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Piękne bylo lato tego roku: cieple, słoneczne, kolorowe... Niestety,
w samym jego środku, przerwała je jakże smutna wiadomość:
odszedl od nas niespodziewanie Kolega Janek Trzcianka.
Wielu Jego Przyjaciół tylko głębokim milczeniem mogło przyjąć ten

fakt, tak ciężko jest mówić o bolesnej stracie.
Przyjmijmy więc w sposób szczególny slowa wspomnień, spisane na
gorąco przez Marka i Alę.

WSPOMNIENIE
O PRZYJACIELU

23 lipca 1999 roku, w ostatni dzień swojego urlopu, odszedł na zawsze
nasz kolega i przyjaciel, aktywny członek Polskiego Towarzystwa
Informatycznego - Jan Trzcianka z Lublina. Śmierć jest naturalną
koleją życia człowieka, ale... dlaczego w wieku 42 lat, dlaczego tak
przedwcześnie, dlaczego to właśnie Janek? Na te pytania trudno zna-
leźć odpowiedź. Pozostaje pokora wobec życia i pamięć o tych, któ-
rych lubiliśmy i ceniliśmy. Pamięć o tych, z którymi było nam dobrze
pracować i odpoczywać.

Pamiętam pierwsze spotkanie z Jankiem. Pomimo że obaj miesz-
kaliśmy w Lublinie, poznaliśmy się w Kielcach, na pierwszej konferen-
cji użytkowników Oracla. Było to w 1995 roku. Rok później, na
drugiej konferencji z tego cyklu, byliśmy już kolegami. Potem Janek
zaczął jeździć na konferencje PTI i tak został jednym z nas. Niestety
na krótko. Janek był zawsze uśmiechnięty, wesoły, pełen życia. Można
było się do niego zwrócić z dowolnym problemem o dowolnej porze.
Nigdy nie odmawiał pomocy. Potrafił jej udzielić w sposób naturalny,
niezobowiązujący, wręcz skromny.

Był typowym informatykiem zakładowym. Związał się z Oddzia-
łem CPN-u w Lublinie. Właściwie stworzył tam cały system informa-
tyczny i utrzymywał go w ruchu. Bardzo identyfikował się z firmą
i pracą. Przejmował się wszystkim - od pracownika, który nie potrafi
archiwizować rezultatów swojej pracy, po uruchomienie szybkiego
połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Oddziału, czy też
rozwiązaniem problemu roku 2000. Może za bardzo...

Trzy lata temu, w Kole PTI w Lublinie, powstał pomysł organizo-
wania informatycznej konferencji regionalnej. Cele były jasne: akty-
wizacja lokalnych informatyków, wzajemne poznanie się, zacieśnienie
więzów nieformalnych itd. Regionalna Konferencja Informatyczna
w Kazimierzu Dolnym jest tygodniowym ciągiem wielu imprez, adre-
sowanych do różnych grup informatyków. Janek podjął się trudu zgro-
madzenia jemu podobnych - informatyków zakładowych. Został
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Informa-
tyk Zakładowy". Oddawał się temu zajęciu z właściwym mu zaangażo-
waniem i zorganizował dwie konferencje: w 1998 i 1999 roku. Odniósł
sukces - frekwencja na ostatniej konferencji przekroczyła wszelkie
plany. Udało mu się „rozruszać" zabieganych i zapracowanych infor-
matyków, zgromadzić na parę dni wielu ciekawych ludzi, zorganizować
interesujący program merytoryczny i spotkania nieformalne.

Janek aktywnie działał na wielu polach. Był członkiem zespołu
CPN-u ds. problemu roku 2000. Był też jedynym w Lublinie biegłym
sądowym w sprawach informatycznych, a nawet wykładowcą na infor-
matycznych studiach podyplomowych w Politechnice Lubelskiej.

Janek aktywnie działał w PTI. Był delegatem na nasz ostatni
zjazd, poważnym kandydatem na przewodniczącego Koła PTI w Lu-
blinie i egzaminatorem ECDL.

Janek był wzorowym mężem i ojcem. Wychował 18 letniego syna,
zbudował dom i posadził drzewa. Ale planów, w tym rodzinnych, miał
znacznie więcej.

