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Drodzy Czytelnicy

Oto drugi z nowej serii Biuletynów PTI. Pierwszy przyjêty by³ dobrze. Bardzo dziêkujê za gratulacje, za pochwa³y, a tak¿e
za uwagi krytyczne, po uwzglêdnieniu których na pewno wygl¹d naszego pisma jeszcze siê poprawi. W nied³ugim czasie 
przyœlemy Pañstwu specjaln¹ ok³adkê, w któr¹ bêdzie mo¿na wpinaæ kolejne numery (st¹d szerszy lewy margines pisma). 
Niestety przybywamy do Pañstwa ze sporym opóŸnieniem, co jest spowodowane swoistego rodzaju trudnoœciami 
mechanicznymi... kontuzjowanej ni¿ej podpisanej. Rozwa¿amy mo¿liwoœæ poszerzenia sk³adu redakcji, by taka sytuacja ju¿ siê 
nie powtórzy³a. Za póŸno na ¿yczenia œwi¹teczne i na powitanie wiosny... Ale odnotowujemy radosne przedwiosenne 
wydarzenia: 20-lecie konkursów PTI na najlepsz¹ pracê magistersk¹ z informatyki, wybór kol. Marka Ho³yñskiego, prezesa 
Oddzia³u Mazowieckiego PTI, do Zarz¹du Telewizji Polskiej, szaleñstwa narciarskie w czasie zawodów PTI w Zakopanem.
Po zimowej posusze o¿ywi³a siê dzia³alnoœæ naszego Towarzystwa, wzros³a aktywnoœæ na liœcie PTI-L, od tematów a¿ siê roi. 
Zagraniczni oferenci szukaj¹ partnerów w projektach programu eContent, dyskutuje siê o podatku VAT, o prawie autorskim 
na programy komputerowe i algorytmy, s¹ próby wypracowania wspólnego stanowiska PTI. Dyskusje przenosz¹ siê do klubów 
informatyka. Dzisiaj przytaczamy relacjê z lutowego spotkania w Klubie Warszawskim, którego dzia³alnoœæ czêsto relacjonuje-
my. A przecie¿ powsta³ bliŸniaczy klub w Szczecinie. Kol. Piotr Fuglewicz zachêca i inne oœrodki do tworzenia w³asnych klubów, 
znalaz³ ju¿ nawet dowcipn¹ nazwê ca³ego przedsiêwziêcia - ORKI. O orkach napiszemy w przysz³ym miesi¹cu.

Ewa £ukasik
Redaktor Biuletynu PTI

PostScriptum 3. KIP

od Redakcji

Informatycy dopisali
PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej 

Konferencja PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej 
„Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - Szansa dla pol-
skich informatyków”, która odby³a siê w Warszawie 6 kwietnia br. 
w hotelu Victoria Sofitel, zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. Przy bar-
dzo wysokiej frekwencji uczestników zrealizowano wszystkie zapla-
nowane panele dyskusyjne: 

•Program informatyzacji Polski w eEurope 2010 - przedsta-
wione przez dr. in¿. Wac³awa Iszkowskiego wyniki europejskiego 
programu eEurope 2005 oraz stan prac nad eEurope 2010 sko-
mentowali W³odzimierz Marciñski i Tomasz Sielicki.

•Odpowiedzialnoœæ zawodowa informatyków - omówion¹ 
przez prof. Zdzis³awa Szyjewskiego problematykê zawodowej 
certyfikacji informatyków oraz zwi¹zane z tym problemy etyki 
zawodowej komentowali Piotr Fuglewicz, Wac³aw Iszkowski i Zbi-
gniew Skotniczny.

•Internet a spo³eczeñstwo informacyjne - zainicjowana przez 
Aleksandra Frydrycha dyskusja wokó³ problematyki rozwoju spo-
³eczeñstwa informacyjnego, w której wziêli udzia³ dr in¿. Jacek 
Szymona, Mariusz Gaca i Piotr Waglowski, dotyczy³a g³ównie 
problematyki us³ug publicznych i prawa w³asnoœci wobec 
obiektów cyfrowych.

•Edukacja - w prowadzonym przez dr in¿. Ma³gorzatê Kalinowsk¹-
-Iszkowsk¹ panelu nt. edukacji profesorowie Ryszard Tadeusie-
wicz i Jan Madey omówili problemy certyfikacji i akredytacji 
uczelni wy¿szych, zaœ Marek Mi³osz przedstawi³ problematykê 
komputerowego prawa jazdy - ECDL (European Computer Dri-
ving Licence), które ju¿ siê przekszta³ca w ICDL (International...).
Na zakoñczenie uczestnicy konferencji uchwalili List Otwarty za-

wieraj¹cy najwa¿niejsze tezy konferencji.

tekst ze strony kongresowej www.kongres.org.pl
na stronie zamieszczono równie¿ program

 i prezentacje .ppt wyst¹pieñ

List otwarty uczestników 
PostScriptum 
3. Kongresu Informatyki Polskiej

Dziesiêæ miesiêcy po zakoñczeniu obrad 
3. Kongresu Informatyki Polskiej w Poznaniu 
jego uczestnicy zebrali siê ponownie, 
by skonfrontowaæ wnioski z obrad Kongresu 
i przedyskutowaæ aktualnoœæ 12 zaleceñ 
z Raportu opracowanego po 3. Kongresie Informatyki Polskiej. 

Na 25 dni przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej jest 
rzecz¹ oczywist¹, ¿e obecnie bardziej ni¿ kiedykolwiek do tej pory 
budowa nowoczesnej infrastruktury informacyjnej oraz wype³nianie 
jej u¿ytecznymi dla obywateli treœciami jest jednym z kluczowych 
warunków efektywnego wykorzystania historycznej szansy, jak¹ 
niesie naszemu krajowi cz³onkostwo w Unii. 

