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Wyniki konkursu prac magisterskich
Zakoñczy³ siê VII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze
prace magisterskiez informatyki, organizowany przez Oddzia³
Dolnoœl¹skinaszegoTowarzystwa.
Na posiedzeniu 11 grudnia 1990 roku w Centrum Obliczeniowym Politechniki Wroc³awskiej Komisja Konkursowa
w sk³adzie:doc. dr in¿. Czes³awDani³owicz (przewodnicz¹cy),
doc. dr hab. Piotr Dembiñski, doc. dr hab. Zbigniew Huzar,
doc. dr hab. Maciej Sys³o,prof. dr in¿. Jan Zabrodzki i dr in¿.
Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzglêdniaj¹c opinie recenzentów 25 prac konkursowych, po dyskusji ustali³a nastêpuj¹ce
rozstrzygniêcie konkursu:
P i e r w s z e j nagrody nie przyznano.
D r u g ¹ nagrodê w wysokoœciz³ 750000.- otrzymuje
Andrzej Piotr Szyndrowski za pracê pt. Algorytmy automatycznegogenerowaniakrzy¿ówek. Systemgenerowaniakrzy¿ówekAPIS, wykonan¹ w Uniwersytecie Wroc³awskim (Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Informatyki; promotor dr Ewa Gurbiel).
Dwie równorzêdne t r z e c i e nagrody po z³ 600000.- otrzymuj¹:
Andrzej Leonarski i S³awomir Wernikowski za pracê
pt. Projekt i realizacja translatora jêzyka TTCN na maszynê
IBM PC, wykonan¹ w Politechnice Wroc³awskiej (Wydzia³
Informatyki i Zarz¹dzania, Centrum Obliczeniowe; promotor
dr in¿. Iwona Dubielewicz) oraz

Rados³aw Pruchnik i Mariusz Rudnicki za pracê pt.
SystemSORTING. Komputerowewspomaganie
nauczaniao sortowaniu, wykonan¹ w Uniwersytecie Wroc³awskim (Wydzia³
Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Informatyki; promotor
doc. dr hab. Maciej M. Sys³o).
Trzy równorzêdne w y ró¿ n i e n i a po z³ 350000.-otrzymuj¹:
Tomasz Kalinowski za pracê pt. Projekt, realizacja i zastosowaniepakietu wspomagaj¹cego
budowêprogramówuruchomieniowych, wykonan¹ w Politechnice Warszawskiej (Wydzia³.
Elektroniki, Instytut Informatyki; promotor mgr in¿. Tomasz
Hyzia),
Zdzis³aw Król za pracê pt. Generowaniewysokiejjakoœci
obrazów komputerowychza pomoc¹ techniki œledzenia
promieni,
wykonan¹ w Uniwersytecie Warszawskim (Wydzia³ Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor
dr Micha³ Jankowski) oraz
Ma³gorzata W³odarczak i S³awomir W³odarczak za
pracê pt. SystemLISTDA TA. Komputerowewspomaganie
nauczania o strukturach listowych, wykonan¹ w Uniwersytecie
Wroc³awskim (Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut
Informatyki; promotor doc. dr hab. Maciej M. Sys³o).
Sekretarz Komisji Konkursowej
Zbigniew Szpunar

Czwarta Szko³a Wiosenna PTI
W dniach 20-24 maja br. odbêdziesiê w Œwinoujœciu
Czwarta Szko³a Wiosenna PTI. To spotkanie informatyków bêdzie
poœwiêcone
sieciom komputerowym. W odró¿nieniu od innych
spotkañ
na ten
podstaw¹ rozwa¿añ
stan¹
siê probletpy.
zastosowañ
siecitemat,
komputerowych
w praktyce
i wynikaj¹ce
z te- .:
go wnioski do u¿ytkowania, projektowania, programowania
i wdra¿ania systemów informacyjnych. Dokona siê próby
przegl¹du wiêkszoœcirodzajów sieci najpopularniejszych i maj¹cych najwiêcej zastosowañw Polsce.
.
Bêd¹ przedstawione doœwiadczeniaz u¿ytkowania systemu
operacyjnegoXenix. Podziel¹ siê nimi koledzy z Górnoœl¹skiego Oddzia³u PTI. Doœwiadczeniaz u¿ytkowania systemu Novell stan¹ siê tematem wyst¹pieñ kolegów z Politechniki Poznañskiej.
Pojawiaj¹ca siê na naszym rynku komputerowym firma
Oracie przedstawi swe produkty w . refer3;tachwyg³aszanych
przez przedstawicieli firmy. Tematyka tych wyst¹pieñ bêdzie
skoncentrowanana rozwi¹zaniach sieciowych firmy.
Rozleg³esieci komputerowe - to tematyka doœæ
abstrakcyjna w warunkach polskich, ale ostatnie zmiany otwieraj¹ nowe

