Wszystkie komórki w kolumnie mają ten sam rozmiar, dzięki temu kod strony
jest prosty i bardzo łatwo można przenosić odznaki między komórkami –
umówiliśmy się, że uprawnienia i odznaki mają być wg. ustalonej kolejności
(OTP, KOT, GOT itd.). Kolumny środkowe mają rozmiar 80x100, bo większość
odznak jest „wysmukła”. Ostatnie dwie mają 100x100, bo te odznaki są okrągłe
lub kwadratowe. Uprawnienia są przeważnie okrągłe, ale mają podpis, więc te
kolumny są 90x100.
Starałem się aby obrazek w komórce był jak największy, jak najbardziej
czytelny. Oznacza to, że odznaka „wysmukła” (np. duża GOT) jest większa (bo
zajmuje całą komórkę) niż okrągła (np. popularna TOK, która ma „puste” u góry
i dołu). Z tego powodu jeden obrazek jest większy od drugiego, mimo że w
„naturze” może być odwrotnie. Aby zachować proporcje z natury mamy dwie
możliwości. Pierwsza, to wszystkie odznaki zmniejszyć w tym samym stopniu,
niestety spowoduje to że niektóre wypełnią cała komórkę, a inne będą
mikroskopijne. A poza tym nie mam wszystkich odznak i nie znam ich
rozmiarów. Druga, to stosować komórki o różnych rozmiarach. Kod strony
będzie wtedy bardzo skomplikowany, a proste zmiany będą wymagały dużego
nakładu pracy. Jeżeli znajdzie ktoś chętnego i darmowego programistę do tej
roboty, to dam medal.
Kolejną sprawą jest jakość obrazków. Często były pochylone (to łatwo
naprawiałem), niewyraźne (tu byłem bezsilny), z zaburzoną kolorystyką (rzadko
kiedy udało mi się ją poprawić w zadawalającym stopniu). Do tego kolejne
stopnie odznaki były jakby od różnych „matek” (np. mapa we wszystkich
instruktorach krajoznawstwa ma ten sam kolor, a u nas każda jest inna). Udało
mi się znaleźć w Internecie trochę lepszych wzorów, niż mieliśmy dotychczas.
Ale niektórych nie znalazłem, np. Honorowego Przodownika InO. Kajakowe za
wytrwałość były, ale w różnych miejscach miały inny wygląd. Są też problemy
z regulaminami, np. PTKaj ma cztery stopnie, ale nie wiem czy są to też różne
wzory odznak. Jeżeli komuś nie podoba się wygląd odznak, to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby dostarczył mi pliki z lepszymi wzorami. Ale jest jeden
warunek. Nie przyjmę pojedynczej odznaki. Jeżeli chce zmiany, niech
przyniesie komplet, np. wszystkie małe OTP lub wszystkie trzy blachy
instruktora krajoznawstwa. Tak aby była jakaś jednolitość.
Następne zagadnienie do rozwiązania, to honorowi przodownicy. Można dać
blachę honorowego z odpowiednim numerem, lub oboma numerami (ważne dla
osób, które maja bardzo niski nr uprawnień przodownickich). W PTP powodem
do dumy jest biała blacha, więc może na stronie dać dwie blachy i dwa numery.
W osobnych komórkach raczej nie, bo kolumny odznak będą puste. Rychu
proponuje, aby w jednej komórce były 2 blachy (jedna nachodząca na drugą, ale
ja tego nie dam rady zrobić).
Na stronie są wszyscy członkowie klubu, którzy na niej byli. 106 osób ma nr
legitymacji (237–342), a data przyjęcia do klubu pokrywa się z datą zlotu.
Systematycznie chcę wprowadzić na stronę pozostałych członków, których listę

(na podstawie deklaracji członkowskich) stworzył Daniel. Są w niej małe braki
(brak kilku członków, którzy już są na stronie), ale można to szybko uzupełnić.
Jest tylko problem z datą przyjęcia do klubu, nie znamy daty zlotów. A poza
tym wcześnie przyjmowano na zarządach, a na zlotach były tylko chrzciny.
Proponuję, aby członkowie bez nr legitymacji mieli wpisane daty zarządów.
Ostatnia sprawa, to Wiesław Karger. Był prezesem, więc wypada aby był też na
stronie. Tylko co mu wpisać, odznaki na pewno, ale uprawnienia – te mu
odebrano. Nie znałem go, ale jak słyszałem wielu osobom co najmniej zalazł za
skórę. Nie chciałbym go umieścić na stronie bez zgody Magdy, zarządu i może
też innych osób, które go znały.
PS Zauważyłem, że Zbyszek Zakrzewski i Krzychu Strojny nie mają informacji
o przejściu wyrypy. Więc umieściłem info o prowadzonych wyrypach, pewnie
przeszli więcej. Obrazek, to znak wyrypy na żółtym tle. Stach Strojny miał
podane, że był na 14 wyrypach, a po sprawdzeniu okazało się, że wszystkie też
prowadził. Więc też dodałem żółte tło.
PPS Przy członku honorowym PTTK podałem tylko rok, jak będzie znany nr
Jadwigi Kuśmierek, to mogę go dołączyć (u Jasia jest 17). Wg mnie więcej ich
nie mamy.

