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PaniMariaLidiaEkiel- Je2ewskaukoficzylaWydzialFizykiUniwersytetuWarszawskiego
w rok u1 9 8 0 .
sie w InstytucieFizykiPANw r. 1987(promotor:profesort-.Turski),a stopiefi
Doktoryzowala
uzyskalaw InstytuciePodstawowychProblem6wTechnikiPAN
doktorahabititowanego
w roku2005.
Od ukoficzeniastudi6wdo roku 1991pracowataw ZaktadzieFizykiTeoretycznejPAN,
PAN,gdziejest
Problem6wTechniki
do dzi6,w tnstytuciePodstawowych
a nastgpnie,
profesoremnadzwyczajnYm.
W roku 1986 uzyskala holenderskiestypendiumFOM(Foundationfor FundamentalResearchon
Mater, S miesiqcy,Uniwersytetw Amsterdamie). Byla te2 stypendystkqFundacji Fulbrighta
(przebywaNa
w LawrenceBerkeleyLaboratory,1O miesigcy,1989/90)istypendystkq francuskiego
Naukii Edukacji( EcoleSuperieurede Physique et de Ghimielndustriele,199711998,
nhinlsterstwa
jeden rok ).
UtrzymujeScislqwsp6tprac9naukowqz wieloma wa2nymiinstytucjaminaukowymiwe Francji,w
programach
Uczestniczyw miqdzynarodowych
w Austrii i w StanachZjednoczonych.
Niemczech,
lub kieruje.
kierowaNa
GNRS
przez
instytucjq
francuskq
badawczych,przy czymkilkomafinansowanymi
miqdzynarodowych.
konferencjach
Jest zapraszanado wygtaszania zamawianychreferat6w na
konferencjgnaukowqi byta redaktoremwydawnictwazwiqzanegoz ta
migdzynarodowq
Organizowata
konferencjq.Wielokrotnieprzebywatajako ,,visitingprofesor"w wielu europejskichinstytucjach
badawczychi uniwersytetach.
Jest recenzentemopiniujqcymprace dla periodyk6w takichjak PhysicalReviewLetters,Physical
ReviwE, Physicsof Fluids,Journalof FluidMechanicsi innychtak wysokiej klasy.
Kierowalakilkoma ( sze$cioma) projektamiMNiSzW,KBN lub NGN,w tym wykonywanymiprzez
jednostkachnaukowych.
w rozmaitych
zespolyusytuowane
Byla promotoremw zakoficzonymprzewodziedoktorskim (IPPT PAN, dr Anna Mlyk, 20121i w
w kierowaniuprzewodemdoktorskim
znacznymstopniu, przed uzyskaniemhabilitacji,uczestniczyta
Dow6dstanowiq wsp6lnez promowanympublikacje
zakoficzonymna PolitechniceWarszawskiej.
obejmujqcezagadnieniaprzedstawionew dysertacji.Obecniejest opiekunemnaukowymdwojga
uczestnik6wStudiumDoktoranckiegoIPPTPAN.Przygotowalarecenzjedw6ch rozprawdoktorskichi
dwu rozpraw habilitacyjnych.Ponadto, dwukrotnie uczestniczytaw komisjach doktorskich w
francuskich.
uniwersytetach
i kierowalaseminariamizakladowymii
Prowadzilawyktadydla doktorant6wIPPTPAN,organizowaNa
w Pary2udta fizyk6w z tamtejszychwy2szych
zorganlzowanym
wyktadalana kursiespecjalistycznym
u c z e ln i .

2
Opiekuje sig praktykantamiw IPPT PAN, jest przewodniczqcEKomisji d/s. Ksztalcenia Mtodej Kadry w
Instytucie, prowadzila tzw. Klub Odkrywc6w Polskiego Towarzystwa Fizycznego, publikuje artykuNy
popularno- naukowe i artykuly dotyczqceedukacji i historii edukacji.Te ostatnie sq zamieszczanew
odpowiednich wydawnictwach naukowych.
