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Z okazji Nowego Roku 1997 życzę wszystkim
członkom Polskiego Towarzystwa
Informatycznego oraz naszym sympatykom,
wszystkiego najlepszego w życiu osobistym
i zawodowym oraz pogody ducha i sukcesów
na polu działalności informatycznej.

Zdzisław Szyjewski

Od Prezesa

Na przełomie roku kalendarzowego Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego, w Biuletynie Nr l dla danego roku,
tradycyjnie zwracał się do członków Towarzystwa z orędziem
sumującym dokonania roku mijającego i wskazywał najważ-
niejsze kierunki działalności Towarzystwa na najbliższa przy-
szłość. Ostatnio orędzia te były dystrybuowane w postaci
samodzielnych stronic. Jest mi niezwykle miło wrócić do tra-
dycji publikacji orędzia w Biuletynie PTI. Reaktywując wy-
dawanie Biuletynu w nowej, zmienionej formie pragnę
w pierwszym nowym numerze podzielić się swoimi uwagami
0 działalności Towarzystwa. Wydawany Biuletyn jest inny
ale i Towarzystwo jest nieco odmienione i czasy, w których
żyjemy są inne. Towarzystwo stara się nadążać za szybkim
procesem zmian, modyfikując swoje formy działalności.

Biuletyn PTI od początku istnienia Towarzystwa rejestro-
wał najważniejsze fakty w życiu PTI, był forum wymiany myśli
1 poglądów członków. Kształt Biuletynu, jego forma i treści
w nim zawarte odzwierciedlały siłę wewnętrzną! stan aktyw-
ności członków Towarzystwa. Biuletyn był pismem składają-
cym się z kilku stron, bogato wypełnionych treścią lub
czterema stroniczkami, z trudem zapełnionymi treścią przez
Koleżankę Barbarę Osuchowską, długoletnią Redaktor Na-
szego Biuletynu. Trudne dla wszystkich lata 90-te, obok wie-
lu pozytywnych zmian, przyniosły spadek aktywności
towarzyskiej członków, co doprowadziło do zaniechania wy-
dawania Biuletynu. Ostatnie numery Biuletynu pojawiły się
wiosną 1993 roku.

Pamięć o Biuletynie i chęć jego wydawania pozostały
i w wyniku wielu prób zaowocowało to obecnąjego wersją.
Dzięki uprzejmości, zawsze nam życzliwej, redakcji Infor-
matyki, możemy wydawać Biuletyn PTI w postaci wkładki
do tego nastarszego i najbardziej profesjonalnego miesięcz-
nika informatyków. Pozostaje nam tylko wypełniać go tre-
ścią. Nie chcemy zmieniać formuły Biuletynu, ma on pozostać
wierną kroniką działalności bieżącej Towarzystwa, miejscem
nieskrępowanej prezentacji poglądów członków PTI, forum
wymiany myśli i doświadczeń. Nad stroną redakcyjną Biule-
tynu będzie czuwała nasza nowa Koleżanka Ewa Łukasik
z Koła PTI w Poznaniu, które aktywnością swych członków
podtrzymuje dobre tradycje innych regionalnych struktur PTI.

Koleżanki i Koledzy !
W czerwcu 1996 roku odbył się kolejny Zjazd Towarzy-

stwa, wybrano nowe władze, wytyczono nowe zadania. Po-
wierzono mi funkcje Prezesa. W obliczu dokonań poprzednich
Kolegów Prezesów Władysława M. Turskiego, Andrzeja Bli-
kle i Piotra Fuglewieża, zdaję sobie sprawę przed jak trud-
nym zadaniem staję. Mam jednak świadomość życzliwego
wsparcia większości członków Towarzystwa, która pozwala
mi podejmować wspólnie no we wyzwania stające przed To-
warzystwem. Na Waszą aktywność i pomoc bardzo liczę.

Nowe są władze Towarzystwa a przede wszystkim bardzo
aktywny Sekretarz Generalny, Leszek Bogusławski, który
trwale zapisał się w historii Towarzystwa tworząc i admi-
nistrując Internetową listę dyskusyjną PTI-L, której uczest-
nikami, obok członków PTI, są również sympatycy Towarzy-
stwa. Poprzedni Prezes, Piotr Fuglewicz zgodził się pełnić



funkcję vice Prezesa i przyjął na siebie bardzo ważne, coraz
liczniejsze zadania obsługi kontaktów zagranicznych Towa-
rzystwa. Aktywnie wspiera mnie również dwóch pozostałych
vice Prezesów, Jarek Deminet odpowiedzialny za kontakty
z administracją państwową i nasz rzecznik prasowy oraz Ju-
rek Nowak, który przyjął odpowiedzialność za kontakty z Fir-
mami i przemysłem oraz za działalność gospodarczą
Towarzystwa. Bardzo liczę na aktywne wsparcie Kolegów
i zespołowe działanie dla dobra całego Towarzystwa.

