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Rrctnzjt rozpn~'Y 

Rec:cnr,ia niniejS211 dotyczy rozprawy, która ma SllUIOwić podstawę do ubiegania si~ o 
stopień naukowy doktora hahilitowan<:go. Rozprawa ta została opublil(owana pr,.ez Oficynę 
Wydawniczą Poli~hniki Opolskiej w roku 2014. 

Opiniowana praca skloda się z I O rozdziałów poprzedzonych wstępem or.a 
7.akollCzonycb podsumowaniem I v.nioskami oraz z typowych uzupełnień. Wykaz 
wykor:cySUlllych źródeł lileraturowych ,.ami=czony jest na końcu każdego rozdziału. co 
niewątpliwie jest korzystne z punktu wid,.enia CZ)1elnika. sprawia jcdruik pewną trudność 
pr,:y całościowej ocenie tych t,ódel. We wstępie Autorka przedstawia skrótowo podstawowe 
cele. pracy. Rozdział I pośv,,'lęcony jest genezie i podstawowym aspektom zagadnienia 
zagospodarowania odpadów ściekowych. przy czym znaczna część przedstawionych 1u 

danych liczbowych o))łlrta jest o badania v .. ·łasne Autorki. W dość krótkim rfl7.d.7JaJe :! 

przeglądowo scharakler)•7.o\.\iane są palh"-a 2, odpadów. rożd1.ial 3 taś zawiera infonnacj~ 
dotyczące warunków i cha.raktcrystycmych 4SPek"lóW \.\'Spt')łspalnnia paliw z odpadów w 
cementownianych piecach obrotowych do wypalania klinkieru. Dwuslmnic(l\ł,')I rozdział 4 
?.fl\Viera :tuto-rski. k.omph:.k.St)WY schemat postępowania przy wytww-1.aniu paliwa z odpadów. 
którego renJizeteja st300Y.i głóv.'Oą lct.ę prucy. Rozd.1.ia l 5 jest związany z tą tezą ł do1yc1.~ 
koncepcji doboru odpadów. a ściśh:j v,:ytwarza.nia no,,•ych paliw dla ccm~n,ownianych 
pieców obrotowych. pri c1. zmieszanie osadów .Scidmwych z wybranymi komponentami \\ 
postaci w7,bogaoonego mułu ~glowegt), mąc1..ki mięsno-,kosmej lub trocin. prą 

wykorzystaniu także dodatku ,viążącego. W celu obliczeniow·cgo wy;:naczen.ia proporcji 
pomiędzy poszczególnymi składnikamj w·ykonano komputerowi) analizy nurneryc1ne 
posługując si~ metodą algorytmu genetycznego. Bardzo nb$zemy rozdział 6 (44 strony) 
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związany jesl z przemysłową technologią twvrtcnla paliw z odpadów ściekowych. Uudunia o 
różnorodnej rct!aaci. zaplanowane. i przt>prowadzon,c osobikie przez Autorkę. mują tu 

ko~"" p<>stać prakcycl.rlĄ, uwzi;J~niaj'lC'I a,ly cykl p<odukc)jny. Szczcgólr1'l """ll~ 
z:v.TO('(lnc, M proces suszenia odpad..~. poda.i~ rt7.ultaty "iclo·warianto~•~·cb pomiMO"'YC-h 
badań wlaS11ych. Pnedstawiono calcże konc"!'<)~ linii cechnololli<in<:i do produkcji paliwa z 
odpBdllw ,1rJ.1. dokonano a.n.ali.cy· ekonomicznej 1ego proce-su. Ro1.d7jał 7 po$wiecony ji:~1 

badani(lm wb1.~ciwości paliw 2. ódP*lów ściekowych, a zwlas1.cZ11 wybranych wlsściwości 
mergeryanych.. fizycznych oraz l.',iązanych t aspck.tami ~"'iskowymi. Autorka 

