zagadnienia. Zabrakło ryciny syntetycznej uzupełniającej 
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tekst w rozdz. 5, a także map, które obrazowałyby przestrzenne rozmieszczenie opisywanych 
wskaźników. Tytuły tabel i rycin są podane w języku polskim, brak jest streszczenia w języku 
angielskim. Bibliografia monografii jest niezwykle obszerna - liczy bowiem 16 stron spisu 
zawierającej 256 pozycji. Rozprawa doktorska pod względem formalnym nie budzi zastrzeżeń; 
jest poprawnie przygotowana i obszernie udokumentowana własnymi materiałami oraz danymi 
zaczerpniętymi z literatury. Konstrukcja prac doktorskiej pod względem metodologicznym jest 
zwarta i przejrzysta, bowiem Autorka w swoim postępowaniu badawczym prowadzącym do 
udzielenia odpowiedzi na postawione cele i kwestie badawcze, ściśle nawiązuje do ogólnie 
przyjętych schematów opracowań naukowych.

Rozprawa doktorska przedstawia zróżnicowanie przestrzenne i czasowe stanu oraz 
funkcjonowania geoekosystemów 8 zlewni rzecznych na terenie Gór Świętokrzyskich w świetle 
badań stanu koryt rzecznych, parametrów fizykochemicznych wód i osadów dennych oraz 
występowania, liczebności populacji i składu chemicznego muszli skójki gruboskorupowej Unio 
crassus Philipsson, 1788 w latach hydrologicznych 2016-2018. W regionalnej, dotyczącej gór 
niskich, literaturze przedmiotu brakuje opracowań całościowych, monograficznych i 
przeglądowych opartych na interdyscyplinarnych, monitoringowych badaniach terenowych 
zlewni rzecznych. Aby to zmienić potrzebne były szczegółowe i systematyczne badania 
geomorfologiczne, hydro i geochemiczne oraz ekologiczne, które zaplanowała i przeprowadziła 
mgr Przybylska.

Jako uszczegółowienie tytułu rozprawy, należy wskazać, że problematyka pracy została 
skoncentrowana na ocenie wpływu antropopresji na stan koryt rzecznych oraz parametry 
fizyczno-chemiczne wód i osadów dennych, a w konsekwencji na warunki życia skójki 
gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 w małych zlewniach północnej części Gór 
Świętokrzyskich.

W ramach tak sformułowanego problemu badawczego Doktorantka postawiła dwa 
szczegółowe, choć bardzo ogólnie sformułowane, cele badawcze, obejmujące:

1. Określenie reakcji geoekosystemów na występujące w środowisku presje na podstawie 
wybranych geoindykatorów;

2. Określenie związków przyczynowo-skutkowych między monitorowanymi elementami 
środowiska geograficznego: sposobem zagospodarowania zlewni, stopniem przekształcenia 
koryt rzecznych, właściwościami fizyczno-chemicznymi i składem chemicznym wód i osadów 
dennych a występowaniem, liczebnością populacji oraz składem chemicznym muszli skójki 
gruboskorupowej.

W rozdziale 1, podrozdziale 1.2 sformułowane zostały trzy szczegółowe tezy badawcze, 
niektóre z nich są znane i weryfikowane wcześniejszymi badaniami, również Autorki. W 
postawionych hipotezach badawczych Doktorantka zakłada, że stan geokosystemów zlewni 
rzecznych na terenie Gór Świętokrzyskich poddanych różnokierunkowym oddziaływaniom 
antropogenicznym ściśle wpływa na stan populacji zagrożonego gatunku skójki 
gruboskorupowej. Autorka wyodrębniła ponadto 5 zadań badawczych, które pomimo, że 
generalnie wyczerpują zakres przeprowadzonych badań, nie zostały jednak podporządkowane 
postawionym celom badawczym.
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Z punktu widzenia problematyki rozprawy i jej uporządkowania w tej części pracy (rozdz. 1) 
zabrakło wskazania przez Doktorantkę jako podstawowego założenie metodologicznego dla 
rozwiązywania postawionego problemu badawczego podejścia systemowego i koncepcji 
funkcjonowania geoekosystemu.

