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PIOTR FUGLEWICZ
WICEPREZYDENTEM CEPIS-u

Trzydziestego sierpnia 1998 roku,
podczas odbywającego się w trakcie
XV Światowego Kongresu Informaty-
ki IFIP w Wiedniu posiedzenia Rady
CEPIS (patrz poprzedni numer Biule-
tynu oraz http://www.cepis.org/), Piotr
Fuglewicz został wybrany na wice-
przewodniczącego(Vice-President
Professional) Rady Europejskich Pro-
fesjonalnych Stowarzyszeń Informa-
tycznych (CEPIS - Community of Eu-

ropean Professional Informatics Societies). Rada powierzyła
nowemu wiceprzewodniczącemu zakres obowiązków obejmu-
jący sprawy rozwoju i promocji pojęcia profesjonalizmu infor-
matycznego w skali europejskiej.

Piotr Fuglewicz (44 1.) jest absolwentem Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Ojciec dwóch córek. Właściciel firmy TiP Sp. z o. o.,
która dostarcza programy do korekty ortograficznej i gramatycznej
tekstów dla wszystkich popularnych na rynku narzędzi biurowych
(Microsoft, Lotus, WordPerfect). Był prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego w latach 1993-1996, od 1996 roku pełni
funkcję wiceprezesa. W latach 1990-1994 przedstawiciel Polski
w Grupie Roboczej ds. Europejskiej Specjalizacji Zawodowej
w Informatyce (PDQF TF - Professional Development and Quali-
fication TaskForce). Od 1993 roku członek Rady (Board) CEPIS.
Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, współautor książki CASE
dla ludzi, doradca Zarządu Computerland SA.

W trakcie tego samego zebrania Rada CEPIS przyjęła do swego
składu towarzystwa informatyczne z Estonii, Słowacji i Czech, zwięk-
szając tym samym liczbę krajów, które reprezentowane są przez towa-
rzystwa profesjonalnych informatyków, do 26.

Informacja prasowa Oddziału Górnośląskiego PTI

MRĄGOWO'98
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

oraz
INITIATWE FOR SOFTWARE PROCESS!MPROVEMENT~REGIONS

EXTERIEURES (INSPIRE)

zapraszają w dniach 16-20 listopada 1998 roku na Czterna-
ste Jesienne Spotkania PTI Mrągowo'98. Tematem konferen-

cji będą Problemy jakości i niezawodności środków infor-
matyki. Oprócz wykładów, które wygłoszą wybitni praktycy
oraz teoretycy z Polski i zza granicy, oczekujemy prezentacji
czołowych producentów środków informatyki, jak również firm
doradczych.

Używając porównania z innej dziedziny, można nazwać
konferencję mrągowską pokazem kolekcji: wiosna-lato w na-
szej branży.

Częścią konferencji będzie sesją szkoleniowa projektu IN-
SPIRE. Współpraca PTI z INSPIRE rozpoczęła się w 1998 roku
w trakcie konferencji Doskonalenie procesów konstruowania
i używania oprogramowania a integracja systemów informa-
cyjnych, która odbyła się w Szczyrku. Temat jakości i niezawod-
ności środków informatyki jest, zdaniem PTI, kluczowym
problemem na obecnym etapie rozwoju tej dziedziny. Od uczest-
niczących firm oczekujemy nie tyle solennych naukowych roz-
ważań, ile raczej konkretnych przykładów z życia. O ile
konferencja w Szczyrku była konferencją raczej teoretyczną, to
zamiarem Mrągowa jest pokazanie, w jaki sposób praktykę
wdrażają się w życie (lub wręcz tworzą) czołowi producenci.
Poniżej zamieszczamy zgłoszone do tej pory wykłady.

Prof. Piotr Dembiński, Formalne metody w projektowaniu
oprogramowania: mity i rzeczywistość,
Bogusław Jackowski, Tutorial: Znaki na niebie, ziemi i gdzie
indziej,
Prof. Henryk Krawczyk, Modele i ocena jakości systemów
informatycznych,
Borys Stokalski, Zasady organizacji audytu przedsięwziąć
informatycznych,
Dr Tomasz Traczyk, Bazy danych, narzędzia dostępu do
danych i hurtownie danych,
Prof. Jan Zabrodzki, Grafika komputerowa i wirtualna
rzeczywistość - stan dzisiejszy,
Dr Janusz Zalewski, Systemy czasu rzeczywistego - projek-
towanie i aspekty praktyczne.

Bliższych informacji udziela Oddział Górnośląski PTI,
tel./fax (32)-253-96-78

Piotr Fuglewicz



SEES'98
Software Engineering Education Symposium

Poznań, 18-20 listopada 1998r.

http://www.cs.put.poznan.pl/~sees98/

W piątym tegorocznym numer/e Biuletynu informowaliśmy Czy -
telników o pierwszej organizowanej w Polsce międzynarodowej
konferencji poświęconej edukacji w dziedzinie inżynierii oprogra-
mowania, która odbędzie się w Po/naniu. Organizatorami Konfe-
rencji są: Instytut Informatyki Politechniki Po/nańskiej, Komitet
Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo
Informatyczne. Dziś parć; dalszych szczegółów.

