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Koleżanki i Koledzy, 

 

Upłynęła XIII kadencja Zarządu Głównego PTI. Posumowaliśmy ją rutynowym sprawoz-
daniem. Ale kadencja to splot działań, a przede wszystkim aktywność naszego środo-
wiska, jesteśmy jej udziałowcami. Klimat współpracy jest najlepszym spoiwem naszego 
Towarzystwa. Oddają go, tworzone na bieżąco, opisy wydarzeń zamieszczane na na-
szych stronach internetowych. Aby zachować je na dłużej w naszej pamięci, poprosi-
liśmy o zebranie ich w jednej publikacji. Niech stanowi ona przypomnienie naszych 
spotkań, rozmów, wydarzeń oraz osiągnięć, w które kadencja obfitowała. 

 

Jestem głęboko przekonany, że atmosfera wzajemnej współpracy, zrozumienia oraz 
życzliwości – niezbędna w działalności społecznej – będzie nam trwale towarzyszyła. 

 

Włodzimierz Marciński 
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1.  Najważniejsze wydarzenia kadencji 

 Obchody 70-lecia polskiej informatyki 

Główne imprezy, w tym Gala 

Wielka Gala 

 

 

Uroczystość otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Marek Hołyń-
ski. Przybyłych powitał także Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Włodzimierz Mar-
ciński. Następnie zgromadzeni wysłuchali orędzia Sekretarza Generalnego International Tele-
communication Union Pana Houlin Zhao. Specjalny list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który ob-
jął uroczystość patronatem, odczytał Marek Hołyński.  

Uczestnicy Gali mieli okazję wysłuchać przemówień przedstawicieli administracji i świata nau-
kowego. Jako pierwszy wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej reprezentował Podsekretarz stanu Maciej Kopeć. List od Minister Przedsiębiorczości i 
Technologii Jadwigi Emilewicz odczytał Jakub Drożdż, członek Gabinetu Politycznego. Prze-
mówienia otwierające wygłosili także: prof. Michał Kleiber - prezes Europejskiego Towarzystwa 
Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO oraz prof. Roman Słowiński - Przewodniczący Komitetu Informatyki PAN.  

Kolejnym bardzo ważnym momentem uroczystości było ogłoszenie laureatów medalu 70-lecia 
polskiej informatyki. Kapituła przyznała medale osobom, które w sposób szczególny przyczyniły 
się do rozwoju polskiej informatyki. Nagrodzonym odznaczenia wręczał Prezes Włodzimierz Mar-
ciński oraz Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. W dalszej części uroczystości wręczono także od-
znaki PTI. Te wyróżnienia otrzymały osoby, które zasłużyły się pracą na rzecz Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego. Zachęcamy do lektury osobnego artykułu, w którym zamieściliśmy listę 
wszystkich laureatów medalu oraz odznaki.  

Część oficjalną zakończyło ogłoszenie nagród dla najlepszego centrum egzaminacyjnego 
ECDL, najlepszego egzaminatora i koordynatora oraz najlepszego projektu unijnego. Dyplomy 

http://pti.org.pl/Aktualnosci/Nagrodzeni-medalem-70-lecia-polskiej-informatyki-oraz-odznaka-PTI
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wręczał Ogólnopolskie Koordynator ECDL Jacek Pulwarski oraz Jakub Christoph, Dyrektor ds. 
Europy Fundacji ECDL.  

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się przyjęcie i rozmowy kuluarowe.  
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VII Konferencja z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji pod tytułem 
„Szkoła w Chmurze – Chmura w Szkole” 

 

W dniu 23 maja br. w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 
PTI, wspólnie z Microsoft i NASK, zorganizowało po raz szósty konferencję z cyklu „Nowoczesne 
technologie cyfrowe w edukacji”. Tegoroczna edycja konferencji nosiła tytuł „Szkoła w chmu-
rze – chmura w szkole”.  

Ze względu na bliskość daty 25 maja i wejścia w życie RODO, tematyka RODO w szkole była 
obecna w wielu wystąpieniach; na ten temat mówili m.in. Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO, Marlena Sakow-
ska-Baryła, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Sakowska-Baryła, Czaplińska i Adam Mi-
zerski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na temat OSE (Oświatowej 
Sieci Edukacyjnej) wypowiadali się Dominik Kopera, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu w NASK i Sta-
nisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów.  

