
Uchwała
komisji habilitacyjnej powołanej ptzezCentalną Ko*isję ds. StoPni i TYtułóq

na podstawió afi. 18a. 
"rt. 

Ś Ustawy i ań" 14 marca 2003 r. o stopniach naukowYch i tYtule

naukowYm oraz o stopniach i tytule w zakresie sztrrki (Dz. U. z2016,Poz.882 ze zm.)

w sprawie: pnzĘrowadzenia postępowania habilitacyjnego dla nadania

dr Markowi Kocńew.i.iu-o stopnia naukowęo doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk leśnych, dyscyptinie dzewnictwo

§1
Komisją dńńając zgodnie z ww. Ustawą uwzględniając Rozporządzenie MNiSzW z dnia

26 wneśńa201,6r. li sprawie szczsgóło*Ógo trybu i warunków przeprowadzania czYnnoŚci

w pr"ewo&ie doktorskim, w postępowaniuhabilitacyjnym otaz w posĘpowaniu o nadanie

§ńłu profesora (Dz. U. ZOIS pz. 1586), stosując Ęrteria zawatte w Ro4porządzeńu

MNiSżW z dnia 1 wrueśnia 20tI l @z. U. nr 196, wz. L165), na posiedzeniu w dniu 26

pńdńemlka 2017 r., w gŁosowaniu jawnlmn, jednomyślnie pozytywnie opinĘe wniosek

o nadanie stopnią dolrtira habilitówanego w dziedzinie nauk leŚnych, w dYscYPlinie

drzewnictwo dr Markowi kociszen,skiemu.

§2
Integralną częściąniniejszej uchwĄ jest załąpznik nr l stanowiący jej uzasadnienie,

§3
Komisja pruey,azaje niniejszą uchwałę Pziekanowi Wydziału Technologii Drewna SzkołY

Głównej Gospodarslwa Wiejskiego w Warszawie,

Podpisy cżonków komisji:

1. prof. dr hab. Tadęusz Kowalski - przewodniczący komisji

2. dr hab. Sławomir KrzoseŁ prof. SGGW _ sekretarz komisji

3. dr hab. Beata Dopzekalska -recenzent

4. prof. dr hab. Stanisław Irgutko - recenzent

5. dr hab. Paweł Kozakiewicą prof. SGGW - recenzent

6.prof. dr hab. Włodzimierz Prądzynski - członek komisji

7. prof. drhab. Krzysztof lGajewski -członekkomisji

Warszawa, dnia 26paź:dńernika 2017 roku



Zńącnkl

UZASADNIENIE
n"ruK""?f"l#ffi l;:l.:,:,Hl""*

stopniadoktorahabilitowanegonaukleśnychwdyscypliniedzewnictwo,
będące integralną częścią uchwały tomi.; i habilitaóyjn ej z dnia 26 pńdziemika 20 1 7 roku

Dr Marek Kociszewski urodził się 15 kwietnia 1967 roku w Bydgoszczy, W 1993

roku na Wydziale ń";",yki i rechniki Wyższej SzkoĘ Pedagogicznej w BYdgoszczY

uzyskał Ęrtuł magistra wychowania t""ńrc^ógo. ńo ukończeniu studiów, od 1, l0, 1993

roku podjął pracę na wyoiate lłat9latyti, riryti.i.Techniki ówczesnej Wyższej SzkoĘ

pedagogicanej 1orccłe óniwersytet r*i^ićou\iui"lki,go w Bydgoszczy), gdzie pracuje do

chwili obecnej. W latach lg93 - 2001 bl zatrudniony na stanowisku asystenta. W dniu 28

czerwca 200t roku, po obronie na Ńylziate Tóchnologii Drewna _s+"ł, Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi ",' 
,o,p,u*y do|torskiej pt,: "Badanie 

połączeń

narożnikowych ściennych", uzyskał ,,opi"n ;*9b doktora nauk leśnych w zakresie

drzewnictwa. p" *Yrd;il;"dri" d"ktń od roku zoót oo roku 2016 kontynuował Pracę na

