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1. Formalna prezentacja rozprawy, uwagi ogólne 

  

Przedstawiona do recenzji praca składa się z wstępu, 11 rozdziałów, podsumowania, 

stwierdzeń i wniosków zawartych na 140 stronach tekstu wraz z dołączonym zestawem 

literatury i streszczeniami oraz dołączonego do pracy załącznika liczącego 25 stron. 

Układ pracy uważam za prawidłowy. W pracy można wyróżnić trzy części - związane 

odpowiednio z analizą literatury, badaniami własnymi, podsumowaniem oraz podanymi 

w załączniku założeniami do przykładowego zastosowania wyników badań w praktyce.  

Sposób ujęcia tematu w poszczególnych częściach można uznać za poprawny, powszechnie 

przyjmowany w  redakcjach prac naukowych. 

 

Tematyka pracy jest poświęcona zagadnieniu oceny efektywności azotowania 

jonowego stali austenitycznej metodą „active screen”. Jako materiał badawczy wytypowano 

jedną z najczęściej stosowanych w praktyce produkcyjnej stal austenityczną 

do krótkookresowego i niskotemperaturowego azotowania X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088 -

1:1998 (304 wg ASI). Zagadnienie przedstawiono na podstawie wyników przeprowadzonych 

badań laboratoryjnych na specjalnie do tego celu przygotowanych próbkach. 

 

W pierwszej części pracy (53 strony), zawarto wstęp i analizę literatury oraz sześć 

rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie efektywności. Rozdział drugi 

i trzeci przedstawia ogólną charakterystykę stali austenitycznych i metody ich obróbki 

cieplnej i cieplno-chemicznej. Rozdział czwarty, piąty i szósty opisuje stosowane 

niekonwencjonalne obróbki tych stali, przedstawia proces azotowania jonowego metodą 

„active screen”, wady i zalety azotowania jonowego oraz podstawowe wzory dotyczące 

obliczeń kosztów stanowiskowych wykonywanej obróbki.  

Część druga zawierająca kolejnych pięć rozdziałów to badania własne (liczy 

54 strony). W rozdziale siódmym podano tezy i cele pracy. Rozdział ósmy opisuje 
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zastosowaną w pracy metodykę badań. W rozdziale dziewiątym przedstawiono otrzymane 

wyniki badań. Ostatnie dwa rozdziały w tej części pracy – rozdział dziesiąty i jedenasty 

opisują efektywność przebiegu procesu „active screen”. 

Część trzecia to podsumowanie, stwierdzenia i wnioski sformułowane na podstawie 

przeprowadzonych badań. Całość pracy uzupełnia obszerny zestaw literatury – liczący 

154 pozycje i streszczenia w j. polskim i w j. angielskim. 

Za część czwartą można uznać załącznik do pracy, w którym przedstawiono założenia 

do wdrożenia do praktyki produkcyjnej przedstawionej w pracy technologii azotowania 

jonowego metodą „active screen”. 

 

 

 

2. Ocena zamierzenia badawczego oraz założeń pracy 

 

Przedstawiona w pracy tematyka nawiązuje do bardzo ważnego z punktu widzenia 

współczesnej inżynierii materiałowej zagadnienia możliwości wykorzystania w praktyce 

produkcyjnej stali, o odpowiednich do danych warunków zastosowania właściwościach 

eksploatacyjnych, o niskiej energochłonności, mniej czasochłonnej i kosztochłonnej 

technologii obróbki cieplno-chemicznej. Przeprowadzona w ramach pracy analiza 

efektywności azotowania jonowego stali austenitycznej metodą „active screen” to oczekiwany 

przez gospodarkę krok w rozwoju badań nad zastosowaniem nowych materiałów oraz 

efektywniejszych technologii ich obróbki.  

Przedstawiona metodyka umożliwia udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób należy 

projektować proces obróbki cieplno-chemicznej aby właściwości, czas i koszty procesu były 

jak najkrótsze i jak najtańsze i przyjazne dla środowiska.  

Stąd próbę podjęcia opracowania metody pozwalającej dokonać wielowymiarowej 

oceny efektywności azotowania jonowego metodą „active screen” uważam za trafną, 

wychodzącą naprzeciw zapotrzebowaniu praktyki produkcyjnej. 