Pani dr hab. Maria Ekiel - Je2ewska opublikowala 52 artykuly ( 50 w czasopismach notowanych na
Institute for Scientific Information Master Journal List ), 5 prac w wydawnictwach ksiq2kowych ( np. w
ksiq2ce,,Tubes,Sheetsand Singularitiesin Fluid Dynamics",Kluwer,Dordrecht,2002 w5r6d edytor6w
kt6rej byl Keith Moffat, FRS, FRSE, byty dyrektor lsaac Newton Institute w Cambridge).
Ponadto, lista osiqgnig6 Kandydatki zawiera 15 artykul6w pokonferencyjnych w wigkszoSci
pubfikowanychw Lecture Notes In Physics czy w ,,procedingsach"Swiatowychkongres6ww rodzaju
kongres6wICTAM.
PublikacjeKandydatkisE - dotychczas- cytowane ponad 320 razy,a indeks Hirschawynosi 10.
Je2ewska zajmowata sig teoriq kinetycznq
W poczqtkowym okresie pracy Pani M.L. Ekiel
relatywistycznego gazu i plazmy. Wydaje sig, 2e najwa2niejszym osiqgnigciem w tej dziedzinie byl
podanie dowodu istnienia rozwiqzania relatywistycznego r6wnania Boltzmanna i badanie problemu
przyczynowo6ci. Zalo2ono, jak zwykle, 2e funkcja rozkladu jest bliska r6wnowagowej, co po
linearyzacjiprowadzi do faktoryzacji cztonu iloczynowego w calce zderzeniowej,co czyni ten operator
liniowym i umo2liwia efektywne badaniejqdra operatora zderzeniowego.Przekrojeczynne okre6lajqce
jqdro sq w pewien spos6b wyr62nione przyjgtymi zaNo2eniamikt6re zbadano w p62niejszym okresie.
Narzgdzia analityczne zastosowane do dowod6w nale2q do zaawansowanych metod analizy
funkcjonalnej,a prace zwiqzanez tq tematykEsq wlelokrotnie cytowane.
Nale2ydoda6, i2 wyrazem wyr62nienia tych osiqgnig6 byla Nagroda Naukowa lll Wydzialu Polskiej
A k a d e m i iN a u k .
Kontynuacja badafi w obrgbie teorii kinetycznej dotyczyta modulowanych fal w relatywistycznej
plazmie.UdaNosig rozdzieli6mody i sformuNowa6
odpowiedniozasadgwariacyjnq.
Wymieniona problematyka niemal wyczerpuje zainteresowania Kandydatki teoriq kinetycznq o
znaczeniu astrofizycznym,bo, jak wspomnialem,okolo dziewigciulat p62niej,powr6ciNado problemu
przekroj6w czynnych o cechach wystgpujqcych w teorii zlinearyzowanego r6wnania Boltzmanna.
Odpowiedniapraca cieszy sig znaczqcqcytowalno5ciq.
Z poczqtkiem lat dziewig6dziesiqtych Kandydatka zainteresowala siq ,,dynamikq stokesowskq", to
znaczy powolnymi ruchami ptynu lepkiego. Ruchy te wynikajq z wymuszefi wytworzonych przez
poruszajqcesig w plynie ciala lub uklady ciaN.Opis ruchu plynu tworzy liniowy uktad utworzony z
r6wnaf ruchu ( uproszczonych poprzez pominigcie przy6pieszeniakonwekcyjnego lub w og6le
przyspieszenia) i r6wnania ciqglo6ci. Tensor naprg2eniajest liniowo zale2nyod tensora prgdko5ci
odksztalcenia.
Liniowo56 r6wnaf pozwala zbudowa6 teorig potencjalu, napisa6 calkowe r6wnania brzegowe i
dokona6 rozwinig6 tensor6w Greena. W efekcie sprzq2enie pomigdzy silami wymuszajqcymi ruch i
prgdko5ciq oraz prgdko6ciq kqtowq poruszajqcych sig cial jest wyra2one przez macierze rozwinigtew
sktadniki multipolowe. Poprawg dokladno6ci dla wzajemnie bliskich polo2ef, a nawet dla styku
rozwa2anych obiekt6w, uzyskuje sig przez zrgczny zabieg nazwany wprowadzeniem warstwy
smarowania. Polega on na wyznaczeniu rozwinigcia w szeregi dogodne do obliczefi bliskiego
oddzialywaniaodwrotnego wyra2onego tzw. macierzqtarcia.
