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R E C E N Z J A 

osiggniQcia naukowego: „Wtasciwosci pigmentow organiczno-nieorganicznych i ich 

zastosowanie w kompozytach polimerowych", pozostatego dorobku naukowego, 

dziatalnosci dydaktycznej i organizacyjnej Pani dr inz. Anny Marzec w zwigzku z Jej 

wnioskiem z dnia 26.04.2019 r do Centralnej Komisji o przeprowadzenie post^powania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna 

1. Podstawa opracowania recenzji 

PodstawQ przygotowania niniejszej recenzji stanowity nast^pujqce dokumenty: 

- pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutow w sprawie powotania mnie 

na recenzenta wniosku dr inz. Anny Marzec o przeprowadzenie post^powania 

habilitacyjnego, 

- zlecenie z dnia 30.09.2019 r., Dziekana Wydziatu Chemicznego Politechniki todzkiej 

prof, dr hab. inz. Matgorzaty I. Szynkowskiej - umowa o dzieto nr W3D/116/H/2019 

- kompletna dokumentacja wniosku dr inz. Anny Marzec w postaci linku do pliku 

archiwalnego w e-mailu przestanym dnia 3.10.2019 r. 

2. Informacje ogolne - wyksztatcenie, przebieg pracy zawodowej Habilitantki 

Studia magisterskie o specjalnosci technologia chemiczna Habilitantka ukoriczyta na 

Wydziale Chemicznym Politechniki todzkiej w roku 2008. Podczas wykonywania pracy 

magisterskiej opiekunem byt prof, dr hab. inz. Marian Zaborski. 

Prac^ doktorskq zatytutowang „The effect of dyes, pigments and ionic liquids on the 

properties of elastomer composites" („Wptyw barwnikow, pigmentow i cieczy jonowych na 

wtasciwosci kompozytow elastomerow") Wnioskodawczyni wykonata na macierzystym Wydziale 

oraz w Laboratorium Inzynierii Materiatow Polimerowych Uniwersytetu Claude Bernard w 

Lyonie (UCB). Promotorami rozprawy byli prof. M. Zaborski i dr Gisele Boiteux (UCB) oraz 

promotorem pomocniczym - dr Olivier Gain (UCB). Obrona rozprawy odbyta si^ 16.12.2014 r. 

i byta realizowana w ramach umowy „cott/te//e". 
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3. Ocena osiqgni^cia naukowego Habilitantki 

3.1. Informacje ogolne dotyczqce zgtoszonych do oceny publikacji naukowych Habilitantki 

Wnioskodawczyni zgtosita do oceny 9 artykutow opublikowanych w czasopismach z listy 

JCR, ktorych dane bibliometryczne zebratem w tabeli 1. to prace w wi^kszosci wieloautorskie, 

a udziat Habilitantki mozna ocenic jako bardzo znaczgcy, co potwierdzajg odpowiednie 

dekiaracje wspotautorow. Wnioskodawczyni jest takze wskazana jako autor do korespondencji 

we wszystkich tych artykutach. W tym miejscu pragn^ wskazac 2 istotne niedoktadnosci, ktore 

zauwazytem w trakcie analizowania dokumentacji: 

- suma udziatow wspotautorow publikacji HI przekracza 100 % 

- suma udziatow wspotautorow publikacji HVI wynosi 100 %, pomimo braku deklaracji 

procentowego udziatu B. Szadkowskiego. 

Z tego powodu udziat gtownej Autorki tych pozycji zaznaczytem w tabeli 1 pytajnikiem. Sprawa 

ta wymaga zatem uzupetnienia przez Wnioskodawczyni^. 

Dodatkowo, na rys. 1 zamiescitem dane bibliometryczne dotyczqce dotychczasowych 

osiqgniQC Autorki. UwzglQdniajqc stosunkowo krotki okres jaki uptyngt od publikacji 

wczesniejszych artykutow, jak i tych, wskazanych jako osiggniQcie naukowe (wszystkie publikacje 

z 2019 r. - tabela 1) mozna uznac ten dorobek za dobry o umiarkowanej cytowalnosci. 

