
Posiedzenie Zarządu Głównego PTI
26 października 2002 r.

1. Zatwierdzono cenę egzami-
nu oraz certyfikatu umiejętności
informatycznych (w porozumieniu
z ESKK) w wysokości 200 zł.

2. Przedstawiono sprawozda-
nie z IV Krajowej Konferencji In-
żynierii Oprogramowania w Po-
znaniu - Tarnowie Podgórnym
(referował Adam Wojciechowski)
oraz zamierzenia Oddziału Dolno-
śląskiego w zakresie organizacji V
KKIO, która odbędzie się w Szklar-
skiej Porębie.

3. Przeprowadzono dyskusję
nt. propozycji Jakuba Chabika, by
poszerzyć zakres działalności
Izby Rzeczoznawców o sprawy
związane z wyceną majątku i oce-
ną ryzyka w bankach i towarzy-
stwach ubezpieczeniowych. W
dyskusj i M. Valenta, W. Olejni-

czak, M. Isz-kowska i L. Madeyski
zasugerowali rozszerzenie zakre-
su usług m.in. o urzędy skarbo-
we, firmy internetowe oraz bez-
pieczeństwo systemów informa-
tycznych i kryminalistykę infor-
matyczną. Podjęcie stosownych
działań powierzono Jerzemu No-
wakowi oraz Jakubowi Chabiko-
wi. Omówiono sposoby przygoto-
wania się do poszerzonego zakre-
su działań (szkolenia, opracowa-
nie ofert, utworzenie nowych do-
kumentów ramowych dla rzeczo-
znawców ł in.) .

4. Wysłuchano relacji zapro-
szonego na posiedzenie ZG Hono-
rowego Członka PTI Wacława
Iszkowskiego - przewodniczące-
go Komitetu Organizacyjnego
3. Kongresu Informatyki Polskiej,

który odbędzie się w terminie od
2 do 4 czerwca 2003 roku w Po-
z n a n i u . Planuje się, by pierwszy
dzień byt poświęcony sesjom ple-
narnym, drugi dotyczył czterech
bloków tematycznych ogólnie
scharakteryzowanych jako: nauka
i edukacja, zawód informatyka w
różnych kontekstach, informatyka
a prawo oraz telekomunikacja,
media, kultura. Trzeciego dnia
byłyby prezentowane raporty wy-
pracowane w czasie kongresu.
Oczekuje się, że zostaną wskaza-
ne warunki, jakie należy spełnić,
aby powiodły się przyszłe przed-
sięwzięcia informatyczne.

5. Przedyskutowano projekt
ustawy o informatyzacji, również
w kontekście raportu UNDP nt.
społeczeństwa informacyjnego.

6. Marek Miłosz przedstawił
plany działalności gospodarczej w
nowej kadencji. Związane będą
nadal z obsługą ECDL, organizacją
(mimo trudnego okresu) konferen-
cji (Szczyrk, Mrągowo, KKIO), dzia-
łalnością Izby Rzeczoznawców,
Studium Podyplomowego.

7. Podjęto uchwałę o przepro-
wadzeniu zmiany na stanowisku
Sekretarza Generalnego PTI. Na
miejsce odwołanego Jacka Stawo-
rzyńskiego powołano Jerzego No-
waka, który zrzekł się sprawowa-
nej dotąd funkcji członka Zarządu
Głównego.

8. Lech Madeyski zrelacjono-
wał postęp prac związanych z
projektem portalu e-Informaty-
ka. Stwierdzono, że j u ż teraz na-
leży przygotować merytoryczną
stronę obsługi porta lu. Strona
startowa mieści się pod adresem:
www.e-informatyka.pl

9. Lech Madeyski przekazał in-
formację o organizacji przez Od-
dział Dolnośląski ogólnopolskiego
konkursu na najlepsze aplikacje w
języku Java na telefony komórko-
we (we współpracy z firmami Sun
Microsystems i Siemens).

