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MPWL dla sum zmiennych losowych i pól losowych

1. Wstęp

R,ozl;rarł,:r tloktorskr p. rngl Agrlieszki Gdrrli liczy 1()1 strcln. Skłatia się ze rł.stęl;rr
oraz pięcitt rozdziałórł, i bibiiogralii zalvicra,j:lcej 53 pozl,cjel. Pierrvsza część: r,r,stępu to pod-
statvo\ve, lristor.yczne faktv tlotyczące plaw rł.ielkiclr liczb, rv c:zęści dlrrgiei tlrlsr,ć szr:zelgtiłorvel
,,vprowarlzcnie \v l)1'ze(ltrriot t,clzprarłrl,, i unrie,jscclwitltrie lv łliezilcynr ntlrcitl badair 1lrłrrv rł,icli-
kiclr iiczb. Zrłsaclnicza c,zęść rr:zprilw1: 1n"rurtirt człtie.jest birrdzo spójria. Wszvstkiru rr,vtrikcxrr
1llozllA, ttadać jedrrą i,vspólną cechę łlaclarric rrltlcrrycłr prau, wiclkicli licz}l na, p<ltlc:iągtlc}t.
Tr:rr cel ielst rózriie let1,lizorł,arrv potr)r7Q.z rł,vbór górrrej granicv sittrrorvti,tiia rł, 1lt-rlltt,llt liie-
tlgratriczorrvrrr prlilzllitlrzc N2 (rozd. 1), srturorł,atlie po ]ostlu,vclr po<lzłliclrarlir Nd (r<lzriz.2.:3i
,1). \łrplirrł,rlzie ostatni roz<lzitl,ł prilcy clolyczy tlvierrlzcnia, typlt BauIrra-I(atzlr rlla 1osclrł,rl rł,tt_

zorlych sttrrr pril 1osrlr,r,vt:lr ale trrttri rćlrłrrielz nl()zelny z<*laczr,ć w}.I}ik dla losorł,vclr 1lotlciłlgćlrv
poprzcz orlporł,iedtri dołlć;r tablicv u,ag.

Przetlsttlrli()l}e w rrlzpt,ałvie rvvniki zostały oprtblikolr.atrr: w tl:rstęprtjącyrlli cztr,s<l1listlt:łch

[16l rozrlzitl,ł 2. Dern,orlstratio A,Iathr:rlt,atit:a, |I2] rozrl,ztał 5 ora,z prz,vjęte titl rit,uklt u.
Pu,bl:i,ul,ti,ona.s hIo,th,errt,ut,i,r:a,e. |l4] rrlzclztał Ą.

2. C)nrów-iertie rozllrali,.v

\\' rozdziale pierur.szylrt rozważ:ttle jest mocrle pra\vź1 r,vielkicli licz]l cllzr 1lćl1 lrlsrlu,.vclr gtiy
gćlrn1, irldr:ks stttnorva,rria przcbiegłr tlieskoirr:zotly podzllićlr I/ przestrzerri N2 - prttrktórł, kra-
ttlw.vclr. Purtktern oritritlsienia rlla otrz_l,nrattych rł.vrrikćlrł, są pra(]() R.r,chlikir i lilestlvrr [33]
or:rz ltrdlekofera i lilcsova, i28]. Uogólnielria idą r,i,, kielrttnktt okrelślerritt iak rraiołlszclrnie.jszrj
klirsy firrikcji. bęrlącvclr brzegienr otlsza,ru l/, w ktćtrytn. r]la, rlowclltlego pola, rrieza,lelzll\.cli
ztnictrnych losclwvclr o jetirrakowynr rozkła,clzie. rrastępttjąccl lvarttnki są rtilvtrrl\vazllc
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\Ąr pclszcztlgólrrvcłr p<ltlrtlzdziałtlch l,r,Ilrou,iłtlztlrro klasv C(Ą, G,), i : 1, 2. 3 grvirltrtttrtjtlcc,.
, \\,yżej rlpisilrtl,ttr serrsit,. t,titł,ttcl$,tlztltlśćl rvtrrullkóu, (1) i (2). Wllrou,trdz<ltte klasr,noztttl sc}ltł-
la,ktellvzouraćl lirła,snclścia,tni łlt,zegrr obszalrr: "O nta,łJrttl rrlzstępie". "sktilrczcltt\.tlt rł,a,ltarriłl" i
"r,tlzste;llicl bt,zcgri ttztrieżnicllr_,.r.rrr tltl rł,artości frrrrkcji". \\r czytarliu tcgo t,ozclziałv przcszkir-
dzrrł rrri 1.,.ąft 1ygorli defirtiolvania zbiorórv C(Fi,Gi). klalolvrrt:go 1;Izekazu kiecly rozrvazallr\,
gt,af1, kieldl, i jakie fiitlkcjc. O t.ilrr szczegriłowicj w ttrvagac}t krl/rcorvyclr. Ostłłtni porlrozrlzitrł
poślł,iętlon1, przl,r]ę}".1orrt. którc polcrzrrją u,zajcmrrc rclircjc Irrięciz_v zclcfitriorł.att\.tni klirsatrti.
Ocz.r.ił,iścitl otrzytntrtre 11r_ylriki określa.ją obszernit,ljsze klasy furlkcji triz w cl,torł,allvclr 1lrac:ac:lr

