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Drogi ZG
30.11 przeprowadzono II seminarium historii informatyki w Polsce,
10.12 ‐ będzie III w Pol. Ślaskiej ‐ organizuje OGS, A prelegentami będą: prof. A. Grzywak, dr K. Żymełka (PRS‐4), dr K.
Zioło i mgr J.Nowak Oraz przedstawiciele wydziałów Informatyki i Matematyki.
Skłania mnie to wyrażenia następującej opinii ‐ Obecnie tylko PTI próbuje uratować wiedze o dziejach informatyki i
przemysłu komputerowego.
Działania Muzeum Techniki sa nieznaczne (mimo, że maja ok. 40 komputerów ‐ nikt w Polsce nie ma R‐32),
pojawiają się ruchy amatorskie (muzeum w Katowicach, Fora internetowe głownie wokół gier skupione).
Brak zdecydowanych działań uczelni (nieliczne ślady w muzeum PW i UJ), PAN i IPIPAN.
Nie potrafiliśmy przez minione lata uhonorować twórców informatyki.
W związku z tym wnoszę o przyznanie skromnych nagrod w postaci Medalu XXX‐lecia (jeszcze ważny, o ile są):
‐ Wydziałowi WEiTI oraz Instytutowi Informatyki PW ‐za całokształt,
‐ IMM Warszawa (Marek ‐ nie czytaj tego),
W kolejce stoją również ‐ Pol. Wroc, Śląska, Gdańska (pol. Wroc. może otrzymać w trakcie konkursu prac mgr)
Spośrod osób:
‐ prof. Andrzej Grzywak ‐ członek założyciel (niestety potem się wycofał) i wieloletni przewodniczący jury PTI na
Softarg Katowice
‐ dr inż. Krystian Żymełka ‐ za konstrukcję minikomputera MKJ‐28/RS‐4
(te dwa chętnie zapowiem na seminarium 10.12 o ile będzie decyzja do piątku)
‐ mgr inz Elzbieta Jezierska‐Ziemkiewicz ‐ Paryz; gł. Konstruktor K‐202 i paru innych
(będzie w Warszawie po 8.12 ‐ jesteśmy umówienie w gronie na 14.12)
‐ prof. Thanasis Kamburelis ‐ Kreta ‐ nie musze przedstawiać; Rownolegle zgłaszam wniosek o wystąpienie do zjazdu
o przyznanie mu tytułu członka honorowego PTI
Celowe i konieczne jest przyznanie tych medali innym zasłużonym osobom ‐ jestem gotow przygotować wstepna
listę do konsultacji z Markiem Hołyńskim
Uzasadnienie ww propozycji jestem gotow przedstawić na posiedzeniu ZG 15.12
Z poważanie
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* Lista dyskusyjna tylko członków ZG PTI i dyrektora generalnego PTI oraz OK ECDL
* Informacje o li cie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/el‐zg‐uipse
* Zakres listy: głosowania elektroniczne, sprawy przeznaczone wyłšcznie dla ZG PTI oraz poufne sprawy handlowe
ECDL‐a
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