Podstawę do rozwiązania problemu badawczego stanowiły dane geomorfologiczne, 
hydrometryczne i hydrochemiczne i geochemiczne zebrane w latach hydrologicznych 2016- 
2018. Autorka zastosowała w pracy szereg standardowych metod badawczych z nauk 
przyrodniczych pozwalających na poznanie funkcjonowania geoekosystemów gór niskich 
pozostających pod wpływem oddziaływania człowieka. W podrozdz. 1.3 przedstawione zostały 
metody badań terenowych, laboratoryjnych i statystycznych. Badania terenowe zrealizowano 
przede wszystkim zgodnie z założeniami i metodyką badawczą River Habitat Survey i 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z przyjętymi zadaniami badawczymi Autorka 
przeprowadziła m.in. analizy właściwości fizykochemicznych i składu chemicznego próbek wód 
rzecznych i osadów dennych. Szczegółowe pomiary hydrochemiczne zrealizowane zostały w 
cyklu miesięcznym w ośmiu przekrojach zamykających zlewnie badawcze. Badania małży, 
objętych ochroną gatunkową, na 11 odcinkach, prowadzone były za zgodą Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. W badaniach laboratoryjnych wykorzystywano 
wyłącznie puste muszle. Bardzo skrótowo przedstawiono wybór i lokalizację miejsc 
przeprowadzenia oceny hydromorfołogicznej cieków. Na mapie nie zaznaczono lokalizacji 11 
odcinków badań bioindykatorów (lokalizację wspomniano w Tab. 7) oraz badań RHS. 
Zastosowane metody badawcze oraz ich zakres pozwalają na stwierdzenie, że recenzowana 
rozprawa została oparta na solidnie zebranym i bogatym materiale dokumentacyjnym.

Uważam, że w badaniach laboratoryjnych osadów zabrakło analizy składu 
granulometrycznego osadów oraz określenia zawartości materii organicznej i węglanu wapnia, 
co pozwoliłoby pełniej scharakteryzować warunki siedliskowe małży. W przypadku kontynuacji 
badań terenowych należy także rozważyć badania koncentracji zawiesiny w wodach rzecznych.

W rozdziale 2 Charakterystyka wybranego indykatora Autorka w sposób syntetyczny 
przedstawiła wymagania środowiskowe skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788. 
Za niezbędne do przetrwania badanego gatunku małży przyjmuje się nie tylko zachowanie 
utrzymanie odpowiednich zależności biotycznych, ale także jego siedlisk wraz z odpowiednimi 
warunkami hydrologicznymi (np. obecność osadów mułowych i piaszczysto-żwirowych, dobre 
natlenienie wody). Wąski zakres tolerancji m.in. wobec jakości wody, umożliwia zastosowanie 
tego gatunku jako indykatora wpływu antropopresji na geoekosystemy zlewni rzecznych Gór 
Świętokrzyskich. W rozdziale tym powinny zostać zdefiniowane także geoindykatory, które 
Autorka wymienia w pierwszym z celów badawczych (str. 7) i planuje wykorzystać do 
określenie reakcji geoekosystemów na występujące w środowisku presje.

Jako obszary badań w pracy wybrano osiem cząstkowych zlewni rzecznych (cieków: 
Lubrzanki, Gawlicy, Belnianki, Psarki, Czarnej Wody i Pokrzywianki) położonych w północnej 
części Gór Świętokrzyskich. W rozdziale 3 Obszar badań, Autorka podkreślając indywidualność 
obszarów badań, przedstawiła charakterystykę podstawowych elementów środowiska 
obejmującą: budowę geologiczną i rzeźbę terenu, warunki klimatyczne i hydrologiczne, szatę 
roślinną oraz środowisko społeczno-gospodarcze. Opisu obszarów badawczych można było 
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uzupełnić syntetyczną tabelą z cechami fizycznogeograficznymi zlewni. Na końcu rozdziału 
brakuje krótkiego podsumowania reprezentatywności wybranych obszarów badawczych.

Na część zasadniczą rozprawy o charakterze analitycznym składa się siedem podrozdziałów 
rozdziału 4 Wyniki badań, stanowiących realizację wyznaczonych zadań badawczych 
skierowanych na poznanie zróżnicowania czasoprzestrzennego funkcjonowania badanych 
geoekosystemów zlewni rzecznych. Pierwsze zadanie badawcze przedstawione zostało w 
podrozdziale 4.1. Autorka przeprowadziła dla poszczególnych zlewni cząstkowych analizę 
typów pokrycia tereny, gęstości sieci drogowej, a także liczby przecięć sieci drogowej z 
korytami rzecznymi, co można uznać za uszczegółowienie charakterystyki środowiska 
geograficznego, a zarazem wyznaczenie wskaźnika stopnia przekształceń antropogenicznych i 
wskazanie źródeł dostawy substancji rozpuszczonych do koryt rzecznych.