 

 

 

3. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

 

3.1. Uwagi ogólne 

Uwagi do pracy podzielono na grupy odnoszące się do poszczególnych części 

dysertacji. Niektóre uwagi dotyczą nieścisłości, z których część ma charakter dyskusyjny. 

 

 

3.2. Uwagi do wstępu, analizy literatury i praktyki produkcyjnej, sformułowania celu 

i zakresu pracy. 

Omówiony fragment pracy uważam za poprawny. Za dyskusyjne w tej partii materiału 

uważam jednak:  

Wstęp do pracy 

- Brak wykazu umownych oznaczeń i zastosowanych skrótów, co utrudnia czytanie 

pracy. 

- Brak uzasadnienia dlaczego pracę poświęcono zagadnieniom obróbki azotowania 

stali austenitycznych. 
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Wyjaśnienie pojęcia efektywności 

- W rozdziale pierwszym wyjaśniającym pojęcie efektywności zbyt szeroko 

potraktowano zagadnienie (rozdział liczy aż 15 stron). Definiowanie pojęć ujęto 

bardzo szeroko przedstawiając pojęcie z różnych punktów widzenia. Na przykład 

niepotrzebnie rozpatrując zakres pracy określano pojęcie efektywności z punktu 

widzenia filozoficznego przytaczając przykłady z zakresu efektywności nauk, 

natury, ewolucji nawiązującej do teorii Darwina (str.11), inteligencji rozwoju 

dziecka (str. 12). Uważam, że takie szerokie podejście niepotrzebnie rozmywa 

problem efektywności będący przedmiotem pracy. Moim zdaniem wystarczyło 

dokładniej przedstawić problem produktywności jako miernika efektywności 

i wskaźniki z nim związane – techniczno-organizacyjne, finansowe i strategiczne. 

Powołać się na literaturę związaną z inżynierskim podejściem do zagadnienia np. na 

książkę Anny Kosieradzkiej – Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, 

C.H. Beck, Warszawa, 2012r. 

- Przy omawianiu zagadnienia efektywności pominięto aspekty wdrożeniowe badanej 

technologii, np. problem określania okresu zwrotu kosztów inwestycji poniesionych 

na wdrożenie nowych technologii obróbki w praktyce produkcyjnej, tak istotne 

z punktu widzenia treści pracy. 

Przedstawienie metody „active screen” 

- W rozdziale drugim i trzecim scharakteryzowano stale austenityczne i podstawowe 

stosowane obróbki cieplne i cieplno-chemiczne tych stali. W rozdziale czwartym 

opisano niekonwencjonalne metody obróbek jonowych stali ze szczególnym 

uwzględnieniem stosowanej już po II wojnie światowej metody azotowania 

jonowego stali na zasadzie zjawiska rozpylania katodowego. Opisano opracowaną 

w  1999r. niskotemperaturową metodę „active screen”. W rozdziale tym opisano 

również w sposób wyczerpujący dane literaturowe związane z jonowaniem 

niskotemperaturowym stali austenitycznych. Tą część pracy kończy rozdział piąty 

przedstawiający zalety i wady obróbek jonowych i szósty opisujący ekonomiczne 

podejście do azotowania „active screen”. Tą część pracy uważam za poprawną, 

zwięźle i wyczerpująco przedstawiającą zagadnienie.  

- Mam tylko drobne zastrzeżenia do rozdziału szóstego mianowicie: - rozdział ujmuje 

zagadnienie opisywane w literaturze tylko z punktu widzenia kosztów 

stanowiskowych lub koszów wynagrodzenia pracy bezpośredniej i kosztów 

stanowiskowych stąd tytuł rozdziału – „Ekonomiczne aspekty azotowania 

jonowego……” jest tytułem nieadekwatnym do podanych w nim treści. Brak 

np. analiz związanych z innymi kosztami pracy, kosztami materiałów pośrednich, 

analizy kosztowej związanej z wydajnością i seryjnością wytwarzania, czasami 

przezbrojeń, zamiany stanowiska pracy starego niezamortyzowanego na stanowisko 

nowe innowacyjne, kosztów złomowania stanowiska starego itd. Niedosyt treści tego 

rozdziału został zrekompensowany opartymi na literaturze założeniami do wdrożenia 

przedstawionej w pracy technologii azotowania jonowego w praktyce przemysłowej 

zawartymi  w załączniku do pracy. 

