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LIST A 
OSóB, OTRZYMUJĄCYCH DYPLOMY DOKTORóW 

HABILITOWANYCH NAUK TECHNICZNYCH I CHEMICZNYCH 

1. Eugeniusz DOBRZAŃSKI 
„Automatyczna, anafogowo-rzec;::ywista regulacjo strefy two,rzenia tkaniny 
na krośnie" 

2. Mare,k Leszek GtóWKA 
„K.ystalochemia wybr:mych grup a·cyklicznych związków czterowiqzolnego 
fosforu" 

3. Sławomir STERA 
„Wpływ procesu wykończac:1,i,a na użytkowe oraz strukturalno-reologiczne 
własności pa,pieru wo,rkowego" 

4. P,iot·r WODZIŃSKI 
.,Odsfowanie materiałów :dornistych" 

5. IGrzysztof JANUSZKIEWICZ 
,,Modelowo1n,ie ,numerycz,ne elektrycZJnych pieców :komorowych" 

6. Tadeusz STEFANOW-ICZ 
„Kryteria weryHkacji modelu hydrolizy jonów metoli z wykorzystaniem metod 
,n.umeryanych" 
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LIST A 
OSóB, OTRZYMUJĄCYCH DYPLOMY DOKTORÓW 

NAUK TECHNICZNYCH, CHEMICZNYCH I MATEMATYCZNYCH 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

1. Ryszord BALIŃSKI 
„Wpływ kąta pochylenia wrzeciennika ściernicy ,na wa.runkii samoostrzenia 
ściemky i wydajność podczas czołowego u!Uowonio no szl:ifierce do płou
c1.yzn ze stołem obrotowym" 
Promotor: doc. dr inż. Jan Rafołowic1 

2. Andrzej Tomasz BARTCZAK 
„Wpływ przeróbki plastyczinej ·i dodatków stopowych no własności plastyczne 
s:opów eutektoidalnych Zn-Al" 
P.romotor: prof. dr hab. inż. Wacław P.iotrowsk1i 

3. Jacek CINK 
„W.pływ przebiegu wydajności pompy układu hydrostatycmego na dynamikę 
ro~ruchu mechanizmu podnoszen:io" 
Promotor: doc. dr i,nż. Mieczysław Czyżewslci 

4. Krzysztof DWORNIK 
,.Wpływ puhacJi ciś1nie.nio w pneumotycz.nym układzie uruchomiania hamul
ców autobusu .no wybrane parametry procesu hamowania po to,rze prosto
linfowym" 
P,romotor: doc. dr inż. Jerzy Grobowsld 

5. Edward JANUSZKIEWICZ 
,.Dynamiko mechanizmów dźwignjc z uwzględn•ieniem luzów w więzi sprę

żystej oraz harmonicznych zmian momentu silnika asynchronkznego" 
P•romotor: do,:. dr inż. Mieczysław Czyżewski 

6. Władysław KASIECZKA 
,.Aerodynamika s1krajnie płytkiego gruboziam1istego złoża fluida,lnego" 
Promotor: prof. dr J1nż. Zdzisław Orzechows,k1i 

7. Zbigniew KOŁAKOWSKI 
,,Sta!fl zakrytyc~ny cienkościennych dźwigarów skrzyinkowych z gęsto użebro
wanymi ściankami poddanych mimośrodowemu ściskaniu" 
Promotor: doc. dr hab. inż. Marion Królak 
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8. Doroto KOZANECKA 
,,AnoHzo dokładności przetwarzania toru pomia,rowego systemu pomiaro
wo-informacyjnego" 
Promotor: prof. zw. dr 1inż. Władysław Gundłach 

oraz doc. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek 

9. Paweł LEżAJ(JSKI 
„Model procesu czołowego szlifowa:n1i.a płaszczyzn na szliiflerce ze stołem 

obrotowym w aspekcie za·stosowonia sterowan,io adaptacyjnego" 
P,romotor: doc. dr inż. Jan Rafałowicz 

