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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 

(18 grudnia 2021 r.) 

Inicjatywy programowe ZG i oddziałów PTI, zmiana nazwy „Biuletynu PTI” i in-

formacja o kolejnej edycji Konkursu na najlepszą książkę informatyczną roku to 

główne tematy grudniowego posiedzenia ZG PTI.  

Informacje Prezesa o sprawach bieżących 

 Wiesław Paluszyński uczestniczył w zorganizowanej przez Oddział Zachodnio-

pomorski udanej konferencji „Informatyka w zarządzaniu” (w formule hybrydo-

wej) oraz w  posiedzeniu Rady Naukowej. Z okazji jubileuszu 75-lecia kol. Zdzi-

sława Szyjewskiego, Prezes - w imieniu PTI - uhonorował dostojnego Jubilata

specjalnie przygotowaną na tę okazję statuetką. Prezes podziękował za organi-

zację tej sympatycznej, jubileuszowej uroczystości dla kol. Szyjewskiego, który

jest dużą częścią historii naszego Towarzystwa.

 Kol.kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska i Katarzyna Łogwiniuk wycofały się

z  aktywności w Sekcji Gier Edukacyjnych Komputerowych i organizacji konkursu

GEEK. Prezes wraz z Radą Programową konkursu przedyskutował koncepcję

(wraz z  harmonogramem i preliminarzem budżetowym), którą przedstawił kol.

Rafał Kołodziejczyk, prezes Oddziału Świętokrzyskiego, który będzie koordyna-

torem konkursu GEEK. Zostanie powołany Komitet Organizacyjny konkursu,

a  sekcja GEEK, która nie podjęła działań, będzie rozwiązana. Współpraca przy

organizacji konkursu z  Sekcją Informatyki Szkolnej da nam bardzo dobre prze-

łożenie na szkoły. Sekcja ta przygotuje webinarium o konkursie GEEK dla nau-

czycieli, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Zorganizowane przez Sekcję Infor-

matyki Szkolnej webinarium na temat innego konkursu „Gieniallne miejsca” po

tygodniu miało 12 tys. odsłon wśród nauczycieli.

 Trwają przygotowania do opracowania budżetu, formatki (prostsze niż w po-

przednich latach) zostały rozesłane, ale część oddziałów nie odpowiedziała

o czasie. Prezes zaapelował do skarbników oddziałów o wywiązanie się z obo-

wiązków. Dyrektor Finansowa zorganizuje spotkanie webexowe dla wszystkich, 

którzy mają problem z planowaniem wydatków.  
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 Dobrze odebrane zostało webinarium, prezentujące ekspertyzę PTI: „Zagrożenia

dla cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych w Polsce ze strony poten-

cjalnych dostawców wysokiego ryzyka”. Od dawna nie było raportu PTI na

ważny, publiczny temat. Równie istotny raport powinniśmy zaprezentować na

przyszłorocznych obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

 Prezes zdobył zewnętrzne środki na nagrody Prezesa PTI dla osób z młodszych

pokoleń, które włożyły duży wkład w aktywność PTI. Trzy nagrody zostały wrę-

czone koleżankom i koledze: Beacie Chodackiej, Annie Wrzeciono i Tomaszowi

Komorowskiemu. Kol. Janusz Dorożyński uznał, że należy przemyśleć formułę

takich wyróżnień.

Zmiana nazwy „Biuletynu PTI” 

Na poprzednim posiedzeniu ZG aprobatę zyskała zmiana nazwy „Biuletynu PTI” na 

zaproponowaną przez redaktor naczelną: „Domena”. Nowy tytuł jest niejedno-

znaczny, nienachalnie sugeruje poziom ekspercki i nie ogranicza tematyki pisma, 

która powinna w różnoraki sposób uzmysławiać wpływ technologii na naszą cywili-

zację. Na liście dyskusyjnej odbyła się dyskusja zapoczątkowana przez kol. Jerzego 

Nowaka, postulującego wykorzystanie nazwy „Informatyka”. Prezes Paluszyński wy-

jaśnił, że nigdy nie zamierzał reaktywować czasopisma „Informatyka”, chociaż swo-

jego czasu był członkiem Rady Programowej tego pisma. Formuła takich pism się 

wyczerpała. Nowe pismo ma promować działania PTI, ale nie wprost, tylko przez 

podnoszenie pewnych problemów. Tę koncepcję pisma o charakterze popularnym 

w dyskusji poparli: kol. Janusz Dorożyński i kol. Marian Bubak. ZG podjął uchwałę o 

zmianie nazwy kwartalnika „Biuletyn PTI” na „Domena”.  