Wybrano nowy skład Zarządu Głównego i innych orga-
nów statutowych Towarzystwa. Wykorzystując naturalny,
początkowy zapał organizacyjny nowego Zarządu, udało nam
się już w ciągu kilku pierwszych miesięcy działalności, zrea-
lizować wiele z postulatów Zjazdowych. Mamy znów stałe
Biuro w Warszawie, gdzie koncentruje się praca Towarzy-
stwa i gdzie codziennie mogą telefonicznie i osobiście zgła-
szać się członkowie Towarzystwa uzyskując wiarygodną
i pełną informację o działalności. Serdecznie zapraszamy do
kontaktów. Innym postulatem Zjazdowym była prośba o Biu-
letyn. Biuletyn już jest. Zapraszamy do wypełniania go tre-
ścią opisującądziałalność Towarzystwa, oczekujemy na Wasze
opinie i zajmowane stanowiska w sprawach istotnych dla To-
warzystwa i informatyki.

Dotychczasowe nasze działania stworzyły niezbędne, mi-
nimalne warunki do pobudzenia aktywności członków To-
warzystwa i podejmowania nowych wyzwań. Liczymy na
inwencję, aktywność i wzmożenie działalności wszystkich
naszych członków.

Od pewnego czasu, głównym obszarem aktywności To-
warzystwa są organizowane cyklicznie konferencje, które na
trwałe wpisały się w krajobraz informatycznego życia kraju
i cieszą się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród człon-
ków PTI. Ma na myśli Wiosenne Szkoły PTI w Świnoujściu,
Górskie Szkoły PTI w Szczyrku i Jesienne Spotkania Infor-
matyków w Mrągowie. Ta ostatnia impreza staje się najważ-
niejszym wydarzeniem w życiu Towarzystwa i zajmuje istotną
pozycje w działalności środowiska informatycznego. Jeste-
śmy po inauguracji Spotkań Jesiennych w Mrągowie w no-
wej, zmienionej formule. Podejmujemy nowe inicjatywy
w tym obszarze działalności. O wszystkich organizowanych
przez nas imprezach członkowie Towarzystwa są informo-
wani bezpośrednio na adresy wskazane jako kontakt kore-
spondencyjny.

Mimo problemów, prowadzimy dalej, dzięki determina-
cji Kolegów z Wrocławia, Konkurs na najlepsze prace magi-
sterskie z informatyki. Kończy się kolejna jego edycja, która
zgromadziła sporo bardzo dobrych prac. Zamierzamy propo-
nować uczestnikom Konkursu wstąpienie w szeregi Towa-
rzystwa, zapewniając rekomendacje Kolegów uczestniczących
w organizacji Konkursu.

Aktywnie współpracujemy z innymi Stowarzyszeniami
w sprawach istotnych dla informatyki i informatyków. Na
tym polu działalności najciekawszą wydaje się współpraca ze
Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. W wyniku porozu-
mienia i pracy wspólnego zespołu roboczego mamy nadzieję
na opracowanie pierwszej wersji normy zawodowej dla infor-
matycznych systemów F-K. Opracowana przez wspólny ze-
spół wersja normy zostanie poddana krytyce w czasie

konferencji, której organizację przewidujemy w połowie kwiet-
nia. Będziemy informować o postępie prac.

Zawarliśmy ramowe porozumienie o współpracy z firmą
IBM Polska. Pierwszym, realizowanym od pewnego czasu
zadaniem jest opracowanie programu szkolenia w zakresie
zarządzania projektami informatycznymi. Zamierzamy na
podobnych zasadach współpracować z innymi Firmami.