przed$taw1ł11 1u porówna\\'Cl.O wyniki \liielu dol.:,onanrch analiz pomiAro"')-Cb z odpo"'icdni.mi 
komanar1.ami Obszerny rozdział 8 ma konkret04 lrmat}'C7JU\ postał ttd1nologic1J1Ą '/ uwagi 
n.a analiz~ wpł)·wu spalani11 rozpatry"•any4•h uprzednio plłli\.\• rut jakoSt klinkieru 

produkowunego w piecach ohrotowych wspbl~puhtjących te p•tliwa. Również 1u. p<'J 

wst~nym rrLcglądzie literuturov.·ym. tme<.bta\ltionć i.ostały .... -yni~i rozbudowanych b3d3.n 
,..,,fasnych n charaklcrzc 13boratoryjn~m oraz półtcchniczn~m do1yczące v.'ł3$(;:i,..,-oki klinkkru 

oraz - ,.., mn~js.zym zakrt'sit o:mcn1u. Odmic11Nl postać. 1 uwagi na temat)'k( badan. ma 
kolejny w,d,ial Q dotyczący spalania paliw • odpadów ściekoW)'eh w koelach rusz10wych. 

Autt,rka rr,.cpn.,wadziła te.'ily ich spalania w instalacji laboratoryjnej Polilcchniki ~lqskicj 
.malinaj(ł4.' alównie ~mi~j( suhsW1cji s:z.kodliv.')'ch. Ostatni ro:1.dTJ.ał merytor)'c;,ny JO. u 
...:harallcrtl." o~fo;zcnio"·ym. Lwi.\z,any jem 1 oceną jakości paliw. Aucorb zaproJ,{UK>,,1łla 
~-ginal"" P'"'cdw; kompu1erową doboru <lwal.1ef}'Slycmych paramctrow par; .. -. Z 

odpadów pt1.)' \lo)'korzystaniu nov.•atorskich metod obliczc:ruowych. w tym tzw. m<>dclowW1ia 
rozm)1ep.o, prci.entując także V.'}'njkj ilustnu;yjnych obliczeń. KoJlcz.ący prace: pwt.k1 
zatytułowany Podsumowanie i wnioski 1..a .... •1m1 zestawienie zrcnlizowWJych badtm wraz z 
odp(łwicdnimi. iruc:n:.sującymi komcnwzuni. 

l.h,~i rcdakc~j nt ottt,lnc: 
• Pmc.t jes1 hard;w ott~?.cma i uwazam. k jako rozprawo habilil&C~jn.a rno~łahy mice 

1.mo bardzit:j sl.onJcn~l)wuną_ zawurt(ł$(:. Wiele z.awartych w prac}' informacji jest 

nicw,\lpliwic ba.rdzo intcrcsując)·Ch i wat:nych., nie są to jednak zawsze v.·iadomoSCi o 

po.n:..:i nia:bt;dnej dla ca.lOSC'i rozprawy PNne st\\i<nb.cnia.. nie-wą1pli"ic hardw 
i!ott.>ł.nr. są 1. Loki pc.,,..,urtanc: "'iclokrotnic. ,o też nie je~. moim zdaniem. nic1.~. 

• Vi,: mClnografii ,,,ys.tq,ują. dość niel:c.:wc :,.se~ i całkuwicic ")tłumacza.Inc . ustni...1 
rcdul.cyj nt i j~zyko,,·(-. u najważni~js.1~ z nic.h to c:t.a$i:m Jośc pr1:ypiidk{'lwc ~rnwiani&? 
pr1.c,:inl.:{1w oraz nic:.<:hyt aozumiała konwc:llCja stOS(1\ltania akapitt~w. Nic j\:Mi:m 

tak).c 1."ole-nnikicm u:żywanilł ,..,, opracow1U1U..:h naul;ow)...:h ...:1.asowni"clv." I l''ilf)ł,,c 

h~,n~ moogi ej . co SJ"ir:W~ c;,.nie v. td.)C~ rozpra,,-,. ma micj~i:. 

