
ROCZNIK.I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO 
SERIA III: MATEMATYK.A STOSOWANA II (1974) 

~-KWAPISZ (Gdańsk) 

Letnie Szkoły Metod Numerycznych i Informatyki 

Na Konferencji w Arturówku koło Lodzi (11-13 II 1970 r.), poświęconej Elektronicznej 
Technice Obliczeniowej w Szkołach Wyższych, powstała inicjatywa organizacji Letnich 
Szkół Metod Numerycznych, mających na celu doskonalenie kadr nauczających szkolnictwa 
w zakresie metod numerycznych. Organizacji tych Szkół podjął się Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do orga-
nizacji I-ej Szkoły z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego przystąpili: prof. dr hab. Jan Lipiń
ski oraz doc. dr Henryk Guściora. W dalszym biegu prac organizacyjnych Instytu ;y delego-
wały do pracy w Komitecie Organizacyjnym Szkół Letnich następujące osoby: doc. dr hab. 
Marian Kwapisz, IMUG (przewodniczący Komitetu po I Szkole Letniej), doc. dr hab. Stefan 
Paszkowski, IMUWr, doc. dr Andrzej Kiełbasiński IMMUW, a następnie, wobec wzrastają
cych zadań Szkół, dalszych pracowników: doc. dr Roman Zuber IM UWr (po I-ej SL), dr Sta-
nisław Waligórski IMUW (po Il-ej SL). 

I Letnia Szkoła Metod Numerycznych (Gdańsk, 17-29 VIII 1970), była poświęcona za-
gadnieniom nauczania metod numerycznych w Szkołach Wyższych. W ramach tej szkoły od-
było się łącznie 60 godz. wykładów. W jej programie znalazły się następujące wvkładv: 

1. Doc. dr hab. S. P a s z k o w s k i, Zastosowania numeryczne szeregów Czebyszewa, 
10 godz. 

2. Doc. dr hab. S. Pas z ko wski, Komentarz do wykładu ,,Praktyka metod numerycz-
nych", IO godz. 

3. Doc. dr A. Kic łba si ń ski, Analiza numeryczna algorytmów algebraicznych, 
10 godz. 

4. Doc. dr R. Zuber, Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych, 
10 godz. 

5. Dr A. S a 1 wicki, Logiczne podstawy teorii algorytmów, 16 godz. 
6. Dr J. S z cz c p ko w i cz, Nauczanie programowania w kodzie wewnętrznym 

w Algolu 60 (uwagi metodyczne), 4 godz. 
Ponadto odbyły się: dwugodzinne seminarium na temat wykł-adu z teorii i praktyki me-

tod numerycznych i dyskusja na temat profilu kolejnej II Szkoły Metod Numerycznych. 
Łącznic I Letnia Szkoła Metod Numerycznych zgromadziła 55 pracowników naukowo-dy-
daktycznych ze wszystkich Uniwersytetów, a także z nickt6rych Politechnik i Instytutów 
naukowo-badawczych. 

II Letnia Szkoła Metod Numerycznych odbyła się w Sopocie w okresie 30 VIII - 11 IX 
1971r. 

Jej program poświęcony w połowic informatyce i w połowic metodom numerycznym, 
został opracowany z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej ankiety wśród zaintereso-
wanych Szkołą. 
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Program ten obejmował: 
(a) łą.cznie 78 godz. wykładów, 
(b) 2 godzinną dyskusję dotyczącą problematyki szkoły bieżącej i szkoły następnej, 
(c) wycieczkę do Branżowego Ośrodka Przetwarzania Informacji przy Centrum Techniki 

Okrętowej w Gdańsku. 
W programie Szkoły znalazły się następujące wykłady: 
1. Mgr J. Madey, Algol 60 - algol 68, opis i treść algoli., 68, 10 godz. 
2. Doc. dr hab. W.Turski, Niektóre problemy struktur danych i ich przechowywanie 

w maszynach cyfrowych, 8 godz. 
3. Prof. dr hab. Z. Pa w 1 a k, Teoria maszyn matematycznych, 8 godz. 
4 . Dr S. W a 1 i górski, Teoria automatdw, 10 godz. 
5. Dr Andrzej W a k u 1 i c z, Węzłowe problemy metod numerycznych rozwiązywania 

równań różniczkowych, 11 godz. 
6. Doc. dr A.Kiełbas iński, Wybrane zagadnienia numeryczne algebry, 9 godz. 
7. Doc. dr A.Kiełbas iński, Ćwiczenia z analizy numerycznej, 7 godz. 
8. Dr J. Kuch arc z y k, Programowanie liniowe, 8 godz. 
9. Mgr J. N e u ma n, Rozwiązywanie nadokreślonych '!'kładów równań liniowych w sen-

sie Czebyszewa, 6 godz. 
10. Dr A. D-a v id (CSRS), Oszacowanfe dla przybliżonych rozwiązań zagadnienia po-

czątkowego dla równań różniczkowych cząstkowych, 1 godz. 
Uczestnicy Szkoły w dniu ~ozpoczęcia zajęć otrzymali Materiały II Letniej Szkoły Metod 

Numerycznych, zawierające Konspekty wykładów umieszczonych w programie. 
Szkoła należała do pracowitych, rozkład zajęć przewidywał średnio 7 godzin zajęć dzien-

nie. W zajęciach Szkoły udział wzięło łącznie 142 uczestników, reprezentujących Wyższe 
Uczelnie, Instytuty Naukowe i Ośrodki Obliczeniowe z całego kraju. Znakomitą większoś~ 
uczestników Szkół stanowili jednakże pracownicy dydaktyczni z Wyższych Uczelni. 

