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1. Wstęp

R,ozprarltł clrlktorska p. lllgr. Parł,ła Krrrasiriskiego iiczl.85 strori. Składa, się ze
lvstęprr oraz pięcirr rozdziałów i bibliografii zarvicrającej 38 pozrrji. W1,,niki przr:clstawione

rł, rozllrarvie są oparte rra, pięcirr opłtlilikorł,an._vch artykiiłacłr: [21] w A1l1liicla,tiortels \,Iathellrrir-

ticac, [22l rł- Bu.lletitl of tłle Polislr Aca,cicrrt.v tlf Sciences. Nlatiletlutics. |25] rv C]<ltrrlłrtitrica-

tiorrs in Statistics Tlteort, arrrl \,,Ictlrclcls, [26] iv Statistics arrrl Probal;ilitv Lr:tters <l,az |2T]

1v Brrlletirr Of Tłre lrrstitrrte Of NIatłrenttr,tics Aca,rlernia Sitlicir. Nctv Series. \\'-spĆlłattttlt,ettl

rvszl.stkidl prac.jest promotor profesor Przcrnl.sław N"Iatr_tła, w praca,c}r |25-27l profesor Andrć
Adlcr a \Ą, prac\, [27] Habib Naderi. Współpraca z Andrć Adlerenl to duza nobilitac.ja d}a

nrłtltlelgo rrraternirtvka. Profesclr Adlcr ttl ttztlarry atitorvtet rv dzicrlzirrie 1;rtlbabilistl,ki, wrritisł
ogrollnv rvkłarl w rozrł,ój dokłarlrrych prŁ],w lvielkic}i iiczb. DoktoLtltit, ptlttiłtito clelklaritjc, zel

\,\.plźrcy przctlstałvionc sź} jeszc:ze \\\iniki rł,ła,stttl, tlotątl rricoprtłlllkci\\Ialle.

Pielr,ł,sza czqść: u,stępLt za.rli,,ra 1yl,jaśrrierrie kiecl.v prarva wiclkich liczb rriost1 inf'orrrrar:ję

tl rłsyrrrptotyc() sllltl zrrricrrn\.c}r losow_vcłr a kietlv rrrusirrl1, badać stllry \Ń-azorlvcll ztrrictrn_vclr

1,,,5giyycł} i ta część tcolii twiertlzeir grarticztr,l,clr rachtitrku prarł,clop<ltlołlielltstw,tt I)rls| 1rnrro,,

dokłaclrrl,ch praw ił,ielkiclr liczb, Baclanie rvła,śnic tl,ch pra,ił. jest przerltniotenr rclzpra,rv1.. Na-
stę:plniel tlokttlrzint clokotrtije przcgląciu iitt:raturl. clotvczące,j rlokłaclnl,ch plirw lł,ielkiclr 1iczil.

Lista, rrie z}lr,Ł clłrrga, 1lo tcż tt:trrirtyka,it:st rlirłkiertt "nrłoda,". PocztlŁck clir,ł\. pra,ce lrr.itt. Hstt
i Rriłl}lirrsa z 796l i N{tłllera z 1978. Barrlziej intcnsyrł,tttl łl:rcia,ttitł rozllclczęł.y sir; lv lata,clt

9Gtr.cir za splawż}. Arilera. W dalsze,j częśt:l, r,ł,stępu następrr.je onróivictrie proł.lletttórł, roz-
rł,a,zatrvr:lr \\r tr)oszczcgćlirlvch roztiziałaclr. Osla,tni fra,gntctrt lvstęlltr to przykła,rlv ilrrstrrr.jące

ciokładrre pIawa rł,ie]kic}r liczb. W prz1,ltładzie dot5"czącvnr Paradoksu Petclsbruskiego delii-

ttir;jłr, gr.r, jcst niesllóiłl:r z ltzort:rn (1). lv którlłtt pt_itradtrl.jest błąc1.

