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10 kwietnia w Warszawie odbyło

się kolejne spotkanie Komitetu Pro-
gramowego 3. Kongresu Informatyki
Polskiej. Wiceprzewodniczący Komi-
tetu Programowego, wiceprezes PTI
- Andrzej Marciniak, któremu powie-
rzono organizację przedsięwzięcia w
Poznaniu, poinformował o powołaniu
na miejscu Komitetu Organizacyjne-
go Kongresu, którego zadaniem bę-
dzie sprawna obsługa gości kongre-
sowych. W skład komitetu wchodzą
studenci oraz pracownicy Instytutu In-
formatyki Politechniki Poznańskiej.

Do grona sponsorów kongresu
dołączyła Wytwórnia Papierów War-
tościowych, a NASK wystąpi wraz z
NBP w roli mecenasa kongresu. Po
omówieniu szczegółów organizacyj-
nych przystąpiono do przeglądu
przygotowań sesji tematycznych
oraz spraw finansowych. Opłata kon-
gresowa wynosić będzie 700 PLN,
formularz zgłoszeniowy zamieszczo-
no na stronie www.kongres.org.pl.

Odpowiedzialny za promocję
kongresu Sławomir Kulągowski
omówił strategię działania: 23 i 25

maja odbędą się śniadania prasowe
dla dziennikarzy, zaś 28 lub 29 maja
- konferencja prasowa. Zapadła rów-
nież decyzja o druku 6-stronicowego
folderu informacyjnego mającego
odniesienie do witryny kongresowej,
który ma zostać rozesłany przez
organizacje informatyczne wraz z li-
stem do członków, aby rozważyli
udział w kongresie. Koszty wysyłki
będą pokryte z budżetu promocji.

Członkowie Komitetu Programo-
wego w głosowaniu podjęli decyzję o
sfinansowaniu ze środków kongreso-

wych zbioru felietonów na temat infor-
matyki, które ukazały się w prasie pol-
skiej (w nakładzie 350 egzemplarzy)
oraz - z uwagi na obchodzony właśnie
Europejski Rok Osób Niepełno-
sprawnych - jednego z cyklu dydak-
tycznych filmów telewizyjnych na te-
mat wykorzystania informatyki na po-
trzeby osób niepełnosprawnych.

Na podstawie informacji
zamieszczonej na stronie:
http://www.kongres.org.pl/
wiadomosci_03-04-10.htm.
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Na posiedzeniu byli obecni: Pre-
zes Zdzisław Szyjewski, Sekretarz
Generalny Jerzy Nowak oraz Anna
Cetnarowicz-Jutkiewicz, Borys Czer-
niejewski, Piotr Fuglewicz, Andrzej
Król, Anna Kwiatkowska, Andrzej
Marciniak, Małgorzata Kalinowska-
Iszkowska, Ewa Łukasik, Lech Made-
yski, Zygmunt Mazur, Jacek Niwicki,
Jacek Staworzyński, Tadeusz Syryj-
czyk, Adam Wojciechowski oraz pro-
tokołująca zebranie Helena Wasie-
wicz.

Posiedzenie otworzył i powitał
zebranych Prezes Zdzisław Szyjew-
ski. Borys Czerniejewski poinformo-
wał o uzyskaniu dofinansowania w wy-
sokości 10 tysięcy PLN na zorganizo-
wanie Punktu Kontaktowego 6. Pro-
gramu Ramowego UE. Omówiono
przedsięwzięcia możliwe do zrealizo-
wania dzięki przyznanym środkom.
Znajdzie się wśród nich informacyjny
portal internetowy oraz konferencja
dotycząca powiązań sfer informatyki
z tematami wiodącymi 6. Programu
Ramowego. Sekretarz Generalny,
Jerzy Nowak, przedstawił budżet To-
warzystwa na 2003 rok, który został
przez zebranych przyjęty jednogło-
śnie. Jako zadowalający określono

