
NUMER 1(151) ROK XVII STYCZEŃ 1998

Od Prezesa

Tradycją wprowadzoną przez pierwszego Prezesa prof. W. M.
Turskiego, zwykle na przełomie roku kalendarzowego Prezes
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w Biuletynie nr l dla
danego roku, zwracał się do członków Towarzystwa z orędziem
sumującym dokonania mijającego roku i wskazywał najważ-
niejsze kierunki działalności Towarzystwa na najbliższą przy-
szłość. Chciałbym kontynuować tę dobrą tradycję. Od roku
Biuletyn gości na przyjaznych nam łamach Informatyki, co
powoduje, że informacje z życia naszego Towarzystwa dociera-
jąrównież do czytelników pisma nie będących naszymi człon-
kami. Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla nas.

Koleżanki i Koledzy!
Mija połowa kadencji władz wybranych na ostatnim Zjeź-

dzie. Po dość znaczących zmianach, które nastąpiły bezpo-
średnio po Zjeździe, Towarzystwo zaczyna prowadzić normalną
działalność, która jak zawsze jest wypadkową aktywności
członków. Z istotniejszych faktów warto przypomnieć cho-
ciaż niektóre:

* Funkcjonuje w nowej obsadzie osobowej Biuro ZG, gdzie
można dzwonić, pisać i uzyskać zawsze aktualne informa-
cje. Sekretarz Generalny Leszek Bogusławski dba o wyso-
kąjakość działalności Biura.

* Koleżanka Ewa Łukasik redaguje Biuletyn PTI, który jest
nie tylko kroniką działalności Towarzystwa, ale stanowi
naszą wizytówkę w kolorowym wydaniu Informatyki. Pla-
nujemy od nowego roku zaprenumerować Informatykę
wszystkim członkom Towarzystwa, co pozwoli nam dotrzeć
poprzez Biuletyn do każdego.

* Dużą popularnością w środowisku cieszy się lista dysku-
syjna PTT-L, gdzie nie tylko wymienia się poglądy i opinie,
ale również dzięki funkcjonowaniu listy udało się latem zor-
ganizować bardzo ciekawe spotkanie towarzyskie. Na innej
liście w stałym kontakcie są członkowie ZG, co w istotny
sposób zmieniło komunikację w PTI. Mimo pewnych trud-
ności technicznych, z coraz liczniejszymi powiązaniami, funk-
cjonuje nasza strona WWW, w której można znaleźć
informacje o strukturach regionalnych i obszarach aktyw-
ności PTI. Internet stanowi bardzo przydatne narzędzie w
działalności Towarzystwa.

* Na początku roku 1997 powstał Wielkopolski Oddział PTI,
który może pochwalić się kilkoma ciekawymi inicjatywami,

na czele z organizacją szkolenia na temat języka Java.
* Koledzy z Wrocławia w dalszym ciągu prowadzą konkurs

na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki. 14.
edycja tego konkursu jest w fazie końcowej. Dzięki uporo-
wi i dużemu wysiłkowi organizacyjnemu kolegi Zygmunta
Mazura konkurs jest kontynuowany i wzrasta liczba nad-
syłanych prac. Nie udało się jeszcze reaktywować działal-
ności zawieszonego, bardzo zasłużonego dla PTI, Oddziału
Dolnośląskiego.

* Oddział Mazowiecki wybrał nowe władze z kolegą Andrzejem
Królem jako prezesem na kolejną kadencję. W Oddziale Gór-
nośląskim podziękowano koledze Wojtkowi Głazkowi i wy-
brano kolegę Jurka Nowaka na nowego prezesa Oddziału.

* Intensywnie pracuje wspólny zespół PTI-SK, mający za
zadanie opracowanie normy zawodowej dla systemów FK.
W kwietniu odbyła się konferencja, na której prezentowa-
no pierwsze wyniki prac tego zespołu. Wspólnie z władza-
mi Stowarzyszenia Księgowych przyjęto bardzo napięty
harmonogram dalszych prac. Prace te wzbudzająduże zain-
teresowanie środowiska.

* Wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacj i po-
dejmujemy inicjatywę powołania zespołu rzeczoznawców
z dziedziny informatyki. Kolega Jerzy Nowak przygoto-
wał założenia organizacyjne, które są obecnie w końcowej
fazie uzgodnień.

* Podpisaliśmy z firmą IBM Polska ramową Umowę o współ-
pracy, co przynosi pierwsze efekty obu stronom. Bardzo
aktywny jest Klub Użytkowników Progresa, który organi-
zuje spotkania w Kazimierzu nad Wisłą.

* Tradycyjnie już odbyły się Szkoły w Świnoujściu i Ustro-
niu, a w ostatnim tygodniu listopada kolejne spotkanie
w Mrągowie.

* Dzięki zaangażowaniu kolegi Marka Miłosza zorganizowa-
ne zostały struktury egzaminowania i obsługi Komputero-
wego Prawa Jazdy. Inicjatywa ta nabiera kształtu i stanowi
główny obszar aktywności lokalnej i międzynarodowej. Dzia-
łalność ta stanowi poważny wysiłek finansowy Towarzy-
stwa z racji obciążeń opłatami licencyjnymi.