|2E] i [33] :r,le llitl zt:,alttzłellt zadlre,j dvskrrsji tttr ile jest Ło nieltrylł,ia,ltte tttlgćllnit:ttic.
Nti krlttic,cl wźlzllźi tl\ĄIagźr na,tur_V ogćline,j . Cytowanr. na początkrt rozclzia,łrr w1.1iik Gtrtił,

tn,iet,rizellie 1.1. grvatalrtorł,a,ł . żt;.jcśli górttv indeks sLttnrirł,tl"tlia zrrrietrrr\.clr losclrvr.clr na,lezv
do rl'llsztrlrt

V6_{Qt1,...,rla),.0 1rt,; ( li, ś 0n;, tllarvsz_vstkicłr 1<i<J<d}. 0>7,

l,tl gt,ttttictl w (1) istnieje i jcst sktlirczotra p.p. r,vtetlv i tylkcl rł,telcl.y. gclv E|X| istlrie,je. T'tl

zta()z:r tltrzł*ttrarro NiPWL (pra,r,r,o iterorł,arlego lclga,rytnrtt. rćllr.tlież) prz .r, zaklżeniach jak clla
ciągtl zrrrielrrrvcłr ltlsorł,vcli i to .jest eseltrcja, tego rvpriku. leplszego tlir,: ntoztta, otrzrilrrać, \V
rtlzllrtlrvic rvąttlk r1l,skLrsji rl tnotnelltaclt zuriclrirtvcir losorvycli. któr.v jcst istoŁą l,uz\\,aziilriż1
NIP\\IL u, scktorze. zrlsttił zupcłnie 1-lcirrrirriętl.,

R.ozc]ział tll,rtgi t,<lzpo(lz.v}}a, się ocl wvltiku Hu i \Ą'ebcra [27] (tr,r,. 1.1), którt:gcl tlcścii1
jelst NIPWI, rilir citlgórv za.lcznych znrietutyclt losowl.g}1. Głtiu,rrt1 włrrtością |ego lr,yriikrt .jest
osłil,łliettitl zał<lżeń tltltytlzątl_vclr u,a,riattclii i slt,ttktur.l. zależncści - ktlrvtrritrtlcji. W rozpr,Łl-
rł,ic tł,yttik tctt jest 1lt,zefot,tttuł()\ĄralIy tllłr srtltt częściorł,ycir l)I,all\,(łt ptl 1t,5,,rr-l,clr zbitlt,łiclt
itttlrlksćlu, - tltl rł,zćlr i porlr;lliellstlvo głtiwttclgcl wvlriku rr:ztlziału 2 i nra trl forn:p tlviercizel-
tiia, - tlviertlzerlii: 2.1. I'otrritrięto ziłłozelria, o z:1,leżrlości rniędzv ciągiern ztlitlrór,v 1,_,r611lyc:ii