Wydziale Matemat}ki , Fizykii Techniki na stanowisku adirrn}ta. od 2016 roku do chwili

obecnej pracuje na stanowiŚku asystenta na tym samym Wydziale,

Ocena osiągnięcia naukowego

ocenie podlega monografia pt.; waściwości sprężyste pĘty wiórowej i MDF jako

materiałów ,rir"irioriin o ,irrór|no|^irrry* ,Zńłodrtr- gęstoŚci na .gruboŚci PłYIY'

opublikowana w zóu roku przez ŃyJu*ni"t*9 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy ISnŃ9 78-83-70b6-gao-a(ń"or"n"i wydawniczY: dr hab- inŻ. Piotr Borysiuk

i dr hab. inz. piotr pohl), wskazana ptzez Aatora jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa

w art. 16 ust. 2 Ustawy o stopniach rrurrto*y"tr i tytute 
"uuto*y," 

otaz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki.

Głównym celem dzieła było romńryanie wybranych problemów modelowania

włŃciwości sprężys§ch pĘń wiorowych i pbń MDF_ (mateńałów stosowanych powszechnie

do produkcji -"uiirr.rńi|!vych) ,ąń;.ametoł.elementów skończonych (MES) przy

uwzględnierri, *urrŃo*"ibuóowy płft i anizotropii ich właściwości spręzystych,

Autor wykazał, że analiza wytwymńościowa za.pomocą MES, w tym wyznaczanie

naprężeń w zginanych elementu"n'i^'prytv wi9row9j'lub MDF .,o-tr:ę: uwzględnienia

warstwowej struktury Ęch płyt, natońiasi nie jest konieczne przypisywanie warstwom

badanej płyty anizotropii ich właściwości spręĄs§ch. praca rozpatruje właściwości sprężyste

pĄrt drewnopo.r,oinY'.i , u*rględ"i;ń'rć\ ::T:owanej strŃtury na grubości oraz

przedstawia nowe, pośrednie metody wyznaczańa modułów sprężystości poszczególnych

warstw płyt warstwowych,

PodwzględemznaczeniadlatechnologiiiśrodowiskaproblemaĘkaiopisanerenfltaĘ
pracy na|eży postrzegać, jako irt"t"y ;,;rt badń nad kbmpleksową oceną właściwości
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spręZystych wybranych tworzyw drzewnych w aspekcie ich wykorzystania w pĄektowaniu

konstrukcj i za pomocą metod komputerolvych,

wszyscy Recęnzenci pozytywnie zaopiniowali osiągnięcie naukowe dr Marka

Kociszewskiego. Stwierdzili , że praca *u poiru*rry,Iogiczny układ, jasr9 zarysowany cel,

jest poprawnu **aY"ńiJor* zańera-interesujące wyniki poddane dokładnej analizie

wę;Autora. Zagadńenia poruszane w pracy mają wart9ść nie tylko naukową ale również

aplikacyjną praci3est dowódem dużej samodzielności i dojrzałości naukowej Hńilitanta,

Dr hab. inz. paweł Kozakiewicz, prof. SGGV/ w swojej recenzji stwierdził: ,,Autor

monografii w ramach wstęu i genezy zagadnienia logicznie i zarazem PrzelrnnYwująco

uzasadnił potrzebę podjętyih baiań rŚl*ńą, między inrrymi, ze Ątl wiórowe i MDF są

szerolra stosowańi" 
-ńarcriąłami 

lrnnsiukcyjnymi: przy nie dostatecznie poznanych

właściwościach mechanicznych." oraz, że ,,Podjęty temat badawczY jest ambitnY

i wymagający z uwagr na Źłozoność wiąściwości spręzysĘch materiałów anizotropowych

oraz spodziewane truiności metodyczne. " W dalszej części swojej recenzji prof, Kozakiewicz

stwierdzą żę autor dzieładokonai szczegółowego przeglądu literaturY zńęanej z tematYką

pra§y. Recenzent po"Yty*"ie ocenia .d*rri.z -"todykę pracy zauważając: ,,Szczególnym

