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W ostatnich numerach Biuletynu informowaliśmy Czytelni-
ków o możliwości uczestnictwa w wielu konferencjach, szko-
łach i seminariach organizowanych przez nasze Towarzystwo.
Teraz zbieramy żniwo naszych przedsięwzięć i zamieszczamy
reminiscencje z dwóch Szkól odbytych na dwóch krańcach
Polski - w Świnoujściu i Ustroniu. W lipcowe i sierpniowe
dni miejsca te kojarzą się tylko z wakacjami. Redakcja życzy
więc wszystkim Czytelnikom udanej kanikuły.

Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście'97
Praca grupowa - „groupware"

Intranet, Zarządzanie przepływem pracy

W dniach 26-28 maja w ośrodku „Dolna Odra" w Świnouj-
ściu tradycyjnie już od 1988 roku spotkali się informatycy
na wiosennym spotkaniu w ramach Wiosennej Szkoły PTI
poświęconej w tym roku pracy grupowej. Tegoroczna Wio-
senna Szkoła PTI zgromadziła około 80-ciu uczestników,
z których duża część to uczestnicy poprzednich Szkół. Pro-
gram Szkoły został skrócony do 3 dni z uwagi na święto
Bożego Ciała, które w trakcie przygotowań zostało niezau-
ważone przez organizatorów. Skrócony czas trwania Szkoły
nie odbił się na jej poziomie merytorycznym, a jedynie zmu-
sił uczestników do bardzo intensywnej pracy od wczesne-
go rana do późnych godzin nocnych. Informacja, że
ewentualne edycje następnych Szkół powrócą do cyklu 5-
cio dniowego i nie będą tak przeładowane programem, zo-
stała przyjęta oklaskami.

W programie tegorocznej Szkoły Wiosennej wprowadzo-
no innowację polegającą na umieszczeniu w programie me-
rytorycznym wykładów akademickich obok wystąpień firm,
głównych dostawców produktów związanych z tematem
wiodącym Szkoły. Wykłady te zostały bardzo dobrze ode-
brane przez uczestników i w sposób znaczący wzbogaciły
formułę Szkoły. W ramach tego cyklu pierwszy wystąpił pro-
fesor Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego, który
przedstawił wykład na temat „Wirtualna organizacja jako
organizacja przyszłości". Dzięki temu wykładowi, uczestni-
cy mogli zapoznać się z wpływem nowoczesnych technolo-
gii informatycznych, pracy grupowej w szczególności, na
zmiany w metodach zarządzania i organizacji. Drugim wykła-
dem akademickim było wystąpienie profesora Kazimierza
Subiety, który reprezentował Rodan System. Wykład na te-

mat „Zarządzania przepływem pracy" był głębokim przeglą-
dem i analizą problematyki oraz doskonałym uzupełnieniem
do zamieszczonego w materiałach konferencyjnych referatu
dr. Witolda Staniszkisa.

W podstawowym bloku tematycznym, prezentującym
produkty pracy grupowej kolejno przedstawiono:
• Jerzy Sorokowski z firmy l n tor mix przedstawił w bardzo

ciekawym wykładzie, podzielonym na trzy autonomiczne
bloki, „Informix, jako środowisko dla aplikacji GroupWa-
re". Wykład był wzbogacony ciekawą dyskusją z udzia-
łem uczestników, co świadczy o dużym zainteresowaniu
prezentowaną problematyką.

• Marcin Kretowicz i Robert Powałka z firmy Microsoft
w bardzo dynamiczny i ciekawy sposób przedstawili
uczestnikom MS Exchange oraz Office 97. Prezentacja
wzbogacona prowadzonymi na żywo pokazami wzbu-
dziła duże zainteresowanie uczestników. Przedstawicie-
le Microsoft tłumaczyli, że ubogi materiał zamieszczony
w materiałach konferencyjnych wynika z faktu, że pre-
zentowana tematyka to zupełna świeżość w ofercie fir-
my.