perspektywy przed tym rodzajem zastosowañinformatyki. Doœwiadczenia,
rozwi¹zania i perspektywy sieci KASK opartej na
sprzêciei oprogramowaniu IBM bêd¹ tematem referatów kolegów z Centrum Obliczeniowego Politechniki Wroc³awskiej.
Przedstawiciel IBM opisze rozwi¹zania sieciowe oferowane
przez tê firmê. Pragnie ona ponownie znaleŸæsiê na polskim
rynku, co powinno wynikaæz pozycji, któr¹ zajmuje na rynku
œwiatowym.
Tradycyjnie ju¿ na program szko³y z³o¿¹ siê sesje przedi popo³udniowe;

przed po³udniem

-

trzygodzinne

referaty

programowe uzupe³niane godzinn¹ dyskusj¹, po po³udniu po dwa referaty 45-minutowe z dyskusj¹, stanowi¹ce uzupe³nienie porannej tematyki. Mamy nadziejêna pokazy sprzêtowe
rozwi¹zañ omawianych w referatach oraz na owocne dyskusje
wieczorne.
Organizatorzy szko³y uprzejmie dziêkuj¹ firmom IBM
i Oracie, które s¹ sponsorami szko³y.
Wszelkie informacje mo¿nauzyskaæw Kole PTI w Szczecinie, tel. 760-31, w. 317 i 319.
Zdzis³aw Szyjewski
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Sk³adki cz³onkowskie w roku 1991
Na mocy uchwa³y III Zjazdu PTI dotycz¹cej sk³adekcz³onOddzia³ Dolnoœl¹skiPKO BP IV O/Wroc³aw
kowskich (opublikowanej w Biuletynie PTI nr 11, 1990)Zarz¹d
93549-123350-132
G³ówny powzi¹³ nastêpuj¹ce ustalenia:
Oddzia³ Górnoœl¹skiPKO BP II O/Katowice
Roczna sk³adka cz³onka zwyczajnego PTI w roku 1991
27528-701343-132
wynosi z³ 40 000,-. Emeryci, renciœcii studenci maj¹ nadal 50%
Oddzia³ Ma³opolski PKO lO/Kraków
zni¿ki, a wiêc p³ac¹ z³ 20 000,-.
35510-22057-132
Wpisowe dla cz³onków zwyczajnych przyjmowanych do Cz³onkowie PTI z terenu Warszawyi inni nie zrzeszeniw odTowarzystwa w roku 1991 wynosi z³ 40000,- (dla studentów dzia³ach wnosz¹ op³aty na konto
z³ 20 000,-).
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Sk³adkacz³onkowskamusi byæwp³aconaw pe³nej wysokoœci
PBK IX O/M Warszawa
do 30 czerwca 1991 (mo¿na to uczyniæw dwóch ratach).
370031-4473-132
Cz³onkowie zwyczajni zrzeszeniw oddzia³achPTI wp³acaj¹
Roczna sk³adka cz³onka wspieraj¹cego w roku 1991wysk³adki na konta swoich oddzia³ów. Oto numery kont:
nosi minimum z³ 600000,-.

"Biuletyn

PTI" w roku 1991

RocznaprenumerataBiuletynu PTI w roku 1991wynosi z³ 15000,-. Nale¿y j¹ wp³acaæ
na konta odpowiednich oddzia³ówlub
Zarz¹du G³ównego.