 

Tezy i cele pracy  

- W rozdziale tym (rozdział 7) doktorantka powinna określić na czym polega nowość 

pracy np. podać, że zgodnie z analizowaną literaturą odczuwa się w praktyce 

produkcyjnej brak danych na temat zastosowania metody „active screen” 

do obróbki stali X5CrNi18-10. 
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- Brak podania danych na temat szerokości zastosowań w gospodarce ww. stali, 

uzasadnienia wzięcia pod uwagę tego a nie innego gatunku stali.  

 

 

3.3. Uwagi do badań własnych 

 Metodyka badań 

- W rozdziale ósmym tej części pracy przedstawiono zastosowaną w pracy metodykę 

badań. Brak w tej części pracy uzasadnienia wyboru takich a nie innych wymiarów 

próbek podanych na str. 66. Pewien niedosyt dotyczy wyboru jednego 

z najprostszych planów badań doświadczalnych (str.69). Nie sprecyzowano w tym 

miejscu również liczby powtórzeń badań dla danych parametrów prowadzonych 

doświadczeń. Wydaje się również że dla przejrzystości badań należałoby 

przedstawić analizę czynnikową obiektu, podać obok czynników badanych, 

czynników wynikowych, czynniki zakłócające i stałe w czasie badań. 

Wyniki badań 

- Nie podano w opisach tabel 9.1 i 9.2 oraz w dalszych tabelach i rysunkach czy 

wyniki badań są średnimi z kilku przeprowadzonych pomiarów (jeżeli tak to wtedy 

należałoby podać również inne parametry rozkładów), czy są pojedynczymi 

pomiarami. 

- Wyniki badań dotyczą warunków laboratoryjnych. W sposób bardzo przejrzysty 

przedstawiono w rozdziale 10 parametry efektywności technologicznej procesu. 

Można uznać za poprawne dane dotyczące efektywności energetycznej ale tylko 

w części traktującej o zużyciu mediów, brak danych kosztowych ich zużycia. 

- Zastrzeżenia budzi podrozdział 10.3 traktujący o efektywności ekonomicznej: 

- Podane koszty energii elektrycznej, mediów gazowych, powinny być 

wliczone do efektywności energetycznej. 

- Zestawienia kosztów dotyczą warunków laboratoryjnych, mogą one być 

przydatne przy ocenie kosztów badań np. w projekcie badawczym, nie 

można ich jednak wykorzystać w konkretnych warunkach zakładowych. 

- Koszty sprowadzono do kosztów osobowych pracownika technicznego 

i kosztów stanowiskowych stanowiska laboratoryjnego. 

- Rozdział 11 zatytułowany „Determinanty ekonomiczne procesu azotowania 

jonowego metodą „active screen” jest tylko z nazwy w tytule „ekonomicznym”. 

Rozdział ten sprowadza się do przestrzennego przedstawienia wyników badań 

efektywności technologicznej. Analizę kosztową w tym rozdziale – 3,5 strony 

związano z wcześniej określonym planem badań przytaczając podane koszty 

poniesione w warunkach laboratoryjnych.  

- Przytoczone fragmenty pracy dotyczące efektywności metody „ active screen” 

uważam za przydatne w każdym przypadku realizowanych prac badawczych, można 

je wykorzystać przy analizach zastosowania wyników badań, zwłaszcza w zakresie 

efektywności technologicznej i energetycznej, w praktyce produkcyjnej. 

 

 

 

3.4. Uwagi do podsumowania, stwierdzeń i wniosków 

Przeprowadzoną ponowną analizę pojęcia efektywności w fragmencie tekstu 

zatytułowanym ”Podsumowanie”, uważam w tej części pracy za niepotrzebną (wystarczył 

opis w pierwszym rozdziale). Ponadto przytoczone stwierdzenie cytuję- ”Jeżeli stosunek 
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wyniku użytecznego do kosztu poniesionego na dane działanie jest dodatni – działanie jest 

uznawane za ekonomiczne” jest nie do końca prawdziwe. Wszystko zależy 

od rozpatrywanego okresu ponoszonych kosztów i przychodów, strategii postępowania firmy. 

