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D ążymy do tego, aby praktyczne osiągnięcia
informatyki znalazły powszechne zastosowanie

w szkołach z pożytkiem dla uczniów, nauczycieli
i rodziców. W tym celu dostarczamy spójnych metod
i środków wspierających prowadzenie szkoły oraz
jej nadzorowanie przez organy nadrzędne.

10 lat budowania firmy VULCAN minęło
bardzo szybko. Jubileuszowy numer BI
jest przede wszystkim spojrzeniem
wstecz. Grono Czytelników BI rośnie –
nie wszyscy pamietają „vulcaniczne” po−
czątki, dlatego zdecydowaliśmy się za−
mieścić reprint pierwszego numeru BI
zatytułowanego „Zarządzanie szkołą”
z 1992 roku. Mam nadzieję, że zawarte
w nim treści (wzbogacone o aktualne ko−
mentarze) i wspomnienia ludzi związa−
nych z firmą od dawna, będą świadec−
twem konsekwencji naszej pracy na rzecz
wprowadzenia nowoczesnej technologii
do polskich szkół.

Tak się składa, że na mojej osobistej
taśmie wspomnień widzę przede wszytkim
sylwetki i twarze moich współpracowni−
ków, tych z którymi zaczynałem i tych, któ−
rzy do nas dołączyli i dziś współtworzą
VULCAN. Odkurzając dzieje, starałem się
pokazać Państwu naszą firmę nieco od
kuchni. Front (w każdym rozumieniu tego
słowa) stanowiło zawsze tworzenie opro−
gramowania. Poczytajcie Państwo, jak się to
odbywało – Lesław Otręba i Jan Zięba spi−
sali dla Państwa anegdoty, przeżycia i refle−
ksje z tym związane. Szczególny wycinek tej
działalności, rodzący wiele emocji, to pro−
dukcja programów edukacyjnych. O najwa−
żniejszych okolicznościach i przełomowych
momentach w rozwoju tego działu opro−
gramowania opowiada jego wieloletni szef,
a dziś prezes firmy VULCAN MEDIA –
Leszek Lewoc (w rozmowie z Małgorzatą
Sapińską).

Z zewnątrz przyglądał się naszym po−
czynaniom Zdzisław Płoski. Co utkwiło mu
w pamięci? – mogą się Państwo dowiedzieć
z artykułu „ Jeden jest taki VULCAN...”.

Zmiany, którym podlegała firma w cią−
gu minionego dziesięciolecia, ukierunko−
wane były na utrzymanie wysoko poprze−

czki – dla Państwa chcemy wciąż  być pier−
wsi: w rozwiązywaniu coraz to nowych za−
gadnień i pod względem jakości propono−
wanych produktów. Doprowadziło to do
specjalizacji firmy, czego symbolicznym
wyrazem jest zmiana podpisu pod nazwą
VULCAN w naszym znaku firmowym.
„Oprogramowanie komputerowe” ustąpiło
miejsca  „zarządzaniu oświatą”, wspoma−
ganemu rzecz jasna komputerowo.

W 1998 roku VULCAN jest już dojrzałym
przedsiębiorstwem, dysponującym znacz−
nym potencjałem. Mamy ambicje jak najle−
piej służyć polskiej oświacie, nie tylko z po−
wodu naszych korzeni. Dlatego nie ogra−
niczamy się wyłącznie do produkcji pro−
gramów komputerowych. Pragniemy po−
głębiać swą wiedzę o oświacie w sposób
metodyczny i gromadzić doświadczenia,
z myślą o ich uogólnianiu i szerokim roz−
powszechnianiu. Zależy nam na tym, aby
praktyka dobrej roboty, w tym dobrego
zarządzania, rozpowszechniła się w pol−
skiej oświacie. Rozsądnie zastosowana in−
formatyzacja jest w stanie Państwu w tym
pomóc.

W roku naszego skromnego jubileuszu
szczególnie ucieszyło nas sklasyfikowanie
firmy na pierwszym miejscu listy krajowych
producentów oprogramowania dla służb pu−
blicznych – w raporcie „Teleinfo 500” za rok
1997. Pozycja ta jest dowodem, iż oświata
to bardzo ważny element służb publicz−
nych. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki Wam.

Feliks Sapiński

Prezes Zarządu
spółki z o.o. VULCAN
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Feliks Sapiński

Tylko 10 lat i aż dziesięć...

Ani się obejrzeliśmy, jak firmie VULCAN
stuknęło 10 lat. I choć w porównaniu
z takim np. Wedlem czy Microsoftem cią−
gle jesteśmy firmą „w krótkich spoden−
kach”, to jednak trudno się oprzeć myś−
li, że przecież w informatyce dziesięcio−
lecie to cała epoka. Spróbuję zatem na
chwilę cofnąć się w czasie i odgrzebać
w pamięci te nieco przykurzone dzieje.

nieniu od nas, uprawnienia elektryka,
niezbędne do uzyskania zezwolenia  Izby
Rzemieślniczej na prowadzenie dzia−
łalności gospodarczej w branży elektro−
niczno−informatycznej. Tak, tak – były
to jeszcze czasy, gdy jedyną formą „pry−
watnej inicjatywy” dopuszczoną przez
państwo była działalność rzemieślnicza.

W domu i pod czujnym
Dwaj koledzy i chęć szczera
Gdy w lipcu 1988 roku rejestrowaliśmy
wraz z kolegą Adamem Rynarzewskim
(tak jak ja wówczas, nauczycielem przed−
miotów zawodowych w Zespole Szkół
Elektronicznych we Wrocławiu) spółkę
w sądzie, nie zdawałem sobie do końca
sprawy z tego, na co się porywamy. Nasz
zamysł był jasny: chcieliśmy po prostu
pisać programy komputerowe, których
brakowało nam jako młodym nauczy−
cielom, mającym ambicję pokazać
młodzieży, do czego naprawdę może
służyć komputer. Pracując w, bądź co
bądź, jednej z przodujących naów−
czas szkół w mieście, widzieliśmy
i inne potrzeby. Wcześniej próbowa−
liśmy pisania i rozpowszechniania
programów pod szyldem Ogól−
nopolskiej Fundacji Edukacji Kom−
puterowej, co spowodowało na−
wet, iż przez pewien czas byłem
jednym z jej dyrektorów. Jednak−
że taka forma organizacyjna nie
sprawdziła się i trzeba było
wziąć sprawy w swoje ręce.

Pierwszym prezesem za−
rządu spółki został Zbigniew
Dąbrowski, także nauczyciel
ze szkoły, w której pracowa−
liśmy, posiadający, w odróż−

dyrektorskim okiem
Okres pionierski firmy to były spotka−
nia w moim mieszkaniu i programowa−
nie w domach. Korzystaliśmy także
z wyposażonej w komputery Elwro 800
Junior pracowni Zespołu Szkół Elek−
tronicznych. Ba, nie mogliśmy się cza−
sem doczekać dzwonka kończącego lek−
cje. Było to bowiem jedyne dostępne
dla nas miejsce, gdzie mogliśmy
przetestować nie zawsze determini−
styczną pracę naszych programów
w sieci (kto poznał sieć Junet, ten wie,
o co chodzi). Musiało to w końcu
wzbudzić zainteresowanie dyrektora
naszej szkoły – Mieczysława Ziemby,
gdyż  zdarzało się nierzadko, że światło
w pracowni świeciło się do późnej
nocy. Zdołaliśmy jednak rozproszyć
jego obawy, że to działalność wywro−
towa, demonstrując mu pierwszy nasz
poważny produkt – zestaw programów
narzędziowych i przekazując na jego
ręce egzemplarz z podziękowaniami
dla szkoły.

Jak z Juniora czyniliśmy komputer
Z nieodgadnionych przyczyn produ−
kowane przez państwowego molocha
komputery Elwro 800 Junior – przejaw
polskiej myśli technicznej w obudowie

SPISANE NA VULCANIE
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od organków wypuszczano na rynek
z bardzo skromnym zasobem opro−
gramowania. Czyżby w wyniku zafascy−
nowania telewizyjną audycją „Zrób to
sam” żywiono nadzieję, że „Polak po−
trafi” sam oprogramować sobie kompu−
ter? Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, ale
i nauczycieli, podjęło zresztą takie pró−
by; była to jednak na ogół twórczość
amatorska. Przodujące szkoły zaś, któ−
rym udało się zdobyć Juniory z central−
nego rozdzielnika MEN, szczególnie
potrzebowały profesjonalnego, możli−
wie niezawodnego oprogramowania,
nadającego się na zajęcia informatycz−
nych kół zainteresowań czy później −
lekcje informatyki. Trzeba dodać, że
były to w Polsce czasy, gdy informaty−
cy pisali programy przede wszystkim na
konkretne zamówienie. W tym przy−
padku zleceniodawcy nie było (Zakłady
Elwro nie wyrażały zainteresowania),
nikt się więc do roboty nie palił. Nam
wydawało się to ważne, podjęliśmy
więc prace koncepcyjno−programisty−
czne na własne ryzyko. Zaczęliśmy od
programów narzędziowych na Juniora,
pisanych przez nierozłączną wtedy parę
entuzjastów programowania w języku
maszynowym: Piotrów – Schmidta i Wol−
tera. Z tamtych czasów pozostała gdzieś
na dnie szuflady dyskietka z pokaźną
dziurą zrobioną gwoździem, do której
nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń fabry−
czny program formatujący. Był to zaiste
przygważdżający argument za kup−
nem przez MEN naszego programu,
wielokrotnie szybszego i skutecznie
oznaczającego uszkodzone sektory.
Zyskaliśmy zainteresowanie tym, co ro−
bimy. Co jakiś czas jeździłem do War−
szawy, aby poinformować najważniej−
szych wtedy urzędników w MEN od in−
formatyki: Zbigniewa Rogowskiego
i Krzysztofa Święcickiego o postępach
prac. Często zdarzało się, że dyskietkę
z najnowszą wersją programu, który
chcieliśmy zaprezentować odbierałem
od kolegów−programistów na dworcu,
tuż przed odjazdem pociągu do Warsza−
wy. A były to także programy użytkowe:

baza danych VBASE, arkusz kalku−
lacyjny VCALC (oba napisane przez Jar−
ka Danielskiego), edytor graficzny
VGRAPH Mariusza Kitzola i VSYS –
symulator systemu operacyjnego CP/M
napisany przez Marcina Ulaneckiego.
Ten ostatni program, eliminujący potrze−
bę używania przeciążonych i zawodnych
napędów dyskowych, potrzebny był do
przeprowadzania zajęć dydaktycznych
z podstaw systemu operacyjnego. Poza
tym mieliśmy ambicję tworzenia na kom−
putery 8−bitowe programów podobnych
do tych, których używano w Polsce od
niedawna na komputerach PC. W efek−
cie dość szybko odnieśliśmy sukces,
polegający na sprzedaży Ministerstwu
Edukacji Narodowej zestawów pro−
gramów na komputer Elwro 800 Junior.

To była maszyna!
W tym pierwszym okresie wielu ludzi,
głównie informatyków, nie traktowało
nas poważnie, gdyż zajmowaliśmy się
„niepoważnym” komputerem szkol−
nym. Jednak już w pierwszym roku
działalności na wyposażeniu firmy
znalazł się pierwszy PC. Był to kompu−
ter klasy IBM AT. Wtedy był to wydatek
odpowiadający cenie małego fiata, toteż
aby było taniej, mój przyjaciel przywiózł
go z Niemiec w częściach. Już nigdy
później nie przeżywałem takich emocji
związanych ze złożeniem i uruchomie−
niem komputera (a działo się to aku−
rat w sądny dzień przeprowadz−
ki!). Pierwszy „poważny” kom−
puter pracował osiem lat. Na−
dal jest na chodzie – może
trafi do muzeum firmy
VULCAN? Rozwój infor−
matyki – w konfron−
tacji z jego niewiel−
ką pamięcią, szyb−
kością procesora
i pojemnością dys−
ku – sprawił, że
nie nadaje się już
w tej chwili nawet
do najprostszych
prac biurowych.

SPISANE NA VULCANIE
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W sukurs dydaktyce
Wiele osób pytało mnie, dlaczego za−
braliśmy się akurat za oświatę? Odpo−
wiedź jest prosta – wywodziliśmy się ze
szkoły, mieliśmy świadomość jej nie−
doskonałości, a byliśmy na tyle młodzi
i pełni entuzjazmu dla techniki kompu−
terowej, że wierzyliśmy, iż komputery
zrewolucjonizują nauczanie wielu przed−
miotów. Dlatego najważniejsze dla nas
były początkowo programy edukacyjne.
Liczyliśmy na to, że jeśli będą ciekawe,
to zostaną przyjęte przez nauczycieli
z zapałem. Stąd wzięły się pomysły gier
dydaktycznych, programów do aktyw−
nej nauki języków itp. Cóż, romantyczne
złudzenia okresu pionierskiego...

zmian w szkołach wymaga czasu, a nad−
to cierpliwości i konsekwencji w dzia−
łaniu.
Po czwarte – wierzymy w człowieka i je−
go mądrość; o wiele trudniej jest wie−
rzyć w racjonalność mechanizmów biu−
rokratycznych. Stąd m.in. decyzja, aby
pożytki z używania programów do zarzą−
dzania szkołami uświadamiać samym
bezpośrednio zainteresowanym.

Jak kropla drąży kamień...
Pozostaliśmy jednak wierni szkolnictwu
ze świadomością, że jeśli nie uda nam
się wszystkich zarazić romantyzmem, to
może mozolna, pozytywistyczna praca
u podstaw odniesie skutek. Dlaczego
wybraliśmy tak trudną drogę? Z perspe−
ktywy czasu odpowiem tak:
Po pierwsze – znaliśmy się na szkołach.
Jednak te lata układania planu lekcji, or−
ganizowania egzaminów, matur, robie−
nia inwentaryzacji, wykłócania się
z księgową itp. przyniosły wiele ob−
serwacji i doświadczeń.  Dyspono−
waliśmy połączeniem wiedzy in−
formatycznej ze znajomością po−
trzeb oświaty – czymś znacznie
cenniejszym od sumy obu
składników.
Po drugie – byliśmy świado−
mi, że rynek oświatowy ma
pewne zalety, np. istnieje
określona liczba poten−
cjalnych klientów o po−
wtarzalnych potrze−
bach (rynek jest dość
stabilny).
Po trzecie – byli−
śmy uparci, bo
wiedzieliśmy, że
wprowadzanie
jakichkolwiek

Firma ludźmi stoi
Wielokrotnie zastanawiałem się, dla−
czego VULCANOWI się udało. Otóż –
w takiej firmie jak nasza – najważniej−
si są ludzie. Wiele osób – po bliższym
poznaniu nas – pyta: jak to się stało, że
powstała tak zgrana i kompetentna
drużyna? To nie kwestia przypadku.
Może raczej przyciągania się osobo−
wości o podobnym postrzeganiu świa−
ta i ich wzajemnego umacniania się
w przekonaniach, przydającego im ener−
gii do działania...? Nawet okoliczności,
w których się poznaliśmy, wydają się
znaczące.

Spośród dwóch członków obecnego
zarządu (a są nimi Jan Zięba i Lesław
Otręba – obaj niezwykle oddani firmie)
znacznie wcześniej poznałem tego
pierwszego. Widywaliśmy się (podo−
bnie jak z Michałem Kobą, o którym
nieco dalej) w  końcu lat osiemdzie−
siątych na konferencjach metodycz−
nych nauczycieli informatyki. Zapa−
miętałem go już po pierwszym spot−
kaniu, kiedy to z olbrzymim zapałem
przedstawiał swoje doświadczenia
w nauczaniu informatyki poprzez pro−
gramowanie w Logo. Pracował w bo−
gatszej szkole i pamiętam, że z za−
zdrością podziwiałem u niego stację
dysków do ZX Spectrum. W czasie
rozmaitych spotkań, wymiany pro−
gramów i nie kończących się dyskusji,
jak uczyć elementów informatyki
(czym też się m.in. zajmowałem), do−
szliśmy z Jasiem do wniosku, że my−
ślimy bardzo podobnie i namówiłem
go do rzucenia szkoły.

SPISANE NA VULCANIE
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Lesław pojawił się w firmie trochę
później – najpierw jako wysłannik
szkoły (przodującego wrocławskiego
XIV LO, gdzie uczył informatyki) –
sprawdzający czy nasz plan lekcji jest
cokolwiek wart. Podchodził do tych
badań metodycznie i nad podziw skru−
pulatnie, toteż wkrótce namówiliśmy
go na testowanie innych produktów.
Jeszcze pracując w szkole, uczestni−
czył w pracach związanych z ukoń−
czeniem  udoskonalonej wersji pro−
gramu do układania planu lekcji. Jego
analityczne podejście do rozwiązy−
wania problemów i wyjątkowa kultu−
ra osobista sprawiły, że warto było się
starać o to, aby zechciał się do nas
przyłączyć na stałe.

Inni też trafili do firmy VULCAN
nieprzypadkowo, najczęściej jako oso−
by znane nam osobiście bądź z reko−
mendacji bliskich znajomych już z nami
współpracujących. W taki sposób zna−
lazł się w firmie np. zespół trzech moich
byłych uczniów z jednej klasy: Mariu−
sza Kitzola, Krzysztofa „Bola” Mazur−
kiewicza i Sławomira Bartoszko (pro−
gramistów po studiach informatycz−
nych, będących współautorami wszy−
stkich programów ściśle „dyrektor−
skich”, nad których powstaniem i roz−
wojem czuwa od lat odpowiedzialny,
wymagający i bezkompromisowy Jan
Zięba). Obecnie dojrzewają uczniowie
Lesława Otręby, których dziełem jest
program do wypełniania świadectw
szkolnych. Są starsi niż Mariusz Kitzol,
gdy pisał pierwsze programy dla firmy,
będąc jeszcze uczniem technikum. Dziś
kieruje zespołem swoich kolegów, któ−
rym parę lat temu zaczęło brakować
czwartego „muszkietera” – został nim
Darek Plewa, na co dzień spokojny nad
wyraz, zmieniający się dopiero na pił−
karskim boisku w energicznego trenera
firmowej drużyny futbolowej.

Mariusz zapoznał mnie z Marcinem
„Varkiem” Ulaneckim, przez lata naszym
nieocenionym sprzętowcem, śledzącym
z zapałem, acz krytycznie wszelkie no−
winki techniczne i technologiczne.

Marcin swego czasu
skontaktował mnie
z Leszkiem Lewo−
cem, wówczas palą−
cym się do pisania
programów matema−
tycznych (autorem
m.in. VMATGRAFA
i człowiekiem o nie−
spożytej energii, try−
skającym wręcz pomy−
słami). Leszek Lewoc
z kolei  wprowadził do
firmy kolejnego matema−
tyka o uzdolnieniach nie
tylko informatycznych –
Szymona Więsława (wów−
czas uczącego w XIV LO
i na uczelni, który przyszedł−
szy do firmy zajął się tworze−
niem programów do mate−
matyki i fizyki; dziś bardzo lu−
bianego wykładowcę ODDKO,
którego ciągnie do marketingu)
i szukającego samorealizacji na zu−
pełnie innej płaszczyźnie Wiesława
Jadczuka, który od lat sprawnie kie−
ruje wielofunkcyjnym biurem firmy.

Już ze szkoły, w której pracowałem,
znałem Zdzisława Kaczmarka, który
tymczasem został dyrektorem niewiel−
kiej szkoły podstawowej pod Wrocła−
wiem. Tam przeszedł pełną drogę wdro−
żenia naszych programów do zarządza−
nia szkołą. Znając jego pracowitość i so−
lidność oraz dbałość o dobre stosunki
międzyludzkie powierzyłem mu kie−
rowanie firmowym Ośrodkiem Dosko−
nalenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Być może na trafność decyzji kad−
rowych miało wpływ i to, że duża część
załogi firmy VULCAN przeszła okres
tzw. „stowarzyszania” z nami, tj. pozna−
wania charakteru przyszłej pracy i współ−
pracowników stopniowo, a przy tym
ujawniania swych mocnych i słabszych
stron w trakcie prowadzenia na zlece−
nie kursów, pisania różnorodnych ma−
teriałów, testowania oprogramowania.

Znamienny jest przypadek Mariusza
Tobora – do niedawna dyrektora szkoły

SPISANE NA VULCANIE
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podstawowej w Nysie. Przekonany
naszymi publikacjami w „Biuletynie
informacyjnym”, rozpoczął komputery−
zację zarządzania w swojej szkole. A że
nie wszystko mu się podobało w na−
szych programach, napisał długi, rze−
czowy list. Owa epistoła poza licznymi
uwagami i „wybrzydzaniem” miała
jeszcze jedną cechę – była sporządzona
komputerowo, łącznie z wplecionymi
w tekst ilustracjami, obrazującymi
przedstawiane problemy. Zaprosiłem
krytycznego użytkownika do Wroc−
ławia, by na miejscu wszystko wyja−
śnić. Tak nawiązana została współpra−
ca (po drodze był nawet epizod filmo−
wy, informatyzacyjny zapał p. Mariusza
uwieczniliśmy bowiem w naszym fil−
mie wideo „Komputer w zarządzaniu
szkołą”), której owocem było kilka opra−
cowań, a kontynuacją jest od września
bieżącego roku pełny etat konsultanta
w naszym ODKKO.

Nie ma tego złego...
Wróćmy jednak do czasów minionych.
Po niespełna dwóch latach działalności,
VULCAN stał się spółką jednoosobową.
Nie wszyscy sprawdzają się w biznesie
– mój pierwszy wspólnik nie zagrzał
w firmie miejsca na długo (teraz współ−
właścicieli jest dziesięciu – większość
z nich to pracownicy firmy.).

W dekadę lat 90. wkroczyliśmy sze−
rokim frontem, działając na trzech

polach: zarządzania szkołami, opro−
gramowania edukacyjnego oraz

zarządzania przedsiębiorstwem.
Powstałe wówczas i cały czas

rozwijane programy do
zarządzania szkołą zna−

ją Państwo z naszych
publikacji (Lesław

Otręba i Jan Zięba
po części opi−

sują ich historię i szczególną w niej rolę
Piotra Chylińskiego, który notabene nigdy
nie był pracownikiem firmy VULCAN).

Równolegle nabierało rozmachu
tworzenie oprogramowania edukacyj−
nego. Zawsze tryskający energią i nowy−
mi, niekonwencjonalnymi pomysłami
Leszek Lewoc skupił wokół siebie
grupę młodych programistów, wśród
których wyróżniali się Marek Krępuła
(prywatnie posiadacz pokaźnego mu−
zeum komputerów i akcesoriów do gier
komputerowych) oraz Marcin Ulanecki.
Powstał, tworzony z myślą o twórczych
nauczycielach, system oprogramowania
narzędziowego do pisania przez nich
własnych programów edukacyjnych.
Związane z nim nadzieje okazały się
jednak płonne. Sam system po rozbu−
dowie przybrał nazwę VULCAN MEDIA
i posłużył nam samym do napisania serii
aplikacji, wydanych następnie w 1994
roku wspólnie z Wydawnictwami Szkol−
nymi i Pedagogicznymi pod nazwą
„VULCAN MEDIA – klucz do wiedzy”.
Spory wkład w ich opracowanie, a po−
tem doskonalenie wnieśli oprócz Lesz−
ka Lewoca, Robert Podsiadły i Maciej
Krzywda−Pogorzelski.

Druga noga – z przeszczepu
Choć od początku lat 90. firma rosła ży−
wiołowo, to jednak ciążyło mi ryzyko,
że budujemy firmę zależną tylko od
oświaty. Zachęceni pierwszymi sukce−
sami, myśleliśmy o uczynieniu z VUL−
CANA swego rodzaju informatycznego
„Cezasu”, dostarczającego wszystko, co
kojarzy się z informatyką, tj. sprzęt,
oprogramowanie i szkolenia. Nasza na−
iwność była wielka, a życie wkrótce
zweryfikowało „mocarstwowe” pomy−
sły. Szybko i bez żalu zrezygnowaliśmy
z handlu komputerami, co wiązało się
z zapewnieniem serwisu w najdalszych
zakątkach kraju, i zdecydowaliśmy się
poprzestać na produkcji oprogramo−
wania oraz pomocy w jego wdrażaniu
(jak na profesjonalny softhouse przy−
stało). W 1991 roku doszło do fuzji
z firmą ATON, która opracowywała pro−

SPISANE NA VULCANIE
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gramy na zamówienie zakładów prze−
mysłowych.