• Sławomir Błaszczak, znany już uczestnikom Szkoły
z wystąpień sprzed kilku lat, przedstawił produkt firmy
Digital, Linkworks - obiektowo zorientowany system
pracy grupowej. Produkt ten zajmuje już znaczącą pozy-
cje na polskim rynku i prezentacja w Świnoujściu zapew-
ne przyniesie mu kolejnych zwolenników. Szczególnie
atrakcyjna wydaje się cena tego produktu oraz środowi-
sko w jakim może pracować.

• Środa w programie Wiosennej Szkoły była zdominowa-
na przez firmy IBM Polska i Lotus. W wprowadzeniu
dyrektor handlowy IBM, Krzysztof Chełpiński wyjaśnił
powiązania pomiędzy obiema firmami. W dalszej części
Dariusz Nowak z IBM przedstawił system Tivoli TME10
jako produkt zarządzania systemami i sieciami kompute-
rowymi. Natomiast Jarosław Prokop przybliżył uczestni-
kom Szkoły technologię ATM w szczególności
w rozwiązaniach firmy IBM. Z kolei Mariusz Kijowski
z firmy Lotus przedstawił kierunki prac nad znanym pro-
duktem Lotus Notes.

• Niespodzianką dla organizatorów i uczestników Szkoły
była prezentacja firmy Noweli. Brak tej firmy w pierwot-
nym programie Szkoły był sygnalizowany przez organi-
zatorów we wprowadzeniu, jako niekompletność



przeglądu głównych dostawców produktów stanowią-
cych narzędzia pracy grupowej. Jakby słowa te dotarły
ze Świnoujścia do Warszawy, bo w trakcie trwania Szko-
ły zgłosiła się firma Noweli z propozycją prezentacji.
Mimo przeładowanego programu, dzięki uzgodnieniom
pomiędzy prezentującymi w ostatnim dniu, Dariusz Leo-
narski z firmy Noweli przedstawił najnowszą wersję Gro-
upwise. Ponadto występując jako ostatni z prezenterów
dokonał próby zestawienia porównawczego produktów
pracy grupowej. Mimo niekompletności tego zestawie-
nia był to dobry akcent zakończenia Szkoły.

Rozszerzeniem programu merytorycznego Szkoły było
wystąpienie znanych już z ubiegłorocznej Szkoły, Joanny
Zimniak i Mariusza Chmielewskiego. Reprezentując firmę
Sysoft przedstawili oferowany przez tę firmę produkt Syba-
se. W trakcie miłego wieczornego spotkania przedstawiono
nie tylko walory systemu Sybase, ale również najbliższe
zamierzenia firmy.

Uczestnicy Szkoły, oprócz materiałów konferencyjnych
z referatami prezentowanymi w programie Szkoły, otrzyma-
li również przygotowany przez redaktora Michała Szafrań-
skiego z Computerworlda kilkunastostronicowy zestaw
najciekawszych artykułów na temat pracy grupowej opu-
blikowanych w Computerworld. Materiał ten stanowi bar-
dzo cenne uzupełnienie materiałów konferencyjnych.
Z powodu obowiązków służbowych redaktor Szafrański
nie mógł jednak uczestniczyć w całej Szkole i drugiego
dnia musiał wracać do Warszawy.

Obok bardzo bogatego programu merytorycznego, ucze-
stnicy mieli czas na wymianę poglądów i doświadczeń
w trakcie spacerów po plaży oraz w trakcie wieczoru kole-
żeńskiego. Wykorzystując piwo podarowane uczestnikom
Szkoły przez Browar Szczecin, świętowaliśmy 16-tą rocznicę
powstania Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dys-
kusje uczestników przeciągały się do późnych godzin noc-
nych.

Kolejne spotkanie wiosenne za nami, uczestnicy mieli
okazje zapoznać się z aktualnym tematem pracy grupowej,
dzięki słonecznej pogodzie pospacerować po plaży, wymie-
nić poglądy, zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie. Trady-
cyjna atmosfera spotkań PTI, nacechowana połączeniem
dobrej zabawy i zdobywania wiedzy nie tylko w ramach pro-
wadzonych na bardzo wysokim poziomie wykładów, ale rów-
nież w trakcie spotkań i dyskusji między uczestnikami,
powinna zaowocować w działalności statutowej Towarzy-
stwa. Tegoroczna Szkoła skupiła większą procentowo ilość
członków Towarzystwa, co oznacza że impreza wraca do
charakteru imprezy środowiskowej PTI.