Pozostałą część pracy można uznać za poprawną będącą konsekwencją wcześniej 

uzyskanych wyników badań. 

Kolejny wydzielony fragment pracy zatytułowany „Twierdzenia i wnioski” jest 

w istocie streszczeniem wcześniej przedstawionego „Podsumowania”. Przedstawione wnioski 

można by podzielić na wnioski poznawcze (związane z określonymi celami pracy), utylitarne 

(związane z zastosowaniem w praktyce produkcyjnej) oraz do dalszych badań (dotyczące 

możliwych dalszych kierunków badawczych opisywanego zagadnienia a nie mieszczące się 

w założonym zakresie pracy). 

 

 Uważam, że we wnioskach zbyt mało uwagi poświęcono zagadnieniu możliwości 

uogólnienia przedstawionej technologii w warunkach produkcyjnych np. przez możliwość 

rozszerzenia opisywanego sposobu postępowania na inne rodzaje materiałów, w tym również 

na inne gatunki stali austenitycznych.  

 

Pominięto aspekty wdrożenia opracowanej technologii w warunkach przemysłowych, 

nie podano ewentualnych zagrożeń mogących powstać w warunkach produkcyjnych 

np. dokładności pomiaru temperatury, możliwych zakłóceń związanych z powtarzalnymi 

właściwościami, stanu powierzchni azotowanych materiałów.  

 

 

3.5. Załącznik 

 

Załącznik przedstawia założenia do wdrożenia omawianej w pracy technologii 

azotowania jonowego metodą „active screen” w praktyce przemysłowej. Podane w załączniku 

treści nawiązują do zagadnień, które można związać z zakresem pojęcia inżynierii produkcji. 

 

W załączniku przedstawiono urządzenie do azotowania jonowego, zaproponowano 

plan usytuowanie pieca do obróbki na hali w warunkach przemysłowych. Przeprowadzono 

analizę ergonomiczną i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.  

 

Dla przykładowo wybranego obrabianego elementu - zaworu trójdrożnego, opisano 

wybrane elementy organizacji operacji azotowania. Podano sposób  rozmieszczenia zaworów 

w komorze roboczej pieca, przedstawiono dane do normowania czasów prowadzonej operacji 

azotowania. Przytoczono  algorytmy obliczania kosztów własnych prowadzonej operacji 

azotowania jonowego. 

 

 

 

4. Ważniejsze dostrzeżone błędy i uwagi redakcyjne 

 

    Zauważone niektóre błędy redakcyjne, niedociągnięcia stylistyczne nie obniżają 

poziomu pracy. Nie mniej jednak niektóre z nich to np.: 

- Przedstawiona do recenzji praca składa się z wstępu, 11 rozdziałów - uważam, że kolejne 

fragmenty pracy zatytułowane – „Podsumowanie” oraz „Stwierdzenia i wnioski” można 

było ująć w kolejnym numerowanym rozdziale 12 i zatytułować go „Podsumowanie, 

wnioski i uwagi”.  
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- Str. 2 - w. 9 od dołu raz w tytule pracy metoda „active screen” pisana jest małymi 

literami, innym razem np. na str. 2 jest pisana dużymi literami „ACTIVE SCREEN”. 

- Str.3 - w.9 od dołu jest ….992, powinno być ….92. 

- Str.105. – brak podania danych odnośnie sposobu pomiaru mocy, brak danych czy moc 

w trakcie nagrzewania i w  trakcie procesu była wielkością stałą co ma wpływ na 

obliczanie zużytej energii, brak sposobu określenia wyznaczenia mocy krążącej, 

efektywnej podczas nagrzewania  - np.  tablica 10.1. 

- Str. 140 – brak słów kluczowych w tłumaczeniu w j. polskim i w j. angielskim, brak 

tłumaczenia  tematu pracy w j. angielskim. 

- Str. 25 załącznika do pracy – jako pozycję pierwszą zestawienia literatury do załącznika 

podano – „informacje z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie”, 

uważam, że powinno się podać dokładne dane bibliograficzne. 

