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Z wielkim wzruszeniem zamieszczam
materiały dotyczące jubileuszu Profeso-
ra Władysława M. Turskiego. Wszak
Biuletyn PTI, który od kilku lat redagu-
ję, to Profesora pomysł i wieloletnia
twórcza obecność na jego łamach.
Obecność ta  w niepowtarzalny sposób
konsolidowała rodzące się środowisko
polskich informatyków. Niech redakto-
rowi Biuletynu  PTI wolno będzie złożyć
Panu Profesorowi najserdeczniejsze
gratulacje z okazji Jubileuszu oraz naj-
lepsze życzenia na przyszłość.

�����������

Więcej zdjęć z uroczystości
w galerii pod adresem:
http://www.mimuw.edu.pl/
etaps03/Gallery/.
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prowadzenie: Wacław Iszkowski, Andrzej Marciniak, Waldemar Sielski,
Zdzisław Szyjewski

� „Nasze Kongresy” dr inż. Wacław Iszkowski, prof. Zdzisław Szyjewski
* „Nowa gospodarka a rozwój”, prof. Leszek Balcerowicz

� „Wystąpienie Gościa Honorowego”

� „Informatyka – koło zamachowe gospodarki?”, Tomasz Sielicki – prezes
ComputerLand SA

� „Dzisiejsze bariery i szanse rozwoju branży teleinformatycznej”, dr inż. Zbi-
gniew Skotniczny – prezes SOLIDEX SA

� „To były piękne dni”, prof. Władysław M. Turski

(��,��0�������
(�
������	��
��,����	�����
�

prowadzenie prof. Marek Hołyński

� „Infrastruktura informatyczna polskiej nauki: stan aktualny i perspektywy”,
prof. JanWęglarz

� „Droga do współpracy badawczej w programach europejskich”, dr Wi-
told Staniszkis

� „Nowe przedsiębiorstwa dla nowych technologii”, dr Roman Szwed
� „Polski produkt informatyczny w walce o rynki zagraniczne”, Jerzy Dryn-

dos
� „Kto kogo powinien gonić — międzynarodowe sukcesy młodych polskich

informatyków”, prof. Jan Madey

� Pokaz filmu „Katedra” z wprowadzeniem wygłoszonym przez jego twór-
cę Tomasza Bagińskiego
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opiekun sesji: dr hab. Andrzej Marciniak
prowadzący: prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Podczas sesji zostanie wygłoszonych 9 referatów przedstawiających

osiągnięcia i obecne kierunki badań naukowych w ważniejszych polskich
ośrodkach naukowych oraz prace polskich naukowców za granicą. Na tym
tle odbędzie się dyskusja panelowa dotycząca miejsca polskiej nauki w
świecie, jej zasobów i współpracy międzynarodowej oraz współpracy na-
uki z przemysłem i popularyzacji osiągnięć naukowych w środowisku in-
formatycznym.

Wystąpienia:

� O informatyce jako dziedzinie nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji,
prof. Stefan Węgrzyn,

� Konceptor – model wytwarzania podstawowych struktur mowy jako skła-
dnik rozwoju świadomości, prof. Konrad Fiałkowski, prof. Bolesław Szy-
mański,

� Od sztucznej inteligencji do sztucznego życia, czyli o aktywnej funkcji in-
formatyki, prof. R. Słowiński,

� Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i
sieci komputerowych, prof. Tadeusz Czachórski,

� Ewolucja technologii tworzenia aplikacji internetowych, prof. K. Zieliński,
� Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne, prof. M. Kubale,
� Złożoność sekwencjonowania łańcuchów DN, prof. J. Błażewicz,

� Modele spójności systemów z rozproszoną pamięcią współdzieloną, prof.
J. Brzeziński.

� Wkład do teorii: metody i zastosowania praktycznych systemów informa-
tycznych w zarządzaniu, prof. H. Sroka.

%��
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opiekun sesji: dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
prowadzący: dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
W czasie sesji zostaną zaprezentowane charakterystyczne dla różnych

kierunków informatyki nowe propozycje programów jej nauczania. W dysku-
sji prezentacje te będą skonfrontowane z propozycjami programów naucza-
nia informatyki w krajach Unii Europejskiej (Career Space – future skills for
tomorrow’s world).

