
Recenzja w postgpowaniu o nadanie tytutu profesora nauk fizycznych dla dr. hab. Marii
Ekiel-Je2ewskiej - ocena dzialalnodci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Na dorobek naukowy dr hab. Marii Ekiel-JeZewskiej sklada sig ponad 50 recenzowanych
artykul6w naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, pig6 artykul6w mono-
graficznych i 15 doniesieri konferencyjnych. Wiqksza cze,S( jej dorobku powstala po uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego, co nast4pilo w 2005 r. w IPPT. Doktorat obronila w 1988 r. w
IFPAN. Jej promotorem byt prof. Lukasz Turski.

Prace dr hab. Ekiel-Je2ewskiej byty cytowane 352 razy (na dziert 30 marca 2013), w tym 247
razy bez autocytowaf. Jej wskaZnik Hirscha wynosi 10. W dyscyplinie fizyki statystycznej, w
jakiej dziala dr hab. Ekiel-Je2ewska, ten poziom cytowaf molnauzna(, za zadowalajAcy.

Dr hab. Ekiel-Jezewska opublikowala szeS6 artykul6w, kt6re sa cytowane co najmniej 20-
krotnie. 54 to

1. Lubrication corrections for three-particle contribution to short-time self-diffusion coeffi-
cients in colloidal dispersions. Cichocki, B; Ekiel-Jezewska, ML; Wajnryb, E, J.Chem.
Phys. 111, 3265-3273 (1999) -praca cytowana 58 razy.

2. On the linearized relativistic Boltzmann equation. 1. Existence of solutions. Dudyriski, M;
Ekiel-JeZewska, ML, Comm. Math. Phys.LL5, 607-629 (1988) - praca cytowana 25 razy.

3. Three-particle contribution to sedimentation and collective diffusion in hard-sphere suspen-
sions. Cichocki, B; Ekiel-Jezewska, ML; Szymczak,P; et al. J. Chem. Phys. ll7 ,123I-1241
(2002) - praca cytowana 24 ruzy.

4. Streaming potential studies of colloid, polyelectrolyte and protein deposition. Adamczyk,
Z.; Sadlej, K.; Wajnryb, E.; et al., Adv. Colloid and Interf. Sci. 153, 1-29 (2010) - praca
cytowana 23 razy.

5. Short-time dynamics of permeable particles in concentrated suspensions. Abade, G. C.;
Cichocki, Bogdan; Ekiel-Jezewska, ML.; et al., J. Chem. Phys. 132, 014503 (2010) - praca
cytowana 20 razy.

6. Global existence proof for relativistic Boltzmann equation. Dudyfiski M; Ekiel-Jezewska,
ML. J. Stat. Phys. 66,991-1001 (1992) - praca cytowana 20 razy



Tych szeS6 artykul6w dobrze definiuje obszar, i charakter dzialalno6ci naukowej dr hab. Ekiel
Je2ewskiej. DzialalnoSd ta jest skupiona nazagadnieniachz dw6ch obszar6w fizyki statystycznej:
sze66 artykul6w (w catym dorobku) jest poSwigconych matematycznym podstawom relatywisty-
cznej teorii kinetycznej a pozostale dotycz4hydrodynamiki, w tym przede wszystkim oddzialywart
hydrodynamicznych,przeplyw6w i wsp6lczynnik6w transportu r6Lnych wariant6w oSrodk6w dys-
persyjnych. Nie jest to szeroki wachlarz zagadnie(t naukowych, ale wyniki s4 bardzo solidne a
metodologia stosowana - do6i skomplikowana.

Dr hab. Ekiel-JeZewska ukoriczyla studia magisterskie na Wydziale Fizyki UW i tuZ potem
zajqlasig relatywistyczn4 teori4 kinetyczn4 i relatywistyczn1 hydrodynamik4. Tematyka ta wynikla
z astrofizycznychbadari nad ruchem materii w dyskach akrecyjnych. Najwa2niejszym jej wynikiem
bylo tu wykazanie sensownoSci matematycznej zhnearyzowanego relatywistycznego r6wnania
Boltzmanna. Za cykl tych prac dr hab. Ekiel-Jezewska i jej wsp6tautor Marek Dudyriski uzyskali
nagrodq III Wydziatu PAN.