Apel Fundacji Pomocy Matematykom
Niesprawnym Ruchowo
Zwracamy siê do Pañstwa z uprzejm¹ proœb¹o udzielenie
pomocy naszej nowo powsta³ej fundacji. Jej celem jest wspomaganiematematykówi informatyków niesprawnych ruchowo.
Cel ten zamierzamyrealiibwaæprzede wszystkim umo¿liwiaj¹c
kontynuowanie dzia³alnoœcizawodowej, zw³aszczaprogramistycznej i edytorskiej na komputerach osobistych. Zapewnimy
im równie¿ pomoc materialn¹, socjaln¹ i prawn¹.
Nasi podopieczni, w wiêkszoœciprzypadków korzystaj¹cy
z wózków inwalidzkich, przywi¹zuj¹ olbrzymi¹ wagê do mo¿liwoœcipodjêcia lub kontynuowania pracy. Komputery osobiste
s¹ dla nich czêsto jedyn¹ szans¹ aktywnoœcizawodowej oraz
poczucia siê pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa.
W zwi¹zku z tym nasz¹ najpilniejsz¹ potrzeb¹ jest uzyskanie
sprzêtu komputerowego.
Z równ¹ radoœci¹ przyjmiemy ka¿dy inny sprzêt, który
móg³by siê przydaænaszym podopiecznym w pracy zawodowej
lub u³atwiæim codzienne czynnoœci.Bêdziemy bardzo zobowi¹zani za wszelk¹ formê pomocy, jakiej Pañstwo zechcecie
nam udzieliæ.Fundacja dysponuje w³asnym kontem w Banku
Przemys³owo-Handlowym,na które mo¿eciePañstwokierowaæ
wsparcie finansowe dla naszych potrzebuj¹cych:
BPH XIV O/Warszawa nr 320007-3766-132-3
Jednoczeœnie informujemy,

¿e -

zgodnie z ustaw¹ z 28 grud-

nia 1989o zmianie niektórych ustaw reguluj¹cych zasadêopodatkowaniainstytucji (Dz. Ustaw nr 74 z 1989r.) - od dochodu podlegaj¹cegoopodatkowaniu podatkiem dochodowym odlicza siê kwoty darowizn na cele spo³eczneu¿yteczne,w tym

i Informatykom

równie¿ na rzecz fundacji, do wysokoœci10%dochodu. Natomiast zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z 27
grudnia 1989 (Dz. Ustaw nr 72 z 1989 r.) nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym kwoty indywidualnych
dochodów przekazywanena cele spo³ecznieu¿yteczne,w tym
równie¿ na rzecz fundacji, do wysokoœci10%dochodu.
Wp³at mo¿nadokonywaærównie¿ w kasie fundacji: Warszawa, Pa³ac Kultury i Nauki, X piêtro, pokój 1021,godz. 9-15.
Wp³aty na rzecz fundacji pochodz¹ce z zagranicy s¹ przyjmowane tak¿e na koncie
Kontinent Nr. 315 0000
Deutsche Bank Bonn
BLZ 380 700 59
Stichwort BEHINDERTE/POLEN
Boñski bank przesy³apotwierdzenia dokonanych wp³at.
Liczymy na zrozumienie naszej idei i okazaniesolidarnoœci
zawodowej kolegom, którzy znaleŸli siê w bardzo trudnej,
zw³aszczateraz, sytuacji.
Nasz adres: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. 00-901 Warszawa,Pa³acKultury
i Nauki, skr. poczt. 22 tlx 81-35-56, fax 20-01-44,
tel. 20-38-88, 20-02-11 w. 24-64 (przewodnicz¹ca Zarz¹du
Fundacji doc. El¿bieta Pleszczyñska)lub w. 25-29.
W imieniu Rady Fundacji
pro/. Józef Winkowski

Procesor tekstu a polityka i kultura
..~

Co wspólnego mog¹ mieæprocesory tekstu z polityk¹? Czy
tylko stary slogan, ¿e wszystko, nawet jedzenie chleba, mo¿e
byæ polityk¹? W tym jednak przypadku naprawdê istnieje
zwi¹zek miêdzy wprowadzeniem do u¿ytku nowego procesora
tekstu a polityk¹ i kultur¹.
Pó³noc Afryki

