Marek Hołyński

Sprawozdanie z działalności za okres 07.2017-12.2018

1. III kwartał 2017
W związku z podjęciem decyzji o organizacji przez PTI obchodów 70-lecia polskiej informatyki i
powierzeniem mi funkcji przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego wykonałem
następujące działania:
•

Powołanie Komitetu Organizacyjno-Programowego,

•

Opracowanie wstępnej wersji Ramy Programowej,

•

Przygotowanie logo obchodów,

•

Ustalenie składu członków Komitetu Honorowego,

•

Skompletowanie listy instytucji i firm, do których należy wysłać prośby o patronaty i sponsoring.

Jako przewodniczący sekcji CEPIS zajmującej się badaniami i rozwojem w Europie centralnej i
wschodniej, prowadziłem konferencję ITStar, która odbyła się w Sofii 28-30 września 2017.

Ponieważ zostałem zobowiązany przez Zjazd do udokumentowania historii polskiej informatyki,
napisałem artykuł na ten temat, który ukazał się w Biuletynie PTI.

2. IV kwartał 2017
Przygotowania do obchodów 70-lecia polskiej informatyki:
•

Spotkania robocze z organizacjami partnerskimi: Naczelna Organizacja Techniczna, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Komitet Informatyki PAN, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
oraz wstępne rozmowy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,

•

Dopracowanie obowiązującej wersji Ramy Programowej,

•

Ustalenie wstępnego budżetu obchodów,

•

Wysłanie pism do członków Komitetu Honorowego,

•

Wysłanie pism z prośbą o patronaty i sponsoring,

•

Podjęcie działań w sprawie tablicy pamiątkowej dla Instytutu Maszyn Matematycznych.

Udział w posiedzeniu Rady CEPIS w Barcelonie 15-16 listopada i przygotowanie sprawozdania.
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Kolejny artykuł o historii polskiej informatyki dla Biuletynu PTI.
Rozpoczęcie pracy nad książką „Polska informatyka: zarys historii”

3. I kwartał 2018
Obchody 70-lecia polskiej informatyki:
•

Dopięcie ustaleń organizacyjnych Gali Dnia Społeczeństwa Informacyjnego,

•

Porozumienie z organizatorami Kongresu International Federation for Information Processing mającego się odbyć w Poznaniu, dotyczące zakresu udziału PTI w tej imprezie

•

Pierwsze wydarzenia obchodów:
o
o

X Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika), 56.03,
Dni Otwarte ECDL, 19-25.03,

•

Przyjęcie projektu tablicy pamiątkowej dla Instytutu Maszyn Matematycznych,

•

Ogłoszenie i moderowanie na listach dyskusyjnych plebiscytu na kamienie milowe historii
informatyki,

•

Przygotowanie opisów kamieni milowych,

•

Rozpoczęcie cyklu artykułów o polskiej informatyce w „Przeglądzie Technicznym”, które od
stycznia zaczęły się ukazywać w każdym numerze.

Kolejny artykuł o historii polskiej informatyki dla Biuletynu PTI.
Kontynuacja pracy nad książką „Polska informatyka: zarys historii”

4. II kwartał 2018
Obchody 70-lecia polskiej informatyki:
•

Przygotowanie scenariusza i prowadzenie Gali Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
16.05,

•

Napisanie od początku lub edytowanie dostarczonych materiałów wystawy 70-lecia,

•

Dobór zdjęć i finalna akceptacja postaci graficznej wystawy 70-lecia,

•

Wykład o historii polskiej informatyki na konferencji InfoTRAMS-security,14.06, Politechnika Warszawska,

•

Wystąpienie otwierające wystawę 70-lecia na Konferencji Informatyka w Edukacji, 2628.06, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

•

Udział w konferencjach „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”, „Kim jest współczesny informatyk” i Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego,

•

Załatwienie formalności związanych z tablicą pamiątkową dla Instytutu Maszyn Matematycznych,
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•

Kontynuacja cyklu artykułów o polskiej informatyce w „Przeglądzie Technicznym”.

Udział w posiedzeniu Rady CEPIS w Istambule 12-13 kwietnia i przygotowanie sprawozdania.

Kolejny artykuł o historii polskiej informatyki dla Biuletynu PTI.
Kontynuacja pracy nad książką „Polska informatyka: zarys historii”.

5. III kwartał 2018
Obchody 70-lecia polskiej informatyki:
•

Organizacja odsłonięcia tablicy pamiątkowej na fasadzie Instytutu Maszyn Matematycznych, 3.07,

•

Wykład o historii informatyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej podczas IV Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14.09,

•

24. Światowy Kongres Komputerowy organizowany przez federację IFIP (International Federation for Information Processing), Poznań, 17-21.09:
o
o
o
o
o

udział w przygotowaniach organizacyjnych,
wystąpienie na ceremonii otwarcia,
wręczenie medali 70-lecia wybitnym informatykom z regionu wielkopolskiego,
wygłoszenie angielskojęzycznego wykładu o początkach polskiej informatyki,
uczestnictwo w eksperymentalnym połączeniu z ośrodkiem łamania szyfrów
w Bletchley Park i symulacją dekodowania kodu Enigmy,

•

Udział w konferencji „25-lecie Olimpiady Informatycznej”,

•

Wypowiedzi w radio i prasie na temat 70-lecia,

•

Kontynuacja cyklu artykułów o polskiej informatyce w „Przeglądzie Technicznym”,

Kolejny artykuł o historii polskiej informatyki dla Biuletynu PTI.
Kontynuacja pracy nad książką „Polska informatyka: zarys historii”.

6. IV kwartał 2018
Obchody 70-lecia polskiej informatyki:
•

Wykład na konferencji „70-lecie Informatyki w Krakowie i Małopolsce”,18-19.10,

•

Wykład na konferencji „70-lecie Informatyki”, Politechnika Gdańska, 24.10,

•

Wykład na obchodach 70-lecia polskiej informatyki, Politechnika Białostocka, 8.11,

•

Wykład na Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej, Technopark Pomerania, 15.11,

•

Udział w seminarium „Polska szkoła matematyczna, a dorobek kryptologów”, 16.10,
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•

Udział w seminarium „Polskie mikrokomputery – historia informatyki w Warszawskich
Zakładach Era”, 29.10,

•

Wypowiedzi w telewizji, radio i prasie na temat 70-lecia, w tym duży artykuł okolicznościowy w „Polska – The Times”,

•

Kontynuacja cyklu artykułów o polskiej informatyce w „Przeglądzie Technicznym”,

•

Wykład na konferencji historycznej i podsumowaniu obchodów 70-lecia, Politechnika
Warszawska, 22.11.

Podczas obchodów zostało zorganizowanych 10 imprez centralnych. 11 przedsięwzięć było organizowanych przez Oddziały PTI lub współorganizowanych z 11 organizacjami partnerskimi.
Ponadto na 6 imprezach zorganizowanych przez inne stowarzyszenia lub fundacje prezentowaliśmy tematykę 70-lecia.

Udział w posiedzeniu Rady CEPIS w Berlinie 28-29 listopada, wygłoszenie prezentacji „Polish
Information Processing Society - Revenue Sources” i przygotowanie sprawozdania.

Prezentacja przebiegu obchodów 70-lecia na posiedzeniu Komitetu Informatyki Polskiej Akademii
Nauk, 17.10.

Kolejny artykuł o historii polskiej informatyki dla Biuletynu PTI.
Zakończenie pracy nad książką „Polska informatyka: zarys historii” i przekazanie materiału do
Biura ZG.
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