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Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej 
„Funkcjonalizacja materiałów włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości 

życia" 

dr Małgorzaty Cieślak 

I. Informacje dotyc:zące Kandydatki do stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Doktor Małgorzata Cieślak jest absolwentką Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej, na 
którym w 1983 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera w zakresie chemicznej technologii włókna. 
Na tym samym Wydziale, w 1996 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych na podstawie 
pracy doktorskiej „Sorpcja i desorpcja lotnych zanieczyszczeń powietrza - formaldehydu i styrenu -
poprzez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz". 
Po ukończeniu studiów, Pani dr Małgorzata Cieślak pracowała w jednostkach naukowych związanych 
z włókiennictwem, m.in. w Centralnym Laboratorium Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego, 
Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego, Instytucie 
lnżynierii Materiałów Włókienniczych. W jednostkach tych pełniła funkcje kierownicze, będąc 

jednocześnie członkinią ich Rad Naukowych. Od 2007 roku dr Małgorzata Cieślak pracuje w 
Instytucie Włókiennictwa na stanowisku kierownika Zakładu Naukowego Niekonwencjonalnych 
Technik i Wyrobów Włókienniczych, pełniąc jednocześnie funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. 
Naukowych oraz zastępcy Przewodnic:zącego Rady Naukowej Instytutu. 

2. Ocena dorobku naukowego. 

Całkowity dorobek naukowy Pani dr Małgorzaty Cieślak obejmuje 19 publikacji znajdujących się w 
Journal of Citation Reports (JCR), 19 publikacji w czasopismach nie znajdujących się w JCR, 5 
patentów, 11 zgłoszeń patentowych oraz 9 opracowań naukowych w Instytucie Włókiennictwa. 
Sumaryczny IF wynosi 20, liczba cytowań (WoS) 50 a indeks Hirscha 6. 
Wyniki prac badawczych, w których uczestniczyła dr Małgorzata Cieślak były prezentowane na 56 
międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Ponadto, Kandydatka do stopnia doktora 
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habilitowanego wygłosiła referaty na 23 konferencjach międzynarodowych i krajowych. 
Dr Małgorzata Cieślak wykazała znakomite umiejętności w pozyskiwaniu funduszy na badania 
naukowe. Kandydatka kierowała, koordynowała lub była głównym wykonawcą w 22 projektach 
międzynarodowych i krajowych. Szczególnie istotne dla nauki i gospodarki były projekty kluczowe 
PO IG.O I .03 .0.1-00-004/08 „Funkcjonalne N ano-i mikromateriały włókiennicze", w którym była 

kierownikiem, oraz projekt kluczowy POJG.O 1.0.3 .0.1-00-006/08 „Barierowe materiały now~j 
generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska", w którym była 

kierownikiem bloku tematycznego „Materiały barierowe chroniące przed skutkami eJektryczności 
statycznej". Ponadto, dr Małgorzata Cieślak kierowała sześcioma projektami realizowanymi dla 
przedsiębiorców z branży włókienniczej. 
Działalność naukowo-badawcza dr Małgorzaty Cieślak została szeroko doceniona, co znalazło 
odzwierciedlenie w 38 międzynarodowych i krajowych nagrodach. Szczególnie ważny w tym zakresie 
jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który Kandydatka do stopnia naukowego doktora 
habilitowanego otrzymała w 2009 roku za wybitne osiągnięcia w promowaniu poJskiej myśli 

naukowej i technicznej, jak również Belgijski Krzyż Kawalerski „Merite de l' Invention" za 
działalność wynalazczą, otrzymany w 2008 roku. 
Habilitantka jest autorką 11 krajowych ekspertyz dotyczących materiałów włókienniczych. Jest 

ekspertem w The European Technology Platfonn for the Future of Textiles and Clothing oraz 
ekspertem zaproszonym do ewaluacji projektów w 7 Framework Programme, NCN i NCBR. 
Wykonała również 23 recenzje publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i 
krajowych. 