l lwn~i 1i:d;ił,(.')JO t' SZl'.11:~l'•ll~wc ( ,, :,.·hran\· 1: 

• <..'il'pk1 mi: je.st wd1ujcm t'n..:r~ii, .:.i .k<lyn1c J('dn~·m '/~ srus\1b,)" ji:j przekaz~ \,:mia! 
• \la ry~ .. ł). :o1r )-l. ic~t hl~J n.'I skali 1empcrntury. 

• / :1\\ ;,m1S.: CO: ,, 1~1h 1 I , .'itr :06. dotyt· 1) 1.:h) lxi spalin su..:h)i:h ( .. ide lei lr,:k ... 1 11a ) l!. 

17H-17S. 

• \\\ja..~nii:mr: na ~,r. I I"'· J. ~~ Jest ni&?zł',yt lwzumiałe . 
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• Sa~óv.-ck tab. 7 .8. Sit. 132, jtst nicprccp.yjny. 

• Na str. 1.\8 jcs1 pc-wna njekonsekwrncja w o:r.nacz<:niach - dotyczy to rys. 8.1 orał 
tekstu z nim związanego. 

• O:sutnk zdanie na !t-U. 141 je.st niekompletne. 
• Bardzo cick.av.1e ~ntOSl:i znajdujące sł( na str. 161 po"iMy b)'C ~1U'tc w odr'('bnyin 

podrozdział<. 

W podsumo"'aniu st\\~crd7.am. że bard:,..o obszerna ro1.pta\\'a autorstwa Pani dr inż 
~·1:il~ur.auy Vlzortk jeM moim zdaniem nowatorska oraz intcre,.ujqca. 1.ar6\1tno od sU\my 
n~ukOY.'t!j. jak też 1cchniczno - praktycmcj. Praca ma oryginalną fo,me. jej an:hitdctura jc~t 

li~icma i "yrazista. a P''t!l..C?qólnt ro1.d;,jaly 1wor74 naiuralny. logiczny c14g. Do Zll"'IU"losc, 
td.stu rozpra"-~· uwni mcl}1orycmych nic z.glasza~ chciałbym natom.ia.q podkr\"$lit.: 
ll3.IWllł.JU<jSZc os.iągni(('ia naukowe- Autorki. a mianov.icie: 

Opracowanie ogólnego modelu post~powania pr-Ły N •orzcniu paliw z odpadów. 

Opracowanie numerycznej procedury oprymalizacyjnąj do okrdlania f10SU1Ci palhWI , 
odpadów J>r'I.)' wykorzyMMiu algt>ry<mów gcnctyc:,nych. 

()praco\\'lll1ic metody "'1''tWa17..anla paJiw z osadów kicko""·ych. a z~·ła.szczo ich 
SUSJ.tnia ,,,ysokotcmpmnurowcgo oraz narur:a.lnc,o. 

7.aproponowanic numetyClnt:i() systemu oceny jakOSCi pali"· pr~· ":vkorzyswuu 
,.a.sad logik.i ro:r.m}1C'j . 

Prz.cpro":adzenic s.1.ezegóło'"')'c.h badań właiciwości paliw 1. ,)dpadów ściek1.iwych 
oru;,; wpływu ich spalania na jako~ kJinlieru. 

Biorąc pod uwili( zakres rozpta\.\')', jej noW3101'$two, 1A·nnośc n.aukową. zakres 
prupro'IA'adzony;;h analiz c:k.spr:t),nmialno-pomiarowycb i modelowo-<>bliczen.iow·:•ch oni.z 
ich 1,1,nikliwc>ść., jak tc.t. uw1.ględnjając ,,,_:spomniane jut orJginaloc osiłWJłi~ Autorki ,'ml.I. 

molH"'-ości ich prak1~·c1.neio wykorzystania $1wicrdz.am, i2 moim :,.daniem opini<'""11na praca 
1-:mi dr int.. Małgor1.Aty Wiorek całkowicie spełnia Yi)'fflagania su1wiane rozprav,,vm 
habilimcyjnym. 

