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Akcja „KOMPUTEROWE PRAWO JAZDY"
- rozpoczęta

Referat w Poznaniu
Dnia 30 stycznia 1997 roku Marek Miłosz - główny animator ECDL
(European Computer Driving Licence) w Polsce gościł na Politech-
nice Poznańskiej. Dla członków Koła Poznańskiego PTI wygłosił
referat dotyczący trybu wprowadzania Komputerowego Prawa Ja-
zdy. W spotkaniu uczestniczył Prezes PTI - Zdzisław Szyjewski.

Pierwsze szkolenie egzaminatorów
Dnia 13.02.97 w siedzibie InfoViDE w Warszawie odbyło się pierw-
sze szkolenie Egzaminatorów Komputerowego Prawa Jazdy. Prawo
do egzaminowania uzyskało 20 osób.

Wykaz Egzaminatorów
1. Marek Miłosz , marekm@pluton.pol.lublin.pl
2. Hanna Alicja Mazur, hmazur@ci-l.ci.pwr.wroc.pl
3. Dariusz Krajeński, krajewski@ci-2.ci.pwr.wroc.pl
4. Katarzyna Pasik, tel. (0-22) 774-11-41
5. Elżbieta Miłosz, milosz@antenor.pol.lublin.pl
6. Izabella Mitraszewska, tel. (0-22) 11-56-05, fax. 11-09-06
7. Zdzisław Szyjewski, zszyjew@uoo.univ.szczecin.pl
8. Leszek Bogusławski, jerome@infovide.pl
9. Grzegorz Pawlak, pawlak@put.poznan.pl
10. Tadeusz Mykowiecki, tm@nw.senat.gov.pl
11. Jan Smółka, smolka@antenor.pol.lublin.pl
12. Wojciech Kulik, kulik@antenor.pol.lublin.pl
13. Zygmunt Mazur, mazur@ci-2.ci.pwr.wroc.pl
14. Borys Czerniejewski, borys@kbn.gov.pl
15. Paweł Misztak, marycha@uoo.univ.szczecin.pl
16. Tomasz Kalbarczyk, gimli@uoo.univ.szczecin.pl
17. Hubert Taler, hubbie@uoo.univ.szczecin.pl
18. Mirosław Zajdel, mzajdel@uoo.univ.szczecin.pl
19. Barbara Królikowska, bkrol@uoo.univ.szczecin.pl
20. Barbara Szymańska, tel. (0-22) 652-32-59

XIII Ogólnopolski Konkurs
na najlepsze prace magisterskie

z intormatyki - rozstrzygnięty!
W dniu 5 lutego 1997 r. w sali seminaryjnej Wydziałowego Zakładu
Informatyki Politechniki Wrocławskiej odbyła się uroczystość ogło-
szenia wyników XIII ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace
magisterskie z informatyki organizowanego przez PTI.

Do konkursu zgłoszono 22 prace, wykonane w roku akademic-
kim 1995/96 w dziewięciu krajowych wyższych uczelniach: w Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2), we Francusko-Polskiej
Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych
w Poznaniu (2), w Politechnice Poznańskiej (5), w Politechnice War-
szawskiej (1), w Politechnice Wrocławskiej (4), w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie (1), w Uniwersytecie Jagiellońskim (3),
w Uniwersytecie Łódzkim (1) oraz w Uniwersytecie Warszawskim (3).
Komisja Konkursowa w składzie: prof.dr hab. inż. Czesław Daniło-
wicz (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr
hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. Zygmunt Mazur, dr inż. Zbigniew
Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie recenzentów prac konkur-
sowych, po dyskusji ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

Pierwszą nagrodę, w wysokości l ,200 zł, otrzymał mgr inż. Jacek
LUDWIKOWSKI za pracę pt. „Serwer VRML skonstruowany
w oparciu o obiektową bazę danych ", wykonaną we Francusko-Pol-
skiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunika-
cyjnych w Poznaniu; promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary.

Drugą nagrodę, w wysokości 900 zł, otrzymał mgr Aleksy SCHU-
BERT za pracę pt. ,Jnterpolanty liniowe dla problemów dopasowa-
nia lambda-termów ", wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informaty-
ki; promotor: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn).

Trzecią nagrodę, w wysokości 700 zł, otrzymali mgr inż. Dominik
MIODUNKA i mgr inż. Tomasz ROLA za pracę pt. „Migracja obiek-
tów w systemach rozproszonych ", wykonaną w Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i
Elektroniki, Katedra Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Krzy-
sztof Zieliński).

Trzy równorzędne wyróżnienia po 500 zł otrzymali:

mgr inż. Waldemar CIEŚLA za pracę pt. „Opracowanie i implemen-
tacja równoległych algorytmów genetycznych ", wykonaną w Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki; promotor: dr inż.
Marian Bubak).

mgr Jan MAŁOLEPSZY za pracę pt. ,Reconstruction ofextended
polynomials from the flnite numbers of examples ", wykonaną w
Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Matematyki i Fizyki, Instytut
Informatyki; promotor: dr hab. Marek Zając),

mgr inż. Rafał WOJCIECHOWSKI za pracę pt. „Wielowersyjny
system hipermedialny w środowisku obiektowej bazy danych", wy-
konaną we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik
Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu; promotor: prof. dr
hab. inż. Wojciech Cellary.

Laureatom konkursu składamy gratulacje oraz życzenia sukcesów
w dalszej pracy zawodowej.