Polskie Towarzystwo Informatyczne zawsze starało się być
prekursorem działań, które wpływają na profesjonalny roz-
wój informatyki w Polsce. Podejmowanym obecnie przed-
sięwzięciem jest wdrażanie systemu Europejskiego Kom-
puterowego Prawa Jazdy w Polsce, będącego jednym z dzia-
łań prowadzonych w krajach Wspólnoty Europejskiej zgo-
dnie z działaniami zmierzającymi do budowy społeczeństwa
informacyjnego według Raportu Bangemana. Związane to
jest z uczestnictwem PTI w CEPIS i naszym przekonaniem,
że działania te będą krokiem w budowie społeczeństwa infor-
macyjnego w Polsce.

Postępujemy zgodnie z zasadą „...że przystępując do
CEPIS stawiamy zdecydowany krok w kierunku, w którym
PTI pragnie dożyć od początku swego istnienia, w kierunku
normalności rozumianej jako europejska cywilizacja, w kie-
runku normalności, w której zawód informatyka jest szano-
wany i doceniany, a informatyk czuje się odpowiedzialny za
swoje zawodowe postępowanie nie tylko wobec pracodawcy
i klienta, lecz także wobec ustalonych norm etycznych swego
zawodu", jak pisał Władysław M. Turski w artykule pt. „Dla-
czego wstępujemy do CEPIS ?", który ukazał się w Nr 5 Biu-
letynu PTI z maja 1991 . Decyzja podjęta 5 lat temu,
wieloletnie aktywne działanie w strukturach europejskich, za-
czyna owocować na naszym krajowym rynku.

Można długo jeszcze prowadzić wyliczankę większych
i niniejszych działań podejmowanych przez członków Towa-
rzystwa. Świadczy to o ponownym wzroście aktywności człon-
ków i dobrze prognozuje na najbliższą przyszłość. Mamy
również świadomość niepowodzeń i pamiętamy o sprawach
niepodjętych, a istotnych dla Towarzystwa. Liczymy jednak,
że wraz z włączeniem się coraz większej liczby członków do
prac Towarzystwa, lista sukcesów będzie coraz dłuższa a lista
spraw niepodjętych będzie malała.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Listopad 1996
Zdzisław Szyjewski

Redakcyjna zmiana warty
Witam Czytelników na lamach wznowionej edycji Biuletynu
PTI. Przypadł mi w udziale miły, ale jednocześnie trudny
obowiązek kontynuacji kilkuletniej pracy Pani Redaktor Bar-
bary Osuchowskiej, która nadawała ostateczną formę pismu.
W nowej formule mamy możliwość gościć na łamach INFOR-
MATYKI, a to dodatkowo zobowiązuje.

Oto pierwszy numer Biuletynu. Dopiero nabiera kształ-
tów. Następne mam wielką nadzieję współtworzyć z Kole-
żankami i Kolegami z całej Polski. Zapraszam do dzielenia
się na naszych lamach relacjami z podejmowanych przed-
sięwzięć, opiniami i propozycjami. Byłoby wspaniale, gdyby
obszerną część Biuletynu zajmowała tradycyjna rubryka
Rzycią Kół PTI". A jeśli ktoś zechciałby przelać na papier
swoje informatyczne przemyślenia, doświadczenia - nieko-



niecznie te najbardziej poważne - będzie to z pewnością ku
pożytkowi i uciesze nas wszystkich. Mam nadzieją, że w ten
sposób bardziej się zbliżymy, a jednocześnie zachęcimy no-
wych adeptów zawodu informatyka do aktywnej pracy w To-
warzystwie. Internetowa lista dyskusyjna PTI-L jest
wspaniałym forum wszelkiego typu polemik, wymiany uwag
na gorąco, publikowania bieżących informacji - proponuję
aby Biuletyn stał się miejscem do prezentowania wniosków
z tych dyskusji. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi i sugestie
dotyczące kształtu naszego pisma, a przede wszystkim zachę-
cam do nadsyłania tekstów. Czekam na pierwszych korespon-
dentów pod adresem: lukasik@poznlv.put.poznan.pl.

Pomyślnego Nowego Roku!

Ewa Łukasik

V Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa
Informatycznego

Uchwała

V Walny Zjazd PTI dokonał oceny kadencji 1993-1996 ustę-
pujących władz Towarzystwa.

Zebrani z uwagą wysłuchali treści listu byłego Prezesa
i członka honorowego Towarzystwa, prof. W. Turskiego uznając
jego propozycje za szczególnie istotne dla dalszej pracy PTI.

