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O c e n a
rozprawy doktorskiej mgr Anny Flak pt.  Rozk»ad czasowo - przestrzenny
i prawdopodobie½stwo wystpowania wiatrów silnych i bardzo silnych w rejonie polskiej
czÑci Zalewu Szczeci½skiego.
Podjta przez doktorantk kompleksowa ocena kszta»towania si wiatrów silnych
i bardzo silnych w obrbie toru wodnego Szczecin - ÐwinoujÑcie, w uk»adzie dobowym,
miesicznym, rocznym i wieloletnim, wychodzi naprzeciw rosncemu zapotrzebowaniu
ze strony gospodarki morskiej, ochrony atmosfery i energetyki w rejonie ujÑcia Odry,
Zalewu Szczeci½skiego i Zatoki Pomorskiej. Wieloletnie zainteresowanie zjawiskiem silnych
wiatrów oraz zgromadzenie bardzo bogatych materia»ów z 4 ssiednich stacji za lata
1951- 1980, sprawi»o, óe Autorka mog»a podj si opracowania obok podstawowych
charakterystyk liczby dni i czstoÑci wystpowania oraz kierunków wiatrów, takóe czasem
ich trwania na tle uk»adów barycznych, zachmurzenia, rodzaju chmur i opadów
atmosferycznych.
W efekcie powsta»a nader obszerna rozprawa doktorska obejmujca 119 stron tekstu,
w tym 118 pozycji bibiograficznych, z których 33 w jzyku obcym. Materia» faktograficzny
syntetycznie ujty w 28 tabelach i w 39 rycinach. Generalnie form opracowania cechuje
logiczny uk»ad, poprawnoÑ stylu i bardzo duóa pracoch»onnoÑ.
Dla prawid»owego rozwizania przedstawionych celów w pracy, Autorka zebra»a
bardzo bogaty materia» liczbowy z dwu stacji ( Szczecin i ÐwinoujÑcie ) i posterunku
meteorologicznego ( Trzebieó ) usytuowanych wzd»uó toru wodnego Szczecin - ÐwinoujÑcie
za lata 1951- 1980 i z posterunku meteorologicznego w Dziwnowie, za lata 1961- 1980,
po»oóonego na obrzeóu wymienionego toru wodnego i Zalewu Szczeci½skiego. Std
ze wzgldu na usytuowanie posterunku w Dziwnowie w stosunku do badanego obszaru,
jak i z uwagi na krótszy okres obserwacji i ich iloÑ, zebrane materia»y z tegóó
posterunku naleóa»oby traktowa jako dane pomocnicze i uzupe»niajce.
Jako nowe i waóne nie tylko z poznawczego, lecz takóe i z praktycznego punktu
widzenia uwaóam nastpujce osignicia zawarte w opiniowanej rozprawie:
1. Na przyk»adzie analizowanych stacji i posterunków meteorologicznych, Autorka wykona»a
wystpujce róónice w wartoÑciach róónych charakterystyk silnych i bardzo silnych wiatrów
w zaleónoÑci od róónych terminów obserwacji tegóó zjawiska, co szczególnie uwidoczni»o
si przy ocenie liczby przypadków i d»ugotrwa»oÑci wiatru.
2. Bardzo wartoÑciowym osigniciem doktorantki jest okreÑlenie czasu trwania wiatrów
silnych i bardzo silnych w poszczególnych miesicach i porach roku. Stwierdzi»a wysoce

