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wywiad z założycielem Polskiej  
GruPy ProGramistów Pythona
Przeprowadził: jan kaliszewski

wszystko  
w rękach  
Pythonistas
Polish Python Coders Group (Polska Grupa Programistów 

Pythona) to otwarta społeczność programistów, użytkowników i 

entuzjastów języka programowania Python. Czym jest i jak działa? 

Do czego dąży? Jak się do niej przyłączyć? Te i szereg innych 

pytań zadałem Piotrowi „Katharsis” Tyneckiemu – twórcy całego 

przedsięwzięcia.

Jan Kaliszewski:

Kim jest Piotr Tynecki,  
założyciel i lider  
Polish Python coders Group?
Piotr Tynecki: upartym, niezależnym ty-
pem człowieka, który zawsze wszystko 
robi po swojemu. Jestem uczestnikiem ru-
chu open source i wielbicielem jajecznicy 
na boczku. Moją pasją jest również muzy-
ka – progressive rock.

jakie są cele PPcG?  
czym ten projekt jest  
dla ciebie?
Dziś mogę powiedzieć, że PPCG to naj-
większe osiągnięcie w moim dziewiętna-
stoletnim życiu.

Cel projektu to budowanie polskiej 
społeczności Pythona. Fundament udało 
się już stworzyć: powstało środowisko, 
w którym każdy znajdzie coś dla siebie 
– zarówno początkujący, którzy szukają 
pomocy i podstawowych informacji, jak i 
zaawansowani, zainteresowani specyficz-
nymi zagadnieniami programistycznymi, 
nawiązaniem ciekawych kontaktów lub 
znalezieniem pracy. Społeczność wspiera 
i uzupełnia się wzajemnie.

Zaangażowanie w projekt wzrasta, wie-
le osób używa zasobów PPCG jako głów-
nego źródła informacji o Pythonie – co 

bardzo nas cieszy. Chcemy tworzyć solid-
ne polskojęzyczne zaplecze informacyjne, 
dokumentacyjne i edukacyjne dla tego ję-
zyka – by każdy mógł efektywniej rozwi-
jać swoje zdolności programistyczne.

Dalekosiężny cel to zmiana wizerunku 
Pythona oraz stopniowe przełamywanie 
dających się zaobserwować barier men-
talnych, na przykład kurczowego trzy-
mania się raz wyuczonych dominujących 
technologii. Chcemy również pokazać lu-
dziom IT i biznesu, że „wolne i otwarte” 
nie oznacza „amatorskie i nieopłacalne” 
– że inwestycja w open source może być 
bardzo korzystna.

Jest to powolny proces, który jednak po-
stępuje każdego dnia – oczywiście nie tyl-
ko dzięki PPCG. Jeżeli spojrzymy wstecz, 
zauważymy, że już nastąpiła istotna zmia-
na. Pythona i open source jest coraz więcej 
na polskich uczelniach, sam Python coraz 
częściej pojawia się w mediach IT (czego 
przykładem może być „Linux Magazine”), 
zaś na rynku jest coraz więcej firm, które 
chcą zatrudniać programistów znających 
ten język.

czym jest sama PPcG?  
na czym polega wasza  
działalność?
Można nas nazwać „społecznością entu-
zjastów” lub „grupą nieformalną”. Nie ety-

kieta jest ważna, lecz to, co robimy. Nasze 
działania można podzielić na cztery sek-
tory.

Pierwszy to portal PPCG [1]: aktualno-
ści ze świata Pythona, szeroko rozumiana 
dokumentacja – artykuły i przewodniki, a 
także szereg opisów i linków dotyczących 
oprogramowania, książek, imprez... Sło-
wem – dostęp do wiedzy oraz informacji 
pozwalających być na bieżąco z rozwojem 
języka.

Drugi sektor stanowi forum dyskusyj-
ne [2] i kanał IRC [3], a więc dzielenie się 
doświadczeniem i wzajemna pomoc w 
rozwiązywaniu rozmaitych problemów 
programistycznych. Do tego sektora moż-
na też zaliczyć liczne blogi zgrupowane 
na Planecie Pythona [4], założonej przez 
współpracującego z nami Rafała „Blusz-
cza” Zawadzkiego.

na forum jest też dział  
Python job z ofertami pracy 
dla programistów Pythona... 
Tu doszliśmy do trzeciego sektora naszej 
działalności – komunikacji między progra-
mistami (szukającymi pracy) a firmami i 
instytucjami (szukającymi pracowników). 
Zależy nam na obopólnym zadowoleniu. 
Najlepszym przykładem jest współpraca, 
jaką nawiązaliśmy z Narodowym Archi-
wum Cyfrowym. W ten sposób sami po-
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znajemy działanie rynku i wzbogacamy li-
stę kontaktów, co w przyszłości na pewno 
zaowocuje.

Czwarty sektor – to współorganizacja 
imprez związanych z Pythonem. Jak do-
tąd – wraz ze śląską PLUG oraz Studenc-
kim Kołem Naukowym Linuksa i Wolnego 
Oprogramowania na Politechnice Śląskiej 
– przygotowaliśmy ogólnopolską konfe-
rencję PyCon PL 2008 (18-19 październi-
ka w Rybniku).