Pracami przy produkcji oprogra−
mowania dla przemysłu kierował wcze−
śniejszy szef ATONA – Michał Koba,
który został także członkiem zarządu
naszej firmy. Byliśmy na początku lat
90. firmą, która jako jedna z pierwszych
w Polsce wdrażała w przedsiębior−
stwach oprogramowanie na platformie
systemu operacyjnego Unix, używając
nowoczesnych narzędzi Informix 4GL.
W zespole programistów i projektantów
wyróżnili się: Andrzej Jarzyński, Halina
Matoga, Lech Spyt, Waldemar Sikorski,
Romuald Serafin oraz Tomasz Pawluk,
który jako jedyny z wymienionych do
dziś pracuje w firmie. Szczególnie wiele
dobrego pozostawił po sobie Andrzej
Jarzyńki, niestety tragicznie zmarły
w wypadku samochodowym. To On
przede wszystkim wniósł do firmy
umiejętność tworzenia programów fi−
nansowo−księgowych, w czym zapew−
ne pomagały mu umiejętności zdobyte
przy szachownicy. Po okresie in−
westowania w przemysł, zaczęliśmy
odnosić sukcesy. Bodaj najbardziej
spektakularnym przedsięwzięciem te−
go okresu była informatyzacja obsługi
ruchu na wieloobiektowej krytej
pływalni w Lesznie. Niektóre programy
powstałe wówczas nadal są wykorzy−
stywane (np. system kadrowo−płacowy
w Fabryce Kabli w Czechowicach−
−Dziedzicach).

Państwa z możliwo−
ściami komputera i kon−
kretnymi korzyściami, ja−
kie mogą Państwo i Pań−
stwa szkoły czerpać z jego
używania. Jednocześnie cie−
szyliśmy się z przenosin do
znacznie większego lokalu
w pawilonie po byłym przed−
szkolu (gdzie nadal mieści się na−
sza siedziba). W tymże roku 1993,
w nowo wyposażonej sali rozpo−
częliśmy cykl szkoleń dla dyrekto−
rów szkół z całego kraju, finansowa−
ny przez MEN, a realizowany we współ−
pracy z wrocławskim WOM−em. Dało
nam to okazję do skonfrontowania
naszej wiedzy i doświadczenia z bar−
dzo szerokim spektrum problemów
oraz rozmaitymi sposobami ich postrze−
gania i radzenia sobie z nimi przez
ponadtysięczną rzeszę dyrektorów.

Od tej pory szkolenia, nie tylko
użytkowników naszego oprogramowa−
nia, będące zawsze jednym z ważnych
zadań, jakie sobie stawiamy, nabrały
rozmachu. Byliśmy świadomi, że wpro−
wadzamy do szkolnictwa (zarówno do
dydaktyki, jak i zarządzania) coś nowego
– informatyzację, i na nas spoczywa cię−
żar przekonania Państwa do niej. Chęć
popularyzacji zastosowań informatyki
w szkole sprawiła, że zdecydowaliśmy
się wydawać kwartalnik „Biuletyn in−
formacyjny. Informatyka dla szkoły”,
którego redakcja, a wcześniej nakła−
nianie autorów do przelania swych
myśli na papier jest domeną mojej żony
Małgorzaty.

Z tych samych pobudek, od począt−
ku działalności staraliśmy się uczestni−
czyć w spotkaniach wszelkich znaczą−
cych oświatowych gremiów, aktywnie
uczestnicząc w dyskusjach nad rolą,
jaką ma do odegrania w oświacie tech−
nologia informacyjna. Równocześnie
bardzo dużo jeździliśmy po kraju, poka−
zując, jak można wykorzystywać kom−
puter w szkole, a przy okazji promując
swoje produkty. Były to różne imprezy
– bez nich nie zwiedziłbym tylu zakątków

Kształtowanie świadomości
i poszukiwanie partnerów
Kamieniem milowym w rozwoju firmy
był rok 1993. Dojrzała w nas wtedy po−
trzeba podzielenia się z Państwem
naszymi doświadczeniami i przemyśle−
niami na temat podejścia do informaty−
zacji szkół.  Napisaliśmy i wydaliśmy
książkę „Informatyka w szkole. Porad−
nik dyrektora i nauczyciela.” Dokona−
liśmy w ten sposób pewnej syntezy,
uzyskując punkt odniesienia dla na−
szych dalszych poczynań. Za niezwy−
kle istotne uznaliśmy zaznajomienie
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Polski (zwłaszcza tych
położonych z dala od
gór). Z początku wpra−
szaliśmy się, gdzie się
dało. Potem zaczęto
nas zapraszać.

W ten sposób tra−
filiśmy po raz pier−
wszy na konferencję
„Informatyka w szko−
le” w Błażejewku

(było to w roku 1991)
i odtąd uczestniczymy

w tym forum wymiany
myśli corocznie. Na jednej

z tych konferencji pozna−
liśmy Jacka Gajkiewicza – wła−

ściciela firmy MOL z Gdyni (a póź−
niej jego program do obsługi bib−

lioteki), co walnie przyczyniło się do
tego, iż od lat rozwijamy wspólnie pro−

gram BIBLIOTEKA SZKOLNA−MOL.
Brzemienne w skutki okazało się

spotkanie w kuluarach którejś z konfe−
rencji Wojciecha Jędrychowskiego, nie−
słychanie otwartego na nowe media re−
daktora Wydawnictw Szkolnych i Peda−
gogicznych. Po kilku latach wymiany
poglądów, wespół z kierownictwem
WSiP uznaliśmy, że wspólnie możemy
na rynku oświatowym zdziałać więcej
i podpisaliśmy na początku 1994 roku
umowę o współpracy. Jej wymiernym
efektem było wydanie sumptem obu
firm szeregu multimedialnych pro−
gramów edukacyjnych, o których już
wspominałem.

gnęliśmy dostarczać tylko produkty wy−
sokiej jakości, stale modernizowane, co
wymagało koncentracji sił i środków.
Z bólem, w 1994, roku podjąłem decyzję
o rozwiązaniu działu oprogramowania
przemysłowego. Kierujący nim wów−
czas, Michał Koba nadal współpracuje
z nami jako koordynator prac nad pro−
gramem PRAWO W OŚWIACIE. Pełnią−
cy również ważną rolę w tym dziale,
Jacek Woldan obecnie jest  dyrektorem
ds. sprzedaży, budującym sieć oddzia−
łów firmy oraz rozmawiającym konse−
kwentnie i rzeczowo, a co najważniej−
sze – skutecznie z większymi klientami,
aktualnie – przede wszystkim gminami.

Doświadczenia zespołu „przemy−
słowego” nie zostały zmarnowane. Po
części ich owocem są przygotowane
specjalnie dla szkół produkty: KSIĘGO−
WOŚĆ, STOŁÓWKA oraz INWENTARZ
SZKOLNY. Andrzej Majlich, który roz−
poczynał pracę w dziale „przemysło−
wym”, w tej chwili kieruje zespołem
tworzącym oprogramowanie księgowo−
−finansowe dla oświaty. Dzielnie dotrzy−
muje mu kroku w programowaniu Pa−
weł Borkowski. Andrzej wykonał ol−
brzymią pracę, która przyczyniła się do
zmiany naszego wizerunku w oczach
klientów – ponieważ zaczynaliśmy od
planów lekcji i sekretariatów uczniow−
skich, nasze narzędzia finansowe z po−
czątku cieszyły się mniejszą popular−
nością.

Przy okazji należy wspomnieć o ol−
brzymim wysiłku pogodzenia wody
z ogniem, tj. sprzecznych przepisów
z jednoznacznością komputerowych al−
gorytmów, w ramach tak ważnego, a za−
razem złożonego programu, jakim są
PŁACE 2000. Nie byłoby to możliwe bez
dociekliwości, rozległej wiedzy i wy−
trwałości Janusza Pawłowskiego (byłe−
go nauczyciela matematyki i informa−
tyki w III LO, który trafił do nas, oferu−
jąc nam własny program do przepro−
wadzania egzaminów wstępnych, po
czym przez długi czas „nauczał” u nas
układania planu lekcji, by w końcu za−
jąć się najbardziej skomplikowanymi

Co tam przemysł
– nasza przyszłość w szkole!
Rozwój rynku oprogramowania dla
oświaty (będący w dużej części efektem
naszej działalności popularyzator−
skiej) oraz przejęcie szkół przez sa−
morządy, co wiązało się z decentra−
lizacją planowania i finansowania
m.in. przedsięwzięć informatycznych,
skłoniły nas do rozstrzygnięć o cha−
rakterze strategicznym dla przyszłości
firmy. Inwestowanie na bardzo szero−
kim froncie stało się niemożliwe. Pra−
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problemami płacowymi) oraz błyskotli−
wego talentu młodego programisty –
Pawła Arnikowskiego. Równie wielkiej
pracowitości wymagało stworzenie pro−
gramu do obsługi sekretariatu uczniow−
skiego, który pod kierownictwem wy−
magającego i precyzyjnego Lesława
Otręby zaprogramowany został przez
Krzysztofa Owczarka i nie pracującego
już u nas Henryka Woźniaka.

Firma rosła i docho−
dziło do specjaliza−
cji. Obecnie, oprócz
projektowania i pro−
dukcji oprogramowa−
nia, najbardziej roz−
winięte działy firmy
to: dział obsługi klien−
ta, zajmujący się prze−
de wszystkim  realiza−
cją Państwa zamówień
oraz Ośrodek Doskona−
lenia Kadry Kierowniczej
Oświaty, którego domeną
są szkolenia, serwis opro−
gramowania i pomoc tele−
foniczna. Wielu cenionych wy−
kładowców ośrodka, wcześniej
dyrektorów bądź wicedyrek−
torów szkół (Irenę Bulak, Annę
Małecką, Włodzimierza Krusz−
wickiego, Marka  Konieczniaka
i parę innych osób), poznaliśmy od
najlepszej strony w trakcie pilota−
żowych wdrożeń naszych programów
w ich szkołach, gdzie wespół z pra−
cownikami tworzyli atmosferę zrozu−
mienia dla informatyzacji.

Bardzo sympatyczne i życzliwe dla
klientów osoby zajmujące się obsługą
(także telefoniczną) naszych klientów,
pracowały przez lata w cieniu progra−
mistów, którzy byli w firmie (bądź co
bądź programistycznej) najliczniejszą
grupą. Spośród osób, realizujących
Państwa zamówienia, najdłużej, bo od
początku lat 90., pracuje w naszym gro−
nie Joanna Szeliga, pełniąca początko−
wo także rolę sekretarki, osoba niezwy−
kle odpowiedzialna i pracowita, znająca
na ogół najlepiej stan posiadania każde−
go klienta, łącznie z numerami wersji
programów. Szefuje działowi obsługi
klienta, łącząc to z zawiadowaniem tech−
niczną obsługą firmy, Wiesław Jadczuk,
z olimpijskim spokojem rozwiązujący
trudne problemy logistyczne. Pomaga
mu od paru lat z wielkim zaangażowa−
niem i rzetelnością Paweł Chwiłkowski.
Pewnie utonęlibyśmy w powodzi telefo−
nów i odwiedzin, gdyby nie Aleksandra

Od pospolitego ruszenia
do specjalizacji
Dzisiejszy podział ról w firmie, ba,
szczegółowych zagadnień, w których
specjalizują się poszczególne zespoły
i osoby, jest wynikiem lat wzajemnego
poznawania się, odkrywania zaintere−
sowań, uzdolnień, predyspozycji, wresz−
cie „docierania się”. W okresie pionier−
skim wszyscy robili prawie wszystko.
Jako posiadacz najbardziej pojemnego
samochodu woziłem i dźwigałem, co
było trzeba; po drodze na pokazy
wstępowałem nieraz do jakiejś szkoły
w odległej miejscowości, by naprawić
komputer albo drukarkę (zepsute lub
uznane za takowe, bo ktoś nie usunął
styropianowej fabrycznej blokady, po−
trzebnej tylko na czas transportu). Pro−
gramiści stemplowali koperty i składali
druki, gdy trzeba było wysłać kilka
tysięcy ofert. Od pracy koncepcyjnej
odrywały ich telefony klientów. Wszel−
kie większe akcje np. odbioru doku−
mentacji z drukarni, pakowania mate−
riałów informacyjnych na targi, pokazy
itp. imprezy wymagały pospolitego
ruszenia. Pozwoliło to niemal każdemu
poznać pracę w firmie i od kuchni, co
procentuje dziś szacunkiem dla wysiłku
innych. Było to więc może na swój spo−
sób integrujące. Jednak rozwój firmy
sprawił, że obecnie zdarza się to wy−
jątkowo.

Z biegiem czasu ciężar działania firmy
zaczął się przesuwać – od tworzenia pro−
gramów – do dostarczania komplekso−
wych rozwiązań, w których bardzo ważne
stało się doradztwo, szkolenia ich użyt−
kowników oraz pomoc telefoniczna.

SPISANE NA VULCANIE
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Przyśliwska, od lat spra−
wnie kierująca sekretaria−
tem firmy i zajmująca się
wszelkimi powierzonymi
jej sprawami z właściwą
sobie energią i dociekli−
wością. Energii, mimo
emerytalnego wieku,
nie brak także tak lu−
bianej przez nas wszyst−
kich pani Helence
Witek, troszczącej
się nie tylko o czys−
tość w naszej roz−
ległej siedzibie, ale
i o nas samych.

pracował bowiem w swoim własnym
rytmie, wyznaczanym przez harmono−
gramy przygotowywania produktów.
Dla twórców oprogramowania multime−
dialnego pod wodzą Leszka Lewoca apo−
geum przypadło na czas prac nad ol−
brzymim przedsięwzięciem i nowym
dla firmy doświadczeniem – Encyklo−
pedią multimedialną PWN, tj. na lata
1995−96. Szczególnie końcowy okres,
związany z korektami, był gorący, gdyż
chcieliśmy wywiązać się z umowy, tak
by gotowy produkt trafił do sklepów
przed Gwiazdką. Kosztem skrajnego nie−
mal wyczerpania całego zespołu, który
ślęczał dniami i nocami, jednak powiodło
się i pierwsza polska encyklopedia elek−
troniczna stała się naszym udziałem. Mi−
le zaskoczył nas jej sukces rynkowy.

Kasa musi grać
Szybko rozwijająca się firma miała tak−
że szczęście do oddanych pracy księ−
gowych, którym zawdzięczam spo−
kojny sen, bez koszmarów o kontroli fi−
nansów. Będący na emeryturze już
wówczas, gdy podjął się pracy w fir−
mie, pan Mieczysław Zieliński, dzięki
swemu wieloletniemu doświadczeniu
w roli biegłego księgowego potrafił u−
strzec nas (wtedy jeszcze nowicjuszy)
przed meandrami prawa finansowego.
Jednak do komputera w księgowości
odnosił się sceptycznie, toteż do
połowy 1995 roku księgowość firmy in−
formatycznej była prowadzona trady−
cyjnymi metodami. Skomputeryzowała
naszą księgowość dopiero pełna zapału
do pracy, optymistka nawet w cierpie−
niu – Joanna Sobieszek. Trapiona licz−
nymi dolegliwościami za sprawą cięż−
kiej, nieuleczalnej choroby, która
objawiła się nieoczekiwanie, zbyt szy−
bko odeszła od nas na zawsze. Dzielnie
zastąpiła ją Anna Kulbacka, odważnie
biorąc na siebie ogrom pracy i odpo−
wiedzialności.

Edukację oddam w dobre ręce...
Intensywność, z konieczności zakrojo−
nych na szeroką skalę, prac nad dzieła−
mi tego pokroju wymaga nieco innych
ram organizacyjnych aniżeli te istnie−
jące w naszej firmie. Bogate treściowo
i ilustracyjnie wydawnictwa multime−
dialne są też niebywale kapitałochłon−
ne, choćby z racji konieczności zakupu
licznych praw autorskich. Po raz kolej−
ny stanęliśmy zatem w obliczu ważkiej
decyzji. I tak w 1996 roku nasi koledzy
z działu multimedialnego usamodziel−
nili się organizacyjnie. Powstała spółka
VULCAN MEDIA – wspólne przedsię−
wzięcie VULCANA i Wydawnictwa
Naukowego PWN – która kontynuuje
naszą działalność na rynku pro−
gramów edukacyjnych i wydawnictw
multimedialnych, produkując je na za−
mówienie wielu różnych wydawców,
m.in. Wydawnictw Szkolnych i Peda−
gogicznych. Te ostatnie przejęły pra−
wa do stworzonego wspólnie opro−
gramowania dydaktycznego i pracują
nad wzbogacaniem listy propozycji
dla szkół w tym zakresie. Wspólnie ze
WSiP−em  realizujemy nadal  projekt
PRAWO W OŚWIACIE – mający do
odegrania olbrzymią rolę w zarządza−
niu polskim szkolnictwem.

SPISANE NA VULCANIE

Encyklopedyczne szaleństwo
Pracy (podobnie zresztą jak pomysłów)
nigdy w firmie nie brakowało. Rozmaite
momenty utkwiły moim współpraco−
wnikom w pamięci jako czas, gdy była
ona najbardziej wytężona. Każdy zespół
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Kierunek – zarządzanie oświatą
Od samego początku działalność
VULCANA nakierowana była na bu−
dżetową oświatę. Przez lata zbierania
doświadczeń, uczenia się na błędach
wyrósł współczesny VULCAN. Na dro−
dze budowania silnej firmy mamy wie−
lu partnerów, najważniejszymi z nich są:
WSiP, PWN i firma MOL państwa Alicji
i Jacka Gajkiewiczów z Gdyni. Okazało
się, że możemy także w szkołach liczyć
na sporą grupę sojuszników naszych
poczynań.  Cenimy to, że mamy za part−
nerów aktywnych w swoim środowi−
sku dyrektorów szkół, umiejących
patrzeć na problemy oświaty szeroko
i konstruktywnie.

W drugie dziesięciolecie swego ist−
nienia wkraczamy jako wyspecjalizo−
wana firma, której jedynym kierunkiem
działalności jest zarządzanie oświatą,
a jego zakresem:  prace studialne, pro−
jektowanie i przygotowywanie narzędzi
informatycznych usprawniających za−
rządzanie szkołami, świadczenie usług
szkoleniowych, doradczych itp. Znala−
zło to niedawno wyraz m.in. w naszym
znaku firmowym, z którego usunęliśmy
napis „oprogramowanie komputerowe”,
uzupełniając nazwę VULCAN dopiskiem
„zarządzanie oświatą”.

Zbudowane zostały trwałe funda−
menty. Firma ma już swoją tradycję, coś,
co specjaliści do zarządzania nazywają
kulturą organizacyjną. Od chwili pow−
stania spółki niemal cały wypracowany
zysk przeznaczany jest na inwestycje.
Firma rośnie zatem z bezpieczną dyna−
miką. Przez minione lata pomysłów
na rozwój nigdy nam nie brakowało,
tak więc nad każdym trzeba było się po−
ważnie zastanowić. Praktycznie wszy−
scy w firmie cały czas uczymy się i do−
rastamy – do zarządzania, kierowania
zespołami, budowania strategii marke−
tingowej. Poznajemy nowe technolo−
gie. Złożoność i waga problemów oraz
liczba spraw do załatwienia ciągle
rośnie, a jednak uśmiech i życzliwość,
jakie mamy dla każdego naszego klienta
i partnera oraz dla siebie nawzajem,

wpisana jest w praktykę  działania na−
szej firmy.

Cieszę się, że oto jest okazja, bym
mógł publicznie podziękować wszys−
tkim moim koleżankom i kolegom –
współpracownikom, którzy przez te lata
wnieśli do firmy VULCAN cząstkę siebie
– swej twórczej aktywności, pracowito−
ści, rzetelności i oddania sprawom, któ−
re wspólnie uznaliśmy za ważne. Wszy−
scy jesteście współtwórcami dzisiejszej
pozycji firmy!

Winien jestem podziękowanie wie−
lu osobom, które przez te lata wspierały
mnie bądź za sprawą krytycznej refleksji
pozwalały odnaleźć właściwy kieru−
nek. Szczególnie mocno wrył się w moją
pamięć pewien epizod, mający miejsce
jeszcze przed powstaniem firmy VUL−
CAN. Otóż uczestniczyłem w spotkaniu
przedstawicieli OFEK z prezesem bry−
tyjskiej firmy ICL Poland – Janem Klu−
kiem. Krótkie podsumowanie dyskusji,
jakie wówczas wygłosił, zawierające
w paru zdaniach istotę biznesu, wywarło
olbrzymi wpływ na mój sposób myśle−
nia i prowadzenia interesów firmy
VULCAN. Kierując się tym prze−
kazem, utwierdzającym mnie
w moich własnych, intuicyjnych
i nie do końca wtedy sprecy−
zowanych przekonaniach,
od początku założyłem, że
nasze interesy muszą
być bardzo klarowne,
oparte na racjonalnych
i twardych pod−
stawach, zawsze
z myślą o jakości
produktów i usług do−
starczanych klientom.

Naprzód, drużyno!
Wspólnie spojrzeliśmy
wstecz, natomiast trady−
cja firmy VULCAN naka−
zuje cały czas patrzeć
w przyszłość. Pójdźmy
więc za jej głosem. Siłą
firmy VULCAN są zatrud−
nieni w niej ludzie, ponadto

SPISANE NA VULCANIE
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otwartość oraz doświadczenie – ich jed−
nostkowe i to skondensowane, wew−
nątrzorganizacyjne, a także realna wi−
zja rozwoju. Wynika z niej, że VULCAN
w najbliższych latach koncentrować się
będzie na ściśle ukierunkowanych dzia−
łaniach. Planujemy rozwijanie komplek−
sowej oferty dla organów prowadzą−
cych szkoły – od typowych ewidencji
do zadaniowego planowania budżetu
oświaty. Równolegle postępować bę−
dzie doskonalenie narzędzi informatycz−
nych do zarządzania szkołą. Wiąże się
z tym zabieganie wraz z Państwem
o zmiany w prawie oświatowym oraz
w praktyce organizacji szkół i placówek

oświatowych po to, by było możli−
we osiągnięcie większej efektywności
ich działania wskutek informatyzacji.
Równie mocno zależy nam na rozwoju
ODKKO VULCAN jako placówki dosko−
nalenia, prowadzącej badania na rzecz
oświaty (m.in. finansów oświatowych)
i służącej zgromadzonym doświadcze−
niem poprzez poszerzającą się ofertę
szkoleń. Rozpoczęliśmy i zamierza−
my kontynuować budowanie sieci przed−
stawicielstw (w postaci oddziałów i spó−
łek zależnych). Chcemy bowiem być
bliżej naszych klientów i zawsze rea−
gować na ich potrzeby i problemy tak
szybko, jak to tylko jest możliwe.

SPISANE NA VULCANIE
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Co się pamięta po
latach? Myślę o fir−
mie, z którą zda−
rzało mi się czasem
iść pod rękę, a cza−
sem tylko równole−
gle odmierzać czas.
Jeślibym chciał w pa−
ru słowach scha−
rakteryzować jej
działalność, to przy−
szłoby mi napisać
o „ekspansywnym
i dynamicznym marszu oraz niespożytej
obfitości pomysłów, planach – zreali−
zowanych i przyszłych”, jakimi firma
VULCAN zdążyła się zaznaczyć w mojej
pamięci.

Nie zgromadziwszy jednak zawcza−
su odpowiedniego materiału faktografi−
cznego i nie chcąc się Państwu wydać
gołosłownym, wolę przedstawić garść
osobistych wrażeń z kontaktów z Fir−
mą, przez co rozumiem zwłaszcza re−
prezentujących ją ludzi. W pamięci zaś
utkwili mi zwłaszcza Ci dwaj.

