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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr. inZ. Rafala Sobieszczariskiego

' pt.: ,,WartoS6 siewna i plonowanie wybranych odmian kukurydry
w zaleinoSci od frakcji materialu siewnego,'

wykonanej w Katedrze Agronomii, na Wydziale Rolnictwa i Bioinrynierii
Uniwersytetu Prryrodniczego w Poznaniu

pod kierunkiem promotor dr hab. in2. Katarzyny Panasiewicz prof. Upp
oraz promotor pomocniczej dr ini. Karoliny Ratajczak

1, Podstawa formalna wykonania reccnzji rozprflwy doktorskiej

Recenzja zostala opracowana w odpowiedzi na pismo WRB-217/4000/19 pani Dziekan
Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii, Uniwersy'etu Pnyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Anny
Kryszak wraz z informacj4, 2e uchwal4 Rady Wydziatru Rolnictwa i Bioinzynierii z dnia 30
wrzefnia 2016 roku, zostalem powolany na recenzent& pzedlo2onej do oceny ro?prawy
doktorskiej.

2. Ocena wyboru problematyki badawczej rozprawy doktorskiej

Aktualnie w gospodarce Swiatowej, spoSr6d gatunkdw roSlin uprawnych, kukurydza
zajmuje trzecie miejsce pod wzglgdem wolumenu ptodukcji po pszenicy orvryi^t. Jest to gatunek
wykorzystywany wielokienurkowo, ajego ziamo i/lub biornasa znajduj4 zastosowanie w r6,znych
galgziach przemyslu spoZywozego, paszowego i energetycznego. W Polsce w 2017 roku areal
zasiew6w kukurydzy z przeznaszeniem na ziarno obejmowal 562 tys. ha, nat.,omiast 596 tys. ha
obsiano na cele paszowe. I-qczna powierzch::ia zasiew6w kukurydzy wynosila 1,158 tys. ha, co
stanowilo l5,2o/o w stosunku do og6lu zb'62 Q.602 tys. ha). Swiadczy to du2ym zainteresowaniu
producent6w rolnych upraw4 tego galunku, a w Swietle postgpuj4cych zmian klimatycznych moZe
stanowi6 swoisty bodziec do dalszego rozwijania produkcji kukurydzy w Polsce.

Jednym z podstawowych element6w prawidlowej agrotechniki kukurydzy zwyczajnej jesl
wykorzystanie kwaiifikowanego materialu siewnego jako gl6wnego noSnika postgpu
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biologicznego. Aktualnie wszystkie dostgpne w Polsce odmiany hodowlane kukurydzy s4
mieszaicami F1, wysiewanymi precyzyjnie za pomocq siewnik6w punktowych w liczbie
ziarniak6w na jednostce powierzchni zalecanej najczgsciej przez hodowcg danej odrniany w
zale2noici od jej przeznaczenia (ziarnowa, CCM, kiszonkowa, zielonkowa). paramehy

jakodciowe materiatru siewrego odgrywaj4 baldzo istotnq role w praktyce rolniczej dla uzyskanra
docclowej obsady ro3lin po wschodach na lm2, zgodncj z przyjgtymi zaNozeniami teoretycznymi,

Stqd podjgta przez m1r. inz. Raf'ala Sobieszczaiskiego ternatyka badawcza dotycz4ca
wplywu frakcjonowania materialu siewnego kukurydzy na rozw6j i plonowanie zr6Znicowanych
pod wzglgdem wczesno$ci odmian kukurydzy, w moim odczuciu jako Recenzenta, jest bardzo
aktuaina i ma bezpo6redni wymiar utylilarny dla praktyki rolniczej. Tym bardziej jest to wazka
temafka, 2e dotychczasowe wyniki badari dostgpne zar6wno w literaturze krajowej jak i
6wiatowej nie daj4 jednoznacznych wskazowek, co do roli i znaczcnia frakcjonowania ziarna
kukurydzy i irulych gatunk6w w procesie optynalizacji technologii produkcji zb6z.