Rozwój infrastruktury informacyjnej wymaga zrównowa¿onego 
rozwoju infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, staj¹c siê 
jednym z istotnych fundamentów wzrostu gospodarczego i cywi-
lizacyjnego. Wolne tempo jej rozwoju grozi pozostawaniem Polski 
w gronie maruderów Unii Europejskiej. 

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej powinien aktywnie uczestniczyæ 
w przygotowaniu programu eEurope 2010 staraj¹c siê wpisaæ do nie-
go zadania u¿yteczne dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego 
w Polsce. Wobec przesuniêcia priorytetów Strategii Lizboñskiej 
nale¿y usilniej ni¿ do tej pory negocjowaæ zapisy, które pozwol¹ 
na efektywne korzystanie z funduszy unijnych wspomagaj¹cych 
rozwój infrastruktury informacyjnej kraju. 

Dziœ widzimy, ¿e tematyka etyki biznesu - jeden z najbardziej wi-
docznych nurtów obrad 3. Kongresu - stanowi³a antycypacjê tenden-
cji obejmuj¹cej krêgi wykraczaj¹ce daleko poza œrodowisko informa-
tyczne. W naszym œrodowisku konieczne s¹ skuteczne dzia³ania 
likwidacji takich zjawisk jak prowadzenie przetargów bez rozstrzyg-
niêæ czy oczekiwanie nieformalnych gratyfikacji za wybór oferty. 

Jakoœæ polskiego rynku informatycznego zale¿y od jakoœci kadr 
profesjonalnych informatyków. Istnieje jednak dysonans miêdzy
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PTI w TVP

XX Ogólnopolski Konkurs PTI

edukacj¹ a potrzebami rynku. Uczelnie powinny zmodyfikowaæ pro-
gramy nauczania informatyki zgodnie z potrzebami unijnego rynku 
informatycznego.

Œrodowisko informatyczne zamierza wprowadziæ system certyfi-
kowania umiejêtnoœci informatycznych oraz zakres odpowiedzial-
noœci in¿ynierskiej. Konieczne staje siê te¿ opracowanie systemu 

specjalizacji zawodowej na wzór tych dyscyplin in¿ynierskich, w któ-
rych takie systemy ju¿ istniej¹. Uczestnicy PostScriptum 3. Kongresu 
Informatyki Polskiej potwierdzaj¹ aktualnoœæ wszystkich „12 zaleceñ 
3. Kongresu Informatyki Polskiej” stwierdzaj¹c, ¿e ich realizacja jest 
jednym z istotniejszych warunków sukcesów Polski w Unii Euro-
pejskiej.

Marek Ho³yñski w Zarz¹dzie TVP S.A.

Kolega Marek Ho³yñski, prezes Oddzia³u Mazowieckiego PTI 

i cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa, w wyniku postêpowania 

konkursowego zosta³ wybrany w lutym br. do Zarz¹du Telewizji 

Polskiej. Powierzono mu sprawy nowych technologii i rozwoju.

Gratulujemy i ¿yczymy wielu sukcesów.

Marek Ho³yñski, absolwent Wydzia³u Elektroniki Politechniki 
Warszawskiej, doktoryzowa³ siê w 1975 r. w Instytucie Cybernetyki 
Stosowanej PAN. W roku 1976 wyda³ jedn¹ z pierwszych w Europie 
ksi¹¿ek na temat grafiki komputerowej („Sztuka i komputery”, wyd. 
Omega). W latach 1981-89 by³ profesorem Uniwersytetu Bostoñskie-
go i równolegle samodzielnym pracownikiem naukowym s³ynnego 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nastêpnie wspó³praco-
wa³ ze œwiatowym liderem w dziedzinie technik wizualizacyjnych, 
firm¹ Silicon Graphics. Jest wspó³twórc¹ m.in. stacji roboczych Indi-
go, Indy i O2, technik animacyjnych wykorzystywanych na przyk³ad 
w „Parku Jurajskim” i „Terminatorze 2” oraz tworzeniu narzêdzi 
umo¿liwiaj¹cych u¿ywanie grafiki komputerowej w Internecie. Swoje 
doœwiadczenia z pobytu w Silicon Valley opisa³ w ksi¹¿ce „E-mailem 
z Doliny Krzemowej”. Obecnie prezes Oddzia³u Mazowieckiego i cz³o-
nek Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

odby³o siê w kameralnej atmosferze klubu profesorskiego Politechniki 
Wroc³awskiej. Uczestniczyli w nim laureaci, cz³onkowie komisji kon-
kursowej, przedstawiciele Zarz¹du Oddzia³u Dolnoœl¹skiego i Zarz¹-
du G³ównego PTI, przedstawiciel firmy PROKON sponsoruj¹cej kon-
kurs, dziennikarze reprezentuj¹cy prasê bran¿ow¹ i lokaln¹ oraz re-
porterzy telewizji studenckiej. Przy stole prezydialnym zasiedli: prezes 
PTI kol. Zdzis³aw Szyjewski, przewodnicz¹cy komisji konkursowej 
prof. Czes³aw Dani³owicz i prezes Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PTI
kol. Zygmunt Mazur, który zainaugurowa³ uroczystoœæ i powi-
ta³ wszystkich zebranych. Przypomnia³, ¿e w ci¹gu dwudziestu lat 
istnienia konkursu jury oceni³o ponad 400 prac magisterskich. Ich po-
ziom z roku na rok wzrasta³. Do grona sta³ych uczestników konkursu, 
absolwentów Politechniki Wroc³awskiej, AGH, Politechniki Poznañ-
skiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Poli-
techniki Gdañskiej do³¹cza coraz wiêcej absolwentów nowych uczel-
ni, w tym tak¿e prywatnych, co œwiadczy o popularnoœci konkursu
i jego randze. Wyniki konkursu og³osi³ prof. Czes³aw Dani³owicz, 

Oprawa godna jubileuszu
Uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom
XX Ogólnopolskiego Konkursu PTI 
na najlepsze prace magisterskie z informatyki 