Swoją obecność na Konferencji potwierdzili goście honorowi
zaproszeni do wygłoszenia referatów na kluczowe dla dziedziny
tematy:
• Prof. Nancy Mead, Carnegie-Mellon University (wtorek,

I8. l l . l998.god/. 10.35):
• Prof. David L. Parnas, McMaster U n i y e r s i t y (środa.

19.11.1998. god/. 10.35):
• Prof. łan Sommeryille, Laneaster L'niversity (czwartek.

20.ll.1998.godz. 10.35).
Ponadto referaty wygłoszą:

• Cliona McGowan, European Software Institutc, Bilbao,
Hiszpania:

• Aaron Agarwal,Motorola, Schaumburg, USA;
• Christophc Debou, Q-Labs Software Engineering GmbH,

Niemcy.
W trakcie regularnych sesji referaty wygłoszą przedstawiciele

środowisk uniwersyteckich z jedenastu krajów europejskich i Sta-
nów Zjednoczonych. Odbędą się również dwie sesje plakatowe.

Konferencji towarzyszyć będą:
• 4"' Workshop of the Thematic Nctwork on Computing (EU).

wtorek. 17.11.1998;
• 3"' IEEE Rcal-Time Systems Education Workshop. sobota.

21.11.1998.
Dzięki sponsoringowi następujących firm:

• EAPLS (European Association for Programming Languages
and Systemsf,

• MOTOROLA;
• INSPIRE - lnitiativeforSojhrare Procesy lmpravement\
• Q-Labs.
organizatorzy uzyskali możliwość zredukowania wysokości opła-
ty konferencyjnej dla polskich uczestników do następujących kwot:
• 200DM lub 375 zł do 10 października 1998
• 250 DM lub 46()zl po 10 października 1998.

Opłata obejmuje uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyj-
ne, napoje w czasie przerw, obiady oraz uczestnictwo w przyjęciu
powitalnym i uroczystej kolacji konferencyjnej.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia można znaleźć pod adre-
sem: http://www.cs.put.poznan.pl/~sees98/

Zapraszamy!

Jubileuszowa Górska Szkoła PTI

W dniach 22-26 czerwca br. odbyła się coroczna, tym razem już
Dziesiąta Jubileuszowa Górska Szkoła PTI. Ośrodek „Zagroń" w
Szczyrku gościł 145 uczestników konferencji, których tak liczny
udział tłumaczyć można frapującym tematem, który brzmiał „Do-
skonalenie procesów konstruowania i używania oprogramowania a
integracja systemów informacyjnych". Organizatorem, jak co roku.
był Oddział Górnośląski PTI, zaś współorganizatorami: Sekcja In-
żynierii Oprogramowania PTI. Initiative for Softwe Process Im-
provement - Regions Exterieures (INSPIRE) oraz Inicjatywa Poprą wy
Procesów Programowania(lP !). Wykłady wygłaszali przedstawicie-
le ośrodków naukowych oraz firm komercyjnych, przy czym ci
drudzy koncentrowali się bardziej na rozwiązaniach, bowiem komer-
cji w czystej postaci, opierającej się na prezentacji produktów, było
niewiele, co chyba należy uznać za dobry wyznacznik kształtują-
cych się tendencji. Zauważył to zresztą Szanowny Jubilat - Leszek
Zawistowski, który po raz dziesiąty zaszczycił Górską Szkołę. Z tej
też okazji otrzymał z rąk Prezesa OG PTI Jerzego Nowaka dyplom
okolicznościowy. Konferencję niewątpliwie uświetnił swą obecno-
ścią Prezes Fundacji ECDL Dudlcy Dolan z Irlandii.

Niestety nie wywiązał się ze swego zobowiązania Jacek Kacz-
marski. odwołując wcześniej umówiony występ. Być może nie
była to aż tak wielka strata w kontekście umiejętności muzycznych
i wokalnych, zaprezentowanych przez niektórych uczestników
konferencji podczas wieczornych biesiad -jak widać informatycy
posiadają także inne talenty.

Niesprzyjająca, gdyż deszczowa aura nie była w stanie zepsuć
dobrego nastroju uczestników. Był czas na dyskusje w kuluarach,
nawiązywanie nowych znajomości oraz spacery podczas przerw
między opadami. Szczególnie silnie motywowani koledzy zdoby-
wali w rekordowym czasie Klimczok lub Skrzyczne. Dla niezainte-
resowanych górskimi wędrówkami pozostawał do dyspozycji kryty
basen lub sauna.

Czas X Szkoły minął szybko i ciekawie - dzięki dobrej atmosfe-
rze i interesującym tematom wykładów, które, mimo iż dotyczyły
istotnych i trudnych zagadnień, podane były w przystępnej, a jed-
nocześnie profesjonalnej formie. Dowcipne i rzeczowe przewodni-
czenie zajęciom osobą Piotra Fuglewicza czynione, potęgowało dobry
nastrój oraz integrację wykładowców i słuchaczy.

Piotr Kowalski
Od Biuletynu: Wracając cło tematyki logolrpu PTI. zamieszczamy
pięknu, krajobrazową propozycję znaku naszego T o w a r z y s t w a . Takie
logo znalazło się na okładce materiałów Szkoły. Autorką jest kol.
Mira Minich, której dziękujemy za jego udostępnienie.