2. Orrlówiertie rcizprarł,_v

Iloztlział pitlrrł,szl, pełtli wzrzlrą rolę rv całc,j rtizpra,lvie:. 'Irviertizeltia 1.i] tlo 1.5, clotycząr:e

llloclleg() tltlkłirtlrregt) J)Ia,wŁl wiclkiclr 1iczb (DP\\rL) są lvvkorzvstyl,r,attc w rlor,vrltia,c}r lł,vniktilr,

1lrezetrttl."vźrrr.".c}t r,r, kole.jrry6}1 rozdzizł,łac}t. Tlł.ierdzcrria, 1.1 i 1.2 to zl}a,l}e DP\VL tl]a, ttir:za,lcz-

nvch zlrricrrtrytllr lrlscilv_vcłr tl .jetlrrakorvycir rozkła,<lirch, otl,zyt]}anc, I)rzcz Adbla,. clpttblikowzrtrc

\Ą: prŁlcy [2] W rozllrarł,ie z lrt,rł,\-lui ()lygilra,1l}vlrti dolr,orla,rni r,lrykorzystttjącr.trri lno(]l}c] prżt,w()



wie]kic;lr licz}l (,\IPWL) .Ia.jŁelgo z J)l,acy |18] oraz pe\vne f:rkty 2 rlr_llvclilrt Arllcra. \\,- lc_.zie oł;tt
tr,vierclzelr brakrr.je t'"sktrztłrria, r'clclztrju zbiezrroścli. rtjwtiiez r,r, tltlrł,,otiac}r rlie za,r,vsze.jest cltl rlkrc_
Śla,ll1'. \\'clrlrvodzitl Tr,r,itlrrlzerlitr 1.2:l,tltor blecltrie orlwołrtje się clo clorłotltt Trvir:rdzenia, 1.5.
clrylltl clttlclzi trtttł.j o Tlt,ieltlzcltie 1.1. Poill,rvdział 1.2 jest z:rtl,tttłorł,:rn\. ''Zbieżność pr.ałł.itl
Pt]$'l}ł]-". pclprzetltri pcirlrozrlzizlł r,tirł,tliclz orrrarvia, llIoL-I}e DP\ĄrL i ztle6ydolvarril -,l.iększość 1lrł--
rrikói,v t'()zpl,Łrwy tltltvcz.v z,Ileżttr;Ścl rrroctlej ił.ięcl taki tł,tłtł rric ltiesicl ztl sobip zarlrrej itrtill.rrrtrc.ji
o treŚci tcgrl ptlrlt'<-lzrlziałv, W ttlj r:zęści rozpl,il,\\r.\r podatre sż} Inoc]lc DP\ĄIL dla triczalelzttvc}t
ztnictrn\,cllt losrli,vvclt tl ttizrtyt:lt l,ozkłatltrch, z zał<lżt:litlrrri na frrrrktlje |)l,zL:zy(:I,<I Trł,ier.tizcnic
1.3 i rra firrikcjg gęsŁości Trvierrlzcłtie 1..4. Porćlu,tiarric. o}ltt twierdzel1l zatrriesz(17one.jest rv
Ulł'trclzc 1.1. Z r()z1lll}(,tĄ,tLlliłl. 1)},zel)r,(,lr-atlzcllrtlgcl lł, ttzłłstldnictlilt i,vynika korrklrrzjil łloiiłatlrtie:
1;r'ztlclilvtttl. rlo zlllię,sr,czotle.j lv rtwtl,tlzel. Porvitrtla clttzr }ll,zrtrit:ć: Trłr. 1.3 jest ttrorltliejszc: od Tw.
1.il. W ktllcjlli'1ltlrh'tlzrlziitle il.rtlol 1lrzcclsta.ł,iir słałlc DP\\'L clla rricrtjetrrrrycllt. tliezirlcżttl.t:łl
zrrtierltr.l'rllt lclsoltvtllt cl rtizrl_vtlit l,<lzkłłrtlaclt Tu,it:r,rizeni<: l.it. Załrlzenia, sfilt,nrrtłrlrr,arre clltł
frurkcji plzezt'tlitr tr tlorvótl opattv tra klasycztlcj itlei łlaclattitl złlieztlości srttrr rtciętl,rllr ztrLiert-
nvr:łr iostlr,r,.l,clr i fakla,clt z pt,acy Arilera [6] tłl tirlri.tliizie doktora,nt ktlrzysttl z T1vitlt,clzetti:r
A.l} poda.jłlcegtl cltartrkŁerl,za{ę firrrkcii rvtllri<l ztrtictria,jące,.j się. \Ioirrt zilattierrr tlr,iertlzerriel
jcst tticlpclllrirłvlric sfbrtłrułtlr,l,tłne. llrozna por,ćlrł.nać z jego lrrvi;orł,ietlzią w N. }I. Birrg}rarrr, Dl
C. \f . Gt;ldic, .l. L. Terrgt:ls - R.egulal virritrtiotl, Thr:otetn 1.3.5. W poclrozclziale 1..1 a,ltttlt,

