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Ocena dorobku naukowo-badawczego
dr in2. Anny Antoniny Kozaneckiej-Szmigiel

i recenzja jej osi49ni€6 naukowych, dydaktycznych iorganizacyjnych
przestawionych do habilitacji

w ramach osi49ni$cia naukowego zatytulowanego
,,Indukowunie dw6jlomnofci gwiattem w wybranyclt az.opoliimidach"

Informacje podstawowe

Pad dr in2. Anna Kozanecka-Szmigiel uko6czyla studia magisterskie iin2ynierskie w
zakresie fizyki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w roku 2000. Tyu} pracy
magisterskid : "Wlagciwogci nieliniowe warstwy skrgconego nematycznego cieklego kryszta+u".
promotorem pracy by+ prof. dr hab. in2. Miros+aw Karpierz.

W roku 2005 otrzymala stopieh doktora nauk fizycznych na Wydziale Fizyki Politechniki
Warszawskiej. Tyu+ rozprawy doktorskiej : "Struktura iwlagciwogci elektryczne zwi4zku Bi3Nb07
domieszkowanego tlenkami wybranych metali", a promotorem by! prof. dr hab. Franciszek Kook.

Od marfa 2006 .jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Fizyki Politechniki
Warszawskiej. Przebywala dwukrotnie na urlopach macierzy6skich (razem okolo trzech lat). Ten
fakt ma zapewne istotne znaczenie w kontekgcie stacy zagranicznych. W istocie pad dr.
Kazanecka-Szmigiel przebywala jedynie na kilku kr6tkich sta2ach naukowych poza .granicami
Polski. (w tym: 3 kr6tkoterminowe pobyty w ISIS Rutherford Appleton Laboratory (Didcot, Wielka
Brytania) - pomiary dyfrakcjineutron6w ianalizie Rietvelda danych krystalograncznych w latach
2002-2004, kr6tkoterminowy pobyt w HASYLAB w DESY w Hamburgu w 2003 oraz 2
kr6tkoterminowe pobyty w Surrey w Guildford w Wielkiej Brytanii -- obliczenia komputerowe
metod4 sieci statycznej w 2004). Moim zdaniem ta sytuacja r6wnie2 przelo2yla sig na brak
znacz4cych element6w wsp61pracy migdzynarodowel habilitantki, a r6wnie2 najej niewielki udzia+
w konferencjach migdzynarodowych za granic4. Jel wsp6+praca naukowa w kraju obejmuje
Instytut Fizyki Wojskowej Akademii Technicznei, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,
Instytut Chemii Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach oraz Centrum Material6w Polimerowych i
Wgglowych w Zabrzu. Do tego w4tku wr6cg jeszcze w dalszej czggci recenzji. Z drugiej strony nie
zaryzykowa+bym stwierdzenia, 2e pad Kazanecka-Szmigiel nie jest rozpoznawana poza granlcami.
Swiadczy o tym cho6by fakt, 2e czgsto recenzuje artyku+y naukowe do Solid State lonics, graz
wydawanych w Polsce Photonics Letter of Poland iPolimery. Wa2nym argumentem gwiadczqcym
o ,,rozpoznawalnogci" pram habilitantki jest ilo96 cytowall jel pram, w tym tych, zg+oszonych do
osi49nigcia naukowego. Z tych ostatnich jedna z prac ma nawet 1 9 cytowaii.

Dane bibliometryczne charakteryzuj4ce dorobek pad dr in2. Anny Antoniny Kozaneckid-
Szmigiel wedlug bazy Web of Sciences obejmuj4 liczbg publikacji: 3 1 , liczbg cytowani: 3 1 0, liczbg
cytowa6 bez autocytowah: 266, oraz index Hirscha lO.