Teoria i jej realizacjasq - z powodzeniem - stosowane do badania wlaSciwo5ci ruchu wielu czqstek,
zawiesin, koloid6w, pyl6w, w teorii sedymentacji, wychwytu i rozmaitego osadzania. Sq r6wnie2
u2ytecznew zastosowaniachbiologicznych do opisu zachowania czqstek i nawet czqsteczekbialek,
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Okazujesig, 2e zbiory czqstekstatych poruszajqcychsiq w plynie w wyniku zewnqtrznegopola sil
wykazujqwielcezlo2onezachowania kolektywne.
Wizysti<iete zagadnieniabyly badaneprzezPaniqMariqEkiel- Je2ewskq.
Wyznaczylawsp6lczynnikitransportu dta licznego zbioru czqstek kulistych uwzglgdniajqcbliskie
spizgzenia poprzez wprowadzeniewspomnianejwarstwy smarowania.o.bliczenia zweryfikowala
ie teorii.
nie uzyskujqcdoskonalepotwierdzen
eksperymental
prac badaNa
wla6ciwo6cikolektywnegoopadaniagrawitacyjnegorozmaitychuklad6w
W innym cyklu
-Wyznaczala
trwate konfiguracje w takich ruchach lub czasy trwaloSci konfiguracji
czqstet.
przejSciowy"n.aao"la warunki pojawianii sig okresowychfluktuacji konfiguracyjnychi zwiqzki
jego destabilizacjq.
? p62niejszq
pomigdzyutladempoczqtkowyffi,
blisko usytuowanychczqsteko nieregularnejpowierzchnii pokazata,
zalmowita sig oddziatywaniem
2e mo2e bV'6 sprowadzone do oddzialywania czqstek gladkich o odpowiednich wymiarach
oddzialywujqiychwzajemniesitowow okreSlonyspos6b.Okazujesiq te2,2e czqstkiniegladkiemogq
wej66 Xoni"i,tw skoriczonymczasie,co - jak wynikaz teorii- niejest mo2liwedla czqstekgladkich'
przez"iu6rednienie po zeipole statystycznymokre5lila funkcjg rozkladu dla czqstek losowo
kropli zawiesinyi eksperymentalnieokreSlitaprgdko56opadaniagrup
rozlo2onych w opadajqcej
-izestek.
Wyniki majE istotne znaczeniedla wielu zastosowafi,w tym
blisko usytuowanycfr
odniesieniabiologicznelub medyczne,to wyznaczenie
majqc-e
medycznyitr.lnnetadania'Kandydaiki
opl
modyfikacjiwla6ciwo6cihydrodynamicznych
byl
Badane
niej
czqstek.
ggsto6ciqosadzonychna
t
i
zale2no56
czqstkami
przypadkoworozNohonymi
rozmaitych ksztatt6w czqsteczek fazy rozpros
polu prqdko6ci w
medyczhychznajdujqsig wyniki uzyskine dla ruchu czqstekw paraboloidalnym
przewodami.
przeplywie
rurce. UoZnaje i6wnie2 zastosowa6do analizyfrakcjonowaniaczqstekw
Ciekawei nowatorskiesq wyniki uzyskaneprzy modelowaniuruchu punktowejczqstkiw obszarze
zawierajqcymstrukturywt6t<niste.Mogq bowiem poslu2y6opisowi ruchu w o6rodkuanizotropowym
strukturybiologiczne.
modelujqcym
Odrgbnezadanie rozwiqzaneprzez Kandydatkqto ruch czqstki z powierzchniq przenikanqprzez
strumie6no6negoplynu.To modettworu bgdqcegosplqtanymlaricuchempolimeru.Wynikipostu2yly
2el6wi koloid6w.
lepko6cii dyfuzyjno6ci
do okre6lenia
przezPaniqdr hab. Marig
Jak wynikaz podanego( niepelnego) przeglqduproblem6wrozwiqzanych
stokesowskq.