Wystąpienia:

� Informatyka stosowana jako nowy kierunek studiów, prof. Ryszard Tadeu-
siewicz,

� MAKROKIERUNKI – zmiana charakteru kształcenia w uczelniach tech-
nicznych, prof. Józef Lubacz,

� Nowy program na kierunku Informatyka UW, prof. Jan Madey,
� Prezentacja programów nauczania na kierunku Informatyka Ekonomicz-

na w uczelniach ekonomicznych w Polsce, prof. Adam Nowicki,
� Akredytacja i certyfikacja, prof. Jan Madey,
� Szanse i perspektywy e-nauczania w Polsce, dr inż. Małgorzata Kalinow-

ska-Iszkowska.
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opiekun sesji: dr inż. Marek Miłosz
prowadzący: dr inż. Marek Miłosz
W sesji zostaną poruszone problemy stanu i rozwoju edukacji informa-

tycznej w szkolnictwie podstawowym i średnim, ustawicznej edukacji doro-
słych oraz podkreślona rola certyfikatów w edukacji. W trakcie dyskusji na
temat – edukacja powszechna drogą do społeczeństwa informacyjnego –
podjęta będzie próba ustalenia stanu obecnego i wytyczenia dróg podniesie-
nia poziomu umiejętności wykorzystania możliwości, jakie oferują współcze-
sne technologie informatyczne.

Wystąpienia:
� Stan i perspektywy rozwoju edukacji informatycznej w szkolnictwie pod-

stawowym i średnim, Krzysztof Święcicki,
� Informatyczna edukacja społeczeństwa, dr Janusz Trawka,
� Rola certyfikatów informatycznych w uznawalności wykształcenia wobec

przystąpienia Polski do Unii, dr Tomasz Pardela,
� Rola andregogiki informatycznej w budowie społeczeństwa informacyj-

nego, dr Jan Smołka,
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opiekun sesji: prof. Zdzisław Szyjewski
prowadzący: prof. Zdzisław Szyjewski
Zadaniem tej sesji jest skwantyfikowanie określenia zawodu „informatyk”.

Ocenione zostaną dotychczasowe próby zdefiniowania profesji informatyk
oraz zasady ochrony zawodu. Dokonana zostanie ankietowa ocena przyszło-
ści zawodu w warunkach Unii Europejskiej w oczach studentów kierunków
informatyki oraz zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych ankiet:
� „Informatyczny rynek pracy w Polsce” – opracowana przez zespół tygo-

dnika ComputerWorld.

� „Szanse i zagrożenia zawodu informatyka w Unii Europejskiej” – przepro-
wadzona i opracowana przez studentów kierunków informatycznych.
 Wystąpienia:

� Dyskusja panelowa na temat „Zawód Informatyk” – prof. Władysław Ma-
rian Turski, prof. Wojciech Cellary, dr Jarosław Deminet, Paweł Jankow-
ski.

:�	�	���
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opiekun sesji: dr inż. Wacław Iszkowski
prowadzący: dr inż. Wacław Iszkowski
W tej sesji zajmiemy się analizą stanu i przyszłości naszego środowiska

informatycznego. Każdy z nas ma własne przemyślenia i diagnozy sformuło-
wane w wyniku zastanawiania się nad swoją przyszłością w zawodzie. Warto
porozmawiać o reprezentacji środowiska wobec otoczenia – administracji,
innych zawodów, innych krajów – szczególnie tych europejskich.