 
W czwartek 19 lutego br. odby³a siê we Wroc³awiu mi³a 

uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom jubileuszowego XX Ogólno-
polskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, 
tradycyjnie organizowanego przez Oddzia³ Dolnoœl¹ski PTI. Spotkanie 

kol. Zygmunt Mazur wita wszystkich zebranych wrêczenie nagród
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przewodnicz¹cy jury, podobnie jak to czyni³ w dziewiêtnastu po-
przednich edycjach konkursu. Nagrodzone prace wybrano spoœród 
trzydziestu siedmiu, które zg³oszono w tym roku. Dyplomy i nagro-
dy pieniê¿ne wrêczy³ prezes PTI kol. Zdzis³aw Szyjewski. Listê 
wszystkich nagrodzonych opublikowaliœmy w poprzednim numerze 
Biuletynu. Nagród nie mogli jedynie odebraæ wyró¿nieni mgr Bartosz 
Biskupski i mgr Pawe³ Garbacki z Uniwersytetu Warszawskiego, 
którzy kontynuuj¹ studia za granic¹.

Podsumowuj¹c wyniki dwudziestu edycji konkursu
prof. Zdzis³aw Szyjewski stwierdzi³, ¿e jest to najbardziej presti¿owy 
konkurs z informatyki w Polsce. Jego laureaci zajmuj¹ eksponowane 
stanowiska w gospodarce oraz podejmuj¹ pracê naukow¹ w macie-
rzystych i zagranicznych uczelniach. Doceniaj¹c 20-letni wysi³ek orga-
nizatorów, PTI postanowi³o uhonorowaæ animatorów konkursu dy-
plomami PTI. W imieniu nagrodzonej komisji konkursowej podziê-
kowa³ kol. Zygmunt Mazur. Potem oddano g³os nagrodzonym absol-
wentom. Wiêkszoœæ z nich kontynuuje badania naukowe w dziedzi-
nie, któr¹ podjêli w pracy magisterskiej, maj¹c w najbli¿szej pers-
pektywie przygotowanie doktoratu. Niektórzy bior¹ udzia³ w proje-
ktach ramowych Unii Europejskiej umiejscowionych w ich uczelniach 
macierzystych. Jeden z wyró¿nionych autorów t³umaczy swoj¹ pracê 
na jêzyk angielski, by zainteresowaæ ni¹ oœrodki zagraniczne. Wszyscy 
Panowie maj¹ ambitne plany i optymistycznie patrz¹ w przysz³oœæ.

By³ i czas na wspomnienia. Kol. Zygmunt Mazur z dum¹ stwier-
dzi³, ¿e regulamin, który opracowano 20 lat temu, dotrwa³ do dzisiej-
szego dnia z jedn¹ tylko ma³¹ zmian¹. Przypomnia³ równie¿ historiê 
plakatu pierwszego konkursu, który odby³ siê tu¿ po zawieszeniu 
stanu wojennego, kiedy to jeszcze obowi¹zywa³a cenzura. Urzêdnik 
dopytywa³ siê, co to jest PTI i gdzie plakaty bêd¹ rozpowszechniane. 
Gdy us³ysza³, ¿e w Biuletynie PTI zaniepokoi³ siê, czy to aby nie Pod-
ziemne Towarzystwo Informatyczne organizuje ten konkurs. Warto 
spojrzeæ na ten pierwszy plakat, który reprodukujemy obok, przygo-
towany za pomoc¹ spirytusowego powielacza, który wspó³czesnej 
m³odzie¿y wydawa³by siê zapewne urz¹dzeniem prehistorycznym.

Na zakoñczenie uroczystoœci organizatorzy przewidzieli chwile 
rozkoszy dla podniebienia. Obiektywy aparatów fotograficznych i ka-
mery telewizyjne skierowa³y siê na wspania³y jubileuszowy tort 
(nawi¹zuj¹cy, jak przypomnia³ prof. Dani³owicz, do tortu generalskie-
go przywiezionego do Wroc³awia przez prof. Blikle po wizycie w Pol-
sce genera³a de Gaule'a). Wroc³awska firma, która przygotowa³a tort
na uroczystoœæ, ma d³ugie tradycje, ale idzie z duchem czasu i deko-

ruj¹c swoje rarytasy cukiernicze korzysta nieraz z bran¿y IT: na torcie 
pojawi³o siê logo PTI, które pracownicy pobrali bezpoœrednio z witry-
ny internetowej Oddzia³u! Ceremoniê rozkrawania tortu rozpocz¹³ 
prezes PTI kol. Zdzis³aw Szyjewski. Emocje zwi¹zane z t¹ odpo-

wiedzialn¹ funkcj¹ by³y tak wielkie, ¿e po pierwszym ciêciu odda³ nó¿ 
kol. Hani Mazur, która sprawnie i z wdziêkiem obdzieli³a smako³ykiem 
ca³e zebrane towarzystwo. Tort by³ wyœmienity. By³y te¿ i inne 

prof. prof. Czes³aw Dani³owicz, Zdzis³aw Szyjewski i Zygmunt Mazur

pierwszy plakat konkursu

jubileuszowy tort 

audytorium s³ucha laureata 
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specja³y, którymi zajadali siê wszyscy zaproszeni goœcie, prowadz¹c 
mi³e rozmowy z laureatami - jeœli im siê to uda³o, bowiem bohatero-
wie lutowego popo³udnia byli wprost rozrywani przez dziennikarzy 
prasowych i telewizyjnych.

Historia konkursów PTI na najlepsze prace magisterskie
z informatyki w Internecie

Kol. Pawe³ Mazur z Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PTI podj¹³ siê 
niezwykle trudnego, acz bardzo po¿ytecznego zadania, jakim by³o 
zarchiwizowanie wszystkich danych dotycz¹cych konkursu na stro-

nach internetowych. Pod adresem
http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml

mo¿emy zapoznaæ siê z pracami, jakie w poszczególnych latach by³y 
zg³aszane do konkursu, a tak¿e obejrzeæ statystyki przeprowadzone 
dla poszczególnych uczelni, promotorów, lat, prac nagrodzonych i nie-
nagrodzonych, itp. ZnaleŸæ tam mo¿na równie¿ plakaty kolejnych 
konkursów ³¹cznie z tym pierwszym, powielaczowym, który przed-
stawiamy powy¿ej. Zapraszamy do podró¿y w 20-letni¹ historiê kon-
kursu i gratulujemy Oddzia³owi Dolnoœl¹skiemu tak imponuj¹cego 
dorobku.