1 O. Krzysztof MARYNOWSKI 
,,Prędkości krytyczne i stateczność wirnika podwieszonego osiowo na kon· 
strukcj,i podatnej" 
Promotor: doc. dr hab. inż. Mirosław Roszkowski 

11. Stefon NAJDECKI 
,,Moment tarcia o nieruchomą pokrywę w pompach prom-ieniiowych 1 pół

otwa,rtymi kołami wirnikowymi" 
Promotor: doc. dr Jnż. Janusz Rydlewicz 

12. Morek PAWLAK 
.. Sterowa.nie ~>rocesem odświeżania syntetycz\nych mas formierskich dlo ou
to:natyc:mych linii formowania" 
Promotor: doc. dr inż. Przemys!aw Wos:ilewslci 

13. Woldemo,r SAMODULSKI 
„Anol:izo drgań nielin.iowego układu dyskretnego o zmiennej okresowo 
s1tywności ,i kinematycz·nym wymuszeniu" 
Promotor: doc. d,r inż. Kazimierz Szobelskt 

14. Le QUANG HUY 
,.Badania i analiza pnehiegu ciśnienia paliwa ~ ruchu igłicy we wtryskiwa
czu silnika wysokopręfoego" 
Promotor: prof. mgr inż. Jerzy Jędrzejowski 

15. Jacek TEODORCZYK 
,,Sterowa,nie adaptacyjne gra·niczne procesem aołowego sdifowania zgrub-
1ncgo na szHfierce z obrotowym stołem" 
Promotor: doc. dr i,nż. Jon Rafałowicz 

16. Ryszard WOJCICKI 
,,Wpływ korekcj,i ~rzywizn głównych powierzchni roboczych łożysko baryłko
wego na rozkład naprężeń normal1nych" 
Promotor: doc. dr iinż. Henryk Krzemińskł-Fredo 
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WYDZIAt ELEKTRYCZNY 

17. Andrzej BANAS 
„Syn!eza subop·::ymal.nego układu sterowania silnika ·klatkowego zasilanego 
z falowniko prądowego" 
Promotor: doc. dr łnż. Andnej Czajkowski 

18. Bożenna BOBIŃSKA 
,,Modele cyfrowe wybra1nych sta,nów nieustalonych w li,niach elektroenerge
tycznych z uwzględinien,iem zjawiS!k n'ieHniowych" 
Promotor: p1rof. dr hab. ,inż. Jerzy S. Z•iel1ińs·kj 

19. lwonna BOROWSKA-BANAS 
.. Model,owanie matematyczne przekład,n,ików prądowych" 
Promotor: doc. dr hab. inż. Andrzej Koszmider 

20. Ma,rek BUDZISZ 
,,Minimalizacjo strat mocy w układzie napędowym z silnii:ldem asy,nehronicz
nym zasilainym z ty,rystorowego folownika PWM" 
Promotor: doc. dr inż. M,i,rosłow Krynke 

21. Jerzy CHMIELEWSKI 
„Ana,liza właściwości źródeł energ:ii elektry,cmej oraz metoda łch doboru 
w zostosowanłu do ,napędów pojazdów -mechanicznych" 
Promoto.r: prof. dr inż. Zdzisław Pomy·kolski 

22. Grzegorz CIESIELSKI 
„Kształtowanie statycznych chara1kterystyk czuj,n,ików do pomiaru wielkości 

hieelektrycznych, za pomocą aproiksyma,cjii 1krzywoli1niowej" 
P,romotor: prof. dr inż. Zdzisław .Pomykals.k,i 

23. K,rysty,na GOŁĘBIOWSKA-WALCZAK 
,,Wybrane modele matematyczne wieloprzewodowy,ch Un:ii dług.Ich do ba
dania sta1nów nieustalonych" 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliińsk:i 

24. Ston,isław GROSZEK 
„AnaHza wpływu wyższych harmonicz,nych prądu jałowego na dokładność 
pomiaru błędów przekładnlka prądowego" 
Promot,or: doc. dr hab . .inż. Zygmunt .Kuśmierek 