Ocena osi49ni€6 przedstawionych do habilitacji

Osi49nigciem naukowym dr in2. Anny Antoniny Kozaneckiej-Szmigiel, bgdqcym podstaw4
wszczgcia postgpowania habilitacyjnego jest cykl 1 0 pram z lat 201 1 -2017 opublikowanych w
recenzowanych czasopismach naukowych, g+6wnie dotycz4cych material6w optycznych ifoto-
chemicznych. Prace to byly wielokrotnie cytowane (naJlepszy wynik to 19 cytowai) .I.a czg96 z
nigh wsp61finansowano z kierowanego przez habilitantkg prolektu POMOST/201 3-7/6 ,,Nowe
polimery do zastosowall w fotonice", Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stwierdzam, 2e opis
osi49nigcia naukowego zawarty w Autoreferacie jest bardzo przqrzysty ipelny. Sp6jnogC calego
cyklu pram opiera sig na wyboru jednorodnego tematu badail pogwigconych materia+om
polimerowym, zawierajQcym w swojej strukturze pochodne azobenzenu, czyli tzw. azopolimerom.
Jest to grupa niezwykle wa2nych materia+6w fotochromowych, bgd4ca od lat przedmiotem
intensywnych badai, prowadzonych ze wzglgdu na mo21iwo96 obserwowania zjawiska
fotoindukowanych deformacjipowierzchni polimeru oraz anizotropii optycznq oraz efektu
fotomechanicznego. S4 one warne r6wnie2 w aspekcie praktycznym, do otrzymywania
f\nlkcjonalnych material6w do optycznego zapisu danych o du2ej ggstogci. Badania zebrane w
rozprawie habilitacyjnej (nazywanej obecnie osiQgnigciem naukowym) s4 pogwigcone syntezie
wybranych azopoliimid6w amorficznych, badaniom ich wlagciwogci fizykochemicznych oraz
wlagciwogci indukowanych gwiatlem. W pierwszej fazie bada6 habilitantka skupia+a sig jedynie na
pomiarach fotoindukowanei dw6jlomnogci cienkich warstw polimerowych z wykorzystaniem do
wzbudzania pochodnych azobenzenu r62nych wi4zek laserowych: impulsowych (o impulsach
femtosekundowych) b4d2 ci4glych, o r62nq dlugogci falioraz nat92eniu. W nastgpnq fazio
poszukiwano korelacjipomigdzy wybranymi elementami struktury badanych materia+6w a
wielkogci4 itrwalogci4 wyindukowanej dw6jlomnogci, aby w kolicu te dogwiadczenia wykorzysta6
do projektowania struktur chemicznych azopoliimid6w o du2ych wartogci fotoindukowanel
dwqiomnogci or&z powolnej relaksacjg dw6jlomnogci po zako6czeniu nagwietlania w pol4czeniu z
dobr4 rozpuszczalnogci4 iwysokQ temperature zeszklenia.

W Autoreferacie pad dr in2. Anny Antoniny Kozaneckiej-Szmigiel znajduyemy opis
poszczeg61nych pram dogwiadczalnych. Jest to bardzo szczeg6+owy opis inie bgdg sig do niego
odnosi+ w model recenzji, poza stwierdzeniem, 2e habilitantka wykazuje sig du24 znajonlogciQ fizyki
i chemii badanych materia}6w oraz aparatury badawczel. Jak wynika z ogwiadczeil wsp61autor6w,
graz oceny zakresu wykonywanych pram przez same autorkg, jej wk+ad w pracach ipublikacjach by}
dominujqcy, b4d2 bardzo znaczny.

Na ko6cu Autoreferatu znajdujemy zwigz+e podsumowanie ca+ogci badai, kt6re obejmuj4:
1 . zbadanie zjawiska wytwarzania dw6jlomnogciw nowych poliestroimidach ipoliamidoimidach,
2. zidentyfikowanie grupy funkcjonalizowanych azopoliimid6w,
3. okreglenie wpb'wu wybranych element6w budowy chemicznd azopoliimid6w,
4. wskazanie lech struktury chemicznel azopoliestroimid6w iazopoliamidoimid6w wa2nych dla
powolnej relaksacjifotoindukowanel dw6jlomnogci,
5. zademonstrowanie mo21iwogci zwigkszenia wydajnogci procesu generacjidw6j+omnogci w
azopoliimidach poprzez odpowiedni dob6r dlugogci fab wi4zki wzbudzaj4cel graz ino21iwogci
wytwarzania dw6jlomnogciw procesach dwufotonowej absorpqigwiatla?
6. udokumentowanie zdolnogci do porz4dkowania nematycznych ciek+ych kryszta+6w przez
warstwy funkcjonalizowanych azopoliimid6w z wygenerowan4 dw6jlomnogci4 optyczn4.