{,Ą.,,,rt, > I} i citlgierrr zrrrierilryclh iosol,vyclt {X,,,r, ż 1}. Roztttrlietn więc, ze ttt 1lrzeforrtrtr
łowarlie tlviet,tlzettia .jest ślł,iadotrr.v,irt zalliegietrt poził.a,}ającvrrr prlr,ówrtvwtrć głór,l ri1. r,ł,t.ltik
l,<lzrlziałl z r,vyttikietrr Hu i \Vełlera,. \Ioirn zdanietn zrlecyclolva,nie rł,ylrtłrga to kotrrctrttrrztl.
\\" ktlttsc,kwenrl.ji poja,u,itł.ją się d:llszcl p}.tattia pozosttrjąccl bcz oclporł,iecizi, Tlvielrlzclric 2.2
I()zI)I,ŁlM,}, slrltnrlrłorvatte jt:st <11a ciągrr rriezajeznycll zrrlierrrtyclr losoi,vyclr. poclczas gdv wyrrik
I{rr i \Vebclra clia, znticrtrr\.ch iosowych zalezrtrlc;łr. Diaczego lvięc portilvrtrtjetnv rlbir rł,.vniki'/
\Ąr_vtla.je sie t<l łlezzirsatltte. }iie zttticlttitl, to faktlt, ze cltrzyma,n() I}ow€] N,IP\VL. dltr rltorrlc,ttttilr.
t,zr;dl )11, q > l. \\' tltllvrlrlzie trvierclzenia 2.2 głólvl}yln nźIrzq(lzierrr jest rnetot]vka rlo.uvor_lzc-

rria\,IP\\IL rvprou,aclzol]tl przez frazekasai Klcsova [11] , trrtaj uz1,,fą \v \,versji z itrrleksttlr,łłrrietrt
1tlstlrł,vttti zlliora,tlli, rćl,nrrnir:z w u,ersji "losclnti" zastoscllvarto tricrówtlość Brrrklrolciera i D<l-

oLlir. Ptiti<lłlrrie jak poił,.yzej, 1.lrzy,lla,jnurie.j szkic uzi:L,sarlnienia tlltłczeg<_l lvorsic losowe t_vclr

lł,},trilrtirł, 1I1ozclll.y stosrlrvirć. 1_1cllvittiert się zrrzrlelźć, tłroci:rz};_v pokłrzując. ze rl<lktłlt,aIttka rrra
śrvi:łdtlrrttlść llrakrr arrtttrrli,rt\rzu}lt lv i]rze1}oszer}itl tl.ch tu,.icrrlzelr. zrvłrłsłc,zil7?, q, prrłllikircji
tcz si1 1;clrrririięt,e rł,szclkie rtzasatlttierria, 1loztr odcsłaItietll tlo 1;rat:v |11]. a tloktortlnt,ktr tticl

ttttł zitcltitj pl,a(,v stł,rlitlclzir:ltre,j. 'lyrrr btrrcizicj 1,ozpl,łiwa nie pow,itttttr bvć tłrtrrraczeriielrrr 1lubłi-
kłłc.ji tltr .jqzl,k polski, Z kolei w irtttyrn nticjscrt fozpra\Ąry jest po<lartę 11,,,.jaśrtiettit: stosttl,l.rłlria

tlier ólr,,ttclśc:i C.]zellvszelł,rl.



\\' roztiziale trzetlirtt, rozwa,zatria porttll,u,tiie lvracają clo 1lrtlllletnatyki 1rir1 itlsclrvyr:lr w lrcltt-

tekścii: \IPWL. Na początktt przytoczony.jest wazn\r 11,.yrlik Rosalslricg<l i Sttlic1, 146], z 2010

l<lkri, ltogóirriający klasyczrte juz \{PWL \Iirrtikairrena i PicŁrovtr [3B] tlla ztrrictltrvch ltlsc>

11,1,.clt tl .jccitta,korł,ym rozkła,dzic i clorvolnej strrtktttrze ziłleznclści. Głćlwrry wyrrik t,ilgcl t,ciztlzi:ł,łtt

trl trł,icrclzerrie i].2, rorlza.j za,łożeil,lvskazuje nil a,tialogon twierclztltria Nfirrtikaineltrtt, i Pt:tr<l-

va, dla stttrr ztrriettttvclr lcls<_twyclr, z r,viellowvtłriarowyltl ittcieksctn, st1lltowa,tl\,(lłr po zllitlra,ch

ltlsorv_vch. \\-ni<lsck 3.1 1lozu,ala ott,z\.ttlać tlvicrrlzctlicl 2,2 a rł,łriclsck 3.2 u,rtlz złlłożt-,ttiattil

(3.1) i (3.2) dzijącl.Łowatle trvierclzerrie Rrlsalskit:gcl i Sttiitlv. Doivtitl głórvtlego u,r.rtiktl opa,rt.v