25. Andrzej IMIELSIGI 
.. Analiza pola elektroma9netycZ1nego powietrzego przekładn.i·ka p,rqdowego" 
Promotor: prof. dr hab. ,i,nż. Paweł Roliicz 



26. Leszek Kl EŁ TYKA 
,.Metodo bezprzewodowego pomiaru wielkkh momentów" 
Promotor: doc. dr inż. Zygmunt Biernacki 

27. Krzysztof KOMĘZA 

7 

„Obliczanie pola elektromagnetycznego i sił w silniku l,iinfowym metodą 

elementów skończonych" 
Promotor: prof. d,r hab. iinż. Janusz Turowski 

28. Zbigniew KRZEMIŃSKI 
„Badania właściwości ,i synteza układu ,regulacji prędkości obrotowej silnika 
asynchronicznego zasilanego z falowni,ka prądowego" 
Promotor: doc. dr inż. Józef Da,ncewicz 

29. Elżbieta LEśNIEWSKA-KOMĘZA 

„Analiza prądów wirowych w pakiecie blach stalowych umieszczonym 
w ha,rmonkz,nym pol·u magnetycz,nym" 
Promotor: prof. dr Maciej Krakowski 

30. Jolanta NOWIŃSKA 
.,Wyznacza,n,ie prognoz zuzyc1a energH elektrycz,nej przez odbiorców byto
wych z uwzględinien,iem międzyna,rodowych danych statystycznych ~użycia 

tej energii" 
Promotor: doc. dr hab. inż. Zbignjew Kowalski 

WYDZIAŁ CHEMICZNY 

31. Barba.ra GAJEWSKA 
,.Badanie n,iskoczęstośdowej relaksacj,i dielektryanej w ciekłych kryszta
łach" 

Promotor: doc. dr Andrzej Lipiński 

32. Mieczysław KOCH 
,.St,ru·kturo nadmolekulama i własnośoi termicz,ne oldgoestrów poliureta-
nów aUfatyczno-aromatycznych" 
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rudńskii 

33. Włodzimierz LEFIK 
,.Ki,netyka zaniku pierwotnych produktów radiolizy wody w układach zomro
żony,ch" 

P~omotor: doc. dr hab. Andrzej Płonka 

34. Janusz LIPIŃSKI 
,.Komputerowo symulacja reakc}i Dielsa-Aldera" 
Promotor: prof. dr hab. inż. Zdz,isław Hippe 
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35. Tomasz MAJEWSKI 
„Termiczne metody ozinaczarnia jonów tworzących trudno roz:puszczolne 
związki tiocyjan,iainowe" 
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Cygańsk·i 

36; Barbara NAWROT 
.,Badania nad syntonamii układu 11-azosteroidowego" 
Promotor: doc. dr hab. Henryk Zając 

37. Krystyna OSOWSKA-PACEWIGKA 
.,Jonowa addycja N,N-dibromoamidu 1kwasu dietylofosforowego (DBPA) 
do alkenów ·i cykloalkenów' 
Pr10motor: prof. dr hab. Andrzej Zwierza·k 

38. Pfotr PANETH 
.,K,i.netycZJne efekty ·izotopowe tlenu i sia,rk,i w Jzomeryzacji monotiopirofos
foranów" 
Promotor: doc. dr Władysław Reimschussel 

39. Pfotr SIWEK 
„Wpływ impregnacji włókniny na struktu,rę ii niek,tóre właściwośd uiytkowe 
skóry syntetyc.mej" 
Promotor: doc. dr ,inż. Czesław Krawiecki 

40. Magda,lena SZADKOWSKA-NICZE 
.,Radioluminescencja izote,rmkma nap.romienionych zamrożonych węglowo
dorów nasyconych" 
Promotor: doc. dr hab. Józef Mayer 