O kompetencjach cyfrowych dzieci i młodzieży mówiła Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departa-
mentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w UKE i Agnieszka Wrońska, Kierownik Działu Aka-
demia NASK. O łódzkich szkołach w chmurze opowiadali Jarosław Pawlicki, Dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Anna Koludo, p.o. Wicedyrektora Łódzkiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś o Gdyńskim Modelu Zmieniania Świata bar-
dzo ciekawie mówili Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. Edukacji i Zdrowia i Okta-
wia Gorzeńska, Dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.  

Konferencji towarzyszyły też „stoliki ekspertów” prowadzone przez organizatorów konferencji: 
RODO (Microsoft), OSE (NASK) i Kompetencje cyfrowe (PTI). Przy stoliku PTI można było poroz-
mawiać z ekspertami Rady ds. Kompetencji Sektora IT Bogusławem Dębskim i Mariuszem Seńko 
oraz z Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL Jackiem Pulwarskim. W konferencji wzięło udział 
ponad 160 osób i zdaniem bardzo wielu uczestników tegoroczna edycja konferencji była 
jedną z najbardziej udanych.  Jacek Pulwarski  
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Konferencja Informatyka w Edukacji  

 

Jubileuszowa XV edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” pod  patronatem Minister Edu-
kacji Anny Zalewskiej odbyła się w tym roku w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki 
. Oprócz wątków związanych z podsumowaniami i wspomnieniami, konferencja przede wszyst-
kim promowała wykorzystanie myślenia komputacyjnego – nie tylko w nauce informatyki, ale 
także innych przedmiotów.   

Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W na-
stępnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin. Konferencja była również okazją 
do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w 
tym zakresie. 

Tematyka konferencji 

 jubileusze informatyczne - wspomnienia najpiękniejsze;  
 myślenie komputacyjne w teorii i w praktyce;  
 przygotowanie do wprowadzania myślenia komputacyjnego we wszystkich dziedzi-

nach życia;  
 nowa podstawa programowa informatyki - blaski i cienie;  
 przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji podstawy programowej;  
 praca z uczniem uzdolnionym informatycznie;  
 informatyczny rozwój szkoły;  
 zawód informatyka - w szkole i na uczelni.  

Wykłady poprowadzili m.in. prof. Wodzisław Duch, prof. Krzysztof Diks, prof. Maciej Sysło, prof. 
Jan Madey, prof. Krzysztof Stencel, dr Anna Beata Kwiatkowska. 

Istotną częścią konferencji były warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć 
z algorytmiki i programowania.  
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu IMM 
W dniu 3 lipca, nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na fasadzie 
Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.   

Instytut bardzo się zasłużył dla rozwoju polskiej informatyki. Jej przypadające w tym roku 70-
lecie liczymy właśnie od powstania Grupy Aparatów Matematycznych (GAM), gdzie stwo-
rzono maszyny analogowe oraz pierwszą maszynę cyfrową XYZ. Produkcyjną wersję XYZ na-
zwano ZAM-2, bo GAM przekształcił się w niezależny Zakład Aparatów Matematycznych Pol-
skiej Akademii Nauk. Następnie powstały tu maszyny ZAM-21 i ZAM-41, a sam ZAM został pod-
niesiony do rangi Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM).  

Potem przyszły minikomputery: K-202, Momik 8b, Mera-300, Mera-400, a po nich komputery 
osobiste. Dobrze pamiętamy Mazovię, jedyny komputer wyposażony w klawiaturę z polskimi 
znakami diaktrytycznymi.  

Przez długi czas IMM był jednym z najsilniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w tej części 
Europy. Sprzęt i oprogramowanie, które tu powstawały nie były tworzone na podstawie kupo-
wanych licencji lub odwrotnej inżynierii. To była oryginalna myśl twórcza. Jeśli konieczne były 
pamięci ferrytowe, bębnowe czy taśmowe, to tworzono grupy, które się tym zajmowały i po-
wstawało potrzebne urządzenie.  

Takie wytwarzanie wszystkiego samodzielnie bez wątpienia musiało zabierać mnóstwo czasu. 
Dawało jednak poczucie niezależności i pewności uporania się z każdym, nawet najtrudniej-
szym problemem. Dodatkową korzyścią były dziesiątki wysoko kwalifikowanych specjalistów, 
których rodząca się informatyka niezbędnie potrzebowała.  

Marek Hołyński  
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Seminarium „Polska szkoła matematyczna a dorobek kryptologów – złamanie szy-
frów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfru Enigmy”  

 

Seminarium odbyło się w ramach organizowanych przez FSNT-NOT obchodów 100-lecia odzy-
skania Niepodległości, objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości i wpisanych do Programu Wielolet-
niego „Niepodległa”. Seminarium zaingurowały wystąpienia prezesów trzech organizacji, które 
współorganizowały obrady: Ewy Mańkiewicz-Cudny (NOT), Piotra Szymczaka (SEP) oraz Wło-
dzimierza Marcińskiego (PTI).  