Podsumowanie jest zakohczone wyznaczeniem przyszb'ch kierunk6w badall. Myglg, 2e
wszystkie te zagadnienia stanowi4 bardzo aktualne tematy badawcze, ich poziom naukowy jest
wysoki, a habilitantka wykazala sig znajomogci4 literatury badanych zjawisk (w szczeg61nogci
zale2nogci pomigdzy budowq chemicznq a fotoindukowanq dw6j+omnogci4 badanych materia}6w,



czynnik6w wplywa14cych na wydajno96 procesu indukowania w nigh dw6jlomnogci oraz relaksaqi
wytworzonego uporz4dkowania po zakotlczeniu nagwietlania). W przeci49u kilku lat
konsekwentnie prowadzonych badafi nabra+a dogwiadczenia naukowego, stworzyla sw6j
eksperymentalny warsztat naukowy inauczyla sig analizowa6 otrzymane wyniki.

Charakterystyka dorobku naukowego po doktoracie

Po obronie pracy doktorskiej pad dr ini. Anna Kozanecka-Szmigiel zosta+a zatrudniona na
Wydziale Fizyki PW na stanowisku adiunkta w Zak+adzie Optyki Nieliniowel, kierowanym przez dr
hab. B. Pure. W szczeg61nogci uczestniczy+a w badaniach pogwigconych efektom starzeniowym
zwi4zk6w uk+adu Bi3Nb07--Bi3Y06. Badania te pokazab ', 2e dlugotrwa+e wygrzewanie
materia16w w podwy2szonych temperaturach mode prowadzi6 do istotnych zmian w
rozmieszczeniu .jon6w tlenu pomigdzy dostgpnymi po+o2eniami sieciowymi. Dodatkowo
uczestniczyla w badaniach struktury defektowej zwiqzku Bi3Y06.

W roku 2007 brava udzia+ w organizacjiLaboratorium Technik Femtosekundowych
Wydzia+u Fizyki PW. Nastgpnie zaanga20wa+a sig w badania wlagciwogci elektrooptycznych
azopolimer6w, pozyskanych dzigki nowo nawiqzanej wsp61pracy z prof. E. Schab-Balcerzak z
Centrum Materia+6w Polimerowych iWgglowych (CMPiW) PAN w Zabrzu. Prowadzila prace
polegajqce na wytwarzaniu warstw azopolimer6w, kt6re charakteryzowaly sig uporz4dkowaniem
chromofor6w nie wykazuj4cym grodka symetrii oraz na pomiarach wsp6+czynnik6w
elektrooptycznych otrzymanych warstw. Wynikiem tych pram jest publikacja, w kt6rej
przedstawiono mo21iwo96 wykorzystania warstwy azotku krzemu w procesie orientowania
chromofor6w zewngtrznym polem elektrycznym o du2ym nat92eniu (w podwy2szonych
temperaturach). Wsp6+praca z dr in2. K. Switkowskim zaowocowa+a skonstruowaniem uk+adu do
pomiar6w dw6jlomnogci generowanej wi4zk4 o ultrakr6tkich impulsach.

Kolejny etap pracy naukowej habilitantki pomiary testowe dla r62nych material6w
polimerowych, otrzymanych z CMPiW PAN w Zabrzu. W tym czasie zostala te2 laureatk4
konkursu POMOST, Fundaqina rzecz Nauki Polskiej iw wyniku teED kierowata projektem:
"Nowa polimery do zastosowaji w fotonice". Pozwolilo to podjQ6 systematyczne badania nad
r62nymi rodzinami azopoliimid6w syntezowanych w grupie prof. E. Schab-Balcerzak, a tak2e
rozbudowa6 izmodyfikowa6 uk+ad do pomiar6w fotoindukowanel dw6jlomnogci. Efektem pram
rozpoczgtych w 20 10 r. jest rozwinigcie nowej tematyki badawczej. pogwigconej zjawiskom
6otoindukowanym w azopolimerach, realizowanej w ramach dzia+alnogci statutowej Wydzia+u
Fizyki PW. Ta tematykajest wlagnie przedmiotem rozprawy habilitacyjnq.