Jeden z Kolegów, który ma na swoim koncie organizacje
wielu imprez konferencyjnych, gdy dowiedział się że w przy-
szłym roku minie 10 lat od organizacji pierwszej Szkoły
stwierdził, że to już instytucja. Wiosenna Szkoła PTI mimo
obowiązującej tradycji cały czas poszukuje nowych form

i rozwiązań, które pozwoliłyby uczestnikom lepiej i milej spę-
dzić czas w Świnoujściu. Zapraszamy wszystkich członków
Towarzystwa do współtworzenia kolejnych edycji Szkoły.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Podobnie jak
publiczna dyskusja wpłynęła na kształt Mrągowa, podob-
nie warto modyfikować inne organizowane przez Towarzy-
stwo spotkania.

Zdzisław Szyjewski

Podsumowanie IX Górskiej Szkoły PTI
„Modelowanie i organizacja przepływu prac"

W dniach 16-19 czerwca odbyła się, tym razem w hotelu
„Muflon" w Ustroniu, IX Górska Szkoła PTI organizowana
przez Oddział Górnośląski, a poświęcona problematyce mo-
delowania i organizacji przepływu prac. Skrócony czas trwa-
nia o jeden dzień w stosunku do poprzednich Szkół nie
wpłynął negatywnie na poziom merytoryczny konferencji,
aczkolwiek trudno mówić o masowym zainteresowaniu tego
typu imprezami, bowiem w spotkaniu wzięło udział około 50
uczestników. Coraz trudniejsza okazuje się rola organizato-
rów w zapewnieniu atrakcyjności organizowanych konfe-
rencji, a wynikająca z konieczności konkurowania
z szeregiem podobnych spotkań realizowanych w niewiel-
kiej rozpiętości czasowej.

Problematyka IX Górskiej Szkoły skupiona wokół zarzą-
dzania i organizacji prac przy pomocy systemów informa-
tycznych, prezentowana była zarówno przez teoretyków, jak
i praktyków zagadnienia. Przeplatanie wykładów akademic-
kich, wykładami dotyczącymi praktyki i wzbogacone pre-
zentacjami firm autorskich, pozwalało na syntetyczne
spojrzenie na całość zagadnienia. Poziom wykładów, na ogół
wysoki, wzbudzał zainteresowanie słuchaczy, którzy pomi-
mo kameralności imprezy (a może właśnie dlatego), dosyć
sumiennie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Za ciekawsze wydarzenia można uznać wystąpienia prof.
dr. hab. Stefana Abta z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
prezentującego komputerowe wspomaganie zarządzania lo-
gistycznego, umiejętnie łączącego podejście naukowe
z praktyką. Drugim godnym uwagi wykładem akademickim
było wystąpienie prof. dr hab. Kazimierza Subiety reprezen-
tującego Rodan System z wykładem na temat „Metody
i techniki zarządzania dokumentami i procesami pracy", bę-
dącego przeglądem i analizą problematyki oraz doskonałym
uzupełnieniem zamieszczonego w materiałach konferencyj-
nych referatu dr. Witolda Staniszkisa.

Z prezentacji firm autorskich największe zainteresowanie
wzbudziło wystąpienie dyr. Stanisława Malca z Logotec En-
gineering Mysłowice omawiającego system zarządzania do-
kumentami i obiegiem informacji DDM9000, która to
prezentacja w wyniku powstałej rezerwy czasowej i życzenia
większości słuchaczy została znacznie przedłużona ponad
ustanowiony czas. Niezwykły profesjonalizm prezentacyjny



i jasność przekazywania meritum sprawy wykazał przedsta-
wiciel firmy Siemens Nixdorf Informationssysteme omawiają-
cy w języku angielskim system obiegu dokumentów Access.