.jtlst rla, drvócłt tlosr,ć plrostvch 1etrrata,ch 3.1 i 3.2. Picluvszy z rticlr to rł.łastltlści przyrrlsttilv
pól losrlrł,vcll, drlwielcizion1. irr,l,rU"l,,jtlie, rlrttgi trrćxviilr:r, o zlńeżnoś(: szclegll rtiell|elltti.vr:h pól
l()sour},cłl gcly szereg rrtrlrrrentór,v iest zlliezłlv. Pra,ll,rl wiclkich lir:z|l w trł,ic:rdzcttill 3.2 ttic lvv-
tlttłga isttrieniui, pierrvszc,go Inoll}elrttt. twie,,rrlzenic 3.3 otrzyrnltje takie załozełritl i 1lokirzttjel
rr.ilłl.rł, rlelrtrrlwarlia rra N{PWL. Prostt1 korrsekwcncją twicrdzeltria 3.1 jelst trł,icrrlzcltic:3.1.
któri: poda.je "nielosorł,c" N[P\\IL dla srurt ptlsta,ci

S.(u) : I.nĄ,
A(rr

grlzic e : {e,,n e N'/} .jest poienr losor,vynr. cli,vupułrktorv\ł:lr zrrtierlnych losrlw.l,cłr o ietlrla-
kowvrn rozkłarlzie i u,artclściłrch 0 lub 1. Taka slin}a rlloze być irrtcrprL,to$rar}ił jako rł,r,rrik

rlbselrrvłrcii. ktćlre sir sktrteczne z pewnyn] prałr,rloporlobicństrł,ern.

Roztlział czwaltviest poświęcorty prałvie pewnclnll celtlŁritlnt,ltntt twierclzerrilt glallit,ztretlltt.
z głćlrłrrtl.rrl lr,ł-rrikienl podaltvtłr u,trviercizertirr ,1.2. W tltlrł,otlzicl wl.korz.ysta,ne jelst ttvielItlze-
nie ,1.1 łlęcląctl rversją twierclzenia 2.1 autorstrva Frrzeka,sa i Rvchlika, [11]. Otrzvlrlźtlly rł,vltik

iest ntlrvy i ciekałł,v trlc trrtr]nci nti zaakccptowa,ć tzrk nieprelcvzl.jrrv kolrretlttłrz. cl,trtje;

"Nasze r,r,r.nilri ucigćllnitłji1 zl]al}e dotłld i,n.rłiiki rv na,stęllttjącvcłr kierittrkaclr;...."
Ilozuniem. ze autorka Ina na ml,śli r:ytoli.al}e pla(:e: Fa.zekas, Itl.rłrlik |11l i Noszńlr,, 'lbnńcs|4l}l.

Pierrł,szil z tyr:ll prac potlaic bartlzo ogćlltrv wynik rila elelrnctttrirł, ltlson}cłr w 1lrzcstt,zr.,tri Ba-
nacltłl (przvporrrirrarll, ze Łrvierdzelrie z tej prłłcy poztł,iłla tlorvieść Łrł-. ,1.2) i lrtrrltlo trl portiw-
liywać z trł,ii:rtlzeriierrr ,1.2 rozplaw_v, otrzy1l1ąllurn rlla rliezaleznvclr ztrrieltrtrvclr ltlsorł,vt:h. Nic
lvicrn tlrl .jakielgo fla,gtrterrtrt pIacy |43l odrli.,si()l]e są lrrl-;tgi r r ttogrilrtiettirr. Sa,cizę. ze r,l.irrl,<l Łl._vłtl

się rlrirrieść rio inłrych. tl<lwszl,cli rvyIlik<iw, na, przvkła,r]; Telreklrola, (2009) Al,rn,o.st, slt,,re. l,,i,rn.it

th,eorr:lns for rcLn,clom, sttms o.f m,u,lti,inde:r ru"n,r],oln, tla,r"ta,bl,t:s. C}ttipIttttov i Terckłiova (2t]10)

,Ąlmost su,r,e: llersion,s o.f l,i,rn,,tt theorems for rrl,ndom sll,rn,s of nlll,tiin,der ru.ndont llar-i,a,bl,r:s llil
kilkrt irrrrl,r:łr.