Informacja o konkursie na najlepszą książkę informatyczną roku 

Konkurs jest organizowany po raz szósty, cieszy się sporym odzewem ze strony wy-

dawnictw komercyjnych. Kol. Jakub Swacha, sekretarz Kapituły Konkursu, przedsta-

wił jego harmonogram. Konkurs ruszy na początku stycznia 2022 r., termin zgłoszeń 

ustalono na 11.03.2022 r., recenzje zostaną zebrane do 14.04.2022 r., a ogłoszenie 

wyników nastąpi na Gali ŚDSI. Kol. Swacha zaapelował o rozpropagowanie kon-

kursu, żeby poprawić nabór zgłoszeń od członków PTI i ułatwić pozyskiwanie re-

cenzentów w specyficznych obszarach tematycznych. Kol. Marcin Paprzycki uważa, 

że warto byłoby wrócić do przemyśleń dotyczących publikacji w języku angielskim 

przez polskich autorów. Ten pomysł poparł kol. Marek Bolanowski zauważając, że 

wielu autorów zaczyna publikować po angielsku, żeby zwiększyć zasięg swoich pu-

blikacji. Kol. Adrian Kapczyński, popierając ten pomysł na przyszłość, zaoferował 



jednocześnie kwerendę po polskojęzycznych, wartych uwagi publikacjach, żebyśmy 

mogli zaprosić ich autorów do zgłoszenia swoich prac do konkursu. Kol. Arkadiusz 

Banasik zadeklarował pomoc Oddziału Górnośląskiego w  organizacji konkursu i 

wyraził opinię, że konkurs w przyszłości powinien obejmować dwie kategorie publi-

kacji: polsko- i angielskojęzyczne. Kol. Marian Bubak zwrócił uwagę, że czasem wy-

dawnictwa uniwersyteckie publikują prace warte uwagi.  

ZG wydelegował do składu jury konkursu kol. Janusza Dorożyńskiego. 

Dyskusja programowa  

Wiele oddziałów nie prowadzi aktywności własnej, ani nie włącza się w działania 

Towarzystwa. Kol. Wojciech Kiedrowski chciałby zainicjować centralnie promowany 

repertuar działań oddziałów i zapoczątkować w oddziałach działanie nurtu „młodzi 

w PTI” (tak udanie zainicjowanego konkursem GEEK i inicjatywami nowej Sekcji In-

formatyki Szkolnej) z zespołem koordynującym na poziomie ZG. Obecni na posie-

dzeniu Prezesi zaprezentowali inicjatywy programowe swoich oddziałów.  

 Kol. Andrzej Paszkiewicz z Oddziału Podkarpackiego potwierdził, że wy-

miana informacji oddziałowej jest niewystarczająca, a wiele lokalnych inicjatyw

nie zawsze jest obrandowanych logiem PTI. Oddział Podkarpacki w 2021 r. pro-

wadził wieloraką aktywność. Odbyły się konferencje naukowe: V Konferencja So-

mething About IT Security, V Konferencja Szybkie Prototypowanie INDUSTRY

4.0 – innowacyjne aplikacje dla przemysłu i konferencja Wybrane Zagadnienia

Elektrotechniki i Elektroniki. Z wielu planowanych spotkań z młodzieżą z  po-

wodu pandemii odbyły się dwa: prof. Ryszard Tadeusiewicz prezentował swoją

książkę dla młodzieży: „Archipelag sztucznej inteligencji”, a Marek Hołyński od-

słonił kulisy innowacyjności Doliny Krzemowej. Wydarzeniem na skalę europej-

ską były zawody robotów ROBO~motion, w których wzięło udział 220 uczestni-

ków i 160 robotów. Dzięki dobrej współpracy z UM Rzeszowa udało się cieszące

się ogromnym zainteresowaniem zawody w ostatniej chwili przenieść do naj-

większej hali w mieście. Obchody ŚDSI od 2015 r. na Podkarpaciu są dużym wy-

darzeniem, integrującym administrację, firmy, ośrodki akademickie i  szkolne. W

tym roku odbyły się online, głównymi tematami były: sieci 5G, wirtualna rzeczy-

wistość i smart city. Konkurs Młodych Inżynierów miał już swoją piątą edycję.

Towarzysząca mu konferencja jest okazją dla młodych ludzi do publikowania

swoich referatów. Jedną z nagrodzonych prac w konkursie była aplikacja inter-

netowa do generowania krajobrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W



2022 r. oddział zamierza kontynuować rozpoczęte inicjatywy, a  także wrócić do 

organizowania Hackathonów programistycznych.  