Jana Ziębę spotkałem pierwszy
raz chyba w Instytucie Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego, miesz−
czącego się w rozległym barakopa−
wilonie położonym na wrocławskich
Karłowicach. Pamiętam z tej rozmowy
tylko zaaferowanie mojego współroz−
mówcy poruszanym problemem i po−
stać pokaźnego wzrostu, a jednocze−
śnie smukłą nad wyraz, w nienagan−
nym granatowym garniturze (a może
mundurze 1 ?). Rzecz dotyczyła zdaje
się zastosowań języka Logo, bądź też

organizacji pionierskiej pracowni
komputerowej we wrocławskim Tech−
nikum Kolejowym, a może jednego
i drugiego naraz. Wstyd powiedzieć,
ale nie potrafię nawet zeznać, czy mój
rozmówca przypadkiem nie studiował
informatyki w Instytucie Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego 2, pa−
miętam natomiast, że w owym czasie
pracował właśnie jako nauczyciel
fizyki we wspomnianym technikum.
Minęła 1/200 nowej ery i... portret
Jana Zięby właściwie się nie zmienił:
wciąż zaaferowany, wciąż szczupły
i w ciemnym garniturze. To, co zmie−
niało się po drodze, to pomysły, który−
mi dzielił się ze mną w późniejszych
rozmowach. Pozostawał wciąż zapał
− bo jak to inaczej nazwać? − kiedy
z równym zaangażowaniem prezento−
wał wraz z Feliksem Sapińskim w ga−
binecie prof. Macieja M. Sysły emula−
tor ZX Spectrum na IBM PC 3 ,  czy wów−
czas, gdy we własnym gabinecie roz−
taczał przede mną kolejną wizję kom−
puteryzacji szkół w skali całego kraju.

Jeden jest taki VULCAN...
Zdzisław Płoski

Oto partnerzy dwaj
– Jan Zięba
i Feliks Sapiński.

SPISANE NA VULCANIE
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O tym gabinecie chciałbym dodać
jedną, całkowicie już osobistą uwagę.
Otóż nie od razu wpadłem na to, że Jan
Zięba jest wnukiem pierwszego powo−
jennego i wielce zasłużonego dla wroc−
ławskiego szkolnictwa dyrektora III LO
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,
na którego podpis pod decyzją o przy−
jęciu do tej zacnej szkoły zdołałem się

taternik, obieżyświat i kto tam jeszcze.
Do dziś kojarzy mi się z nazwą firmy –
jowialny, prostoduszny, ale i potrafiący
dopiąć swego Feliks S. Z tego, co mi
wiadomo, w zaraniu również autentycz−
ny belfer 4.

Wychodzi więc na to, że na fali zna−
miennych przemian systemowych tych
dwóch niespokojnych duchów, nie mo−

gąc zrewolucjonizować
polskich szkół, posta−
nowiło przynajmniej
wyznaczyć im nowe,
racjonalniejsze sposoby
działania, wsparte na
technice komputero−
wej. Pamiętam (choć
jeszcze nie jestem tym,
który rozdaje cukierki
na ekranie TV), co naj−
mniej dwa wystąpienia
naszkicowanych tu po−
staci prezesa i jego
„prawej ręki” na konfe−

rencjach poświęconych informatyce
w szkole, z których jedna odbyła się
w Wałbrzychu, a druga w Błażejewku 5

niedaleko Kórnika pod Poznaniem
(miłego moim oczom pałacowo−par−
kowego zakątka). Za każdym razem
prezentacje VULCANA odcinały się do−
datnio na tle tego, co mieli do zaofero−
wania inni. Wyróżniały się starannym
przygotowaniem i – konkretnością.
Inna sprawa, że – jeśli dobrze to ode−
brałem – w kuluarach i w sferach orga−
nizacyjnych tych spotkań toczyły się już
wtedy ostre zmagania o przyszły prymat
w reformowaniu i komputeryzowaniu
naszych szkół. To już wtedy, zdaje się,
firma VULCAN wystąpiła m.in. z pro−
pozycją komputerowego układania
planu zajęć 6, programu który miał się
stać potem jej przebojem na długie lata,
stale ulepszanym i rozwijanym. Ale nie
tylko. Już wtedy „wulkanowcy” zacie−
kawiali oryginalnym podejściem do
wprowadzania podstaw informaty−

Nauczycielskie czasy...
− Feliks Sapiński w trakcie

ćwiczeń w pracowni
elektronicznej.

jeszcze „załapać”. Tak więc nie od razu
skojarzyłem, że wyposażenie gabinetu
„wulkanowców” – stare, ciężkie biur−
ko i kredens, to osobisty spadek po
zasłużonym dla edukacji dziadku. Ten
szczegół ukorzenił firmę VULCAN
w moim o niej wyobrażeniu na tzw.
edukacyjnym gruncie.

Feliks Sapiński, drugi z rozpoz−
nanych przeze mnie w zaraniu „wul−
kanowców” pozostaje w mojej pamię−
ci jako swoiste przeciwieństwo i dopeł−
nienie dyrektora Zięby. Postawny, sze−
roki w barach, w owym czasie o smoli−
stoczarnej brodzie i obfitej, lekko kę−
dzierzawej, zawsze w pewnym nieła−
dzie czuprynie, z fajką i niepokojącym
błyskiem w oku, noszący się także
w ciemnych kolorach – wypisz wyma−
luj mityczny, etruski Wulkan, jeśli nie
zgoła... wysłannik piekieł. Z jednym
atoli zastrzeżeniem – w odróżnieniu od
greckiej „implementacji” będący zaw−
sze w pełni kondycji fizycznej: turysta,
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cznej alfabetyzacji do szkół, proponując
zabawną serię programów o bardzo na
owe czasy nowoczesnym, graficznym
interfejsie, których nazwy zaczynały się
od wspólnej literki „V”7. Programy te
miały służyć do oswajania uczniów
z komputerem przez zabawę: ryso−
wanie obrazków, zapisywanie nut itp.
Trzeba pamiętać, że w owym czasie
skruszono niejedną kopię o formę ele−
mentarnej edukacji informatycznej
w szkołach. VULCAN był niezwykle
aktywną stroną w tych dyskusjach.

Wkrótce po tych „występach” do−
szło do moich bliższych spotkań
z Firmą. Nie pamiętam już, kto był ich
inicjatorem. W każdym razie doszło do
pierwszej, dość długiej rozmowy
w przestronnych pomieszczeniach
wynajmowanej wówczas przez Firmę
poniemieckiej willi na Biskupinie
(dzielnica Wrocławia w widłach Odry).
Podobnie jak wcześniej na konferen−
cjach coś zdawało mi się mówić: z ty−
mi ludźmi warto współpracować.

I stało się. Na przestrzeni kilku lat
VULCAN dołączył do listy moich zlece−
niodawców. Miałem wówczas dla
VULCANA wygładzić formę dokumen−
tacji programów takich jak VMUSIC
i VGURU. Z zawodowego punktu wi−
dzenia podkreślam ten fakt: oto znala−
zła się firma, której zależało na jakości
formalno−językowej strony dokumen−
tacji swoich produktów, gotowa za to
płacić pieniądze. Choć może się to wy−
dać infantylne, niewielki programik mu−
zyczny (w porównaniu z n−kanałowy−
mi syntezatorami na przykład), autor−
stwa – zgadnijcie kogo? – młodziutkie−
go licealisty z „trójki” (o roli młodej ka−
dry – w zakończeniu), Łukasza Kolka,
miał tyle wdzięku, że nie mogłem sobie
odmówić zmontowania do niego bi−
blioteki kilkudziesięciu „przebojów”
własnego wyboru. Programu tego (jak
i innych propozycji edukacyjnych
Firmy) z powodzeniem dane mi było

używać na zajęciach „Godzina z kom−
puterem”, które co najmniej przez trzy
lata prowadziłem, z pomocą 9−letnie−
go podówczas syna, dla jego rówieśni−
ków, w ramach działalności fundacji
„Doktór M.” w Szkole nr 50 we Wrocławiu.

Choć pewnie już pora na Windows
2001, wszyscy pamiętamy zapewne
popularność programu Norton Com−
mander. Co mogę dodać do stwierdze−
nia, że w firmie VULCAN zobaczyłem
na początku lat dziewięćdziesią−
tych równorzędną powłokę systemu
MS−DOS (jeśli nie lepszą) pod filuter−
ną nazwą VGURU? Mogę dodać tylko
tyle, że była to tylko jedna z wielu za−
skakujących prezentacji, jakie zespół
programistów z VULCANA zafundo−
wał mi w ciągu tych lat. De facto pro−
gram VGURU był zarządcą innych
aplikacji wytwarzanych w dynamicznie
rozrastającej się firmie.

W połowie lat dziewięćdziesią−
tych VULCAN zasłynął jako krajowe
centrum informatycznego dokształ−
cania kadry dyrektorskiej pol−
skich szkół. Firma zmie−
niła już wtedy lokal, za−
gospodarowując znacz−
ną część budynku pobli−
skiego przedszkola przy
ul. Kazimierskiej 15  (za−
wsze uważałem, że kapita−
lizm to system bezlitosny,
więc najbardziej ludzki). To
były zaiste piękne dni. Wy−
stępowałem tam w duecie
z przemiłą kooperantką
z wrocławskiego WOM−u, pa−
nią Grażyną Kobą, w charakte−
rze współautora i prezentera
tygodniowych, wszechstron−
nych informatycznych szkoleń.
VULCAN dostarczał sali, najno−
wocześniejszego sprzętu, specja−
listycznego programu, a nade
wszystko atmosfery.  Trudno do−
prawdy opisać, jak wspaniałą
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atmosferę potrafili stworzyć szefowie
i pracownicy VULCANA na tych szko−
leniach. Gdybym mógł ich wymienić
wszystkich po nazwisku, zrobiłbym to
bez wątpienia. Ponieważ jednak jest to
niemożliwe, niech symboliczne słowa
podzięki odbierze w tym miejscu ode
mnie pani, której edytorskiej dzia−
łalności oraz rodzinnych powiązań
z samym prezesem Sapińskim alias
Wulkanem w owym czasie zrazu nie
podejrzewałem: skromna i zawsze
uśmiechnięta, niezawodna i zorgani−
zowana Małgorzata Sapińska. Ach, te
Wasze przerwy z kawą i ciasteczkami!
Ten zawsze świeży, biały obrus, te
rozmowy z gronem nauczycielskim
z całej Polski. Atmosfera święta i ro−
dzinnego ciepła. Stworzyć taką było
prawdziwą sztuką, którą wspominać
będzie się zawsze. Symbolicznym re−
prezentantem pracujących w tle (a jakże
niezbędnych) współorganizatorów tych
spotkań niech będzie pan Jacek Pióro
(dziś już we własnej firmie), którego
promienny uśmiech i uczynność koja−
rzy mi się jakoś zawsze z VULCANEM.
Ten uśmiech zdołał zachować nawet po
niemiłej przygodzie, kiedy to, zachę−
cając mnie do prywatnych ubezpieczeń
(po latach zadziałało, Panie Jacku),
złamał był nogę w kostce w sposób
tyleż pechowy, co zabawny (jeśli tak
w ogóle można powiedzieć), a miano−
wicie, zmieniając koło w samochodzie
w drodze na narty. I jeszcze dwie oso−
by, które zapamiętałem z okresu szko−
leń dla dyrektorów: panowie Leszek
Lewoc  (absolwent matematyki na UWr.
i informatyki w ramach studiów pody−
plomowych na jednej z angielskich
uczelni) i Lesław Otręba (wcześniej
m.in. nauczyciel XIV wrocławskiego
LO) – żywe przykłady profesjonalizmu
i zaangażowania – niech będą wspo−
minkowymi ambasadorami Zespołu
pracowników Firmy.

Firma starała się zawsze zbierać
opinie słuchaczy o swoich szkoleniach
(wystawiając się na surowy nauczyciel−
ski osąd). Co zadziwiające, nie był to
jedynie zabieg psychologiczny. Te pos−
tulaty były realizowane. I dotyczyło to
nie tylko dostosowania tempa i tematy−
ki zajęć do potrzeb i oczekiwań uczest−
ników kursów. Pewnego dnia przed
tablicą pojawił się monstrualnych roz−
miarów telewizor (w trosce o widocz−
ność w ostatnich rzędach), kiedy in−
dziej – w czasie mroźnej zimy – na salę
wjechał nowiutki i bardzo wydajny
piec).

VULCAN to nie tylko firma wytwa−
rzająca oprogramowanie. To również
wydawca Biuletynu,  integrator środo−
wiska, partner i wizjoner. W ramach tej
działalności ważył się nawet na sfinan−
sowanie własnej książki. Blisko trzystu−
stronicowa „Informatyka w szkole” (któ−
rej zredagowanie przypadło w udziale
piszącemu te słowa) miała lepsze re−
cenzje (książka miesiąca w „PC Ma−
gazine po polsku”) niż rynek. Wszakże
VULCAN potrafił sprostać i takiemu
wyzwaniu.

Każda forma ma swój wyznaczony
w czasie i przestrzeni koniec, więc
i  moje nieskładne wspomnienia o Fir−
mie VULCAN (oby żyła i rozwijała się
wiecznie!) wypadnie już zakończyć.
Dodam jeszcze jeden specyficzny szcze−
gół. Była to zawsze Firma ludzi mło−
dych i zdolnych. W pewnym okresie
zaskoczyła mnie obserwacja, że tak
wielu studentów, z którymi mam kon−
takt wykładając w Instytucie Informaty−
ki Uniwersytetu Wrocławskiego współ−
pracuje z VULCANEM. Z czasem kilku
pracowników firmy „wybiło się na nie−
zależność”. Gdyby nie młoda, sprężysta
i energiczna, wykształcona i zaprawiona
w pracy kadra, pewnie w Firmie VULCAN
nie powstałyby takie dzieła jak choćby
Encyklopedia multimedialna PWN.

SPISANE NA VULCANIE



17

1 Jan Zięba był wówczas nauczycielem w Technikum Kolejowym i miał dość poważny stosunek do mundu−
ru, którego noszenie obowiązywało nauczycieli i uczniów tej szkoły (przyp. red.).

2 Jan Zięba studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego (przyp. red.).
3 Wielu z Państwa pewnie się w tym miejscu śmieje. Chodziło o umożliwienie wykorzystania w trakcie lek−

cji oprogramowania opracowanego na komputer ośmiobitowy, w warunkach gdy nauczyciel dysponował
np. kilkoma komputerami ZX−Spectrum czy Elwro 800 Junior oraz jednym PC−tem (przyp. red.).

4 Rzeczywiście, Feliks Sapiński był przez kilka lat nauczycielem, a nawet Przewodniczącym Komisji Przed−
miotów Zawodowych w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu (przyp. red.).

5 Kolejne konferencje „Informatyka w Szkole” odbyły się w latach 1986 − 1990 w Wałbrzychu, a w 1991 i 1992
roku w Błażejewku (przyp. red.).

6 Było tak w istocie (przyp. red.).
7 W skład tej serii wchodziły programy: VMUSIC, VGRAPH, VCARD, VGURU (przyp. red.).
8 Feliksa Sapińskiego. Drugi z założycieli − Adam Rynarzewski nie zdołał dotrzymać firmie kroku i po niespełna

dwóch latach od założenia firmy wycofał się z niej (przyp. red.).

Zdzisław Płoski jest wykładowcą w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
tłumaczem, autorem i... „filozofem”. W swoim czasie był blisko związany z firmą VULCAN.

A VULCAN? VULCAN otwiera − jak
słyszę − swoją filię w ościennym mieście
i stawia, jak zawsze, na młodych. Wio−
sną tego roku zadzwoniono do mnie
z VULCANA z propozycją, abym już nie
ja, lecz jeden z moich synów (zapalony
internauta) napisał cykl powiastek o In−
ternecie do prasy oświatowej. Efekt
był do przewidzenia – artykuły pow−
stają.  A Wulkan (ten przez „W”) jak
przed laty, zagłębiony w fotelu pyka faj−
kę i z pewnością obmyśla nową infor−

matyczno−szkolną ofensywę. Jest tak
niewątpliwie, bo naprzeciwko siedzi,
jak zwykle wyprostowany, jego nie−
odłączny druh z nieodłącznym note−
bookiem i tak zwanymi dydaktycznymi
korzeniami. Sto lat, VULCANIE ! Odro−
bina nobliwej siwizny zdobi tylko skro−
nie twego założyciela 8 i paru spośród
tych co poszli za nim. Twój własny czas
upływa w przestrzeni wirtualnej, zło−
żonej z odnawiającej się młodości i aku−
mulowanego doświadczenia.
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Historia rozwoju naszego oprogramo−
wania ma swój punkt szczególny, coś
na kształt przełomu dwu er – „starożyt−
nej”, poprzedzającej narodziny PLANU
LEKCJI i „nowożytnej”, liczonej od daty
powstania tego programu. Podział ten
nie jest tylko czysto formalnym (czy
może – sentymentalnym) zabiegiem na
użytek niniejszego „rzutu okiem
wstecz”, lecz jest w pełni uzasadniony
zarówno przez okoliczności, w których
rodził się ów program, jak i przez kon−
sekwencje, jakie fakt jego narodzin
spowodował. Przełom ten ma też ścisły
związek z przejściem pomiędzy dwiema
podstawowymi platformami (były też
inne), na które tworzyliśmy oprogra−
mowanie – systemem operacyjnym CP/M
na komputery 8−bitowe (CP/J w wy−
padku Elwro 800 Junior) i systemem
operacyjnym MS−DOS na komputery
16−, a następnie 32−bitowe klasy
IBM PC. PLAN LEKCJI był przez
długie lata lokomotywą naszych
poczynań – tak go żartobliwie
nazywaliśmy i taką rolę fakty−
cznie  odegrał na pewnym
etapie rozwoju firmy jako
najlepiej sprzedający się
produkt. Był on w isto−
cie pierwszym udanym
rozwiązaniem, auto−
matyzującym ukła−
danie lekcji w pol−
skich szkołach, co
wydawało się być

wówczas zadaniem
zastrzeżonym wyłącz−

nie dla człowieka.
Prace nad pierwszym PLA−

NEM LEKCJI rozpoczęły się

jesienią 1991 roku. Głównym pomysło−
dawcą i autorem najważniejszej części
programu – algorytmu rozkładania le−
kcji – był Piotr Chyliński, który wcześ−
niej zmagał się z tym problemem w swo−
jej szkole, jeszcze na 8−bitowym kom−
puterze sporych rozmiarów (wielkości
solidnego biurka i w dodatku bez mo−
nitora!), jednak o mocy obliczeniowej
znacznie mniejszej niż ZX−Spectrum.
Nasz Prezes spotkał Piotra akurat w o−
kresie, gdy ten został z jakichś przyczyn
odsunięty od owego „cudu techniki”
i w ten sposób odcięty od możliwości
rozwijania swoich pomysłów. Za nie−
wyobrażalną na owe czasy sumę Pre−
zes kupił najnowocześniejszy wtedy
komputer klasy 286 AT i wokół Piotra
powstał pierwszy w historii firmy zes−
pół (czteroosobowy), spotykający się
najczęściej w domu Piotra, niekiedy
także na zapleczu pracowni kompu−
terowej Technikum Kolejowego we
Wrocławiu. Owe wielce owocne spot−
kania były też wyjątkowo burzliwe.
W czasie rozstrzygającej tury pierwszej
kampanii prezydenckiej w Polsce
zespół omal się nie rozpadł wskutek
różnicy poglądów, bynajmniej jednak
nie politycznych, lecz dotyczących po−
żądanego kształtu programu. Po nie−
wielkiej modyfikacji składu zespołu
udało się na szczęście doprowadzić całe
przedsięwzięcie do pomyślnego końca.

Mając nadzieję na ogromne zainte−
resowanie PLANEM LEKCJI i, nie ukry−
wajmy, znaczną jego sprzedaż, skwap−
liwie skorzystaliśmy z zaproszenia MEN,
by zaprezentować program. Zależało
nam bardzo na pokazaniu efektywno−
ści jego działania, a że rozgorączko−

Jak powstawały nasze programy
Lesław Otręba
Jan Zięba
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wanym autorom przychodziły do głów
wciąż nowe genialne pomysły z tym
związane, nie ustawali w doskonaleniu
swego „wynalazku”, nie zważając na
porę i miejsce.  Tak więc w przeddzień
pokazu, nocą w warszawskim pokoju
hotelowym został przerobiony główny
algorytm programu, aby lepiej poradził
sobie z danymi z realnej szkoły dostar−
czonymi nam do testów. A jednak,
mimo pozytywnego odbioru  ze strony
ministerstwa, do sprzedaży programu
nie doszło (i całe szczęście), ale tę pre−
zentację i jej kulisy będziemy zawsze
wspominać.

W trakcie prac nad PLANEM LEKCJI
inny zespół przeniósł na komputery
IBM PC program PŁACE, przeznaczony
dla szkolnych księgowych, który powstał
jeszcze na Juniorze firmy Elwro. Wcześ−
niej został on zaadaptowany także na kil−
ka innych komputerów pracujących pod
nadzorem systemu CP/M (oprócz ZX−
Spectrum i Meritum, w szkołach spotyka−
ło się wszak także komputery Bosman
bądź Spectravideo). PŁACE wyposażono
w prosty moduł kadrowy, będący jedno−
cześnie protoplastą programu wspoma−
gającego prowadzenie sekretariatu ucz−
niowskiego. Sprzedaż PLANU LEKCJI
rozpoczęliśmy w maju 1992 roku w ra−
mach pakietu, jaki  złożyliśmy z przygo−
towanych programów – VGURU + PLAN
LEKCJI + KADRY/PŁACE + SEKRETA−
RIAT UCZNIOWSKI.  Pierwszemu klien−
towi nadaliśmy przezornie numer li−
cencji 10, aby się nie zorientował, że jest
„oblatywaczem” tego wehikułu. Dumni
ze swoich osiągnięć, przez chwilę
sądziliśmy, że oto mamy już wszystko,
czym można uszczęśliwić szkołę.
Wydawało nam się, że wystarczy tylko
doskonalić owe trzy programy.  Jednak
rzeczywistość nie pozwoliła nam trwać
w samozadowoleniu i rychło zweryfi−
kowała nasze poglądy.

Wkrótce po sprzedaży pierwszym
chętnym (odważnym?) praw do używa−
nia PLANU LEKCJI rozpoczęliśmy szko−
lenia użytkowników naszych progra−
mów. Choć to oni postanowili rzucić się

na szerokie wody informatyki, czuliśmy
się za nich odpowiedzialni i zależało
nam, aby wypłynęli. Pierwszy kurs
obsługi programu do komputerowego
układania planu lekcji odbył się w Tech−
nikum Kolejowym, do którego ściągnę−
liśmy na dwa dni chyba wszystkie fir−
mowe IBM−y, stojące na co dzień w do−
mach programistów.

Wynajęcie pierwszej prawdziwej
siedziby firmy (do tej pory było nią ofi−
cjalnie mieszkanie Prezesa), po okresie
„partyzantki” uprawianej w domach, po−
zwoliło znacząco zmienić styl pracy na
zespołowy. Choć zmiana przyzwycza−
jeń programistów, którzy na ogół są in−
dywidualistami, najchętniej tworzący−
mi w pojedynkę, nie była łatwa, to jednak
odtąd coraz mniej pracowaliśmy w do−
mach. Uzyskanie locum przyczyniło się
z jednej strony do zintegrowania kadry
(w czym niepoślednią rolę odegrał okrą−
gły stół w kuchni, gdzie toczyły się nie−
raz zażarte dyskusje), a z drugiej do my−
ślenia o realizacji przedsięwzięć zakro−
jonych na większą skalę. W tym też cza−
sie napisaliśmy i wydaliśmy swój porad−
nik dyrektora i nauczyciela „Informatyka
w szkole”, jedyną jak dotąd pozycję na
rynku ujmującą w sposób możliwie pra−
ktyczny tak szeroki wachlarz zagadnień
związanych ściśle z informatyzacją szko−
ły. Kolejny przełom w naszej działalności
nastąpił w chwili, gdy w grudniu
1992 roku z wynajmowa−
nej willi na Biskupinie
przeprowadziliśmy się
do obecnej siedziby,
leżącej nieopodal, wów−
czas dla nas niezwykle
obszernej, a dziś już przy−
ciasnawej. Skończyliśmy
niemal zupełnie z pisaniem
programów w domu. Na−
reszcie dorobiliśmy się sali
z prawdziwego zdarzenia do
prowadzenia szkoleń i mogliś−
my sobie pozwolić na wypo−
sażenie jej w urządzenia tech−
niczne czyniące przekaz bardziej
obrazowym. W krótkim, około
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półtorarocznym, okresie w latach 1993
i 1994 przeszkoliliśmy w niej na zlece−
nie MEN ponad tysiąc dyrektorów
szkół, próbując im zaszczepić własne
widzenie informatyki w szkole.