Dorobek naukowy dr Małgorzaty Cieślak stanowi istotny wkład do nauki i nie budzi żadnych 
wqtpliwoścL 

3. Ocena osiągnięcia naukowego na podstawie przedstawionego cyklu publikacji. 

Autoreferat dr Małgorzaty Cieślak prezentuje wykaz i omówienie 12 publikacji (1-12), 3 patentów 
oraz 1 I zgłoszeń patentowych stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej pt."FunkcjonaJizacja 
materiałów włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia" . Rozprawa jest 
tematycznym cyklem prac opublikowanych w czasopismach umieszczonych w bazie Journal Citation 
Reports (JCR) w latach 2003-2015. Publikacja (11) jest samodzielną pracą przeglądową, natomiast 
pozostałe publikacje (1-10, 12) są wieloautorskie, co wynika przede wszystkim ze specyfiki badań i 
konieczności wykorzystania wielu metod badawczych do realizacji nakreślonego celu. 
W dziewięciu publikacjach Habilitantka jest pierwszyn1 autorem, a w pracy (4) autorem 
korespondencyjnym. Wkład pracy Habilitantki w powstanie pracy jest dokładnie przedstawiony, 
łącznie z szacowanym udziałem procentowym, który w pracach 4 i 6 wynosi 35%, w pracach 3 i 5 
wynosi 45%, w pracy 1 wynosi 50%, w pracy 7, 8 i 9 wynosi 70%, a w publikacjach 2, 10 i 12 

wkład pracy wynosi 80%. 
Sumaryczny IF wynosi 11.72 natomiast suma punktów MNiSW wynosi 278. 

Cykl publikacji, patentów i zgłoszeń patentowych przedłożony do oceny jako praca habilitacyjna jest 
pod względem formalnym zgodny z Ustawą. 

Cel naukowy podjętych przez Habilitantkę badań naukowych dotyczący opracowania 
zaawansowanych wielofunkcyjnych materiałów włókienniczych o właściwościach ochronnych, 
ograniczających ryzyko w różnych obszarach ich zastosowania, a tym samym wpływające na poprawę 

bezpieczeństwa i jakości życia, jest niezwykle istotny. W realizowanych badaniach Habilitantka 
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skupiła się na ograniczeniu ryzyka powodowanego przez czynniki chemiczne (płynne, stałe i gazowe), 

biologiczne (organizmy szkodliwe) i fizyczne (pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne, 

promieniowanie UV, wysoka temperatura, płomienie). 

Najważniejsze osiągnięcia pracy habilitacyjnej. 

I. W zakresie ochrony przed lotnymi zanieczyszczeniami powietrza Habilitantka badała podatność 

materiałów włókienniczych do sorpcji dymu tytoniowego (ETS - Environmental Tobacco Smoke), 

który jest sklasyfikowany przez Environmental Protection Agency (EPA) jako kancerogen grupy A. 

Badaniom poddano siedem rodzajów włókien, zarówno syntetycznych jak i naturalnych, określając 

zmiany stężenia pochodzących z ETS nikotyny (NCT) oraz 3-etenylopirydyny (3-EP) pod wpływem 

naświetlania. Habilitantka stwierdziła, że wszystkie włókna sorbują nikotynę (Ncn i 3-EP, 

jakkolwiek podatność włóknin do sorpcji jest różna. Zmiany stężenia nikotyny we włókninie zależą od 

czasu ekspozycji na światło i przebiegają zgodnie z równaniem I-rzędu. Ponadto, Habilitantka 

stwierdziła, że rozkład nikotyny i 3-etenylopirydyny we włókninach można dwukrotnie przyspieszyć 

przez ich fotokatalityczną modyfikację za pomocą ditlenku tytanu domieszkowanego nanosrebrem 

(TiOi/Ag) bez obniżenia odporności włóknin na światło słoneczne. Opracowanie przez Habilitantkę 

dwóch metod wprowadzania aktywatorów do włóknin, pozwala na zastosowanie modyfikowanych 

powierzchniowo włókien polipropylenowych o właściwościach fotokatalitycznych m.in. we 

włókienniczych wyrobach wyposażenia wnętrz, co korzystnie wpłynie na kształtowanie jakości 

powietrza zanieczyszczonego dymem tytoniowym. 