O«a• uloksztahu dorohku ... ukową:o 

Pani dr ini.. Mułgort..ata Wzon.-J.. W:uilczyła w roku I QQS l luJia na \\'yd7.13k 
~1cdmnkmym Politechniki Opolskiej w ramach kicn.mku lnz.yniL-ria ~rodn"iska. a JeJ pn:t(.·1, 

,lyplt.imowo. l.wi4zaim hylu , 1.'ltti~ją ;.uniec~~1,t;,4·1, pr;,y spalaniu w pn:cu obrotowym opon 
-..11 111).:łłt~o,vych. v.: rnlu !OO'.\ Kandydatka uzyskctla :;1opieri l.loktoru nauk lct:hnk;,-ny(h pn 

o~ronić prn,y pl. .. En,:t~\.'ty,1.nc ,1,,·-ykorzystanic o:-.ad,h\ ,;c1dowyd1-. ltt>rl'j promt)h•tcm łt~ I 
rror J.r hab. im". 1~m I m1\JCV1.sl1. w lauich 199Q ~oo:: Ka.nd~datk:i rruc~•\\Jia w Opvlu \\ 

ln,1~ 1udC' Min.!raln~ .:h \.btC'n.ał\"\'' t:sudo,, Ian~ t'h. poa41l:o"() jako sfl("\.·t:1h sta J~. int) nt\'rn 
,rod,,u·i:,.ka. n ro uz~~k.lniu ,;tt-.pnia do}aora j:tkl-. :u.fiunkt. W tym o.a.,ic 1.M.' ,H.'.SlniczJła t.tl;.c.· \\ 
:-1udiuth .:lllktur'dni:kil;h JU1 Wyd?.iuJi: Mcchanic,.nym PO. Pod konie(.' rnku 1003 dr 111:i 

T',.·111l~(1r.ana Wzorek wslału zatrudniona t1J1 !Uunowisku adiunkaa w Kat«lo.t! ln>.ynicril 
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Pn,<csowej Wydzi•łu Mechanic,.ncgo Politocłtniki Opolskiej. gdzie pracuje do chwili 
obct'I\Cj. W mi~dzycusie Kandydatka odbyło mż w University of Pavia (Wioch). w dwóch 
nicmiccl.icb firmach p,um)·słowych i dwóch opolskich, brała udval w szkoleniu nL 
zanąd2Jlllia projckt.1mi społccrnymi. ukończyła także kurs pedagogiczny. 

W pracy naukowo.badawczej Pani dr in1 .. Małgort.ata Wzorek poc:Z4.tkowo zajmowało 
się wspomnianym j ui spaJ8rucm opon wnoc:bodo'4')'th. a na_gępni~ c.nergetycmym i 

materiałowym wykor,0-"SWliem odpadów. 1 zwłasza.a osadów śc.id:o"·ych. w ~te 
"''YPalania klinkieru Maz iwią7.A11ą z rym emisją 2anicczyS?.czcti. BadMlia o 1ej J'.'Ol"luc1 
dopmwadziły do ,'ifom1uJov.uio rozprawy doktorskiej ora1. UZ)•slcanUł patentu do1yc1.ą.:tgo 
formowani.a rozpatrywanych odpadów w granulat Wielową1kowe analizy ck.iperymnita.lnt 
oraz oblkttniov.'<' umotJiwiły uzyskanie rnulllltów me tylko bardzo in1eresujących od lltron~ 

po:1.Nl"''Cz.cj. ale 1.akżt- mających istotne mac.unie praktycmc. Po uzyskaniu swpnic doklor'II 
dr in1„ Malgor,..ata Wzorek kontynuowała w .11posób roz.,zer-rony. m. in. w ramach projektów 
badawa.o-n;:,zwoj<>\.\')'Ch. dotychC?JłSOwą działa.lność naukową. Istotnym osi.ągni~icm 