Ewa £ukasik

Posiedzenie Zarz¹du G³ównego PTI

Bran¿owy Punkt Kontaktowy

Posiedzenie Zarz¹du G³ównego PTI 17 stycznia 2004

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarz¹du G³ównego PTI 
poœwiêcono omówieniu planowanych na 2004 r. przedsiêwziêæ. 
ZG w podjêtej uchwale jednog³oœnie upowa¿ni³ kol. Borysa Czernie-
jewskiego do prowadzenia w 2004 r. dzia³alnoœci Bran¿owego Pun-
ktu Kontaktowego programów Unii Europejskiej przy PTI. Przedysku-
towano wymagania i zasady wydawania przez PTI certyfikatu „Zarz¹-
dzanie Projektami Informatycznymi". Certyfikacja ma na celu potwier-
dzenie kompetencji kandydata w zakresie zarz¹dzania przedsiê-
wziêciami informatycznymi (ZPI) i jest procesem wieloetapowym
(ze szczegó³ami mo¿na siê zapoznaæ na stronie www.pti.org.pl/
certyfikaty). Ustalono, ¿e pierwsze certyfikaty otrzymaj¹ absolwenci 
Studium Podyplomowego PTI.

ZG powierzy³ kol. Piotrowi Fuglewiczowi zadanie przygotowania me-
rytorycznego XX Jubileuszowych Spotkañ PTI w Mr¹gowie. Omówiono 
równie¿ program zaplanowanych na 2004 r. konferencji. S¹ nimi:

- konferencja Sekcji Problemów Spo³eczeñstwa Globalnej Infor-
macji organizowana przez prof. A. Szewczyk,

- konferencja „Informatyk Zak³adowy”,
- XVI Szko³a Górska PTI,
- VI Krajowa Konferencja In¿ynierii Oprogramowania KKIO.
Nie odbêdzie siê organizowana tradycyjnie przez Ko³o Gdañskie 

konferencja „Zastosowania Informatyki w Rachunkowoœci i Finan-
sach”, ze wzglêdu na pe³ne zaanga¿owanie cz³onków ko³a w przygo-
towanie VI KKIO.

Przyjêto prowizorium bud¿etowe (przyjêcie bud¿etu na rok 2004 
zaplanowano na posiedzenie marcowe ZG).

Oddzia³owi Wielkopolskiemu powierzono powo³anie nowego 
ko³a PTI w Bydgoszczy. Ustalono, ¿e czasopismo „Pro Dialog” bêdzie 
rozsy³ane bezpoœrednio do cz³onków PTI przez wydawnictwo 
NAKOM. Przyjêto jednog³oœnie nowych cz³onków PTI (lista ich naz-
wisk ukaza³a siê w poprzednim numerze Biuletynu).

na podstawie protoko³u Jacka Staworzyñskiego
przygotowa³a E.£.

Bran¿owy Punkt Kontaktowy 
6. PR Unii Europejskiej przy PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne nieprzerwanie od roku 2001 
prowadzi punkty kontaktowe informatycznych komponentów Pro-
gramów Ramowych Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii 
Europejskiej.

W latach 2001-2002 PTI prowadzi³o ogólnopolski, bran¿owy 
punkt kontaktowy programu IST w 5. Programie Ramowym, na co
w roku 2001 uzyska³o dofinansowanie z Komitetu Badañ Naukowych. 
W ramach umowy z KBN zrealizowane zosta³y m.in. cztery spotkania 
informacyjne i brokerskie, w których wziê³o udzia³ w sumie 249 osób. 
KBN pozytywnie oceni³ dzia³alnoœæ punktu.

W 2002 r. kontynuowaliœmy dzia³alnoœæ punktu kontaktowego 
bez wsparcia z KBN, organizuj¹c dnia 1 lutego 2002 r. w Warszawie, 

wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym 5. PR przy Instytucie 
Podstawowych Problemów Techniki PAN, konferencjê pt.: „Polska 
nauka i przemys³ w drodze od 5. do 6. Programu Ramowego”, której 
goœciem honorowym by³ profesor George Metakides, dyrektor Dyrek-
cji E - Essential Technologies and Infrastructures w Dyrekcji Generalnej 
Information Society Komisji Europejskiej. Profesor Metakides by³ laurea-
tem nagrody specjalnej PTI przyznanej w uznaniu za jego udzia³ 
we wprowadzaniu polskiej nauki do struktur europejskich. Doceniono 
wówczas jego aktywn¹ i pomocn¹ polskiej stronie wspó³pracê w proje-
ktach CRIT i CRIT-2, realizowanych w ramach programu Esprit w 4. PR, 
których partnerem by³o PTI. W konferencji uczestniczy³ Minister Nauki - 
przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych - prof. dr hab. in¿. Micha³ 
Kleiber. Równie¿ wspólnie z KPK, podczas XVIII Jesiennych Spotkañ PTI 
w Mr¹gowie zosta³o zorganizowane spotkanie informacyjne dotycz¹ce 
przygotowañ do 6. Programu Ramowego.

laureat I nagrody - mgr Dariusz Dereniowski laureaci
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W 2003 r. PTI prowadzi³o ogólnopolski, bran¿owy punkt kontak-
towy drugiego priorytetu tematycznego - Techniki Spo³eczeñstwa 
Informacyjnego w ramach 6. Programu Ramowego, na co uzyska-
liœmy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (dawny 
KBN). W ramach dzia³alnoœci punktu zorganizowano m.in. cztery 
spotkania informacyjne (trzy wspólnie z KPK 6. PR), w których wziê³o 
udzia³ ³¹cznie 165 osób. Spotkania informacyjne odbywa³y siê przy 
okazji dorocznych konferencji PTI: pi¹tej edycji konferencji „Zastoso-
wania Informatyki w Rachunkowoœci i Finansach” w Juracie, VI kon-
ferencji „Informatyk Zak³adowy” w Kazimierzu Dolnym, XV Górskiej 
Szko³y PTI w Szczyrku i XIX Jesiennych Spotkañ PTI w Mr¹gowie. 

