
Koleżankom i Kolegom
z Polskiego Towarzystwa Informatycznego
oraz wszystkim sympatykom Towarzystwa

na czas Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia zdrowej

mroźnej pogody, dużo śniegu oraz milej
i ciepłej świątecznej atmosfery

Życzy
Redakcja Biuletyn

Od Redakcji: Grudniowy numer Biuletynu, bo-
gaty w fotografie, opatrzyliśmy świąteczną choinką,
z którą wiążą się dobre wspomnienia. Własnoręcz-
nie naszkicowaną, podarował tę choinkę w 1996
roku świeżo "wskrzeszonemu" w Informatyce Biu-
letynowi jej Redaktor Naczelny, ś.p. Jerzy Wawrzo-
nek. Tamta choinka była skromna, czarno-biała, ale
teraz co roku ubieramy ją w inne kolory. Taki drobny
wyraz pamięci o Redaktorze...

Wręczenie medalu honorowego PTI
Minister Małgorzacie Kozłowskiej

W czasie trwanie XVII Jesiennych spotkań PTI w Mrągowie,
19 listopada 2001 roku odbyła się uroczystość wręczenia meda-
lu honorowego PTI Pani Minister Małgorzacie Kozłowskiej. Na-
grodę przyznano w uznaniu Jej wkładu w rozwój infrastruktury
informatycznej nauki oraz popularyzację problematyki rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w środowiskach naukowych i po-
litycznych. W latach 1992-2001 była Podsekretarzem Stanu w
KBN, przez długi czas minister Małgorzata Kozłowska była także
pełnomocnikiem Przewodniczącego KBN ds. informatyzacji.

W owym okresie infrastruktura informatyczna nauki rozwinę-
ła się do bardzo dobrego poziomu europejskiego. Medal wręczyli
Prezesi PTI - Zdzisław Szyjewski i Piotr Fuglewicz. Drugi tego-
roczny medal - dla osoby spoza Polski - przyznano Dr. Georgowi
Metakidesowi z Grecji, który wspomagał polskie starania o więk-
szą integrację Polski z Unią Europejską w dziedzinie nauki, a
szczególnie informatyki. Medal zostanie wręczony w lutym 2002
roku. Tradycję wręczania medali honorowych PTI zapoczątkowa-
no w ubiegłym roku. Nagrodzeni zostali Pani minister Grażyna
Staniszewska oraz Dolan Dudley, inicjator ECDL, z Irlandii.

Profesor Roman Słowiński Doktorem Honoris Causa
Uniwersytetu Paris SX-Dauphine

Z wielką przyjemnością informujemy, że Senat paryskiego
Uniwersytetu Paris IX-Dauphine przyznał Prof. dr. hab. inż. Roma-
nowi Słowińskiemu tytuł honorowy Doktora Honoris Causa. Uro-
czystość wręczenia insygniów i dyplomu odbyła się w Paryżu w
poniedziałek 12 listopada 2001 roku w sali Raymond Aron tej
uczelni. Promotorem był Prof. Bernard Roy, profesor Uniwersyte-
tu Paris IX-Dauphine, założyciel laboratorium badawczego LAM-
SADE, dydaktyk na Wydziale Informatyki i Zarządzania, znany w
świecie z tzw. europejskiej szkoły wspomagania decyzji. W lauda-
cji Prof. Roy podkreślił zasługi Prof. Słowińskiego jako wybitnego
uczonego, którego działania oparte są na niezwykle solidnych
podstawach etycznych i duchowych. Profesor Roman Słowiński
jest pracownikiem Instytutu Informatyki i Zarządzania Politechni-
ki Poznańskiej, gdzie prowadzi Zakład Inteligentnych Systemów
Wspomagania Decyzji (http://WWW-idSS.CS.pUt.p02lian.pl). Wielki to za-
szczyt dla polskiego środowiska akademickiego oraz dla Polskie-
go Towarzystwa Informatycznego, szczególnie Oddziału Wielko-
polskiego, którego Profesor jest wieloletnim członkiem. Na zdję-
ciu Prof. Roman Słowiński (po lewej) i Prof. Bernard Roy.