Tabeia 1. Zestawienie publikacji Habilitantki przedstawionych do oceny osiggni^cia naukowego 

Publikacja/ IF Udziat, % IF*udziat Liczba Rodzaj Uwagi 
rok wydania cytowan artykutu 
HI/2019 4,978 60(?) 2,987 (?) 5 zrodtowy p i ) 

HII/2019 2,972 65 1,932 2 zrodtowy -
HIII/2019 3,060 55 1,683 1 zrodtowy -
HIV/2019 3,767 65 2,449 2 zrodtowy -
HV/2019 3,060 65 1,989 3 zrodtowy -
HVI/2019 2,972 65(?) 1,932 (?) 0 zrodtowy 7 2) 

HVII/2019 3,164 65 2,057 2 zrodtowy -
HVIII/2019 3,780 65 2,457 2 zrodtowy -

HIX/2019 3,164 95 3,006 0 zrodtowy -
Suma 30,917 20,490 (?) 17 

suma udziatow autorow publikacji wedtug ich deklaracji wynosi 110 % 

brak deklaracji procentowego udziatu jednego z autorow (B. Szadkowski) 
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Rys. 1. Kopia wydruku bibiiometrycznych danych Habilitantki uzyskanych z bazy Web of 

Science (stan na dzieri 30.10.2019 r.) 

3.2. Ocena osi^gni^cia naukowego stanowiqcego istotQ wniosku habilitacyjnego na 

podstawie autoreferatu i zatqczonych kopii publikacji HI-HIX 

We wstQpie do swego autoreferatu Habilitantka omawia rol? i znaczenie srodkow barwiqcych 

w technologii roznych produktow zwracajqc szczegoln^ uwagQ na ich form^ nierozpuszczainq -

pigmenty. Pigmenty zapewniajg uzyskanie materiatow zabarwionych w sposob nieprzezroczysty, 

CO jest szczegolnie wazne w przypadku wielu wyrobow uzytkowych z tworzyw polimerowych. 

Zasadniczym problemem jest stabilnosc barwy pigmentow w podwyzszonej temperaturze 

podczas przetworstwa mieszanek polimerowych oraz uzytkowania uzyskanych z nich 

produktow, kiedy sq one narazone na starzenie pod wptywem promieniowania UV i oksydacji. Z 

tego powodu szczegolne znaczenie majg prace badawcze, ktorych celem jest poprawa 

termostabilnosci i odpornosci na starzenie pigmentow. W tego typu pigmentach 

wykorzystywane sq warstwowe glinokrzemiany, podwojne wodorotlenki warstwowe (LDH), 

funkcjonalizowana krzemionka, funkcjonalizowany ditlenek tytanu itp. Prace opisujqce 

wykorzystanie LDH jako sktadnikow pigmentow organiczno-nieorganicznych poprawiajgcych 

odpornosc zachowania barwy ukazaty si? stosunkowo niedawno [1-6]. W ten obszar badah 

wpisujg si^ prace Habilitantki. 

Dzi^ki zaproponowanej w artykutach procedurze Autorce udato si^ poprawic stabilnosc 

barwy pigmentow na osnowie organicznych barwnikow: alizaryny (HI, HII), kwasu karminowego 

(Hill), azowych (HIV, HV, HVI) i LDH o roznym wzajemnym udziale jonow Al/Mg. Do wytworzenia 

tych pigmentow Habilitantka uzyta handlowego LDH (PURAL®) o stosunku Mg/AI od 30/70 do 

70/30, CO dodatkowo skutkowato zmiang barwy modyfikowanego w ten sposob koloranta. 

Waznym elementem prowadzonych badari byta analiza struktury otrzymywanych pigmentow. W 

tym celu wykorzystane zostaty zaawansowane metody instrumentalne: ToF-SIMS, skaningowa 

mikroskopia elektronowa (SEM) wraz z XPS, spektrometria ^^Al NMR oraz ^̂ C NMR (Solid state). 

Obok tych metod zastosowano tradycyjne metody analityczne zwykle uzywane do 
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charakteryzowania zwiqzkow chemicznych: XRD, FT IR, UV-Vis, kolorymetria, DSC, TGA. Te 

szeroko zakrojone pomiary pozwolity Autorce na zaproponowanie sposobu zwiqzania barwnika 

przez LDH oraz wzajemnych oddziatywari. Wykonane badania w sposob istotny poszerzaj^ 

dotychczasowg wiedzQ na temat budowy produktow reakcji uzytych barwnikow z LDH, w 

zaieznosci od wzajemnych udziatow Ai/Mg w tych ostatnich. Przedstawione struktury (HI, rys. 