Zgodnie z wnioskiem i umow¹ z Ministerstwem Nauki
i Informatyzacji planowano ponadto zorganizowanie konfe-
rencji pt.: „6. PR a kierunki rozwoju informatyki”. Konferencjê 
zaplanowano na prze³om listopada i grudnia. W celu unikniêcia 
dublowania imprez i organizacji imprez konkurencyjnych,
we wspó³pracy z Krajowym Punktem Kontaktowym 6. PR zo-
sta³a zorganizowana w Warszawie w dniu 13 grudnia 2003 r. 
konferencja „Transport i informatyzacja - innowacje i technolo-
gie”. PTI by³o odpowiedzialne w ca³oœci za organizacjê sesji 
„Informatyzacja”, w której wziê³o udzia³ 80 osób. W ramach 
sesji rozwa¿ano wszystkie „za” i „przeciw” uczestnictwu w pro-
jektach IST 6. Programu Ramowego, pokazuj¹c sukcesy wybra-
nych polskich firm informatycznych uczestnicz¹cych w 5. i 6. PR 
(ITTI sp. z o.o., Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Polska 
Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.), jak 
równie¿ ich pora¿ki. Dyskutowano, czy kierunki wspierane 
przez Komisjê Europejsk¹ s¹ zgodne z kierunkami rozwoju 
œwiatowej informatyki. Prezes Oddzia³u Mazowieckiego - 
Marek Ho³yñski opowiedzia³, jak projekty badawcze finansuje 
siê w Stanach Zjednoczonych. Polscy recenzenci wniosków 
(Ma³gorzata Kalinowska-Iszkowska i Borys Czerniejewski) 
przedstawili swoje spostrze¿enia i uwagi o tym, jakie wnioski 
s¹ sk³adane w Komisji Europejskiej i jak wygl¹da praca recen-
zenta wniosków w Brukseli. Omówiono zasady pisania wnio-
sków o dofinansowanie z 6. PR. W ten sposób w ramach sesji 
zrealizowano program planowanej konferencji „6. PR a kierunki 
rozwoju informatyki”. 

Utworzona zosta³a strona WWW punktu kontaktowego, 
rozbudowano i zmodyfikowano bazê danych wysy³kowych punktu. 
Dzia³alnoœci¹ punktu kieruje ni¿ej podpisany Borys Czerniejewski, 
cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Mazowieckiego z pomoc¹ kierownika 
Biura PTI, kol. Jacka Staworzyñskiego. Krajowy Punkt Kontaktowy 
ceni sobie wspó³pracê z PTI.

W styczniu br. ponownie z³o¿yliœmy w Ministerstwie Nauki i Infor-
matyzacji wniosek o dofinansowanie dzia³alnoœci punktu kontakto-
wego.

Borys Czerniejewski

Dzieñ Informacyjny programu eTEN

10 marca br. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Krajowy 
Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego zorganizowa³y Dzieñ 
Informacyjny programu eTEN. Program eTEN jest programem Unii 
Europejskiej, którego celem jest wspieranie i przyspieszanie rozwoju 
spo³eczeñstwa informacyjnego i przeciwdzia³anie rosn¹cym dyspro-
porcjom w ró¿nych regionach Unii Europejskiej tak, aby wyelimino-
waæ tworzenie podklas informacyjnych. eTEN wspiera finansowo 
wprowadzanie na rynek unijny us³ug lub aplikacji dzia³aj¹cych w sie-
ciach telekomunikacyjnych. Celem dzia³añ realizowanych pod pojê-
ciem eTEN (Trans Europe Network Policy) jest umo¿liwienie obywa-
telom UE pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ Euro-
pa bez granic. Przedmiotem dofinansowania mog¹ byæ us³ugi realizu-
j¹ce zadania publiczne z obszaru e-administracji, e-zdrowia, elektro-
nicznej walki z alienacj¹ spo³eczn¹ (eInclusion), nauczania na odle-
g³oœæ, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, itp. W ramach tego pro-
gramu mo¿na finansowaæ do 50% kosztów badañ rynkowych przed 
wprowadzeniem przedsiêwziêcia na rynek oraz 10% pozosta³ych 
kosztów. Program jest adresowany do instytucji rz¹dowych, samo-
rz¹dowych oraz firm prywatnych. O bli¿sze informacje prosimy 
zwracaæ siê do Krajowego Punktu Kontaktowego www.6pr.pl oraz 
do Bran¿owego Punktu Kontaktowego przy PTI.

Jacek Staworzyñski
oraz http://www.kbn.gov.pl

wyjaœnienie

Impresje Mr¹gowskie 2003 - wyjaœnienie

W opublikowanym w poprzednim numerze Biuletynu tekœcie
o ostatnich spotkaniach mr¹gowskich zawar³em kuluarowe informa-
cje zwi¹zane z kontrowersyjnym wyk³adem prof. fizyki Micha³a Gry-
ziñskiego, a w szczególnoœci wspomnia³em o rzekomych dzia³aniach 
prof. £ukasza Turskiego. Oœwiadczam, ¿e poza tym, i¿ prof. £ukasz 

Turski jest uznanym i szanowanym fizykiem kwantowym, nie mia³ on 
nic wspólnego z dan¹ spraw¹. W zwi¹zku z tym prof. £ukasza Tur-
skiego, kilkukrotnego goœcia naszych spotkañ mr¹gowskich, wspa-
niale prezentuj¹cego na nich osi¹gniêcia wspó³czesnej fizyki kwan-
towej, przepraszam.

