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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI
(25 września 2021 r.)
Podsumowanie Wielkiej Gali z okazji 40-lecia PTI i plany na najbliższą przyszłość naszego
Towarzystwa to główne tematy wrześniowego posiedzenia ZG, zorganizowanego – po raz
pierwszy od wielu miesięcy – w formie stacjonarnej. Kilka osób zdalnie uczestniczyło w posiedzeniu.
Prezes Wiesław Paluszyński rozpoczął posiedzenie od podziękowań za wysiłek wielu osób włożony w organizację wysoko ocenionej uroczystości, zorganizowanej z okazji 40-lecia PTI. Do
Towarzystwa napłynęły liczne gratulacje od wielu środowisk. Szczególne wyrazy wdzięczności
Prezes skierował do Oddziałów Małopolskiego i Mazowieckiego za organizację interesującej
konferencji na temat transhumanizmu i do kol. Marka Hołyńskiego – za przygotowanie wystawy o historii PTI. Wystawa zostanie wyeksponowana przy wejściu do siedziby PTI. Wersja
cyfrowa wystawy, po jej uzupełnieniu, będzie dostępna dla wszystkich oddziałów.
Prezes dziękował też kol. Adamowi Szabuniewiczowi za brawurową konferansjerkę na Gali
i kol. Adrianowi Kapczyńskiemu za poprowadzenie udanego panelu o transhumanizmie.
Na ręce kol. Małgorzaty Kalinowskiej-Iszkowskiej wpłynęły szczególne wzruszające gratulacje
od najmłodszych z okazji 40-lecia PTI, które złożył w imieniu całej społeczności dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 48 w Szczecinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Organizacja uroczystości i równolegle kilku imprez towarzyszących (m.in. spotkań: koordynatorów ECDL i Rady Naukowej, wręczenia nagród GEEK, Zjazdu Nadzwyczajnego PTI) była też
pierwszym, poważnym testem dla Biura ZG PTI pod nowym kierownictwem. Cały zespół z powierzonych zadań wywiązał się znakomicie. Oprawa graficzna uroczystości autorstwa kol. Pauliny Giersz zyskała powszechne uznanie. Prezes złożył specjalne podziękowania Dyr. Generalnej – Katarzynie Jędryce, podkreślając jednocześnie coraz lepszą atmosferę w biurze.
Nagrody dla PTI
„Forum Teleinformatyki” przyznało PTI nagrodę Złotego Herolda I stopnia za wieloletnie promowanie rozsądnej informatyki w Polsce. Nagrodę Złotego Herolda II stopnia otrzymała indywidualnie kol. Maria Ganzha.
PTI wyróżniono również międzynarodową nagrodą CYBERSEC za 40 lat doskonalenia branży
informatycznej i społeczeństwa informacyjnego w Polsce m.in. poprzez tworzenie certyfikacji
kwalifikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Przygotowywane są gabloty na nagrody i gratulacje, zawisną przy recepcji.
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Informacja o najbliższych planach
Zamierzamy wrócić do cyklu webinariów przygotowywanych z prezesem Cyfrowej Polski o różnych problemach istotnych dla informatyki. Na październik planowane jest webinarium na temat cyberbezpieczeństwa w sieci 5G i patentowania rozwiązań związanych z 5G. Na organizowanej w IV kw. br. konferencji (wspólnie z Urzędem Patentowym) chcemy wrócić do tematu
patentowania oprogramowania (temat dyskutowany w UE).
Powołanie nowych sekcji
ZG PTI podjął uchwałę w sprawie powołania przy PTI: Sekcji Informatyki Szkolnej i Sekcji Gier
Edukacyjnych. Kol. Beata Chodacka została powołana na przewodniczącą Sekcji Informatyki
Szkolnej, a kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska – na przewodniczącą Sekcji Gier Edukacyjnych.
Zarząd Główny PTI powołał także Radę Programową obu sekcji w składzie kol. kol.: Wiesław
Paluszyński, Katarzyna Łogwiniuk, Mariusz Miętka, Marek Hołyński. Rada będzie koordynowała działania w obu sekcjach.
Prezes zaapelował, żeby – z myślą o przyszłości Towarzystwa – do wszelkich aktywności angażować młodsze pokolenie członków PTI. Budowanie wsparcia dla nauczycieli (uczących i stosujących informatykę) powinno być ważnym celem PTI, ta grupa zawodowa praktycznie nie
istniała, gdy powstawało Towarzystwo. Dlatego kol. Beata Chodacka zaproponowała uniwersalną nazwę: Sekcja Informatyki Szkolnej. Będzie ona działała wirtualnie. Nowa sekcja nie koliduje z działającą już Sekcją Informatyka w Edukacji, ukierunkowaną na tworzenie procesów
edukacyjnych na wyższych uczelniach.
Ze szkołami związany jest też konkurs GEEK, jednak z uwagi na inny charakter tej aktywności
i konieczność szybkiego uruchomienia nowej edycji konkursu nie zdecydowaliśmy się na połączenie obu tych sekcji. Konkurs będzie tylko fragmentem oferty kierowanej do nauczycieli, ale
zarazem środowisko nauczycielskie może być wsparciem przy organizacji konkursu.
Kol. Marek Hołyński zwrócił uwagę, że edukacyjny aspekt gier musi być pojmowany wieloznacznie z uwagi na implementacje w grach sztucznej inteligencji, deep learningu i zaawansowanych technik z obszaru computer vison.
Kol. Włodzimierz Marciński poinformował, że do 2029 r. funkcjonuje wieloletni program rządowy Rozwoju Talentów Informatycznych z dwoma komponentami: talent w zakresie algorytmiki i programowania oraz talent w zakresie gier. Roczny budżet na te komponenty to 9 mln
zł (na gry 4 mln zł). W maju przyszłego roku pojawi się konkurs na kolejne lata, to może być
szansa dla nowo powołanej sekcji.
Do rozwiązania pozostają jeszcze sprawy związane z dwoma nieaktywnymi sekcjami: cyberbezpieczeństwa i informatyki publicznej.

Sprawa Konkursu na najlepszą pracę magisterską
Z Oddziału Dolnośląskiego docierają krańcowo różne informacje na temat konkursu. Prezes
oddziału informuje o problemach z jego organizacją z powodu utraty zasobów w pożarze serwerowni i prosi o pomoc także w pracach nad rozszerzeniem jego formuły. Jednocześnie trwa
nowa edycja konkursu, a wniosek o powołanie jury w starym składzie zostaje w nocy przed
posiedzeniem przesłany do Prezesa.
Sprawa wymaga wyjaśnienia także dlatego, że z powodu braku informacji nie przewidziano
środków finansowych. Wydaje się, że konkurs się nieco marginalizuje i być może warto ulokować go przy ZG PTI, a także poszerzyć jego formułę o prace i projekty inżynierskie oraz prace
dyplomowe w technikach. Modyfikacja składu jury pozwoliłaby powiększyć zasięg konkursu.
Zostaną przeprowadzone rozmowy zarówno z prezesem oddziału, jak i z członkami jury oraz
z wieloletnim sekretarzem konkursu.