11, Autoreferat, rys. 3 oraz HIM, rys. 7, HIV, rys. 7, HV, rys. 5, HVI, rys. 10) pozwalajg na 

wyjasnienie poprawy stabilnosc! badanych pigmentow nieorganiczno-organicznych. PoprawQ 

stabilnosci barwy pigmentow zapewnia wprowadzenie uktadow organiczno-nieorganicznych, 

gdzie rolQ stabilizatora spetnia segment nieorganiczny, ktory tworzy swego rodzaju ostonQ w 

warstwach ze stabilnymi wigzaniami metal-tlen (efekt ekranowania) wobec mniej odpornych 

wiqzari wystQpujgcych w organicznych ugrupowaniach chromoforowych. 

Prace dotyczgce badah stabilnosci alizaryny i barwnikow azowych zostaty wykonane w 

ramach kierowanego przez dr inz. A. Marzec grantu uzyskanego w wyniku konkursu Miniatura 1 

(lista rankingowa z dnia 08.11.2017 r.). W wyniku przeprowadzonych badah opracowana zostata 

metoda modyfikacji LDH alizaryny prowadzqca do uzyskania pigmentu i zgtoszona do 

opatentowania: PL421578 (Al) z dnia 19.11.2018 r. (Wedtug opublikowanego skrotu opisu 

zgtoszenia przedmiotem zgtoszenia jest: sposob otrzymywania kompozytowych lakow 

pigmentowych alizaryny i nieorganicznego nosnika wodorotlenkowego. Jako nosnik stosuje si? 

warstwowy podwojny wodorotlenek magnezowo-glinowy o roznym wzajemnym udziale tienku 

glinu i tienku magnezu od 30:70 do 70:30). Wspotautorami zgtoszenia obok Habilitantki sq: Z. 

Boruszczak i M. Zaborski. 

Kolejnq cz^sciq prac Habilitantki byty badania nad wykorzystaniem opracowanych pigmentow 

na osnowie LDH i barwnikow organicznych w kompozycjach elastomerowych. Pierwsze 

publikacje dotyczqce zastosowania organofilizowanych LDH jako nanonapetniaczy w 

kompozytach polimerowych ukazaty s\q kilkanascie lat temu. Jednq z wazniejszych, 

przeglgdowych prac dotyczgcych tej tematyki byt artykut Leroux [7], w ktorym LDH wskazane 

zostaty jako nowa, rozwojowa grupa nanonapetniaczy do tworzyw polimerowych. Dr inz. A. 

Marzec w sposob tworczy postarata siQ zastosowac opracowane w grupie badawczej z Instytutu 

Technologii Polimerow i Barwnikow Politechniki todzkiej hybrydowe pigmenty jako napetniacze 

mieszanek elastomerowych o wieiofunkcyjnym dziataniu w kierunku poprawy wtasciwosci 

uzytkowych tworzywa. Odpornosc na starzenie byta oceniana na podstawie zmiany w wyniku 

przeprowadzonego testu: wytrzymatosci na rozciqganie, indeksu starzenia oraz indeksu 

karbonylowego. Dzi^ki modyfikacji LDH za pomocg mono i dikarboksylowych barwnikow 

azowych (HVII, HVIII) i 2-hydroksy-l,4-naftochinonu (HIX) Habilitantce udato si^ uzyskac wyrazng 

poprawQ odpornosci na test przyspieszonego starzenia kompozytow kauczuku nitrylowo-

butadienowego, etylenowo-propylenowego i etylenowo-norbornenowego. Autorka ttumaczy to, 

wspieraj^c s\q badaniami Kutlu dia kompozytow polipropylenowych (Kutlu B., et al., Polym. 

Degrad. Stab. 102, 9-14 (2014)) mozliwosciq absorpcji promieni UV przez grupy funkcyjne 
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barwnika. S^dzq, ze dysponuj^c tak szerokinn zakresem stosowanych uprzednio metod 

instrumentalnych Habilitantka mogta pokusic SIQ O potwierdzenie tej tezy dIa swoich uktadow. 