Kandydatki jest tu SllDO\\i.~o badawcze v., skali półt.edmic:mej l\o\iątant i wytwarzaniem 
paliw z osadów. k1órego ciekawym cJementm, jest m. in. SU$Z4fflia ,ionecma. Badania nlld 
wykorzystaniem energii solarnej do suszmio odpadów były naSll'pnic kontynuowane w 
ramach współpracy z tureckim Unh1i'Cf'Sytctcm w Aydin. Kolejny etap działalności naukowo
bado~ dr in2. Malgomiy Wrorel< to 2apdnierua ~ ,-y korzystania odpodów 
hutniczych i kotłowych. głównie do produkcji betonu, ,.e szcugólnym uwzględnieniem 
obecności zanieC't)'!IZC2eit metalicznych. Kandydatka zajmowała si~ nas1ę_pnief od strQny 
ekologicznej, wykorzysuniem gruzu budowlanego. a tal(2c zagospodarowaniem 
cocrgctyctnym if.J.ZU \.\)'Sypiskowcgo oraz - ost.mllo .. "')'korzystaniem komunalnrtn 
oc1na~;a1nych t.ródcł ~erg:ii. Wsiys1.kic ~)111.mione zagadnienia 54 interesu~ i IA'V.nc od 
s:trony pomawcuj, ak pa.edr wieym'.im maj4 one bardzo istotne znaczenie praktycznc. Jc:11 

to. moim zdankm. niezwykle pozylY"'o'n& i zasługująca rw wyróżnienie cecha działuJnoSCJ 
nauko\lio--badawcr.cj dr int. Małgorwy Wzorek. tym bardziej, te w każdym clem,encic tej 
działalności " )'st,;puje v.'ą!CI: środo"'isl:o"}', 

Formalnym rezuJouem działalności naukowo--bada"''CZ.cj Kandydotki są publikacj t 

nauktlWC w postaci nnyku!ów i rcferat6Yt' konferencyjnych. których licrba jcs1 Jośc znac·1.na.. 
Przede wsz~stkim dr int_ ~fa.ł~orl.A14 Wzord. jest współautorką wydanc-j w r. :!010 pr1cL 

Oficynę Wydawnie1-ą PO monografii naukowej ...2równowld.ony rozwój w f:O~podurc.:.• 
osadami Sdekowyn,i .. (5C)O/o ud1.ialu), jc:st Ulkt.t aolotką luh '"'Spółoutorką 24 arty"-ut.-l,, 
naukC1'-'')'Ch. z kt,lryc,.:h lO to rrucC" samod.7.łclnc. 11 artykułów (5 samod.1.iclnychl w:;;1~1łt) 

1Jpuhlikowanych w u.a-.opism3Ch r.alicZllłlyt-h <k, JoumaJ Cilation Rcpon.s.. pozostwc 1~ 