Habilitantka uczestniczyla w kilkunastu migdzynarodovrych konferencjach, gl6wnie w
Polsce. Wyglasza+a kilka referat6w iprezentowa+a postery. Niestety nie znalaz+enl referat6w
zaproszonych na du2ych migdzynarodowych konferencjach. Ma to z pewnogci4 zwi4zek z jel
obowiqzkami rodzinnymi graz brakiem migdzynarodowel wsp6+pracy naukowej .

W podsumowaniu stwierdzam, 2e z przedstawionej mi dokumentaqiwynikajasno, 2e dr
in2. Anna Kozanecka-Szmigiel podejmuje ,,wyzwania" naukowe dotyczqce szerokiego zakresu
zagadnie6 fizyki materia+owej, iw ciqgu ostatnich lat pracy zbudowala solidny warsztat naukowy
stanowi4cy duly potenqal do dalszel pracy naukowej .

Pozytywnie oceniam cab ' dorobek naukowy pad Anny Kozaneckiej-Szmigiel, kt6ry
ukazuje kompetenqe, aktywno96 naukowQ oraz spore samodzielno96 ikonsekwencjg w
przeprowadzaniu trudnych iambitnych badaJi dogwiadczalnych.



Charakterystyka dorobku dydaktycznego

Pad dr in2. Anna Kozanecka-Szmigiel jest zatrudniona od 2006 roku do chwili obecnd jako
Adiunkt na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiq. W tym czasie przygotowywa+a iprowadzi+a
liczne zajgcia dydaktyczne, prawdopodobnie z wyl4czeniem okresu kiedy przebywa+a na urlopach
macierzyfiskich. Wgr6d prowadzonych przez habilitantkg zajg6 znalaz+y sig wyk/ady: Fizyka -
wyk+ad dla student6w l-ego roku Wydzialu Cheinicznego, 2006, Fizyka 1 - wyklad dla student6w
I -ego roku Wydzialu Transportu (studia niestacjonarne, od 201 5), oraz 6w/czenia rac/zl/nkowe
Fizyka Wsp6+czesna, 6wiczenia dla student6w 4-ego roku Wydzia+u Transportu, 2006,
2007, 2009, Fizyka 1, 6wiczenia rachunkowe dla student6w l-ego roku Wydzialu Transportu, od
2006, Fizyka 11, 6wiczenia rachunkowe dla student6w l-ego roku Wydzialu Transportu, 2008-
2014, Fizyka 11, 6wiczenia rachunkowe dla student6w l-ego roku Wydzialu Chemicznego,
2014-201 5, Fizyka 1, 6wiczenia rachunkowe dla student6w l-ego roku Wydzia+u Instalacl i
Budowlanych, Hydrotechnikiiln2ynierii frodowiska, od 2013, oraz /aborafor/a: Laboratorium
Podstaw Fizyki dla student6w l-ego roku Wydzialu Samochodowego iMaszyn Roboczych,
Wydzialu In2ynierki Produkcjioraz Wydzialu In2ynierii Materiaiowq, od 2006, Laboratorium
(naukowe) Fizyki ll dla student6w 3-ego roku Wydzia+u Fizyki kierunku Fotonika, 2014, 2015,
201 7. Ten szeroki zakres prowadzonych zajg6 gwiadczy o du2ym dogwiadczeniu dydaktycznym
kandydatki i, z pewnogci4, o jel przydatnogci dla Politechniki Warszawskiej. Jegli do tego dodamy
fkikt, 2e w tym czasie opiekowa+a sig studentami, czy okreglaj4c to bardziej szczeg61owo, byla
promotorem 2 prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w
roku akademickim 2013/14, 2014/1 5 graz 2e jest promotorem jednd pracy magisterskid w roku
akademickim 2017/1 8- w trakcie realizacji, a tak2e by+a promotorem 2 pram in2ynierskich
wykonywanych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2006/07,
2016/17 idodatkowo sprawowala opiekg naukow4 nad doktorantem w charakterze promotora
pomocniczego w zakoilczonym przewodzie doktorskim (mgr Jolanta Konieczkowska, opieka
sprawowana od 12/2014 do 06/201 7, rozprawa pt. "Aiowe azopo//anz/do/m/dy / azopo//es/rtfm/dy.
badania wptyu'u budowy chenliczrtej na wtafciwogci.fizyczne, n' tym jotoindukowanq dw6jtottlno£6
opUcz?zq", rozprawa obroniona z wyr62nieniem w czerwcu 201 7 r w Instytucie Chemii
Uniwersytetu £14skiego) to nie pozostale mi nic innego jak stwierdzi6, 2e wynaagania stawlana
przed kandydatk4 do stopnia naukowego doktora habilitowanego zosta+y spe+nione z nawiqzk4.

