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Programują aŜ miło 
 
25 druŜyn w kategorii szkół wyŜszych i 29 w kategorii szkół średnich zakwalifikowało się 
do trzynastej edycji Dolnośląskich Zawodów w Programowaniu Zespołowym, które 
22 czerwca rozpoczną się na Politechnice Wrocławskiej. 
 
Tegoroczna edycja potrwa 2 dni. We wtorek o godz. 10.00 rywalizację rozpoczną 
uczniowie. Dzień później od godz. 9.00 do walki staną studenci. Zawody są okazją do 
zademonstrowania i doskonalenia umiejętności w zespołowym rozwiązywaniu problemów 
informatycznych i stanowią jednocześnie wewnętrzne eliminacje do Akademickich 
Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym oraz do ACM International Collegiate 
Programming Contest.  
 
W tych zmaganiach najwaŜniejsza jest współpraca druŜynowa. Zespoły są najwyŜej 
trzyosobowe. KaŜdy z nich, wyposaŜony w zestaw komputerowy, stara się rozwiązać jak 
największą liczbę zadań w wybranym języku programowania. Uczniowie rozwiązują 
problemy przedstawione w języku polskim, studenci programują po angielsku. 
 
Pierwszego dnia na terenie Politechniki Wrocławskiej pojawią się szkoły z Bogatyni, 
Głogowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubania, Świdnicy i Wrocławia. Wśród studentów 
rywalizacja tradycyjnie rozgrywać się będzie między przedstawicielami Politechniki 
Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

Organizatorem zawodów jest Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej 
 
Szczegółowe informacje znaleźć moŜna na stronie: http://www.ii.pwr.wroc.pl/zawody 
oraz pod numerem telefonu 071 320 45 00 
 
 

Informatycy-odkrywcy 
 
Reprezentanci Wydziału Informatyki i Zarządzania zajęli wszystkie miejsca na 
podium piątej edycji konkursu "Odkrywcy z kasą" organizowanego przez firmę InsERT 
S.A. Rywalizację i 10 tysięcy złotych wygrał zespół w składzie: Rafał Winnik, Krzysztof 
Skibicki, Krzysztof Rudnicki i Tomasz Szewców realizujący projekt „Wielowitrynowego 
Sklepu Internetowego”. Ich opiekunem był dr inŜ. Kazimierz Choroś.  
 
W konkursie na projekty informatyczne wzięło udział kilkanaście studenckich zespołów 
projektowych. Do finałowej prezentacji przystąpiły zespoły z Wydziału Informatyki  
i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz z Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 
Poza laureatami jury doceniło teŜ zespół w składzie:  Krzysztof Karpicz, Paweł Bubień, 
Dawid Drechny, Magdalena Nikliborc, Dominika Sołtysik i Wojciech Wójtowicz pracujący 
pod opieką dr. Krzysztofa Chorosia. Zajęli oni II miejsce. III przypadło Mateuszowi 
Bilińskiemu, BłaŜejowi Bukowy, Wojciechowi Mazurowi i Sławomirowi Moriakowi. 
Opiekunami tego zespołu byli dr inŜ. Iwona Dubielewicz oraz dr inŜ. Maciej Piasecki.  
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


