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RECENZJA 

osiągnięć naukowych dra Jerzego Kunickiego-Goldfingera sporządzona w związku 

z wszczętym, przez Radę Dyscypliny Naukowej Archeologia, Wydziału Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego, postępowaniem 

habilitacyjnym w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia 

Recenzja została przygotowana na podstawie decyzji Rady Doskonałości Naukowej 

z dnia 30 października 2020 roku (nr Zł .4000.41.2020.2.AM) otrzymanej 1 O listopada 2020 

roku oraz uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, Uniwersytetu Wrocławskiego 

( nr 27 /2020) z dnia 25 listopada 2020 roku. Ocena osiągnięć naukowych została opracowana 

na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 

Instytutu Archeologii, Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław. 

W skład zestawu dokumentów wchodziła dokumentacja formalna: wniosek, kwestionariusz 

osobowy oraz zestaw publikacji naukowych pod wspólnym tytułem „ Technologia, trwałość 

i pochodzenie szkła w świetle badań jego składu chemicznego. Europejskie szkło potasowe 

od średniowiecza do XVIII wieku." Dokumentacja zawierała ponadto: monografię, pięć 

jednotematycznych publikacji zaznaczonych przez habilitanta Hldo H5 wskazanych jako 

aspirujące do osiągnięcia tytułu naukowego, autoreferat w języku polskim oraz informacje 

o działalności naukowo-dydaktycznej habilitanta w tym wykaz publikacji, udział w

konferencjach, działalność dydaktyczna i osiągnięcia zawodowe. Swoje kompetencje

habilitant potwierdził kopią dyplomu doktorskiego w naukach humanistycznych w zakresie

nauk o sztuce pt Nieniszczące metody badań zabytkowych szkieł i szkliw ceramicznych

przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 1998 roku, w Instytucie Zabytkoznawstwa

i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całość powyższej

dokumentacji złożono również w zapisie cyfrowym.

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, habilitant podał zestaw publikacji naukowych zgłaszanych pod wspólnym 

tytułem „ Technologia, trwałość i pochodzenie szkła w świetle badań jego składu 

chemicznego. Europejskie szkło potasowe od średniowiecza do XVIII wieku." (1 monografia 

i 5 artykułów). 
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Informacje o habilitancie 

Dr Jerzy, Jakub Kunicki-Goldfinger urodził się 15 grudnia 1959 roku we Wrocławiu. W 1984 

roku obronił dyplom magisterski na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Tematem pracy było „ Zastosowanie metod penetracyjnych do 

rejestracji zniszczeń powierzchni szkieł witrażowych". Stopień naukowy doktora uzyskał 

1998 roku również na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Od 1 stycznia 1999 roku jest zatrudniony w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej 

w Warszawie najpierw na stanowisku specjalisty, a następnie jako adiunkt. W latach 2008- 

2011 po wygraniu konkursu na stanowisko badacza pracował w School of History, 

Archaeology and Religion, Cardiff University Cardiff, Wales, U.K. Przed doktoratem 

w latach 1993-1998 związany był z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na 

Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, najpierw jako 

asystent potem kierownik praktyk studenckich. 

Autoreferat 

Autoreferat dra Jerzego Kunickiego-Goldfingera zawiera wymaganą część odnoszącą się do 

danych osobowych, spis publikacji wchodzących w skład dzieła habilitacyjnego oraz opis 

rozwoju naukowego i zawodowego habilitanta. W autoreferacie pt. ,,Technologia, trwałość i 
pochodzenie szkła w świetle badań jego składu chemicznego. Europejskie szkło potasowe od 
średniowiecza do XVIII wieku" autor przedstawił drogę jaką przeszedł od pierwszych 

zainteresowań technologią, projektowaniem i wytwarzaniem witraży podczas studiów 

uniwersyteckich poprzez aspekty korozji historycznych obiektów szklanych i metod ich 

badań. Habilitant opisał metody instrumentalne wykorzystywane w trakcie prac z materiałem 

szklarskim w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. W kręgu zainteresowań 

były badania surowców i zestawów szklarskich, trwałość chemiczna szkła czy pochodzenie 

historycznych artefaktów szklanych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się obszar 

dotyczący składu chemicznego szkła oraz jego interpretacja zwłaszcza jego wpływ na 

trwałość chemiczną szkła, przebieg i objawy procesów korozyjnych. Swoje wyniki badań 

oraz ich interpretację przedstawił w publikacjach numerując je od Hl do H5, (w większości 

dotyczące witraży) powstały w zagranicznych ośrodkach badawczych. Podsumowanie swoich 

wieloletnich doświadczeń metodologicznych podczas pracy z różnymi artefaktami szklanymi, 

zawarł na przykładzie środkowoeuropejskich szkieł od późnego średniowiecza do XVIII 

wieku w monografii Ml .  

Monografia habilitacyjna 

Dr Jerzy Kunicki-Goldfinger przedstawiła monografię habilitacyjną pt. ,, Szkło 
w Europie Środkowej od późnego średniowiecza do XVIII wieku. Skład chemiczny - 

uwarunkowania i interpretacja" wydaną przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

Warszawa 2020. Recenzentem wydawniczym monografii była dr hab. Barbara Wagner 

z Uniwersytetu Warszawskiego. Monografia zawiera 156 stron druku, 7 rysunków w tekście, 

18 tabel oraz bibliografie. 
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