Dyskusja zjazdowa zwróciła uwagę na konieczność zde-
cydowanego poprawienia zarówno obrazu Towarzystwa, jak
i jego wpływu na istotne elementy działalności w sferze in-
formatyki, a w szczególności przygotowywaną ustawę o ochro-
nie danych osobowych.

Zgłoszono ponadto pod adresem nowych władz szereg
wniosków, a w szczególności:

1. zobowiązać członków Towarzystwa z uczelni do zwięk-
szenia aktywności w pozyskaniu kandydatów do PTI spo-
śród studentów i pracowników naukowych,

2. opracowywać roczne plany imprez z akceptacją ich pro-
gramu przez Zarząd Główny,

3. rozważyć formę biuletynu PTI,

4. zobowiązać Zarząd Główny do definitywnego rozstrzy-
gnięcia sprawy siedziby Zarządu Głównego i Oddziału
Mazowieckiego i zorganizować sprawny Sekretariat,

5. kontynuować działania w zakresie specjalizacji zawodo-
wych w celu podniesienia rangi zawodu informatyka,

6. wznowić konkurs im. J. Trybulskiego dostosowując go do
nowych zasad gospodarki,

7. przesłać nową wersję Statutu PTI wszystkim członkom
Towarzystwa,

8. rozszerzyć obecność PTI w Internecie,

9. objąć patronatem PTI konkurs »Zawody w programo-
waniu zespołowym«.

WŁADZE PTI wybrane na V Walnym Zjeździe PTI

Zarząd Główny

Prezes
Zdzisław SZYJEWSKI zszyjew@uoo.univ.szczecin.pl

Wiceprezesi:

Jarosław DEMINET deminet@nw.senat.gov.pl

Piotr FUGLEWICZ pwf@csbi.katowice.pl

Jerzy NOWAK

Skarbnik

Elżbieta LIPKA e.lipka@pc.orgmasz.waw.pl

Sekretarz Generalny

Leszek BOGUSŁAWSKI jerome@warman.com.pl

Członkowie:

Marcin BAŃKOWSKI, Andrzej BLIKLE, Borys CZERNIE-
JEWSKI, Wojciech GŁAZEK, Kasjan KAJRUNAJTYS,
Adrzej KRÓL, Marian KURAŚ, Zygmunt MAZUR, Marek
MIŁOSZ, Jerzy NAWROCKI, Andrzej Maciej WIERZBA.

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Teresa TOMASZEWSKA

Członkowie:

Tadeusz PANKOWSKI, Henryk ŁOMIŃSKI, Hanna MA-
ZUR, Jan SMÓŁKA

Główny Sąd Koleżeński:

Paweł GIZBERT - STUDNICKI, Jan KNIAT, Jacek IRLIK,
Henryk NIEDŹWIEDZKI, Jerzy SZYCH

Z prac Zarządu Głównego PTI
Sprawozdanie z III posiedzenia Zarządu Głównego
PTI w dniu 9 listopada 96.

• Prezes Z.Szyjewski przedstawił koncepcję powołania Rady
Naukowej PTI. Istnieje dysproporcja między znacznym
udziałem przedstawicieli środowisk naukowych w PTI
a ich skromną reprezentacją w Zarządzie Głównym. PTI
ma statutowy obowiązek zabierania głosu w sprawach sta-
nu nauki i dydaktyki informatyki. Proponowana Rada
Naukowa, składająca się z naukowców formułowałaby sta-
nowisko PTI w takich sprawach. Na przewodniczącego
Rady Prezes zaproponował profesora W.M.Turskiego, dłu-
goletniego prezesa i członka honorowego PTI. Po dysku-



sji członkowie ZG zobowiązali się do przygotowania sta-
nowisk w tej sprawie.

* Przyjęto 16 nowych członków, przede wszystkim z Wiel-
kopolski.

* W związku z przewidywanym wydawaniem biuletynu PTI
w postaci wkładki do miesięcznika „Informatyka" ZG
powołał panią Ewę Łukasik na redaktora naczelnego, ży-
cząc jej przywrócenia tradycji biuletynu z pierwszych lat
istnienia PTI. Sekretarz Generalny PTI w porozumieniu
z wy dawcą miesięcznika ma zaproponować formę dobro-
wolnego łączenia wpłaty składki członkowskiej z prenu-
meratą.

* Na podstawie upoważnienia Walnego Zjazdu ustalono
wysokość składki i wpisowego w 1997 roku na 37 zł. Se-
kretarz Generalny zapewni rozesłanie blankietów wpłaty
składki do wszystkich członków PTI, wraz z dobrowol-
nym zamówieniem znaczka PTI.