Autor dysertacji w hipotezie badawczej zalo,Lyl,2e frakcja ziarna siewnego wyntaazona
mas4 tysi4ca ziarniak6w decyduje o wartodci siewnej i wigorze ziaten, a w konsekwencji r6Znicuje
rozw6j i plonowanie roSlin kukury&y. Celem pracy byla ocena wplywu lrakcji materialu
siervnego czterech zr6Lnicowanych odmian kukurydzy na: wartoSC siewn4 ziama, wigor ziarna,
wybrane cechy fizjologiczne lanu (LAI, SPAD), pora2enic ro5lin przez patogeny, cechy
morfologiozne roSliny oraz kolby kukurydzy, komponenty plonowania i plon ziarna,

Bior4c pod uwagg chalakter realizowanej przez mgr. inZ. Rafala Sobieszczadskiego pracy
doktorskiej przyjgt4 hipotezg robocz4 uwazam za wladciw4 i poprawnie sformulowarq, a
postawione cele badah za adekwatne w kontekdcie podjgtej pnez Autora tenutyki badawczej.

3. Ocena formalna rozpraly doktorskiej

Rozprawa doktorska rngr. inZ. Rafala Sobieszczanskiego pt.: ,,WartoSd siewna r

plonowanie wybranych odmian kukurydzy w zaleimoici od frakcji materialu siewnego" liozy
sumarycznie 148 stron maszynopisu i obejmuje tekst pracy, 56 tabel, 1l wykres6w oraz l3 rycin.
Zaproponowany przez Autora tytul rozprawy doktorskiej jest syntetyczny i prawidlowo
odzwierciedla treSci w niej zawarte. Uktad dysertacji zostal logicznie zaplanowany i wlaSciwie
zrealizowany. Doktorant podzielil dysertacjg na 9 rczdzial6w gl6wnych: ,,Wstgp", ,,Przegl4d
literatury", ,,Material i metody badan", ,,Wanlrki prowadzenia do6wiadczen", ,,Wyniki bada6",

,,Dyskusja", ,,Wnioski", ,,Literatura", ,,Streszczenie". Rozdzialy gl6wne z.ostaly przez Autora
wla{ciwe podzielone napodroz&ialy, co porzqdkuje caloSd tredci dysertacj i i zwigksza ozytelnoSci

i przejrzystoS6 pracy. Rozdziatr ,,Literatura" zawiera zestawienie bibliograficzne 190 pozycji
literaturowych 3oi6le powipanych ztematykq realizowanej pracy doktorskiej. W tym zestawieniu
liczn4 grupg prac (68 pozyoji) stanowiq materialy zagraniozne, Autor przy opracowywaniu
rozprawy doktorskiej szeroko konystal z dostgpnych material6w literaturowych i w runiejgtny
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spos6b dyskutowal z dotychczas opublikowanymi doniesieniami. W ocenianej dysertacji jgzyk i
technika pisania pracy, kt6rymi posluguje sig mgr. inZ. Rafal Sobieszczanski, s4 w wigkszoSci
prawidlowe. Tekst pracy zawiera pewne niedoci4gniEcia jgzykowo-stylistyczne lecz nie obnizaj4
one jednak wartoSci nerytorycznej rccenzowanej dysertacji. Podsunrowuj4c stwierdzam, ze
przyjgly pnsz mgr. inz. Rafala Sobieszczariskiego uklad pracy doktonkiej jest poprawny, a
recenzowana dysefiacja spelnia wymogi formalne stawiare rozprawom doktorskim realizowanym
w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

4, Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej

Mgr io2. Rafal Sobieszczariski w rozdziale ,,Wstgp" w syntetyczny spos6b przedstawia rys
historyczny uprawy kukurydzy na Swiecie i w Polsce orz zwraca uwagg na rolg techniki sicwu i
wladciwego doboru odmiany hodowlanej dla osiqgnigcia satysfakcjonujqcych wynik6w
plonowania tego gatunku. Autor trafnie wskazuje na praktyczn4 rolg liczby FAO i zviqzanym z,

ni4 podzialem odmian hodowlanych na klasy wczesnoici w kontekicie uprawy kukurydzy na
r62ne ccle. Zwicfczenicm tego rozdzialu jcst sfolmulowany przez Doktolanta problem badawazy
oraz wynikaj4ce z niego: hipoteza badawcza oraz poszczegllne cele badafi.