Po doktoracie i wizycie w USA dr hab. Ekiel-JeZewskaznalazla zatrudnienie w IPPT w grupie
prof. Bogdana Cichockiego. Zaczqla wtedy pracowai - r6wnieZ z dr Eligiuszem Wajnrybem i dr
JerzymBlawzdziewiczem nad teori4 oSrodk6w dyspersyjnych i oddzialywa(r hydrodynamicznych
pomigdzy niemolekularnymi cz4stkami umieszczonymi w roztworze. Badanie te zaczqly siQ od
analizy samoruchliwo5ci rozrzedzonej zawiesiny w przeptywie Scinaj4cym i doprowadzlty do
pracy habilitacyjnej na temat wplywu oddzialywari hydrodynamicznych na wsp6lczynniki trans-
portu zawiesin. Zaproponowane podejScie bylo oparte na rozwinigciu wirialnym i skupilo siq na
analizie wklad6w oddzialywari tr6jcialowych do warto5ci wsp6lczynnik6w transportu. Dr hab.
Ekiel-Jezewska zaproponowala nowa poprawkg dotycz4c4 warstwy smarowania, kt6ra usuwala
rozbieznoSci w teorii ukladu. Kontynuacj4 tych prac stala sig analiza ruchliwoSci cz4stek w pobli2u
powierzchni migdzyfazowych.

W ostatniej dekadzie dr hab. Ekiel-Jezewska skupila sig na problemach sedymentacji. Istot4
tych problem6w jest wysoka kooperatywnoSd ruchu cz4stek opadaj4cych w polu grawitacyjnym z
powodu wystQpowania wielocialowych oddzialywaf hydrodynamicznych. Dr hab. Ekiel-JeZewska
ze wsp6lpracownikami, w tym zwlaszcza z dr Eligiuszem Wajnrybem, napisala kody numeryczne
dla sedymentacji w oparciu o r6wnania Stokesa, wykorzystuj 4c r62nego rodzaju przybhzenia,
jak model punktowy, model multipolowy itd. Nastqpnie wyznaczyla stany stacjonarne bQdAce
rozwi4zaniami tych r6wnari. W szczeg6lno6ci rozwazyla uktady cz4stek o niesymetrycznym
ksztatcie, dla kt6rych istotne staje siq uwzglqdnienie ich obrot6w. Dr hab. Ekiel-Je2ewska stwierdzila
istnienie klas periodycznych ruch6w wzglgdnych w opadaniu cz4stek i przeprowadzila ich grun-

town4 i ciekaw4 analizq. Wyniki te zostaly zweryfikowane doSwiadczalme w IPPT i za granic4 -

w obu przypadkach przy j ej wsp6ludziale.

Jednym z wypracowanych tu kod6w numerycznych jest program o nazwie HYDROMUL-
TIPOLE sluZ4cy do rozwi4zywania r6wnari Stokesa na podstawie rozwiniqcia multipolowego
dla wielu mikrocz4stek sferycznych w plynie lepkim. Rozumiem, ze program ten pozwala na
osi4gnigcie wysokiej precyzji numerycznej. Dr hab. Ekiel-Je2ewska zastosowata go do wielu za-



gadnieri szczeg6lowych w tym do a) elektoforetycznego osadzania sig biomolekul i polimer6w, b)
do wyznaczania promieni hydrodynamicznych cz4stek o skomplikowanych ksztaltach, c) do anal-
izy dynamiki mikro-obiekt6w (takich jak np. wt6kien) unoszonych z plynem. W ostatnim okresie
dr hab. Ekiel-Je2ewska zajmowala siq ruchem brownowskim cz4stek o dowolnym ksztalcie i rol4
ruchu obrotowego.

DzialalnoSd naukowa dr hab. Ekiel-JeZewskiej jest prowadzona we wsp6tpracy z kilkunastoma
osobami w Polsce r za granic4, w tym przede wszystkim z prof . Bogdanem Cichockim. Prof.
Cichocki mazauwaLalnie silny wplyw na wyb6rmetodologii i sposobu my5lenia w rozwr1zywaniu
badanychproblem6w,czy chotbynasamwyb6rtematyki. Niemniej jestte2 jasne,2edrhab.

Ekiel-Je2ewska r6wnie2 wniosta istotny wklad do tych badari. Jej dzialalno6i naukow4 oceniam
wysoko choi osobi6cie na o96l nie popieram tak ostrego zawqLema tematyki badawczej.