Ltutź* pracy było opracowanie i zastosowanie oryginalnej (niestandardowej) metodyki

badań po*otoiąrej ia efekywne olłeślenie właściwości spręĄstych poszczególrlych warstw

fut _ .rtoiy- ,r, wymógającej mechanicznego wydzielania wspomnianych warstw,

polronanie trudności' móiącźnycłt było możliwe dzięki intuicji i wyczuciu

charaheryzujących doświadczin gó bodoiro o solidnej podstawie teoretycznej w zalvesie

trudnej pojęciowo teorii spręĘstości. " 
,w 

dalszej części recenzji dzieła, prof, kozakiewicz

p""ytŃ"i;'o""niu u"}*ń'riyriki badń oraz ich analizę sygnalizując niedosYt jedYnie w

i"ń""ar." podrozdziń 7.4: "Śzlroda również, że w przeprowadzonej ąnąlizie brak szerszego

odnie sienia do dostęnej literatury. "

w konkluzji swojej recenzji prof. kozakiewicz zauwaĘł: "przedstawiona monografia

potwierdza bosaty ińsztat bódawczy i dojrzałość naulrnwą Habilitanta, Ta wyróżniająca

praca wnosi szereg (zasygnalizowńnych wyżej) osiągnięć do dyscwlitty drzewnictwo,

w szczególności w zalłesie poznawaniiwłaściwo,ści spręĘstych płyt wiórowych i MDF,"

pan prof. dr hab. Stanisław Legutko w swojej recetuji stwierdził, Że autor PrzedłoŻonego

dzięłatrafrrie wskazał lukę pomawcząw zakłósie identyfikacji właściwoŚci sPręzYstYch PłYt

stosowanych do produkcji mebli. Recenzent ocenił, że: ,,Podjętaw monografii problemaĘlra

jest więc trafna i ważna ząrówno z naulrnwego jak i utylitarnego punlłu widzenia,"

W dalszej części recenzji prof. Legutko syntetycznie streszcza zawartość poszczególnych

rozdzińów pracy stwierdzając,ze gdyby Habilitant podzielił wnioski końcowe nattzy grupy:

pooru*"r",'utyiitarne i kdńnki ałśńn badń to wtedy bardziej byłyby widoczne walory

pracy. Recenzent n"rrr"r*ie ocenia ,t*tt*ę rozprawy twierdząc, że poszczególne rozdziaĘ

stanowią logicm{""i"3e otaz, że odpowiada onu tytrło*i pracy. W dalszej części recenzji

prof. Legutk o wyraża opinię, ze nilwaińejsze eiemetĘ dzieła stanowiące jednocześnie

znacńly-*t łua ń u*tu Kóciszewskiego w rozwój dyscyplinY naukowej drzewnictwo to:

opracowani 
" 

po"rAutora pośredniej *Jtoay *yrna"rańa stałych spręzystości, porównanie

wyników badń ,tń"r, ,p.ę,ryrtos.i uzyskanyót .o^yrrri metodami, opracowanie dwóch

nowych metod "*vńirńa 
sńĘch spręzystośói,warstwowych płyt drewnopochodnych oraz

zastosowani " 
*yĘł"ronych aos*iń"a*e stałych sprężystości w dwóch przykładowych

modelach numerycznych ęlementów zp$y wiórowej i MDF,

w dalszej części recenzji prof. Legutko stwierdził: ,,oceniam recenzowaną rozprewę

naulawą jau aojiiał, dzień iaukowe;-wyczerpująco omawiające ważny problem naulrnwy

2



i techniczny oraz poprawne metodologicznie, Podsumowując ocenę osiągnię_cia naul<nwego

przedstawionego w iostaci *orogrofii, stwierdzam, że stanowi to wartościowy dorobek
'naulawy dra trIarlra'Kociszewskie§o.-Dowodzi to nie Ęlko Jego duich umiejętnoŚci, wiedzY

i doświadczenia jako badacza, ale talcże dojrzałości do samodzielnego formułowania

i podejmowania zadań naulawo badawczych,"

prof. Legutko stwierdziłteż, że: "Analizowana rozprnwa jest owocem wielu lat PracY Autora i

ogro*u"Jego wysiłlal, nłłaszcza rwiązanego z opracowaniem, testowaniem i implementacją

metod wyznaczania stałych spręĄstośŹi płyt warstwowych, Zdobyte przez Niego

doświadczenie uczyniło Go wybitrrym specjalistąw swojej klasie."