Początki naszej przygody z progra−
mowaniem sięgają jednak dalszej
przeszłości. Pierwsze programy w firmie
VULCAN powstały dzięki niezrozu−
miałej polityce Zakładów Elektronicz−
nych „Elwro”, które w dużych ilościach
sprzedawały do szkół komputery Elwro
800 Junior, wyposażone praktycznie tyl−
ko w system operacyjny, język Turbo
Pascal i prymitywne programy narzę−
dziowe. Pracujący wówczas w „Elwro”
Piotr Schmidt i Piotr Wolter pisali w ra−
mach hobby programy na Juniora, któ−
rymi jednak nikt się tam nie interesował.
Jednym z nich był program do forma−
towania dyskietek, wielokrotnie szyb−
szy i skuteczniejszy niż dostarczany
przez fabrykę z systemem CP/J (za po−
mocą oryginalnego programu można
było np. sformatować dyskietkę prze−
dziurawioną gwoździem, gdyż program
ten nie weryfikował poprawności prze−
prowadzonej operacji formatowania!).
Obu Piotrów i kilku innych młodych
ludzi (18−22 lata) zatrudnił nasz Prezes −
główny udziałowiec wówczas dwu−
osobowej spółki i zarazem użytkownik
Juniora, z racji pracy w Zespole Szkół
Elektronicznych. Wspólnie stworzyli
pakiet programów narzędziowych na
Juniora, następnie sprzedany minister−
stwu i rozpowszechniony we wszyst−
kich szkołach szczycących się wówczas
posiadaniem komputerów tego typu.
Zarobione w ten sposób pieniądze
umożliwiły zakup kilku komputerów
klasy PC i rozpoczęcie prac nad proto−
plastami obecnych naszych programów.

Swoistym pomostem przerzuconym
przez nas między tymi dwiema epoka−
mi był, dziś już zupełnie zapomniany
i nikomu niepotrzebny, emulator kom−
putera Junior działający na komputerze
IBM PC. Jego autorom udało się zrobić
coś, co jeden z głównych konstrukto−
rów Juniora, profesor Wojciech Cellary,

publicznie uznał swego czasu za nie−
możliwe. Program ten zakupiło od nas
MEN. Pozwoliło to posiadaczom nowo−
czesnych naonczas IBM PC/XT przez
pewien czas wykorzystywać jeszcze
stare oprogramowanie przygotowane
na Juniora – nowego, w szczególności
polskojęzycznego, było wtedy jak na le−
karstwo.

PLAN LEKCJI i programy towarzy−
szące zaczęły się jednak istotnie starzeć;
w zderzeniu z coraz nowszymi sytua−
cjami ujawniły się także ich niedostatki.
Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac
nad nimi od początku, już bez Piotra
Chylińskiego, który założył własną fir−
mę zajmującą się także planowaniem,
tyle że przedsięwzięć gospodarczych
(jego oryginalny program „Planista”,
współpracujący z większością popu−
larnych programów do kosztorysowa−
nia prac budowlanych, zdobywa coraz
większe uznanie na rynku). Trzyosobo−
wy zespół programistów – Mariusz Ki−
tzol, Sławek Bartoszko i Krzysiek Ma−
zurkiewicz – pracujący pod nadzorem
autorów niniejszego artykułu, przygo−
tował pierwszy program z serii 2000 –
PLAN LEKCJI 2000. Tu warto wspom−
nieć kilka niezapomnianych nocy spę−
dzonych w firmie. Ostatnie dwa tygod−
nie to była praktycznie praca przez całą
dobę, podczas której spaliśmy w fir−
mie i jedliśmy zamawianą telefonicznie
pizzę. Prace nad pierwszą wersją pro−
gramu zakończyły się o 4.00 rano. Tego
samego dnia o 9.00 rozpoczęliśmy pier−
wszy kurs jego obsługi. Pewien szkol−
ny błąd programisty, który kosztował
nas wtedy całą nieprzespaną noc, prze−
szedł już do legendy firmy. Taka „karu−
zela” już się więcej nie powtórzyła, choć
jeszcze wielokrotnie zdarzały nam się
nieprzespane noce przed ostatecznym
zamknięciem prac nad jakimś progra−
mem. Osobnym wyzwaniem było zaw−
sze napisanie instrukcji posługiwania
się programem, tak by była ona gotowa
w momencie ukończenia prac nad nim.
Dochodziło przy tym do swoistej „prze−
pychanki” pomiędzy autorami dokumen−
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tacji a twórcami tego „informatycznego
cacka” – czy program ma działać tak,
jak napisano już w instrukcji czy też
instrukcja ma odzwierciedlać działa−
nie programu.

Wraz z rozpoczęciem serii 2000
rozstaliśmy się z VGURU, w miejsce
którego powstał prosty ZARZĄDCA
[programów]. Niebawem do serii opa−
trzonej symbolem 2000 dołączył
SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 2000, a po
nim STATYSTYKA SEMESTRALNA 2000.
Po przygotowaniu nowego ARKUSZA
ORGANIZACYJNEGO 2000, KSIĘGI
ZASTĘPSTW 2000, PLANU DYŻURÓW
2000, a także nowych KADR 2000
i PŁAC 2000 stało się oczywiste, że oto
powstały zasadnicze filary, na których
oparty jest system informatyczny szkoły.
Punktem zwrotnym,  było przy tym za−
uważenie, że ośrodkiem tego systemu,
skupiającym najistotniejsze informacje
o szkole, jest ARKUSZ ORGANIZACYJNY
2000, w efekcie czego, na użytek or−
ganów prowadzących, opracowaliśmy
ZBIORCZY ARKUSZ ORGANIZACYJNY.
Oprócz programów do wspomagania
organizacji pracy szkoły oraz ewiden−
cjonujących dane osobowe zbudowaliś−
my także KSIĘGOWOŚĆ, INWENTARZ
SZKOLNY 2000 (miał swego protopla−
stę), BUDŻET 2000, a ostatnio − już dla
Windows 95 – KSIĘGOWOŚĆ 2000,
STOŁÓWKĘ 2000 i MAGAZYN 2000.
Gdzieś „po drodze” powstały REJESTR
WPŁAT 2000 i PRZEGLĄDARKA PLANÓW.
Za informatyzację obsługi szkolnego
księgozbioru nie musieliśmy się za−
bierać sami, gdyż okazało się, że gdyń−
ska firma MOL ma już sporą wiedzę na
ten temat i wdrożony w kilku biblio−
tekach program. Połączenie jej i na−
szych doświadczeń pozwoliło stwo−
rzyć nowy jakościowo produkt –
BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ – MOL dosto−
sowaną do wymogów naszego systemu
VULCAN PLAN.

Zawsze staraliśmy się tak projekto−
wać funkcje naszych programów, aby
były one zgodne z przepisami prawa.
Nie omijały nas przy tym kłopoty, jakie

wszyscy śmiertel−
nicy mają z dociera−
niem do potrzebnych
im informacji praw−
nych. Skłoniło nas to
do opracowania spe−
cjalnego narzędzia, któ−
re ułatwiałoby śledze−
nie przepisów i analizo−
wanie najrozmaitszych
sytuacj i  prawnych; jak
się rychło okazało – nie
tylko nam. Przygotowaliś−
my najpierw INFORMA−
CJĘ PRAWNĄ 2000, a po
dwóch latach, już wespół
z WSiP, znacznie bardziej
zaawansowane technicznie
i bogatsze treściowo PRAWO
W OŚWIACIE. Bez tego programu, bez
przygotowania jednolitych tekstów pra−
wa oświatowego, na bieżąco aktuali−
zowanych i zaopatrzonych w powią−
zania, o wiele trudniej przyszłoby nam
zaprojektowanie większości naszych
programów.

Rok 1997 przyniósł największy
w historii rozwoju oprogramowania
firmy wzrost stopnia integracji systemu.
W tej chwili oferujemy kilkanaście pro−
gramów pokrywających niemal wszyst−
kie obszary działalności szkoły. Śmiało
można też powiedzieć, że głoszona
przez nas zasada „raz wprowadzić dane,
by wykorzystywać je wszędzie, gdzie są
potrzebne” przybrała wreszcie namacal−
ne kształty.

Równocześnie z programami wspo−
magającymi zarządzanie szkołą tworzy−
liśmy także programy edukacyjne oraz
narzędziowe. Byliśmy nauczycielami,
nic więc dziwnego, że pragnęliśmy
znaleźć miejsce dla komputera również
w dydaktyce. Zaczęliśmy od „górnego C”.
Zespół pod kierownictwem Leszka
Lewoca przystąpił do  opracowania
uniwersalnego narzędzia do tworzenia
aplikacji dydaktycznych przez nauczy−
cieli, wzorowanego na słynnym wów−
czas programie HyperCard na kompu−
tery Macintosh. Idea HyperCard polega
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na budowaniu stosów kart wypeł−
nionych tekstem, obrazem i dźwiękiem
oraz zaopatrzonych w przyciski do
nawigowania po tych stosach. Jest ona
przy tym niezwykle łatwo „wdrażalna”,
gdyż nie wymaga profesjonalnego przy−
gotowania informatycznego. Choć po−
mysłu tego nie udało się rozpowszech−
nić (dobrego scenariusza lekcji nie da
się przygotować wieczorem w domu,
w przerwie pomiędzy kolacją i wieczor−
nym filmem, a potencjalnych profesjo−
nalnych autorów nie udało się do tego
zachęcić), to jednak zgromadzone wów−
czas doświadczenia zaowocowały taki−
mi programami, jak SZKOLNY ATLAS
POLSKI, UKŁAD OKRESOWY PIER−
WIASTKÓW czy PTAKI POLSKI, będą−
cymi protoplastami interaktywnych po−
dręczników czy encyklopedii multime−
dialnych. Zwieńczeniem prac zespołu
było opracowanie w 1996 roku dla Wy−
dawnictwa Naukowego PWN pierwszej
polskiej encyklopedii multimedialnej,
której sprzedaż była chyba największym
sukcesem w historii polskiego opro−
gramowania nie adresowanego do
przedsiębiorstw i banków. Rozpoczy−
nając prace w tej dziedzinie nie zdawa−
liśmy sobie sprawy, że prawdziwy pro−
fesjonalizm wymaga wąskiej specjali−
zacji. Od stycznia 1997 roku doświad−
czenia wyniesione z pracy nad progra−
mami edukacyjnymi i encyklopedią prze−
szły wraz z osobami, które je zgroma−
dziły, do nowej firmy VULCAN MEDIA,
powołanej przez VULCAN i PWN.

Mówiąc o oprogramowaniu eduka−
cyjnym, trudno nie wspomnieć o serii
programów nazwanych przez nas pro−
gramami pierwszego kontaktu. Pro−
gramy te (edytor muzyczny, graficzny)
miały na celu przekonać początku−
jącego użytkownika komputera, że ko−
rzystanie z komputera może być łatwe

(należy pamiętać, że mało kto wiedział
wtedy o Windows). W edukacji infor−
matycznej młodego pokolenia wczes−
nych lat 90. odegrały one niemałą rolę.

Nasze programy pisali zawsze
młodzi ludzie, niektórzy nawet bardzo
(część z nich była zresztą kiedyś naszy−
mi uczniami). Zdarzało się, że zaro−
bione przez nich sumy budziły zdziwie−
nie ich rodziców, którym Prezes musiał
tłumaczyć legalność pochodzenia tych
pieniędzy. Warto tu wspomnieć, że je−
den z tzw. programów pierwszego kon−
taktu, edytor muzyczny VMUSIC, został
napisany przez piętnastoletniego wów−
czas Łukasza Kolka.

Tylko w początku swej działalności
próbowaliśmy tworzyć także programy
na konkretne zamówienie – pisaliśmy
systemy obsługi księgowej i kadrowo−
−płacowej na zlecenie dużych przedsię−
biorstw (np. aktualnie znane z giełdy
czechowickie „Kable”). Ten rodzaj pro−
dukcji okazał się jednak niezwykle
wyczerpujący z powodu niepowtarzal−
ności wymagań – każdy program był
inny, bo każdy użytkownik oczekiwał
od niego czego innego.

Rozpoczynając działalność, byliśmy
skazani wyłącznie na siebie (taka jest
dola prekursorów), z wszystkimi przy−
wilejami, ale i niedostatkami tego stanu
rzeczy (pozostało tak zresztą do dziś).
Najbardziej uwidoczniło się to w trzech
przypadkach – pierwszym było powsta−
nie „kombajnu” w postaci VGURU (tym,
którzy  nie pamiętają tych czasów przy−
pomnijmy, że była to powłoka systemu
operacyjnego, odpowiednik Norton
Commandera, wzbogacony o arkusz
kalkulacyjny i bazę danych, w sumie
coś na kształt pakietu zintegrowanego),
drugim – własny standard sieci lokalnej
VNET, trzecim – technologia „przecią−
gnij i upuść”, zastosowana po raz pier−
wszy w ARKUSZU ORGANIZACYJNYM,
a potem powielona w tzw. programach
dyrektorskich.

Pisanie takich programów jak
VGURU było ambicją każdego progra−
misty wczesnej ery systemu MS−DOS –
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nie oparliśmy się jej także my. Spełniał
on swoją rolę znakomicie w czasach,
gdy dostęp do oprogramowania za−
chodniego był znacznie trudniejszy niż
dziś i  gdy polskojęzyczność tego
oprogramowania pozostawała jedynie
pobożnym życzeniem. Dzięki swej
wszechstronności zasłużył się on nie
tylko jako platforma do uruchamiania
naszych programów, ale także jako po−
moc dydaktyczna w szkołach oraz na
kursach, jakie prowadziliśmy dla dyrek−
torów szkół w latach 1993 i 1994. Upo−
wszechnienie się dobrych edytorów
tekstów oraz pakietów zintegrowanych
przyczyniło się do jego odejścia do „alei
zasłużonych”.

Sieć VNET miała być alternatywą
„dla ubogich” takich rozwiązań, jak
Novell Netware (o sieci Windows for
Workgroups czy Windows 95 wtedy
nie było jeszcze mowy). Była natural−
nym oczekiwaniem łaczności pomiędzy
komputerami IBM PC po okresie ist−
nienia podobnej łączności 8−bitowych
Juniorów (JUNET). VNET była siecią nie
wymagającą drogich naonczas, specjal−
nych kart oraz drogiego oprogramo−
wania – wykorzystywała standardowe
łącza szeregowe, jakie komputery miały
w nadmiarze (modemy zewnętrzne
i Internet pojawiły się dopiero za parę
lat). Posiadała ponadto kilka właści−
wości, które zostały specjalnie zaprojek−
towane do użytku w szkolnych pra−
cowniach komputerowych, a których
„rasowe” oprogramowanie sieciowe nie
miało – „przechwytywanie” klawiatury
oraz podglądanie ekranu wybranego
komputera na wydzielonym stanowi−
sku, z założenia komputerze nauczycie−
la. Z racji swej konstrukcji była to jed−
nak sieć dla cierpliwych, jako że dzia−
łała niezbyt szybko, i wkrótce ustąpiła
miejsca bardziej profesjonalnym.

Znacznie dłuższą i bardziej chlubną
historię ma technologia „przeciągnij
i upuść”, czyniąca właściwy użytek
z myszy i ograniczająca korzystanie
z klawiatury do niezbędnego minimum.
Jej wyjątkowość w tamtych czasach

polegała na tym, że
została przez nas
użyta w tzw. trybie
tekstowym, a nie gra−
ficznym, jak na przy−
kład w Windows
(3.1). Wagę tego spo−
sobu porozumiewa−
nia się z kompute−
rem dostrzeżono
ładnych kilka lat
wcześniej, ale tak
naprawdę doce−
niono dopiero
w systemie ope−
racyjnym Macin−
tosha i Windows
95. Do dziś jed−
nak nasze tek−
stowe okienka
są nie do pobi−
cia z dwóch po−
wodów – nie−
zależnie od ich liczby na ekranie wszy−
stkie są „żywe” (aktualizowane równo−
cześnie) i „kontekstowe” (potrafią przed−
stawiać różne kategorie informacji bez
zmiany postaci). Kiedy po raz pierwszy
zdobywaliśmy nagrodę za PLAN LEKCJI
na targach oprogramowania Softarg,
wzbudziliśmy nimi nieskrywane zain−
teresowanie, a członkowie komisji oce−
niającej żartowali, prosząc byśmy zo−
stawili coś do zrobienia w tym zakresie
także Microsoftowi (twórcy Windows).

To, co powstało w firmie przez te
lata jest sumą naszych doświadczeń
i nie krępowanych pomysłów. Wyszedł−
szy ze szkół sądziliśmy, że znamy ich
główne bolączki i potrzeby. Teraz wie−
my, jak dalece nie wszystko rozumie−
liśmy na początku i że uczyć się nie
przestaniemy nigdy. I chociaż nie błą−
dziliśmy zanadto, rozwój naszego opro−
gramowania nie byłby tak bujny, gdyby
nie ścisły kontakt z jego użytkowni−
kami. Dzięki nim poznaliśmy tysiące
realnych sytuacji szkolnych, które po−
zwoliły nam znajdować zawsze złoty
środek – godzić to, co potrzebne z tym,
co możliwe.
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MAŁGORZATA SAPIŃSKA: Ukończy−
łeś studia pedagogiczne na Wydziale Ma−
tematyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
rozglądałeś się za pracą. Co sprawiło, że
nawiązałeś kontakty z firmą kompu−
terową?

LESZEK LEWOC: Na V roku stu−
diów, kiedy zacząłem pisać pracę ma−
gisterską na temat wykorzystania kom−
puterów w dydaktyce matematyki, to po
pierwsze – wziąłem kilka godzin infor−
matyki w I LO we Wrocławiu, a po dru−
gie – poprzez kolegę, jeszcze z czasów
licealnych, Marcina Ulaneckiego, który
pracował już w VULCANIE − umówiłem
się na rozmowę z Feliksem Sapińskim.
Moja praca spotkała się z zaintereso−
waniem.

M.S.: Jakie nadzieje wiązałeś wtedy
z tą firmą?

L.L.: Podobnie jak dziś, byłem
wówczas przekonany, że komputery
mają olbrzymie możliwości edukacyjne,
a w firmie VULCAN będzie można urze−
czywistnić to przekonanie, wykorzy−
stując ich potencjał.

M.S.: Przychodząc do firmy, miałeś
już jakieś pomysły na programy, czy zro−
dziły się one później?

L.L.: Przyniosłem do VULCANA pro−
gram do matematyki, który był częścią
mojej pracy magisterskiej.

M.S.: Dlaczego uważałeś za celowe
pisanie właśnie programów dydakty−
cznych?

L.L.: Komputer ma duże możliwości
wspomagania nauczania. Oczywiście
nigdy nie zastąpi nauczyciela ani też
nie zastąpi ucznia. To truizm, ale cza−
sem zapominamy, że tą najbardziej
aktywną osobą w procesie nauczania

i uczenia się musi być uczeń. Kompu−
ter oczywiście może mu w tym pomóc.
Niemal dziesięć lat temu zajmowało się
tym w Polsce niewiele osób. A  wyda−
wało się to interesujące i ważne, stąd ta
decyzja.

M.S.: To były czasy komputerów
ośmiobitowych. Czy pamiętasz pierwsze
programy − Twoje i Twoich kolegów
pisane dla VULCANA − jak się nazy−
wały, do czego służyły?

L.L.: Pierwszym programem, który
ja pisałem był VMATGRAF. Zawierał
wszystko to, co przyszło mi wtedy do
głowy a mogło się przydać w naucza−
niu matematyki, przede wszystkim
analizy matematycznej i geometrii,
czyli tych działów matematyki, w któ−
rych wizualizacja na ekranie moni−
tora wydawała się istotna. To nie był
pierwszy produkt edukacyjny VULCA−
NA, wcześniej powstały programy do
nauki języka angielskiego i obsługi
komputera. VMATGRAF był pierw−
szym programem dydaktycznym na
ośmiobitowe komputery napisanym
w Pascalu. Był to największy objęto−
ściowo program napisany kiedykol−
wiek na komputer Elwro 800 Junior.
Trzeba było go uruchamiać aż na
dwóch stacjach dysków: na jednej
znajdował się program wykonywalny
i nakładki do niego, a na drugiej dane
do programu.

M.S.: Pamiętam przejęcie, z jakim
kończyłeś prace nad VMATGRAFEM.
Jakie były dalsze losy tego programu?

L.L.: Program ten oraz kilka innych
produktów firmy VULCAN zakupiło
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz
z prawem do rozpowszechnienia we

wywiad z Leszkiem Lewocem

Z komputerem po wiedzę
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wszystkich szkołach posiadających Ju−
niory.

M.S.: Matematyka wydaje się przed−
miotem doskonale nadającym się do
nauczania za pomocą programów kom−
puterowych. Czy wówczas, będąc na−
uczycielem, podzielałeś ten pogląd?

L.L.: Każdy przedmiot nadaje się do
tego, żeby komputer odgrywał pewną
rolę w jego nauczaniu. Komputer jest
w stanie przetwarzać duże ilości infor−
macji, analizować je w zadany przez
programistę sposób i wyciągać z tego
proste wnioski. W matematyce bardzo
istotna jest kwestia wizualizacji pew−
nych zagadnień, ale o podobnym zna−
czeniu wizualizacji możemy mówić
w fizyce, geografii... praktycznie na lek−
cjach każdego innego przedmiotu.
Zaczynanie od programów do mate−
matyki wydawało się o tyle naturalne,
że nauczycieli tego przedmiotu wiele
łączy z informatykami, podobnie zresz−
tą fizyków. Wówczas mieli odwagę siąść
do komputera jednak przede wszystkim
ludzie o ścisłych umysłach, po części za
sprawą nie tak przystępnych jak dziś in−
terfejsów. Dlatego pewnie głównie ma−
tematycy i fizycy  zapoczątkowali wyko−
rzystywanie komputerów w nauczaniu.
Wśród reprezentantów innych dyscyp−
lin komputer spopularyzowano nieco
później. Uważam jednak, że uczniowie
powinni korzystać z komputera, ucząc
się niemal wszystkich przedmiotów, np.
pisząc wypracowania z języka pol−
skiego czy robiąc zapisy własnych eks−
perymentów z biologii.

M.S.: Uczestniczyłeś aktywnie w dzia−
łaniach Stowarzyszenia Nauczycieli Ma−
tematyki; miałeś wiele ciekawych pomy−
słów na programy matematyczne. Czy

udało Ci się je zrealizować później, tj.
w erze komputerów IBM PC?

L.L.: Co prawda nie byłem człon−
kiem SNM jako nauczyciel matematy−
ki, gdyż wówczas nie pracowałem już
w szkole; jedynie przyglądałem się
z podziwem wielorakiej działalności
tego stowarzyszenia, uczestnicząc w je−
go spotkaniach. To nie ja, lecz członko−
wie SNM mieli wiele ciekawych pomy−
słów. Szczególnie aktywna była grupa
entuzjastów francuskiego programu
CABRI, która doprowadziła do zakupu
polskiej wersji tego programu do geo−
metrii dla dużej liczby szkół. Inna gru−
pa entuzjastów nowego podejścia do
nauczania matematyki zdołała zinte−
grować wykorzystanie komputerów
z programem nauczania MATEMATYKA
2000. W tworzeniu oprogramowania
ściśle z nim związanego miałem, o−
wszem, pewien udział. To nie były moje
idee, one powstawały w środowisku
SNM; cieszę się, że mogłem być obec−
ny przy ich realizacji.

M.S.: Jesteś człowiekiem niebywa−
le kreatywnym. Jakie nowe pomysły
zepchnęły matematykę na dalszy plan?
Czy miało to związek z Twoim pobytem
w Anglii?

L.L.: Kiedy po studiach pojechałem
do Anglii i zetknąłem się na tamtejszym
uniwersytecie z  oprogramowaniem hi−
permedialnym łączącym wiedzę z róż−
nych dziedzin, czułem, że tym, co chciał−
bym robić, są obszerne programy o ta−
kim właśnie charakterze, może nawet
encyklopedyczne. Widziałem, i nadal
dostrzegam, ogrom możliwości w tej
dziedzinie.

M.S.: Później jeszcze wielokrotnie
bywałeś w Wielkiej Brytanii, obser−
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wowałeś rozwój oprogramowania dla
szkół i sposoby jego wdrażania. Czy było
to inspirujące?