Podrozdział 4.2 odnoszący się do zadania 2, dokumentuje wyniki badań metodą RHS. 
Autorka opiera się tylko na wartościach obliczonych wskaźników HMS, HQA i RHQ, nie 
zostały natomiast załączone zbiorcze wyniki kartowań terenowych. Przeprowadzone badania 
wykazały zasadniczo umiarkowany stan hydromorfologiczny rzek badanego obszaru. W 
podrozdziale 4.3 realizującym cel 4, dokonano podsumowania kartowania występowania skójki 
gruboskorupowej w zlewniach cząstkowych oceniając stan populacji gatunku chronionego 
gatunku w poszczególnych geoekosystemach.

Trzecie i piąte zadanie badawcze zostały wyczerpująco przedstawione w podrozdziałach 4.4 i 
4.5, w których mgr Przybylska dokumentuje właściwości fizyko-chemicznych wód rzecznych 
oraz skład chemiczny wód rzecznych, osadów dennych oraz skorup małży w badanych 
stanowiskach. Autorka dla każdego przekroju badawczego przedstawiła skład chemiczny wody, 
określiła przynależność rzek do pięciu typów hydrochemicznych co jest wyznacznikiem stanu 
chemicznego wód zasilających koryta oraz stopnia ich przekształcenia antropogenicznego. Na 
rycinach można było przedstawić wartości w mval/dm3, a w przypadku udziału procentowego 
składników chemicznych należało uwzględnić różnicę między sumą kationów (Ca, Mg, Na, K) a 
sumą głównych anionów (HCO3, Cl, NO3 i SO4). Doktorantka przeanalizowała również 
zróżnicowanie zawartości poszczególnych metali ciężkich w poszczególnych próbkach (woda- 
osad-skorupa) i zależności między nimi.

Rodzaj podsumowania stanowi ważny podrozdział 4.7 Reakcja geoekosystemów na 
antropopresję, choć jego tytuł nie koresponduje z zawartą w nim treścią. Autorka zastosowała 
analizę składowych głównych dla grupowania analizowanych zmiennych, co pozwoliło na 
wyodrębnienie dla wszystkich badanych przypadków czterech czynników głównych, z których 
pierwszy utożsamiono z budową geologiczną, drugi i trzeci z wpływem antropopresji, a czwarty 
ze zmiennością sezonową temperatury i jonów SO4 i NO3. W tekście zabrakło informacji o 
przygotowaniu zmiennych wejściowych do analizy PCA.

Analizy PCA zostały przeprowadzone także oddzielnie dla każdego z przekrojów 
badawczych, w ich wyniki wyodrębniono po trzy składowe główne dla poszczególnych 
przekrojów badawczych, otrzymane wyniki dobrze pokazują zróżnicowanie między badanymi 
geoekosystemami rzecznymi. Wykonana została także analiza zależności między mierzonymi 
parametrami a wskaźnikiem zasiedlenia i liczebności bioindykatora, a jej wyniki nawiązują do 
trzech głównych składowych wyodrębnionych dla badanych przekrojów, nie potwierdzono
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natomiast w badanych ciekach znanych z literatury, zależności między stężeniami azotanów a 
występowaniem skójki grubo skorupowej.

Szkoda, że w przeprowadzonych analizach statystycznych autorka nie wykorzystała 
uzyskanych wskaźników z zakresu struktury użytkowania tereny czy oceny hydromorfologicznej 
koryt, chociaż wskazuje na takie korelacje na str. 131.

Rozdział 5 Dyskusja cechuje się dużą wartością merytoryczną, ta część rozprawy posiada 
charakter ponadregionalny, bowiem sformułowane w niej wnioski do regionu świętokrzyskiego, 
mają odniesieniem także do pasa wyżyn Polski Południowej co należy uznać za ważne 
osiągnięcie pracy. Autorka skupiła się w rozdz. 5 na wyjaśnieniu stanu populacji skójki 
gruboskorupowej oraz na analizie źródeł dostawy substancji rozpuszczonych do koryt cieków w 
północnej części Gór Świętokrzyskich.