W koŃluzji końcowej rćceĄi osłągnięcia naukowego prof. Legutko wyraził opinię, ze

uwzględniają" *y-;r;ń ustaló z dń 1ł marca 2003 roku oraz kryteria ocenY osiąglrięć

zawartęw Rozporząóeniu trłinistra Nauki i Szkolnictwawyższego z dnia 1 września 2011

roku (Dz. U. Nr !96, poz.l l65) ,, ...przedstawiony do oceny dorobek może być podstałą do

ubiegania się o stopie:ń naulawy dohora habilitowanego,"

pani dr hab. Beata Doczekalska w swojej recenzji osiągnięcia naŃowego dr Marka

Kociszewskiego stwier dziŁa, że: ,,Recenzoroi, p,oca podejmuje ważne, z punktu naulrowego

jak i prakĘcznego, zagadnienia oceny właśitwości spręzysĘch tworzyw drzewrtych""",

i dalej: ,,problemątylra ta wpisuje się'w aHualny nurt badań prowadzortych w ośrodlrach

badawczych na świŹcie." pónadto pani Recenzent uwżą że: ,,Cel i zalłes PracY zostaĘ

przedstawione w sposób jasny i logiczny oraz w pełni lr,orespondują z Ętułem monografii,"

oraz,że: ,,...rrryrłki, badania rrrtą prrrmyślane i umiejętnie zaplanowane,_",",

W dalszej części recenzji dr hab. Beata Doczekalska podkreŚliła zllaczeńe modelowania

no-"ry"^"§o eiementów z pŁyt wiórowych i MDF Za pomocą metody elementów

skończonycństwierdzając,żeriruttutytegomodelowaniasąbardzoistotne,,-...Z€względuna
coraz Szersze stosowanie metod kompńerowej symulacji metodą elementów slańczonych

naprężeń i odlcształceń różnego Ępu lrnnstrulrcji mechanicznych, jak i mebli,"

Jedyna kryĘcznauwaga Recenzentki dotyczy fakhr, że Autor monografii, pomimo duźej

ilości **os"ioń.t ńiito* badń własnyóh, nie konfrontuje ich z pracatrti innych

bńaczy dostępnymi w literaturze. Według dr hab. Beaty Doczekalskiej taka dYskusja

wyników *płYnęLuy korzystnie na podniesienie oceny monografii.

W podsumowaniu recenzji pani Recerzent stwierdziła, że recenzowana Praca ,,",jest

popralłnie napisąnym opracowaniem naukołvym. koncepcja pracy, cel i zal<res

prowadzonych badań nie budzą zastrzeżeń." oraz, żei ,,Recenzowana monografia spełnia

lcryteria osiągnięcia naukow ego - "

ocena aktywności naukowej, wspólpracy międzynarodowej, dorobku dydakĘcznego

i popularyzatorskiego na-ńilitanta zgodnie zrozpotządzeniem MNisw z dnia
1wneśnia 2011 r.

publikowana (pozaosiągnięciem naukowym) problema§kabadawczaHabilitanta doĘczy

następujących obszarów badawczych:
_ właściwosci'mechaniczne płyt drewnopochodnych traktowanych jako mateńały

niej ednorodne i anizotropowe,



- właściwości ftzyc:zr-te i mechaniczne pĘrt wió1olyych uĄńkowanych w różrrych

warunkach wilgotnościowych oraz poprawa tych właściwoŚci PoPrzez Poddanie eb't

modyfikacj i termicznej,
-analiŹawyrrzymńościowakonstrŃcjimeblowyń,
- właściwości kompozytów drzewno-polimerowych,
- poprawa *łasciiosói wytrzymałoŚciowych klejonych warstwowo belek drewnianych

poprzezwzmocnienie ich włóknem polimerowym,

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant wykazń się duzą akĘwnością zawodową

i wysokim potencjałem naukowym ) czego p."Ó3u*"- jest m, in,:_ publikacja 75 prac

naŃowych, w tym 7 publikacji w czasopiJ"a"t ,rotoy*y"h w Journal Citation Report (np,

European Journal of \i/ood and wood products, Holzforsóhung, Wood Research, Wood and

Fiber Science). Cłkowity dorobek naukowy Habilitanla obejmuje 84 prace naŃowe,

Sumaryczny Impact Factor prac Habilitanta wynosi 4,60l, Łącntaliczba punlctów MNiSW

uzyskana za publikacje wynosi 436 (w tym 4żó w okresie po obronie *,p:u*y doktorskiej),