41. Grażyna TRYBULSKA 
.,Kinetyka krystalizacji siarki" 
Promotor: doc. dr Władysław Reimschussel 

WYDZIAl Wt<'.>K1ENNICZY 

42. Jan BAMBERSKI 
.,Badanie zdolności wyrównującej poluywek w zgrzeblarce" 
P,romotor: doc. dr hab. Tadeusz Jackowski 

43. Zygmunt KUBACKI 
,.ZmJany f,izycznej mikrostruktury włók,ien z politereftalanu. etylenowego wy• 
wołane teksturowaniem metodą nibysbętowq (fałszywego skrętu)" 
Promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Urbańczyk 
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45. Małgorzata MILLER 
,.Substytucja pracy żywej i procy u.przedmiotowionej w branży dziewiarskiej" 
Promotor: prof. zw. dr Jerzy Rachwobk1i 

46. Marian PERUKOWSKI 
,.Wpływ wybranych parametrów d~namicznych no przebieg tworzenia na
woju przy napędzie ciernym" 
Promotor: doc. dr inż. Leszek Korycki 

47. Wiesława URBANIAK 
„W,pływ obróbki plazmą niskotemperaturową no wła,s,nośd elektrostatyczne 
obiektów z polietylenotereftalanu o jednoos.iowej o,rientacjJ" 
Promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Urbańczyk 

48. Janusz ZIĘBA 
„Regulacjo impulsowo sil.ni4c:a os}"nchronkznego w ty,rystorowy,m układzie 

napędowym przędz,o,rki obrączkowej" 

Promotor: prof. mgr inż. Mieczysław Klimek 

WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 

49. Stanisław BRZEZINSKI 
,,Zastosowanie metod elektrycznych do oznocza,n,ia zawartości wody w pro
duktach skrobiowych" 
Promotor: doc. dr ,i1nż. Mieczysław Boruch 

50. Elżbieta GASINSKA 
,.Jonowymien,ne spektrofotometryczne badan,ia kompleks6w metali przejścio
wych Jdn-elektronowych z a,minokwa,somi" 
Promoto,r: prof. dr hab. Joanna Masłows1ko 

51. Elżbieto lODYGA CHRUSCINSKA 
„Reakcje kompleksowan'ia Cd(l,I) z pochodny-mi tiomocznika w roztworach 
wodnych i w m,ieszani,nach woda - rozpuszczal,ni k orgonicmy" 
P,romotor: prof. dr hab. Joa.n,na Masłowska 

52. Andrzej Jerzy PAŁKA 
.,Zastosowa1nie metod elektryanych do oznoczan'ia zawartośoi wody w pro
duktach skrobiowych" 
Promotor: doc. dr inż. Mieczysław Boruch 

53. Mo,gdalena Anna SIKORA 
,,P.rzemiiany chemicz,ne a,e-keto-aldehydów" 
Promotor: doc. dr ioż. Jerzv Podlejski 



10 

5,l. Krzysztof, Benedykt SMIGIELSKI 
,,Elektrochemiczna synteza 4-metylo-2-(2-metylo-1-propenylo) tetrahydropi
ranu (tle:,ek różany)" 
Promotor: doc. dr hż. Józef Góra 

55. T odeus:z, Przemysław TRZMIEL 
,,Biotechnolog,10 serynowej pro·teinazy Bacillus subtilis" 
Promotor: prof. dr hab. Edward Galas 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHJTEKTURY 

56. Jerzy, Zbigniew GOCZEK 
„Wpływ wzajemnego oddziaływa:nia wyboczenia m1eJscowego ogólnego 
na stan g·r·anic:my ściskanego pręta cienkościennego" 

Promotor: doc. dr inż. Marian Łukowia.k 

57. Marek JAMER 
„Strumień ciepła dostarcza.:,y do budynku przy wykorzystaniu energH źródeł 
o niskiiej temperaturze w warunkach stanu nieustalonego" 
Promotor: doc. dr inż. Tadeusz Trojanowski 