jest zamieszka³a przez dwa ludy

-

Arabów

i Berberów. Berberowie s¹ ludnoœci¹autochtoniczn¹, Arabowie

przybyli ponad 1000 lat temu i zdominowali miejscowych.
Berberowie przyjêli now¹ religiê - islam (przedtem, w dobie
panowaniarzymskiego, du¿e wp³ywy mia³o chrzeœcijañstwo
do dzisiaj z dum¹ wspomina siê œw.Augustyna, który by³ Berberem), jednak nie dali sobie narzuciæobcej kultury. Ci¹gle
¿ywa jest wiêŸ miêdzy poszczególnyminarodami berberyjskimi, rozrzuconymi od Libii po Maroko. Utrzymanie siê tej wiê-
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zi jest tym bardziej zdumiewaj¹ce, ¿e miejsca zamieszkania
ró¿nych grup narodowoœciowychs¹ odleg³e od siebie o setki
i wiêcej kilometrów, przedzielone górami i pustyni¹.
Arabowie chcieli zasymilowaæswych s¹siadów ró¿nymi sposobami, np. w okresie walki o niepodleg³oœæ
Algierii popularyzowano has³o maj¹ce zjednoczyænaród algierski: Nasz¹ ojczyzn¹ jest Algieria, nasz¹ religi¹ jest islam, naszym jêzykiem jest
jêzyk arabski. Jeszczew roku 1986 (wed³ug relacji znajomych)
mo¿naby³o znaleŸæ
siê w areszcieza u¿ywaniew ¿yciu oficjalnym jêzyka berberyjskiego, bêd¹cego jednym z g³ównych elementów kulturowej to¿samoœci
Berberów. Obecnie przywraca

3

siê by³o spodziewaæ - na emigracji) pierwszy procesor tekstu

sory w jêzyku arabskim, ten tak¿epracuje w trybie graficznym.
Autor procesorawykona³ nie tylko du¿¹ pracê informatyka,
lecz tak¿e jêzykoznawcy.Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wprowadzenie procesorado powszechniejszegou¿ytku si³¹ rzeczy narzuci
swoist¹ standaryzacjêpisma, poœwiêci³wiele czasu na opracowanie znaków graficznych poszczególnychliter, korzystaj¹c ze
wzorców odleg³ych od siebie zarówno w przestrzeni, jak
i w czasie.Bra³ pod uwagê czêstoœæ
u¿ywaniaznaków, ich czytelnoœæ
itp. Procesor oczywiœcieumo¿liwia u¿ywanie znaków
alfabetu ³aciñskiego, natomiast nie umo¿liwia wplatania
tekstów w jêzyku arabskim, co tylko czêœciowo
da siê wyt³umaczyærozbie¿noœciamiobu jêzyków, jak choæbywspomniany
kierunek zapisu.
Pojawienie siê procesorama kapitalne znaczeniedla rozwoju
piœmiennictwaw jêzyku berberyjskim, a tym samym odrodzenia i rozwoju kultury berberyjskiej, s³abo dotychczas prezentowanej w postaci pisemnej.
Dyskietka z procesoremjest wysy³anaz Pary¿a bezp³atnie,
tylko za zwrotem kosztu noœnikai op³at pocztowych. Autor zastrzega, ¿e procesor w ¿adnym razie nie mo¿ebyæprzedmiotem komercji, jawnie ani poœrednio.Nie mo¿nago w³¹czyædo
ofert handlowych oprogramowanialub sprzêtu, nie mo¿nawarunkowaæsprzeda¿yinnych produktów od przyjêcia (za darmo!) tego procesora, nie mo¿na te¿ w og³oszeniachreklamowych informowaæ,¿e jest bezp³atniedo³¹czany do zakupionego
sprzêtu lub oprogramowania.

w jêzyku berberyjskim. Do pos³ugiwania siê tym procesorem
jest wymaganakarta graficzna EGA, gdy¿, podobnie jak proce-

Biskra, Algieria

mu siê nale¿ne miejsce

-

na uniwersytecie w Tizi Uzu otwarto

pierwszy wydzia³ filologii berberyjskiej, ale jeszczewiosn¹ roku
1990, w czasiekampanii wyborczej do rad narodowych, zadawano kandydatom pytania, czy s¹ za utrzymaniem kultury berberyjskiej w mowie, czy tak¿e w piœmie.
W piœmie s¹ widoczne najwiêksze ró¿nice obu jêzyków.
W jêzyku arabskim pisze siê od strony prawej do lewej, I³ pierwsz¹ kartk¹ tekstu jest skrajnie prawa kartka ksi¹¿ki. W jêzyku
berberyjskim sposóbzapisu jest podobny jak w jêzykach europejskich. Ró¿ne w obu jêzykach's¹ iloœciliter, cyfr, sposóbliczenia, oczywiœcies³ownictwo, gramatyka itp.
Od d³u¿szegoczasuistnia³y procesory tekstu w jêzyku arabskim, czêsto tworzone lub sponsorowaneprzez bogate kraje
Pó³wyspu Arabskiego. W ubieg³ym roku powsta³ (jak mo¿na