Konferencja to nie tylko wymiana kon-
taktów i informacji czy ciekawe prelek-
cje, to również dobry sposób na poznanie 
rynku pracy, nawiązanie bezpośrednie-
go kontaktu z biznesem IT. Na PyCon PL 
obecni byli przedstawiciele firm, którzy 
opowiadali o tym, co się u nich robi i ja-
kich ludzi poszukują do pracy (niektórzy 
mówili wręcz: „Jeżeli podoba wam się to, 
co robimy – zapraszamy, mamy wolne eta-
ty!”). Do tego ta atmosfera – nic nie jest 
w stanie tego zastąpić. Trudno opisać ją 
słowami... Wchodzisz na salę i widzisz stu 
trzydziestu gości, którzy tak samo jak Ty 
wybrali Pythona, czy to do web, czy do gui, 
czy do baz danych...

dlaczego wśród tylu języków 
właśnie Python jest ci tak 
bliski?
Najpierw po prostu chciałem poznać coś 
nowego, wyjść poza schemat programo-
wania w PHP czy C++, nauczyć się posługi-
wania narzędziem, które się w specyficz-
ny sposób wyróżnia... Po kilku miesiącach 
pracy z Pythonem zauważyłem, że jest to 
właśnie to, czego szukałem. Zaś fakt, że 
stanowi on oprogramowanie open source, 
jeszcze bardziej mnie do niego zbliżył.

niedługo potem – w styczniu 
2007 – doprowadziłeś do  
uruchomienia projektu PPcG.
Początki były trudne. Kiedy zacząłem in-
teresować się Pythonem, polskie wspar-
cie dla tego języka było bardzo ubogie 
– a mało kto chciał zaufać siedemnasto-
latkowi (którym wówczas byłem) i jego 
wybujałym ambicjom. Stopniowo zaczą-
łem przekonywać do siebie ludzi, których 
spotykałem – czy to na grupie dyskusyjnej 
pl.comp.lang.python, czy to na innych li-
stach i forach, gdzie rozmawiano o Pytho-
nie.

Ponad pół roku zajęło mi zebranie so-
lidnego zespołu i stworzenie pierwsze-
go oficjalnego wsparcia dla Pythona w 
Polsce. Wierzyłem, że po włożeniu w to 

przedsięwzięcie pewnego wysiłku, kula 
śniegu zacznie toczyć się sama.

I tak się stało! Można powiedzieć, że 
teraz projekt rozwija się sam lub raczej: 
rozwija go społeczność. Ja nadałem mu 
początkowe kształty, ale teraz wszystko 
jest już w rękach Pythonistas.

sielanka...
Oczywiście nadal jest sporo pracy – rów-
nież dla mnie. Na bieżąco śledzę zmiany, 
jakie zachodzą w technologii Pythona 
oraz wszelkie dyskusje i nowe materiały 
pojawiające się na naszym forum, kana-
le IRC, Planecie – dzięki temu wiem, cze-
go potrzebuje społeczność i gdzie mamy 
jeszcze braki, które należy uzupełnić. Inni 
mają swoje zadania... W ścisłym zespole 
opiekującym się projektem nad wieloma 
rzeczami pracujemy wspólnie przy pomo-
cy IRC-a, Skype’a i Jabbera.

Na potrzeby portalu opracowaliśmy 
własny system zarządzania treścią, oczy-
wiście o otwartych źródłach, w Pythonie. 
Stworzyliśmy też – i wciąż udoskonala-
my – mechanizm botów (też w Pythonie), 
które usprawniają komunikację między 
portalem, forum i kanałem IRC, generują 
statystyki oraz wyszukują oferty pracy do 
zamieszczenia w dziale Python Job.

kto należy do PPcG?
Członkowie dziewiętnastoosobowego 
zespołu opiekującego się projektem to 
studiujący lub pracujący ludzie, którzy 
tak samo jak ja potrafią wygospodarować 
kilka godzin wolnego czasu, by krok po 
kroku zmieniać stosunek ludzi do Pytho-
na i do ruchu open source. Wolontariusze, 
wspaniałe osoby!

Natomiast społeczność PPCG to wszy-
scy, którzy na różne sposoby dokładają 
swoje cegiełki do projektu: obecnie około 
pięciuset osób z różnych miejsc Polski i 
świata.

jakie grupy wiekowe staracie 
się angażować w projekt?
Wiek, wykształcenie czy miejsce zamiesz-
kania współpracujących z nami osób nie 
są szczególnie istotne – nikogo nie dys-
kryminujemy. Do realizacji naszych celów 
potrzebna jest po prostu kreatywność 
i zaangażowanie. Staramy się stosować 
różne sposoby popularyzacji Pythona, w 
zależności od rodzaju odbiorcy, do które-
go chcemy dotrzeć z naszym przekazem.