Wspaniale grał na gitarze i śpiewał. Rozpoczął przygotowanie
„Śpiewnika PTI". Niestety nie dane było mu skończyć. Odszedł nagle
i nieoczekiwanie. Ilu miał przyjaciół można było zobaczyć na cmenta-
rzu. Janka żegnało ponad 200 osób, a nie wszyscy mogli dojechać.

Janek długo pozostanie w naszej pamięci.
Marek MUosz

Koleżanki i Koledzy,

Wróciłam z urlopu i wśród listów była taka ogromnie smutna wiado-
mość, że Janek Trzcianka z Lublina odszedł od nas niespodziewanie 23
lipca...

Młody, bardzo uczynny, życzliwy, zawsze uśmiechnięty, pełen pla-
nów do działania zawodowo i w PTI.

Byliśmy razem na Letniej Szkole PTI w Szczyrku, w czerwcu.
Rozmawialiśmy o Jego pracy - pracował w CPN-ie w Lublinie, gdzie
zarządzał informatyką. Miał problemy jak każdy z nas.

Wieczorami Janek brał gitarę do ręki
i grał, a my śpiewaliśmy do późnej nocy
i cieszyliśmy się, że znów jesteśmy wszy-
scy razem. Była również z nami Jego żona
Wiesia. Było tak miło i dobrze.

Będę o Niezwykłym Janku pamiętać,
bo teraz mogę już tylko tyle. To chyba też
ważne bo choć mówi poeta:

...Umarłych pamięć dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się piąci,
arna waluta — nie ma dnia,
By ktoś pamięci swej nie tracił...

to jest nas tak dużo, którzy znaliśmy i kochaliśmy Janka, że pozosta-
nie On na zawsze w naszej pamięci.

Alicja Myszor

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTI
w dniu 17 czerwca 1999 r.

1. Powołano Prezydium w składzie: Prezes PTI - Zdzisław Szyjew-
ski, wiceprezesi - Piotr Fuglewicz. Andrzej Marciniak, Marek
Miłosz, skarbnik - Andrzej Maciej Wierzba, sekretarz generalny -
Jacek Staworzyński. Zgodnie ze Statutem PTI, Prezydium organi-
zuje pracę Zarządu Głównego oraz podejmuje decyzje w pilnych
sprawach między posiedzeniami Zarządu.

2. Powołano Komisję ds. Członków PTI w składzie: Zygmunt Mazur
(przewodniczący), Jarosław Deminet, Janusz Grabara.

3. Postanowiono podjąć kroki w celu uzyskania promocyjnego trak-
towania członków PTI przez firmy informatyczne. W związku
z tym postanowiono zbadać możliwość wydania członkom PTI
kart identyfikacyjnych.

4. Omówiono najważniejsze przedsięwzięcia w tej kadencji i zadania
dla poszczególnych członków ZG.

5. Upoważniono Jacka Niwickiego do kontaktów z Forum SPIN.
Członkowie ZG podkreślali znaczenie informatyki dla administra-
cji samorządowych.



6. Upoważniono Wojciecha Olejniczaka do podjęcia prac związa-
nych z wprowadzeniem akredytacji programów nauczania i certy-
fikacją ośrodków kształcących w zakresie informatyki.

7. Upoważniono Jarosława Demineta do przygotowania propozycji
zasad współorganizowania przez PTI konferencji.

8. Upoważniono Piotra Fuglewicza do koordynacji współpracy
z kołami naukowymi.

9. Potwierdzono delegację Alicji Myszor do wspólnego zespołu PTI
- Stowarzyszenie Księgowych ds. normy zawodowej systemów
finansowo-księgowych.

10. Zobowiązano Andrzeja Marciniaka do przedsięwzięcia kroków
w celu wpisania PTI do Informatora Nauki Polskiej.

11. Potwierdzono dotychczasowe obowiązki i uprawnienia Zygmun-
ta Mazura (konkurs prac magisterskich), Marka Miłosza (Euro-
pejskie Komputerowe Prawo Jazdy) i Ewy Łukasik (redakcja
Biuletynu).