58. Andrzej, Władysław JANUSZKIEWICZ 
,,Nośność graniczna belek żelbetowych przy jednoczesnym dz1iałaniu mo
mentu i siły pop,rzecznej" 
Promotor: prof. dr hab . .inż. Tadeusz Godyck,i-Ćwirko 

59. Jerzy PAWLICA 
,,Wpływ rodzaju złączy na ugięcia zg1i1nonych belek drewniano-żelbetowych" 
P,romotor: pliof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko 

60. Anno, Aleksandro ROMANOWSKA 
,,Stan naprężenia i metoda wymiarowanfo zginanych elementów zespolo
·nych drewniano-żelbetowych na podstawie badań eksperymentalnych" 
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Godyck:i-Ćwirko 

INSTYTUT IN2YNIERH CHEMICZNEJ 

61. Wojciech KORPAL 
.,Badania granulacji pyłów w granulatorze z wa.rstwq fluidolnq" 
P,romotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Rosza•k 
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62. Andrzej KRASlAWSKI 
„Reailc:cja sułfonowanio kwasu 2-aminonoftoleno·sulfonowego-1, kinetyka 
1i modelowa,nie" 
Promotor: prof. dr ini. Mieczy·słow Serwiński 

oraz doc. dr hab. ,inż. Roman Zarzycki 

63. Lech NOW.ICKI 
,,Reakcja sulfonowa,nła naftalenu kwa·sem siarkowym. Kinetyko ł modelo
wan·ie" 
Promotor: prof. dr mi. MJeczysław Serwińs·kl 

o.raz doc. dr hab. inż. Romo,n Zarzyciki 

6.4. Wojciech OWCZAREK 
„Oceno modeli ma·tematyanych stopnto z.mieszania cieczy w mieszalni·koch 
statycznych" 
Promotor: doc. dr hab. inż. Jon·usz Boss 

65. Ryszard SITAREK 
.. AnoUza rozdrobn,ionia w młyinach perełkowych z mieszadłem cylindrycz
·nym" 
Promotor: doc. dr hab. iinż. And.rzej Heim 

66. Jerzy WIELUŃSKI 
„BadanJo nad szybkością wymywania cieczą rozdrobnionego ciała stałego 
zawieszonego w drugiej cieczy" 
Promotor: prof. dr hab. mi. Jerzy ,Roszak 

INSTYTUT MATEMATYKI 

67. Lesław GAJEK 
„Wa.nmlri wys,to,rczające minimaksowośoi i dopuszczał,noścl estymatorów 
reguła rnych" 
Promotor: prof. rw. dr Wlodnmierz Krysiek.; 

68. Wojciech GRUDZIŃSKI 
,,Rozszerzenia topologiczne nie zmieniajqce ,klasy fun1kcji clqgłych" 
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sw,iqtkowsld 

69. Jadwjga KNOP 
„Rozwiązanie ,równań fuinikcyj1nych w klasie fun·kcji, których r-to pochodna 
spełnia warunek Urpschitza" 
Priomotor: doc. dr hab. Janusz Matkowski 



70. Jerzy MIS 
,,Upschitzowskie opera.tory Niemyskiego w pewnych przestrzeniach Bana
cha i ich zastosowanie w teorii równań funkcyjnych" 
Promotor: doc. dr hab. Jonusz Matkowski 

71. Ryszard SIELSKł 
,,Odwzorowania liniowe i ciągłe pewnych klas funkcjii analitycznych" 
Promotor: prof. dr hab. Izydor Dziubiński 

72. Barbara SWITONIAK 
,.O uogólnionych problemach gwiaździstośoi i wypukłości w pewnych kla
sach funkcji holomo,rficznych ,i jednolistnych" 
Promotor: doc. dr hab. Jan Stankiewicz 

73. Wojciech WOJDOWSKI 
,.Zbieżność ciągów pozaskończonych i operacjo domknięcia" 
Promotor: doc. dr hab. Władysław Wilczyński 





PODR. 
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