1ll,zerlstiri,via nl()cl}e DP\\'L tlia zttrielltt\,.t:łr losorłT,clt. łitlz założeń o nieza,lczrrclści. Na 1locząt-
ktr 1lrz1,|21g2tr, złiłozettia z pt,acy [10] . Zarrrierza je ztlstąpić założelranli sforl]}1tłclrł,arrvlrii ]_lt.zt:z
sielilitl. ,ur, szczcgćlltnśc:i Założt:tlierlr 1.11. Przykłatl 1.1 1ltlkazuje, żę:. Założelic 1.1J rtitl ri.l.nika
z, Załcńelitt 1,",1. Ttlka infottttar;ja ttier,r,ir:lc Ilrtilvi <l Założulttl 1.4 rł. ktlntekście zasttlpicltliłr
rrirrr Założelria 1.3. Prtdstttttrtjtrr1,- 1;lanv i icłr rca,lizłr,cję: rł,llrau,rlzie Zak,lżelric 1.:l rł,vstt2prtje:
r,l, Leltrtlrcie 1.1 i 1.2 a,lc w tlekltrt,orł,artvch plzez doktclrarlta głótł,trr,,clt rł,\,tliktrcl}r porlt,clzrlziałtt

Trł'itlrtlzetriac}t 1.6 i 1.7 rł.iclzirlry Załozeriia 1.1, 1.2 i 1.3 trie rrra, Założtllia 1,-1. Nit: nia
zaclnej cll'sktrsji. która o}l,jaŚlri:tła,łlł, ll,cześrriejsz.v k<lrrrełrtłrrz w śrł,ietie otlzyInaII\,,c]h u,l,triliilrł,.
Nic lna. tez tttrftjscoił,iclllia rł,ytiikti-"ł, lv otiniesicttitt r1o starrrt a,ktttitht.l,cir łlar_ltrri. Sftllutrtłorł,a-
lia, Załrię.liia 1.1] i Lenlatlt 1.1 sr1 tiik ktrrkołrltttttt, tticllokrotttc irrrlliikaclje i r,órł,łtorł,aztlrlści

trttclttc r1o zaakceilttl-ur,alria. \\'- Tu,ielrclzettiłłch 1,6 i 1.7 sfbrtrrrtłrllr,il,rric r,larttrrktr rlla tliągrr
(Ę,) srigcrLtjt:. ze lt}źi ol] spełrriirć Założę:llte 1.2 dla clorvoltrego ciągrr frrrrkciii (ń,) W tlorvoclziel
jest ztlst<lst)\\rit}}v kollkreltrry rliąg,

\V R.oztlziirlt: 2 artt<lr l,ozl\razA tltocne DPWL dla ilora,zór,r, rticlzt1,lclzrtvtllr ztrlienrrvcit lostl-
wycir o tyttr słrrrl,t,rrt rclzkłatlzie. Strviellr]za, ze rr,\rniki tt:go rc>zrlziałtt utlg<iilriają trvic.l.clzeltria
Atllerii ztltl,łtrttl w l)l,i,l,c\I [6] i rlotvczącc l]Io(]lleg(l DP\\rL r]la, ttielzillezttycłr znrierrtt-n,clr lostiw\.clt
rl t'<lzkłatlzie.jetirtrlstajnvlll l}tt a"nalogiczne DP\\IL tlla, rriezalcznvclr zrrrionn.,.rllt |65c;1i_l.clt rl
Łyttl sł'tttĘrtl rozliłatizie spcłlria.jącyclt rłral,uttck "stt}leks1lortcttcjłłlttości". Trł,icrdzelrrie 2.1jt:st
lv1,1-1ełttietti()1}1 pow\Izszelj rlckla,racii. Dalelj ritrstęlltlją 1lrzvkłtrili,.. Jetltrl.n z krltnetttirlzy rlrl
przl'kłtrtlólv jelst intertlsttjąca Urł,trga 2.1. którzl pozl,i,ala zobzl"r,.zyć stostlu,altitl Tliieltlzcnia 2.1