Z pewnością bardzo ważną dla nas gru-
pą jest najmłodsze pokolenie programi-

stów. To oni stanowią przyszłość naszego 
kraju i przyszłość IT. Stoją przed zasadni-
czym problemem: jaką obrać specjaliza-
cję, na jakie technologie postawić. Dobry 
programista powinien mieć szerokie ho-
ryzonty i nie ograniczać się do jednego 
języka czy narzędzia – z drugiej strony 
wielość oferowanych rozwiązań przypra-
wia o zawrót głowy. W tej sytuacji niektó-
rzy zamykają się w jednej technologii, inni 
znów próbują łapać się wszystkiego, co w 
efekcie doprowadza do zniechęcenia (do-
skonale wiem, jak to smakuje – sam przez 
to przeszedłem).

Uważam, że w takim momencie Python 
jest wprost idealny. W uporządkowany 
i przyjazny sposób udostępnia wszech-
stronne rozwiązania, które przydają się 
w każdej dziedzinie programowania, w 
dużych i małych projektach. Jednocześnie 
język ten zbliża najmłodszych do ruchu 
open source, na czym również bardzo 
nam zależy.

jak zostać członkiem PPcG?
Jesteśmy otwartą społecznością. Każdy, 
kto udziela się na forum, na IRC lub w inny 
sposób, staje się jej członkiem.

Czym innym natomiast jest ścisły ze-
spół opiekujący się PPCG. By do niego 
przystąpić, trzeba najpierw pokazać, co 
ma się do zaproponowania (wiedzę, umie-
jętności, pomysły...), i własną aktywnością 
udowodnić gotowość do poświęce-
nia części swojego czasu na rzecz 
społeczności. Przystąpienie do 
zespołu to wzięcie odpowiedzial-
ności za konkretne zadania – w 
jednym z czterech sektorów, o 
których mówiłem, lub w ramach 
własnych pomysłów, jakie wnosi się 
do projektu. Myślę, że każdy, kto rzeczy-
wiście chce do nas dołączyć i wie, z czym 
przychodzi, bez trudu przekona nas, że 
warto mu zaufać.

Plany na przyszłość?
Najważniejszy cel na 2009 rok to praca 
nad tłumaczeniem oficjalnej dokumenta-
cji Pythona. 

jeszcze z 2003 roku pamiętam 
niedokończone tłumaczenie 
dokumentacji Pythona 2.3...
W marcu 2008 poprzedni właściciel py-
thon.org.pl (przedtem działaliśmy pod 
innym adresem) przekazał nam wraz z 
domeną i serwerem tę dokumentację [5]. 
PPCG chce się podjąć zadania tłumaczenia 
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[1]  Portal: http://www.python.org.pl/

[2]  Forum: http://forum.python.org.pl/

[3]  Kanał IRC: #python.pl (w sieci Freenode)

[4]  Planeta: http://python.blogowo.net/

[5]  Tłumaczenie dokumentacji: 

 http://docs.python.org.pl/

INFO

– koncentrując się na aktualnej wersji Py-
thona z linii 2.x czyli 2.6.1.

Obecnie zbieramy zespół ludzi i przy-
gotowujemy stronę techniczną – by sam 
proces tłumaczenia przebiegał sprawnie. 
Myślę, że w momencie ukazania się tego 
wywiadu widoczne będą pierwsze efekty 
naszej pracy.

Pozostałe plany na ten rok?
Ważnymi wydarzeniami będą, współor-
ganizowane przez PPCG, kolejne edycje 
konferencji PyCon PL oraz RuPy (czyli Py-
thon & Ruby Conference w Poznaniu). Poza 
tym – mrówcza praca nad dalszym rozwo-
jem projektu, udoskonalanie dotychcza-
sowych pomysłów, wdrażanie nowych... 
Przyciąganie kolejnych wartościowych 
ludzi.

Wiele osób nie docenia prawdziwej 
esencji tworzenia czegoś dla społeczności, 
w ramach wolnych, otwartych projektów 
– dopóki nie przekona się, że przy okazji 
takiego zaangażowania nie tylko pozna-
jemy wspaniałych ludzi o podobnych po-
glądach, rozwijamy swoje umiejętności w 
kontakcie z najlepszymi programistami, 
wyrabiamy sobie markę (co w przyszło-
ści owocuje zainteresowaniem ze strony 
pracodawców), ale również zmieniamy 
otaczające nas środowisko, wpływamy na 
kształt świata IT. Jestem przekonany, że w 

żaden inny sposób nie uzy-
skałbym osobiście tyle 

korzyści i frajdy, co po-
przez zaangażowanie 
w PPCG.

Chciałbym w tym 
miejscu zaapelować 
do ludzi, którzy tak 

jak ja mają pomysły na 
wielkie projekty: reali-

zujcie je, nie pozwólcie, by 
zatrzymał Was brak czasu, za 
wysokie progi czy inne prze-

szkody. Naprawdę warto!  

NAJNOWSZE WYDANIA  

32- i 64-BIT:
Mandriva

Fedora

openSUSE

Ubuntu

E A S Y L I N U X  W  S P R Z E DA Ż Y
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