
B Dodatek: Sprzê¿enie zwrotne -
podziêkowania

Jeœli „Symfonia” jest obecnie powa¿ana jako rzetelny podrêcznik akademicki – to  jest to
tak¿e zas³ug¹ wielu uwa¿nych i krytycznych czytelników, którzy traktuj¹c mnie jako
przyjaciela, dzielili siê ze mn¹ w listach informacjami o zauwa¿onych niejasnoœciach czy

b³êdach – (choæby nawet literowych). Ich uwagi zawsze skwapliwie analizowa³em i
wprowadza³em do kolejnych wydañ poprawki. Zatem obecny kszta³t ksi¹¿ki to tak¿e ich
dzie³o. Byli to miêdzy innymi:

„Bakterix”, Wojciech Balawender, Damian Bijas, Micha³ Borkowski, Bartosz
Brachaczek, „Cykiczek”, Damian Daszkiewicz, Mariusz Dob rzycki, Piotr
Domirski, Andrzej Dybionka, „Filipeck”, Kamil Foryœ, £ukasz Got szald,
Marcin Gucia, Micha³ Guzek, Maciej Hrebieñ, Artur Jamro, Mariusz Jaskó³ka,
Mar ian Jureczko, Wojciech Karmo wski, Micha³ Kazula, Anna Kempa,
Krzysztof Krawczyk, Dawid Liberda, Micha³ Leszczyñski, Micha³ Leszko,
Tomasz £ucarz, Ed ward £uska, Grzesiek M., Jaros³aw Mieczkowski, Karol
Mierzejewski, Marek Miet³a, Dariusz Miller, Rafa³ Mucha, Tomasz
Mularczyk, Jakub Nietrzeba, Krystian Nowaczyk, Grzegorz Nowak, Jakub
Oboza, Dariusz Olszewski, Artur Owcza rek, Marcin Pabian, Krzysztof
Pacholski, Grzegorz Paj¹k, Czes³aw Papierok, Marcin Pawlak, Pawe³
Pilarczyk, Piotr PóŸniak, Rafa³ Przetakowski, Marcin Raczkiewicz, £ukasz
Sa³ek, Piotr [SiMH], £ukasz Skimina, Bartosz Skow ron, Bartosz Szatkowski,
Adrian Szewczyk, Adam Szo³tek, Grzegorz Szpetkowski, Krzysztof Szumny,
Adrian Szumski, Pawe³ Szymczyk "Arkain", S³awo mir Totoœ, Bartek Uliasz,
Maciej Widera, Maks WoŸniak, Tomasz Wróbel, Kamil Wysocki, Ga briel
Zapolski, Szymon Zdziabek, Maciej Ziarko, Tomasz Zieliñski, Pawe³
Zimnowodzki, Wojtek ZioOm, Patryk ¯ukowski, Patryk ¯ó³towski.

Poniewa¿ d¹¿enie do doskona³oœci – to „nigdy nie koñcz¹ca siê opowieœæ” dlatego proszê
o dalsze uwagi krytyczne. Oprócz wskazania mi ewentualnych b³êdów – które odkryæ
umiej¹ tylko „asy” – proszê nawet „debiutantów” o informacje, które¿ paragrafy wyda³y im
siê za trudne. Bywaj¹ trudniejsze paragrafy, ale w tekœcie doradzam opuœciæ taki paragraf
przy pierwszym czytaniu ksi¹¿ki. Mo¿e jednak i przy drugim czytaniu – taki paragraf nadal
jest za trudny? 

To by oznacza³o, ¿e muszê siê jeszcze bardziej postaraæ i wyjaœniæ dane zagadnienie lepiej.
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