Doktorantka stwierdza, że badany gatunek wskaźnikowy skójki gruboskorupowej cechuje 
duże zróżnicowane występowania, od właściwego do niezadowalającego stanu populacji, przy 
braku osobników w Belniance i Lubrzance (Brzezinki). Stan obecny gatunku jest porównywalny 
ze stanem w rzekach Wyżyny Małopolskiej, chociaż jak potwierdziły przeprowadzone badania, 
weryfikujące jedną z tez pracy, występuje wysoki status zagrożenia gatunku w badanych 
ciekach. Autorka wyciąga także wnioski praktyczne odnośnie niskiej liczebności skójki 
gruboskorupowej jako wartości progowej w krajowym systemie monitoringu, a także dzieli się 
wnioskami odnośnie metodyki przygotowania próbek muszli do badań chemicznych.

Następnie mgr Przybylska podkreśla zróżnicowany stan hydromorfologicznych badanych 
koryt rzecznych, co koresponduje z przedstawianym w literaturze przedmiotu stanem rzek 
wyżynnych i górskich Polski, wskazując także na zachodzące zmian w kierunku renaturyzacji 
koryt rzecznych. Mimo braku statystycznych zależności między występowaniem bioindykatora a 
syntetycznymi wskaźnikami metody RHS, Autorka akcentuje lokalnie i okresowo silny wpływ 
przekształceń koryt rzecznych na stan populacji małży. W warunkach zmian klimatu, 
zachodzące zmiany przepływu wody (w pracy nie podano wartości przepływu w ciekach, 
chociaż zwrócono uwagę na jego stabilność), jak i temperatury, mają rosnące oddziaływanie na 
stan populacji i w następnych latach wymagać będą systematycznych obserwacji. Autorka 
przeanalizowała jako czynniki limitujące występowanie małży szereg parametrów fizyko
chemicznych i skład chemiczny wód oraz wskazała na czas oddziaływania czynnika oraz 
współoddziaływanie z innymi pierwiastkami czy jonami. Szkoda, że zakresy tych czynników nie 
zostały także przedstawione graficznie.

Chemizm wód powierzchniowych kształtowany jest najczęściej przez dostawę z kilku źródeł 
na obszarze zlewni, wśród których są źródła: geogeniczne (budowa geologiczna) i 
antropogeniczne. Jednocześnie skład chemiczny wód oraz osadów dennych stanowi istotne 
źródło informacji o stanie środowiska ekosystemów wodnych. W dalszej części rozdziału 5 mgr 
Przybylska przeprowadziła analizę źródeł dostawy poszczególnych jonów i pierwiastków do 
koryt rzecznych w badanych zlewniach wskazując na różne typy źródeł antropogenicznych: 
obszarowe, liniowe i punktowe. W części syntetycznej (rozdz. 5), w interpretacji warunków 
funkcjonowania geoekosystemów rzecznych zabrakło szerszego odwołania do podanych w 
rozdz. 3 danych o ich środowisku przyrodniczym. W niewielkim stopniu wykorzystano również 
wyniki przeprowadzonych analiz statystyczne w rozdz. 4, m.in. w zakresie interpretacji 
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przyczynowo-skutkowej wyników analiz składowych głównych. Autorka odnosi się do jakości 
wód opadowych, nie odwołuje się jednak do chemizmu wód opadowych badanych w ramach 
zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w regionie świętokrzyskim.

Formalne podsumowanie całej rozprawy stanowi rozdział 6 Podsumowanie i wnioski, w 
którym wyeksponowano kluczowe wyniki przeprowadzonych badań stanowiące realizację 
postawionych celów szczegółowych. Wśród czynników limitujących występowanie badanych 
małży Autorka wskazuje podwyższone wartości stężeń Cl i Na, niskie pH i wyższe wartości Cu, 
Zn i Co, natomiast jako czynniki sprzyjające podaje podwyższone wartości pH, wskaźnika 
pojemności zobojętniania kwasów i stężenia HCO3. Wśród wniosków dotyczących obecnego 
stanu geoekosystemów Gór Świętokrzyskich Autorka wskazuje m.in. na: lokalne przekroczenia 
norm stężeń metali ciężkich w osadach dennych, umiarkowany stan hydromorfologiczny rzek i 
chemizm wód badanych rzek poza I klasą jakości. Doktorantka podaje także propozycje 
kierunków dalszych badań geoekosystemów oraz podkreśla znaczenie aplikacyjne uzyskanych 
wyników badań.

