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Sprawozdanie z działalności za okres 01.2019-06.2019  

  

• Styczeń 2019 – przygotowanie artykułu „Nie tylko maszyny, ludzie też” dla Biuletynu PTI. 
Prace redakcyjne nad książką „Polska informatyka: zarys historii”.  

• Luty-marzec 2019 – działania związane z organizacją Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 
2019. Prace redakcyjne nad książką „Polska informatyka: zarys historii” i wybór projektu 
graficznego okładki.  

• 4-5.03.2019 – udział w „11 Forum Gospodarczym TIME – Sieci 5G dla przemysłu 4.0”, jako 
imprezy włączonej w program obchodów Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.   

• 6.03.2019 Bruksela – udział w CEPIS Digital Skills Policy Working Group i przez kilka na-
stępnych miesięcy uczestnictwo w pracach nad „position paper” przygotowanym przez ten 
zespół roboczy.  

• 20.03.2019 – prezentacja bieżących działań PTI na posiedzeniu Komitetu Informatyki Pol-
skiej Akademii Nauk.  

• Kwiecień 2019 – opracowanie redakcyjne korekt związanych z uwagami recenzentów do 
artykułu „Early Computer Development in Poland”, który został zakwalifikowany do druku 
w przygotowywanej przez wydawnictwo Springer książce „Histories of Computing in Ea-
stern Europe”. Akceptacja ostatecznej wersji książki „Polska informatyka: zarys historii”.  

• 10-11.05.2019 Bruksela – reprezentowanie PTI na sesji poświęconej 30-leciu utworzenia 
CEPIS oraz oficjalnej inauguracji marki ICDL w Europie, a także uczestnictwo w 62 posie-
dzeniu Rady CEPIS i przygotowanie sprawozdania z obu wydarzeń rozesłanego do człon-
ków ZG.  

• 16.05.2019 – opracowanie scenariusza i prowadzenie Gali Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego.  

• 23.05.2019 – zorganizowanie i prowadzenie seminarium „Model edukacji medialnej, infor-
macyjnej i cyfrowej” w siedzibie Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, jako imprezy włą-
czonej w program obchodów Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.  

• 7-9.06.2019 – uczestnictwo w naradzie Izby Rzeczoznawców PTI.  
• Czerwiec 2019 – końcowe poprawki i akceptacja ostatecznej wersji artykułu „Early Compu-

ter Development in Poland”.        
O udziale w bieżących sprawach PTI, posiedzeniach Zarządu i Prezydium nie wspominam, bo to w 
oczywisty sposób wynika ze sprawowanej funkcji.  