2. W drugiej części autoreferatu, zatytułowanej „Ochrona przed mikroorganizmami" , Habilitantka 

omawia wyniki badań nad funkcjonalizacją materiałów włókienniczych w celu ochrony przed 

roztoczami kurzu domowego. Tytuł podrozdziału niedokładnie odzwierciedla treści w nim zawarte, 

gdyż mikroorganizmy definiowane są jako organizmy jednokomórkowe i termin ten nie odnosi się do 

roztoczy. Celem badań w tym zakresie było opracowanie modyfikowanych bioaktywnie 

włókienniczych pokryć podłogowych (WPP) i układów włóknin na rozwój roztoczy kurzu domowego 

Dermatophagoides farinae na podstawie eksperymentu hodowlanego. Głównym osiągnięciem 

Habilitantki w tym zakresie były badania kinetyczne zaniku populacji roztoczy w materiałach 

włókienniczych oraz wykazanie, że energia powierzchniowa roztoczy i wydzielanych przez nie 

alergizujących odchodów, kulek fekalnych, jest istotnym parametrem wpływającym na ich adhezję do 

powierzchni włókien. Głównym składnikiem błony perytroficznej otaczającej alergizujące kulki 

fekalne jest chityna, tworząca rozległą sieć wiązań wodorowych o dużej energii powierzchniowej, 

zwłaszcza składowej polarnej, co skutkuje trudnością w ich usunięciu z powierzchni 

niemodyfikowanego materiału włókienniczego charakteryzującego się również dużą energią 

powierzchniową. Zastosowana przez Habilitantkę modyfikacja antyadhezyjna obniżyła energię 

powierzchniową włókien i zmieniła proporcje składowych dyspersyjnej i polarnej, co w rezultacie 

ułatwia usunięcie z pokrycia podłogowego alergizujących odchodów. Modyfikacja bioaktywna 

opracowanych układów o zmniejszonej adhezji za pomocą mikrosfer polilaktydowych zawierających 

triclosan pozwoliło na skuteczne ograniczenie populacji Dermatophagoides farinae. Efekt ten jest 

przedłużony w czasie - kinetycznie kontrolowany - co jest związane ze stopniową degradacją 

mikrosfer polilaktydowych. 

3. Trzecim istotnym elementem badań dr Małgorzaty Cieślak nad funkcjonalizacją materiałów 

włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia były prace związane z 

ochroną przed skutkami elektryczności statycznej . Wyładowania elektrostatyczne związane z 

kompensacją ładunków (ESD-electrostatic discharge) są realnym źródłem zagrożeń. W wieku 

,,cywilizacji elektronicznej" zjawisko to jest niezwykle groźne, nazywane często „ invisible killer" . 
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Wynikiem przeprowadzonych przez Habilitantkę badań, zwłaszcza w ramach kierowanego przez Nią 
międzynarodowego projektu UPTEXEL, było opracowanie trudno zapalnych tkanin i dzianin o 
trwałych właściwościach antyelektrostatycznych z rezystancją skośną i powierzchniową w zakresie 
103 -1 o'*n i czasie zaniku ładunku t50<4s. Autorskim rozwiązaniem Habilitantki było opracowanie 
„testu krzesła", polegającym na badaniu rezystancji powierzchniowej i upływu dla krzesła obitego 
materiałami, jak również napięcia elektrostatycznego generowanego na użytkowniku krzesła, 

ubranego w odzież wykonaną z różnych materiałów konwencjonalnych, reprezentatywnych dla 
różnego położenia w szeregu trybo elektrycznym oraz materiałów z włóknami konduktywnymi. 
Opracowana metoda umożliwia ocenę wartości napięcia generowanego na użytkowniku krzesła. 
Efektem badań Habilitantki były równi.eż opracowania rozwiązań tekstronicznych pozwalających na 
włączenie w nie czttiników i stabilne ich zasilanie ze źródła zewnętrznego, opracowanie konstrukcji 
kostiumu i sposobu konfekcjonowania, zapewniającego stabilność położenia czujników. 