Maj4c na uwadze sformulowany przez Doktoranta problem badawczy, postawion4
hipotezg badawcz4 oraz cele szczeg6lowe badari stwierdzam, ze reccnzowana praca doktorska ma
rvybitnie charakter praktyoiaLy i stanowi bardzo conne uzupelnienie dotychozasowego stanu
wiedzy z zakresu technologii uprauy kukulydzy w Polsce.

Rozdzial ,,Przegl4d literatury" obejmuje 9 stron maszynopisu i w nim to Autor koncentruje
sig na zagadnieniach zwi4zanych z rol4 kukurydzy w plodozmianie oraz sposobami

zagospodarowania uzyskanego plonu, znaczeniu parametr6w jakofciouych w produkcji
kwalifikowanego materialu siewnego, doborem mieszarica do kierunku uZytkowania i warunk6w
gospodarowania, a takZe zwraca uwag? na rolg frakcjonowania materialu siewnego w
technologiach uprawy r6imych gatunk6w roSlin zboZowych. Rozdzial ten zostal napis,arty przez
Doktoranta w pucjnysly i klarowny spos6b, co umozliwia Czyelnikowi sukcesywne

zapoznawanie sig z problematyk4 badawcz4 podjgtq w dyscrtacji.
Rozdzial ,,Material i metody badari" zostal przez Autora podzielony w logiczny spos6b na

trzy podrozdzialy i stanowi lqcznie 1l stron. W rczdziale tym Doktorant zamieScil metodyki
wsz.ystkich wykonanych pomiar6w biometrycznych roSlin i analiz laboratoryjnyoh, a tak2e
charakterystyki odmian kukurydzy bior4cych udzial w do(wiadczeniach polowych. Podstaw4
wykonania recenzowanej dysertacji s4 badania polowe i laboratoryjne ztealizowane w latach

2013-2015 w Katedrze Agronornii, w Laboratorium nasiennym oraz na polach Zakladu
Do5wiadczalno - Dydaktycznego Uprawy Roli i Rodlin Gorryri, a tak2e w Laboratorium Katedry
Fizjologii RoSlin nale24cych do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Material badawczy
pochodzil z czterech niezaleinych doJwiadczeri z l<uk urydzq, zakladanych j ako jednoczynnikowe,

w czterech powt6rzeniach.
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W badaniach uwzglgdniono odmiany: 'Dumka' (FAO 230), .Narew' (FAO 250),
'Rosomak' (FAO 260-270), 'Lokata' (FAO 220). Czynnikiem badawczym w kaZdym z
doswiadczeri byly zr62nicowane masowo ffakcje ziarna siewnego wyodrgbnione na podstawie
nasy tysiqca ziaren.

Doktorart w swoich badaniach przeanalizowa{ nastgpuj4ce parametry i cechy: warto3i
siewna i wigor ziama, aktywnoSi amylaz (dla odmiany 'Rosomak'), obsada roSlin po wschodach
i przed zbiorem (szt. na lm2), indeks pokrycia li$ciowego (LAI), wska2nik zielono5ci liSci
(SPAD), dynamika wzrostu ro$lin, wystgpowanie chor6b oraz szkodnik6w, wysoko$d osadzenia
kolb produkcyjnych, wysoko5d ro3lin, liczba ziaren w rzgdzie kolby, liczba rzgd6w na kolbie,
liczha ziarcn w kolbie, masa tysi4ca ziaren, dlugo3c kolby, szcroko3d kolby, Iiczba kolb
produkcyjnych na rodlinie, wilgohro6i ziama, plon ziama. IJzyskane wyniki poddano ocenie
statystycznej za' pomocq analizy wariancji dla doSwiadczeri jednoczymikowych. Istotno56 r62nic
oszacowano napoziomie o:0,05 zapomoc4 testu Tukey'a i na tej podstawie wyodrgbniono grupy
jednorodne, kt6re oznaczotro w kolejnoSci alfabetycznej (a b).

Po analizie tego rozdzialu dysertacji slwierdzan,2e Doktorant adekwatnie do charakteru
badan polowych i laboratoryjnych dobral poszczrg6lne metody analityczne, a ilo56 wykonanych
porniar'6w biometrycznych i analiz laboratoryjnych Swiadczy o Jego bardzo du2ej pracowito3ci i
zaangaZowaniu, kt6re jako Recenzent pozytywnie oceniam.