12. Przyjęto sprawozdanie Sekretarza Generalnego z kosztów organi-
zacji VI Walnego Zjazdu Delegatów PTI (4907,81 zł).

13. Przyjęto 10. nowych członków (dwóch ze Szczecina oraz ośmiu
z Gdańska i Torunia).

14. Utrzymano dotychczasową wysokość składek dla członków wspie-
rających (8000 zł kategoria A, 2000 zł kategoria B).

15. Postanowiono, ze czasopismo naukowe „Pro Dialog", dotych-
czas będące organem Oddziału Wielkopolskiego PTI, będzie pi-
smem całego PTI. Kolegium Redakcyjne zostanie poszerzone
o przedstawicieli innych kół i Oddziałów.

ECDL w szkole
22 maja 99 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Warszawie
do egzaminu na ECDL przystąpiło 52 uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 329 i 78 Liceum Ogólnokształcącego.

Do dnia dzisiejszego 5 uczniów zdało wszystkie egzaminy - w tym
l uczeń ze Szkoły Podstawowej.

Do egzaminów przygotowywali i przygotowują nadal (także na
zajęciach pozalekcyjnych) nauczyciele:
Barbara Lipiec, Żaneta Taflińska, Joanna Ćwirko.

Koordynatorem zajęć pozalekcyjnych jest Pani Joanna Bedyń-
ska Szlassa.

Patronem akcji egzaminacyjnej jest Rada Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 19.

Barbara Szymańska

Kto ma wieczór autorski, encje, bufory, miary
jakości i opłacalność, czyli nieformalna relacja

z Jedenastej Górskiej Szkoły PTI

Przyjazd
Wtorkowe popołudnie. Ściana deszczu. Drugi dzień Szkoły. Gór nie widać
wcale. To chyba sprzyja obradom. W pokoju mijam się z młodą uczest-
niczką, która niestety już musi wyjeżdżać. Jest bardzo zadowolona.
W telegraficznym skrócie relacjonuje: W najciekawszej części Szkoły
uczestniczyłam. Naprawdę warto było przyjechać. Chwali dr. Barbarę
Begier za jej jasny, zwarty, pełen swady przeglądowy wykład na temat
związku ogólnych zasad inżynierii z poziomem dojrzałości procesów
tworzenia oprogramowania, a także wystąpienie, jak zwykle dynamicz-
nego, Christopha Debou. Inni koledzy mówią o referatach Roberta Adam-
skiego, prof. Piotra Jędrzejowicza i Bogdana Machowskiego, a także
prof. Henryka Krawczyka, Marka Miłosza, Mariana Kurasia w zespole
z Agnieszką Zając oraz Marcina Sikorskiego. Wszystkie wykłady związa-
ne byty z wiodącymi tematami Szkoły: jakością i opłacalnością przedsię-
wzięć informatycznych. W kuluarach, jak mi mówiono, dyskutowano też
o efektownym wystąpieniu Michała Hałasa, który zastanawiając się, jak
gwałtownie przyśpieszyć projekt, przedstawił koncepcję łańcucha kry-
tycznego - mówił o parkowaniu po parysku, o skracaniu ścieżki, wąskich
gardłach, buforach wejściowych, wyjściowych...

Z Wrocławia do Szczyrku...
Uczestniczę w sesji poobiedniej. Najpierw prof. Piotr Jędrzejowicz przed-
stawia sposoby rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów opar-
tych na ewolucji populacji. Potem laureaci dwóch pierwszych nagród
w Konkursie PTI na Najlepszą Pracę Magisterską z Informatyki: Paweł
Gawkowski (I nagroda) oraz Tomasz Każmierczuk i Andrzej Miazga (II
nagroda) mają okazję zaprerezentować główne tezy swoich prac. Było
to bardzo ciekawe i dla zebranych i przypuszczam dla absolwentów -
zmierzyli się, jako prelegenci, z profesjonalną publicznością. Uzyskali
też parę dobrych rad na przyszłość.

Panel
Dysksja panelowa prowadzona przez koi. Mariana Kurasia, w której
uczestniczyli: Marek Gondzio, Jerzy Nawrocki, Tomasz Byzia i Mar-
cin Sikorski, zdominowana była przez problem opłacalności przedsię-
wzięć informatycznych i tego, czy istnieje miara tej opłacalności.
W podsumowaniu stwierdzono, że pojęcie opłacalności nie jest jedno-
znaczne i na ogół nie posiadamy jeszcze umiejętności szacowania
zarówno opłacalności, jak i kosztów. Sformułowano wniosek ogólny
- nic co łatwe nie przynosi korzyści.