1.J1mirS2czono ,\ \\)'d:w.1lic1w11,·h nauko,,'0-lcthnicznych <mu w 1.csz,1ach nauJ..C\,,~ c,.·h / 
dwoma wyjątkami wszystkie te pmcc ws1.aty ,,publikl'lMUk prze.z Kand)dn1ł:.ę po uzysknniu 
:;topniu doktora Ur ml.~ Mnł~or, ... :u.s Wzorek jest autorką luh \\'spólau1orkJl 17 refernlO\\ 
opuhW..O\\;tn~·\'.h \\ n'l!lle:iałuch kl>nfc:m::KyJnyi.:h. \\; t~m 8 Twi~ych , koni~1wpun1 
m1((11ynarodow;-·m1. 12 pozytji iaS o charak1cr1,c publikacji nauJ,:.l,)wyc.h. 1.iuniesUzony,h " 
do~1an:1,onych mi materiałach. wsmło zakwalifikowanych jako ro1.d7.ialy w monu1Pali11ch 
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wydanych w J. r,ol:Sltim (9 poz.) oraz angielskim (J poz. ). Nie za budz.o mogę na1omio.s1 
irozumreć. dlaczego w Kandydotk• w materiolacb tych podlllo (Autoreferat. w . 16). te no JCJ 
dorobek sl<lada się 58 anykuló" . Nie nnienia 10 faktu. t< ogólnie publikacyjn)" dorobcl< dr 
n\Z. Malgorz.at)' Wzorek oalety ocenić zdecydowanie pozytywnie. 

l.lodatkowym aspektem przcmawi•jącym za w. pozytywną o,:eną dzialalno!ci 
naukowej K.andydatld j,eSI Jej akt~'\\nośc w i:haraktcru opinic:adawceym. Dr in1. Mał~orzala 

\\-'zorek m:cn1.ov.<ala anykuły 1MÓ...,110 U3.jowc (Prace IMtytutu Ceramik..1 i MatniaJóu.· 
Budou·lanychJ. jak 1ct - co niezwykle istotne - dla czasopism zae.nn.icJ'nych (Energks. 
Enviromnemal EnHineering ..u,d Managemcnł Journal. Afiicun Journal of Environmmtal and 
T«hnology). byhl tez w lata<h 2004-200~ ckspcnem do spraw g<~ odpadami 
Plu1fonny Innowacji Technolos.icmej Resionu Opoł~zczywy. lłlotnym S.wiadtctwcm 
osiągnię-( o J)MlKi naukowej Kandydatki "' laku nagrody 1..a te osiągnię-cia Dyrektt,ra 
lnst)1UIU Mineralnych MateriJllów Budowlanych (200)) oraz Rektora PO (2008, 201 O. 20 D I 

Kandydatka jw. w okresie studiów wykazała się olaywnoicią organi1.acyjnq, ~t4c 
jednym • 7Jllozycieli Studenckiego KN EKOfNŻYNIER. Podczas pracy w Politechnice 
OJ,olskicj brała udział w Ofi81U>.acji dwóch konferencji l>ran%owych dotyczących technolo~ii 
materiałów budowlanych oraz trzech 'SefflUllriów naukowych. w tym jednym o chal'31:tcr1.C' 

ćyklic-mym. i:wi.ą.ianych z intynicrią chemie~. Dr inż. Małgort.ata \Vwrek uczestniczyło 

ró"niez al°ty'<nie w proa,amacll popula.ryzujllCY<h naukę oru promujących Wyd,jal 
Mccbanicmy PO. jak tct w pracach we"n~ycb komisji wyd:zilllowych. Za procę w jednq 
i tych komisji Kandydalu otrzymała nagrodę rcklonką. Od rołr.u 2012 dr in;_ Mal~O\?au 
Wwrck pełni funk.ej~ koordynatora wydziaJowego prl)grumu Erc1Smu.", w 1ym 1el roku 
u,c7~StJlic1yła w projekcie inv.'CStycyjnym prov.-adzącym do po""'Stlnia nov.~ l.ahonart'mum 
anali7. instrumentalnych, którego została kierownikiem. W rw:nach organi1J1cyjnej dzi11II.Uno~i 
naukowo-badawczej Kand)·daib UCI.C$Uti.c:iył& akt)~"llic we v.spólpnKy zarówno , 

j~dnostkumi kmjoW)'mi (Politechnika Sllł,!łka. lnstytul C.etumiki i Materiałów Budowlunych I. 
ja1 też 1~icżn~n,i (Vni"'-crsytcc Adnan Mawktt:s: w TurcJi). jest tal:.J.c- c'/łcinl.ii:m 