Według bazy Web of Scierrce iiczbacytowń: 58 a współcąmnikHirscha: 5 (nadzień 16, 10 ,

2017 roku współczynnik Hirscha w}nosił 6). Według bazy Scholar Google Habilitant ma

liczbę cytowń: t63 aliczbę Hirscha: 8,

Dr Marek Kociszewski brał ldzińw 3 projektach badawczych finansowTyctr przez, KBN

i MNiSW t* ń.i"a"n pĄekt habilitacyjny, którego był kierownikiem i jedynym

wykonawc{. Był .ó*rri.z- ti.roŃń.. łr|oło badawczego realizującego badania

w ramach finansowan ęgo przez PARP programu _D!ży bon badawczy", Aktualnie jest

kierownikiem zespołu badawczego ."yto,i";ą"ę; baóania przemysłowe dla Fabryki

KonstrŃcji Drewn=jianych w Paproci koło Nowego Tomyśla,

Habilitant \ł^iniki swoich badń prezentowił podcźas udziału w licznych konferencjach

naukowych. Jest autorem lub współaut9re_m 65 referatów wygłoszonych na

międztrmarodowych i t ru;owyct końrencjach naukowych (w tym na Słowacji,

w Niemczech i Portugalii).
Dr Marek Kociszówski wspóĘacuje w charakterzęręcętueltazrenomowanyml plsmam'

naukowymi: Bioresources (w latach Źon-zotą, 3 recetuje), Wood Material Science and

Engineering tzorą ior<, l recenzjĄ i Composites Part A.(2015 rok, 1 receruja),

Za osirynięcia nauko*. Ó.'Marelr Kociszewski trzykrotnie ottzy_mń indYwidualną

nagrodę Rektora óaŃ (dwukrotnie II stopni a i raz III stopnia) oraz dwukrotnie nagrodę

zespołowąII stopnia.
Dr Marek Kociszewski od 2014 roku jest człoŃiem zwyczajnym Stowarzyszenia

Producentów Płyt Drewnopochodnych w Poisce, a od roku 2006 jest przedstawicielem

InsĘrtutu Techniki UKW w bokkiej Platformie Technologicznej Sektora.LeŚno-Drzewnego.

Habilitant jest również aktywnym dydaktykiem, prowadzi zajęcia ze studentami na

2 kierunkach studiów: edukacji technicznÓ-informatycznej oraz inĘnieńi materiałowej, od

200l roku był |romotorem- 40 prac licencjackióh, 29 prac magisterskich i 28 prac

inZynierskich.
Dr Marek kociszewski jest również aktywny na polu popularyzacji Tffi biorąc udział

m. in. w Dniach Nauki organizowanychpizeztydgóskie-wyższe uczęlnie, Bierze również

aktywny adzińw pracach swojego InsĘńutu i Wydziału,

Wszyscy Recenzenci zgodnie podkreślają ze Habilitant po uzyskaniu stopnia naukowego

doktora ,g.o*ua"ł uoguty"i *urtóściowy dorobek naukowy, akcentują Jego duzą aktyvrność

naukową oraz wysokobceniają Jego dokonania dydaktyczre,
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Dr hab. Pawęł Kozakiewicz, prof. SGGW stwierdził: ,,osiągnięcia naukowe uzyslrnne po

otrzymaniu stopnia doldora, wslrazują- na istotny,-twórczy-i zarazem inspirujący wwad

Habilitanta,,ońi"-iyriyptiry irźeiri"two.' Dorobei t"' jest znaczącY' Realizacja

zainteresowań badawczych d_ra Marlra kociszewskiego znajduje pełen wraz w dobrze

udohlmentowarrych i ulolrowanych pubńcjach naulaiych. prace te sątwórcze i ronłojowe

(szczególnie z olre,su po uzyslrańu,riii",io yyknłógo do6ora1 Warto też podbeślić

znaczenie aplikacyjne podejmowanych bńdań," Receruent podkreślił także, że "dr Marek

Kociszewski to "';;;;;';"śrir;cn;i 
pracownik ,o,ń,y, który porafi pracować

samodzielnie i zespołowo. W prrypadi, prac zbiorowych nĘczęściej jest inicjatorem lub

głównym ,yl-r^,Ją"p,oaięrri *ńtylri iadawczej, co częstó znajduje wy,az w pierwszej

pozycj i w szere gu nąnvisk w spółautorów, "