SIEDEMNAŚCIE MGNIEŃ MIGAWKI W MRĄGOWIE
Na gorąco przygotowana relacja z pierwszych dni XVII Jesiennych Spotkań PTI "Informatyka w gospodarce wiedzy"

Tradycyjnie gości powitał Gospodarz - Piotr Fuglewicz. Potem zabrał głos Kol. Jurek No-
wak, który dwoił się i troił... Prof. Ryszard Tadeusiewicz wprowadził zebranych w przestrze-
nie sztucznej inteligencji. W kontrapunkcie prof. Ewa Bartnik pokazała, że daleko nam
jeszcze do poznania wszelkich tajników prawdziwej genetyki. Ks. dr Józef Kloch zapewniał,
że gdyby tylko umieć dokonać niedozwolonego przeskoku między poziomem semantyki
i syntaktyki... Prof. Maciej M. Sysło mówił jak technologii informacji uczyć dzieci,
a młodzież z Blue Team udowodniła, że umie nadzorować świadome czynności ludzkiego
mózgu. IBM, Citrix, HP, Liberty, Progress i inni sponsorzy sprowadzili zebranych
do rzeczywistości... Potem wszyscy byli już "sami swoi w Mrągowie"... Cdn



Dyplomy w Mrągowie

W czasie uroczystej kolacji w pierwszym dniu trwania spotkań
mrągowskich, od była się jeszcze jedna miła ceremonia. Wręczono
dyplomy uznania za działalność statutową w PTI z okazji 20-lecia
Towarzystwa. Wyróżnienia przyznano osobom, które wniosły trwały
wkład w historię PTI.

Prezes Zdzisław Szyjewski szczegółowo uzasadniał, jakie do-
konania poszczególnych osób skłoniły zarząd do przyznania im
dyplomów. Niestety miejsca nie starcza, by te uzasadnienia tutaj
przytoczyć. PTI nie rozpieszcza swoich członków nagrodami, po-
wiedział Prezes..W dwudziestoletniej historii Towarzystwa przyzna-
no jedynie trzy członkostwa honorowe (Prezesom Władysławowi
M. Turskiemu, Andrzejowi Blikle oraz Piotrowi Fuglewiczowi).
Wszyscy wyróżnieni zostali na mrągowską uroczystość zaproszeni
na koszt PTI. Nie wszyscy jednak mogli przybyć, a szkoda.

Dyplomy wręczał Gość Honorowy - Pani Minister Małgorzata
Kozłowska. Oto nazwiska osób wyróżnionych:

Andrzej Blikle, Jacek Bańkowski, Leszek Bogusławski,
Wojciech Cellary, Czesław Daniłowicz, Piotr Dembiński,
Jarosław Deminet, Janusz Dorożyński, Piotr Fuglewicz,
Paweł Gizbert-Studnicki, Wojciech Głazek, Jacek Irlik,
Wacław Iszkowski, Jan Kocój, Andrzej Król, Bernard Ku-
biak, Ewa Łukasik, Marek Maniecki, Andrzej Marciniak,
Zygmunt Mazur, Włodzimierz Migas, Marek Miłosz, Antoni
Mazurkiewicz, Alicja Myszor, Jerzy Nawrocki, Jerzy Nowak,
Wojciech Olejniczak, Stanisława Ossowska, Barbara Osu-
chowska, Ludwik Jerzy Rossowski, Witold Staniszkis, Ta-
deusz Syryjczyk, Zbigniew Szpunar, Zdzisław Szyjewski,
Władysław M. Turski, Marek Valenta, Stanisław Waligór-
ski, Mieczysław A. Wiśniewski, Jan Węglarz, Stanisław
Wrycza, Janusz Zalewski, Jan Zabrodzki

KKIO'2001

W dniach 17 - 20.10. 2001 w Otwocku koło Warszawy odbyła
się kolejna, trzecia już Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramo-
wania. Tym razem organizatorami byli Oddział Mazowiecki PTI oraz
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na Konferencji
zaprezentowano ok. 40 referatów, które przeszły przez sito recen-
zentów z Komitetu Programowego, którym kierował prof, dr hab.
Jan Madey, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja
stanowiła zarazem podsumowanie projektu badawczego, prowa-
dzonego przez Uniwersytet Warszawski i finansowanego przez
grant Komitetu Badań Naukowych.