Charakterystyka dorobku organizacyjnego

R6wnie2 w zakresie dzialalnogci organizacyjne kandydatka spetnia wymagania stawiane
kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Ta dzialalno96 obejmuje kierowanie
grantem badawczym ,,Nowe polimery do zastosowa6 w fotonice", 08/2013-07/201 5, Program
POMOST Fundacjina rzecz Nauki Polskiej (dodatkowo pad Kozanecka Szmigiel byla wykonawc4
w dw6ch grantach finansowanych przez Komitet Badail Naukowych oraz Narodowe Centrum
Nauki), czlonkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Fotonicznym oraz wsp61pracg przy organizaqi
konferencji(IV Og61nopolska Konferencja Krysztalki Molekularne, 6-8.09.2017, Warszawa --
czlonek komitetu organizacgnego, International Workshop on Impedance Spectroscopy for
Characterisation of Materials and Structures, 24-28.09.2003, Warszawa - cz#onek komitetu
organizacyjnego). Dodatkowo, a mode przede wszystkim, habilitantkajest bardzo zaanga2owana w
price organizacyjne na swoim macierzystym Wydziale Fizyki oraz og61nie na Politechnice
Warszawskiej. By+a sekretarzem Wydzialowej KomisjiRekrutacHnej na Wydziale Fizyki PW,
sekretarzem Komigids. Egzamin6w Dyplomowych (81 przeprowadzonych egzamin6w)
cz+onkiem KomigiDydaktycznel oraz cz+onkiem (czlonkiniq) Zespo+u ds. PromocjiFizyki PW



Nagrody i wyr62nienia

Za swq4 pracg naukow4 pad dr. In2. Anna Kazanecka Szmigiel by+a wielokrotnie nagradzana.
Listajej wyr62niefl obejmuje: nagrodg zespolow4 stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za
osi49nigcia naukowe w latach 2014-1 5, nagrodg zespolow4 stopnia ll Rektora Politechniki
Warszawskiej za osi49nigcia naukowe w latach 201 0-1 1 , nagrodg zespo+ow4 stopnia I Rektora
Politechniki Warszawskiej za osiqgnigcia naukowe w latach 2007-08, wyr62nienie rozprawy
doktorskiej przez Radg Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskiej, 2005, nagrodg indywidualnQ lll
stopnia Rektora Politechniki Warszawskid za osi49nigcia naukowe w roku 2005. Byla te2 laureatk4
IX edycjiKonkursu Fiata za nallepsz4 pracg doktorskq wykonanq na Politechnice Warszawskiel .

Podsumowanie

Zapozna+em sig szczeg6]owo z udokumentowanym dorobkiem naukowym, dydaktycznym,
a tak2e z dorobkiem organizacyjnym dr in2. Anny Antoniny Kozaneckiej-Szmigiel. Wszystkie
elementy oceniam pozytywnie. Wyniki naukowe otrzymane w dziesigciujednotematycznych
publikacjach wybranych do habilitacjiuwa2am za wartogciowe iistotne dla zrozumienia wlasnogci
optycznych azopoliimid6w, oraz og61nie rozwoju fotoniki ifizyki inateria+owej. Zgodnie z
obowi4zuj4cQ ustaw4 o tytule naukowym istopniach naukowych (Ustawa z dnia 18 marfa 201 I r. o
zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wy2szym, ustawy o stopniach naukowych itytule
naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw)
wymagania stawiane przed kandydatk4 do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
fizycznych mo2na uzna6 za ca+kowicie spelnione.

Z t4 pozytywn4 ocen4 stawiam wniosek o dopuszczenie dr in2. Anny Antoniny Kozaneckiej
Szmigiel do dalszych procedur w nadaniu jel stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych.

Prof. 'hab. Marek Trippenbach