L.L.: Oczywiście interesowałem się
postępem w oprogramowaniu dydakty−
cznym, ale z punktu widzenia celów
wprowadzenia go do szkoły zawsze
za najważniejszy uważałem i uważam
sposób jego wykorzystania. Wiąże się
to ściśle z umieszczeniem komputerów
w szkole. A to ciągle jeszcze różni nas
od Wielkiej Brytanii i innych krajów,
gdzie informatyzacja szkół wygląda ina−
czej. Jeżeli komputery są zamykane
w pracowni informatycznej, gdzie służą
głównie do nauczania przedmiotu „Ele−
menty informatyki”, to tym samym są
wyłączane z całego nurtu działalności
edukacyjnej, towarzysząc jedynie jej
niewielkiemu wycinkowi. Tymczasem
w Anglii miałem okazję obserwować,
że nie dziesięć komputerów, ale poje−
dyncze komputery stoją w większości
klas i uczniowie mogą w trakcie nor−
malnych lekcji różnych przedmiotów
realizować przy komputerze część za−
dań rozdzielonych pomiędzy grupy
w klasie. Oprogramowanie jest tu spra−
wą wtórną, gdyż bardzo wiele w nau−
czaniu da się zrobić za pomocą standar−
dowych narzędzi takich jak edytor te−
kstów, baza danych czy arkusz kalku−
lacyjny, co zresztą VULCAN pokazał
i wypromował w postaci tzw. pro−
gramów pierwszego kontaktu.

M.S.: Co z brytyjskich doświad−
czeń udało Ci się przenieść na nasz
polski grunt?

L.L.: Niewiele. Brytyjski na−
rodowy program informatyza−
cji szkół to ponad 20 lat zdo−
bywania doświadczeń, ale i wy−
ciągania wniosków z popełnia−
nych błędów – przy prawdzi−
wym zaangażowaniu nie tylko
nauczycieli, ale także rządu i spo−
łeczeństwa w sprawy edukacji
kolejnych pokoleń. Pociesza mnie
jednak nadzieja, że to, co oni robią
w szkołach, polscy uczniowie (acz
nie wszyscy) będą mogli robić w do−

mach. Komputer staje się bowiem coraz
bardziej powszechny.

M.S.: Ale w domach młodzież zde−
cydowanie częściej sięga po gry kom−
puterowe aniżeli korzysta z możliwości
edukacyjnych programów kompute−
rowych?

L.L.: To prawda. Składają sie na to
co najmniej dwie przyczyny. Po pier−
wsze – powstają wprawdzie setki pro−
gramów edukacyjnych, albo uważanych
przez autorów za takie, ale nie zawsze
spełniają one oczekiwania użytkowni−
ków. Po iluś próbach, które nie wypa−
dły zachęcająco, można stracić ochotę
na dalsze poszukiwania programów
naprawdę wciągających i wartościo−
wych. Po drugie – nie wszystkie dzieci
i rodzice odczuwają potrzebę aktyw−
nego wzbogacania swojej wiedzy czy
umiejętności w ogóle, nie tylko za
pośrednictwem komputera. Z tych sa−
mych przyczyn większość z nas (i dzie−
ci, i dorosłych) nie sięga po książkę,
lecz zasiada przed telewizorem, nawet
jeśli program jest akurat kiepski.

Jest jednak trochę ludzi, którzy chcą
się uczyć. Wykorzystują oni te pro−
gramy, które są na rynku, o czym świad−
czy duża liczba sprzedanych egzem−
plarzy programów językowych czy en−
cyklopedycznych.

M.S.: Wspomniałeś o programach
językowych. Warsztaty metodyczno−
−komputerowe dla nauczycieli języka
angielskiego odbywały się w firmie
VULCAN także z Twojej inicjatywy?

L.L.: To był fragment bardzo po−
trzebnego i dalekowzrocznego przed−
sięwzięcia MEN – cyklu szkoleń infor−
matycznych dla dyrektorów szkół
i nauczycieli. Firma VULCAN zapropo−
nowała wówczas serię kursów dotyczą−
cych różnych zagadnień związanych
z informatyzacją szkoły. Przede wszyst−
kim były to kursy dla dyrektorów i ka−
dry kierowniczej szkół, zaznajamiające
ich z całą gamą możliwości wykorzy−
stania komputerów w pracy szkół, ale
także szkolenia pokazujące, na ile
sposobów można posługiwać się kom−
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puterem na lekcjach matematyki, pro−
wadzone przez Szymona Więsława.
Podobne w zamyśle kursy dla nauczy−
cieli języka angielskiego przygotowa−
liśmy i prowadziliśmy razem z żoną.
Było to dla nas bardzo ciekawe doświad−
czenie. Warsztaty te ujawniły (nie po raz
pierwszy zresztą) olbrzymie zróżnico−
wanie poziomu i doświadczeń metody−
czno−dydaktycznych osób, z którymi
wówczas przez tych kilka dni pracowa−
liśmy i rozmawialiśmy po kilkanaście
godzin na dobę. Widać było chęć ucze−
nia się i rozwoju, a jednocześnie smutek
z powodu nader skromnych możliwości
szkół. Utwierdziło nas to w przeświad−
czeniu, że prędzej dom niż szkoła może
stać się centrum edukacyjnym, gdzie
używa sie komputera m.in. do uczenia
się języków. Ale wierzę, że z czasem
i szkoły będą coraz śmielej i częściej ko−
rzystać z komputerów na lekcjach.

M.S.: Pamiętam Twoją fascynację
hipertekstem. To była na owe czasy
zupełna nowość...

L.L.: Niezupełnie. Jak podkreślają
zgodnie znawcy zagadnienia, hipertekst
jest realizacją – tak starej jak systematy−
czne studia – idei wygodnej lektury
tekstu, najeżonego odwołaniami do in−
nych jego ustępów czy dzieł istnie−
jących niezależnie. Starali się to robić
przed wiekami ludzie studiujący Biblię
czy Talmud. Idea hipertekstu była rea−
lizowana najpierw za pomocą zwojów,
kodeksów, druku, aż wreszcie docze−
kała się narzędzia na miarę potrzeb,
czyli komputera.

M.S.: Tworzenie oprogramowania
przeznaczonego do nauczania w szkole
bądź uczenia się w domu wymaga nie tylko
umiejętności programistycznych, ale
i wiedzy merytorycznej z danego przed−
miotu, znajomości programów nauczania,
metodyki prowadzenia zajęć lekcyjnych itp.
Czynni nauczyciele nie mający na co dzień
kontaktu z komputerem i programiści,
którym z kolei obce były wymogi metodyki
nauczania, to były niemal dwa światy,
posługujące się w dodatku zupełnie
odrębnymi językami pojęć. Toteż zapro−
ponowałeś, żeby szukać fachowców

o talentach popularyzatorskich i wyobraź−
ni komputerowej wśród autorów podręcz−
ników szkolnych. Tak narodziła się współ−
praca z Wydawnictwami Szkolnymi
i Pedagogicznymi?

L.L.: Rzeczywiście, potrzebowaliśmy
osób o ugruntowanej wiedzy z poszcze−
gólnych dyscyplin i doświadczeniu au−
torskim, które miałyby wizję programu,
i potrafiłyby stworzyć projekt jego za−
wartości merytorycznej, czyli scena−
riusz − zdatny do realizacji a przy tym
wykorzystujący możliwości komputera.
Z kolei WSiP pragnęły rozszerzyć swą
ofertę o publikacje elektroniczne adre−
sowane do swych stałych odbiorców,
czyli nauczycieli i uczniów. Zamierze−
nia VULCANA i WSiP były zbieżne, po−
stanowiliśmy więc współpracować.
Z chwilą rozpoczęcia współwydawania
programów przez Wydawnictwa Szkol−
ne i Pedagogiczne oraz VULCAN moja
rola zmieniła się, tak jak i cała proce−
dura powstawania programów. Razem
z Wojciechem Jędrychowskim z WSiP
redagowaliśmy i opracowywaliśmy
powstające zręby programu, starając się
pogodzić ewoluujące wciąż zamysły au−
torów scenariuszy z ich programisty−
czną realizacją, mając za zadanie zam−
knięcie całości prac w skończonym cza−
sie i budżecie.

M.S.: Cóż to były za programy?

L.L.: Wspólnie rozpoczęliśmy ro−
bienie serii programów edukacyjnych
na komputery IBM PC w systemie ope−
racyjnym DOS. Powstało ich 12, z czego
połowa to były programy matematy−
czne. Nauczyciele matematyki jakoś naj−
prędzej i najliczniej przekonywali się do
komputerów. Sposób rozumowania sto−
sowany w informatyce był im bliski.
Młodym nauczycielom jest dziś łatwiej,
bo informatykę wykłada się po prostu
na studiach, nie tylko matematycznych
czy politechnicznych. Powracając jed−
nak do samych programów, sądzę, że
najpiękniejszym programem tej serii, za−
tytułowanej „VULCAN MEDIA − klucz do
wiedzy”, jest SZKOLNY ATLAS POLSKI,
choć może darzę go największym sen−
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tymentem, bo był pierwszy? Niewyklu−
czone, że innym bardziej interesujący
wyda się interaktywny UKŁAD OKRE−
SOWY PIERWIASTKÓW czy PTAKI
POLSKI, rozbudowane później jako at−
las „Ptaki Europy”, albo program po−
święcony zagadnieniom akustyki.

M.S. : Były to programy hiper−
tekstowe?

L.L.: Tak, w szerokim rozumieniu
tego pojęcia, gdyż zarówno jako źródła
czyli informacje wyjściowe, jak i jako
miejsca odesłania po informacje do−
pełniające, bardziej szczegółowe wyko−
rzystywane były nie tylko teksty, ale
także ilustracje. Tak skonstruowaliśmy
ATLAS POLSKI, atlasy ptaków czy nasze
vademecum chemiczne. Dziś na takich
zasadach funkcjonuje wiele programów
i jest to oczywiste. Parę lat temu były to
jedne z pierwszych w Polsce progra−
mów interaktywnych.

M.S.: Przez wiele lat tworzyłeś opro−
gramowanie edukacyjne i kierowałeś
zespołem, który się tym zajmował. Był
wszakże i pomysł, aby dostarczać nau−
czycielom programy, które mogliby sami
wypełniać treściami dydaktycznymi...

L.L.: Zrodził się on niejako na mar−
ginesie cyklu „VULCAN MEDIA − klucz
do wiedzy”. Budując narzędzia do two−
rzenia tych aplikacji, pomyśleliśmy, że
być może w uproszczonej wersji, po
opatrzeniu odpowiednim interfejsem
mogłyby służyć nauczycielom do opra−
cowywania własnych niewielkich pro−
gramów. Pamiętam, że wysłaliśmy
wówczas (wraz z „Biuletynem informa−
cyjnym. Informatyka dla szkoły”) do
wszystkich większych szkół w Polsce
zaproszenie dla nauczycieli, którzy
chcieliby się nauczyć posługiwać takim
narzędziem. Niestety, odzew był nikły.
Bardzo nieliczne osoby, które spędziły
pewną sobotę, zaznajamiając się u nas
z tymi narzędziami, poza jedną, też
więcej się w tej sprawie nie odezwały.
Wówczas uświadomiliśmy sobie, że być
może oczekujemy od nauczycieli zbyt
wiele. Samo załatwienie komputera na
lekcję to w niejednej szkole sprawa, za

która trzeba się nachodzić. Ponadto
nauczyciele nie są skłonni poświęcać
zbyt wiele czasu na przygotowywanie
się do lekcji (z różnych powodów),
a dobrego programu dydaktycznego nie
da się przygotować w pół godziny, ani
naszymi narzędziami, ani innymi, bar−
dziej jeszcze złożonymi. Tyle czasu wy−
starczy być może na wprowadzenie ze−
stawu danych do Excela czy przygoto−
wanie prezentacji za pomocą Power
Pointa, a te programy, choć uniwersal−
ne, oferują w istocie znacznie szerszy
wachlarz funkcji niż jakikolwiek autor−
ski program dydaktyczny. Mądrze za−
stosowane na lekcji też spełnią swoją
funkcję należycie.

M.S.: Z pierwszymi publikacjami w peł−
ni multimedialnymi zapewne miałeś oka−
zję zetknąć się na międzynarodowych
targach oprogramowania dla szkół BETT,
odbywających się co roku w Londynie?

L.L.: Nie lubię kategoryzowania
programów za pomocą przymiotnika
„multimedialny”, gdyż nie to, czy w pro−
gramie zawartych jest mniej czy więcej
filmów, czy ilustracje są kolorowe czy
czarno−białe, czy są w nim nagrania
albo animacje decyduje o wartości pro−
gramu. Analogicznie jak w przypadku
innych publikacji, często bardziej inte−
resująca jest np. niepozorna książka na
marnym papierze całkowicie pozbawio−
na rycin niż inna, przepełniona ilustra−
cjami, mieniąca się kolorami, ale miał−
ka treściowo. Podzielam w pełni po−
gląd, że o multimedialności programu
nie przesądza nośnik, medium ani tech−
nologia, lecz przekaz. Potrafię sobie
wyobrazić wspaniały program eduka−
cyjny zawierający tylko tekst, natomiast
są programy składające się z samych
filmów, które moim zdaniem nie za−
sługują na to określenie. Ale rzeczy−
wiście na targach informatycznych
BETT i targach wydawniczych MILA,
gdzie oglądałem pierwsze multimedia−
lne programy edukacyjne, było na co
popatrzeć.

M.S.: Oprócz interesujących i dopra−
cowanych pod każdym względem in−
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formacji tekstowych potrzeba szerokiego
wachlarza materiałów ilustracyjnych
(zdjęć, rysunków, schematów, filmów,
nagrań itp.), aby publikacje multime−
dialne były ciekawe. Jak sobie z tym
radziliście?

L.L.: Powtórzę, że publikacja po−
zbawiona elementów ilustracyjnych też
może być ciekawa. Być może wzboga−
cona o nie staje się bardziej atrakcyjna,
pociągająca dla potencjalnego odbior−
cy, co zwiększa szanse na sukces ko−
mercyjny. Zawsze staraliśmy się two−
rzyć programy bardziej interesujące
merytorycznie niż atrakcyjne, a tym
samym bardziej efektywne niż efek−
towne. Tym niemniej rynek domaga się
dużej ilości filmów, nagrań, animacji,
zdjęć itp. i dlatego konieczna jest
współpraca firm komputerowych z wy−
dawcami i innymi instytucjami dy−
sponującymi sporymi archiwami oraz
prawami autorskimi do zgromadzo−
nych tam utworów.

M.S.: Czy długo nosiłeś się z myślą
o stworzeniu pierwszej polskiej ency−
klopedii multimedialnej?

L.L.: Kiedy bodaj w 1989 roku
oglądałem Bookshelfa, encyklopedię
Groliera czy później Encartę, marzyłem,
by móc kiedyś uczestniczyć w tworze−
niu polskich odpowiedników tych pro−
gramów. Rzeczywiście, tamto marzenie
bardzo długo czekało na urzeczywist−
nienie, jako że dopiero wiosną 1994
roku nadarzyła się okazja do realizacji
tego projektu.

M.S. : Nawiązanie rozmów w tej
sprawie z PWN było, jak rozumiem,
naturalną koleją rzeczy...

L.L.: Po pierwszych obiecujących
rozmowach z prezesem PWN Grze−
gorzem Bogutą, jakie przeprowadzi−
liśmy (Feliks Sapiński i ja) w maju czy
czerwcu 1994 roku, myśl o możliwości
urzeczywistnienia się moich marzeń
sprawiła, że bardzo dużo energii po−
święciłem, aby faktycznie doszło do tej
współpracy. I tak się stało. Pod koniec
1994 roku rozmawialiśmy wciąż jesz−
cze o realizacji wspólnego zamierzenia.

Równocześnie wraz z Maciejem Krzy−
wdą−Pogorzelskim i Robertem Podsia−
dłym przygotowywaliśmy projekt sce−
nariusza elektronicznej encyklopedii.
W marcu 1995 projekt był gotowy. Był
on bardzo długo dyskutowany i wów−
czas, tj. w momencie powstania, uzna−
no go za interesujący (istotnie zawierał
wiele oryginalnych elementów), ale po
zrealizowaniu go w 1996 roku wydał się
niektórym recenzentom zbyt konser−
watywny.

M.S.: Po zatwierdzeniu scenariusza
nastąpiły długie miesiące żmudnej pracy
całego sztabu ludzi...

L.L.: Najpierw − jak zapewne pa−
miętasz, bo i ty w tym uczestniczyłaś −
w niewielkim gronie opracowywaliśmy
i negocjowaliśmy przez bez mała trzy
miesiące umowę pomiędzy VULCANEM
i PWN−em. Oprócz kwestii finansowych
i regulacji dotyczących praw autorskich
konieczne było ustalenie procedury,
zakresu obowiązków i odpowiedzial−
ności obu firm.

Następnie rozpoczęła sie praca
ogromnego zespołu ludzi po obu stro−
nach. Pamiętam, i pewnie pamiętają też
w PWN, moment indeksowania haseł,
kiedy to przywieźliśmy im wydruk ha−
seł i kilkadziesiąt tysięcy papiero−
wych kart, które następnie krążyły
pomiędzy biurkami niemal 100 re−
daktorów zatrudnionych w redakcji
encyklopedii, by ci określili po−
wiązania pomiędzy poszczegól−
nymi hasłami, wpisując odpo−
wiednie indeksy. Oczywiście
oprócz tego w PWN pracowano
nad doborem ilustracji, aktu−
alizacją i  korektą tekstu. Rów−
nocześnie w VULCANIE pra−
cował cały zespół progra−
mistów i grafików oraz
osób, które przygotowy−
wały umowy i negocjo−
wały z właścicielami
praw autorskich wa−
runki wykorzystania
w elektronicznej en−
cyklopedii poszcze−
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gólnych materiałów ilustracyjnych. Do
tego doliczyć należy pracowników
technicznych zajmujących się obróbką
techniczną ilustracji, sporą grupę osób,
które pracowicie wpisały treść wszyst−
kich haseł do pamięci komputerów,
sprawdzały potem i poprawiały błędy
w tekście, błędy w indeksowaniu itp.
Trudno mi w tej chwili określić rozmiar
całości prac w osobo−latach. W ostatnim
okresie pracowaliśmy dniami i nocami.
Mimo wyjścia od gotowego tekstu en−
cyklopedii, uzupełnianego i korygowa−
nego jedynie, była to praca naprawdę
olbrzymia; gdybym na początku wie−
dział jak bardzo, pewnie nie porwałbym
się na to przedsięwzięcie.

M.S.: Wziąłeś na siebie rzeczywiście
ogrom pracy i odpowiedzialności. Udało
się nam jednak zdążyć na czas – na po−
czątku grudnia 1996 roku Encyklopedia
multimedialna PWN trafiła do sprze−
daży. I odniosła ogromny sukces. Co się
na to złożyło?

L.L.: Pracy było mnóstwo, lecz nie
sam ją przecież wykonywałem. W VUL−
CANIE równie aktywnie zaangażowani
byli programiści i graficy, kierowani
przez Roberta Podsiadłego i Macieja
Krzywdę−Pogorzelskiego, w PWN − cała
redakcja, której pracę koordynowali
Piotr Senatorski i Jacek Piechota. Jeśli
zaś chodzi o sukces mierzony liczbą
sprzedanych egzemplarzy, to rzeczy−
wiście było ich sporo. Ale za to recen−
zje były różne. Wartość naszej elektro−
nicznej encyklopedii polega głównie na
tym, że jest to encyklopedia PWN i − mi−
mo być może pewnych niedoskona−
łości strony technicznej – bazuje na
doskonałym tekście opracowywanym
latami. Jednocześnie encyklopedia za−
wiera bardzo rozbudowane mechani−
zmy wyszukiwania informacji. Podej−
rzewam, że decydujący o jej odbiorze
był fakt, iż była to pierwsza polska en−
cyklopedia multimedialna, pierwszy tak
obszerny uniwersalny program o charak−
terze poznawczym. No i do tego olbrzy−
mi materiał multimedialny – w pier−
wszym wydaniu było to ponad 3000
zdjęć, kilkadziesiąt filmów, kilka godzin

nagrań. Ich liczby się zresztą zwiększają
z roku na rok w kolejnych wydaniach.
Sukces zaś, mierzony liczbą sprzeda−
nych egzemplarzy kolejnych edycji,
został potwierdzony Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów Poznań−
skich, przyznanym w ubiegłym roku.
Sądzę, że zadecydował dobry materiał
i wejście na rynek we właściwym mo−
mencie.

M.S.:  Splendor, który spłynął na
PWN i VULCAN, zachęcił obie strony
do dalszych wspólnych przedsięwzięć?

L.L.: Tak, ale nie w formie innych
programów, a w postaci utworzenia
wspólnego przedsiębiorstwa. Spółka
VULCAN MEDIA powstała na bazie
działu oprogramowania multimedial−
nego firmy VULCAN i jego wieloletnich
doświadczeń; ostatecznie przeszło do
niej 11 osób. PWN wniósł do niej wię−
kszościowy udział kapitałowy, resztę
stanowią udziały VULCANA. Mimo tak
silnego powiązania z wielkim wydawcą,
firma VULCAN MEDIA stawia sobie za
zadanie nie tylko kontynuację linii
produktów PWN. Dlatego od samego
początku tworzymy także oprogramo−
wanie dla innych wydawców.

M.S.: Zostałeś Prezesem Zarządu
firmy VULCAN MEDIA. Czy dało Ci
to nowe, szersze możliwości działania?

L.L.: I tak, i nie. Z jednej strony po−
wiązanie VULCAN MEDIÓW z wio−
dącym polskim wydawcą niewątpliwie
poszerza możliwości, z drugiej strony –
mniej czasu zostaje mi na tworzenie
programów.

M.S.: Czym dziś zajmuje się spółka
VULCAN MEDIA? Jakie nowe pro−
gramy już ukończyła? Słyszałam, że
niedawno nagrodzono Was za „Muzeum
Narodowe”.

L.L.: Nagrodzono nie nas, ale Wy−
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
które są wydawcą i producentem tego
programu, my byliśmy tylko jego rea−
lizatorem. Pracujemy dla wielu wydaw−
ców, ale najważniejszym naszym ze−
szłorocznym produktem była znacznie
zmodyfikowana od strony interfejsu
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W sprawach związanych z oprogramowaniem edukacyjnym
prosimy zwracać się wyłącznie

do DZIAŁU HANDLOWEGO firmy VULCAN MEDIA,
mającego siedzibę w Poznaniu − tel./fax (0−61) 876−40−66,

adres: 61−371 Poznań, ul. R. Maya 1.

Encyklopedia multimedialna PWN
o zaktualizowanej i rozszerzonej zawar−
tości. W tym roku również pracujemy
nad kolejną jej edycją. Przekroczymy
magiczną barierę 100 000 haseł, jest ich
bowiem już 103 111. Drugim co do pra−
cochłonności produktem był system ob−
sługujący PRAWO W OŚWIACIE – dla
VULCANA i WSiP. Ukończyliśmy też
prace dla WSiP nad „Galerią” i „Ptaka−
mi Europy”. Od ponad roku pracujemy
wraz z Wydawnictwem Szkolnym PWN
nad pięknym programem do nauki języ−
ka niemieckiego „Der, die, das”. Z tym
samym wydawcą opracowaliśmy serię
programów testujących. Z Wydawnic−
twem Wiedza i Życie przygotowaliśmy
„Leksykon polskich filmów fabular−
nych”, a w tej chwili kończymy drugie
jego wydanie oraz „Leksykon filmów
walki – od Bruce Lee do Van Daama”.
Właśnie pojawi się w sklepach „Encyk−
lopedia lotnictwa wojskowego”, nad
którą pracowaliśmy wraz z Wydaw−
nictwem Bellona. Mógłbym tak długo
wymieniać...

M.S. : Jak z perspektywy tych
wszystkich doświadczeń postrzegasz dziś
polski rynek programów edukacyjnych
i programów multimedialnych?