Janusz Doro¿yñski

Klub Informatyka w Warszawie

Telewizja w Klubie Informatyka

Marcowe „telewizyjne” spotkanie Warszawskiego Klubu Infor-
matyka mia³o zadziwiaj¹co du¿¹ ogl¹dalnoœæ, w porywach naliczy-
liœmy 35 osób. Cieszymy siê bardzo z obecnoœci reprezentantów PTI
z Górnego i Dolnego Œl¹ska, zaœ obecnoœæ cz³onków ISOC uwa¿amy 
ju¿ za oczywist¹, choæ rzecz jasna mi³¹.

Pierwszy z naszych goœci, Krystyna Rudowska, opowiedzia³a nam 
- a nawet pokaza³a na ekranie - jak dzia³a Akademicka Telewizja 
Naukowa. ATVN (www.atvn.pl) jest m³odym internetowym kana³em 
telewizyjnym dzia³aj¹cym przy ICM. Co wa¿ne - jest kana³em bez-
p³atnym i takim ma pozostaæ. Realizuje oko³o 20 nowych programów 
miesiêcznie, a w jego archiwum mo¿na dziœ znaleŸæ ponad 500 pro-
gramów edukacyjnych, przeznaczonych dla ró¿nych grup odbiorców. 
Z pewnym zdziwieniem przyjêliœmy informacjê, ¿e najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ ciesz¹ siê programy weterynaryjne, ale taka jest prawda. 
Archiwum ATVN jest równie¿ bezp³atne i ogólnodostêpne, mo¿na
w ka¿dej chwili wyszukaæ i obejrzeæ dowolny ze znajduj¹cych siê
w nim programów. Wydaje siê, ¿e model dzia³ania ATVN jeszcze siê 

nie skrystalizowa³, aktualnie telewizja jest dotowana przez Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji, zaœ pocz¹tki dzia³alnoœci by³y finanso-

wyst¹pienie Krystyny Rudowskiej



Biuletyn

6 Polskie Towarzystwo Informatyczne

nr 3–4/210–211   rok XXIII   marzec–kwiecieñ 2004 

wane ze œrodków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej. ATVN 
ogl¹dane jest nie tylko w Polsce, tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ progra-
mów posiada równie¿ wersjê angielsk¹ (ostatnio t³umaczenia na an-
gielski wykonywane s¹ przez MSZ).

Marek Ho³yñski wyst¹pi³ jako drugi z goœci spotkania klubowego
i stara³ siê jak móg³ zaspokoiæ nasz¹ ciekawoœæ zwi¹zan¹ z nowymi 
technologiami w TVP. Przedstawi³ trzy strategiczne kierunki rozwoju 
telewizji. Pierwszy to cyfryzacja, która obejmuje nie tylko cyfrow¹ 
emisjê, ale ca³y ci¹g produkcyjny od rejestrowania materia³ów kame-
rami cyfrowymi, ich edycjê, monta¿, automatyczn¹ ramówkê, po na-
dawanie i archiwizacjê. Drugim jest telewizja wysokiej rozdzielczoœci 
(HDTV), która ma szanse staæ siê popularnym standardem. Trzecim 
kierunkiem jest telewizja interaktywna, pozwalaj¹ca na otrzymywa-
nie poszczególnych audycji zgodnie z ¿¹daniami widza.

W czêœci rozrywkowej uczestnicy podzieleni na trzy zespo³y 
uk³adali scenariusz do telenoweli - tu dowolnoœæ by³a doœæ du¿a, 
jedynym warunkiem by³o, aby jeden z bohaterów by³ maniakiem 
komputerowym. Podczas prezentacji opracowanego scenariusza na-
le¿a³o odegraæ jedn¹ scenkê filmu, przerwan¹ spotem reklamowym 
na tematy oko³oinformatyczne. Jury, po burzliwej dyskusji, pierwsz¹ 
nagrodê przyzna³o zespo³owi dowodzonemu przez Bogdana Mizer-
skiego. Ka¿dy ze zwyciêzców otrzyma³ dorodnego ananasa (nagrody 

ECDL w Mykanowie

4 lutego w Mykanowie (powiat czêstochowski, woj. œl¹skie) 
odby³o siê uroczyste otwarcie Gminnej Pracowni Internetowej dzia³a-
j¹cej przy Gminnym Oœrodku Kultury i Bibliotece Gminnej w Mykano-
wie. Pracownia powsta³a przy udziale finansowym funduszy gmin-
nych, sponsorów oraz programów Unii Europejskiej. Na uroczystoœæ 
zostali zaproszeni przedstawiciele w³adz Polskiego Towarzystwa In-
formatycznego: prezes Oddzia³u Górnoœl¹skiego PTI dr in¿. Janusz 
Grabara oraz cz³onek komisji rewizyjnej OG PTI mgr in¿. Jaros³aw £a-
peta. W uroczystoœci uczestniczyli:

• Miros³aw Wilk - g³ówny specjalista z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej, który reprezentowa³ pani¹ minister 
Danutê Hübner - prezes Funduszu,

• Andrzej Kwapisz - cz³onek zarz¹du, reprezentowa³ starostê po-
wiatu czêstochowskiego - Ireneusza Skubisa,

• Anna Gurtman - przewodnicz¹ca Rady Gminy Mykanów,
• Krzysztof Smela - wójt gminy Mykanów,
• Jacek Staniewski - zastêpca wójta gminy Mykanów,
• radni gminy Mykanów

oraz sponsorzy, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, so³tysi oraz uczniowie 
Liceum Plastycznego w Czêstochowie. Przyby³ych powita³a muzyk¹ 
kapela ludowa „Rybnianie”. Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
w Mykanowie, pan Krzysztof Polewski, przedstawi³ genezê powsta-
nia oraz sposoby finansowania Gminnej Pracowni Internetowej
w Mykanowie. Ju¿ w grudniu 2003 r. nawi¹zano wspó³pracê pomiê-
dzy Jurajskim ko³em PTI w Czêstochowie a w³adzami gminy Myka-
nów. Wspó³praca zaowocowa³a sfinansowaniem przez gminê dziesiê-
ciu kart EKUK dla przedstawicieli Urzêdu Gminy, m.in. wójta i jego 
zastêpcy,  pracowników maj¹cych ci¹g³y kontakt z komputerem oraz 

dla dyrektorów szkó³. Prezes OG PTI dr in¿. Janusz Grabara i Jaros³aw 
£apeta, egzaminator ECDL, omówili cele i zasady uzyskiwania ECDL 
oraz wrêczyli karty EKUK, które otrzymali:

• Krzysztof Smela  - wójt gminy Mykanów,
• Jacek Staniewski - z-ca wójta gminy Mykanów,
• Jacek Grabiñski - pracownik Urzêdu Gminy w Mykanowie,
• Anna Rusek - pracownik Urzêdu Gminy w Mykanowie,
• Marzanna Figza³ - dyrektorka Szko³y Podstawowej w Starym Ko-

cinie,
• Alina Mazoñ - dyrektorka Szko³y Podstawowej w Lubojnie,
• Ma³gorzata Chodecka - dyrektorka Szko³y Podstawowej w Sta-

rym Cykarzewie,
• Waldemar M¹drzyk - dyrektor Szko³y Podstawowej w Starym 

Broniszewie,

przeciêcia wstêgi dokonuje Miros³aw Wilk

wyst¹pienie Marka Ho³yñskiego

ufundowa³a firma myIT). Jury wyró¿ni³o te¿ spot reklamowy w wyko-
naniu Borysa Stokalskiego (jego talent wyraŸnie siê marnuje!).

http://www.pti.org.pl/om
fotografie: Zygmunt Gutowski

po wrêczeniu EKUK

ECDL



PTI na Mazowieckim Forum Samorz¹dowym w Ryni

W dniach 18-20 marca 2004 r., w Wojskowym Domu Wypoczyn-
kowym w Ryni nad Zalewem Zegrzyñskim odby³o siê MAZOWIECKIE 
FORUM SAMORZ¥DOWE „e-GMINA”. Myœl¹ przewodni¹ Forum 
by³a informatyzacja jednostek samorz¹du terytorialnego w œwie-
tle przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Patronat honorowy 
obj¹³ Józef Oleksy, wicepremier, Minister Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji. Przedstawiciele gospodarzy Mazowsza - wojewody i mar-
sza³ka czynnie uczestniczyli w sesjach plenarnych. Obs³ugê informa-
tyczn¹ z ramienia wojewody sprawowa³ Wojewódzki Oœrodek Infor-

matyki z Warszawy - WOI, wraz ze swoimi oddzia³ami terenowymi
w Ciechanowie, P³ocku, Radomiu i Siedlcach. Poza sesjami plenarny-
mi i stolikami eksperckimi, po raz pierwszy odbywa³y siê zajêcia war-
sztatowe w zespo³ach, na których ka¿dy z uczestników mia³ okazjê 
samodzielnej pracy przy komputerze. Liderzy samorz¹dowi - czyli pre-
zydenci miast, burmistrzowie i wójtowie bardzo chêtnie z tej formy 
korzystali.

Sesje plenarne rozpoczêli przedstawiciele rz¹du. Wiceminister 
Nauki i Informatyzacji Wojciech Szewko przedstawiaj¹c strategiê rz¹-
du w zakresie informatyzacji jednostek samorz¹du terytorialnego, 
miêdzy innymi wskaza³ na wa¿ne aspekty projektu ustawy o infor-
matyzacji jednostek pe³ni¹cych funkcje publiczne. Nastêpnie, w imie-
niu Polskiego Towarzystwa Informatycznego - PTI, Marek Mi³osz - 
Ogólnopolski Koordynator ECDL - wspaniale przekaza³ ideê i cele 
Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych. Wyg³o-
si³ wyk³ad zatytu³owany: „Certyfikat umiejêtnoœci komputerowych 
przepustk¹ do e-Europy”. Temat tego wyk³adu praktycznie by³ 
realizowany na warsztatach, zaœ w rozmowach kuluarowych z pra-
cownikami WOI - cz³onkami PTI, omawiano sposób realizacji tej 
idei.
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• Anna Radecka - dyrektorka Gimnazjum w Mykanowie,
• Adam Jaros - dyrektor Gimnazjum w Czarnym Lesie.
Wójt gminy Mykanów podziêkowa³ w imieniu osób, które otrzy-

ma³y EKUK. Podkreœli³, ¿e jest zaszczytem, a jednoczeœnie wielkim 
wyzwaniem rozpoczynaæ akcjê propagowania idei ECDL wœród samo-
rz¹dów lokalnych w swojej gminie, powiecie, a nawet kraju. Symbo-

licznego przeciêcia wstêgi dokonali Miros³aw Wilk (na zdjêciu), 
Krzysztof Smela i Anna Gurtman. W nowo otwartej pracowni jest 
szeœæ stanowisk komputerowych z dostêpem do internetu, drukarka 
atramentowa A3, drukarka laserowa A4 i skaner, docelowo bêdzie 
dziesiêæ stanowisk.

Jaros³aw £apeta

PTI w Ryni
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Z pozosta³ych sesji na podkreœlenie zas³uguje wspólne przedsiê-
wziêcie, jakim jest budowa portalu Wrota Mazowsza. W celu reali-
zacji tego przedsiêwziêcia wczeœniej zosta³o podpisane porozumienie 
pomiêdzy wojewod¹ a marsza³kiem.

