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Informacja z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 

(29 stycznia 2022 r.) 

 

Reaktywowane Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Nar-

ciarstwie i tegoroczne obchody ŚDSI były głównymi tematami 

pierwszego w 2022 r. posiedzenia ZG PTI.  

Informacje Prezesa o sprawach bieżących 

• Wiesław Paluszyński uczestniczył w inauguracji działalności Narodo-

wego Muzeum Techniki (NMT). Jedną z dwóch wystaw zrewitalizowa-

nego muzeum jest wystawa: „Historia komputerów. Liczy się”, bazu-

jąca na opracowaniach kol. Marka Hołyńskiego. Prezes zaapelował do 

społeczności PTI o przekazywanie eksponatów do NMT. 

• W Biurze ZG PTI zaszły zmiany personalne. Opuściła nas Renata Ma-

lewska, jej miejsce zajmie Julia Burzyńska, która dotychczas bardzo 

profesjonalnie zajmowała się recepcją biura, szukamy więc sprawnej 

osoby do recepcji.  

• Komitet organizacyjny GEEK uzyskał wsparcie od Sekcji Informatyki 

Szkolnej. Ze względu na sytuację w szkołach przesunięto termin nad-

syłania prac konkursowych na koniec marca br. 

• Trwa proces wyboru firmy audytorskiej. 

• Prezes podziękował kolegom z Oddziału Dolnośląskiego za przepro-

wadzenie konkursu prac magisterskich i zwrócił się z prośbą do komi-

tetu organizacyjnego o opracowanie rozszerzonej (o część inżynier-

ską) koncepcji konkursu. 

Stan prac nad planem finansowym 

Kol. Marek Ujejski podziękował prezesom oddziałów, że znaleźli pokrycie 

finansowe na działania planowane na 2022 r. Uzupełnienia wymagają 

budżety sekcji, mamy jeszcze dwa tygodnie na ew. korekty. 

Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie  

PTI postanowiło reaktywować tę imprezę, gwarantującą doskonałą za-

bawę i sportową rywalizację. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków 
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w Narciarstwie Alpejskim odbędą się 19 marca 2022 r. w Szczyrku. Za-

praszamy do udziału wszystkich związanych zawodowo z informatyką – 

członków naszej społeczności, przedstawicieli firm, organizacji branżo-

wych i sektora publicznego wraz z rodzinami. Na razie warunki zjazdowe 

są dobre, zawody zostaną rozegrane na stoku Skrzycznego, na trasie FIS 

w kategorii slalomu giganta. Trwają przygotowania organizacyjne zwią-

zane z organizacją zawodów (wynajem firmy zajmującej się pomiarem 

czasu, rezerwacja hotelu Alpin) i towarzyszącej jej konferencji. Zawody 

będą rozgrywane w dwóch kategoriach: członkowie PTI i ich rodziny oraz 

informatycy niezrzeszeni i sympatycy. Członkowie PTI z opłaconą 

składkę uprawnieni są do 40% zniżki w opłatach za nocleg. Opłata star-

towa wynosi 70 zł, dla członków PTI z opłaconą składką - 35 zł. Wszelkie 

informacje można znaleźć na stronie: https://mpin.pl. Prezes zaapelował 

o pomoc w pozyskaniu sponsorów mistrzostw. 

Planowaliśmy także zawody w narciarstwie klasycznym. Niestety, ze 

względu na prace modernizacyjne trwające w kompleksie na Kubalonce 

okazało się to niemożliwe. Kol. Wojciech Kiedrowski zaproponował „Spo-

tkanie na biegówkach” w Jakuszycach w dniach 25.02.- 5.03. br., obej-

mujące naukę biegania i spotkania integracyjne. 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2022  

W tym roku nie przypada żadna znacząca rocznica w historii PTI, więc 

obchody będą skromniejsze. Kol. Marek Hołyński poinformował, że kon-

ferencja odbędzie się 11 maja br. w Auli na parterze Centrum Nauki Ko-

pernik. Główne hasło ubiegłorocznej konferencji „Polska w technosferze 

przyszłości” zostanie wzbogacone rozwinięciem: „Przełomowe technolo-

gie informatyczne”. Każdej z nich: inżynierii oprogramowania , krypto-

grafii kwantowej, cyberbezpieczeństwu w chmurze i sieciom 5G poświę-

cimy osobny blok konferencyjny, składający się z wykładu i dyskusji pa-

nelowej z udziałem przedstawicieli różnych pokoleń.  Za organizację blo-

ków odpowiadają różne oddziały: inżynieria oprogramowania – Oddział 

Pomorski; kryptografia kwantowa – Oddział Dolnośląski; cyberbezpie-

czeństwo w chmurze – Oddział Mazowiecki; sieci 5G – Oddział Podkar-

packi. Konferencja będzie także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień 

w różnych, organizowanych przez PTI konkurach i aktywnościach. Prezes 

zaapelował do oddziałów o pomoc w pozyskaniu lokalnych sponsorów 

konferencji.      

 

 



 

Podsumowanie działań programowych 

Kol. Wojciech Kiedrowski potrzebuje jeszcze jednej rundy spotkań w celu 

przygotowania kompendium działań PTI na ten rok. 

Sprawy różne   

• Rady wydziałów uczelni powołują społeczne rady wspomagające. 

Prezes Wiesław Paluszyński został zaproszony do rady Wydziału 

Cybernetyki  WAT i do rady Wydziału Informatyki i Telekomunikacji 

Politechniki Wrocławskiej. To bardzo istotne, że PTI będzie repre-

zentowane w takich gremiach.   

• W związku z problemami z listami dyskusyjnymi testowane są 

nowe środowiska. 

 