L.L.: Ten rynek jest ciągle mocno
zniekształcony przez piractwo. Z róż−
nych badań wynika, że jeśli  zsumować
płacone kwoty, to Polacy nadal wydają
więcej na programy pirackie niż na le−
galne oprogramowanie. Programy kra−
dzione, kupowane tak masowo na gieł−
dach, kosztują zaledwie 10−20% ceny
detalicznej. W ten sposób w Polsce nie−
mal 90% programów multimedialnych
i gier są to programy użytkowane niele−
galnie. Dlatego wydaje mi się, że istnieje

olbrzymi potencjał w polskim rynku
multimediów, jednak dopóki piracki
proceder nie zostanie zlikwidowany czy
znacząco ograniczony, z tego poten−
cjału będą korzystali głównie złodzieje.

M.S.: Co uważasz za swoje najwię−
ksze osiągnięcie zawodowe?

L.L.: To, że przez 8 lat, czyli od
ukończenia studiów, pracuję nad tym,
co mnie interesowało i mogę to robić
w coraz szerszym zakresie. Mając świa−
domość tego, co w poprzednich produ−
ktach było niezadowalające, mogę pra−
cować nad tym, aby kolejne programy
były coraz lepsze. Możliwość ciągłego
doskonalenia swego warsztatu jest tym,
co daje mi satysfakcję.

M.S.: Gdybyś miał możliwość cof−
nięcia czasu, co dziś zrobiłbyś czy zorga−
nizowałbyś inaczej?

L.L.: Kiedyś wydawało mi się, że
można doprowadzić do tego, żeby na
rynku multimediów duże wydawnictwa
współpracowały ze sobą. Do tej pory
są to nieliczne przypadki. Tymczasem
przygotowanie dobrych publikacji mul−
timedialnych jest tak drogie, że niewielu
wydawców jest w stanie samodzielnie
podołać temu wyzwaniu, nawet przy
współpracy z firmą developerską. Dla−
tego wydaje mi się, że pojawienie się
nowego nośnika – DVD, znacznie po−
jemniejszego od CD−ROM−u, pewnie
postawi ten problem jeszcze ostrzej.
Może jednak warto zdecydować się na
koedycje wzorem wydań książek? Ina−
czej rynek może zostać zdominowany
przez polskie wersje programów za−
chodnich, co nie byłoby korzystne dla
naszej kultury.
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Obecnie do siedziby firmy także

wchodzi się od ulicy Olszewskie−

go (tylko że trzy domy dalej),

chociaż formalnie adres brzmi:

Kazimierska 15.

ARCHIWUM

Oto reprint pierwszego numeru

naszego „Biuletynu Informacyj−

nego. LATO ’92”. Wydrukowany

w nakładzie 25000 egzemplarzy,

trafił wówczas do każdej polskiej

szkoły. Obecnie BI otrzymują

bezpłatnie wszyscy nasi klienci

oraz Ci z Państwa, którzy wyrażą

taką chęć.
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W 1992 roku zajmowaliśmy się

z równym zaangażowaniem pro−

gramami edukacyjnymi i zarzą−

dzaniem szkołą. Obecnie multi−

medialne oprogramowanie edu−

kacyjne i szerzej – poznawcze to

domena związanej z nami firmy

VULCAN MEDIA.

200 klientów wtedy napawało

nas prawdziwą dumą − teraz jest

ich ponad 5000.

Niestety, „biuletyn użytkowni−

ków” jest nadal w sferze planów.

Nasze programy rozwijają się

tak, jak rosną potrzeby naszych

klientów i możliwości technologii

informatycznej. Bez ciągłego

kontaktu z Państwem − ich użyt−

kownikami nigdy nie osiągnęły−

by obecnego stanu zaawanso−

wania, chociaż już w 1992 roku

podstawowe produkty wydawa−

ły nam się dojrzałe (miały wtedy

ok. 2,5 roku).

ARCHIWUM
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Część ogólna „BI LATO’92” nie

wymaga specjalnego komenta−

rza. I dziś moglibyśmy się pod−

pisać pod tymi stwierdzeniami.

W chwili gdy je formułowaliśmy,

nie były tak oczywiste dla ka−

żdego, jak obecnie. Doświadcze−

nia minionych 6 lat sprawiają, że

dziś możemy powiedzieć na ten

temat więcej. Z punktu widzenia

racjonalności i efektywności fun−

kcjonowania szkoły, najlepsze

efekty daje wprowadzanie no−

woczesnej technologii połączo−

ne w przemyślany sposób z pew−

nymi zmianami dotychczasowej

organizacji pracy. Pożądana jest

przy tym otwartość myślenia

i odwaga decydowania. Poprze−

stawanie na automatyzacji do−

tychczasowego przebiegu prac,

bez analizy procesów, których są

częścią, i celów, jakim powinny

służyć, przypomina trochę przed−

kładanie cepa z napędem elek−

trycznym nad kombajn.

ARCHIWUM
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W zintegrowanym systemie in−

formacyjnym, jakim jest m.in.

VULCAN PLAN, tkwi bowiem pe−

wien dodatkowy potencjał. Jest

to zdolność do „krystalizacji

problemów”, tj. wyłaniania spo−

sobów opisu zagadnień, nie bę−

dących dotychczas obiektem

analiz (z różnych powodów, m.in.

nieadekwatności dotychczaso−

wych metod), a w następstwie

powstawanie nowych informaty−

cznych narzędzi do ich badania –

programów przeznaczonych dla

praktyków. W ten sposób szero−

ko pojęta informatyka staje się

zaczynem przemian, także w spo−

sobie podejścia do istniejących

od dawna problemów – z intuicyj−

nego na badawcze. Przykładem

mogą być istniejące zaledwie od

paru lat możliwości diagnozowa−

nia pracy szkoły za pomocą pro−

gramów KSIĘGA ZASTĘPSTW

2000 i STATYSTYKA SEMES−

TRALNA 2000. Na podobnej za−

sadzie, w wyniku powiązania

danych kadrowych nauczycieli

z ich zadaniami opisanymi w pro−

gramie ARKUSZ ORGANIZA−

CYJNY 2000, otrzymaliśmy no−

we możliwości symulacji finan−

sowych, niemożliwych do zreali−

zowania dotychczas stosowany−

mi metodami.

Wszelako najważniejszym społe−

cznie argumentem za zastoso−

waniem nowoczesnej technologii

w zarządzaniu szkołami jest

potrzeba oszczędności czasu

przeznaczanego przez dyrekcje

szkół oraz nauczycieli na żmudne,

nietwórcze czynności, tak by

więcej uwagi mogli oni poświęcić

uczniom.

ARCHIWUM
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Do wymienionych cech dobrego systemu dodać należy jeszcze przy−

jazność dla użytkownika oraz dobrze zorganizowany system pomocy

i szkoleń, bez którego nie można sobie wyobrazić skutecznego wdra−

żania programów komputerowych wspomagających zarządzanie. Jak

dalece jesteśmy o tym przekonani, niechaj świadczą zmiany w struk−

turze zatrudnienia naszej firmy. Gdy wydawaliśmy „Biuletyn Informa−

cyjny LATO ’92” w firmie pracowali niemal wyłącznie programiści. Dziś

większość naszych pracowników zajmuje się bezpośrednimi kontak−

tami z użytkownikami oprogramowania, a liczba programistów jest

tylko nieznacznie większa od tej sprzed sześciu lat.

Faktycznie, zdobycie się na wpisa−

nie danych, przechowywanych po−

tem w  pamięci komputera, daje ol−

brzymie korzyści. Niechaj tymi da−

nymi będą np. oceny semestralne

uczniów. Sporządzone na ich pod−

stawie zestawienia statystyczne

mogą posłużyć jako materiał do

dyskusji na radzie pedagogicznej,

w innym układzie (m.in. w postaci

imiennych wydruków na wywiadówkę)

− do zaprezentowania rodzicom wy−

ników ich dziecka na tle klasy, a po

zakończeniu roku − do wydrukowania

świadectw szkolnych. Wśród poten−

cjalnych korzyści zauważyć należy

także możliwość wykorzystania znaj−

dujących się już w pamięci kompu−

tera danych do drukowania arkuszy

ocen, lecz wymaga to zmiany obec−

nie obowiązujących przepisów praw−

nych. Od kilku lat zabiegamy o to,

aby MEN w swych rozporządzeniach

zezwolił w pełni na prowadzenie wszel−

kiej dokumentacji szkolnej za po−

mocą komputerów.

ARCHIWUM
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Niestety, idea programów otwar−

tych, przeznaczonych do modyfiko−

wania przez użytkownika nie zniosła

konfrontacji z oświatową rzeczywi−

stością. Stało się tak wskutek co−

raz większej złożoności programów,

wynikającej w dużej części z nader

skomplikowanych przepisów praw−

nych, obfitujących w wyjątki od ma−

ło  klarownych reguł (patrz np. nali−

czanie płac nauczycielom). Ponadto

systemy otwarte wymagają bardzo

wysokiego stopnia świadomości in−

formatycznej wszystkich użytkow−

ników (a w szkole jest ich wielu), co

okazało się nierealne w zestawieniu

z coraz większą powszechnością po−

sługiwania się naszym oprogramo−

waniem, często już na początkowym

etapie poznawania samego kompu−

tera. Za to niewątpliwą dla Pań−

stwa zaletą zamkniętego (choć nie

pozbawionego wielu opcjonalnych

rozwiązań) systemu oprogramowa−

nia, który ostatecznie Państwu ofe−

rujemy, jest wygoda i bezpieczeń−

stwo. To my, jako jego producent,

odpowiadamy za aktualizację pro−

ponowanych rozwiązań stosownie

do zmian prawnych i organizacyj−

nych w oświacie oraz gwarantujemy

spójność systemu. Obecnie nasze

programy nie są w pełni otwarte, je−

dynie pochodzące z nich dane zapi−

sywane w standardowych plikach da

się przetwarzać za pomocą innych

programów. W ten sposób można np.

sporządzać wykresy słupkowe czy

kołowe za pomocą arkusza kalkula−

cyjnego Excel, na podstawie plików

programu STATYSTYKA SEMES−

TRALNA 2000, świadomie zapro−

jektowanego jedynie do drukowania

wykresów w trybie tekstowym.

ARCHIWUM
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Mimo iż to dom rodzinny (lub mieszkanie kolegi) jest coraz

częściej miejscem pierwszego kontaktu dziecka z kompute−

rem, nadal olbrzymie znaczenie opiniotwórcze, kształtujące

także na przyszłość stosunek do informatyzacji rozmaitych

dziedzin życia, ma sposób postrzegania jej w szkole. Dlatego

tak ważne jest, by narzędziami informatycznymi posługiwała

się w widoczny sposób większość personelu szkoły, a nie tylko

wykładał o nich nauczyciel informatyki.

Ta rada wciąż pozostaje aktu−

alna. Dedykujemy ją m.in. tym

z Państwa, którym zostanie po−

wierzone sprawowanie kontroli

nad dopełnieniem obowiązku na−

uki przez młodzież liczącą mniej

niż 18 lat i zamieszkałą na tere−

nie Państwa gminy.

ARCHIWUM
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Dzięki denominacji koszt kom−

putera typu IBM PC wynosi obe−

cnie zaledwie ok. 2500 złotych.

W 1992 roku trzeba było wydać

na komputer 6,73 pensji nau−

czycielskiej magistra z przy−

gotowaniem pedagogicznym,

i 15−letnim stażem pracy, dziś –

o połowę mniej, tj. 3,30 pensji j.w.

ARCHIWUM
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Na nieszczęście użytkowników, zwykle systemy tworzone przez

poszczególnych producentów są w zasadzie hermetyczne. Nie

udało nam się skłonić konkurentów do zmiany zapatrywań

na ten temat, choć swego czasu próbowaliśmy. Dlatego nie da się

złożyć całego systemu do zarządzania szkołą z programów

napisanych przez programistów różnych firm. Choć pierwszy kom−

puter klasy PC w firmie VULCAN był „składakiem”, zdecydowanie

odradzamy informatyzowanie szkoły tą metodą. Te klocki po

prostu do siebie nie pasują. Im więcej pracy włożą Państwo

w zgromadzenie zasobów danych, tym trudniej będzie Państwu

dokonać zmiany platformy programowej.

Stopniowe wdrażanie komplek−

sowego systemu zarządzania

jest wręcz zalecane. Najważniej−

sze jest osiągnięcie sukcesu

przy wdrożeniu pierwszego mo−

dułu. Kluczową sprawą jest nad−

zorowanie i kierowanie wdroże−

niem przez dyrektora szkoły. Nie

musi być on wprawnym użyt−

kownikiem wszystkich progra−

mów, jednak powinien znać pod−

stawowe założenia systemu

(raczej od strony użytkowej niż

informatycznej) – m.in. po to,

aby był świadom, jakie informacje

można otrzymać na podstawie

wprowadzonych danych.

ARCHIWUM
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Uwagi pozostają słuszne. Ponad−

to obserwujemy w praktyce pew−

ną nieznaną wcześniej tenden−

cję. W wyniku dynamicznego roz−

woju narzędzi informatyki tra−

fiają do zarządzania szkołą kom−

putery wycofane z dydaktyki.

Dlatego w naszej ofercie utrzy−

mujemy program KSIĘGOWOŚĆ

(wymagający zaledwie kompu−

tera klasy IBM PC AT 286), cho−

ciaż istnieje jego następca –

KSIĘGOWOŚĆ 2000 (o znacz−

nie większych możliwościach;

pracujący w systemie Windows,

domagającym się za to wielo−

krotnie większej pamięci i szyb−

kości procesora).

Rynek oprogramowania posze−

rza się, jednak uwaga dotyczą−

ca klasy i reputacji producenta

oprogramowania nadal jest isto−

tna. Dlatego zalecamy skontak−

towanie się ze szkołami wyko−

rzystującymi oprogramowanie

do zarządzania (z pewnością

znajdą Państwo dziś niejedną

w swojej okolicy), a także udział

w kursach dla dyrektorów szkół.

ARCHIWUM
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Jak czas pokazał, administra−

cja oświatowa uległa redukcji nie

tyle z powodu wprowadzenia kom−

puteryzacji, co w wyniku drasty−

cznych oszczędności. Jedno−

cześnie zakres biurokratycznych

obowiązków szkoły nie uległ

ograniczeniu, lecz przeciwnie –

wzrósł na skutek rozbudowy

sprawozdawczości. Toteż coraz

więcej osób jest zdania, że infor−

matyzacja jest jedynym reme−

dium na zaistniałą sytuację.

ARCHIWUM
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Nic dodać, nic ująć. We wdra−

żaniu rozwiązań informatycz−

nych najważniejsi są ludzie – ich

merytoryczne przygotowanie do

kierowania szkołą oraz wypełnia−

nia rozmaitych obowiązków ad−

ministracyjnych.

Wtedy „flagowym” programem

firmy VULCAN był PLAN LEKCJI,

stąd argumenty z nim związane.

Przez tych kilka lat liczba mo−

dułów systemu podwoiła się,

a argumenty za ich zastosowa−

niem nasuwają się same w wyni−

ku lektury kart katalogowych po−

święconych poszczególnym pro−

gramom. Każdemu z Państwa,

kto nie zetknął się dotychczas

z naszym katalogiem, a jest nim

zainteresowany – wyślemy go

niezwłocznie (wystarczy list lub

telefon do nas).

ARCHIWUM
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A tak prezentuje się

system VULCAN PLAN

w roku 1998.

Tak wyglądał system

VULCAN PLAN.

ARCHIWUM
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Doświadczenia dotyczące kolej−

ności wdrażania poszczególnych

modułów każą wysnuć po latach

taki wniosek: warto zaczynać od

tego, co najszybciej da efekty

(w Państwa przypadku). To as−

pekt psychologiczny wdrożenia.

Natomiast metodyczne podej−

ście do zagadnienia sugeruje

rozpoczynanie ab ovo, czyli od

napełnienia tych baz danych (np.

kadrowej), z których wiele mo−

dułów czerpie informacje.

Tu w oryginale następują opisy

możliwości poszczególnych pro−

gramów Anno Domini 1992. Nie

zamieszczamy ich z powodu dez−

aktualizacji i braku miejsca.

Wszystkim zainteresowanym

dokładnymi informacjami, jak się

to przedstawia dziś, proponu−

jemy przesłanie bezpłatnego

katalogu.

ARCHIWUM
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Warunki udzielanej licencji nie

uległy zmianie przez lata – co

niechaj świadczy o stabilności

polityki firmy VULCAN.

ARCHIWUM
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Szkolenia i usługi związane

z wdrażaniem oprogramowania,

doradztwo – to szczególnie dy−

namicznie rozwijana ostatnio

sfera działania firmy VULCAN.

ARCHIWUM
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Zamierzenia z 1994 roku zostały

w większości zrealizowane.

Tylko z rzetelnych danych źród−

łowych zebranych „na dole”− bez−

pośrednio w szkołach (i jedno−

cześnie tamże używanych) mo−

żna otrzymać wiarygodne infor−

macje niezbędne „na górze”,

przede wszystkim w organach

prowadzących szkoły. Takimi

danymi powinny być „napełniane”

wszelkie systemy sprawozdaw−

cze (m.in. MEN i GUS). Nie usta−

jemy w staraniach, aby kategorie

zbieranych informacji zostały

uporządkowane i wystandary−

zowane tak, aby sumując się

oddawały jak najwierniej rze−

czywisty stan polskiej oświaty.

ARCHIWUM

Dziś VULCAN nie poleca w swych

publikacjach żadnej firmy sprzę−

towej, ponieważ w Polsce nie ma

dużego dostawcy sprzętu, który

postrzegałby oświatę jako swój

główny teren działania.

Fragment o sprzęcie kompute−

rowym pokazuje tempo zmian

w technologii informacyjnej. Wy−

magania sprzętowe obecnie ofe−

rowanych przez nas programów

podawane są w aktualnie obo−

wiązującym cenniku.
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Zakładając firmę, szukałem ciekawego
jej wyróżnika. A że jestem zapalonym tu−
rystą górskim, nazwa firmy „wykluła
się” w czasie pieszych wędrówek z ple−
cakiem i namiotem po górach Rumunii,
gdzie zwykliśmy w owych latach spę−
dzać z żoną wakacje (góry, po których
wędrowaliśmy tego roku, nazywały się
Vîlcan, a miasto leżące u ich stóp − Vul−
can). VULCAN spodobał się nam−zało−
życielom firmy z kilku powodów: na−
zwa jest dynamiczna − wielu osobom
kojarzy się z mocą wulkanów i erupcją
pomysłów; choć po angielsku wulkan
to „volcano” –  nadaje się do stosowa−
nia na rynkach międzynarodowych (jak−
kolwiek na razie nie szykujemy się do
ich podboju) i – co ważne – daje się ła−
two zapamiętać, chociaż z pisownią już
nieco gorzej. Aczkolwiek i w tej dzie−
dzinie odnotowujemy postęp − zmniej−
sza się liczba błędów w adresowanych
do nas pismach, co oznacza, że oswaja−
cie się Państwo z niekonwencjonalno−
ścią naszej firmy i pod tym względem.

Nazwa się przyjęła i według badań
marketingowych jest  bardzo dobrze
rozpoznawana przez kadrę kierowni−
czą oświaty, tak jak marki firm dzia−
łających w oświacie od kilkudziesięciu
lat, takich jak: WSiP, PWN czy Cezas.
Cieszymy się z tego ogromnie.

Feliks Sapiński

Skąd się wziął ten VULCAN?

szkadza brak komfortu na wakacjach,
a do tego lubią liczyć na siebie samych,
do eskapady w góry tego pięknego kra−
ju. Rumunia przeżywa obecnie okres
prywatyzacji, podobny do wybuchu
przedsiębiorczości w Polsce na przeło−
mie lat 80. i 90. Praktycznie nie ma kło−
potów z zaopatrzeniem w podstawowe
artykuły, co nie znaczy, że w każdym skle−
pie jest pełny ich wybór. Dla turysty Ru−
munia nie jest bardziej niebezpieczna niż,
dajmy na to, licznie obecnie odwiedzane
przez naszych rodaków Włochy. Moim
zdaniem, wystarczą zwykłe środki ostroż−
ności. Mieszkańcy gór są niezamożni, ale
na ogół bardzo życzliwi.

A może by tak powędrować
szlakiem VULCANA?
Czyli Rumunia w pigułce
dla niewtajemniczonych
Mimo tylu niepochlebnych informacji
o Rumunii w polskich mediach nama−
wiam tych z Państwa, którym nie prze−

Dlaczego warto się tam
wybrać?
Góry Rumunii pozwa−
lają na bezpośredni kon−
takt z przyrodą, o dzi−
wo, nie zniszczoną przez
rozwijany do niedawna
na dużą skalę prze−
mysł (zwłaszcza wydo−
bywczy i chemiczny).
W górach vulcańskich
na głównych grzbie−
tach trudno spotkać tu−
rystę. Za to możliwa
jest obserwacja życia
pasterskiego i folkloru,
żywego w tym kraju je−
szcze poza skansenami. Kto
lubi traperskie życie, będzie kon−
tent, gdyż w rumuńskich górach
znaleźć można wiele wspaniałych
miejsc do biwakowania. Rozsta−
wianie namiotów i palenie ognisk
jest w zasadzie dozwolone w górach
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(z wyjątkiem parków narodowych,
gdzie Rumuni próbują ograniczyć bi−
wakowanie do wyznaczonych pól na−
miotowych). Wspaniałe widoki – morze
gór dookoła. Proszę sobie wyobrazić
wędrowanie połoninami na przestrzeni
dziesiątków kilometrów. Wyprawę w gó−
ry Vîlcan warto połączyć z wędrówką
przez inne pasma Karpat Południo−
wych.

wielkomiejskiej najpopularniejszy jest
język francuski,

❏ planując zaprowiantowanie, warto
wziąć z Polski podstawowe produkty;
sery, jarzyny i owoce − najlepiej kupo−
wać na bazarach, z chlebem nie ma pro−
blemów, coca−cola jest dostępna na
każdym kroku,

❏ w górach trzeba być świadomym du−
żych odległości do najbliższego sklepu,
schroniska (nawet cały dzień szybkie−
go marszu),

❏ na campingu nie należy się spodzie−
wać natrysków z ciepłą wodą, tylko nie−
liczne są wyposażone w taki luksus, co
nie znaczy, że działający o każdej porze,

❏ warunki higieniczne w WC mogą być
niekiedy odrażające − dotyczy to nie tyl−
ko szaletów miejskich, ale campingów,
schronisk, restauracji,

❏ niski jest poziom ewentualnej opie−
ki zdrowotnej (warto zabrać apteczkę,
w tym strzykawki jednorazowe),

❏ żebractwo w miejscach licznie od−
wiedzanych przez turystów zagranicz−
nych bywa niekiedy natrętne (choć nie
tak, jak w Indiach); w górach praktycz−
nie nie istnieje.

Z czym się trzeba liczyć
Każdy kraj ma swoją specyfikę, Rumu−
nia także, toteż lepiej być przygotowa−
nym na to, że:

❏ przy wjeździe należy okazać sumę
dolarów odpowiadającą czasowi poby−
tu (na miejscową walutę – leje wymienią
je nam na granicy, w kantorze lub banku),

❏ mogą być kłopoty z dostaniem map,

❏ drogi są w złym stanie, stąd liczne
ograniczenia prędkości, znacznie wy−
dłużające wyliczony na podstawie mapy
czas przejazdu,

❏ tylko na niektórych stacjach benzy−
nowych można dostać benzynę bez−
ołowiową,

❏ transport publiczny jest kiepski (zwy−
kle przepełniony; autobusy kursują nie−
zbyt punktualnie, kursy są nieliczne), za
to autostopowicze zabierani są chętnie,
zwłaszcza z oddalonych przysiółków
u podnóża gór,

❏ niestety Rumuni w zdecydowanej wię−
kszości nie znają języków obcych (doty−
czy to nawet dworców, hoteli czy policji
w dużych miastach), toteż warto zaopa−
trzyć się przed wyjazdem w rozmówki
i słownik; wśród studentów i inteligencji

Rumunia 1996 r.
Na szczycie Oslea w górach Vîlcan.

Biwak nad jeziorem Galneş
w Parku Narodowym

Retezat.
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Przejście głównego grzbietu gór Vîl−
can: od Iscroni (motel Gabrinus w do−
linie Jiu) do Cîmpusel – 4 dni.

Tym z Państwa, którzy nie muszą
wracać do samochodu, proponuję po−
tem wyprawę w bodaj najpiękniejsze
góry Rumunii – Retezat – najwyższe pa−
smo górskie zachodniej części Karpat
Południowych o pięknej rzeźbie polo−
dowcowej, stanowiące park narodowy,
albo przejście grzbietem gór Godeanu
w masyw Ţarcu.