- Str. 25 załącznika do pracy – nie podano na jakim wydziale była broniona praca 

doktorska, którą podano w zestawieniu literaturowym pod poz. 2. 

- Str. 25 załącznika do pracy – podano w zestawieniu literaturowym pozycje: 

- www.neopak.pl, 

- www.modo-transort.eu, 

Uważam, że ww. pozycje powinny być uzupełnione o daty i instytucje 

odpowiedzialne  za prowadzenie stron Internetowych. 

- Str. 25 załącznika do pracy - materiały producenta zaworów trójdrożnych – powinno się 

podać źródło informacji np. dane o katalogu wyrobu. 

 

 

 

5. Literatura 

    

    Zestaw źródeł literaturowych, liczący kilkadziesiąt pozycji, w części dotyczącej 

zagadnień inżynierii materiałowej uważam za poprawny. Za mankament można uznać fakt, 

że  analiza literatury przeprowadzona jest głównie z zakresu inżynierii materiałowej, niewiele 

pozycji dotyczy inżynierii produkcji. 

Uważam ponadto że zestawienie literaturowe winno być sporządzone 

wg alfabetycznej kolejności nazwisk a nie w kolejności podanej w pracy. Ponadto zwykle 

przyjmuje się, że normy zestawia się na końcu zestawienia literaturowego. 

Niektóre pozycje ze względu na rok opublikowania, zawarte nieaktualne lub nie 

związane treści z pracą powinny być pominięte np.  

- poz. 12 - Manteuffel R.: Ekonomia i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, 

Warszawa, 1979r.  

- poz.19 – Weiss E.: Zarządzanie jakością projektu w funduszach strukturalnych Unii 

Europejskiej, Wyd. I-BIS, Wrocław 2006. 

- poz. 137 - Górska M., Daroń M.: Doskonalenie procesów magazynowych 

na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa handlowego. Gospodarka materiałowa 

& Logistyka, R.65, nr 5, s.146-153. 

Ponadto szereg wydawnictw związanych z zagadnieniami inżynierii produkcji 

pominięto – np. książki z serii „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” wydawane od 2011r. 

przez PWE w Warszawie, artykuły w czasopismach „Management and Production 

Engineering Review” (EMPER) wydawane pod egidą PAN i Polskiego Towarzystwa 

Zarządzania Produkcją (PTZP), „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” wydawane przez PTZP. 

 

 

http://www.neopak.pl/
http://www.modo-transort.eu/
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6. Podsumowanie, wnioski i uwagi 

 

Oceniając przedstawioną pracę doktorską pragnę, pomimo podanych wyżej uwag, 

podkreślić następujące jej walory, do których można zaliczyć: 

- zasadność podjętej tematyki badawczej 

- jasne sformułowanie celów pracy, które postawiła sobie doktorantka, 

- znajomość i umiejętność przedstawienia aktualnego stanu zagadnienia. 

 

Do najważniejszych osiągnięć recenzowanej pracy zaliczam: 

 - przeprowadzenie laboratoryjnych badań doświadczalnych wykazujących przydatność 

zastosowania metody azotowania jonowego „aktive screen” w praktyce 

przemysłowej, 

 - podjęcie próby oceny efektywności opracowanej metody azotowania jonowego 

metodą „active screen” z punktu widzenia parametrów technologiczno 

eksploatacyjnych, energochłonności, 

-  przedstawienie metodyki badań, która może być przydatna przy ocenie procesów 

innych gatunków materiałów, 

-   podjęcie próby opracowania założeń do wdrożenia opracowanej metody do praktyki 

produkcyjnej. 

 

Pragnę podkreślić dużą pracochłonność wykonania pracy oraz pozyskane w trakcie 

badań doświadczenie praktyczne doktorantki , które było podstawą wykonania dysertacji. 

 

Powyższe danei skłaniają do stwierdzenia, że przedstawiona praca spełnia 

wymagania ustawowe stawiane pracy doktorskiej w naukach technicznych. 

Uważam ponadto, że tematyka pracy spełnia minimum wymagań stawianych 

pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria produkcji.  