* Skarbnik ZG, E.Lipka, przedstawiła wstępne informacje
na temat budżetu PTI na 1997 r. Po dyskusji ustalono, że
skarbnik zażąda od oddziałów i kół pisemnej informacji
dotyczących ich propozycji w tym zakresie. Zostaną tak-
że oszacowane wpływy od członków wspierających. Na
posiedzeniu ZG 8 stycznia 1997 ma być przedstawiony
i przyjęty projekt budżetu i prowizorium na I kwartał. Pełny
budżet będzie przyjęty w marcu, po zrobieniu bilansu za
1996 r.

* Skreślono 28 członków PTI, mimo upomnień nie płacą-
cych składek co najmniej od 1995 r.
Sekretarz Generalny L.Bogusławski w imieniu Prezydium

przedstawił wstępne propozycje dotyczące zasad prowadze-
nia polityki finansowej PTI, w tym sposobu finansowania
konferencji oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
Sprawa ta zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń
ZG po przygotowaniu pisemnych propozycji.

Na wniosek koi. J.Nawrockiego powołano komisję ds.
przygotowania uchwały ZG o utworzeniu Oddziału Wielko-
polskiego. W skład komisji weszli koledzy W.Głazek,A.Król,
Z.Mazur, J.Nowak.

Na wniosek A.Bliklego upoważniono Fundację Nauki
Polskiej do dysponowania w imieniu PTI środkami otrzyma-
nymi w ramach projektu CRIT II (Cooperative Research in
Information Technology).

Zapoznano się z propozycją udzielania przez PTI akredy-
tacji dla programów nauczania informatyki w niepublicznych
szkołach wyższych.

J.Deminet

Letnia Szkoła Programowania
Wizualnego - Poznań '96
Letnia Szkoła Programowania Wizualnego była pierwszym
przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Centre for
Teaching Computing z Dublin City University, Instytut Infor-
matyki Politechniki Poznańskiej (PP) oraz Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne - Koło w Poznaniu. Odbyła się w dniach
24.-27.09.1996 w Instytucie Informatyki PP. Głównym te-
matem szkoły było programowanie w jeżyku Visual Basic.
Podczas czterodniowego kursu odbywały się wykłady, obej-
mujące 19 tematów oraz ćwiczenia laboratoryjne. W szkole
wzięło udział 18 uczestników spoza PP oraz pracownicy PP,
którzy uczestniczyli w wykładach. Uczestnicy wyrazili swoją
opinię na temat szkoły wypełniając ankiety. Prawie wszyst-
kie oceny były pozytywne - większość chciałaby wziąć udział
w następnych szkołach tego typu.

l Ogólnopolskie Zawody
w Programowaniu Zespołowym
l Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym
odbyły się w dniach 25-26 października 1996 roku w Po-
znaniu. W Komitecie Programowym zasiedli prof. Z.Czech,
prof. Z. Huzar, prof. M. Karoński, prof. M. Kubale, prof.
J.Madey, prof. Z. Mazur, prof. L. Pacholski, prof. Z.Szyjewski,
prof. J. Węglarz, prof. K. Zieliński, dr hab. J. Nawrocki i dr
A. Pająk. W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się pracowni-
cy i studenci Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.
W zawodach wzięły udział 24 drużyny z 12 polskich uczelni.
Pierwsze trzy miejsca zajęły drużyny z Uniwersytetu War-
szawskiego, czwarte studenci Politechniki Śląskiej, piąte dru-
żyna z Politechniki Poznańskiej i szóste drużyna z Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Relację z Zawodów za-
mieszcza Informatyka.

Dwunaste Jesienne Spotkanie PTI z Mrągowo '96
Odbyło się w dniach 25-29 listopada 1996. Zrealizowały je
wspólnie Górnośląski i Mazowiecki Oddział PTI pod opieką
organizacyjną L. Bogusławskiego, P.Fuglewicza, A.Króla,
T.Kuźmierza i M. Miłosza. W opiniach uczestników było to
udane spotkanie. Z pierwszymi wrażeniami można się za-
poznać śledząc listę dyskusyjną PTI-L. Podsumowanie tego
ważnego dla środowiska informatycznego spotkania zamie-
ścimy w następnym numerze Biuletynu.