W dyskusji panelowej z aktywnym uczestnictwem uczestników sesji pro-
ponujemy następujące tematy:
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� Nasza przyszłość w Polsce i w Unii Europejskiej
� Potrzeba istnienia organizacji informatycznych – sens utworzenia fede-

racji organizacji

� Lobbying informatyczny – cele, zadania i srodki
� Korporacja zawodowa informatyków
� Integracja środowiska informatycznego – konkurencja i współpraca

� Imprezy informatyczne i nagrody informatyczne
Wystąpienia:

� W sesji panelowej udział wezmą: prezes Zdzisław Szyjewski (PTI), pre-
zes Wacław Iszkowski (PIIT), prezes Ignacy Miedziński (PRO), prezes
Adam Nowicki (NTIE), prezes Andrzej Wilk (ISOC), prezes Janusz Traw-
ka (KISS),
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opiekun sesji: Wiesław Paluszyński
prowadzacy: Wiesław Paluszyński
Informatyka jest narzędziem do realizacji zapisanych w prawie zasad,

co wielokrotnie podkreślano na poprzednich kongresach. Wymaga to pre-
cyzyjnych i algorytmizowalnych zapisów w prawie. Warto sobie jednak od-
powiedzieć na pytania – czy w ogóle i w jakich sytuacjach i obszarach moż-
liwe jest algorytmizowanie prawa? Czy regulacje prawne, jakie weszły w
życie w ostatnich kilkunastu miesiącach wsparły, powstrzymały ten rozwój
jakości prawa? Czy proces integracji z Unią Europejską sprzyja podnosze-
niu jakości prawa w sferze informatycznej? Co robić, aby jego jakość była
znacznie lepsza? Czy regulacje dotyczące bezpieczeństwa państwa, kon-
troli obrotu materiałami o podwójnym przeznaczeniu lub dotyczące stoso-
wania podsłuchów nie zagrozi rozwojowi rynku telekomunikacyjnego oraz
„wolności w sieci”?

W trakcie dyskusji panelowej postaramy się też znaleźć odpowiedź
na pytanie – jak powinni współpracować prawnicy z informatykami i Par-
lamentem, aby prawo nie powstrzymało dynamiki zastosowań informaty-
ki do usług dla społeczeństwa informacyjnego? Dlaczego tym grupom
zawodowym trudno się porozumiewać? Czy przyczyną są różnice języ-
kowe? Czy informatycy najlepiej porozumiewają się z komputerami?
Wystąpienia:

� „Przegląd ustawodawstwa dotyczącego nowych segmentów rynku – oce-
na szans i zagrożeń”, mec. Marcin Maruta

� „Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu prawnego a ‘wolność
w sieci’”, Jarosław Mojsiejuk

� Dyskusja panelowa: „Czy możliwa jest algorytmizacja prawa?” z udziałem
M. Maruchy, Xawerego Konarskiego.
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opiekun sesji: Borys Czerniejewski
prowadzący: Borys Czerniejewski
Podczas sesji problem informatyzacji państwa zostanie przedstawio-

ny z trzech perspektyw: obywatela, firmy (informatycznej) i instytucji pań-
stwowych. Dwie pierwsze perspektywy przedstawione zostaną w refera-
tach, trzecia zaś – w dyskusji panelowej. Zaprezentowany zostanie stan
informatyzacji instytucji państwowych na styku z ich klientami – obywate-
lami oraz potrzeby obywateli w tym zakresie. Następnie zastanowimy się
nad rolą państwa w finansowaniu rozwoju przemysłu i zwiększaniu jego
konkurencyjności i dokonamy analizy innowacyjności polskiej gospodar-
ki. We wprowadzeniu do dyskusji nad polską strategią informatyzacji na-
szkicowane zostaną doświadczenia z innych krajów. Zaprezentowana
zostanie „Strategia informatyzacji Polski” przygotowywana przez Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji.

Wystąpienia:

� „Czego, jako obywatel, oczekuję od urzędowych systemów informatycz-
nych?”, Tomasz Kulisiewicz

� „Analiza innowacyjności polskiej gospodarki. Rola państwa w zwiększa-
niu konkurencyjności przemysłu”, Michał Górzyński

� „Strategie informatyzacji i ich finansowanie – doświadczenia z innych kra-
jów (wprowadzenie do dyskusji)”, dr inż. Tadeusz Syryjczyk.