Rozclział piątv składil, się z trzeclr części i wstępu. iv ktćlryrrl 1loclaticl ogtilrrc ittftlrnta,cjtl
tl konrpletncj zbiezrtości ora,z rvynik Soo Hirk Srtrrga, i50] , tu,iertlzellię,,2. C,zr2ś(:1lierrł,sza zit-
r,viera głór,vrr_v wvrlik, którv jest rtogólniełritlm cl,tclrł,arrego t,rł.iertlzertia tl.pu Biłttllra,-I(atzłł,
lv trzech kicrrtnkirclr: zarttiast cii}g]l ztniettn,y,cłr lclso-uvrrcłr roz\\lazżtl}e.jest polc zrrtiellrrytlh 1rl-

scxł.\,ch {Xo, 11 € N'}.za,kt,es sutnorł,ania po rlbsztrrze całej przrlsŁrzerri irrrleksórv N'1 lrtb prl
sellrtrlrze Vg i rp rlajwazniejszc ll.prorł,aclzertie los<lwtlści tablicy w,itg {,lt,, i, rt,,i, ż 1}, kt(ire te-
raz sttrjt1 się lr,spćlltrie ogrirtriczonymi przez sta,łą zttlielnrryrrri lttsorvyrrti. Tett osta,ttti kielrtttlek
ltogćlirriclr porłotlttje, ze tialł,et lv przvpadktt rl: 1, t)trz\.tttźtt}_y lłl,ytli[ j<lst tlol,,rl.},nr i rr,\,zttat,złt

lro\Ąre zada,Iiia rllłr zlliezrrt;ści i szvbkości zbielzności ltlsolłłl rv:rztlrt\.cłr \,iP\ĄrL. Zrlct:\,tlotł,arla,
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lł,iększtlŚ<'l l,v.vsiłk<ilv innł,clt łl:rr]aczy }_l.vła skrrpiollżt, na relaksacji założeń o dctelrrtirtist_l,rlzrtej
ta.lllitl.r' rva,g lrrb ptlla ltlsrlwclgo {Xl. lr e N'J}. Dlrrga tlzęść rozclziału zarł,icr:r letrratv poIIIoc-
rrit:ze. lliektórc z nic:lr to rlobrze zt}alle nieróu,ności: Hoffrrranna-J(łrgenserla lttb Roserltlrala,
\\'\^lersii rila pril loso$.\'ch. hiłl rlsza,corł,łttric lrlotrrerrtórł, ołlciętych zlrtienrtl,cłr los<lrł,vclr. Czqś<'l

Łrzccia, za,u,iera rlorvotlv główlrr:go \ĄIvl]ikll i wriioskćlw, opalte na lertrata,clr z pol;r,zelrlrricj czę-
śr;i, tricrćlwrr<lściarłr \Iłrrcirrkierł-icza i .Jetlsesl}il ()rźlz c:,, rrierówllości, Wvriiki przetlstłt,rł,ir)llL, \v
tr.ttt rozcizii}lc u$,azżlllr zir ilłteresrtjącel.

Uwagi ogólne

Btl,rdzo przeszkaclza, rni ritlsyĆ częstv brtrk prec.yzji u. fbrnlitłtllvtlniit tr,r,ielrlzelfr, kla.rorł.rrości
clcfirrit,ji, opisćirł, i komcntarzv. Oto kilka przvkłaclólł,.

l. Defirrit;ja 1..1 llralt inlbrrrracji co ozta(,za sl,rrtbol f (L:) a ulvag,i o f' 1;rlja,rtiajt1 siq
tlo1licltcl p(lźriic.j, kottrerrttlrz porrizej.

'2. Przę:d dcfirricjarlli zbiorórv F,, (}.;, i : 3,4.5 rnówirrtv. ze bęclzieltty określtłć zbiort.
f\lrrkcii zr1o juz rla lej sartlelj stt,ottie - il,t. str. 25. rna"tłr1,

w tlorł,tlrlzie tr,ł,iertlzcttitr 1.6 ... " fitrrkcje l' i g cliiporł,iecltli<l z ro<Izll firrlkc ji FĄ i G x, }}logźi,

1ly<'l rriecitlgłe. ,]eśli na, pr,71,ft}ącl f (.t:,, 0) : ,ljtl <,!ll: ,f (L:,, * 0), trl "tlzLipełrtia,ttt\,"
clr:firlit:je. kładąc f (1,o) : i,yo,ur] (cla,łv 1llztlilział |yęl.yl])" ,]aką definicję? Potelrr.jest
cleklarar:.ja "Qq7yniśr:ie ocl tcj cłlu.ili 1' - {(r, /(r,))..rl € R} niel jcst lirrrkcjłr a,lc ciągłr,rri
glilfi:nt. ri./ jtlst rclacją,. ,lednakze, cl ile nitl bęclzre to prowaclzić: tlo ttieporclztlłrriefr, tlalej
llęrlzir:ttt1. 1lisać: uielfortrralttit-"'fittrkcja f". i dalej w tekście zrrów łllak kotlsckrł,etrc.ii.