B³a¿ej Koska

Ciekawostki
Brytyjski tygodnik Computingz 22 listopada ubieg³ego roku
przynosi sensacyjn¹ wiadomoœæ,
przypominaj¹c¹ ksi¹¿ki Le
Carræ'go.
Wywiad francuski (Direction Generale de la Securite Exterieure - ta sama organizacja,która na Nowej Zelandii wysadzi³a w powietrze statek przeciwników prób nuklearnych,
Rainbow Warrior) podj¹³ próbê uzyskaniadostêpu do tajemnic
technicznych koncernów IBM i Texas Instruments, rekrutuj¹c
zatrudnionych w Europie pracowników tych firm. Celem tej
operacji by³o uzyskanie wiadomoœcipotrzebnych firmie kom-

puterowej Bull, bêd¹cej w 92% w³asnoœci¹rz¹du francuskiego.
O ca³ej aferze poinformowa³ opioniê publiczn¹ funkcjonariusz FBI udzielaj¹cy wywiadu jednej z amerykañskich sieci
telewizyjnych.
Brytyjski tygodnik uzupe³nia tê wiadomoœæ
przypomnieniem, ¿ewe wrzeœniuub.r. przyznaniefirmie Bull kontraktu na
dostawê sprzêtu komputerowego dla Urzêdu Podatkowego
ZjednoczonegoKrólestwa wzbudzi³o wiele plotek i domys³ów
ze wzglêdu
na tajemnicze wycofanie konkurencyjnych
ofert.
.
Szperacz

Biznes men roku
Czêsto na ³amachnaszegobiuletynu pojawiaj¹ siê teksty dotycz¹ce ICL - firmy zas³u¿onejdla polskiej informatyki.
Z firm¹ t¹ wspó³pracujeœciœle
SekcjaPTI - Klub u¿ytkowników systemów komputerowych ICL. Z tym wiêksz¹ przyje-

mnoœci¹informujemy, ¿ew styczniu br. tytu³ Biznesmenaroku
1990 otrzyma³ dyrektor generalny przedstawicielstwa ICL
w Polsce - pan Jan Kluk.
Laureatowi serdeczniegratulujemy. (BO)

Mózgi, mózgi
W sympatycznejtelewizyjnej »Panoramiednia" w poniedzia³ek 21 stycznia br. us³yszeliœmy,
¿e to dziêki polskim informatykom zniesionoc³o na »mózgi elektronowe" (!). Chwilê potem
z ust powa¿anegozagranicznegobiznesmena pad³o autorytatywne stwierdzenie, ¿e komputeryzowanie ba³aganu daje
w efekcie skomputeryzowanyba³agan.Czy to, aby ten oczywi-

sty fakt - wbijany wszystkim do g³owy przez dwadzieœcia
lat
przez polskich informatyków - dotar³ do dziennikarzy programów telewizyjnych, wymaga a¿ mózÊ.Q- wprawdzie nie
elektronicznego,ale za to zagranicznego?Smiaæsiê czy p³akaæ?
(rok)

~
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Krótki kurs jêzyka P (19)
maksymalna malucha wynosi 110 km/h wielkoœci¹ jest prêdkoœæ,
wartoœci¹ zaœ(uzupe³nion¹ jednostk¹ miary) jest 110 km/h.

Tym niemniej
Zamiast tego rusycyzmu lepiej pisaæniemniejjednak, jednak¿e,
pomimo to itp.

Wyj¹tek
Coraz bardziej upowszechniasiê zaczerpniêtaz jêzyka rosyjskiego forma za wyj¹tkiem zamiast z wyj¹tkiem.
Zamiast
Rozkazyte nie wymagaj¹ objaœnieñ,za wyj¹tkiem ostatniego.
PiszmyRozkazy te nie wymagaj¹ objaœnieñ,z wyj¹tkiem ostatniego.

Unikalny
Ten neologizm pojawi³ siê u nas po drugiej wojnie œwiatowej.
Jêzykoznawcygo w zasadzie.nie aprobuj¹ i proponuj¹ zamiast
niego przymiotniki rzadki, wyj¹tkowy, jedyny w swoimrodzaju,
niecodzienny,pierwszy, szczególny,osobliwy.Je¿eli zale¿ynam
na podkreœleniuzwi¹zku z rzeczownikiem unikat, to piszmy
unikatowy.

