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Opinia o nowych artykulach dostarczonychprzez dr in2. Mariusza Tryznowskiego.

W dniu dzisiejszym otrzymalem od pana doktora odbitki 5 prac, kt6re ukazaly sig w
roku 2017 lub zostaly zaakceptowane do druku w roku 2017. S4 to prace, kt6rych nie
anonsowal w swoim poprzednim autoreferacie, jako wyslane do druku lub w przygotowaniu.
Daty wplynigcia do redakcji rozciqgajq sig od 18 maja do 25 sierpnia.

Trzy z tych prac traf*y nalarrry,, Przemyslu Chemicznego". Jedna z nich poSwigcona
bezizocyjanianowym polihydroksyuretanom wiqhe siE z tematyka habilitacji. Powielono w
niej strategig opisan4 w doktoracie dr inz. Tryznowskiego, ale jest tam kilka nowych danych
dotyczqcych badan powlok, kt6re moZna wlqczyt do materialu omawianego w habilitacji.
Kolejne dwie prace poSwigcone s4 frakcjonowaniu Zywic epoksydowych, przeksztalcaniu
epoksyd6w w cykliczne wgglany i reakcje pochodnych wgglanorvych z diarrinami w celu
otrzymania poliuretan6w. Moim zdaniem nie zawierajq one Zadnych istotnych element6w
nowoSci naukowej. Jest to powielenie idei z prac profesora Rokickiego z przed ponad 20 \at i
p62niej rozwijanych przez profesora Parzuchowskiego dla innego typu ?ywic. Jako
skandaliczne uwtLzam pominiecie w literatttrze odnoSnik6w do wczesniejszych badan
oryginalnych prowadzonych w Katedrze. Autor cytuje jedynie jakieS prace z ostatnich kilku
lat, w tym duzo wlasnych lulno zwiryanych zlematem, a zapomina o pracach poprzednik6w,
kt6re byly o wiele bardziej zaawansowane niz jego rezultaty i zawieraly nie tylko dane o
syntezie, ale takhe wiele informacji o wlaSciwoSciach produkt6w. W moim przekonaniu jest
to wyrulne naruszenie dobrych obyczaj6w w pracy naukowej.

Czwartapracaukazala sig w wersji Open Acces w czasopiSmie RSC Advances. Zawieraona
podobn4 ideg jak pracapierwsza, ale znieco innymi reagentami.
Publikacji pi4tej dotycz4cej farb drukarskich nie jestem w stanie kompetentnie oceni6. LeZy
ona w nurcie badawczym dr hab. inz. Zuzanrry Zolek- Tryznowskiej, kt6ra przeslala tg prace
do druku do nieznanego mi czasopisma Coloration Technology.
Z prac anonsowanych w poprzednim autoreferacie ukazala sig publikacja w czasopiSmie
Progress in Organic Coating i ta praca mohe stanowid wartoSciowy element w dorobku
doktora Tryznowskiego. O innych sluch zagin4N.

W tym roku w baziach Web of Science i Scopus pojawily sig 2 nowe publikacje, kt6re doktor
Tryznowski na pewno moze dol4czy6 do dziela habilitacyjnego. Dojdzie do nich pewnie
jedna opublikowana w PrzemySle Chemicznym. Ma teraz takich publikacji 4, co przy
zachowaniu tempa z ostatniego kwartalu daje szansg na wypelnieniu wymog6w iloSciolvych.
Obawiam sig jednak, o jakoS6 tak pospiesznie pisanych prac, kt6re trafily do czasopism o
niezby wysokiej randze w Swiecie polimer6w.

Uwa2arr, 2e dla rzetelnej oceny aktualnego dorobku publikacyjnego dr inL. Mariusza
Tryznowskiego niezbgdne jest zasiggniecie mery'torycznej opinii pana profesora Pawla
Parzuchowskiego. Mial on okazjE bardzo blisko wsp6lpracowaf z dr Tryznowskim i prof.



Rokickim i jest w stanie oceni6, co jest naprawdg nowe, a co nie stanowi oryginalnego
wkladu do chemii i technologii polimer6w.
Ja sam mogg mylii sig w ocenie pewnych szczeg6lowychrozwiqzaniuwazant 2e komisja
Rady Wydzialuzalmuj4ca sig t4 spraw4 powinna mie6 do dyspozycji co najmniej 2 opinie.
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