Uzasadniam to następująco: 

- w pracy tylko niewielkie fragmenty treści można zaliczyć do typowych zagadnień 

związanych z inżynierią produkcji, które w części pracy związanej z badaniami 

własnymi tylko cząstkowo są związane z tematyką energochłonności i kosztów, 

wskaźnikami efektywności (fragmenty rozdziałów 10.2 i 10.3 oraz fragment 

rozdziału 11 – w sumie około 12 stron), na uwagę natomiast zasługuje dołączony do 

pracy załącznik, który w całości można uznać jako związany z tematyką inżynierii 

produkcji. 

- inżynieria produkcji jest w naszym kraju stosunkowo nową dyscyplina naukową, 

w środowiskach naukowych toczy się dyskusja nad zakresem tematycznym tej 

dyscypliny, uważam że przy ocenie prac naukowych, ich kwalifikacji do tej 

dyscypliny powinno się kierować wytycznymi sformułowanymi w  wydawnictwach 

zredagowanych przez Komitet Inżynierii Produkcji PAN. Wydawnictwami tymi są: 

 „Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji 

w Polsce”, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Warszawa 2010r. 

 „Istota inżynierii produkcji”, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Warszawa 

2012r. 

- aby daną pracę można było zaliczyć do dyscypliny inżynieria produkcji powinna 

jej tematyka badawcza obok zagadnień inżynierii materiałowej oraz podobnych 

dziedzin wiedzy ukierunkowana być np. na problemy: 

- przeprowadzenia pełnej analizy kosztowej związanej z zastosowaniem 

przedstawionej technologii w warunkach produkcyjnych (koszty pracy 

bezpośredniej a nie koszty wynagrodzeń bezpośrednich, koszty stanowiskowe 
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z uwzględnieniem warunków produkcyjnych wydziału, koszty utrzymania 

ruchu, remontów, koszty opracowania nowej technologii, ogólnozakładowe  

pełne koszty przerobu, koszty przyjmowanych zleceń kooperacyjnych itd.), 

- organizacji produkcji np. planowanie zadań operacyjnych, optymalizacji 

godzin pracy poboru energii, zarządzania projektem wdrożenia nowej 

technologii, zastosowania grupowej obróbki różnych azotowanych jonowo 

elementów maszyn, logistyki przepływów materiałowych, 

- analizy ergonomicznej i bezpieczeństwa pracy na stanowisku azotowania 

jonowego, 

- procesów zarządzania projektem wdrożenia nowej technologii do warunków 

przemysłowych np. w konkretnym zakładzie produkcyjnym, 

- zarządzania kontrolą jakości przebiegu procesu azotowania jonowego np. 

przeprowadzając badania laboratoryjne w warunkach różnych zakłóceń 

procesu i opracowując tok postępowania w warunkach przemysłowych, 

- przeprowadzenia pełnej analizy kosztowej projektu instalacji azotowania 

jonowego w wybranym przedsiębiorstwie, określenia okresu zwrotu 

inwestycji, 

- zarządzania wiedzą produkcyjną, zastosowania modelowania przebiegu 

procesu, opracowania normatywów czasu przebiegów, planowania zasobów 

i otoczenia procesu wytwarzania, utrzymania ruchu, 

- itp. 

Praca spełnia te wymagania - przedstawione w załączniku zagadnienia związane z 

inżynierią produkcji obejmują problemy ergonomii, analizy kosztowej, organizacji 

procesu obróbki, określania norm czasowych przebiegu operacji. 

 

Biorąc pod uwagę  

- część pracy związaną z przeprowadzonymi badaniami procesu azotowania 

metodą „active screen”, jej poprawność badawczą, otrzymane wyniki badań, 

- duży wkład pracy doktorantki w przeprowadzone badania, 

- powiązanie tematyki pracy z zagadnieniami inżynierii produkcji, 

- dotychczasowy dorobek doktorantki, 

oceniam pracę pozytywnie i wnioskuję o dopuszczenie doktorantki do publicznej obrony 

dysertacji oraz składam wniosek aby recenzowaną pracę uznać za pracę związaną 

z dyscypliną inżynieria produkcji. 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, 01.09.2014 

 

 

        …………………………………… 