Ciekawy może być kilkudniowy
pobyt w osadzie leśnej Cîmpuşel, skąd
można wybrać się na górskie wyciecz−
ki i zdobyć wierzchołek Coada Oslei
albo skalisty szczyt Piatra Jorgovanului.

Wszystkim wybierającym się w góry
Rumunii służymy radą i pomocą. Chę−
tnie prześlemy Państwu kopie map tu−
rystycznych. W ostatnich latach mapa
gór Vîlcan nie była wznawiana.

Spójrzmy na mapę
Góry Vîlcan należą do łu−
ku Karpat Południowych.
Najwyższy szczyt: Coada
Oslei – 1899 m n.p.m.
(nazwa może być tłuma−
czona jako ośli grzbiet).
Dojazd:

❏ samochodem przez
Słowację i Węgry
Proponuję trasę: przejście
graniczne w Barwinku,
Preszów, Tokaj, Satu Mare, Cluj, Alba
Julia, Petroşani i  Vulcan, a dalej z Cîm−
pu lui Neag już drogą szutrową można
dotrzeć do leśniczówki Cîmpuşel, obok
której znajduje się dobre miejsce do bi−
wakowania.

❏ pociągiem przez Budapeszt
Z Budapesztu do Bukaresztu jest w cią−
gu doby kilka pociągów. Dla chcących
dotrzeć do gór Vîlcan najkorzystniejsze
są pociągi jadące przez przejście gra−
niczne Curtici. Wysiadamy w miejsco−
wości Simeria (jest to węzeł kolejowy
położony w niewielkiej odległości na
wschód od miasta Deva). Stąd pocią−
giem lokalnym jedziemy do Petroşani,
a dalej autobusem do miejscowości
Cîmpu lui Neag.

Stîna
(czyli szałas pasterski)
u podnóża
Piatra Jorgovanului.

Retezat widziany
z Coada Oslei.
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Hala Ludowa −
jej  szara betonowa kopuła
kryje powierzchnię prawie

czterokrotnie większą
od wnętrza Bazyliki

Św. Piotra w Rzymie,
a ciężar jej konstrukcji jest
o połowę mniejszy (red.).

Zdjęcia – Marek Staffa.

Marek Staffa

Odwiedźcie nas na wyspie

Zawsze miło nam gościć
Państwa w firmie VULCAN.

Chcemy, aby wywozili Pań−
stwo z Wrocławia jak najwięcej

miłych wrażeń. Parodniowy po−
byt w naszym mieście, wypeł−

niony w znacznej części zajęciami
szkoleniowymi będzie milszy i owoc−

niejszy, jeśli uprzyjemnią go sobie
Państwo spacerami wśród zieleni

i przy okazji zwiedzaniem. Okoliczne
tereny i budowle, począwszy od... ho−
telu Ośrodka Szkoleniowego Pań−
stwowej Inspekcji Pracy, w którym na
ogół proponujemy Państwu nocleg,
mają bowiem ciekawą historię. A siedzi−
ba naszej firmy mieści się w niezwy−
kłym zakątku miasta (red.).

Wschodni kraniec wrocławskiego
Śródmieścia stanowi tak zwana Wielka
Wyspa, notabene całkowicie sztuczna

i stosunkowo młoda, bowiem jedynie jej
południowy brzeg stanowi koryto Odry,
przekopane w latach 1534−51 i uregu−
lowane po wielkiej powodzi w 1903 r.

Północną i północno−wschodnią gra−
nicę wytycza kanał żeglugowy i kanał
powodziowy, zbudowane w latach
1905−17 poniżej Śluzy Bartoszowickiej,
na terenach zajętych dawniej przez
starorzecza Odry. Zachodni brzeg Wiel−
kiej Wyspy wyznacza tzw. Stara Odra
poniżej Jazu Szczytnickiego, którego
umacnianie, ładunkami zrzucanymi
z helikoptera latającego nad zoo, pod−
czas zeszłorocznej powodzi pokazy−
wała telewizja. Pierwsza budowla
piętrząca powstała w tym miejscu już
w 1793 r., natomiast w latach 1895−97
skanalizowano ten odcinek rzeki i włą−
czono go do drogi żeglugowej po zbu−
dowaniu Śluzy Szczytnickiej. Wreszcie
przed 1918 r. całą wyspę obwałowano.

Powstał w ten sposób znaczny, wy−
raźnie wydzielony i bardzo atrakcyjny
obszar miasta, na którym nie ma, co
prawda, starych, zabytkowych budow−

li (poza drewnianym
kościółkiem w Parku
Szczytnickim, prze−
niesionym tu w 1913 r.
ze Starego Koźla), ale
ogromne walory ma
układ przestrzenny,
a wiele budynków
z końca XIX i 1. poło−
wy XX w. znanych
jest każdemu history−
kowi sztuki i przecięt−
nemu turyście (także
zagranicznemu), nie
mówiąc o wrocławia−

nach. Obiekty takie, jak Hala Ludowa
czy Iglica są uważane wręcz za symbole
miasta. Zespół parkowo−architektonicz−
ny Wielkiej Wyspy, pomimo zagęszcze−
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Na pierwszy rzut oka hotel
Państwowej Inspekcji Pracy
nie robi wrażenia
przedwojennej budowli
(a wznesiono go pod koniec
lat dwudziestych).

nia nowszymi budynkami i wzniesie−
nia na wschodnim krańcu dużych osie−
dli mieszkaniowych, należy wciąż do
najlepiej zachowanych, sztandarowych
osiągnięć urbanistyki i architektury
z przełomu 1. i 2. ćwierci XX w.

Już wcześniej istniały tu oczywiście
osady, po których zachowały się stare,
historyczne nazwy.
Osiedla istniejące ak−
tualnie na Wielkiej
Wyspie to: Bartoszo−
wice, Biskupin, Dą−
bie, Sępolno, Szczyt−
niki, Zacisze i Zalesie.
Niektóre z nich mają
szacowną historię,
chociaż nie zachowa−
ły się jej materialne
ślady. W przeszłości
obszar ten stanowił
rolnicze zaplecze mia−
sta, potem cieszył się
zainteresowaniem ja−
ko popularny teren wypoczynkowy po−
łożony niedaleko Starego Miasta. Miał tu
m.in. swoją letnią rezydencję książę
Hohenlohe−Ingelfingen, który po 1785
roku przekształcił łęgowe lasy w ogród−
−park, wykupiony następnie w 1815 r.
przez miasto i przebudowany w latach
1865−67 na rozległy, wspaniały Park
Szczytnicki. W tym samym czasie (1865
roku) na terenie sąsiedniego Dąbia
założono Ogród Zoologiczny, rozbu−
dowany w latach 1886−89 i powięk−
szony w 1956 r. o część sąsiadujących
z nim terenów wystawowych. Wtedy
także pojawiły się, szczególnie na tere−
nie Szczytnik i Dąbia, pierwsze okazałe
wille i podmiejskie pałacyki, często
noszące cechy historyzujące, a potem
secesyjne.

W zachodniej części opisywanego
obszaru wykształcił się największy i naj−
popularniejszy kompleks rozrywkowo−
−spacerowy we Wrocławiu, który w tym
kształcie dotrwał do pierwszych lat XX
wieku. Dopiero w związku z przygoto−
waniami do obchodów 100−lecia Bitwy
Narodów pod Lipskiem przystąpiono

do zagospodarowania terenu na styku
Parku Szczytnickiego i zoo. Wybitny
architekt wrocławski, Max Berg, wzniósł
tam w latach 1911−13 monumentalną
Halę Stulecia (niem. Jahrhunderthalle),
dziś znaną jako Hala Ludowa, restaura−
cję i wiadukty nad ul. Wróblewskiego,
natomiast nawiązujący do niej formą

Pawilon Czterech Kopuł oraz Pergolę
zaprojektował inny wybitny architekt –
Hans Poelzig. W skład kompleksu
wchodziły jeszcze dalsze budynki wy−
stawowe, projektowane także po dru−
giej stronie ulicy, ale nie zrealizowane
według pierwotnej koncepcji. Z tego też
okresu pochodziło pierwotne założenie
ogrodu japońskiego z pagodą – w Parku
Szczytnickim; wówczas też przenie−
siono do niego drewniany, XVI w. koś−
ciółek św. Jana Nepomucena.

Od 1925 r. w północnej części Wys−
py realizowano ogromny, bardzo no−
woczesny zespół obiektów sporto−
wych, z ukończonym w 1938 r. Stadio−
nem Olimpijskim. Inwestycje te spo−
wodowały, że tereny na obrzeżu Parku
Szczytnickiego stały się bardzo atrak−
cyjne, zaczęto się nimi interesować
i starano się je planowo zagospoda−
rować. Po 1920 r. rozpoczęto realizację
nowoczesnego osiedla Sępolno.  Jego
twórcy  Hermann Wahlich i Paul Heim
swoim projektem nawiązali do modnej
wówczas koncepcji „miasta−ogrodu”.
Mniej jednolita stylowo, po części z po−
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wodu znacznie dłuższego okresu
kształtowania była zabudowa Biskupi−
na, Zalesia i Zacisza, które w większym
stopniu zachowały typowo willowy
charakter (poza rejonem ulic Olszew−
skiego, Spółdzielczej i niektórych przy−
ległych, charakteryzujących się zabu−
dową szeregową). Wzrost zaludnienia
i znaczenia tej części miasta spowo−
dował doprowadzenie na Wyspę linii
tramwajowych, a nawet budowę zajezd−
ni przy ul. Wróblewskiego−Tramwajo−
wej. Wznoszono dalsze obiekty użyte−
czności publicznej, np. kolejne kościoły
i stadiony sportowe.

Przez cały ten czas enklawą zieleni
pozostawał obszar leżący prawie dokła−
dnie w centrum Wyspy, pomiędzy Halą
Ludową i zoo na zachodzie i południu
oraz Parkiem Szczytnickim na północy
i osiedlem Sępolno na wschodzie. Z ini−
cjatywy śląskiego (wrocławskiego) od−
działu Werkbundu 1 przeznaczono go
jednak pod zabudowę w ramach zorga−
nizowanej w 1929 r. krajowej wystawy
sztuki budowlanej. Jej tematem było
„Mieszkanie i miejsce pracy” (niem.
Wohn− und Werkraum Ausstellung, stąd
wystawa znana jest pod skróconą na−
zwą WuWA). Zgromadziła najlepszych
wrocławskich i dolnośląskich architek−
tów oraz dekoratorów wnętrz, którym
postawiono zadanie zaprojektowania
i zrealizowania nowych propozycji re−
gionalnego budownictwa, przy wyko−
rzystaniu najnowszych (wówczas) tech−

nologii i materiałów. Ekspozycja skła−
dała się z dwóch części: wystawy do−
robku projektowego, materiałów, wy−
posażenia i umeblowania w Hali Lu−
dowej i pawilonach wystawowych oraz
37 zaprojektowanych zgodnie z zało−
żeniami wystawy budynków, wznie−
sionych na terenie ograniczonym uli−
cami: Olszewskiego, Tramwajową, Dem−
bowskiego i Kopernika. Powstało w ten
sposób eksperymentalne osiedle miesz−
kaniowe, złożone z różnego typu bu−
dynków: od parterowych i piętrowych
domów jednorodzinnych, willi, szere−
gówek, poprzez wielorodzinny galerio−
wiec aż po wieżowiec (obecnie Dom
Studencki „Pancernik”). Prezentowane
były nie tylko budynki, ale i ich wypo−
sażenie i umeblowanie mieszkań, a tak−
że zagospodarowanie otoczenia: ogro−
dy przydomowe i zieleń ogólnodostęp−
na. Założenia narzuciły poszczególnym
twórcom pewne ograniczenia projek−
towe, np. żądano, aby budynki były
zaprojektowane i wzniesione w bardzo
zróżnicowanej konstrukcji: od żelbeto−
wego monolitu, poprzez prefabrykaty,
mury ceramiczne, aż po materiały drew−
niane i drewnopochodne, co zdaniem
organizatorów miało pozwolić na okre−
ślenie ich przydatności w miejscowym
klimacie. Z tych też względów trudno
jest jednoznacznie określić formy i sty−
listykę całego osiedla, jakkolwiek przy
całym jego zróżnicowaniu łączy je kil−
ka wspólnych cech. W formach archi−

tektonicznych i rozwią−
zaniach przestrzennych
można się dopatrzyć ele−
mentów wszystkich ów−
czesnych kierunków
w sztuce: modernizmu
i postmodernizmu, for−
mizmu (ekspresjoniz−
mu), a przede wszystkim
kubizmu i konstrukty−
wizmu. Stąd dominują−
ce proste, zdecydowanie
zarysowane bryły o pro−
stopadłych lub zaokrąg−
lonych krawędziach,

Ciekawe,
półkoliste formy
osłaniają taras.
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zminimalizowany detal
i formy zdobnicze, duże
płaszczyzny okien i dą−
żenie do powiązania
wnętrza z otoczeniem.

W zespole ekspery−
mentalnego osiedla szcze−
gólną uwagę zwraca bu−
dynek usytuowany u zbie−
gu ulicy Dembowskiego
z Kopernika. Wyróżnia
się ekspresyjnym kształ−
tem i detalem odbiegają−
cym nieco od pozosta−
łych. Mieści się w nim
obecnie hotel Ośrodka Szkoleniowe−
go Państwowej Inspekcji Pracy. Jego
autorem jest znany architekt Hans
Scharoun (ur. 20.09.1893 r. w Bremie,
zm. 25.11.1972 r. w Berlinie) − działający
w latach 1928−1945 we Wrocławiu, gdzie
m.in. wykładał na Akademii Sztuk Pięk−
nych i Rzemiosła Artystycznego (niem.
Akademie fűr Kunst und Kunstge−
werbe). W jego twórczości wyraźnie
widoczne jest zafascynowanie dokona−
niami Franka Lloyda Wrighta i Le Cor−
busiera. Scharoun był też członkiem
wrocławskiego stowarzyszenia Neues
Bauen i wyraźnym wyznawcą zasad
obowiązujących w kręgach związanych
z Neue Still i Bauhausem 2.

Opisywany obiekt został zbudowa−
ny w konstrukcji żelbetowej, przy za−
stosowaniu poprzecznego układu ram,
jako trzykondygnacyjny, dość swobod−
nie rozczłonkowany. Było to nowator−
skie założenie programowe, bowiem
projektant prezentował w nim swoją wi−
zję budynku hotelowego, przeznaczo−
nego dla osób samotnych, czyli pew−
nego rodzaju pensjonatu dla stałych
rezydentów. Składał się on z trzech,
wyraźnie wydzielonych części−skrzydeł,
w obu bocznych mieściły się pokoje
mieszkalne, w środkowym była recep−
cja, restauracja i pomieszczenia klu−
bowo−wypoczynkowe. W najdłuższym
skrzydle południowo−wschodnim, cią−
gnącym się wzdłuż ul. Dembowskiego,
rozplanowano na dwóch kondygna−

cjach po 16 mieszkań (razem 32) o po−
wierzchni po około 27 m2. Każde z nich
składało się z przedpokoju, pokoju
dziennego z wnęką kuchenną oraz sy−
pialni i łazienki. W lekko załamanym
skrzydle północno−zachodnim jest po 8
apartamentów (na dwóch kondygna−
cjach razem 16) o powierzchni po około
37 m2 i podobnym programie, wzboga−
conym o balkony od południa. Nowa−
torskie było rozmieszczenie każdego
z mieszkań na dwóch poziomach, prze−
suniętych o pół kondygnacji, co po−
zwoliło wykorzystać tylko jeden kory−
tarz dojściowy do obu kondygnacji
mieszkalnych, a do tego każde miesz−
kanie było przewietrzane na przestrzał.
Przy centralnej, usługowej części bu−
dynku  zbudowano taras o zaokrąglo−
nym kształcie; także funkcję tarasu,
a nawet ogrodu miał spełniać dach nad
tą częścią obiektu. Ze względu na te for−
my, a także część otworów wykona−
nych w postaci kolistych przezroczy,
podcienia i długie tarasy, budynek ko−
jarzono z architekturą okrętową, a nie−
wtajemniczeni uważali go za siedzibę
jachtklubu lub podobnej instytucji.

W rzeczywistości dom zaprojekto−
wany przez Scharouna na wystawę peł−
nił założoną funkcję krótko i już w la−
tach trzydziestych funkcjonował jako
zwykły hotel (Parkhotel). Budynek od
początku wzbudzał wiele emocji za−
równo wśród fachowców, jak i zwy−
kłych potencjalnych użytkowników. Po−

Przyległe tereny parkowe
zachęcają do skorzystania
z otwartej formy
architektonicznej,
jaką nadał Scharoun
części konsumpcyjno−
−rekreacyjnej obiektu.
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wszechnie uchodził za najciekawsze,
nowatorskie, ale i najbardziej kontro−
wersyjne dzieło w całym zespole.

Po wojnie zachował funkcję hote−
lową, szczególnie atrakcyjną w okresie
Wystawy Ziem Odzyskanych w 1948 r.,
gdy był używany jako Dom Turystyczny
czy Hotel Turystyczny (występował
w ówczesnych wydawnictwach pod obo−
ma nazwami). Był jedynym tego rodzaju
obiektem w mieście i liczył aż 200 miejsc
noclegowych. Cieszył się ogromnym po−
wodzeniem, głównie wśród wycieczek
zbiorowych, ze względu na bezpośred−
nie sąsiedztwo Hali Ludowej i terenów
wystawowych, w tym sławnej wtedy
„Panoramy bitwy na Psim Polu”, która
mieściła się w pawilonie Pod Misiami po
drugiej stronie ul. Kopernika, potem
użytkowanym jako hotelik turystyczny,
a następnie przedszkole. Pomiędzy nimi
zbudowano niewielki amfiteatr, dzisiaj
prawie nieużywany.

W połowie lat pięćdziesiątych w bu−
dynku Scharouna umieszczono internat
Ośrodka Szkoleniowego Państwowej
Inspekcji Pracy, która użytkuje go do
dzisiaj. Budynek nie przechodził więk−
szych remontów, był tylko konserwo−
wany i  nieznacznie modernizowany
wewnątrz. Zmieniło się natomiast jego
otoczenie, ponieważ na miejscu dwu−
rodzinnej willi przy ul. Kopernika zbu−
dowano po 1960 r. budynek administra−
cyjno−szkolny Ośrodka. Stojący tam
wcześniej i wyburzony drewniano−mu−
rowany budynek o konstrukcji szkiele−
towej również wchodził w skład zes−
połu WuWA. Jego projektantem był
architekt Gustav Wolf. W założeniu mia−
ła to być dwurodzinna willa, której je−
den segment wzbogacono o atelier dla
artysty. W sumie dom ten uchodził za
najmniej nowatorski i ciekawy.

Dzięki dobremu stanowi zachowania
hotel przy ul. Kopernika−Dembowskiego

należy do najlepszych
świadectw osiągnięć
wystawy z 1929 r., peł−
niąc do dzisiaj z powo−
dzeniem swą hotelową
funkcję i stanowiąc
ozdobę zespołu archi−
tektoniczno−parkowe−
go Wielkiej Wyspy.Niewielkie okna

w południowo−wschodnim
skrzydle budynku

nie sugerują wcale,
że patrzymy na hotel.

1 Niemieckie stowarzyszenie architektów i inżynierów budowlanych.
2 Ruchy artystyczne, stawiające sobie za cel stworzenie nowoczesnej architektury − integralnie

powiązanej z innymi dziedzinami sztuki, a przy tym funkcjonalnej; podkreślające wagę tech−
niczno−estetycznej jedności dzieła (wzornictwo przemysłowe, architektura). Ich wyrazem
było powstanie, w wyniku połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Arty−
stycznych, Bauhausu − uczelni artystycznej nowego typu (m.in. otwartej na potrzeby prze−
mysłu). Działała ona w latach 1919−1933 na terenie Niemiec i przyciągała europejską elitę
artystyczną (ze szkołą związani byli: Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy−Nagy,
Oskar Schlemmer, Marcel Breuer, Lyonel Feininger i inni, zaś jej dyrektorami byli kolejno
wybitni architekci Walter Gropius, Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe) − przyp. red.

dr Marek Staffa jest architektem, wykłada na uczelni. Jest autorem kilkunastotomowej
monografii Sudetów i niezliczonych publikacji turystyczno−krajoznawczych.
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Tym z Państwa, którzy nie posiadają
jeszcze naszego programu komputero−
wego PRAWO W OŚWIACIE pragniemy
ułatwić śledzenie zmian aktów prawnych,
publikując na naszych łamach wykaz
źródeł, w których znajdą Państwo nowe
bądź  znowelizowane przepisy. Informa−
cje na ten temat zamieszczamy także na
naszej stronie internetowej pod adresem
http://www.vulcan.edu.pl.

Nowe akty prawne:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKA−
CJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 1998 r.
w sprawie liceum technicznego (Dz. U.
Nr 102, poz. 648) 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKA−
CJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 1998 r.
w sprawie profili kształcenia zawodo−
wego (Dz. U. Nr 102, poz. 649)

Akty prawne zaktualizowane:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o sy−
stemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117,
poz. 759)

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.
357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKA−
CJI NARODOWEJ z dnia 1 października
1992 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przeprowadzania egzaminów eks−
ternistycznych oraz zasad odpłatności za
ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 80, poz.
410 oraz z 1998 r. Nr 65, poz. 424)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie wa−
runków, form, trybu przyznawania i wy−
płacania oraz wysokości pomocy mate−
rialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz.

350, z 1997 r. Nr 51, poz. 326 oraz z 1998 r.
Nr 98, poz. 613)

WYKAZ z dnia 1 października 1997 r.
obowiązujących ustaw, rozporządzeń
Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
z zakresu szkolnictwa wyższego i oświaty
− ogłoszonych w Dzienniku Ustaw oraz
rozporządzeń i zarządzeń Ministra Edu−
kacji Narodowej ogłoszonych w Dzienni−
ku Ustaw i Monitorze Polskim jak i resor−
towych aktów prawnych ogłoszonych
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa
(Dz. Urz. MEN Nr 10, poz. 43 oraz z 1998 r.
Nr 4, poz. 21)

Akty prawne zastępujące inne:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKA−
CJI NARODOWEJ z dnia 14 września 1988 r.
w sprawie rozciągnięcia niektórych prze−
pisów Karty Nauczyciela na instruktorów
i kierowników praktycznej nauki zawodu
oraz na niektórych innych pracowników
prowadzących prace pedagogiczne i wy−
chowawcze (Dz. U. Nr 126, poz. 833)

WYKAZ kolegiów nauczycielskich i nau−
czycielskich kolegiów języków obcych
działających na podstawie § 4 ust. 2 roz−
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie za−
kładów kształcenia nauczycieli − według
stanu na dzień 30 września 1997 r.
(Dz. Urz. MEN z 1998 r. Nr 4, poz. 19)

Dz.U. − Dziennik Ustaw
Dz. Urz. MEN − Dziennik Urzędowy Mini−
sterstwa Edukacji Narodowej

1 Obejmują akty prawne udostępnione publi−
cznie po raz pierwszy w tym okresie.

2 Jeśli przy nazwie wydawnictwa, w którym został
opublikowany akt prawny (np. Dziennik Ustaw)
nie podano roku, oznacza to, że jego publikacja
nastąpiła w roku, w którym akt ten datowano.

CO NOWEGO W PRAWIE OŚWIATOWYM

w okresie od 20 maja do 14 października 1998 r.1

Zmiany aktów prawnych
dotyczących oświaty
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Gdyby mi kilka lat temu ktoś powie−
dział, że w poważnym piśmie będę pi−
sała o swoich doświadczeniach z kom−
puterem, to wyśmiałabym go. Ukoń−
czyłam przecież nauczanie początkowe,
a komputer jest tylko moim hobby.

Zauważyłam, czytając różne pisma
komputerowe, że piszą do nich głównie
mężczyźni. Dlatego chcę się podzielić
swoimi doświadczeniami głównie z Pa−
niami, chociaż będzie mi miło, jeżeli
przeczytają o nich również Panowie.