1;oza t;};szitrełll okt,eŚlt)]}yttl plzcz za,łrlżę:nia".,Jak dlrl tnnic sfilrtlrułor.łrirrrie nta,ło kotrrrttrikatl.ił-
tttl i ptlzllirrł,iclrle kottkrctnr:g<l uzasaclltiełria. Następrticl ilrtttll pokazrtje. zc zalrriast lvalttrtktt

rozkłar] rlo ctłłktllvtłlrta i nietlicrrrrta ztnietrria 1os<l.,va posiarla.jiltla fLrrlkcję gęstr;śr:i. któr,a .jcst
tlgrarriczcltta i ciągłtl. \\iór,vczas Tu,ieldzcnie 2.2, rtogrilrlitłjące Tr,r,ielrlzcniel 2.1.jest nirt.y61]1111i;1-

sto\\rż! ktxrseklvetttl.ją Tlvierrlzetria 1..1. Przvkła,tl 2.11 pclkazrtjc. ze ci:lgłtlść 1rrrlkrji gęstości tlit:
.jt:st korrselkrvettcją jej rlglallił,ztltttlści - tt:tr ihkt cltyba, tLit_:7n,5}ę1[1lje. Potlrrlzdzi,a.ł2.'2 cioŁvczy
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sła,}lelgo DPWL, rv którvtrr Twiel,tlzcnic 2.3 zostało otrzyttlanc z Trvicrtlzeriia 1.il.

\Ąr rozdziale trzecitn atttor przelclstarł,ia, DP\ĄIL dla iltlrazórv stat,vstvk porzątlkorvl'clr w}'-

zrraczonyc:ll z wierszt, tabliclr. znrierrrwclr losowl.clr. Delrrricje stat5lstl'k podaie tylko dia Pierrv-
szcgo rzęclrt. Brakicst clcfinic:.ii ogóInci aT)r7cL,1,(}7, tt, Tozlltau,ic loz\^Iazanc sa rórvrticż statystvki
rł,\,zszvr:łr rzęclrir,r,. Natorrriast zriajdtrjcnry irtforrrracjc cllaczego rrłr.jniniejsze statystki 1lorząti-
kowe rrie spcłnia.jt1 }{P\\rL. Dotycłrczzr,s problctrr }lył rozwłłzanv tila, szr:zególtr.yc}r rozkładtjrv i

r;glaniczririvr:lr tlłrrgc_iści wierszr,. Przec1 sfrlrInttłowanienr pierr,vszego wyltiku ntrlltltvkiłtrry ktl-

rrlcnta,rz "...t1, 1lrzvllarlkir gdv kn: K (stała dłrigość: u,iersz.1,) Inozemy sktlrz,vstłrĆ 711'ytliktt

Acllert1 ,, |')]." rv tej pracv trie są roz,ul,azartie trrri ciągi statvstvk porzątiktlw_l,clii :llti iltlla,zów

zmiertn.vcłt }651;1yl,c]h. \\l Trł,iert'lzerrirr 3.1 rtlł,rllrritlne zostało za,ł<lżenir: o kotikretnvtrr tvPitl

rozkła,clrr. tzrblica dodatnich, niezaleznych zrtricnnych losrlwvclr o t\.1}1 SĄttllr1l1 rozkłtl,<lzie z

rlgraniczoną fitrrkrlią gęstości .f . rłra stiłłą clłrrgość u,ierszy. \\'- dclwotlziel ptlrtcxvnitl ttjalł'triir się

trttlc Tlł,ielrclzetria 1.3. \V przvpatlku giiy /(0) :0 rł.l,,nik ttiel r]osttt,rcza asl,rnptcltyki. I)a]ej

sftlrtrrrtłtlrł,a,rrv.jcst głórvriv iv,vttik pierwszego porlroztlziałi.l Tu,iclrdzelrit: 3.2, rł, którvtn tta-

stęprr,jr: kclleljna rellaksacja zał<lżę,,il o ogrilnicztltrośr:i rlłtigości rł,iersza tab]icv. Odrzucetlicl

załrlzenia o st:iłr:j clłrrgości wicrszy porł,clciltje, zc rozkład.1. ilorazćirł, rra,jrrrrricjszvcli statvstr,'k