ln11:nu1iunnl Sólid \I/mm: 1\ssocintion. Or ini. Mala;orata Wzorek oli«nie jest równie? 
~1.k1nl!em opolsl icj k.cgionlll~j K.,,misji do Srra"· (kC"n OddziM~'"'' ania na SrodiW,i:.k(1. ,1ali. 
leż zespołu konsultac)jnego do !iprJw gosrxid.arld odJ'i'damj Rady Mia..-:us Opola... i'...a 
Jnalalnct!it t,rgllJli.7.acyjnĄ Kandydatl:tt" r. 20 ) ) ntrl)małs nat,;.rodt Rektora PO. 

PoJ :tum1m uj~c t>r~ani:rx~ in~ A:•:pck1 działalnośc: 1 dr m1.. \1ul~t.Wl',.at) \\ l'.ord 

$h\'i1.·rd .... m11. >c moim zdMicm KanJ)·datl:a wy~u.,Jtła ~i~ wyn'1żniaiąi:ą aL:tywnl1~i:i 1\ 
\\11.·11~w~1Lu,\c., rostac1. 1.aor"' n.ale?~· ocen,C' tym ~ mym hardto po1.y1~ \\ni<.·. 



Onno uk1k>ztahu dorobku dydaktyczn•R• 

Or inż. ~lalgorzata Wzon:k była i i""' bardzo aktywna tal<u " l.sl'.rt~ dmll11no<ci 
dyd&kl>-C7.ncj. Pro"-adz:ita i pm"·adzi azcrqi zaję( "-')'Uadov.·ych. semhutryjnych. 
(\\·1C1.enioW)·i:h, łntx>ratoryjnych or111. projektowych zv.~ązanych z inżynierią środowisk11 ttrJlZ 

z inżynierią rn)1..·esową. Na !łlCZcgólnc v.-yró%nienic wtuguje fakt prlygotowama i 
pw"W.c:nia szct.ciu spccjalis1ycznych wykładów autorskich o rostaci: monittlrin.,-: 
s.rodn,.~·,ska. prumy$lowc żródla zanieczyszczenia powietrza.. "'°'brane- zagadnienia l 1«hniki 
odpylania.. przemysłowe, spalanie paliw, me1ody ochrony środowisU.. teoria prot:e~w w 
mżymQrii Srodowi~ka. Co hard7J) n1oim zdaniem isrotnt. Kandydatka prowadzi oprócz tego "' 
i~Lyku angicl.sJc:im - w ramac-h programu Erumu.s - wyk.łady oraz C'\o\icunia tablicowe 1 

l~r.uoryjnc z pri'~mio1ów: fucls combu.ttion in indus~ . process and teehnology M 
prodm.·tion. en\'ironmenul engineering - •pphcation proor,~. Również w j . angielskim dr 
inż. Mulgorzata Wwrok wygłosiło w la!3Ch 2008-2013 kilkanaście W)·kladów w psnnor.ikich 
LK:tdnit&Ch z.atcranic-1.nycb fl.iniwcr~)'lety w Waltncji - Hiszpan.i.a. AaJbori ~ Dania. ln$li1uto 

d< Combra • Ponuealia oru w Turcji: Adnan M<ndcm Univcnity. ,,...,bul Technical 
l!ni,·cn.it)' i Gazi:uuep Univcnity). Przedmiotem wykłaoów były 7Jlilldnienia Z"ił\Z41W „ 
1cx:hn,llogią i wykor1;y~tanicm odpadów, a zwłaszcza osadów ściekov.'Ych. 

Kllndydalł(a była opie\unem 3-0 p,ai dyplomo"1·ch ~ oraz inżyni<nl.ich. 