.]. N:r ttj szrrrrcj strtlttiel, \\'łasrrość G. "...gt,tlf .jest ciągł1,-i jesli;.1 ( .t.2. tr; /(r.,,) ś l(r,,r)".
Sktlro .l' .jest relaclją trl absoltittrie n:tlezr, rlcil;relc\.zorvać ostatrrią ttii:rólł,nrlść.

,1, Ituttl lttvtrgi telgo typil zostały wyrrlienicitte w za,sa,tirtlczĄ c:zęści leccnzji.

Inrre drobne uwagi

1. \\r zirłozenitt tlv,2.6 zaltriast "...oraz sl;ełrria.jącr.nr tł.atltttek (2.6).". ptlłr,itiic_.tl ll\,ć:
...oraz spełrriaj;ltlylrr lł,a,rrrrrek (2.2).

2. \\r trv. '2.2 załoz<ltltl E|X"| < ooln € N, trłrtotrrla,st załozi:nia (2.10) i (2.11) rł,yttra,gają
istllielttiil, rntlrrrtlrrt<irv absoltttnych rzęrlrr 2q, q ż I.

.J. 'I'lv. 3,2 l,irczcj rra,lelż.r, urrikać poclawania. r>znaczeil w treści twierdzerritl, zwła,szcza, że
jttz rvczelśtticj zrlstały 1ltldaric lv wyktlzicl.

1.,Ji:st "ł,at§o s1;l,awrizić:. zt: warttlrek (3.19) lr,\.rrikzi z (3.20)... " potł,ittrlo tl1,{ rirczej
"...wtlrrttrck (3.i9) rł,vrti]<a, z (:3.2)... '

5. W trvicrrizcrriu 5.2 bl,ak z,a,łożr:titl,lnu.nl < 
"l1, 

p.p. dlrł rl. ięV rl}a pelr,nej rioclatnicj
stałej l'l1.

4,



Konkluzja

Dorollek prrłllikacvili\. tloktoratrtki ocetriatn iako zttpcłrrie zatloi,r,aia,.jt}cy. \\Iitiać: tltlzą. st,ti-

ranttośr_1 w przvgclttlu,alrilt I,(.,zpfa\\,\,. perł,nie tlla,tegtl rtie za,ttrłrłtz_vłerrl zilyt rvitlltt literćlrł-elk,

drobnl.gfu porril.łek rł, dou.odaclh lLrb bibliografii. Doceniam tcz starania doktorantki atl1, 1c17-

prawil rniirłłr, charłłkter dołlrelgo przeworltrika 1lo rł,lrlika,ch. 1lotlatro citizo llrrlioskćlrv i t]tl tritzltt,
lir:zne przvkład._v. Nattlnria,st barrlzo przeszklclztr trri. to c<l 1loclkrcślałern rł,t;zelśrtic,i : r:ałkierrt

rriertrttło tItiejsc z łlrłłliictl: precy7ji 1rrli rriezilqchtl,ch r,r,l.jaśrrieri. Głrirr,,ttvtrt t)łlsztlrcnl terlrii

1lIalv,ri<l1lcltltlbieftst,rł,tr,. rv którr.rrr rlokŁoraritka tl,_yka,za,ła się rł,iedzą i tttttir:jt;tttrlśr inttti 1)1,;l(,),

tr.,órcze,j st1 Nltlcrle Pralł,a Wielkich Liczil lv rrlztryg}1 aspektaclr słtrrlcllvtł,rti:t ztnietrltl,ch losc,l-

\vvch po zbiora,cir losotv1,,ch aczk<l1wiek rl<llvcldl, wvkorzysttrją itlee 1loclroclzilcr] z prż]c ililtvclr
iltttoró.nr, (icst to zawsze rzeteltrie oclnotowatre).

Porlstttlowując, ttlł-azallt. ze opiuitl\Ą,al)źl 1-ozprłrłva doktor5Ęn yrypełttia, rtstałlłlrł,,,i zr,1-1,r,zlt-

.jowc rł,ynragania stalviarlc,l rozpIawo]Il cloktorskim. \Ąrlrioskrrję o rlo1;itszczettie nrgr Agrricszki
GdLrli do r]alszvrll eta,pćllv. pl,zewotlit tloktorskielgo,

Gd"a
e;7ńaJ-


