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Polska nigdy nie by∏a kojarzona z imponujàcym udzia∏em wydatków
na nauk´ w bud˝ecie paƒstwa. Nawet w okresie „propagandy sukcesu”
w∏adze przyznawa∏y, ˝e trwa∏ym zjawiskiem jest emigracja uczonych.
Technologie nie przystajàce do potrzeb rozwijajàcej si´ teorii, brak dost´pu do nowinek technicznych na Êwiatowym poziomie, a tak˝e brak motywacji do kontynuowania pracy naukowej przez m∏odych-zdolnych sprawia∏y, ˝e osiàgni´cia polskiej nauki graniczy∏y wr´cz z cudem.

Pamiàtkowe zdj´cie pracowników
Magistratu w Wieleniu
(prze∏om XIX i XX w.)

Realizacja PIONIER-a
przebiega za poÊrednictwem
konsorcjów, z∏o˝onych
z jednostek naukowych,
podmiotów gospodarczych,
organów administracji
rzàdowej i samorzàdowej.

Informatyczne przyspieszenie
W latach 1991-1999 Komitet Badaƒ Naukowych deklarowa∏ przeznaczenie na rozwój infrastruktury informatycznej, przeznaczonej dla oÊrodków akademickich oko∏o 465 mln z∏. Choç ostatecznie tej wielkoÊci Êrodki nie zosta∏y przekazane, to jednak powsta∏ Program rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich Êrodowisk naukowych, przyj´ty 15 marca 1995 r. Od 1991 roku dzia∏a∏y w kraju dwie sieci rozleg∏e: Naukowa
i Akademicka Sieç Komputerowa (NASK) i sieç POL-34, 22 sieci miejskie (MAN) oraz 5 centrów komputerów du˝ej mocy (Warszawa, Kraków, Poznaƒ, Gdaƒsk i Wroc∏aw).
G∏ówne cele programu rozwoju naukowej infrastruktury informatycznej
zosta∏y okreÊlone w dokumencie, oficjalnie przyj´tym przez KBN dniu 29
czerwca 2000 r. Bioràc pod uwag´ perspektywiczne potrzeby - zarówno
Êrodowiska naukowego, jak i rozwój krajowej informatyki w ogóle, wedle
zapisów tego dokumentu postawiono na rozwój: ∏àcznoÊci komputerowej
dla Êrodowiska naukowego, us∏ug sieciowych, aplikacji z zakresu zastosowania technologii informatycznych w: telekomunikacji, naukach obliczeniowych, wspomaganiu nauczania dost´pem do Internetu, zdalnym nauczaniu, systemach informacji przestrzennej, systemach zarzàdzania zasobami Êrodowiska, telemedycynie i systemach pracy grupowej.

Skàd wzià∏ si´ PIONIER?
We wrzeÊniu 2000 r. grupa

polskich uczonych zaproponowa∏a stworzenie zaawansowanej infrastruktury informatycznej wraz z „powszechnie dost´pnymi, zaawansowanymi narz´dziami, us∏ugami i aplikacjami dla Êrodowiska
naukowego, a tak˝e dla administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz dla
spo∏eczeƒstwa”. Wizja ta zyska∏a postaç programu PIONIER czyli

Polskiego Internetu Optycznego – Zaawansowanych Aplikacji, Us∏ug i Technologii dla
Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego .
Koncepcja programu oparta zosta∏a o realizacj´ trzech podstawowych
celów:

praktyka

1. Rozbudow´ infrastruktury informatycznej nauki
w Polsce do poziomu umo˝liwiajàcego prowadzenie badaƒ w zakresie wyzwaƒ wspó∏czesnej nauki,
techniki, us∏ug i aplikacji.
2. Stworzenie i weryfikacj´ w praktyce pewnego zakresu us∏ug i aplikacji, przeznaczonych w perspektywie dla potrzeb spo∏eczeƒstwa informacyjnego
(do wykorzystania równie˝ w nauce, edukacji, administracji i gospodarce).
3. W∏àczenie RP do konkurencji w zakresie tworzenia
oprogramowania do nowych (wr´cz „pionierskich”) zastosowaƒ.
Dla pomys∏odawców realizacja tego programu by∏a
Êrodkiem do osiàgni´cia nie mniej istotnych, szczegó∏owych zadaƒ. OkreÊlono je nast´pujàco:
• wypracowanie strategii rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego
• zapewnienie Êrodowisku naukowemu dost´pu do
zaawansowanej infrastruktury sieciowej i specjalizowanej (w tym komputerów o du˝ej mocy obliczeniowej)
• umo˝liwienie polskim zespo∏om partnerskiego
uczestnictwa w programach mi´dzynarodowych
• utrzymanie poziomu rozwoju technicznej infrastruktury informatycznej nauki na poziomie krajów Unii Europejskiej.
Có˝ nowatorskiego jeszcze kojarzy si´ z PIONIER-em?
Jego realizacja przebiega za poÊrednictwem konsorcjów z∏o˝onych z jednostek naukowych, podmiotów
gospodarczych, organów administracji rzàdowej i samorzàdowej. KBN deklaruje przy tym dofinansowywanie realizacji w ramach: aplikacji w zakresie nauk
obliczeniowych, us∏ug sieciowych, infrastruktury sieciowej i specjalizowanej oraz po∏àczeƒ mi´dzynarodowych z sieciami naukowymi (z siecià TEN–155 lub
z siecià GÉANT, czyli sieciami przeznaczonymi wy∏àcznie do wykorzystania na cele naukowe).
Nad aktualnym stanem zaawansowania tego programu chcia∏bym skoncentrowaç si´ w dalszej cz´Êci tego
tekstu.
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Prof. dr hab. in˝. J a n W´ g l a r z to jeden z ojców PIONIER-a. Pozycja profesora w tej dziedzinie nauki jest niepodwa˝alna – i to nie tylko
w Polsce. W roku 1993 przyczyni∏ si´ do powstania Poznaƒskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), a od grudnia 2002 roku pe∏ni
funkcj´ prezesa poznaƒskiego oddzia∏u Polskiej
Akademii Nauk. Jednak dla fachowców spoza Êrodowiska informatycznego znamiennym by∏ fakt, i˝
profesor W´glarz otrzyma∏ tytu∏ „Internetowego
Obywatela Roku 2003”, przyznawany przez Internet Obywatelski. Otrzymanie tego rodzaju tytu∏u
jest potwierdzeniem faktu, i˝ Êrodowisko naukowe
nie musi byç Êrodowiskiem hermetycznym, a wr´cz
przeciwnie – mo˝e inspirowaç.

Autor korzysta∏ z dokumentu KBN: PIONIER: Polski Internet Optyczny Zaawansowane Aplikacje, Us∏ugi i Technologie dla Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego (z wrzeÊnia 2000 r.), przygotowany przez zespó∏: prof. dr
hab. Jacek Rychlewski, prof. dr hab. in˝. Jan W´glarz, dr in˝. Stanis∏aw
Starzak, dr in˝. Maciej Stroiƒski, mgr in˝. MÊcis∏aw Nakonieczny (przy
udziale: prof. dr. hab. Bogdana Lesynga, prof. dr. hab. in˝. Mariana Nogi, prof. dr. hab. Marka Niezgódki, mgr. in˝. Piotra Sàsiedzkiego i mgr.



in˝. Jerzego ˚enkiewicza).

Prof. dr hab. in˝. Jan W´glarz
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