Jak to się zaczęło? Kilka lat temu ga−
zetki szkolne redagowane przez ucz−
niów mojej szkoły zostały laureatkami
ogólnopolskiego konkursu na najlepsze
pismo. Jednym ze sponsorów konkur−
su była wrocławska firma VULCAN i od
niej właśnie otrzymałam nagrody w po−
staci programów komputerowych do
układania planu lekcji i do obsługi se−
kretariatu uczniowskiego. Przyniosłam
ten „skarb” do szkoły i podzieliłam się
swoją radością z Przewodniczącym Ko−
mitetu Rodzicielskiego. Nie miał wątpli−
wości: „A zatem komputeryzujemy się!”
odparł z uśmiechem. Tak zrodziła się

decyzja o kupnie do szkoły pier−
wszego komputera klasy PC. Zde−

cydowaliśmy się na model
386DX i drukarkę Seikosha.

Wspólnymi siłami znaleź−
liśmy profesjonalnego

sprzedawcę tej „ma−
szyny”, który gotów

był służyć nam
dalszą pomocą.

Miałam więc
k o m p u t e r

i dyskietki
z pro−

gramami, ale co dalej? Przewodniczący
Komitetu Rodzicielskiego okazał się
zawodowym informatykiem. Pomógł
nam zainstalować programy, pokazał,
które przyciski służą do włączania kom−
putera i objaśnił, co trzeba zrobić, aby
uruchomić program, z którego chcemy
korzystać.  Nie znając się na kompu−
terze, bardzo się wtedy bałam, żeby
czegoś nie zepsuć, bo przecież to takie
drogie (dziś mogę się spokojnie śmiać
z opowieści o próbach rozbierania dys−
kietki przed włożeniem do napędu).

Zaczęłam od edytora tekstów Tag
i PLANU LEKCJI. Te dwa programy słu−
żyły mi przez jakiś czas: jeden do pisa−
nia, a drugi do układania rozkładu za−
jęć. Obsługiwało się je wyłącznie za
pomocą klawiatury, co w porównaniu
z dzisiejszymi udogodnieniami w po−
staci poręcznej myszki było trudnością
nie lada. Dobrze, że do obu programów
dołączono  szczegółowe opisy sposobu
korzystania z ich funkcji. Wzięłam się
więc za czytanie kolejno obu książek,
mając przed oczyma uruchomione pro−
gramy. Na tym etapie była to jeszcze za−
bawa; gdy komputer płatał mi figle −
dzwoniłam do Przewodniczącego Ko−
mitetu Rodzicielskiego lub sprzedawcy
komputera i... wkrótce było po kłopo−
cie. Dzisiaj mam pod ręką nauczyciela
informatyki, który w razie potrzeby
naprawi, pokaże, pocieszy.

Oswoiwszy się trochę z kompute−
rem, postanowiłam ułatwić sobie pra−
cę, używając go do tworzenia pism i od−
powiedzi na nie. Szybko odkryłam, że
jest to niezwykle poręczne. Można mieć
kilka wzorów typowych pism i tylko
zmieniać nagłówki! Redagowanie

Lucyna Dąbrowska−Ożóg
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu

Jak komputer zamieszkał w szkole

OKIEM PRAKTYKA
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tekstów,  poprawianie błędów,
zmiana stylu jest przyjemno−
ścią. Raz ułożone pismo, po
naniesieniu poprawek nie
wymaga przepisywania od
początku (w tej materii nawet
najlepsza maszyna do pisania
nie wytrzymuje porównania
z komputerem). Do tego przy
użyciu komputera mogę two−
rzyć teksty ilustrowane obraz−
kami, tabelkami itp. Cóż to za
oszczędność czasu!

Jeszcze przed zakończe−
niem roku szkolnego ułożyłam (na ra−
zie na próbę) plan lekcji dla swojej
szkoły, aby przekonać się, czy sobie
z tym poradzę. Chociaż wiele osób stra−
szyło mnie, że przy mniejszej ilości sal
lekcyjnych niż oddziałów jest to nie−
możliwe, to jednak udało się. Odważnie
postanowiłam więc, że po wakacjach
w szkole będzie obowiązywał plan opra−
cowany na komputerze. Zebrałam na−
wet życzenia nauczycieli co do planu.
O dziwo, zdołałam spełnić większość
próśb. Byłam dumna z planu lekcji
stworzonego w całości przy użyciu kom−
putera. Po raz pierwszy już na sierpnio−
wym spotkaniu rady pedagogicznej
mogłam wręczyć każdemu nauczycie−
lowi jego indywidualny rozkład zajęć
wydrukowany na oddzielnej kartce,
a wychowawcom przekazać także pla−
ny ich klas. Niektórych nauczycieli, pra−
cownice sekretariatu i sporo uczniów
skłoniło to do zainteresowania się kom−
puterem.

Toteż wkrótce otworzyliśmy dla u−
czniów pracownię komputerową, pow−
stałą znów przy współudziale Przewo−
dniczącego Komitetu Rodzicielskiego
i jednego z nauczycieli. Sala wyposażona
była w 8−bitowe Juniory, które otrzyma−
liśmy za darmo od Uniwersytetu Wroc−
ławskiego. Początkowo uczniowie mo−
gli zasiąść przy komputerach tylko w ra−
mach koła zainteresowań. Postanowi−
liśmy zbadać, jakie będzie ich zainte−
resowanie nową formą zajęć i czy jest
sens wprowadzać je do planu lekcji.

OKIEM PRAKTYKA

Przez ten czas chcieliśmy zgromadzić
legalne oprogramowanie.

Równocześnie wspólnymi siłami
z nauczycielem informatyki przeszko−
liliśmy wicedyrektora i panie z sekre−
tariatu. Gdy te ostatnie zaczęły już sa−
modzielnie używać komputera jako ma−
szyny do pisania, nastał czas, aby uru−
chomić drugi z otrzymanych w nagrodę
za gazetki szkolne programów, a mia−
nowicie SEKRETARIAT UCZNIOWSKI.
Wpisywanie danych o uczniach było
pracochłonne, ale okazało się niezwy−
kle przydatne. W każdej chwili umożli−
wia odszukanie wszystkich informacji
o uczniu przy bardzo skromnych da−
nych wyjściowych, np. w postaci nazwi−
ska (bądź rzadkiego imienia) i klasy. O−
prócz znacznie szybszego załatwiania
interesantów, pozwala to na tworzenie
różnorodnych list i zestawień według
dowolnego klucza. W ten sposób nastą−
piła wyraźna poprawa wykorzystania
czasu pracy. Ile ksiąg trzeba było wcze−
śniej przewertować, żeby znaleźć po−
trzebną informację o dziecku. Teraz, za
sprawą właściwego programu, wystar−
czy wydać krótkie polecenie, a inte−
resujące nas dane odszuka maszyna.

Z czasem stało się uciążliwe to, że
do jednego komputera usiłowały się do−
pchać aż cztery osoby, do tego niekiedy
wpadali uczniowie, aby przygotować
tekst do gazetki lub referat na lekcję.
Zaczęło być ciasno i nerwowo. Konie−
czne okazało się oddzielenie uczniów
od komputera w sekretariacie. Na szczę−
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ście od jednego z rodziców otrzymali−
śmy komputer 286 AT, co prawda sła−
biutki, ale wystarczający do pisania
w Tagu. Odetchnęliśmy, a uczniowie
mogli pracować niezależnie, stosownie
do swoich potrzeb.

Skorzystałam z tego, że firma VUL−
CAN, z oprogramowania której korzy−
staliśmy, ogłosiła wymianę starych pro−
gramów na nowe, ale nowy program
sugerował niedwuznacznie koniecz−
ność korzystania z myszy. Kupiliśmy
mysz; zainstalował nam ją nauczyciel in−
formatyki. Dla mnie i pań z sekretaria−
tu zaczęła się nauka, jak się tym „sym−
patycznym zwierzątkiem”  posługiwać,
choć nadal część posiadanych pro−
gramów zadowalała się obsługą za po−
mocą klawiatury.

Tłok przy komputerze oraz zakup
nowych programów o rozmaitym prze−
znaczeniu (bibliotecznego, kadrowego,
prawnego, edytora tekstów Works)
spowodowały konieczność kupna na−
stępnych trzech komputerów klasy PC.
Teraz mam jeden u siebie w gabinecie,
jeden jest używany w sekretariacie, je−
den – w bibliotece, jeden – w księgo−
wości. Moja fascynacja komputerem u−
dzieliła się również innym. Pani biblio−
tekarka pracuje teraz  na naszym „staru−
szku” z sekretariatu, przy użyciu progra−
mu BIBLIOTEKA SZKOLNA−MOL.  Dzie−
ci, przychodzące do biblioteki, z cieka−
wością zaglądają jej przez ramię, jak
wpisuje książki i czasopisma do bazy
danych. W tym roku zakończy tę bene−

dyktyńską pracę i będą mogły prze−
konać się, jak łatwo odnaleźć książkę
w skomputeryzowanym katalogu. W se−
kretariacie oprócz nowego programu
SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 2000, za−
instalowane są KADRY 2000 − wszystko
tej samej firmy VULCAN. W moim kom−
puterze mam arkusz kalkulacyjny, PLAN
LEKCJI 2000 wraz z ARKUSZEM ORGA−
NIZACYJNYM 2000 i PLANEM DYŻU−
RÓW 2000 oraz PRAWO W OŚWIACIE.
Od samego początku mam w szkole tyl−
ko licencjonowane programy i przywią−
zuję do tego wielką wagę. Ze względu
na koszty używam nadal Windows 3.1
oraz edytora tekstów Works, chociaż
marzę o Windows 95 i Wordzie.

Do komputera podchodzę tak, jak
do każdego innego urządzenia, z któ−
rym mam do czynienia. Kilka czy kilka−
naście lat temu mało kto z nas miał mag−
netowid, kuchenkę mikrofalową czy
czajnik bezprzewodowy. Dzisiaj niemal
każdy umie się nimi posłużyć, bo ułat−
wiają życie. I nie zastanawiamy się, jak
te urządzenia są zbudowane. Z kompu−
terem jest podobnie – trzeba go tylko
uruchomić, a dalej poprowadzą nas
podpowiedzi wyświetlane na ekranie
przez większość programów. Jeżeli coś
wymknie się nam spod kontroli, to za−
wsze znajdzie się jakaś życzliwa osoba,
która pomoże nam rozwiązać problem.

Gdybym dzisiaj komputeryzowała
szkołę, nie kupiłabym jednocześnie
programów dla różnych działów. Za−
częłabym od ARKUSZA ORGANIZACYJ−
NEGO 2000, PLANU LEKCJI 2000,
PLANU DYŻURÓW 2000 oraz PRAWA
W OŚWIACIE. Następnie kupiłabym
KADRY 2000, po czym kolejno: SEKRE−
TARIAT UCZNIOWSKI 2000 albo naj−
pierw KSIĘGOWOŚĆ i PŁACE 2000,
wreszcie BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ−MOL.

W obecnych realiach nie ma możli−
wości zatrudnienia w szkole informaty−
ka tylko do pracy przy obsłudze i kon−
serwacji komputerów. W mojej szkole
spowodowało to piętrzenie się proble−
mów, które czekały na nauczyciela in−
formatyki. Mógł nam pomóc dopiero
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w swoim czasie wolnym, mimo to jego
życzliwości wiele zawdzięczam. Dzięki
niemu popełniony przeze mnie błąd
(wprowadzenie do użytku wielu róż−
nych tematycznie programów w nie−
wielkich odstępach czasu) nie spowo−
dował bałaganu organizacyjnego i nie−
chęci ludzi do komputera, skądinąd
sympatycznego urządzenia. Dlatego
radzę: lepiej informatyzować szkołę
małymi kroczkami, najpierw poznając
jeden program, a dopiero potem nastę−
pny. Nie wiem, czy najpierw kupować
oprogramowanie, a później komputer,
czy odwrotnie (jak czyni większość).
Myślę, że warto dobrze się zastanowić,
od jakich programów chcemy zacząć.
Każdemu licencjonowanemu progra−
mowi towarzyszy książka (podręcznik
użytkownika) m.in. z opisem wymagań
sprzętowych. W porządnym sklepie
z komputerami (jest już wiele takich)
sprzedawca pomoże nam w dobraniu
odpowiedniego sprzętu, po zapoznaniu
się z naszymi potrzebami i wymaga−
niami wybranych przez nas programów.
Wcale nie musimy wiedzieć co to jest
RAM, kilobajty, procesor, karta grafi−
czna. O ile trafimy do dobrego sklepu,

sprzedawca w bardzo grzeczny sposób
wyjaśni nam te pojęcia, wcale nie trak−
tując nas z góry. Uważajmy jednak na
sklepy, w których sprzedawcy udają, że
wiedzą, co sprzedają, albo są wynagra−
dzani od utargu i np. zamiast pióra świetl−
nego spróbują nam „wcisnąć” notes
menedżerski. Równocześnie pamiętaj−
my, że drobne oszczędności przy ku−
pnie komputera, czynione w dobrej
wierze, mszczą się niekiedy później na
jakości pracy. Kupujmy raczej sprzęt
znanych firm, w żadnym wypadku na
giełdzie. Osoby sprzedające tam, czę−
sto są niekompetentne. Nie ma tam mo−
żliwości kilkugodzinnego testowania
sprzętu. A może się później zdarzyć, że
naszego sprzedawcy nigdzie nie bę−
dziemy mogli znaleźć i zostaniemy sa−
mi z problemami.

Ja miałam wsparcie, dlatego udało
mi się skomputeryzować szkołę, a chę−
tni nauczyciele uczą się teraz po lek−
cjach obsługi programów w pracowni
komputerowej  (wyposażonej już nie
w Juniory, tylko w PC). W tym roku
spróbuję kupić komputer do pokoju
nauczycielskiego i podłączyć szkołę do
Internetu.
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20 największych firm
informatycznych

pod względem
liczby przeszkolonych

słuchaczy
w 1997 roku

AKTUALNOŚCI

10 krajowych producentów
oprogramowania

dla służb publicznych
w 1997 roku

AKTUALNOŚCI
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VULCAN − pierwsze miejsce
na liście krajowych
producentów oprogramowania
dla służb publicznych
VULCAN znalazł się na 22. miejscu
wśród największych polskich firm pro−
dukujących oprogramowanie kompu−
terowe – według raportu TELEINFO 500
dwutygodnika o tej samej nazwie. Z ko−
lei w raporcie TOP 200 tygodnika Com−
puterworld firma VULCAN została od−
notowana jako 29. pod względem wiel−
kości w gronie polskich producentów
oprogramowania. Co prawda, jeśli idzie
o przychody, do Softbanku (czyli „nu−
meru 1” na obu listach) nam daleko, ale
i naszym oświatowym klientom do ban−
ków takoż. Dla nas najważniejsze jest
zestawienie, jakie pojawiło się w rapor−
cie TELEINFO − lista krajowych produ−
centów oprogramowania dla służb pu−
blicznych. Nieoczekiwanie VULCAN
sklasyfikowany został na pierwszej
pozycji. Wśród dziesiątki wymienio−
nych nie znalazła się żadna inna firma
produkująca oprogramowanie dla o−
światy.

Pod względem liczby przeszkolo−
nych słuchaczy Ośrodek Doskonalenia
Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN
zajął 11. pozycję wśród firm prowadzą−
cych szkolenia informatyczne.

Naszą witrynę internetową odno−
towano wśród najciekawszych stron in−
ternetowych należących do firm telein−
formatycznych. A jak się Państwu podo−
ba jej oprawa plastyczna, układ i treść?
Czy spełniają Państwa oczekiwania?
Zapraszamy do odwiedzenia naszych
stron. Znajdą je Państwo pod adresem:
http://www.vulcan.edu.pl.

Objazdowa wystawa
„odjazdowych” rysunków
Piotra Rychla
Uczestników dorocznej (tym razem
czternastej) Konferencji „Informatyka
w Szkole” zaskoczyliśmy, prezentując
problemy oświaty (łącznie z informaty−
zacją) tym razem cokolwiek żartobli−

wie, i to bez użycia komputera ani
mównicy. Sądząc po minach ogląda−
jących, przemówiły do nich rysunki
Piotra Rychla, na co dzień ilustrującego
m.in. nasz Biuletyn. Wystawa zatytuło−
wana „Rozrychlunki ze szkołą” towarzy−
szyła nam także na targach oprogra−
mowania SOFTARG’98 w Katowicach,
gdzie wzbudziła bardzo żywe reakcje,
zwłaszcza młodzieży. We wrześniu przy−
szłego roku najprawdopodobniej Kon−
ferencja „Informatyka w szkole” odbę−
dzie się w ramach SOFTARGU, jako
„2 w 1”. Będziemy tam na pewno − od−
wieźcie nas Państwo!

W gminach przybywa fanów
ZBIORCZEGO ARKUSZA
ORGANIZACYJNEGO
Prace nad bonem oświatowym pokaza−
ły, że brakuje w Polsce kompleksowych
badań w dziedzinie ekonomii oświaty.
Liczymy na to, że w wypełnieniu tej luki
pomoże metodologia gromadzenia da−
nych o szkołach za pomocą arkuszy or−
ganizacyjnych. Liczba miast, w których
komputer wyposażony w program
ZBIORCZY ARKUSZ ORGANIZACYJNY
pomaga w pracy nad racjonalizacją
kosztów oświaty rośnie. Do Torunia,
Nysy, Warszawy, Wrocławia (o czym pi−
saliśmy), dołączyły: Cieszyn, Zgierz
i Pruszcz Gdański; szykują się następne
miasta.

Oferta ujednolicenia
oprogramowania aktualna
tylko do Sylwestra
Kto używa systemu VULCAN PLAN na
podstawie naszej licencji, a chciałby wy−
mienić program płacowy  innego pro−
ducenta na nasze PŁACE 2000, program
księgowy na KSIĘGOWOŚĆ 2000 lub
program prawny na PRAWO W OŚWIA−
CIE, może to uczynić jeszcze do końca
roku na bardzo korzystnych warunkach
finansowych. Przypominamy o tym.
Szczegółowe informacje uzyskają Pań−
stwo telefonicznie albo studiując aktu−
alny cennik.
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Szkolenia dla użytkowników programów systemu VULCAN PLAN

* Osoby, które nie znają podstaw pracy w systemie Win−
dows 95 powinny skorzystać z jednodniowego kursu
obsługi tego systemu odbywającego się w dniu poprze−
dzającym szkolenie. W takim wypadku koszt szkolenia
wzrasta o 140 złotych.

Warsztaty doskonalące

Wymagane przygotowanie uczestników:
❏ doświadczenie w pracy na stanowisku, na którym wy−

korzystywany jest program
❏ elementarna umiejętność obsługi komputera
❏ podstawy pracy w środowisku Windows 95 (doty−

czy programów Księgowość 2000 i Stołówka 2000)

Imienne zaproszenia do udziału w warsztatach, wraz z informacjami o terminach, prześlemy bezpośrednio tym z Pań−
stwa, którzy ukończyli kurs obsługi któregoś z wymienionych wyżej programów.

Temat szkolenia – nazwa programu Miejscowość Termin Dni

Arkusz organizacyjny 2000
Wrocław 23−24 kwietnia

2Katowice 25−26 stycznia, 22−23 marca

Plan lekcji 2000
Wrocław 15−17 lutego

3Katowice 1−3 lutego, 29−31 marca

Księga zastępstw 2000
Wrocław 18 lutego

1
 

 Katowice 29 stycznia

Sekretariat uczniowski 2000 Wrocław 29 marca−1 kwietnia 
4(dla szkół podstawowych) Katowice 5−8 stycznia

Sekretariat uczniowski 2000 Wrocław 2−5 marca 
4(dla szkół średnich) Katowice 22−25 lutego

Kadry 2000
Wrocław 4−6 lutego  

3Katowice 1−3 lutego, 17−19 marca

Płace 2000
Wrocław 25−28 stycznia  

4Katowice 11−14 stycznia, 8−11 marca

Księgowość 2000
Wrocław 1−3 lutego  

3Katowice* 19−21 stycznia, 24−26 marca

Inwentarz szkolny 2000
Wrocław 19−20 lutego 

2Katowice 15−16 lutego

Stołówka 2000
Wrocław 19−20 marca 

2Katowice* 8−9 lutego

Budżet 2000 Wrocław 26−27 lutego 2

Biblioteka szkolna – MOL
Wrocław 19−21 kwietnia 

3Katowice 1−3 marca

Rejestr wpłat Katowice 26 lutego 1

Temat szkolenia − nazwa programu Miejscowość Dni

Sekretariat uczniowski 2000 Wrocław; Katowice 2

Kadry 2000 Wrocław 2

Płace 2000 Wrocław; Katowice 2

Księgowość 2000 Wrocław; Katowice 2

Biblioteka szkolna − MOL Wrocław 2

SZKOLENIA
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Temat szkolenia Poruszane zagadnienia − Miejscowość Termin Dni
zdobywane umiejętności

Podstawy obsługi uruchamianie komputera Katowice 14−16 stycznia 3
komputera posługiwanie się klawiaturą, myszą, 1−3 lutego 

drukarką, dyskietkami, CD−ROM−em  
podstawy pracy w środowisku
Windows 95
korzystanie z edytora tekstów

Jak informatyzować różne warianty informatyzacji szkoły Katowice 10 −12 lutego 3
szkołę docieranie do przepisów prawa

przygotowywanie arkusza organizacyjnego
układanie planu lekcji i planu dyżurów
planowanie i rozliczanie zastępstw 
oraz godzin ponadwymiarowych
prowadzenie sekretariatu uczniowskiego
analiza wyników klasyfikacji uczniów

Komputer w codziennej przygotowywanie informacji drukowanej Wrocław 14−16 grudnia 3 
pracy dyrektora szkoły (np. na tablicę w pokoju nauczycielskim) 7−9 stycznia

wyszukiwanie konkretnych przepisów
prawnych
przygotowywanie pism urzędowych 
z powołaniem się na akty prawne
modyfikacja tekstów (np. zarządzeń 
dyrektora z ubiegłego roku)
używanie arkusza kalkulacyjnego 
(np. do podziału funduszu nagród)
analiza wyników klasyfikacji uczniów

Sposób realizacji zamówienia
Szkoła przesyła (pocztą lub faksem)
wypełniony druk zamówienia na adres Ośrodka:
* ODKKO VULCAN,
  ul. Kazimierska 15,  51−657 Wrocław
  fax (0−71) 348−01−03
* ODKKO VULCAN Oddział w Katowicach
  Plac Rostka 2/5,  40−074 Katowice
  fax (0−32) 519−572.
Realizacja zamówienia w wybranym terminie jest po−
twierdzana pisemnie przez Ośrodek. Równocześnie są
przesyłane szczegółowe informacje dla uczestnika kursu
o miejscach zakwaterowania i odbywania zajęć oraz ce−
nach noclegów i posiłków.
Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzyma−
nia. W razie zgłoszenia się na jeden termin zbyt wielu
chętnych, zaproponujemy szkolenie w innym terminie.
ODKKO VULCAN zastrzega sobie prawo do odwołania
szkolenia.

Szkolenia ogólne

Warunki szkoleń
Grupy  10 − 15  osobowe we Wrocławiu i 6 − 8 osobowe
w Katowicach. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie
przy komputerze. Zajęcia w grupach liczących powyżej
8 osób prowadzi wykładowca i asystent, służący bieżącą
pomocą uczestnikom kursu. Sala szkoleniowa wyposa−
żona jest w system prezentacji obrazu z komputera na
dużym ekranie.

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają codziennie od 8.30 do 16.30 z  półgodzinną
przerwą na poczęstunek przy kawie lub herbacie oraz
godzinną przerwą na obiad. W ostatnim dniu zajęcia kończą
się o godzinie 13.30 (za wyjątkiem kursów jednodniowych).

Ceny
140 zł za jeden dzień szkolenia − w cenę wliczony jest je−
dynie obiad.

Warunki zakwaterowania i wyżywienia
Zainteresowanym zapewniamy rezerwację w pobliskich
hotelach noclegów, których cena jest uzależniona od stan−
dardu. Wówczas miejsce w hotelu czeka na Państwa
począwszy od nocy poprzedzającej pierwszy dzień szko−
lenia. Uczestnikom szkolenia gwarantujemy obiad w trak−

Aktualne informacje o kursach:
❏ telefon – we Wrocławiu (0−71) 348−01−01 w.140

– w Katowicach (0−32) 519−572
❏ poczta elektroniczna odkko@vulcan.edu.pl
❏ Internet www.vulcan.edu.pl
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