z
hydrodynamika
Je2ewikq w dorobkukandydatkidominujqproblemyzwiqzane
sE
W mojej ocenie,w kategor'iiwynik6w poznawczych,szczeg6lnieinteresujqce badaniazwiqzanez
niestaieczno6ciqruchu zespotu czqstek Wzy stacjonarnym i jednorodnym, bo gtawitacyinym'
wymuszeniu.Niestatecznos6i pojawiajqcasiq w nastgpstwie prawie okresowo66 i nastqpnie
ruch6w jest immanentnqcechqhydrodynamikiwigkszychliczb Reynoldsa.Okazujesi9,
chaotycznoS6
2e w pewnymsensie techy te zachodzqr6wnie2dla ruch6w pelzajqcychprzy absolutnejdominacji
dyssypacji. Badania takich zachowaf zespol6w czqstek ffi?, moim zdaniem, znaczenienie do
przecenienia.
ilv k"t"goriiwynik6wmajqcychznaczenieaptikacyjnewyr62niamte problemy,kt6re wiq2qsigwprost z
do cieczyi
biologiil-medycyny.ldzietu o dynamikgkropli zawiesiny wprowadzonej
zagadn'ieniami
prqdko6ciwla6ciwym
polu
w
i
mikrowl6kien
czqstek
przeksztilcenie
rozkladu
roipadajqcejsig, o rrlcn i
dla przewod6w,czy migracjgczqstekw modelutkanki.

+
w zagadnieniach
wielu innych wynik6wuzyskanychprzezKandydatkq
Licznemo2liwezastosowania
wymienione
Poprzednio
fizykitechniczneji in2ynieriichemicznejsq z pewno6ciqwa2nei u2yteczne.
je
majq, moim zdaniem,iechy badafi odkrywczychi z tego powodu uwa2am,2e nale2y szczeg6lnie
wyr62ni6.
Wszystkiepublikacjepani MariiEkiel- Je2ewskiejsq wynikiempracyzespotowei.W wieluwystqpuje
* =iisi" autor6w na pierwszym miejscu, co nie wynika z porzqdku leksykograficznego. To z
udzialuw tworzeniu.
pewnoSciq
wyr62nienie
przedstawionych
w publikacjachwiqzalosig ze znacznymlub wielkim
wynik6w
Foniewa2'uiyskanie
jest,
prowadzonezespolowo.W zespolachkierowanych
prace
byly
2e
pracy,
to oczywiste
nakladem
pracowaNyosoby rozpoczynajqcedzialalno66
przez
czgsto
Kandydatkg
lub wsp6Nkierowanych
2e mogNyuczestniczy6w badaniachkt6rych rezultaty zostaNy
badawczq.Jest goOne pochwaNy,
czasopismach.
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opublikowane
ma
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kowY.
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W dorobkutym sq osiqgnigcia
Jej pozycja naukowaw Swiecie jest znaczqca.Prowadziwsp6lne badania z uczonymi z Francji,
Niemiec,Austriii AmerYki.
publikuje w czasopismacho wysokiejrenomie. Jest recenzentemprac zglaszanychdo takich
wydawnictw.
seminari6w.
do wyglaszaniawyklad6wi prowadzenia
Jest zapraszana
popularyzatorskq.
ProwadzidzialalnoS6
Wypromowaladoktora i w znacznymstopniu uczestniczytaw
doktorskiego.

prowadzeniuinnego przewodu

Jest opiekunkq naukowq doktorant6w i - prawdopodobnie- zostanie promotorem przewod6w
doktorskichtych os6b.
i.
i projektami badawczym
i, r6wnie2migdzynarodowym
Kierujerozmaitym
Uwa2am,2e wobec wymienionych fakt6w, w szczeg6lno5ci wobec wysokiej oceny dorobku
naukowegoPaniMariaLidia Ekiel- Je2ewskapowinnauzyska6tytutnaukowy.
przekonaniem.
Popieramwnioseko nadanieJej tytulu z caNkowitym