również bieżący stan finansów PTI. W
kolejnym punkcie posiedzenia
uchwałą ZG PTI powołano komisję
statutową w składzie: Tadeusz Syryj-
czyk - przewodniczący, Andrzej Król,
Zygmunt Mazur i Jerzy Nowak - człon-
kowie. Jej zadaniem będzie przygoto-
wanie przed kolejnym Walnym Zja-
zdem PTI niezbędnych zmian w statu-
cie Towarzystwa, dostosowanych do
ewoluujących przepisów administra-
cyjnych. O działalności międzynaro-
dowej Towarzystwa poinformował
zebranych odpowiedzialny za nią wi-
ceprezes PTI Piotr Fuglewicz. Na
pierwszy plan wysunął nobilitujący
PTI fakt prowadzenia VI Branżowego
Punktu Kontaktowego UE. Z kolei roz-
wijająca się inicjatywa ECDL przyno-
si wymierne efekty merytoryczne (po-
głębianie znajomości informatyki
wśród szerokiej rzeszy użytkowników
komputerów) i finansowe. Nieco
mniej aktywna wydaje się być aktual-
nie ogólna działalność CEPIS-u.

Podjęto uchwałę (przy jednym
głosie wstrzymującym) zatwierdzają-
cą powstanie Sekcji ECDL. Wprowa-
dzono drobne poprawki do zapropo-
nowanego regulaminu sekcji oraz
zobowiązano tymczasowy zarząd sek-

cji do uporządkowania wszelkich
spraw formalnych i przeprowadzenia
w ciągu najbliższego roku wyborów
zgodnych z zatwierdzonym regulami-
nem.

Wiceprezes PTI Andrzej Marci-
niak przedstawił plany wydawnicze
Towarzystwa na 2003 rok, głównie
związane z wydaniem kongresowego
numeru Pro Dialogu. Ustalono, że po
kongresie zostanie wydany kolejny
jego numer. Jednogłośnie przyjęto
siedmiu nowych członków PTI, a do
Izby rzeczoznawców jednogłośnie
przyjęto  Marka Hołyńskiego.

Lech Madeyski przedstawił stan
zaawansowania projektu e-informaty-

ki, występując jednocześnie do PTI o
przyznanie dotacji na jego dokończe-
nie. Zebrani, wyrażając się z uznaniem
o podjętej inicjatywie, zaproponowa-
li inne alternatywne źródła finansowa-
nia projektu.
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Post Scriptum: Ponieważ obrady
Zarządu Głównego na ogół się
przedłużają, pracownice Biura po-
stanowiły wzmacniać siły dyskutan-
tów. Na zdjęciu przedstawiamy “spe-
cialités de la maison”.
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Dzięki działaniom Borysa Czer-
niejewskiego PTI zostało Branżo-
wym Punktem Kontaktowym (BPK)
priorytetu tematycznego Technolo-
gie Społeczeństwa Informacyjnego
(IST) 6. Programu Ramowego Unii
Europejskiej (6. PR). Jesteśmy w gro-
nie 41 branżowych i 11 regionalnych
punktów kontaktowych (BPK i RPK),
które obsługują siedem priorytetów
tematycznych. Nie podpisaliśmy je-
szcze kontraktu z Ministerstwem
Nauki i Informatyzacji (MNiI), a już
podjęliśmy konkretne działania.

Piotr Fuglewicz wygłosił odczyt
na konferencji Stowarzyszenia Pol-
ski Rynek Oprogramowania (PRO)
w dniu 9. kwietnia br. Znamy Wice-
prezesa PTI z błyskotliwych wypo-
wiedzi, ale tu przechodził samego
siebie. Merytorycznie chodziło o ini-
cjatywę Collective Research, czyli
program Unii Europejskiej adreso-
wany między innymi do stowarzy-
szeń. Organizacja PRO zaintereso-
wała się tą inicjatywą. Sala była peł-
na i uczestnicy słuchali z dużym zain-
teresowaniem.