Dr hab. Ekiel-Jezewska odbyla kilka staZy zagranrcznych. Przez 5 migsigcy, na przelomie lat
1986 i 1987, pracowalana Uniwersytecie Amsterdamskim. Uzyskala 10-miesigczne stypendium
Fullbrighta w Lawrence Berkeley Laboratory Uniwersytetu Kalifornijskiego (198911990). Przez
rok przebyw ala na Ecole Superieure de Physique at de Chimie Industrielles w Paryzu (1991 11989) .
Wsp6lpracuje tez z Juelich, Texas Technical University (gdzie obecnie dzialaprof. Blawzdziewtcz)
oraz z Uniwersytetem w Grazu.

Dr hab. Ekiel-Jezewska informuje o swoich dw6ch wykladach zaproszonych ka konferencjach
migdzynarodowych: w Meksyku w 2006 r. i w Indiach w 2012 r. Na etapie profesorskim - to

raczej malo. Jest adnotacja, ze to dotyczy tylko "ostatniego okresu", ale mozna to interpretowai na
r62ne sposoby. Zhsty artykul6w konferencyjnych nie jest jasne, kt6re z opublikowanych doniesieri
mialy charakter zaproszony.

Dr hab. Ekiel-Je2ewska byla kierownikim lub uczestnikiem 13 grant6w naukowych r62nego

kalibru. Zorganizowala miqdzynarodowe sympozjum w Warszawre w 20ll r. Byta redaktorem
monografii naukowej zawieraj4cej artykuly zwi4zane ztym sympozjum.

Dr hab. Ekrel-Jezzewska wypromowalajedn4 doktorantkg i jest obecnie opiekunem naukowym
dw6ch doktorant6w. Przez 6 lat prowadzila w IPPT wyklad z mikrohydrodynamiki dla dok-

torant6w IPPT. Od 2001 prowadzila lub wsp6lprowadzila seminarium Zaktadu Mechaniki i Fizyki
Plyn6w IPPT. Prowadzila lwiczenia z metod matematycznych w Szkole Nauk Scislych PAN
(1999-2001) orazkurs na temat oddzialywa(thydrodynamicznych w ParyZu. W latach osiemdziesi4tych
prowadzila lwiczenia w IFT UW W szczeg6lnoSci prowadzlla 1wiczenia do mojego pierwszego

wyktadu z fizyki statystycznej na Hozej. Pamigtam, ze rcbila to dobrze i ze nre byla entuzjastk4
mojej filozofii tego wykladu.

Jest przewodmcz4c4 Komisji Rady Naukowej IPPT ds. ksztalcenia mlodej kadry. W latach
1995-2000 wsp6lprowadzilaKlub Odkrywc6w. Byta wsp6lautork4 5 artykul6w popularnonaukowych.
Brala udzial w kilku Piknikach Naukowych. Opracowala strong internetow4 dotycz1c4 nauczania
mikro-hydrodynamiki. Napisala kilka artykul6w dotycz4cych dydaktyki fizykr i historii wychowa-



nia, w tym analizy systemu ksztalcenia Komisji Edukacji Narodowej czy programu edukacyjnego

ZiemiMifiskiej w okresie migdzywojennym. S4dzg, 2e jakna pracownika instytucji PAN, dzialalno(6

dydaktyczna dr hab. Ekiel-Je2ewskiej jest wyr6Lniaj4ca sig.

UwaZam, 2e dr hab. Ekiel-JeZewska jest osob4 bardzo kompetentn4 naukowo, organizacyjnie

i pod wzglqdem dydaktycznym. Ma duZe zasoby energii i inicjatywy. Ma teL dulo ent:uziazmu

do swojej pracy. Skrytykow alem juiL dosyi w4ski charakter jej tematyki badawczej oraz male tz-

nanie na forum migdzynarodowym, je6li mierzyC jehczb4 wyktad6w zaproszonych na konferenc-
jach migdzynarodowych. Tym nie mniej zprzyjemno6ci4 stwierdzam,Ze dr hab. Ekiel-JeZewska

zaslu guj e na otrzy mani e tytulu profes orskiego.
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Prof. dr hab. Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN
1 kwietnia 2013 r.