Wprowadzenie modyfikowanego napetniacza wptyn^to takze pozytywnie na pewn^ poprawQ 

barierowosci powtoki kompozytowej dIa przenikania gazow. Autorka ttumaczy to efektem 

wydtuzenia drogi gazu omijajqcego ptytki hybrydowego pigmentu, jednakze przedstawione na 

rys. 14 (HVII) zdJQcia SEM niewystarczajgco potwierdzajg te wyjasnienia. Zaprezentowana na 

tym rysunku morfologia kompozytu swiadczy raczej o rozproszeniu ziaren hybrydowego 

pigmentu na poziomie mikrometrycznym, nie zas nanometrycznym. W tym drugim przypadku 

mozna bytoby mowic o interkalowanym lub eksfoliowanym kompozycie i oczekiwac pojawienia 

siQ znanego efektu wydtuzenia drogi transportu gazu (Jortuous pathway"), a takze wiQkszej 

poprawy barierowosci. 

Opracowane hybrydowe pigmenty oddziatywajq takze pozytywnie na odpornosc termiczng 

kompozytow oraz w pewnym stopniu zwiQkszajq ich odpornosc na ptomieri. Odpornosc na 

ptomieh kompozytow oznaczana byta metody mikrokalorymetrii stozkowej (VII). Uzyskane 

wyniki: szybkosc wydzieiania ciepta (HRR), catkowita ilosc wydzielonego ciepta (HR) swiadczq o 

wyraznie poprawionej odpornosci na ptomieri. Szczegolnie cenna jest tutaj znaczna redukcja 

HRR: w przypadku NBR niemal trzykrotna, zas dIa EN - trzykrotna (HVII, tabela 6). Jednakze 

zastosowana metoda oceny odpornosci na ptomieri ma charakter laboratoryjny, diatego 

korzystniejsze bytoby uzycie znormalizowanego testu o charakterze praktycznym, na przyktad 

UL94 sposob V. Uzyskana w taki sposob ocena odpornosci na ptomieri pozwolitaby 

zakwalifikowac opracowane kompozyty do okreslonej klasy palnosci. Nalezy podkreslic, ze, jak 

to wynika z mechanizmu zwi^kszania odpornosci z pomocg tego typu srodkow, stanowiq one 

dodatek uzupetniajgcy dziatanie podstawowych antypirenow. Zasadniczym czynnikiem 

zapewniaj^cym skuteczne dziatanie LDH, organofilizowanych smektytow jest rozproszenie ich w 

kompozycie na poziomie nanometrycznym. To zas jest mozliwe przy niezbyt duzym ich dodatku, 

zazwyczaj nieprzekraczaj^cym 5 % mas, zapewniajgcym przynajmniej struktury interkalowang. 

Uzyskanie skutecznego uniepalnienia tego typu polimerow: na poziomie V I , czy zwtaszcza VO 

wymaga zastosowania wi^kszej ilosci antypirenu. 

Podsumowuj^c te wywody potwierdzam, ze opracowane w ramach referowanej pracy 

pigmenty hybrydowe uzyskaty lepsz^ stabilnosc barwy, mozliwosc modyfikacji koloru dzi^ki 

zmianie udziatu kationow zawartych w LDH. Poza tg swojq, wyraznie polepszonq, zasadniczg 

funkcjq, zapewniajg one w pewnym zakresie poprawy wytrzymatosci na rozciqganie, odpornosci 

na starzenie, zwi^kszenie odpornosci na ptomieri i barierowosci kompozytow elastomerowych 

otrzymanych w toku niniejszych badari. 
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4. Pozostata dziatalnosc zawodowa 

Dr inz. Anna Marzec jest wsp6tautorl<g 10 artyl<ut6w opublil<owanych w czasopismach 

znajdujgcych si? na liscie MNiSW przed uzysl<aniem stopnia doktora, w ktorych zadeklarowata 

znacz^cy udziat. Jest Ona tez wspotautorkq rozdziatu „Pigment and dye modified fillers as 

elastomeric additives" w monografii zatytutowanej Advanced Elastomers Technology, 

Properties and Applications, Croatia 2012, 978-953-51-0739-2. Po otrzymaniu stopnia doktora 

A. Marzec opublikowata wspolnie ze wspotautorami, poza pozycjami wskazanymi we wniosku 

habilitacyjnym, 4 artykuty. Udziat Habilitantki jest w nich znaczqcy: 35, 35, 50 i 60 % o 

wspotczynniku wptywu IF od 1,0 do 3,1. Tematyka tych prac dotyczy poprawy odpornosci 

kompozytow elastomerow na starzenie oraz modyfikacji elastomerow za pomoc^ napetniaczy 

wQglowych, w t y m wielosciennych nanorurek wQglowych. 

