
 
Forum Pasja Informatyki - historia zmian 

https://forum.pasja-informatyki.pl/ 
https://trello.com/forumpasjainformatyki 

https://github.com/CodersCommunity/forum.pasja-informatyki.local 
IRC: freenode.net #pasjainformatyki 

 
Poniższa lista zawiera najważniejsze zmiany (zarówno te widoczne jak i nie), które nastąpiły na forum. 

Oprócz tego pojawiło się wiele mniejszych zmian i poprawek, które nie zostały tutaj uwzględnione. 
 

Legenda: [temat] - odesłanie do tematu na forum, [PR] - odesłanie do Pull Requesta w repozytorium forum na GitHubie. 
 

Data Zmiany, opis Osoba/Osoby 

Maj 2018 

05.05.2018 Administracja może wysyłać prywatne wiadomości do osób, które 
je zablokowały [PR]. Mariusz08 

Marzec 2018 

17.03.2018 Użytkownik nie może przyznać samemu sobie najlepszej 
odpowiedzi [PR]. Mariusz08 

11.03.2018 

W momencie dodawania pytania w określonych kategoriach 
(prawie wszystkie z Programowanie) sprawdzane jest czy został 
wstawiony bloczek z kodem i jeśli nie wyświetla się stosowne 
przypomnienie [PR]. 

JSHolic 

11.03.2018 Język programowania, wybierany podczas wstawiania bloczku z 
kodem, dostosowuje się do wybranej kategorii pytania [PR]. Mariusz08 

Luty 2018 

15.02.2018 Dodanie tła wyróżniającego wstawiony kod podczas pisania posta 
[PR]. Patrycjerz 

Styczeń 2018 

05.01.2018 Dodawanie do komentarzy adnotacji wskazującej na konkretnego 
użytkownika [PR], usuwanie zbędnego znaku # z tagów [PR]. JSHolic 

Grudzień 2017 

21.12.2017 Dodanie widgetu, który wyświetla porady dotyczące korzystania z 
forum w sidebarze [PR]. Patrycjerz 

10.12.2017 Konkurs świąteczny z NoFluffJobs - quiz [temat]. Arkadiusz Waluk 

Sierpień 2017 

30.08.2017 

Kilka zmian w regulaminie: m.in. oznaczanie programów 
partnerskich, wgląd do prywatnych wiadomości, nowe uprawnienia 
ekspertów. 
Powrót moderatora event15. 

Arkadiusz Waluk 

30.08.2017 Wprowadzenie asynchronicznej listy pytań - strona główna 
aktualizuje się bez przeładowywania [PR]. 

Argeento 
Arkadiusz Waluk 
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Kwiecień 2017 

21.04.2017 Nowi eksperci: Kornelia Kobiela (JavaScript), Criss (C++), 
radek024 (HTML i CSS), xmentor (HTML i CSS) [temat]. Arkadiusz Waluk 

04.04.2017 Konkurs - przygotowanie spotu z okazji urodzin forum. Głównym 
sponsorem nagrody była firma JetBrains [temat]. Arkadiusz Waluk 

02.04.2017 Możliwość zmiany motywu forum na ciemny dla użytkownika [PR] 
[temat]. 

Argeento 
Arkadiusz Waluk 

Marzec 2017 

09.03.2017 
Zmiany na liście języków w kolorowaniu składni: zmiana “C++” na 
“C/C++”, usunięcie niedziałającego TypeScript oraz ustawienie 
“Plain text” jako domyślny wybór [PR]. 

Arkadiusz Waluk 

Luty 2017 

15.02.2017 

Zakup i instalacja certyfikatu SSL. Przekierowanie z http na https 
przy wejściu na stronę. Ustawienie odpowiednich flag ciasteczek. 
Zmiana, aby zasoby używane na forum pobierane były przez https 
[PR]. 

Arkadiusz Waluk 
Mirosław Zelent 

14.02.2017 Łamanie długich linii w treściach postów [PR]. Arkadiusz Waluk 

Grudzień 2016 

10.12.2016 

Przygotowanie modułu konkursowego umożliwiającego zgłaszanie 
się i wyświetlanie informacji na temat konkursów [link]. 
Świąteczna graficzna oprawa forum - ośnieżone logo i prezent z 
linkiem do tematu konkursowego. 

Arkadiusz Waluk 

Październik 2016 

18.10.2016 

Zmiany w kategoriach - dodanie kategorii “Matematyka, fizyka, 
logika”, “Grafika i multimedia”, “Ogłoszenia, zlecenia” oraz 
usunięcie podkategorii kategorii “Dyskusje” i zmiana jej nazwy na 
“Offtop” [temat] [PR]. 
Zmiana wypunktowania list na forum [PR]. 
Usunięcie błędnego stylowania, wyglądającego jak możliwość 
wysłania wiadomości, przy wyświetlaniu uprawnień danego 
użytkownika w danych kategoriach [PR]. 