• Kol. Arkadiusz Banasik z Oddziału Górnośląskiego poinformował, że oddział 
uruchomił cykl webinarów kierowanych do młodych, poświęcony różnym 

aspek-tom kompetencji cyfrowych. Pojawią się również tematy ukierunkowane 

na różne narzędzia uczenia maszynowego i technik związanych z AI. Oddział 

chce także zorganizować konkurs dla uczniów szkół średnich, niekonkurencyjny 

wo-bec GEEK.

• Kol. Zenon Sosnowski przedstawił plany Oddziału Białostockiego na 2022 r. 
Składają się na nie zarówno kontynuacje już prowadzonej aktywności, jak i 

nowe pomysły. Konferencja TERW odbyła się w tym roku w trybie stacjonarnym 

i  zyskała uczestników z nowych ośrodków. W 2023 r. przypada okrągła 

powstania języka Mizar, którego twórcą był Andrzej Trybulec, członek założyciel 

PTI. Grupa jego uczniów na Uniwersytecie Białostockim kontynuuje badania i  

planuje se-minarium w 2022 r. i dużą konferencję na ten temat rok później.

• Kol. Maria Ganzha poinformowała, że organizowany przez Oddział Mazo-

wiecki Klub Informatyka - pośrednio dzięki formule pracy zdalnej - będzie or-

ganizowany częściej, nawet dwa razy w miesiącu. Klub poświęcony Sekcji Infor-

matyki Szkolnej cieszył się dużą popularnością i ta współpraca z sekcją będzie 
kontynuowana. Na razie są plany zorganizowania Baran Development w  

czerwcu 2022 r. Konferencja FedCSIS w 2022 r. odbędzie się w Sofii, ale w 
kolejnym roku (za sprawą uzyskanych punktów) – wróci do Polski.

• Kol. Tomasz Komorowski z Oddziału Zachodniopomorskiego zapowiedział 

wsparcie inicjatyw centralnych PTI ze szczególnym uwzględnieniem konkursu 

GEEK.

• Kol. Tadeusz Kifner z Oddziału Pomorskiego zaprezentował hasło dla 

działań oddziału w 2022 r.: bądź zdrowym informatykiem, zregeneruj się po 

pandemii. Informatyki w postaci konferencji czy webinariów jest dużo, 

Towarzystwu nato-miast brakuje spoiwa wspólnoty. W planach jest bieg 

narciarski w  okolicach Trójmiasta wraz z konsultacjami dietetyka i 

fizjoterapeuty. Powtórka imprezy dla całej społeczności PTI mogłaby się odbyć 

w Jakuszycach w  zimie, a w okolicach Iławy w lecie. Oddział zamierza 

kontynuować spotkania w szkołach. Będzie się włączał w organizację konkursu 

GEEK, ubiegłorocznych uczestników ze swojego regionu uhonorowano także 

lokalnie.

• Kol. Marian Bubak w imieniu Oddziału Małopolskiego zapowiedział konty-

nuację konserwatoriów w formule zdalnej lub hybrydowej. Oddział ma dobre 
doświadczenia z konkursem „Informatyka kwantowa dla każdego”, który zainte-

resował uczniów szkół średnich. Będzie nadal aktywnie wspierał organizację



konkursu GEEK, włączy się również w przygotowanie konkursu „Geniallne miej-

sca”. Oddział uczestniczy także w konkursie Motoroli: „Girls go IT”.  

Spotkania z prezesami oddziałów niebiorących udziału w prezentacji swojej aktyw-

ności na tym posiedzeniu ZG odbędą się w styczniu 2022 r. Prezes Paluszyński przy-

pomniał, że w 2022 r. chcemy wznowić Mistrzostwa Narciarskie PTI w Szczyrku i 

można pomyśleć o rozszerzeniu formuły zawodów o narciarstwo biegowe. Wkrótce 

pojawi się kalendarium imprez sportowych.  

ZG w przyszłym roku zajmie się przygotowaniem programu obchodów ŚDSI, będzie 

także kontynuował cykl (we współpracy ze Związkiem Cyfrowa Polska) webinariów 

"Prezesi zapraszają” na tematy plasujące się styku biznesu informatycznego i prawa. 

Prezes zaapelował o przysyłanie nagrań z lokalnych inicjatyw w celu budowania bi-

blioteki takich materiałów.  

Sprawy różne 

Dokumenty związane ze statutem PTI po rewizji prawnej trafią wkrótce do sądu re-

jestrowego. 