Niżej podpisany był w dniach 31
marca – 1 kwietnia na szkoleniu w
Mądralinie. Wykłady wygłaszane tak-
że po angielsku obejmowały tematy-
kę funduszy strukturalnych, roli ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w 6.
Programie Ramowym, umowy kon-
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Tomasz Chlebowski (Warszawa),  Maciej Kozłowski  (Warszawa),
Marcin Nadulski (Lublin),  Veslava Osińska (Toruń), Jarosław Pytliński
(Toruń), Daniel Rychcik, (Elbląg), Aleksandra Skarbińska (Toruń).
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Dominik Sieciński, Łukasz Szajkoski (student), Tomasz Redliński
(student), Michał Rein (student), oraz w dniu 25.03.2003 - Michał
Brończyk (student), Artur Maliszewski, Bartosz Paliświat (student),
Piotr Pawłowski (student), Paweł Polaczyk (student), Marcin Werla
(student), Marcin Żurawski.
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Jacek Błaszczyk , Leszek Grocholski,, Krzysztof Ziemba.

sorcjum w 6.PR, prawnych i finanso-
wych aspektów kontraktu w ramach
6.PR. Miała być też mowa o offsecie,
na co wielu z uczestników z RPK i
BPK czekało z dużym zainteresowa-
niem. Okazało się jednak, że offset to
tajemnica.

Naszą działalność w ramach 6.
Programu Ramowego rozumiemy
szeroko. Chodzi także o uczestnic-
two w projektach takich jak CRAFT
(Cooperative Research Action for
Technology - Wspólne Przedsię-
wzięcie Badawcze na Rzecz Techni-
ki), konferencje i kursy szkoleniowe
(stypendia) Marii Curie, wysyłanie
ekspertów do Brukseli, ale również
udział w programach organizowa-
nych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

PTI zamierza przedstawić tema-
tykę 6. Programu Ramowego na V
konferencji „Zastosowania Informa-
tyki w Rachunkowości i Finansach”
w Juracie w dniach 24 – 26 kwietnia
2003 r. Wezmą w niej udział kierow-
nik Krajowego Punktu Kontaktowe-
go, dr Andrzej Siemaszko i kierownik
priorytetu IST mgr Krzysztof Troja-
nowski. Następnie ta tematyka bę-
dzie prezentowana kolejno na 3.
Kongresie Informatyki Polskiej w
Poznaniu w dniach 2 – 4 czerwca
2003 r., w czasie XV Jubileuszowej
Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku w

dniach 23 – 27 czerwca 2003 r. oraz
na XIX Jesiennych Spotkaniach PTI
w dniach 17 – 21 listopada 2003 r.
w Mrągowie.

Borys Czerniejewski obiecał, że
zajmie się problemem dofinansowa-
nia projektu e-informatyka, czyli po-
rtalu internetowego poświęconego
informatyce, połączonego z nauko-
wym wydawnictwem tradycyjnym (w
formie drukowanej). Nad tym projek-

tem pracują koledzy z Wrocławia
pod przewodnictwem Lecha Made-
yskiego.

Cieszy nas, że pierwsze zapyta-
nia w sprawie projektów europej-
skich już nadchodzą. Eksperci, a
zwłaszcza Borys Czerniejewski,
mogą mieć w najbliższym czasie
dużo pracy.
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Dnia 8 kwietnia 2003 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Poniżej

przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień poruszanych w czasie posiedzenia:

� Zakończone zostały prace pro-
wadzone przez dwóch członków
PTI (Monikę Demichowicz, Paw-
ła Mazura) nad tworzeniem inter-
netowej bazy danych członków
Dolnośląskiego Oddziału PTI
dostępnej z www.pti.wroc. pl.
Obecnie trwa testowanie bazy i
szkolenie użytkowników.

� W dniu 18 lutego 2003 r. zostały
wręczone nagrody XIX Ogólno-
polskiego Konkursu na najlep-
sze prace magisterskie z infor-
matyki. Wyniki konkursu są do-
stępne na www.pti.wroc.pl. Rela-
cja z wręczenia nagród ukazała
się w kwietniowym Biuletynie
PTI. Zgodnie z aktualnymi prze-

pisami finansowymi po raz pierw-
szy trzeba zapłacić podatek od
nagród. Nagrody dla laureatów
w wysokości 6 600 zł ufundowa-
ła firma Prokom Software SA.

� Oddział Dolnośląski PTI podjął
się zorganizowania kolejnego,
jubileuszowego, XX Ogólnopol-
skiego Konkursu na najlepsze
prace magisterskie z informatyki.