� Dyskusja panelowa „Strategia informatyzacji instytucji państwowych i jej
finansowanie” z udziałem: Wojciecha Szewko, Jana Macieja Czajkowskie-
go, Borysa Stokalskiego-Dzierżykraja

��	,�
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opiekun sesji: Alicja Myszor
prowadzący: prof. Bernard F. Kubiak
Powszechnie znane są spektakularne niepowodzenia realizacji złożonych

projektów informatycznych. Celem sesji jest przedstawienie wybranych aspek-
tów warunkujących realizacje projektów, wynikających z nich kryteriów oce-
ny, prawidłowego przygotowania, realizacji i odbioru efektów prac. Prezento-
wane referaty koncentrują się zarówno na aspektach technologicznych, jak i
otoczeniu projektu, które jest wyznacznikiem sukcesu jego realizacji oraz
determinuje warunki akceptacji efektu końcowego. Duży nacisk został poło-
żony na prawidłowe zdefiniowanie roli i odpowiedzialności podmiotu realizu-
jącego projekt. Odgrywa on niezwykle istotną rolę pod względem efektywno-
ści wykonywanych prac z uwagi na stosowanie odpowiednich metodyk oraz
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.

Wystąpienia:
� Realizacja projektu informatycznego w kontekście restrukturyzacji i rein-

żynierii przedsiębiorstwa, Wojciech Kiedrowski

� Klient i dostawca w realizacji projektów informatycznych, Maciej Lasota
� Warunki sukcesu projektu informatycznego, dr Witold Staniszkis
� Analiza i przyczyny klęsk realizacji projektów informatycznych, prof.

Bernard F. Kubiak
� Metody oceny opłacalności inwestycji informatycznych oraz analiza ryzy-

ka projektu, Marek Ujejski

� Poszukiwanie innowacyjności w tworzeniu i realizacji projektów informa-
tycznych – Lekkie metodyki programowania: szansa czy zagrożenie?, prof.
Jerzy Nawrocki

� Dyskusja panelowa, do której zostali zaproszeni przedstawiciele środo-
wisk naukowych, gospodarczych oraz administracji rządowej.
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opiekun sesji: Ignacy Miedziński
prowadzący: Ignacy Miedziński
W sesji zostaną zaprezentowane opinie o polskim rynku informatycznym

– powstałe na podstawie różnych punktów odniesienia, ale i też dyskusyjnych.
Celem sesji jest uzyskanie uogólnionego obrazu rynku informatycznego oraz
skonsolidowanie wniosków na ten temat.

Wystąpienia:

� Determinanty polskiego rynku informatycznego, dr Dorota Jelonek
� Polska w Unii Europejskiej – nowe możliwości czy zagrożenia dla polskich

producentów oprogramowania i integratorów, dr Marek Gondzio

� Obraz polskiego rynku oprogramowania na tle innych krajów europej-
skich, Andrzej Jarosz

� Informatyczny wizerunek przeciętnego polskiego przedsiębiorstwa – na
podstawie badań IT.Track, Tadeusz Wilczek

� Miejsce polskiego sektora informatycznego w informatyce światowej wi-
dziane z zagranicy, Stefan Dunin-Wąsowicz, Waldemar Sielski
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opiekun sesji: Sławomir Kulągowski
prowadzący: Sławomir Kulągowski
Wprowadzeniem w tematykę sesji będzie prezentacja nowej generacji

sieci telekomunikacyjnych i wykorzystania w nich informatyki. Dokonamy też
przeglądu stanu rynku telekomunikacyjnego w Polsce i w Europie oraz per-
spektyw i kierunków jego rozwoju w najbliższych latach. W dwóch wykładach
oraz w dyskusji panelowej będą zaprezentowane między innymi takie zaga-
dnienia, jak:
� czy dzisiejszy operator telekomunikacyjny jest lub powinien być firmą in-

formatyczną?

� czy informatyka wymusza potrzeby telekomunikacyjne czy rozwój teleko-
munikacji generuje potrzeby w zakresie informatyki?

� czy na dzisiejszym rynku telekomunikacyjnym większe znaczenie ma za-
stosowanie zaawansowanych technologii, czy kosztowne inwestycje in-
frastrukturalne?

