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Szanowni Państwo 
 
W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia rekrutacyjnego chciałbym zgłosić swój udział 
w procesie rekrutacji. 
 
Jestem doświadczonym programistą z długoletnim stażem. 
Podstawowe dane o moim doświadczeniu zawodowym znajdziecie Państwo w 
dołączonych dokumentach lub pod adresami: 
http://karpierz.net  
oraz bardziej szczegółowe: 
http://karpierz.net/CV/CV_pl.doc 
 
Szczególnie interesująca jest dla mnie praca z wykorzystaniem języka Python, gdyż 
jestem wieloletnim entuzjastą Pythona i technologii Pythono-centrycznych. 
Obok Pythona moim drugim głównym językiem programowania jest C/C++. 
 
O moim zainteresowaniu Pythonem (i determinacji w szukaniu pracy związanej z tym 
językiem programowania) świadczy fakt, iż jestem wieloletnim właścicielem domen: 
http://python.pl, http://zope.pl (publicznie niedostępnych, służących mi do pracy w 
środowisku Linux/Python/Mono/IronPython) oraz http://python.org.pl. 
Specjalizuję się w tworzenie interfejsów pomiędzy Pythonem, a C/C++/Javą i innymi 
językami/platformami programowania/API. 
Inną moją specjalizacją jest programowanie back-end-u Web w oparciu o Python. 
 
Moje 25-letnie produkcyjne doświadczenie programistyczne w C/C++ bardzo 
procentuje, więc zarówno "ręczne" tworzenie modułów Pythonowych w C, jak i 
poprzez korzystanie z narzędzi wyższego poziomu (ctypes, cffi, SWIG, Cython, 
comtypes) są dla mnie "chlebem codziennym". 
Posiadam również dość obszerne doświadczenie w łączeniu Pythona z Javą. 
Nie chodzi wyłącznie o korzystanie z Jythona, ale o mój autorski projekt jtypes 
(niedostępny publicznie), czyli "bezkompilacyjny",  „pure Python” (oparty wyłacznie 
na ctypes lub cffi) sprzęg do Java JVM. Metodologicznie – i w bardzo dużym stopniu 
również w sensie API - jest to odpowiednik Jythona dla standardowego CPythona. 
Na tym sprzęgu jest oparta ok 1/3 jednej z moich ostatnich Python-owych prac. 
Drugie 1/3 to programowanie w CPythonie oparte o sprzęg do .NET (np. całe GUI 
aplikacji jest wykonywane w Pythonie poprzez w/w sprzęg). 
Pozostałe 1/3 to programowanie w Pythonie z wykorzystaniem wykonanych przeze 
mnie sprzęgów Pythona do przeróżnych (ok 20) C/C++-wych APIs oraz 
programowanie z wykorzystaniem COM/DCOM/ActiveX w Pythonie (comtypes, 
PythonWin). 
 
Będę wdzięczny za możliwość wykorzystania mych kwalifikacji w pracy dla Państwa. 
 
Z poważaniem        Adam Karpierz 
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