� Rozstrzygnięto już konkurs orga-
nizowany przez PTI oraz firmy
Sun i Siemens na najlepszą apli-
kację napisaną w Javie dostępną
przez telefon komórkowy w kate-
goriach rozrywka i biznes. W
dniu 26 lutego 2003 r. ogłoszo-
no wyniki konkursu, które są do-

stepne na stronie java.my-sie-
mens.pl.

� Trwają prace nad czasopismem
elektronicznym e-Informatyka.
Lech Madeyski przedstawił na
ZG w dniu 29.03.2003 r. wersję
roboczą e-Informatyki i prelimi-
narz finansowy. ZG PTI nie pod-
jął ostatecznej decyzji o dofinan-
sowaniu tego przedsięwzięcia.
Być może uda się nawiązać
współpracę w tym zakresie z Po-
litechniką Wrocławską. Dariusz
Krajewski (członek KRO) pod-
kreślił wagę logo PTI dla e-Infor-
matyki, które nadaje czasopismu
odpowiednią rangę i gwarantuje
szeroki ogólnopolski zasięg.

� Trwają przygotowania do V Krajo-
wej Konferencji Inżynierii Opro-
gramowania, która odbędzie się
14 - 17 października 2003 r. w
Szklarskiej Porębie w hotelu Bor-
nit. Na stronie www.pti.org.pl/
kkio dostępna jest ulotka informa-
cyjna konferencji, szablon refera-
tów, formularz zgłoszeniowy, pla-
kat w formacie pdf oraz mapka
Szklarskiej Poręby.

� Skreślono z listy członków PTI
osoby, które nie opłaciły zale-
głych składek członkowskich.

� Przyjęto trzech nowych człon-
ków PTI; są nimi Jacek Bła-
szczyk, Leszek Grocholski, Krzy-
sztof Ziemba.
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IV Mistrzostwa Informatyków w Narciarstwie Alpejskim, rozgrywane pod
patronatem PTI, odbyły się 22 marca 2003 w Zakopanem. W odróżnieniu od
poprzedniego roku tym razem pogoda dopisała - mieliśmy słońce, śniegu pod
dostatkiem i dobrze przygotowany stok.

Na Hali Gąsienicowej ustawiono slalom gigant i każdy ze 118 startujących
zawodników miał okazję do dwóch przejazdów. Poziom był bardzo wysoki -
zjazdy w wykonaniu niektórych uczestników miały wyraźnie charakter wyczy-
nowy. Liczyła się klasyfikacja drużynowa oraz trzy kategorie wiekowe w gru-
pach kobiet i mężczyzn.

Puchar Drużynowego Mistrza Polski (przyznawany w tym roku po raz
pierwszy) zdobyła firma BPSC SA. Indywidualnie w kategorii powyżej 50 lat
tryumfowali: Ewa Łodzińska (Andy Sp. z o.o.) i Jerzy Laube (Cisco Systems
Poland), w grupie 35-50 Marzena Rzeszótko (Techmex) i Łukasz Bojanowski
(BPSC SA), a wśród zawodników poniżej 35 lat Anna Klepacka Ptak (Hestia)
i Kazimierz Łodziński (Andy Sp. z o.o).

Jak zwykle miłym dodatkiem do zawodów były imprezy towarzyskie. Po
nartach bawiono się równie dobrze, jak na stoku.

'��������%&���

$��	���	#	����7
�����������	�
��
�����������������	���
�����������
��	�����	������
����������������

Historia, którą zamierzam opo-
wiedzieć, zdarzyła się pewnego zi-
mowego popołudnia we wczesnych
latach dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go stulecia. Siedziałam w firmie (tzw.
komputerowej) nad projektem jakie-
goś programu. Przy sąsiednim biur-
ku urzędował kolega-serwisant, Mi-
chał. Odezwał się brzęczyk telefonu
i rozpoczęła się rozmowa, którą po
chwili zrelacjonował mi Michał.
Dzwonił pracownik firmy, do której
dostarczyliśmy sprzęt i oprogramo-
wanie:

� „Dzień dobry, mówi Iksiński z
„XYZ”, mam problem z kompute-
rem!