Rozdzial ,,Warunki prowadzenia do5wiadozerl" zostal przcz Aulora podzielony na cztery
kolejne podrozdzialy i t1cznie obejmuje 13 stron maszynopisu. Zawiera on drobiazgowy opis
warunk6w glebowych, agrotechnicznych, pogodowych i przebiegu wegetacji odmian kukurydzy
w poszczeg6lnych latach badaf, co zostalo uzupelnione o zesta\ryienia tabelaryczne wykonanych
zabieg6w uprawowych, warunk6w wilgotnoSciowo-termicznych, a takirc f:az rozwojowych
poszczeg6lnyoh odmian hodowlanych. Za dodatkowy walor tego rozdzialu uanajg wprowadzenie
prze7. Alulora do strumienia teksu odpowiednich powolafl literaturowych, stanowiqcych
metodologiczrq podbudowg wykonywanych pomiar6w i obserwacji. Rozdzial ten stanowi cenn4
dokumentacjg obrazujqcq warunki agroklimatyczne w calym trzyleciu badawczrym (2013-2015).

Doktoranl, w swej dysertacji, gt6wny nacisk polo2yl na rzetelne i skrupu.latne opracowanie
rozdzialu,,Wyniki bada6". Podobnie jak dwa poprzednie rczdziaNy tak2e ten zostal podzielony
przcz Autora dla przejrzysto$ci na 4 podroz.dzialy i sklada sig z 76 stron maszynopisu. Autor
opracowal ten rozdzial bardzo staranne, wplataj4c w sfiumieri tekstu tabele, wykresy i ryciny.
Wszystkie te elementy zaprezentowano w spos6b barwny i plzsjlzysty, co ulatwia Czytelnikowi
studiowanie wynik6w pracy. Doceniam oiekawe ujgcie graficzne poszczegdlnych

wsp6lczynnik6w korelacji wybranych cech kukurydzy dla wszystkich badanych odmian oraz
przeprowadzenie arulizy skupieh na bazie danych odmian'Dumka', 'Narew' i 'Rosomak'. Na
bazie tej2e analizy sformulowano stwierdzenie, 2e nrezaletrie od badanej frakcji materialu
siewnego najkorz.ystniejszq pod wzglgdem plonu ziama i komponent6w plonowania okazala sig
odmiana 'Rosomak'. Ponadto mgr inz. Rafal Sobieszczariski w swojej dysertacji zwraca uwagg,
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miedzy innymi na fakt, 2e podczas trzyletniego okresu przechowywania w konlrolowanych
warunkach, komercyjnych, zr6inicowanych frakcji zaprawionego zjarna siewnego kukurydzy
odmian 'Dumka', 'Narew', 'Rosomak', 'Lokata' nie odnotowano istotncj zmiany jego zdolnodci
kielkowania. stwierdzenie to ma du24 wartodc praktyczn4 zar6wno dla firm prowadz4cych obr6t
kwalifikowanym materialem siewnym jak i dla samych rolnik6w - praktyk6w.

Autor kolejny rozdzial ,,Dyskusja" opracowal prawidlowo, dokonujqc na 12 stronach
dysertacji swoistej analizy por6wnawczej wynik6w badaf wlasnych z aktualnym stanem wiedzy,
w oparciu o zagraniczne i krajowe materialy 2r6dlowe. Rozdzial ten nie jest tylko skl6con4
,,kopi4" przedstawiaj4c4 uzyskane wyniki badarl, co czasem pojawia sig w tego typu
opracowaniach lecz stanowi pr6bg ,,merytorycznej rozmowy" obrazujqcej dokonania Doktoranta
na tle dotychczasowych badafi z zakresu doskonalenia agrotechriki kukurydzy.

Podsumowaniem dokonari Doktoranta jest rozdzial ,,Wnioski". Zawiera on 12 stwierdzeri
o charakterze podsumowujqc;,rn i odnosz4cym sig do postawionej w pi erwszymrczdziale hipotezy
badawczej. Jako Recenzent za cenne z utylitamego punktu widzenia oceniam wnioski:

4. U wszystkioh badanych odmian, po wysiewie ziarna o wigkszej masic tysi4ca
uzyskiwano roiliny o wigkszej Swie2ej i suchej masie w pocz4tkowym okesie rozwoju
kukurydzy, jodnak reakcja ta wygasata w miarg postgpu wegetacji.