Na zakończenie dr Janusz Trawka przedstawił zasady
Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych, a nowy
prezes Oddziału Górnośląskiego Jerzy Nowak zaprosił wszy-
stkich na X Jubileuszową Górską Szkołę PTI w 1998 roku.
Imiennie zaproszono jako gościa i uczestnika honorowego
koi. Leszka Zawistowskiego, który jako jedyny uczestni-
czył we wszystkich dotychczasowych 9 szkołach.

Oprócz uczestnictwa w zajęciach naukowych znalazł się
także czas na spacery i wycieczki, którym sprzyjała na ogół
ładna pogoda i czyste górskie powietrze. Każdego wieczora
ożywała hotelowa kawiarnia, gdzie dobre humory sprzyjały
wymianie poglądów, zawieraniu nowych znajomości i od-
daniu się relaksowi.

Piotr Kowalski
sekretarz PTI OG

Nowe Władze Oddziału Górnośląskiego PTI:

27 maja 1997 odbyło się VII Walne Zgromadzenie członków
Oddziału Górnośląskiego PTI, na którym w tajnym głoso-
waniu wybrane zostały nowe władze na kadencję 1997-2000.
Ukonstytuował się Zarząd OG w składzie:

Prezes
Jerzy Nowak <jnowak@silesia.pik-net.pl>tel/fax: (32)382778

Wiceprezesi
Juliusz Czarnowski <juczar@free.polbox.pl>
Wojciech Głazek <glazek@katowice.pkp.com.pl>
Sekretarz
Piotr Kowalski <piotr@usctouxl.cto.us.edu.pl>
Skarbnik
Jerzy Gołuchowski <goluch@legato.ae.katowice.pl>

Członkowie
Tadeusz Bojaryn <tbojaryn@free.polbox.pl>
Piotr Fuglewicz <pwf@csbi.katowice.pl>
Janusz Grabara <zpsi@matinf.pcz.czest.pl>
Janusz Trawka <kiss@pik-net.pl>

Wybrano również Sąd Koleżeński i Komisję Rewizyjną
w składzie:

Sąd Koleżeński:
Stanisław Gembalczyk, Stanisław Kędzierski,
Stanisław Kowalik

Komisja Rewizyjna:
Maciej Bargielski, Jerzy Borys, Wiesław Szafraniec

Z prac Zarządu Głównego PTI

14 czerwca 1997 roku odbyło się w Warszawie w siedzibie firmy
InfoVIDE kolejne posiedzenie Zarządu Głównego PTI. Dwa
główne postanowienia podjęte w czasie posiedzenia, to:
• zatwierdzenie budżetu Towarzystwa na rok 1997
• powołanie z dniem l lipca 1997 roku Izbę Rzeczoznaw-

ców PTI, której organizacją zajmie się koi. Jerzy Nowak.
Wobec wielości problemów dyskutowanych w czasie

tego spotkania obszerne sprawozdanie zamieścimy w przy-
szłym numerze Biuletynu.

II Ogólnopolskie Zawody
w Programowaniu Zespołowym

Druga edycja ogólnopolskich zawodów w programowaniu
zespołowym nastąpi we Wrocławiu w terminie 24-25 paź-
dziernika 1997 r. Organizatorami, działającymi przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej, są:
• Politechnika Wrocławska, Wydziałowy Zakład Informatyki
• Sekcj a Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki
• Oddział Dolnośląski PTI
Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się zespoły skła-
dające się z 2 lub 3 studentów. Przewiduje się rozwiązanie
w czasie pięciu godzin 6-8 problemów informatycznych sfor-
mułowanych w języku angielskim. Zespoły będą miały do
dyspozycji stanowisko komputerowe klasy PC, środowi-
sko programowe C lub Turbo Pascal, własne notatki i litera-
turę. Dla zwycięskich zespołów przewiduje się nagrody:

I miejsce: 500zł
II miejsce 400zł
III miejsce 300zł

Dodatkowe informacje znaleźć można pod adresem:
http://www.ci.pwr.wroc.pl/zawody
Z Organizatorami można się skontaktować pod adresem:
Wydziałowy Zakład Informatyki, Politechnika Wrocławska,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,50-370 Wrocław,
email: zawody@ci.pwr.wroc.pl, fax: (071) 320-23-64