1;orząrikr;u,ycii nie są.jednakou,e. Przczu,ycięzcnie tc.j trrrclrrości ł;yło łnozlirł,e dzięki ztt,łtlzerrilr

(3.3) o zac}towii,tiitt się ogcltt(lrł, ztrriennei 1osolvei twclrzącej tablicę. W ilorł,tlrizie 1lotlrlu,łlic strl-

stticrnv Trł,ierclzenie Lebesgttc'a i Trvicrclzenia 1.3. \V podrozrlziale 3.2 lla,tla,tte_: jest DPWL
r]la jlorazów statystvk porządkowvclr rł.vższvclr rzęrlóiv otrzyrrra,tiych z tablit]y zlni€]lu}y(]h

]ostlrvl,cłl tl rozkłaclzie .jcrlłlostajltynr. \\r 1ltldroztlziale l].3 przy 1lorloł.ittyclr załtlżcrliil,tlłr r]o-

rviedziortc_l rn()clie DP\\-L,lla ,\/,, -.łitT,.R,,.1,, gtlzie fi,,.p jest ilora,zerrl szpir:cirrich statr.'stvk

ptlrz:ltlkow.lr6}1 ylyzszyrfi l,zęclórł,. Prltrowltie lv dolr,oclzie stos<lrł,atrcl Twiertizełlic 1.,t. \\r.l'rriki

rrcigć,,lrńajt1 prace [32] i [9],

\Ą'rrzclziale czlta,It\.tn są otnawiar}e n]octlc DPWL clla zntietrłryclt loscllł,ycli tvpu rllvtt-

()g()]x)w-t]g() Patcto. t,ęl zlar:zy spcłrriłrjącl,clt lr.tlrtttrek (4,3). Takie zrrriettrre losorł,c są rriet;ałko-

rvairre a r,l,ięcl rłrłasItości gratticztrc naiezv łlatlać clla stttn lr,azonyclt. Dalr:j alrtor silł'ir:rtlza,. ztl

u,vlriki telgci tlplr otrzymano jetlvnic dla clo<latnich ztrriclnnyclr l<_isclwyclr. nie pritla,jąc clokłarl-

rrie,jszl,cll ocinielsieli a c1,,ttlu,arte prace [5] i [27] rtiezupelłrlie to potrvicrrlza,ją. Porrclwtlie T,nviel-

rlzelnie 1.3 i 1.5 pozlr,ala otrzyttlać: głói,vnc wrrrliki tcgo t,ozclziałil: tttocrre DPWL i trł,icrdzenie

typti Batutla-Katzłr. Terr drrigi rvyrrik to rł,crsja tr,r,iertlzenia Acllcra z J)rac]y [1] \\r rta^stęprr_vrrr

ptlrlt,ozclziair: zrraiclujtlln\. z,l"to.orł,attia, ttprzctlttio uzvskirrtlrclr wytrikćlr,r, c]cl ctollrclrlti l]]oclleg.)

DP\\rL i t,lr,icrclzetria, tl.pil Barrrrra-I(atza d}a tlla ilorazólv rrieztllczrrvcli znricnnyclt losorvyclt.

\\I Roztlzialtl piąt.vnr autor trrielzy się z tlł.ielldzcnizirrri C]how-Rtlllłliristr,. st:iił,itl,.it}c so}lie:

ztr rle1 tlzl.skarticl artalogorlćlw dla pól 1rlsowrrclr (Xrr)nerur.\\'rrielviclrt prłltlatłt zajtrrrllł,aurl się

trrrn plo}l1ełltt:ttl, zź}Łtltrr Tlr,ielrdzcnitr, 5.2 i 5.i] rrrozna, rtzna,ć za, pi<lttierskie. D<llvórl Lcrna-
trt 5.1 ptllega, nr.irl. tia, zliczattiu 1lerł.trvclr pri,lrł,dclpoclcl}lie/rstw clgonolł,l.clr. 1<l tec}rriika zllAl)ź]l,

otl tlitllrrił a,lc pcl l:lz pierr,vszv spotkałcm się z tak tlobrą forrrralizłłc.ją za,pisrt tr)Izv polnocy
11,p1r-l1,1 aclzonej firnkc:ji Ą(n).