9. Jedynie u odmiany'Dumka' zwigkszanie frakcji wysiewanego ziarna powodowalo
istotny przyrost plonu ziarna, przy ozym po u2yciu ziaren Srednich i duZych efekt byl podobny.

1,2. Frukcja ziarna siewnego kukurydzy pochodz4cego z komercyjnych, oryginalnych
opakowaf nie ma zasadniczego wplywu na wartoSd siewn4 i plonowanie uzyskanych ro$lin,
jednak wykazano, Ze mog4 wyst4pi6 odstgpstwa odmianowe.

Rozdzial ,,Literatura" obejmuje 190 r62norodnych pozycji literaturowych, kt6re Autor
rozprawy Swiadomie i stararurie wybral oraz wykorzystal, licznie powoluj4c sig na zawarte w nich
wyniki w rozdzialach ,,WstEp", ,,Przegi4d literatury", ,,Warunki prowadzenia do6wiadczerl" i
,,Dyskusja''. Taki obszerny dob6r pozycji lileraturowych dokonany przez Doktoranta wskazuje na
zamiar wielokierunkowego ustosunkowania sig do uzyskanyoh wynik6w i dobrze Swiadczy o Jego

podej5ciu baAawczym. Ponadto dysertacja zawiera streszcz-enia w jgzyku polskim i angielskim,
kt6re umozliwiajq Czl4elnikowi szybkie zapoznanic siE z gl6wnym wnioskami plynqcymi z
przcprowadzonych badan.

Podczas analizy praoy doktorskiej nasungly mi sig jako Recenzentowi nastgpujqce uwagi,
kt6re poddajg pod rozwagg Autorowi przed publikacj4 uzyskanych wynik6w w publikatorach

naukowych.

Uwaga 1.

Prosrq rozwazy| zmianq nazwy rozdzialu ,,Wstgp" np. na ,,Wstqp i cel badari", co w moim
odczuciu bardziej odzwierciedlaloby tredci zawarte w tym rozdziale.

Uwaga2.
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Proszg rozwaLyt, przeniesienie w tekdcie pracy charakterystyk odmian hodowlanych
kukurydzy biorqcych udzial w badaniaoh z tozdzialu ,,Material i metody badaf,, do rozdziah
,,Warunki prowadzenia doSwiadcze6" i umieszczenic opis6w np. r,v podrozdziale ,,Warunli
agrotechnicane".

Uwaga 3,

Proponujg w tekScie dysertacji unika6 zapis6w ,,...l1czna dawka azotu powirura wynosii
120 - 160 kg N/ha w zale2noici od stanowiska.,." i stosowad zapis jednostek wg ukladu SI np.
120 - 160 kg.ha-rN.

Uwaga 4.

W tabeli 2. Rodzaj zabieg6w i tenniny ich wykonania w pozycji nawoZenic podano datg
wykonania zabiegu 24 kwiecieri 2013. Sqdzp, 2e nastqpila pomytka w zapisie gdy2 powyzej w
pozycji Wzruszenie pola agregatom (w celu wymiesza:ria nawozlr z glebq) podano datA 25
kwiecieri 2013. Proszg o sprawdzenie i podanie jaka powinna by6 wersja poprawna.

Uwaga 5.

Na stronie 41 jest podane, 2e: ,,Wqzystkie przeprowadzone w warunkach laborator.yjnych
testy wigorowe wskazuj4 natomiast, 2e najwylszym wigorem u odmiany .Dumka,

charakteryzowalo sig ziarno frakcji drobnej". Natomiast dane podane w tabeli 9 Wigor ziama
kukurydzy odmiany 'Dumka' w zaleinoSci od frakcj i ziama siewnego wskazuj4, Ze najwyZszym
wigorem charakteryzowala siE frakcja ziaren duzych, co zostalo zaznaczone przez Autora na
pocz4lku akapitu z komentarzem do tabeli 9. Proszg o wlaSciw4 interpretacjg uzyskanych
wynik6w i ostateczne ujednolicenie tekstu.