Arkadiusz Waluk 

18.10.2016 Aktualizowanie informacji o nowych powiadomieniach bez 
przeładowania strony [PR]. 

Argeento 
Arkadiusz Waluk 

13.10.2016 Aktualizacja CKEditora (m.in. działa na urządzeniach mobilnych, 
nie przenosi stylu kopiowanych tekstów, ma inny wygląd). efiku 

04.10.2016 Dodanie eksperta Argeento (kategoria JavaScript) [temat]. Arkadiusz Waluk 

Wrzesień 2016 

23.09.2016 Zmiana ikony Windowsa na Tuxa w sidebarze (kategoria Systemy 
operacyjne, programy) [PR]. Patrycjerz 
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Poprawka w głosowaniu na komentarze - od teraz po dodaniu 
nowego komentarza lub rozwinięciu listy poprzednich w dalszym 
ciągu widoczne jest głosowanie [PR]. 

14.09.2016 

Mianowanie redaktora JSHolic, odebranie uprawnień redaktora 
użytkownikowi szmq [temat]. 
Opcja pozwalająca ustawić domyślne zaznaczanie checkboxa 
powodującego wysyłanie powiadomień na e-mail o aktywności do 
danego posta [PR]. 

Arkadiusz Waluk 

14.09.2016 Wyróżnianie obramowaniem nicku autora pytania w całym temacie 
[PR]. JSHolic 

13.09.2016 Odebranie uprawnień moderatora użytkownikowi event15 [temat]. Arkadiusz Waluk 

01.09.2016 Dane właściciela forum w regulaminie - "Pasja Informatyki" Spółka 
Cywilna. Mirosław Zelent 

Sierpień 2016 

07.08.2016 
Zwijanie/rozwijanie bloczków z kodem, kopiowanie całego kodu 
jednym przyciskiem, automatyczne generowanie snippetów w 
serwisach CodePen/JSFiddle jednym przyciskiem [temat] [PR]. 

JSHolic 

01.08.2016 
Narzędzia ułatwiające wyszukiwanie i czyszczenie kont 
nieaktywnych i spamowych (tylko dla administratorów). Arkadiusz Waluk 

Lipiec 2016 

25.07.2016 Zmiana minimalnej ilości znaków w treści pytania z 0 na 15. Arkadiusz Waluk 

19.07.2016 
Aktualizacja favicony; przeskalowanie loga forum [normalne] 
[duże]; przeniesienie części obrazów do osobnego katalogu dla 
większego porządku [PR]. 

Arkadiusz Waluk 

18.07.2016 
Dodanie pokazywania się informacji (zaraz pod informacją o ilości 
nowych powiadomień) o zgłoszeniach (tylko dla administracji). Arkadiusz Waluk 

17.07.2016 
Dodanie informacji o możliwości wybrania najlepszej odpowiedzi 
przy zamykaniu pytania [PR]. JSHolic 

10.07.2016 
Wykrywanie pytań dotyczących serwisu SPOJ i wyświetlanie 
użytkownikowi komunikatu z ostrzeżeniem (podczas zadawania 
pytania) [PR]. 

JSHolic 

09.07.2016 
Dodanie możliwości podglądu posta 
(pytania/odpowiedzi/komentarza) podczas pisania [PR]. JSHolic 

06.07.2016 
Dodanie możliwości wyłączenia wysyłania e-mailowych 
powiadomień o otrzymaniu wiadomości prywatnej (w profilu 
użytkownika) [PR]. 

Arkadiusz Waluk 

03.07.2016 Zmiany w FAQ, dodanie kilku punktów i poprawki. Arkadiusz Waluk 
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02.07.2016 
Zakończenie ankiety [temat], wprowadzenie zmian w stopce [PR] i 
menu [PR]. Arkadiusz Waluk 

Czerwiec 2016 

30.06.2016 
Opcja wyczyszczenia głosów danego użytkownika (tylko dla 
administratorów). Arkadiusz Waluk 

28.06.2016 
Dodanie podstron “Ostatnio zarejestrowani” i “Ostatnio zalogowani” 
(dostęp tylko dla moderatorów i administratorów). Arkadiusz Waluk 

26.06.2016 
Ogłoszenie o publikacji kodu forum [temat]; rozpoczęcie 
przygotowania zmian dotyczących menu i stopki, ankieta [temat]. Arkadiusz Waluk 