Uwagi ogólne

Oct,lttir rcciakr:ji i etlvc.ji tckstu

1. N,Ioitl titljpcllr,azrriejsze rtrvagi riotl,czą r,edakcji tekstrr l,ozpltł\ĄIy. Przetle rvsz\,stkitn lvy-
glądrł, rra dosłorł,tre tłrtrrra,r:zertiel z tclkstu angitllskiego, kt<iry brztni clziwnie, ttie po prllsklt
rr czasa.rni \\,ręcz zlrlierriii treŚĆ twic:rdzeir, O tvtrt pisałerrr rł, trakcie onrtl,rł,iatlia rr,_t,tri-

ktirł,. Wielrlkrcltrrie polł.tal,zarre w},razv ołlrlk siebie pokazują łlrak sterrattrtośt;i pod tvln
lł,zglrJdctn. Trikirrr l,azą,cyr]} przykładerrl .jcst tekst titł strcxtie 17 oci l1- clo /{J+. Łyzs,yazsi
uzvtv ziritttek "stątl" i rilz "rvterl}," na ptlczątktt zda,ttia. Wvglątia tci llardztl źlel trlc t:tl

rttl,jrrrtrzrrieljszc z:rirllck prz.l,słowtly .jest ltzvwatll\. w zcltutiach złrlż<lllych clo otrzvlrrtrttia,
zr]a,llia poilrzętltrego. Arttot,zttpełttic trit, 1llzt,stlzega te.j z:r,sariy granratl,ki. Po 1ltllskrt
trrćllr,iltrv i piszt''trlr. "...tzrktr sttlła rł, ż(,...." a ltitl "... stłrła tl, ttlka, ze ...". Ba,ltlz<l tltlztl
.języka potoczl}|,go tra. przykłzld: nasztl twicrrlzeltlic. nasze ztl"ł<lzt:nię,, nasz lerrrat i itp,
Utkarrrr jcst tvnr ca,ła plircir.

2, Niezllvt stat,Łrlul.t cclycjir tekstrr. lv lvic,ltr trrie.,jscach y,l,stgpują 1ltltlziclcltre \vz()l,\. z })()-
jetlvttczvtni syttrlloltrłni rrlateurtrtycztrl-ttri.

3. Nioże l,az a, l}I()ze tlrvłł raz.\,, doktorarrt sfbrtrtułował tezę pt,zv ttzl.citt preclvzyjrtl.cli sfor-
rrirtłrxvail lrlgicztrvch: dla krżciego ... istrrieje... . TO rv połąr:ztlltilt z ttwagarlti zau,alt\.ttti
lv 1lttttkrlie 1 tlaie słab._v ollra,z rtlclakcii 1,()zpraw\,..

"1. \\'.ygcldrrie .jest i tirkie są zasacly zr}_l_v tta 1locztltktt kazrlc,go 1,oz<lziałl (lrrłl przl,najnrrrit,j
we wstępitl) rrastł1lliła dckla,racja a,utclrska grlziel plezerltow:l,trt: rvyrriki rł, lozclziale zo_
stirł1, clllrrllliktlwirttc. R.az nir początktr lvstępu cloktora,trt wyrnienia, prac_:c oprtblikolr,trrle,

()rlt:łttl, nrelytorvt:ztltt,

1. Strr;rx; lrrervtorvczrlą l,ozpril\\,y trzełla clccttić barclzri tltlblzc. Teoliir, DPWL jest t,tlzrł,i-

.jtttra, przelz rłrszystkie rozrlziałv, kotrselkrł,erttrrie i z tlclbt,\,trr rvicizettirltrr ca,łości prtllllettrtl.
Praktvcztiitl lvsz},stkie u,ylriki są clyskrrto\łlti]x] })oJ)l,zez Iiczrrc: pl,zvkłtrrlv tltl kttirl,t:}t
forrrttrłclr,rr:ure Si| wazllc Ulvagi.

2. N{trrrr szcze:góIue uzttarrie cllir wyrtikórv porit,ozciziałćlrv 1 .2 7.Ą. \IożIir,r.rlśtli ztrs|osou-a,ttia
'Ill,ir:t,t]zc,ti 1.3 i 1.,1 rł, tcorii DPWL sa tiiezw\rkle clttze.

3. Ba,rtlzrl rloilrze ocertiłlrrl tt-,z rvyrtiki l,ozclzitłłrt trzeclego i czlvłrt,tego tiokłatlrre ttza,słrl1-

nieltie p ot lirłett l lv otrrćlrviertirr rclzprau,v.