-2-

istotne zwizki dla wiatrów $ 10 m /sek. w latach 1951- 1980 midzy Szczecinem
i Trzebieó w okresie zimowym, a midzy Trzebieó i ÐwinoujÑciem niemal w cigu
ca»ego roku.
3. Interesujce wyniki uzyska»a takóe Autorka w zakresie rozk»adu czasu trwania wiatrów
$ 10 i $ 15 m / sek na badanych stacjach w wydzielonych trzech okresach doby oraz
w poszczególnych godzinach doby. Wykaza»a, óe Ñredni roczny czas trwania analizowanych
wiatrów wzrasta od Szczecina ku morzu, przede wszystkim w porze nocnej / tj od 10. 00
- 6.00 GMT /, natomiast w mniejszym stopniu w porze dziennej / 6.00 - 16.00 GMT /.
4. Na uwag zas»uguje okreÑlenie czstoÑci wystpowania przypadków wiatrów silnych
i bardzo silnych w poszczególnych 4 przyjtych przedzia»ach d»ugotrwa»oÑci. Potwierdzi»a
iloÑciowy fakt wzrostu czstoÑci przypadków wiatrów $ 15 m / sek w miar przesuwania
si wzd»uó toru wodnego ze Szczecina ku ÐwinoujÑciu.
5. Osigniciem Autorki jest takóe dokonanie oceny warunków synoptycznych w dniach
wystpowania silnych i bardzo silnych wiatrów wzd»uó toru wodnego Szczecin - ÐwinoujÑcie.
Przy pozytywnej ocenie ca»ej rozprawy nasuwa si kilka wtpliwoÑci i zauwaóonych
usterek:
1. Uwzgldnione w pracy materia»y z 4 stacji, tj. ze Szczecina, Trzebieóy i ÐwinoujÑcia
oraz pomocnicze i z Dziwnowa - bardziej odzwierciedlaj warunki wietrzne toru wodnego
Szczecin - ÐwinoujÑcie nió podany w tytule rozprawy “ ... rejon polskiej czÑci Zalewu
Szczeci½skiego.” Std widzia»bym potrzeb skrócenia tytu»u i jego zmiany pomijajc przy
tym niefortunny zwrot “ Rozk»ad czasowo - przestrzenny ... “ na Rozk»ad czasowy
i przestrzenny.
2. Przed oddaniem pracy do druku, naleóa»oby znacznie j skróci, usuwajc kilka tabel
z wyjÑciowymi materia»ami / np nr 8 - 11 / oraz pomin równoleg»e podawanie wyników
w postaci sum i Ñrednich wartoÑci / co szczególnie ma miejsce w rozdziale 4 /, a takóe
pomin nadmiern szczegó»owoÑ przy róónych przeliczeniach, np. Ñredniego czasu
trwania wiatrów $ 10 i $ 15 m / sek na wszystkie zaobserwowane w 30 - leciu dni.
3. W kilku tabelach zamieszczonych w tekÑcie pracy, wskazane jest dla prawid»owego
zrozumienia ich treÑci, zmieni lub uzupe»ni czsteczkowe tytu»y.
4. W rozdziale 5, dotyczcym prawdopodobie½stwa wystpowania dnia z wiatrami $ 10
i $ 15 m / sek w poszczególnych miesicach wyjaÑnienia wymaga zastosowany termin
“ prawdopodobie½stwo ” obliczonego wed»ug metody Ko»mogorowa. Sdzc z za»czonej
w pracy metodyki - chodzi tu chyba o wskaïnik czstotliwoÑci Ko»mogorowa, a nie
o prawdopodobie½stwo.
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5. Na wszystkich za»czonych mapkach przedstawiajcych przestrzenny rozk»ad róónorakich
charakterystyk silnych i bardzo silnych wiatrów - podane izarytmy wykreÑlone zosta»y
kilkadziesit kilometrów poza granice Zalewu Szczeci½skiego, co wobec braku danych
z ssiednich stacji, moóe budzi wtpliwoÑci odnoÑnie prawid»owego przeprowadzenia
interpolacji graficznej.
6. SpoÑród 15 zamieszczonych w rozdziale 6 “ Wniosków ko½cowych ” , tylko 3 - 4
spe»niaj ten wymóg. Std bez wikszego uszczerbku dla samej pracy naleóa»oby zmieni
tytu» rozdzia»u 6 na “ Waóniejsze wyniki i wnioski. ” Poza tym, przy ko½cowym
formu»owaniu wyników nieodzownym staje si podkreÑlenie faktu wykorzystanych w pracy
materia»ów pochodzcych ze stacji i posterunków meteorologicznych prowadzcych w cigu
doby róón iloÑ obserwacji wiatrów, co ma istotny wp»yw na ostateczne wyniki.
Pozosta»e drobniejsze poprawki natury redakcyjno - stylistycznej zosta»y naniesione
w za»czonym maszynopisie pracy.
Powyósze niedocignicia stosunkowo »atwe do poprawienia przed oddaniem pracy
do druku nie zmieniaj mej pozytywnej opinii o ca»oÑci pracy, w której Autorka wykaza»a
dobr znajomoÑ literatury, miejsce swej pracy w dotychczasowych badaniach oraz
opanowanie podstawowych metod badawczych. Za pomoc kilkunastu cech przeprowadzi»a
szczegó»ow charakterystyk silnych i bardzo silnych wiatrów na rozpatrywanym obszarze,
wykazujc wyraïne regionalne ich zróónicowanie czasowe i przestrzenne.
Uwaóam, óe przedstawiona rozprawa stanowi podstaw do ubiegania si przez mgr
Ann Flak o stopie½ naukowy doktora i stawiam wniosek o dopuszczenie jej do
publicznej obrony.

Szczecin, 1985. 05. 22

Prof. dr hab. Czes»aw
Koïmi½ski
/ podpis /

{ { { Dla lepszej czytelnoÑci t recenzj mojej rozprawy doktorskiej przepisa»am
z orginalnej kopii, któr równieó skanowa»am i ponióej podaj j na stronie 4, 5, 6 i 7
jako dowód prawdziwoÑci tego tak waónego dokumentu, który by» sporzdzony przez
prof. dr hab. Czes»awa Koïmi½skiego.
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