10. Jednogłośnie przyjęto 8
nowych członków PTI.

11. Na zakończenie omawiano
sprawy różne. Małgorzata Iszkow-
ska zrelacjonowała prace Komisji
Akredytacyjnej PTI, Ewa Łukasik
poddała nową szatę graficzną Biu-
letynu PTI. Nowy format spotkał
się z dużą przychylnością członków
zarządu i został zaakceptowany
bez zastrzeżeń. Jacek Niwicki opo-
wiedział o uroczystościach nada-
nia Doktoratu Honorowego człon-
kom PTI - wybitnym naukowcom
- prof. Janowi Węglarzowi (Czło-
nek Honorowy PTI) i prof. Ryszar-
dowi Tadeusiewiczowi odpowie-
dnio na AGH oraz Politechnice
Częstochowskiej. Tadeusz Syryj-
czyk zrelacjonował rozmowy w
spółce POLIXEL. [EL]



Delegacja PTI na uroczy-
stości wręczenia insy-
gniów i dyplomu Doktora
Honorowego Akademii
Górniczo-Hutniczej prof.
zw. dr. hab. inż. Janowi
Węglarzowi, Członkowi
Honorowemu PTI.

Uroczystość odbyła się 16 paź-
dziernika 2002 r. w Krakowie. Pro-
motorem doktoratu honorowego
był prof. dr hab. inż. Ryszard Ta-
deusiewicz, członek PTI. Wśród go-
ści nie zabrakło przedstawicieli na-
szego Towarzystwa. Członkowie
Zarządu Oddziału Małopolskiego,
Tadeusz Syryjczyk i Marek Valenta,
wręczyli Doktorowi Honorowemu
uroczysty adres, który reproduku-
jemypo prawej. Tekst laudacji, wy-
kładu mistrzowskiego oraz fotogra-
fie znajdują się na stronie WWW:

http://gaiaxy.uci. agh.edu.pl/~bip_agh/.

Delegacja PTI na uroczystości wręczenia tytułu Doktora
Honorowego Politechniki Częstochowskiej J.M. Rekto-
rowi AGH, prof. zw. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusie-
wiczowi, członkowi PTI.

Uroczystość odbyła się 2 5 paź-
dziernika 2002 r. w Częstochowie.
Sala Widowiskowa Akademickie-
go Centrum Kultury była wypeł-
niona po brzegi gośćmi. Wśród
nich znalazła się delegacja PTI z
uroczystym adresem dla d.h.c.
Ryszarda Tadeusiewicza. Wręcza-
li go Piotr Fuglewicz, Janusz Gra-
bara i Jerzy Nowak. Reprodukcję
adresu zamieszczamy po lewej, a
obszerny materiał fotograficzny i
charakterystykę sylwetki nauko-
wej Profesora na stronie:

http://galaxy.uci.agh.edu.pl/
~bip_agh/.



Wręczenie certyfikatu „Zgodny z ECDL" Centrum
Językowo-Komputerowemu w Kwidzynie

Kolejna miła uroczystość wrę-
czenia certyfikatu „Zgodny z
ECDL" odbyta się 26 października
2002 roku w czasie posiedzenia
Zarządu Głównego PTI i dotyczy-
ła Centrum Komputerowo-Języ-
kowego (CKJ) w Kwidzynie - wzo-
rowo i z entuzjazmem prowadzo-
nej placówki, której celem działa-
nia jest „przygotowanie dzieci i
młodzieży do życia w globalnym
społeczeństwie informacji po-
przez zapewnienie możliwości ko-
rzystania z technologii informa-
cyjnej i komunikacyjnej w uczeniu
się i rozwiązywaniu problemów
oraz działania inicjujące dalszy
rozwój edukacji informatycznej, a
w szczególności upowszechnienie

dostępu do Internetu"
(wg www.ckj.edu.pl).
Certyfikat odebrał Dy-
rektor CKJ - Pan Marek
Wawryniuk. Centrum
jest placówką eduka-
cyjną o charakterze
usługowym. Świadczy
usługi związane z
organizac ją i prowa-
dzeniem zajęć dydak-
tycznych z zakresu in-
formatyki, multimediów i języków
obcych we własnych, świetnie wy-
posażonych pomieszczeniach.
Dzieci i młodzież mają swobodny
dostęp do stanowisk komputero-
wych i Internetu. Prowadzona jest
też czytelnia komputerowa dla do-

rosłych. Bogata mediateka zawie-
ra większość programów dydak-
tycznych, jakie ukazały się w Pol-
sce. Centrum prowadzi Akademię
Cisco oraz kursy, po których ucze-
stnicy mogą składać egzaminy
ECDL.

Z prac Dolnośląskiego Oddziału PTI
4.10.2002 r. we Wrocławiu

odbyło się posiedzenie Zarządu
Oddziału.

