
Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego PTI w 2007 roku. 

1. Działalność statutowa: 

W roku 2007 odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Oddziału, przyjęto 3 nowych 

członków. Obecny stan (na 31 grudnia 2007) osobowy Oddziału Łódzkiego to 72 

członków.  

Najważniejszą imprezą OŁ PTI współorganizowaną z Katedrą Informatyki 

Stosowanej Politechniki Łódzkiej były Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Programów Szachowych w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa 

Informacyjnego. W czasie imprezy odbyły się zawody programów szachowych, a 

także mecz Człowiek-Programy, w którym brał udział arcymistrz szachowy Mistrz 

Europy w 2003 roku Bartłomiej Macieja. Zawody miały obsadę międzynarodową z 

udziałem programów z czołówki światowej, a także z czołówki państw byłej WNP. 

Impreza była entuzjastycznie przyjęta i szeroko komentowana lokalnie, w kraju oraz 

w kręgach międzynarodowych. Jak co roku relacja z Mistrzostw ukazała się w ICGA 

Journal (pismo indeksowane na tzw. liście filadelfijskiej). Impreza była też szeroko 

relacjonowana przez media lokalne i ogólnopolskiej (m.in. Teleexpress). 

Zarząd Oddziału uchwalił ufundowanie 3 nagród w konkursie na „Najlepszy referat 

młodego naukowca” wygłoszony w trakcie odbywającej się w Łodzi, w dniach 24-26 

października, jubileuszowej XV Konferencji Sieci i Systemy Komputerowe, w której 

PTI wystąpiło w roli patrona i sponsora. 

W ciągu roku odbywały się nieformalne dyskusje i spotkania dotyczące głównych 

obszarów działalności i zainteresowania członków naszego Oddziału. Członkowie 

PTI w naszym oddziale aktywnie uczestniczą w pracach kół naukowych oraz 

pomagają w kształceniu osobom niepełnosprawnym poświęcając swój wolny czas. 

2. Działalność gospodarcza, wydawnicza i szkoleniowa 

Oddział Łódzki nie prowadził w 2007 roku działalności gospodarczej. W działalność 

szkoleniową mocno zaangażowani są poszczególni członkowie oddziału, ale nie 

odbywała się ona pod formalnym patronatem PTI. Nie prowadzono bezpośrednio 

działalności wydawniczej, natomiast logo PTI zostało umieszczone w publikacji 

materiałów konferencyjnych XV Konferencji SIS wraz z adnotacją o konkursie na 

najlepszy referat młodego naukowca. 



3. Działalność zagraniczna 

Najważniejszą cykliczną imprezę organizowaną przez OŁ, czyli Mistrzostwa Polski 

Programów Szachowych prowadzono w tym roku po raz pierwszy w formule 

otwartej, międzynarodowej. W zawodach startowało 5 programów zagranicznych ze 

ścisłej czołówki światowej (Białoruś, Holandia, Łotwa, Norwegia i Ukraina). 

Zagraniczni zawodnicy oraz gość specjalny, Prezydent International Computer Games 

Association David Levy wyrażali się z uznaniem o poziomie zawodów oraz o 

sposobie organizacji. W roku 2008 liczymy na jeszcze liczniejszą reprezentację 

międzynarodową. Dowodem uznania poziomu imprezy jest propozycja 

zorganizowania w 2009 roku 14 Olimpiady Komputerowej oraz imprez 

towarzyszących, m.in. 16 Mistrzostw Świata Programów Szachowych, oraz 

Konferencji Komputery i Gry (CG 2009) w Polsce. 

4. Baza techniczna. 
Oddział nie posiada własnych zasobów lokalowych ani sprzętowych. Oddział Łódzki 

PTI ma siedzibę w pomieszczeniach Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki 

Łódzkiej. Strona internetowa jest obecnie na serwerze KIS PŁ: http://pti.kis.p.lodz.pl. 

W związku z planami ujednolicenia stron PTI wstrzymano prace nad nową, 

indywidualną witryną OŁ. 
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