Uczestniczyło ok. 80 osób; podobnie jak w czasie poprze-
dnich konferencji byli to głównie przedstawiciele środowiska aka-
demickiego i firm produkujących oprogramowanie. Niestety nadal
bardzo małe jest zainteresowanie użytkowników z przemysłu, ban-
kowości itp. Czyżby tam nie było osób, zainteresowanych posze-
rzeniem swojej wiedzy z zakresu modelowania i zarządzania jako-
ścią?

Nauczeni doświadczeniem z poprzednich konferencji, organi-
zatorzy wydłużył i czas prezentacji (do 25 minut) i całą Konferencję
(6 sesji - od środowego popołudnia do soboty). Dzięki temu unik-
nięto opóźnień i nadmiernej nerwowości referujących.

Tradycyjnie odbyła się także część rozrywkowa - dyskoteka
(niestety liczba pań zajmujących się inżynierią oprogramowania
ciągle jest zbyt mała) oraz ognisko z dużą ilością kiełbasy do opie-
kania i piwa do popijania.

W przyszłym roku IV KKIO ma być organizowana przez Oddział
Wielkopolski. Sądząc z dotychczasowych doświadczeń, większość
tegorocznych uczestników weźmie w niej udział. Zachęcamy takze
innych chętnych!

Jarosław Deminet

Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTI w dniu 6.10.2001

1. Prezes poinformował o Kongresie zorganizowanym w Sej-
mie przez wydawnictwo Lupus poświęconym e-gospodarce, w
którym uczestniczyło PTI oraz o nowym naborze słuchaczy na stu-
dia podyplomowe.

2. Omawiano sprawy dotyczące Izby Rzeczoznawców; przyję-
to 17 nowych osób, jednak Izba będzie mogła w pełni rozwinąć
swoją działalność dopiero, gdy będzie liczyć około 100 osób.

3. Podsumowano wyniki konferencji KKIO oraz wyniki konfe-
rencji w Szczyrku; Zarząd zaakceptował wniosek o dofinansowanie
wydawnictwa WNT "Efektywność zastosowań systemów informa-
tycznych".

4. Kol. Piotr Fuglewicz przedstawił stan przygotowań do Spo-
tkań w Mrągowie.

5. Prezes poinformował o inicjatywie zorganizowania III Kon-
gresu Informatyki Polskiej w listopadzie 2002 roku w Warszawie.

6. Kol. Jacek Niwicki poinformował o podjęciu przez Oddział
Małopolski działalności wydawniczej.

7. Przeprowadzono dyskusję nad zasadami użyczania różnym
konferencjom znaku CEPIS.

8. Przedyskutowano możliwość podjęcia przez PTI działalno-
ści akredytacyjnej programów nauczania informatyki w niepaństwo-
wych szkołach wyższych.

9. Dyskutowano sposoby propagowania działalności PTI w
mediach oraz aktywizacji działalności kół PTI.

10. Przeprowadzono głosowanie nad przyznaniem medali PTI
mln. Małgorzacie Kozłowskiej i dr. Georgowi Metakidesowi

11. Przyjęto 11 nowych członków PTI

Nowi członkowie PTI przyjęci na posiedzeniu ZG w dniu 6.10,2001.

Artur Kulpa (Szczecin), Tomasz Thiede (Bydgoszcz), Sebastian Bieszke (Gdańsk), Marek Greniewski (Warszawa - reaktywacja),
Wojciech Walaszkowski (Gdynia), Bogdan Kwolek (Rzeszów), Ireneusz Bujnowski (Białystok), Mariusz Haleniuk (Lublin), Renata Skrzy-
pa (Lublin), Henryk Andruszko (Malbork), Mirosław Kowalewski (Gdańsk), Tomasz Cieplak (Lublin). Jeden wniosek został oddalony z
przyczyn formalnych.

Nowi członkowie PTI przyjęci w Oddziale Dolnośląskim: Monika Demichowicz, Paweł Mazur, Andrzej Niemiec