Podsumowując stwierdzam, że przedstawiony do oceny cykl powiązanych tematycznie publikacji 
naukowych, patentów i zgłoszeń patentowych stanowi w mojej opinii wystarczający, w rozumieniu 
art. 16 Ustawy, wkład dr Małgorzaty Cieślak w rozwój funkcjonalizowanych materia/ów 
włókienniczych, wymagany do przyznania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

4. Działalność dydaktyczna, organizacyjna, popularyzatorska i inna. 

Dr Małgorzata Cieślak prowadziła opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktyki w 
Instytucie Włókiennictwa jak również sprawowała opiekę merytoryczną nad studentami i 
doktorantami zaangażowanymi w realizację projektu kluczowego Nanomitex. Była kopromotorem 
jednej pracy magisterskiej oraz konsultantką w części merytorycznej pracy magisterkiej realizowanej 
na Politechnice Wrocławskiej. 
Habilitantka ma bardzo duże osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki, czego wyrazem są 22 
artykuły lub programy telewizyjne promujące projekt Nanomitex oraz 8 artykułów w czasopismach 
popularno-naukowych dotyczących funkconalizowanych materiałów włókienniczych. 
Dr Małgorzata Cieślak, kierując projektami badawczymi, zbudowała potencjał aparaturowy, 
obejmujący specjalistyczną aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań nad modyfikacja, 
funkcjonalizacją oraz badaniem fizykochemii powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem 

nanotechnologii włókienniczych. Efektem pracy Habilitantki jest również nawiązanie i rozszerzenie 
dotychczasowej współpracy z ośrodkami badawczymi i jednostkami przemysłowymi w zakresie badań 
interdyscyplinarnych, wykorzystujących potencjał badawczy kierowanego przez dr M. Cieślak 

Zakładu Naukowego Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókfonniczych . 

Dr Małgorzata Cieślak posiada jasno sprecyzowany dalszy plan badań i rozwoju wpisujący się w 
Długookresową Strategię Rozwoju Kraju, który pozwoli na dalszy rozwój kadry naukowej, zwłaszcza 
młodych pracowników, oraz rozwój polskiego sektora włókienniczego i odzieżowego. 

Reasumując, osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz szeroka współpraca naukowa, spełniają 
wymogi Ustawy. 

Przedstawiona do oceny rozprawa habilitacyjna wnosi istotny wkład do dziedziny 
funkcjonalizowanych materiałów włókienniczych, w szczególności w zakresie ochrony przed lotnymi 
zanieczyszczeniami powietrza, niepożądanymi organizmami oraz elektrycznością statyczną. Wyniki 
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przeprowadzonych badań są bardzo istotne dla specjalistów zajmujących się rozwojem tej gałęzi 

włókiennictwa. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyrażone wcześniej oceny cząstkowe, stwierdzam, że wniosek Pani dr 
Małgorzaty Cieślak spełnia kryteria określone w „Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 
późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2005 r. poz. 1365, Dz.U. z 2010 r., poz. 620; Dz.U. z 2010 r. poz. 
1228, oraz Dz.U. z 2011 r. poz. 455, Dz. U. z 2014 r. poz. 1388). 
Perpektywiczne plany badawcze Kandydatki do stopnia naukowego doktora habilitowanego są 

bardzo interesujące zarówno z punktu widzenie naukowego, dydaktycznego i aplikacyjnego. 

W mojej ocenie dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uzasadniają nadanie stopnia 
naukowego doktora ltabilitowanego Pani dr Małgorzacie Cieślak. 
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