Zygmunt Mazur



POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PTI

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

8 stycznia 1997 Zarząd Główny podjął uchwałę o utworzeniu Od-
działu Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. 30 stycznia odbyło
się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PTI
w Poznaniu. Zarząd Główny PTI reprezentował Prezes - Zdzisław
Szyjewski.
Jako główne kierunki działania Oddziału wskazano:
» szkolenia i egzaminy na Komputerowe Prawo Jazdy ECDL
* ogólnopolski konkurs programowania zespołowego
» szkolenia i seminaria tematyczne

Oddział Wielkopolski będzie miał swoje oficjalne pismo „Pro Dia-
log" - periodyk wydawany przez wydawnictwo NAKOM. Członko-
wie Oddziału będąje otrzymywać w ramach składek członkowskich.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielono absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi Koła. W głosowaniu tajnym wybrano władze
nowego Oddziału Wielkopolskiego PTI na kadencję 1997-2000:

Przewodniczący: Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu: Jerzy Brzeziński, Jan Kniat, Ewa Łukasik,
Bogdan Pilawski, Jerzy Tyszer.

Komisja Rewizyjna: Wojciech Complak, Tadeusz Pankowski, Mał-
gorzata Sterna.

Sąd Koleżeński: Krystyna Balińska, Maciej Drozdowski, Jacek
Martinek, Elżbieta Sobieszek

Adres Oddziału Wielkopolskiego: Instytut Informatyki, Politech-
nika Poznańska, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel.: (0-61) 79 07
90 lub 78 23 72, fax.: (0-61) 77 15 25, http://www.pti.poznan.pl

Na podstawie protokółu Jana Kniata - E.Ł.

Sprawozdanie z działalności Koła PTI w Poznaniu
w kadencji 1994 - 1997 (skrót)

W roku 1994 Koło PTI w Poznaniu zorganizowało, przy współu-
dziale innych instytucji, trzy imprezy:

turniej kwalifikacyjny międzynarodowych zawodów w progra-
mo waniu zespołowym,

seminarium dotyczące kształcenia informatyków dla potrzeb
gospodarczych Wielkopolski,

seminarium dotyczące kas fiskalnych i ich oprogramowania.

Na przełomie lat 1994 i 1995 odbywały się XIX Międzynarodowe
Zawody w Programowaniu Zespołowym. Zawody te, organizowane
pod auspicjami ACM.

Głównym celem seminarium „Kształcenie informatyków a potrzeby
gospodarcze Wielkopolski" było zebranie opinii środowiska odno-
śnie potrzeb i oczekiwań jakie wiązane są z kształceniem informaty-
ków na Politechnice Poznańskiej. Od roku akademickiego 1995/96
PP wprowadza bowiem dwustopniowe studia informatyczne: po trzy-
letnim kursie inżynierskim studenci będą mogli zakończyć naucza-
nie, uzyskując tytuł zawodowy „inżynier" lub też studiować jeszcze
dwa lata dla uzyskania tytułu „magister inżynier".

Seminarium „Kasy fiskalne i ich oprogramowanie" zorganizowano,
aby umożliwić wymianę doświadczeń między użytkownikami pol-
skich kas fiskalnych firmy ELZAB i spotkanie z projektantami opro-
gramowania tych kas oraz ich dystrybutorami.

W roku 1995 działalność Koła PTI w Poznaniu koncentrowała się
na organizowaniu seminariów i przygotowaniu zawodów w progra-
mowaniu zespołowym.

W pierwszym półroczu 1995 Koło PTI współorganizowało cykl sze-
ściu seminariów o wspólnym tytule „Studia informatyczne na Poli-
technice Poznańskiej". Seminaria te były poświęcone przygotowaniu
nowego, dwustopniowego trybu kształcenia informatyków.

Seminarium „Informatyka w szkole średniej" Wzięło w nim udział
ok. 50 osób, w tym wielu nauczycieli szkół średnich oraz przedsta-
wiciele Kuratorium.

Koło PTI współorganizowało również spotkania dyskusyjne doty-
czące sposobu oceniania przez studentów nauczycieli akademickich.

Ostatnie w pierwszym półroczu 1995 dwudniowe seminarium
„HTML Workshop" dotyczyło sposobu przygotowania dokumen-
tów hipertekstowych.

Jesienią roku 1995 Koło PTI współorgniizowało Turniej Kwalifi-
kacyjny Międzynarodowych Zawodów w Programowaniu Zespoło-
wym ACM.

W listopadzie 1995 zainicjowany został cykl sześciu seminariów
0 wspólnym tytule „Systemy czasu rzeczywistego".
W roku 1996 Koło PTI w Poznaniu było głównym organizatorem
trzech znaczących imprez:
- Seminarium „50 lat informatyki",

- Letnia Szkoła Programowania Wizualnego,

- Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym ACM.

Sekretarz Koła PTI w Poznaniu
Jan Kniat

Mea culpa

Emocje związane z wydaniem pierwszego wznowionego nume-
ru Biuletynu PTI były bardzo duże. Na ich karb proszę złożyć
przyczynę kilku błędów, które pojawiły się w tekście. Najważ-
niejsze dotyczą osób - członków Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI. Przepraszam Kolegów Jana
Smółkę i Henryka Niedźwieckiego za błędny wydruk ich nazwisk
w składzie władz PTI.

Ewa Łukasik