„Kto ma wieczór autorski?"
Tytułowe pytanie padło wieczorem z sali, kiedy to koi. Piotr Fugle-
wicz kwieciście wprowadzał zebranych w nastrój spotkania z autorem
bardzo poczytnej książki p.t. „Inżynieria Oprogramowania" (Wyd.
Helion) — Andrzejem Jaszkiewiczem.

Andrzej powiedział, że jego naukowe zainte-
resowania związane są z układaniem harmonogramu przedsięwzięć
z uwzględnieniem niepewności, natomiast metody inżynierii oprogra-
mowania zainteresowały go jako twórcę oprogramowania. Traktuje je
jako niezbędne narzędzia i dlatego postanowił interesujące go zagadnie-
nia zebrać w całość w postaci książki, tym bardziej, że widział przydat-
ność takiego kompendium dla swoich studentów. Pytanie z sali o związek
między jakością i kosztem znów wywołało burzliwą dyskusję, czy moż-
na te dwa zagadnienia ze sobą łączyć.

Trzeba jednak przyznać, że było to w ścisłym związku z wiodącą
tematyką wygłoszonych dotąd referatów. Potem dyskusja skierowała się
na językowy problem zasadności używania terminu „encja", co w natural-
ny sposób doprowadziło do końca spotkania. No, może niezupełnie,
bowiem na samym końcu Autor hojnie rozdawał autografy. Organizato-
rzy zrobili bowiem uczestnikom miłą niespodziankę i sprezentowali wszyst-
kim egzemplarze „Inżynierii oprogramowania".



Potem...
dyskusje w barku oraz śpiewy przy gitarze na górce ciągnęły się. długo
w noc ...

Środa
Od rana bogaty program. Jerzy Nawrocki mówi o szacowaniu rozmia-
ru oprogramowania, Rafał Juraszek i Tomasz Koniecko dzielą się do-
świadczeniami z wdrażania systemów jakości, po czym zabiera głos
Borys Stokalski.

Podejmując zagadnienia analizy opła-
calności inwestycji informatycznych
otworzył oczy wielu informatykom, że
uczestniczą w prawdziwym biznesie.
Mówił o strategiach walki z ryzykiem,
rozważał różne modele korzyści ....

Całe popołudnie poświęcono na podsumowaniu projektu INSPIRE,
któremu przewodził kol. Marek Maniecki, po kolacji spotkał się Ko-
mitet Organizacyjny I Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramo-
wania pod przewodnictwem prof. Janusza Górskiego, a wieczorem...

...Uczta Duchowa...

Elżbieta Adamiak i Andrzej Poniedzielski. Liryka, poezja, subtelny
humor, nutki smutku... Starsi wciąż na nowo urzekali się ich sztuką,
młodzi mieli okazję zasmakować.

Wyjazd z cytatem
Czwartek rano. Czas wyjeżdżać, bo za dwie godziny muszę być
w Krakowie. Mogę, tak jak moja wtorkowa rozmówczyni podsumo-
wać: W najciekawszej części Szkofy uczestniczyłam. Naprawdę warto
bylo przyjechać. A przecież Szkoła będzie trwać kolejne dwa dni.
Referaty wygłoszą Tomasz Byzia, Janusz Grabara, Prof. Janusz Gór-
ski, Tomasz Łopaciński, Danuta Kajrunajtys, Grzegorz Prochowski,
Prof. Kazimierz Subieta. Będzie dyskusja podsumowująca, prowadzo-
na przez Piotra Fuglewicza, którego potoczyste słowo łączyło całą
Szkołę w jedno spoiste wydarzenie. Jestem przekonana, że każdy, kto
w dowolnej chwili opuszczał Szczyrk, mógł powtórzyć cytowane sło-
wa. Dziękujemy Oddziałowi Górnośląskiemu i do zobaczenia za rok!

Ewa Łukasik

I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania
KKIO'99

Kazimierz Dolny

11-13 października 1999 r.
http://www.eti.pg.gda.pl/kkio
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