Zajêcia warsztatowe w zespo³ach rotacyjnych bardzo o¿ywi³y 
atmosferê Forum. W sali, w której odbywa³a siê symulacja kompu-
terowa e-Urzêdu, kadra kierownicza miast i gmin z 30 komputerów 
jednoczeœnie wprowadza³a pisma do urzêdu i œledzi³a procedurê ich 
za³atwiania. Symulacja odbywa³a siê na zasobach Urzêdu Miasta 
P³oñska, który pracuj¹c z profesorem Zenonem Biñkiem, jest w trakcie 
dostosowywania urzêdu do elektronicznej obs³ugi interesanta. 
Koncepcjê e-Urzêdu omówili równie¿ przedstawiciele firmy ARAM 
z Warszawy oraz firmy ZETO z Koszalina. Pani Sarcotti podjê³a próbê 

zademonstrowania obs³ugi klienta w czasie rzeczywistym korzystaj¹c 
z obs³ugi e-Urzêdu - merostwa we Francji. W innych salach, gdzie 
zapewniono szerokopasmowy dostêp do internetu, przy 20 kompu-
terach, uczestnicy surfowali po interecie odwiedzaj¹c miejsca, które 
odpowiada³y tematowi warsztatów: „Interent jako narzêdzie zarz¹-
dzania urzêdem”. W kolejnej sali, przy 20 komputerach odbywa³a siê 
symulacja nauczania na odleg³oœæ - e-learning.

Obecnoœæ na Forum Jerzego Nowaka - Sekretarza Generalnego 
PTI oraz Andrzeja Króla - Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej 
Zarz¹du G³ównego PTI, uœwiadomi³a uczestnikom rolê informatyki, 
jako g³ównej si³y wyporu do zastosowania i rozwoju nowoczesnej 
organizacji i zarz¹dzania urzêdem. W rozmowach kuluarowych 
przedstawiciele PTI, oprócz sympatycznej atmosfery wzbudzili 
œwiadomoœæ, i¿ technologie informatyczne prawid³owo zastosowa-
ne podnosz¹ jakoœæ obs³ugi klienta oraz pracy urzêdnika. Organiza-
torem tego bardzo po¿ytecznego Forum by³a Mazowiecka Wszechni-
ca Obywatelska i EDYTOR S.A. 

Barbara Jank koordynator ds. marketingu 
Wojewódzkiego Oœrodka Informatyki w Warszawie

we wspó³pracy z Tadeuszem Bukowskim 
- kierownikiem WOI w Ciechanowie

Jerzy Nowak i Andrzej Król wœród organizatorów 

zajêcia warsztatowe

wójtowie na sesji plenarnej
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Przyjêci w Oddziale Dolnoœl¹skim PTI 9 III 2004

1. Wojciech Borzestowski – Wroc³aw
2. Leszek Marciaszek – Wroc³aw

Przyjêci na posiedzeniu ZG 18 III 2004

3. Joanna Barszcz – Toruñ
4. Grzegorz Borowiak – Toruñ
5. Norbert Brzeziñski – Nowogard
6. Miko³aj Bystroñski – Szczecin
7. Grzegorz Cysewski – Gdañsk
8. Dariusz Czekan – Koszalin
9. Robert Dro¿d¿yñski – Choszczno

10. Micha³ Dudkiewicz – Przysiek

11. Piotr Filipiuk – Szczecin
12. Piotr £adny – Szczecin
13. Tomasz Norek – Szczecin
14. Sebastian Piotrowski – Szczecin
15. Karolina Sawicka – Golub-Bobrzyñ
16. Adam Stecyk – Szczecin
17. Andrzej Szostek – Police
18. Tomasz Waszkinel – Szczecin

mistrzostwa narciarskie

V Mistrzostwa Polski Informatyków 
w Narciarstwie Alpejskim 

21 lutego odby³y siê w Zakopanem V Mistrzostwa Polski Informa-
tyków w Narciarstwie Alpejskim. Impreza ma ju¿ swoj¹ tradycjê 
i grupê zagorza³ych uczestników.

Pogoda w tym roku by³a dobra, s³oneczna i mroŸna. Niestety, 
uda³o siê rozegraæ tylko jeden przejazd, póŸniej z powodu wiatru 
wyci¹g na Hali G¹sienicowej zosta³ zamkniêty. W zawodach uczestni-
czy³o 136 osób, a wiêc istotnie wiêcej ni¿ w zesz³ym roku. Najwiêksze 
emocje by³y przy og³aszaniu wyników dru¿ynowych. Zwyciê¿y³a, 
podobnie jak w ubieg³ym roku, dru¿yna BPSC, ale druga w kolejnoœci 
ekipa Rodan Systems straci³a tylko 0,3 punkta do zwyciêzcy. Naj-
szybszy by³ pan Krzysztof Czaiñski z IMM. W tym roku na starcie 
zabrak³o pana Jerzego Laube, który rok temu wygra³ w kategorii 
mê¿czyzn powy¿ej 50 lat. Szykowa³ siê na te zawody, ale choroba 
uniemo¿liwi³a start. Barwy PTI samotnie reprezentowa³ prezes 
Zdzis³aw Szyjewski. Wielu cz³onków PTI wola³o reprezentowaæ 
swoje macierzyste firmy. Wœród uczestników by³ tak¿e Cz³onek 
Honorowy PTI, by³y prezes, prof. Andrzej J. Blikle.

Po zawodach uczestnicy komentowali swoje wra¿enia przy grza-
nym winie w restauracji Jaworzynka w KuŸnicach. Wieczorem o godzi-
nie 20:00 spotkaliœmy siê w karczmie Czarci Jar, gdzie odby³o siê 
oficjalne og³oszenie wyników, wrêczenie dyplomów i pucharów oraz 

losowanie nagród pocieszenia. Organizacj¹ zawodów zajmowa³ siê 
bardzo sprawnie pan Krzysztof Wysocki z Rodan Systems. Mimo 
z³amanej rêki by³ zawsze na miejscu, a tak¿e przysporzy³ punktów 
swojej dru¿ynie w zawodach. 

Jacek Staworzyñski
fotografie: Asp.pl - patron medialny mistrzostw

konkursowy zjazd

na stoku

uroczystoœæ wrêczenia dyplomów

nowi cz³onkowie PTI
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