Zastosowane przez mgr Przybylską metody badawcze oraz ich zakres pozwalają na 
stwierdzenie, że recenzowana rozprawa została oparta na różnorodnym materiale 
dokumentacyjnym przedstawionym w tabelach, na rycinach i zdjęciach. Oceniana rozprawa, 
zawiera duży ładunek dokumentacyjny oraz analityczny, dostarcza nowych wniosków dotyczący 
szerokiego zakresu funkcjonowania zlewni rzecznych północnego skłonu Gór Świętokrzyskich. 
Autorka, poprzez przeprowadzone badania terenowe, a następnie analizy laboratoryjne i 
opracowanie kameralne, wykazała w rozprawie różnorodność kierunków i wielkości 
oddziaływań antropogenicznych na elementy abiotyczne i biotyczne geoekosystemów. Wyniki 
badań dostarczają aktualnych danych o stanie środowiska przyrodniczego, które będą stanowiły 
punkt odniesienia do kolejnej oceny zmian zachodzących m.in. w populacjach skójki 
gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788. Celne odwołania do licznych pozycji 
literaturowych, częste w całej monografii, a w szczególności w rozdz. 5, świadczą o erudycji 
ogólnogeograficznej oraz geoekologicznej i hydrogeochemicznej Autorki. Jest to monografia 
wypełniająca lukę w holistycznych badaniach zlewni rzecznych w Górach Świętokrzyskich. 
Pewien niedosyt pozostawia część dyskusyjno-interpretacyjna wyników badań.

Pomimo bardzo dobrej oceny jakości materiału dokumentacyjnego i poprawności 
stylistycznej tekstu, chciałbym zwrócić uwagę na kilka drobnych niedoskonałości językowych i 
terminologicznych, np. takich jak: gramatura osadów dennych (str. 16) czy Autorka miała na 
myśli skład mechaniczny osadów dennych ?; miejsca wysiękowe (str. 31) czyli występowanie 
wysięków; stopy brzegów (str. 57) czyli podnóża krawędzi brzegowej koryta. W zdaniu Autorka 
pisze „... oceny stanu hydromorfologicznego badanych rzek interpretowano jako wskaźnik 
reakcji geoekosystemów na antropopresję...”, podczas gdy zmiany te są głównie skutkiem 
oddziaływania człowieka, a nie reakcją na działanie człowieka.

Niezależnie od uwag o charakterze dyskusyjnym, drobnych niedociągnięć i braków, uważam, 
że rozprawa Pani mgr J.H. Przybylskiej jest wielowątkowym i ciekawym pod względem 
merytorycznym opracowaniem naukowym i stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 
naukowego, które oceniam pozytywnie. Realizacja podjętego problemu badawczego, sposoby 
jego rozwiązywania, a przede wszystkim uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że
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recenzowana praca ma charakter monograficzny, a Doktorantka wykazała się ogólną wiedzą, nie 
tylko teoretyczną, ale również praktyczną w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy 
naukowej. Doktorantka osiągnęła założony cel badawczy w kilku kolejnych etapach, wykazała 
się dobrym opanowaniem warsztatu badawczego, umiejętnością stawiania problemów 
naukowych, znajomością ponadregionalnej literatury przedmiotu, umiejętnością poprawnego 
wnioskowania. Rozprawa cechuje się logiczną kolejnością poszczególnych etapów pracy 
badawczej, a podejmowane wątki są istotne dla sformułowanego problemu.

Praca mimo charakteru lokalnego, wnosi nowy wkład do wiedzy na temat funkcjonowania 
systemów korytowych w strefie gór niskich i Wyżyny Małopolskiej. Małże skójki 
gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 charakteryzują się dużą czułością na zmiany 
warunków środowiskowych, które powodowane są przez różnorodne procesy lokalne, regionalne 
czy globalne. W związku z tym można je uznać za dobre bioindykatory zmian środowiska 
geograficznego w różnych skalach przestrzennych.

Przedstawione hipotezy: o wpływie antropogenicznych przekształceń na stan systemu 
korytowego, a w rezultacie na warunki życia skójki gruboskorupowej oraz o niezadawalającym 
stanie jej populacji w badanych geoekosystemach zlewni rzecznych w północnej części Gór 
Świętokrzyskich, zostały potwierdzone wynikami interdyscyplinarnych badań terenowych i 
laboratoryjnych.

Biorąc pod uwagę moją pozytywną ocenę recenzowanej rozprawy stwierdzam, że spełnia ona 
wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez Ustawę o stopniach naukowych i tytule 
naukowym z dn. 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2016 r., Nr 65, poz. 882 ze zm.) i może być 
podstawą jej obrony publicznej. W związku z powyższym wnoszę do Wysokiej Rady Naukowej 
Instytutu Geografii i Nauki o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o 
dopuszczenie mgr Joanny Heleny Przybylskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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