1. tZ<.-g<' ~ie doprowadziły do powstania publikacji. Jedna z p,,,c w.ysl:ala nai;ri~ 
Mar,zalka WojcwódZtwa Opolskiego. kolejna ,a~ Joslala si~ do finału konkursu na najkp,,ą 
proce. mugistersk~ 0(1!0S20nego pr1.cz tirmc ABB. 

Bardzó moim lm:nicm istotnym o:sjĄgnięcicm ~ ·daktycmym dr inz. Maltlor1...11r 
\V1.or1.·k je~, wspólaulorstwo jednego podręcmika akademickiego oraz jcdlltgll skryptu. Ohic 
le po1.ycjc zoslaly opublikowan• przez Oficync Wydawniczą l'olil«hniki Opolskiej. I.u 
dziolalMśt d)Jakl)·c,.ną Kllndydalka u<rZ}mala w r. 2012 i 2013 na&JO(le Rektora PO. 

W pod.sumo1,Ą;1U1iu tego fragmentu opinii stwierd7...am. t.c dorobek dyJ.aktycmr dr inJ:. 
MałKOr7.tll)' \V:wrtk należy tu także ocenić pozyty\\nic. u nawet lmrdzo p(>1.}'łY"'"'llii: . 

Oo<latko\\'O 1Jl ta.lim S-t\\'ictUzcnicm prtcma"•ia fakt, tr Kandydatka hruła bardzo ak1yw1\f 
ud1.W " al.c,3"h promując~·ch inzynittlę- prottSQw~ oruz gospodarl~ odpadam, , 
sk1crowanyc;h m. m. do mlodzje;:y s1.kól średnic-h w Opolu. 

PocbumCJwan~ .. ••i~k koól'O'ł' y 

Jnk wynil.a 1. przedsti.mfonych P''w~·t.t.'.i infom111qi i cfo1yci1w~ch ich m,,i.:h 
lnnh:111atl). Jr in, ~·fal~orzata W1.md; w pełni 11,sługuje m1 pr1..yzn:1ttic Jc1 Sh>prtiu dok111r:1 

h.Jł'-i li10,, :t11ego ~:uKł~ Jatka prz:c;J..·u.av~ i łi.1 bardJt• interes.u)~'\ h) q>t.t."t; hah1i U;)('~ jną. 5.:.1,•r:J 
ti~f\i:,,,; ii: oceruam ; dccydowanu; po~'l)'Wnic I która. moim ;Jan.iem. /a\,itT.ł W)'f'.i.1nc

dc1ncn1y no, ... ·osc1 oauk(nvcj. spclniując US18\\.'<l\\'Y warunek znaczneg.(, wkłBJu Aul(11-a ,,. 
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rozv.·ój wyhnmcj dyscypliny naukowej. w C}'m przypadku lnt.ynicńi Środowisk.a. 
l Jzas.adnicnic:m ,ego stwierdzenia są m. in. wspolt\lUanc jut po .... yuj g.łó\l,nc oryginalne 

osiągni~i4 naukO\lt'e 1""-iĄunc z prz.cdsta\\·ioną rozprawą hahilitacyjną. Ró"'nid caU.:o .... it~ 
dorobc.-k naukowy K.andydatlu spdnia tak.1.c. moim z.daniem. drugi wymaga.ny u.~wow~ 
\\'aJ'Wltk „ZJt.acz.nego dorobku ruwl:owcgo". Bardzo iS1otoym C'lcmcntcm Jej osiągnięc 

naukowych. u u,l<ż.c d)·dak1ycznych. są f10nadto efekty współpracy mi~ynarodowcj. 
S\\oiadC"U\CC' o uznaniu. jakim cieszy si~ Ona w i woun środowisku naukowym i uwodówym. 
Poi.tuluk 1..i1em podjęcie dcq?.ji o D.'.ldanie Pani dr inż. Matsorzacie W1.mck s1opnf3 

nauk<t\lt·e1,>o doli:iom hablli10 .... '8DC'go w mrcsic dyscypliny Inżynieria Środowiska. 