06.06.2016 
Przebudowa informacji ważnych podczas zadawania pytania na 
podstronie “Zadaj pytanie”. Arkadiusz Waluk 

Maj 2016 

16.05.2016 
Publikacja kodu forum [repozytorium] [PR], założenie zespołu na 
Trello. 

Arkadiusz Waluk 
efiku 

Mirosław Zelent 

14.05.2016 Dodanie eksperta efiku (kategoria PHP) [temat]. Arkadiusz Waluk 

11.05.2016 

Usunięcie podłączenia nieistniejących plików czcionek; wyróżnienie 
kolorem nicków osób z administracji na forum; dopisanie na 
formularzu dodawania pytania informacji o tym, że po dodaniu 
pytania z ankietą nie da się już jej edytować; poprawka 
uniemożliwiająca zmianę nicka osobom bez aktywności (zawsze 
obowiązuje ustawienie z panelu); drobne poprawki opisów 
podkategorii w kategorii “Dyskusje”. 

Arkadiusz Waluk 

04.05.2016 

Poprawka wyświetlania uprawnień do ankiet (usuwanie/zamykanie) 
na profilu; usunięcie linka do podstrony “Pierwszy raz tutaj” 
(niepotrzebnie wyświetlał się na podstronie “Połączone konta” w 
edycji profilu użytkownika); przetłumaczenie części podstrony 
dotyczącej logowania z zewnętrznych kont (od teraz “Połączone 
konta” w edycji profilu użytkownika); wyłączenie możliwości 
ukrywania pytania przez użytkownika jeśli ma ono jakieś 
odpowiedzi. 

Arkadiusz Waluk 

04.05.2016 Zmiana loga forum. Mirosław Zelent 

Kwiecień 2016 

22.04.2016 
Poprawka naprawiająca błąd powodujący zamienianie linków na <a 
href> w bloczku code; dopisanie informacji o akceptowaniu 
regulaminu i FAQ na formularzu rejestracyjnym. 

Arkadiusz Waluk 

18.04.2016 
Zakończenie ankiety dotyczącej jednego punktu regulaminu i 
komentarzy do pytań [temat] - w związku w wynikiem włączenie 
komentarzy do pytań. 

Arkadiusz Waluk 

http://forum.pasja-informatyki.pl/153637/przebudowa-menu-i-stopki-forum
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http://forum.pasja-informatyki.pl/questions/programowanie/php-symfony-zend
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http://forum.pasja-informatyki.pl/129508/glosowanie-punkt-regulaminu-i-komentarze-do-pytan
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13.04.2016 

Rozpoczęcie ankiety dotyczącej jednego punktu regulaminu i 
włączenia komentarzy do pytań [link]; dodanie ikony ustawień w 
górnym menu; możliwość usuwania ankiety, która nie ma 
dodanych odpowiedzi (dla administracji); powiadomienia o głosie w 
dół działają już jak trzeba; poprawa drobnych literówek i tłumaczeń; 
wyłączenie interpretowania cudzysłowów w title w boxie z 
powiadomieniami. 

Arkadiusz Waluk 

11.04.2016 

Wyłączenie interpretowania znaczników HTML w boxie z 
powiadomieniami; możliwość wyświetlenia osób głosujących w 
ankiecie (tylko dla administratorów); możliwość zmiany nicków 
użytkowników (dla administratorów). 

Arkadiusz Waluk 

10.04.2016 Pierwsze ogłoszenie ekspertów [temat]. Arkadiusz Waluk 

06.04.2016 
Nowy regulamin [temat], wyłączenie funkcji maksymalizacji 
(maximize) w CKEditorze (nie działała poprawnie i nie była 
używana). 

Arkadiusz Waluk 

05.04.2016 Zmiana minimalnej ilości znaków w komentarzach z 12 na 3. Arkadiusz Waluk 

03.04.2016 

Powołanie administracji - moderatorzy: Comandeer, draghan, Eryk 
Andrzejewski, event15, Patrycjerz; redaktorzy: adrian17, Sebastian 
Brożek, szmq; zmiany na stronie “Zasłużeni Pasjonaci” [temat]; 
zmiana adresu e-mail do powiadomień systemowych; podmiana w 
FAQ osoby do której wysłać PW z prośbą o usunięcie konta 

Arkadiusz Waluk 

02.04.2016 
Nowy administrator (Arkadiusz Waluk), odebranie uprawnień 
wszystkim redaktorom i moderatorom, zmiany na stronie 
“Zasłużeni Pasjonaci” [temat]. 

Mirosław Zelent 

Wcześniej 

Wcześniej Część wcześniejszych zmian znajduje się w tym temacie.  
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