.1. Wyrliki rozdziałtt 1liątegrl Ło ietlrre z pierwszl,cit c1o1,vczącvch DP\\rL tlla pól lclstlwyclr.

5. \\'lno.jej opinii ttor:łlę ztl rniłło kotnctrt:rrzy pla,sttjącvcłt otrz\.trtarrr.: rł,vtriki lv biezącr:,j
litertrtl tr zc.



1.

Inne niektóre drobne uwagi

str'.1 l1l+.jest "...ttkazan.vclr w pra{]\...." t<l rtlst,cyzrrr. nic llzywłllly 1i jęz_vkrt polskini.

sŁr.3 112- brak delirric.ji stałe,j l;(1,). firrrkc.ja /, po.jarł,ia na tta,sŁę1lIlej strcltrie.

roz<lział.1 .jesterrr zwtlltlntrikierrr tradvcii i rrzr-r,r,atlia, nieorhrrietrttelj forurv tt;lzwiska Pa,-
retcl.

str.16 12' pojelclr,ncz,1, svlrlłlo1 nieskolrczclłlości .jłłlrrl część trier<iivrtciśtli.

str.19 l1() złlęr.Irrr. o1lerator liłrr po clstatrrie.j rórł.trrlści.

stl.,13 l11- operator iirrr porł,inictr zclstat': tvzięt1. po f -J oo,

str..13 17- "\\bźtrr.\,\\rzćlr z a,rh,ktlłtt |:lZ] ze 40(). stt,cllrv..." ta,k ttitl tnozllA 1lisłtt'l.

str.il li]- ilcllr,itrrro by-ć,: ...z poclrclzrlziałrr 4.1 tllir iklrazów...

Konkluzja

Dorołiek publikacłjrtl. rloktrlralrttt ocerri:l,tn rlobrztl, pieJć a,rtrrkrrłórv opirbliktlrł,rrn\.cll w (]zź}-

sopistnacir o zasięgu niertarodotvrn.jest tego potu,ierdzcnicnl. \Ą,'spółpraca z Arldrć Adiertlrrr
ttl rluze osiągniqcic. Obraz lozpraŃ,y iest znaczrtiel pc_lgorszony z p()woclć;rv r,rrvrrticllritlttrrr:}r rł.
putrkcie " Urł,agi rlgóltrr:", Szkclda,, llcl łlłlrdzci 1loclobil rrri się kottcrlpcja r()zpl,a,\Ą.y i je,j spó.jrrrlść:.
\Vplałł,clzie nie zn:rjdłilcnly zaa$,arrsorvtltrycir 1ttll nolł,\rclil tedlrrik clr;woclrllvyclłr a,lri potęzrregcl
allarłr,ttt rrl:rtctrta,tvt]zt]ego łłle lvirlaĆ. zc cioktorirnt ura, bardzo tlobr:i wieclzq i irrterpretac.ję
praw'lr,ielkicir ]iczb i r]okłarlrlych plau, rł.ielkicli iiczll. Barr]zcl rl<*lrzę:, ttlzttrllie tcclrrriki rio-
lr,oclotł,il. ,]est,etlt 1;clcl duzvnt rł,ra,zenietrr rirniejętrrości dostrzt:gattia isttlty prolllcuróli i it:lr
ttogĆllrtia,ttii't plzez wJ)rowir,dzanie "rnądrvch/optvntaltrvcll" za,łr,lzeil. Tb pozlł,ala łilrlzvć i sttl-
srllva,Ć rr;znc' rł,yttiki, czas:rni łlarclzo odległc tt:oretl.r;zrrie, iicl tltrz_vrrra,rtiti lrcrwvc]t. isttltttr.clt
u, l,arla,lle j ,l),sr } plirlit,.

Potlsiurlclrł,ttjąc, rtlviłztlltt, ze opitticlwal]a loztr)Iawa, clttktorska rvl,pełnitl, ttstłłurort.r, i ztt.l.cztt-
,jcllve u-\,trriłgirriiar. stitwitl,łle rozpraił,ottt cloktolskirn. \\rriioskrrję cl tlr;prtszczerlic rngr-a Pałvła
I(rrrił,siirskiego r1o c]alszvclr etallórł, przcrł.otltr rloktoi:skicgcl.
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