� Witam, mówi Michał z serwisu,
słucham pana.

� Włączyłem przed chwilą kompu-
ter, a on nie działa. Co robić?

� Proszę odpowiedzieć mi na parę
pytań. Czy ekran się świeci?

� Nie.
� Czy pali się lampka kontrolna na

monitorze?
� Nie.
� Czy monitor jest na pewno podłą-

czony do komputera?
� Tak, sprawdziłem kabel!
� Czy pali się lampka kontrolna

przy włączniku komputera?
� Nie.
� Czy sprawdził pan kabel zasilają-

cy komputer?
� Tak, jest prawidłowo osadzony w

gniazdku komputera!
� Czy kable są na pewno dobrze

włożone do gniazdka?
� Panie Michale – zaraz sprawdzę.

- Oj, to chwilę potrwa – muszę
poszukać latarki!

� Latarki? Dlaczego?!
� Zrobiło się już ciemno, a u nas w

budynku nie ma od godziny światła.
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ECDL to European Computer
Driving Licence czyli Europejski Cer-
tyfikat Umiejętności Komputerowych
(dawniej: Europejskie Komputerowe
Prawo Jazdy). Jest to jedna z więk-
szych akcji PTI realizowana w Polsce
we współdziałaniu z Fundacją ECDL
w Dublinie. Polskie Biuro ECDL, ko-
ordynujące działania w Polsce, mieści
się w Lublinie na ul. Rynek 8. Pełne in-
formacje są zamieszczone na stronie

www.ecdl.com.pl.
Marek Miłosz - Ogólnopolski Ko-

ordynator ECDL (CEO Poland - Co-
untry Executive Officer), z ramienia
ZG PTI “koordynuje” ECDL-em, a
więc opracowuje regulaminy, wzory
dokumentów, ustala ceny i zasady,
udziela zniżek, popiera inicjatywy,
walczy z przeciwnościami, pisze pi-
sma, umowy i pozwolenia, wyjeżdża w
różne dziwne miejsca w Polsce i Eu-

ropie, czasem potrafi przejechać 400
kilometrów, by uczestniczyć w dwu-
godzinnej uroczystości, a czasem leci
3000 km na sześć godzin spotkania
koordynującego. Zapracowany i zala-
tany, ale zawsze na linii: 601-334 934.

Jan Smołka - pełnomocnik Ogól-
nopolskiego Koordynatora ECDL ds.
oświaty. MEN czy MENiS, a oświata
potęgą jest i basta. Janek realizuje
kontakty z oświatą, udziela się w In-

terkl@sie, promuje ECDL wśród nau-
czycieli, wymyślił udzielanie nauczy-
cielom uprawnień egzaminatora i ak-
tywnie ich ku temu szkoli. Podstawo-
wy jego cel: Egzaminator w każdej
gminie. Jeszcze będzie musiał popra-
cować, by go osiągnąć.

Adam Wojciechowski i Zdzisław
Nowakowski - nowo mianowani pełno-
mocnicy Ogólnopolskiego Koordyna-
tora ECDL. Pierwszy ma “rozpraco-
wać” możliwość wdrożenia zaawan-
sowanego ECDL (Advance ECDL), a
drugi wprowadzić ECDL do Lokal-
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tel./fax (22) 838 47 05
al. Solidarności 82A m. 5
01-003 Warszawa
Prezes: prezes@pti.org.pl
Sekretarz Generalny:
sekretarz@pti.org.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Biuletyn numer 5 (204)
Rok XXII, maj 2003
Redaktor: dr inż. Ewa Łukasik
e-mail: biuletyn@pti.org.pl,
lukasik@put.poznan.pl

tel. (61) 665 23 73, fax (61) 877 15 25
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarząd Główny http:/www.pti.org.pl
e-mail: pti@pti.org.pl,

nych Akademii Informatycznych.
Wszystko jeszcze przed nimi. Koordy-
natorzy regionalni, których nazwiska
zamieszczono na schemacie organi-
zacyjnym ECDL w Polsce, są ramie-
niem zbrojnym Biura w “terenie”. Ko-
ordynują, pilnują, spotykają się z eg-
zaminatorami i klientami, występują w

telewizji, radiu i piszą w prasie. Pilnu-
ją numeracji Europejskich Kart Umie-
jętności Komputerowych (czyli inde-
ksów ECDL), zarządzając swoją do-
meną numeracyjną. Od ich aktywno-
ści i podległych im egzaminatorów
zależy de facto sukces ECDL w Pol-

sce. Ich sukces jest sukcesem Ogól-
nopolskiego Koordynatora ECDL,
PTI i ECDL-F w Dublinie.