* Towarzystwo zamierza aktywnie włączyć się w program
obchodów rocznicy 50-lecia informatyki w Polsce w 1998
roku.
Planujemy kontynuować podjęte działania, które uzyskały

akceptację członków, jednocześnie doskonaląc naszą pracę.
Znamy nasze słabości, ale chętnie wsłuchujemy się w każdą
opinię, aby jeszcze lepiej zaspokajać oczekiwania członków



Towarzystwa. Dziękując wszystkim aktywnie działającym Ko-
leżankom i Kolegom, zapraszam innych do wspólnych działań,
które zawsze stanowiły podstawę funkcjonowania Towarzy-
stwa, przynosząc zadowolenie i rozwój.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z okazji Nowego Roku 1998 życzę wszystkim członkom
PTI oraz naszym sympatykom, wszystkiego najlepszego w ży-
ciu osobistym i zawodowym oraz pogody ducha i sukcesów
na polu działalności informatycznej.

Prezes PTI
Zdzisław Szyjewski

Redakcja Biuletynu dołącza się do noworocznych życzeń
Prezesa. Szczególnie życzymy wszystkim realizacji wielu nowych
pomysłów, a także... natchnienia do ich opisania. A jest gdzie to
uczynić. Wszak Biuletyn z raczkującego niemowlaka przemienia
się w stojące na własnych nogach dziecko, które, miejmy na-
dzieję, będzie mówić coraz bardziej giętkim językiem. Dlatego
w 1998 roku chcielibyśmy nieco ożywić dotychczasową formułę
naszego periodyku. Miałby on nie tylko informować Czytelni-
ków o nadchodzących i przeszłych imprezach organizowanych
przez PTI, lecz także prezentować poglądy Koleżanek i Kolegów
na sprawy nurtujące środowisko informatyczne. Dotychczaso-
we sprawdzone forum - elektroniczna lista dyskusyjna PTI-L -
jest miejscem tyleż świetnym, co ulotnym, więc może warto by
było choć część swych myśli przelać na papier. Zarząd Główny
na ostatnim w tym roku posiedzeniu postanowił, że do wszystkch
członków Towarzystwa przez trzy miesiące będzie rozsyłana pi-
lotażowo „Informatyka", a co za tym idzie, również Biuletyn.
Opinie Autorów wyrażone na naszych łamach docierać więc
będą rzeczywiście do wszystkich Koleżanek i Kolegów. Tema-
tów w jubileuszowym dla polskiej informatyki roku z pewnością
nie zabraknie.

Życzę wszystkim Owocnego Roku!
Ewa £ukasik

WSPOMNIENIA NA DWA GŁOSY
Trzynaste Jesienne Spotkania PTI w Mrągowie

Alicja Myszor

Koleżanki i Koledzy!
Trzynaste Jesienne Spotkanie PTI - Mrągowo '97, „In-
formatyka w organizacjach - stan dzisiejszy i rzut oka
w przyszłość" JUŻ POZA NAMI.

Myślę, że warto choć na chwilę wrócić do tego niezwy-
kłego spotkania, chociażby po to, aby PODZIĘKOWAĆ or-

ganizatorom za bardzo dobre przygotowanie konferencji i,
jak zwykle, sympatyczną atmosferę. Było nas, uczestników,
wielu, co oznacza, że zainteresowanie tego typu spotkaniami
wzrasta.

Każdy dzień konferencji podzielony był na cztery pasma:
prezentacje (1. i 2.), wykłady i panele.

W czasie wykładów dowiedzieliśmy się o kierunkach i sta-
nie podstawowych badań prowadzonych w polskich uczel-
niach. Wykłady stanowiły główną linię merytoryczną
konferencji. Do treści wykładów nawiązywały prezentacje,
podczas których wystąpili producenci środków informatyki:
sprzętu i oprogramowania.

W czasie wieczornych dyskusji panelowych wracaliśmy
do głównych tematów dnia oraz dyskutowaliśmy o obecnych
i zamierzonych kierunkach działania PTI.

Hotel Mrągovia udostępnił nam nową, nowocześnie urzą-
dzoną salę wykładową z klimatyzacją, która nas niestety tro-
chę „przeziębiła."

Oko obiektywu uchwycilo w Mrągowie kilku luminarzy Towarzystwa
przy jubileuszowym toaście z okazji 100002 rocznicy istnienia PTI.
Od lewej stoją: Zdzisław Szyjewski, Marek Milosz, Leszek Bogusławski
i Andrzej Maciej Wierzba.

Późne wieczory były również interesujące. Oprócz dwóch
sponsorowanych bankietów odbył się koncert zespołu Wolna
Grupa Bukowina, który... „Zatrzymał nas na chwilę..." w na-
szym codziennym zmaganiu z czasem, który nam coraz szyb-
ciej umyka

Wypowiedź Jarosława Demineta jest dostępna na liście
dyskusyjnej PTI.

Z ostatniej chwili
Dnia 13 grudnia 1997 roku odbyło się w Warszawie, w siedzibie
InfoVide, ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego
PTI. Sprawozdanie zamieścimy w kolejnym numerze Biuletynu.