Ponizej zestawitem numery patentow, ktorych wspotautorkg jest Autorka wniosku 

habilitacyjnego (w nawiasach podane sq zadeklarowane przez Nig udziaty w opracowaniu 

wynalazkow): PL231372 (20 %) , PL231993 (20 % ) , PL227254 (30 %), PL225134 (45 %) , PL226147 

(10 %) , PL225134 (20 %). Habilitantka jest takze wspotautorkg nast^pujqcych zgtoszeh 

patentowych, ktorych streszczenia i numery znalaztem w bazie Espacenet: PL415853 (Al), 

PL421578 (Al), PL422052 (Al). 

Dorobek ten uzupetnia wspotautorstwo komunikatow lub posterow na 13 konferencjach 

mi^dzynarodowych i 9 krajowych. 

Projekty badawcze finansowane ze zrodet zewn^trznych: 

- Kierownik projektu badawczego finansowanego przez NCN w ramach konkursu Miniatura 1 

(lista rankingowa z dnia 08.11.2017 r.). 

- Cztonek gtownego zespotu wykonawcow grantu LIDER/32/0139/L-7/15/NCBR/2016 

zatytutowanego: „Opracowanie technologii otrzymywania biodegradowalnych materiatow 

opakowaniowych (poliestrowych) zawierajgcych substancje pochodzenia roslinnego", okres 

2016-19 r. 

- Autorka wniosku byta ponadto kierownikiem grantow wewn^trznych z Funduszu Mtodych 

Naukowcow na Wydziale Chemicznym Pt w kolejnych latach 2015-2018. Przed uzyskaniem 

stopnia doktora Habilitantka byta wykonawczyniq 2 projektow POIG i 2 grantow 

finansowanych przez KBN. 

- Aktualnie jest cztonkiem zespotu badawczego w ramach projektu pt. „Kreatywne podejscie 

do projektowania wielofunkcyjnych folii przeznaczonych na opakowania" 

przygotowywanego do konkursu 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne, Priorytet IV: 

Zwi^kszenie potencjatu naukowo -badawczego, Dziatanie 4.1 Badania naukowe i prace 

rozwojowe, Poddziatanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne ogtoszonego przez NCBiR, 

Tematyka badawcza podejmowana przez Habilitantka dotyczyta rowniez otrzymywania 

termochromowych kompozycji polimerowych, realizowanego w ramach programu „Stypendia 
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wspierajgce innowacyjne badania naul<owe dol<torant6w". Po obronie dol<toratu 

wspotpracowata z dwoma firnnami przy opracowywaniu technologii tzw. „inteligentnej 

plasteliny" (firma Astra) oraz kostek zapachowych (firma Vinove). Oba te produkty zostafy, 

wedtug zatqczonego oswiadczenia, wdrozone. 

Autorka wniosku odbyta: 

dwa staze w zagranicznym osrodku akademickim, zwigzany zapewne z wykonywaniem swej 

pracy doktorskiej: 

- 01.02-26.07 2012 - staz naukowy na Uniwersytecie Claude Bernard, Ingenierie des 

Materiaux Polymeres CNRS, Lyon, Francja, Uniwersytet Claude Bernard, Francja, 

- 01.03-30.06 2011 - staz naukowy na Uniwersytecie Claude Bernard, jak wyzej. 

staz przemystowy 

- 01.06.2015-29.02.2016 r. staz przemystowy w firmie Ceramika Paradyz 

Aktywnosc organizacyjna: 

- od 2017 - przedstawiciel doktorow w Radzie Instytutu Technologii Polimerow i 

Barwnikow na Wydziale Chemicznym Pt, 

- 2008-2014 - przedstawiciel doktorantow w Radzie Instytutu Technologii Polimerow i 

Barwnikow na Wydziale Chemicznym Pt, 

- 2006-2008 - praca w Samorzgdzie Studenckim Wydziatu Chemicznego, cztonek Rady 

Wydziatu Chemicznego i Wydziatowej Komisji Dydaktycznej Pt. 