Wyjœcie, wyjœciowy
Od potocznegozwrotu punkt wyjœciapowsta³ywyra¿eniapunkt
wyjœciowy,stan wyjœciowy,warunekwyjœciowy,wartoœæ
wyjœciowa itp. Zw³aszczaw tekstach z dziedziny informatyki przymiotnik wyjœciowy
nie powinien byæu¿ywanyw znaczeniu»pocz¹tkowy", »wstêpny", gdy¿ mo¿e to prowadziædo- nieporozumieñ.

Uzupe³niaæ
Piszmy uzupe³niaæ
czym (nie: przez co).
ZamiastPowY¯SZ¹analizê uzupe³niamy przez oszacowanieparametru k.
PiszmyPowy¿sz¹analizêuzupe³niamy oszacowaniemparametru
k.
Wahaæ siê
Tego czasownikanie zalecasiê u¿ywaæw znaczeniu »zmieniaæ
siê", »mieœciæ",»zawieraæ".Przyjrzyjmy siê np. wyra¿eniu:
napiêciewaha siê od 100 do 110 V. Chodzi nie o to, ¿e wartoœæ
napiêcia siê waha, lecz ¿esiê zmienia lub ¿e siê mieœciw okreœlonych granicach b¹dŸ te¿ poza te granice nie wykracza.

Wykorzystaæ, wykorzystanie
S¹ to wyrazy dos³ownie zbudowane wed³ug niemieckich ausnutzen i Ausnutzung, bardzo u nas rozpowszechnionei nadu¿ywane,nie tylko w tekstach z dziedziny informatyki. Warto
by jednak przypomnieæsobie o istnieniu innych wyra¿eñ,jedno- i bliskoznacznych, takich jak u¿ywaæ,u¿ytkowaæ,korzystaæ,stosowaæ,
a tak¿eu¿ytkowanie,korzystanie,stosowanieitp.
Wielkoœæ-wartoœæ
Nadu¿ywanie wyrazów wykorzystaæ, wykorzystanie razi
W naukach œcis³ychi technice wyra¿eniewielkoœæ
ma inne znaczenie ni¿ w jêzyku potocznym, gdy¿ oznacza nie »wartoœæ'" zw³aszczaw tekstach, w których wyraz wykorzystanieju¿ i tak
doœæ
czêstowystêpuje, jako ogólnie przyjêty termin techniczny.
(potocznie zamiast np. wartoœæ
si³y mówimy wielkoœæ
si³y), lecz
Piszesiê m.in. o wspó³czynnikuwykorzystaniamocy,o wykorzy»wielkoœæ
(fizyczn¹)", tak¹ jak prêdkoœæ,
czas, d³ugoœæ
itp.
staniu pamiêci komputera.
Wartoœæ
wielkoœcifizycznej jest to liczbowo okreœlonyjeden
z mo¿liwych stanów danej wielkoœci.W wyra¿eniu np. prêdkoœæ
ARA
-,<"-o.. ~7.

Od redakcji
Dziêkujê serdecznietYl}l wszystkim czytelnikom biuletynu,
którzy przys³ali nam na Swiêta ¿yczenia pomyœlnoœci
w Nowym Roku. Pomyœlnoœæ
biuletynu w roku 1991 nadal bêdzie
jednak zale¿a³aprzede wszystkim od Pañstwa, od kontaktów
z redakcj¹ nie od œwiêta,lecz na co dzieñ. Bardzo nam na nich
zale¿y. Prosimy o listy, komentarze, informacje i artyku³y,
a tak¿e - tu apeldo zarz¹dówoddzia³ów,kó³ i sekcjinaszego
Towarzystwa- o sprawozdaniaz ubieg³orocznych prac i informacje o bie¿¹cej dzia³alnoœci.Oprócz tych materia³ów bê-

dziemy siê starali nadal zamieszczaæ
zawiadomieniao organizowanych naradach, szko³achi konferencjach - pod warunkiem jednak, ¿e teksty dotr¹ do redakcji co najmniej dwa miesi¹ce przed ich terminem, a raczej przed terminem up³ywu
sk³adaniazg³oszeñna imprezy. Jest bardzo po¿¹danetelefoniczne uprzedzenie redakcji o zamiarze nades³aniamateria³ów
oraz uzgodnienie zarówno ich formy, objêtoœci,jak i terminu
opublikowania; u³atwi to znacznieupowszechnienieinformacji
na czas. (BO)

Uwaga. Podajemy poni¿ej obecny adres redakcji, pod który prosimy kierowaæprzeznaczon¹ dla nas korespondencjê.
Numer biuletynu zamkniêto27 stycznia 1991
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