Działające przy Dolnośląskim
Oddziale PTI od 22.02.2002 r.
Koło Naukowe aktywnie włą-
czyło się w prace Dolnośląskie-
go Festiwalu Nauki (19-
21.09.2002 r.), uczestnicząc
w imprezach organizowanych
przez Wydziałowy Zakład Infor-
matyki Politechniki Wrocław-
skiej („W krainie gier i baśni" -
opiekun Hanna Mazur, „Twoja
strona internetowa" - opiekun
Klara Dyczkowska, „ Rysowanie
na ekranie - jakie to proste" -
opiekun Urszula Staszak). La-
boratoria komputerowe WZI
PWr. odwiedziło ponad 800
uczniów. Studenci PWr., a zara-
zem członkowie Koła PTI, prze-
prowadzili wśród nich akcję in-
formacyjną na temat PTI i
ECDL. Wielu nauczycieli, opie-
kunów grup uczniowskich, oka-
zało ogromne zainteresowanie
możliwością uzyskania certyfi-
katu ECDL.

Obecnie jest j u ż dostępna
strona internetowa Dolnoślą-
skiego Oddziału PTI, http://
r02.ci.pwr.wroc.pl~pti., za-
projektowana, opracowana,
zaimplementowana i admini-
strowana przez studentów -
członków Koła PTI (Monikę
Demichowicz, Pawła Mazura
i Macieja Szczepaniaka we
współpracy z Hanną Mazur).
Dobiega końca opracowywa-
nie historii konkursu na naj-
lepszą pracę magisterską z
informatyki PTI organizowa-
nego przez Dolnośląski Od-
dział PTI. Strona jest dostęp-
na pod adresem: http://
r02.ci.pwr. wroc.pl/~pti/
html/konkurs.xml. Została
zaprojektowana, opracowana
i zaimplementowana przez
Pawła Mazura i zawiera infor-
macje na temat obecnej edy-
cji konkursu (ankieta, plakat,
regulamin), poprzednich edy-
cji ( informacje o wybranej
edycji, wyszukiwanie prac na
dany temat, statystyki doty-
czące liczby prac z danej

uczelni we wszystkich edy-
cjach i l iczba prac z danej
uczelni w wybranej edycji)
oraz his tor i i (dotychczasowe
plakaty, wysokość nagród, na-
zwiska laureatów).
Na zebraniu omówiono przy-
gotowania do XIX Ogólnopol-
skiego Konkursu na najlepsze
prace magisterskie z informa-
tyki. Nagrody pieniężne na te-
goroczny konkurs ufundowa-
ła firma Prokom.
Trwają prace nad czasopi-
smem elektronicznym e-In-
formatyka pod kierunkiem Le-
cha Madeyskiego.
Oddział Dolnośląski PTI wraz
z Wydziałowym Zakładem In-
formatyki Politechniki Wro-
cławskiej podjął się zorganizo-
wania V Krajowej Konferencji
Inżynierii Oprogramowania,
która odbędzie się 14- 17 paź-
dziernika 2003 r. Przewodni-
czącym Komitetu Programo-
wego V Konferencji będzie
prof. Zbigniew Huzar.
Oddział Dolnośląski PTI współ-
organizuje z Akademią Ekono-

miczną konferencję Nowocze-
sne technologie informacyjne
w zarządzaniu - (tzw. Konfe-
rencję Andrzejkową) 29.XI -
LXII.2002 r. w Świeradowie
Zdroju w hotelu „Malachit".
Członkowie PTI czynnie włą-
czyli się w prace przy konferen-
cji (są zarówno autorami refe-
ratów, jak i recenzentami prac
nadesłanych na konferencję).
W poczet członków PTI przyję-
to Iwonę Poźniak-Koszałkę
i Leszka Koszałkę.

Hanna Mazur Sekretarz
Dolnośląskiego Oddziału PTI

Wrocław, 05 października 2002 r.

Nowo przyjęci członkowie
PTI: we Wrocławiu, 5 paź-
d z i e r n i k a 2002 r o k u : Iwona
Poźniak-Koszałka i Leszek Ko-
szalka, na posiedzeniu ZG PTI,
26 p a ź d z i e r n i k a 2002 roku -
Filip Piękniewski, Leszek Ry-
bicki , Krystyna Warachowska,
Waldemar Krychowiak, Maciej
Pańka, Rafał Kluszczyński, Jan
Werner, Bogdan Korziuk.