Opieka naukowa nad studentami/doktorantami: 

- promoter pomocniczy mgr. inz. Bolestawa Szadkowskiego (tytut pracy doktorskiej: 

„Nowe organiczno-nieorganiczne dodatki kompozytow polimerowych") 

- opiekun 7 prac inzynierskich i opiekun 3 prac magisterskich oraz obecnie 3 prac 

magisterskich. 

Mi^dzynarodowe lub krajowe nagrody za dziatalnosc naukowy - brak 

Udziat w komitetach organizacyjnych mi^dzynarodowych lub krajowych konferencji - brak 

Udziat w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism - brak 

Cztonkostwo w mi^dzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych -

brak danych 

Wygtoszenie referatow na mi^dzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych - brak 

Udziat w zespotach eksperckich i konkursowych - brak danych 

Recenzowanie projektow mi^dzynarodowych lub krajowych - brak 
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Recenzowanie publil<acji w czasopisnnacli mi^dzynarodowych i l<rajowych 

Habilitantl<a byta recenzentkq 11 publikacji naukowych) do czasopism z listy JCR o tematyce 

obejmujqcej naukQ o polimerach. 

OsiggniQcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

- opracowanie tresci programowych cwiczeri i instrukcji do zajQC laboratoryjnych oraz ich 

prowadzenie dIa stuchaczy studiow I i II stopnia (przedmioty: Reologia polimerow, Podstawy 

technologii przetworstwa polimerow, Polimery inteligentne, Polimery w zastosowaniach 

specjalnych, Zaawansowane metody badari materiatow. Introduction to laboratory work) 

- udziat w projekcie MEGAFON - mega fajne odkrycia naukowe (0038/UMO/2017/30), 

opracowanie tresci zaj^c dotyczgcych otrzymywania „inteligentnej masy" dIa dzieci i 

mtodziezy gimnazjalnej (luty - czerwiec 2017), 

- udziat w projekcie Sciezki Mtodych Odkrywcow finansowanym przez NCBiR 

(POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17), opracowanie tresci zajQC dotyczqcych otrzymywania 

„piasku kinetycznego" dIa dzieci i mtodziezy gimnazjalnej (2018-2020), 

- podobne zajQcia na temat otrzymywania „piasku kinetycznego" i „inteligentnej masy" 

w ramach zaj^c prowadzonych przez Politechniki todzkg dIa mtodziezy gimnazjalnej i 

licealnej. 

5. Konkluzja 

Podsumowujqc przedstawione wczesniej uwagi mogQ stwierdzic, ze dr inz. A. Marzec 

poszerzyta dotychczasowg wiedzQ na temat sposobow modyfikacji LDH wybranymi barwnikami 

syntetycznymi i naturalnymi, struktury uzyskanych produktow. Opracowata Ona sposob 

przeprowadzenia tej modyfikacji, ktory zostat zgtoszony do opatentowania, a uzyskane produkty 

- pigmenty organiczno-nieorganiczne majg lepszq odpornosc na starzenie pod wptywem 

czynnikow atmosferycznych. Produkty te zostaty zastosowane jako napetniacze barwiqce w 

wybranych kompozytach elastomerowych poprawiajqc takie wtasciwosci uzytkowe wyjsciowych 

materiatow jak: odpornosc na starzenie, wytrzymatosc na rozcigganie, barierowosc. Autorka 

wykazata s\q dobrym przygotowaniem eksperymentalnym, umieJQtnosciq skutecznego 

planowania prac, kompletowania zespotow i zastosowania zaawansowanych metod 

analitycznych do rozwiqzywania ztozonych zadari badawczych. Swiadczy to o Jej duzej 

samodzielnosci w rozwigzywaniu problemow badawczych. 

W zakresie uzupetniajgcej dorobek naukowy aktywnosci dydaktycznej, popularyzatorskiej 

i organizacyjnej Habilitantka wykazata si^ takze dobrymi wynikami, poza sprawami zwiazanymi z 

wi^kszg rozpoznawalnoscig w srodowisku naukowym. Sqdz? jednak, ze wynika to ze 

stosunkowo krotkiego okresu jaki uptynqt od ukoriczenia studiow wyzszych (11 lat) i uzyskania 

przez Habilitantki stopnia doktora (5 lat). 
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Mogi zatem rekomendowac przedstawiony mi do oceny wniosek jako wystarczajqcy do 

przyznania dr inz. Annie IVlarzec stopnia dr. hab. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

technologia chemiczna 
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