Drhab.BeataDoczekalskąpoanaliziecałoksnałtudokonńnaukowychdraMarka
Kociszewskiegostwierdzą,,żeHabilitantlegiĘmujesięznacznymdorobkiempublilracyjnym'
o znaczeniu naulrowym jak i utylitarnym. Jego zainteresowania lancentrują się g!Ównie na

badaniach fizykn_mechanicznych różnych typów tworzw drzewnych i materiałów

l<ompozytowch.Jegolicznepraceztegozaleresuporwalająstwierdzić,żejestonspecjalistą
w tej dziedzinie.,,p-oan"sb ża ,,... nitrtrtant wylrazuje się istotnąaldywnościąnaulrnwq a

całolrsztahosiągnięćidolronańwtymobszarzestanowiistotnywWadwrorwójdyscypliny
drzewnictwo. Habilitant posiada również osiągnięcia dydaktyczne oraz w zalłesie

popularyzacji wiedzy."

Prof. dr hab. Stanisław Legutko strvierdził: "Przedstawione oceny osiągnięcia

naulrowego, istotnej a6ywności rouńei oraz doroblal dydalłycznego, PoPularyzatorskiego i

współpracy międzynarodowej, porwalają mi na sformułowanie wnioshl, że recenzowany

dorobek dra Marlra kociszewskirgo ,pr:łnio, w stopniu wystarczającyfn, wymagania stawiane

rozprwwom naulawym, ldórych zadaniem jest wykazanie postęu w nauce dokonanego przez

ich autorów. Może wobec tego stanowrl podstarłę do ubiegania się o stoPień naukowY

dohora habilitowanego. Habilitant - jak wylrazałem - ma osiągnięcia naulr0we, uzyskane po

otrzymaniu stopnia dohora, stanowiące znaczny wkład w ronłój dyscypliny naulrnwej

Drzewnictw o or az wylwzuj e się istotną aktywno ś cią naulaw ą, "

podsumowanie

wszystkie recelujesporządzone przęzRecenzentów w postępowaniu habilitacyjnym

dr Marka kociszewskiego są jednomacznie pozytywne, Recinzenci zgodnie podkreślają

znaczny wkład d, ńd rociszewstió; irńś: dys9rnlĘ dryelnrctwo, który został

odzwierciedlony * a"i.r. naukowym, Ńeą"y* poosóńaó uuieguniu się o stoPień naukowY

doktora hńilitowanego oraz w d"żł--;6ń;sci.puutit<u.9n"3 u _W".dYdakĘcznej
i orgańzacyjnej, u-J§too*iu te spełrrialf ,i,ymaga"ii okreśióną w Ustawie o stopniach

naŃowych i Ęrtule naukowym oraz o;ióiń iilrtule w zakresie sztŃi z dnia 14 marca

2003 roku (Dz. U Nr 56, poz.595 "";.;;r*Ń"riu 9siągnręó 
zawarte w Rozporządzeniu

Ministra Nauki i Szkolnictw aMyzszego'r- ńu i vłrzesńńOl1 roku (Dz. U' Nr 196' Poz'

l 165).



komisją po wnikliwym zapoznańll się z pełną dokumentacją wniosku dr Marka

kociszewskiego i po przeprowadzonej dyńsji stwierdzą że dr Marek kociszewski

* ,nu"rą"y Jposób wpizuje się w rozwój dyscypliny naŃowej - drzewnictwo a Jego

aktywność 
-nu.rko*ą ń":ć za wyróźńającą.Uwzględniając również konklr=:e zawarte we

wszystkich recenzjań, komisja ;eano-ysi"i" po"yty*nie opinĘe przedmiotowy wniosek

o nadanie dr Markowi Kóciszewskiómu stopnia naukowego doktora habilitowanego

nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo,

Przewodni czący Komi sj i

4h,,*ł'
Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

/1rrrrł,_
Sekretarz Komisji

{roo,a,,7z"ł)'
Dr hab. Sławomir Ktzosek, prof. SGGW

Warszawą dńa ż6 pńdziemika 20 l 7 roku