Uwaga 6.

W tekScie pracy nie odnalazlem powolafi na nastgpuj4ce materialy 2r6dlowe wymienione
w toz-dzia.le,,Literatura":

91. Kurasiak-Popowska. 2005. Ksztaltowanie sig wigoru i innych cech jakoSciowych

nasion roilin strqczkowyoh pod wplywem wybranych czymikdw agrotechnicznych. Praca

doktorska Akademia Rolnicza im. A. Cies'zkowskicgo w Poznaaiu Wydziat ltolniozy. ss. 174.

100. M6ndez M. 1997. Sources of variation in seed mass in Arum italicum. Int. J. Plant
Sci. 158: 298-305.

121. Nik M.M., Babaeian M., Tavassoli A. 2011. Effect of seed size and genotype on
germination characteristic and seed nutrient content ofwheat. Scientific Research and Essays 6(9):
20t9-2025.

Proponqjg uzupelni6 brakuj4ce pozycjc w tek3cie pracy.

PowyZsze uwagi maj4 jedynie charaktcr edltorski oraz fomrainy i w Zadnym stopniu nie
umniejszaj4 one wartoSci merytorycznej recenzowanej dysertacji.

Podczas czyl.ania dysertaoji nasungly mi si9 nastgpuj4ce pytania:
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Pytanie I .

Czy Pana zdaniem wystgpuj4ce w sezonach wegetacyjnych 2018 ora;22019 roku w wielu
lokalizacjach Polski dlugotrwale oloesy posuchy i suszy bgdq sklanialy rolnik6w - producent6w
do ograniczania arealu zasicw6w kukttrydzy w 2020 roku z powodu obar,ly o spadek plonowania?

Pltanie 2.

W zwiqzku z zachodz4cymi zrnianami klimatycznymi w Polsce w praktyce polowej
pojawiaj4 sig propozycje uprawy sorga zamiast kukurydzy na cele paszowe. Jakajest Pana opinia
na ten temal? Czy ten treod bgdzie mial w przysz-loSci wiqksze znaczenie gospodarcze?

5. Wniosek koftcowy

Rozprawa doktorska mgr. inZ. Rafala Sobieszczarlskiego charakteryzuje sig bardzo duZyrn
ladunkiem informacji praktycznych, kt6rs mog4 byd wykorzystywane przy optymal.izacji
lcchnologii uprawy kukurydzy na ziamo w warunkacb agoklimatycznych Polski. Jako Recenzent
zwtncrun \wagg, 2e na bazie przeprowadzonych doiwiadcze6 polowyoh i analiz laboratoryjnych
istnieje mozliwodi opracowania szeregu wyklad6w dla praktyki rolniczej dotycz4cych m.in. roli
jakoSci kwalifikowancgo materialu siewnego w doskonaleniu agrotechniki kukurydzy zwyczajnel.
Doceniam przy realizacji pracy doktorskiej takie wlainie pruktyczle podejdcie jej Autora do
analizowancgo problemu badawczego. Na uznanie zasluguje fakt, iz Doktorant przeprcwadz.il
bardzo pracochlonne i czasoohlonnc doSwiadozenia polowe i analizy laboratoryjne, co umozliwilo
Mu w efekcie kodcowym sformulowad prawidlowe i logiczne wnioski.

Podsumowuj4c stwicrdiram, 2e przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr. inZ.
Rafala Sobieszczariskicgo pt.:,,Warto3i siewna i plonowanie wybranych odmian kukurydzy w
zale2noSci od frakcj i materiahr siewncgo" spelnia wszystkie wymagania stawiane tego typu
opracowaniom naukowym, a zawartyrni w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku, o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65,poz.595,
z p62n. zm,). Jednocze5nie podkredlam, 2e tematyka przeprowadzonych bad:ur, ich zakes oraz

opracowana dysertacja w pelni wpisujq sig w dziedzing nauk rolniczych, dyscypling naukow4
rolnictwo i ogrodnictwo.

Konkluduj4c wnioskujg do Rady Wydziaiu Rolnictwa i BioinZynierii, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr. in2. Rafala Sobieszczariskiego do dalszych
etapdw przewodu doktorsk iego.
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