Elżbieta Miłosz - Kierownik Biura.
Po czterech latach funkcjonowania
ECDL w Polsce Ogólnopolski Koor-
dynator zorientował się, że sam nie
pociągnie wszystkiego. Wezwał na

pomoc żonę. Stonowana, dokładna i
spokojna, usiłuje zapanować nad roz-
proszonym biurem. Sprawdza, za-
twierdza działania i wydatki, kontrolu-
je pracę i wykonanie zadań, pilnuje
papierów, weryfikuje, doradza, uzga-
dnia, zwołuje zebrania, ustala i .....
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Anna Grądziel - w ECDL od same-
go początku - pamięta czasy, gdy Biu-
ro mieściło się kątem w jej pokoju na
Politechnice Lubelskiej. Drukuje (no,
może nie sama), wybiera, zamawia i
odbiera formularze, gadżety reklamo-
we i plakaty. Od czasu do czasu (raz
na rok) robi kalendarze, kalendarzyki
i kartki świąteczne. Pilnuje także
umów o popularyzację ECDL oraz
certyfikacji programów nauczania na
znak “Zgodny z ECDL”.

Renata Skrzypa - historia jak u Ani
Grądziel. Jej obecną domeną jest
marketing, treść ulotek i plakatów. Nie
odmawia również swojej pomocy, gdy
trzeba szybko zweryfikować paczkę
protokołów z tysiącem lub dwoma ty-
siącami egzaminów przysłaną z Rze-

szowa czy z Katowic. Buduje system
zapewnienia jakości - sprawa trudna i
żmudna, ale wymuszana przez Funda-
cję ECDL.

Eliza Wiącek - jedyny rzeczywisty
(tj. etatowy) pracownik Polskiego Biu-
ra ECDL i całego ECDL w Polsce.
Podstawowym zadaniem, jakie na niej
spoczywa, jest ewidencjonowanie
egzaminatorów, kandydatów i egza-
minów oraz przygotowanie i wysyłka
gotowych certyfikatów. Certyfikacja
to również procedury, a Eliza ma do-
pilnować ich przestrzegania. Poza
tym odbiera telefony, faksy i e-maile.

Wytyka błędy, pomaga je poprawić i
nie lubi bałaganu. Od czasu do czasu
coś przetłumaczy. Dzwoni do szefa w
wyjątkowych okolicznościach.

Wojciech Kulik - jest z ECDL-em
od początku jego istnienia w Polsce.
Okazało się, że potrafi i chce zarzą-
dzać stronami WWW. Jest więc admi-
nistratorem strony ECDL i, przy oka-
zji, całego PTI. Pilnuje, by dane wpro-
wadzane przez Elizę nie zginęły, opra-
cowuje raporty miesięczne na potrze-
by Fundacji ECDL oraz podsumowu-
je efekty działań koordynatorów. Sam
zresztą też jest koordynatorem. Może
dlatego Lublin przoduje w statysty-
kach ;-))

Egzaminatorzy - niewidoczni na
zdjęciu, ale to realni kowale sukcesu

ECDL w Polsce. Jest ich już ponad
1200. Oczywiście są różni: aktywni i
Ci trochę mniej czynni. Ostatnio stwo-
rzyli sekcję ECDL. Trudno opisać ich
cele, działania. Po prostu egzaminu-
ją. I to jak: przeprowadzili już ponad
62 tys. egzaminów. Oblali przy tym
ponad 1300 razy. Ale ponad 60 tysię-
cy razy tego nie zrobili, dzięki czemu
Polskie Biuro ECDL wydało blisko
4700 Europejskich Certyfikatów
Umiejętności Komputerowych -
ECDL.


