
Manifest o budowaniu społeczności 

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest organizacją działającą od roku 1981. Powstało w momencie gdy chwiał 

się w posadach stary świat „mas członkowskich” i mało charyzmatycznych partii. Tym niemniej ówczesna 

rewolucja dokonywała się poprzez wprowadzanie nowych jakości, z użyciem dawnego, kostniejącego już 

słownictwa. Tamten etap historii mamy już za sobą. Obecnie nadeszła epoka ludzi, interesariuszy i społeczności.  

 

Wszyscy w Towarzystwie zgadzają się chyba z tym, że ważną wartością dla uczestników przedsięwzięć 

organizowanych pod egidą PTI jest zaangażowanie społeczne w zdobywaniu wiedzy o informatyce. Warto 

podkreślać to w oficjalnym słownictwie stosowanym na co dzień w Towarzystwie. Elektroniczne sieci 

społecznościowe, przy całym swoim balaście wad, półprawd, fałszów i uproszczeń, uświadamiają nam silniej niż 

kiedykolwiek, że Towarzystwo nie jest grupą członków, ale także zespołem interesariuszy, siecią zespołów, 

a może po pierwsze właśnie społecznością. Oto miejsca, gdzie należałoby przyjrzeć się słownictwu: 

1. Statut PTI. Nadużywamy tu słowa "członek" (202 wystąpienia); słowo społeczność oraz interesariusz 

nie występuje tu ani razu, zaś kontekst: społeczeństwo, społeczny pojawia się zaledwie 6 razy.  

2. Publikacje sygnowane znakiem firmowym PTI, od Biuletynu PTI, po materiały konferencyjne, czy 

ulotki informacyjne.  

3. Strony WWW naszego Towarzystwa, strona centralna, strony oddziałów, kół czy sekcji. 

 

Garść sugestii 

 

Społeczność to grupa ludzi, w jakiś sposób do siebie podobnych, którzy stawiają sobie zbliżone cele, a przede 

wszystkim chcą się od siebie wzajemnie uczyć. Słowo społeczność nie pasuje do każdego kontekstu 

opisywanego przez statut. Słowa "członek" nie uda się całkiem uniknąć. W niektórych jednak sytuacjach można 

pomyśleć o zmianach. Dla przykładu:  

a. Sformułowanie statutowe „Walne Zgromadzenie Członków Oddziału" (19 wystąpień 

w statucie w aktualnej wersji) bardzo trudno zastąpić czymś innym w sposób radykalny, 

jednak pozornie niewielka zamiana na „Walne Zgromadzenie Członkowskie" wyznaczyłaby 

właściwy kierunek modyfikacji (nie czyje a jakie).  

b. Występujące na stronach WWW i w ulotkach nawoływanie żeby zostać członkiem PTI można 

zastąpić sformułowaniem "jak przystąpić do PTI", chyba zdecydowanie bardziej atrakcyjnym. 

c. Zamiast hasła "aktywność członków" można wprowadzić "aktywność ludzi". 

d. Synonimem "członkowie grupy/zespołu" mogą być niekiedy takie słowa jak: „koledzy”, 

„ludzie”, „uczestnicy”, „interesariusze”, ewentualnie "społeczność" lub "społeczność PTI". 

e. Termin „członek wprowadzający” (w statucie 2 razy), czy nie można by go zastąpić poprzez 

„osoba wprowadzająca”, „osoba rekomendująca”, ostatecznie: „członek rekomendujący”.  

f. Nawet zaproszenie koleżanki/kolegi słowami - zapisz się do PTI, przystąp do PTI, przyłącz się 

do społeczności, zostań człowiekiem PTI brzmi chyba lepiej niż "zostań członkiem PTI".  

 

Wnioski 

A) Liczne oddziały i sekcje naszej społeczności pracują obecnie nad unowocześnianiem stron www 

w różnych obszarach. Jest więc chyba dobry czas, żeby zastanowić się również nad ewolucyjną zmianą 

słownictwa w omówionym zakresie.  

B) Ponadto sugeruje się wprowadzenie w Statucie PTI krótkiego paragrafu zawierającego wytyczne 

precyzujące kierunki podstawowej etykiety obowiązującej w Towarzystwie. Od wzajemnego 

obcowania w gronie kolegów, po podstawowe formy pisemne  

 

Andrzej Dyżewski, Oddział Mazowiecki PTI 
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