� możliwości sieci telekomunikacyjnych a oczekiwania rozproszonych apli-
kacji informatycznych

� bezpieczeństwo współczesnych systemów telekomunikacyjnych
� czy teleinformatyka wyrasta z telekomunikacji czy informatyki?
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 Wystąpienia:
� Nowa generacja sieci telekomunikacyjnych i wykorzystania w nich infor-

matyki, dr Maciej Stroiński

� Przegląd stanu rynku telekomunikacyjnego w Polsce i w Europie oraz per-
spektyw i kierunków jego rozwoju w najbliższych latach, Norbert Biedrzyc-
ki

� Dyskusja panelowa, w której wezmą udział: prof. Antoni Zabłudowski, Mi-
rosław Bielicki, Tomasz Domański, Jan Piotrowski, Wojciech Hałka, Ja-
cek Raczkowski, Jacek Drabik, Andrzej Piotrowski; prowadzenie: Sławo-
mir Kulągowski, Zbigniew Dziarnowski
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opiekun sesji: Aleksander Frydrych
prowadzący: Aleksander Frydrych
Internet wpisał się już na dobre w życie naukowe, gospodarcze, kultural-

ne i społeczne Polski. Ale czy na pewno w pełni rozumiemy jego rozwój? Czy
można i należy ten rozwój kontrolować? Co oznacza rozwój Internetu dla in-
formatyki i czy informatyka potrafi czerpać korzyści z Internetu? To tylko część
pytań, nad którymi chcemy się zastanowić w trakcie dyskusji panelowej zło-
żonej z trzech bloków:

� dostęp ograniczenia społeczno-gospodarcze, regulacje, technologie,
� treści – regulacje, globalna konwergencja treści, zasoby narodowe,
� umiejętności – edukacja powszechna, digital divide, L.L.L. (uczenie się

przez całe życie)
 Wystąpienia:

� Dyskusja panelowa z udziałem: prof. Wojciecha Cellarego, Romana Da-
widsona, Wojciecha Dziomdziory, prof. Ryszarda Gellerta, prof. Andrze-
ja Hermana, dr Macieja Kozłowskiego, Cezarego Mazurka, dr inż. Macie-
ja Stroińskiego
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opiekun sesji: Ewa Łukasik
prowadzący: Piotr Fuglewicz
Sesja będzie łączyć dwa punkty widzenia, pierwszy węższy, czyli jak me-

dia informują o informatyce i edukują w jej zakresie. Założeniem tej sesji jest
to, że media są ważne i tej tezy nie będziemy dowodzić. Drugim tematem, nie-
poruszanym w innych sesjach, będzie zastosowanie informatyki jako medium
w obszarach, w których do tej pory nie jest szeroko używana. Tematami tej sesji
będą:
� Prezentacja informatyki (sukcesów i porażek) w mediach,
� Rola mediów w popularyzacji informatyki,

� Rola informatyki w mediach niszowych (stowarzyszenia, grupy zaintere-
sowań, blogi),

� Zastosowanie środków informatyki w kulturze i sztuce.
 Wystąpienia:

� Do udziału w sesji zostali zaproszeni: red. Przemysław Gamdzyk, dr inż.
Ewa Łukasik, Andrzej Kaźmierski, dr inż. Jan Andrzej Nikisch, Stanisław
Słopień, Andrzej Swędrzyński.
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� Prezentacja wyników sesji tematycznych, prowadzenie: Dariusz Kupiecki

� Podsumowanie obrad kongresu, prowadzenie Wacław Iszkowski, An-
drzej Marciniak, Waldemar Sielski, Zdzisław Szyjewski

� Wystąpienia Gości

� „Co dalej?” – Wacław Iszkowski, Zdzisław Szyjewski

����,�������
	.�������	3���

���&�$&?�(����
Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje XX jubileuszowy ogólno-

polski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej

zastosowań, którego celem jest:

a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,

b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych róż-

nych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację naj-

lepszych prac magisterskich,

c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi

pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI powierzył

Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informa-

tycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych

stosowali zaawansowane metody informatyki.
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