III Letnia Szkoła Metod Numerycznych i Informatyki odbyła się w Gdańsku w okresie 
28 VIII - 9 IX 1972 r. 

Program Szkoły, podobnie jak i szkoły poprzedniej, poświęcony był w połowie informa-
tyce i w połowie metodom numerycznym (fakt ten uwidoczniony został tym razem w zmie-
nionej nazwie Szkoły). 

Opracowany on został przez Komitet z uwzględnieniem postulatów, wysuniętych przez 
uczestników szkoły poprzedniej. 

Poza wykładami ściśle należącymi do zakresu metod numerycznych i informatyki wpro-
wadzono tu po raz pierwszy kilka wykładów informacyjnych, przedstawiających dziedziny 
powiązane zastosowaniami z główną tematyką Szkoły. 

Zwiększenie liczby wykładów spowodowało konieczność prowadzenia dwóch równole-
głych potoków wykładów. Fakt ten oczywiście uniemożliwiał wysłuchanie wykładów od-
bywających się jednocześnie. 

W sumie program Szkoły obejmował 109 godzin wykładów (średnio 10 godz. dziennie 
w obu potokach) oraz 2 godziny dyskusji dotyczącej szkoły bieżącej i przyszłej. 

Na program Szkoły złożyły się następujące wykłady: 
1. Prof. dr A.Tur o w i cz, Sterowanie optymalne, 10 godz. 
2. Dr J. Rz y tka, Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych, IO godz. 
3. Doc. dr hab. S. Pas z ko wski, Aproksymacja za pomocą funkcji sklejanych, 

8 godz. 
4. Dr Z. C y 1 k o w s ki, Ekstrema funkcji wielu zmiennych, 6 godz. 
5. Dr A. Bartkowiak, Metody numeryczne statystyki matematycznej, 8 godz. 
6. Doc. dr A. K i eł b a s i ń s k i, Biblioteka algorytmów „Numerische Mathematik" 

z algebry liniowej, 8 godz. 
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7. Dr A.Ma z ur kie w i cz, Teoria algorytmów, 8 godz. 
8. Dr J. Loska, dr S. W a 1 i górski, Przeglqd języków programowania, 14 godz. 
9. Dr J. W i n ko wski, Programowanie symulacji, 8 godz. 

10. Dr H. W o ź n i a k o w s k i, Rozwiązywanie równań nieliniowych, 6 godz. 
1 L Dr R. Z i e I i ń s k i, Metody Monte Carlo, 8 godz. 
12. Dr K. Z o r y c h t a, Programowanie wypukłe, 8 godz. 
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13. Doc. dr hab. M. Kw apis z, Zagadnienia zbieżności przybliżonych iteracji w teorii 
równań, 4 godz. 

14. Prof. dr hab. G. S c h w arze (NRD), Analog computation and simulation of analog 
systems, 6 godz. 

W czerwcu 1972 r. uczestnicy Szkoły, poza informacjami o charakterze organizacyjnym, 
otrzymali krótkie streszczenia wykładów przewidzianych w programie Szkoły. W dniu roz-
poczęcia Szkoły uczestnicy otrzymali obszerniejsze materiały jedynie w odniesieniu do jed-
nego wykładu. 

Fakt ten oznacza postęp - jednakże zbyt mały - w zakresie przygotowania i udostępnie
nia uczestnikom obszerniejszych materiałów dotyczących wykładów umieszczonych w pro-
gramie Szkoły. 

W zajęciach III Letniej Szkoły wzięły udział (poza wykładowcami) łą.cznie 15 2 osoby 
z Wyższych Uczelni (znakomita wię_kszośc) oraz Instytutów Naukowych całego kraju. 

Na podstawie wypowiedzi Uczestnik6w oraz z własnych obserwacji Komitet Organiza-
cyjny Ili Letniej Szkoły Metod Numerycznych i Informatyki ocenia pozytywnie wyniki 
dotychczasowych Szkół widząc w nich wartościową formę doskonalenia kadry nauczającej 
Szkół Wyższych w zakresie tematyki tych Szkół. Świadczy o tym również wzrastająca z ro-
ku na rok liczba zgłoszeń uczestników. 

Komitet poą.jął starania zmierzające do zorganizowania w 1973 roku kolejnej IV Letniej 
Szkoły Metod Numerycznych i Informatyki w Uniwersytecie Gdańskim. Wydaje się, że wy-
tworzyła się tu już pewna tradycja, którą warto kontynuować. 
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