Podczas uroczystego otwarcia Prezes Włodzimierz Marciński oraz wiceprezes Marek Hołyński 
wręczyli kolejne Medale 70-lecia laureatom: Markowi Manieckiemu, Tomaszowi Sielickiemu 
oraz Barbarze Szymańskiej.  

Część merytoryczną otworzył dr Krzysztof Ciesielski wykładem na temat lwowskiej szkoły ma-
tematycznej, której początek dało spotkanie na Plantach krakowskich Hugona Steinhausa ze 
Stefanem Banachem i Otto Nikodymem w 1916 r. Nie zabrakło anegdot z kawiarni Szkockiej, 
gdzie na kawiarnianym stoliku matematycy rozpisywali najtrudniejsze zagadnienia analizy funk-
cjonalnej. Prelegent podkreślił, że zdefiniowana w latach 20. ubiegłego wieku przestrzeń Ba-
nacha jest nadal bardzo istotnym obiektem badań dla współczesnych matematyków.  
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O drugim ważnym ośrodku matematycznym na początku XX w. w Polsce – szkole warszawskiej 
– opowiadała dr Danuta Ciesielska. Matematycy skupieni wokół Uniwersytetu Warszawskiego 
zajmowali się topologią, logiką oraz teorią mnogości. Wśród najwybitniejszych przedstawicieli 
szkoły warszawskiej byli m.in.: Samuel Dickstein, Kazimierz Żorawski, Wacław Sierpiński, Stefan 
Mazurkiewicz i Kazimierz Kuratowski.  

 

W tajniki kryptologii wprowadził uczestników seminarium prof. Grzegorz Nowik. Przedstawił fa-
scynującą opowieść o tworzeniu wywiadu wojskowego zaraz po odzyskaniu niepodległości w 
1918 r. Zbudowano go w oparciu o system nasłuchu radiowego, który przechwytywał wszystkie 
depesze wysyłane przez służby krajów ościennych alfabetem Morse’a. Zebrane tą drogą za-
szyfrowane informacje pochodzące z ZSRR udało się odkodować pierwotnie dzięki analizie lin-
gwistycznej. Z czasem wojska radzieckie wprowadziły modyfikacje do swojego systemu szyfro-
wania i ich analiza wymagała zastosowania metod matematycznych. Wywiad wojskowy 
wsparli w tym zadaniu matematycy pracujący na Uniwersytecie Warszawskim, w tym Stefan 
Mazurkiewicz. Znajomość tajnych rozkazów bolszewików pomogła wojskom polskim zyskać 
przewagę strategiczną w wojnie 1920 r. – mimo o wiele mniejszej liczebności i gorszego uzbro-
jenia oraz wyszkolenia.  
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O kolejnym etapie pracy polskich kryptologów – analizach, które doprowadziły do odkodowa-
nia szyfrów niemieckiej Enigmy w latach 30. XX w. mówił płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, 
profesor Wojskowej Akademii Technicznej. Informacje przekazane tuż przed wybuchem wojny 
przedstawicielom wywiadu angielskiego i francuskiego umożliwiły rozkodowanie niemieckich 
depesz w trakcie działań wojennych.  

Państwa Osi sprzymierzone z Niemcami posługiwały się nieco zmienionym mechanizmem szy-
frowania w stosunku do oryginalnej Enigmy. O rozkodowaniu tajnych depesz armii japońskiej – 
używającej tzw. szyfru purpurowego - opowiedział dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny 
SEP. Dostęp do poufnych informacji armii japońskiej – choć nie zapobiegł atakowi na Pearl 
Harbor – miał jednak duże znaczenie dla dalszych losów wojny na Pacyfiku.  

Polska szkołą matematyczna pozwoliła rozwinąć się nie tylko kryptologii, ale także informatyce. 
W zrujnowanej po wojnie Warszawie, w grudniu 1946 profesor Kuratowski – wybitny przedstawi-
ciel warszawskiej szkoły matematycznej – powołał Grupę Aparatów Matematycznych, której 
zadaniem była budowa pierwszego polskiego komputera. O początkach informatyki w Polsce 
na seminarium opowiadał Jerzy S. Nowak – przewodniczący Sekcji Historycznej PTI. Pomimo 
zniszczeń wojennych, problemów gospodarczych i embarga dla krajów zza żelaznej kurtyny na 
najnowsze technologie – polscy informatycy tworzyli własne, oryginalne maszyny i oprogramo-
wanie, a także odtwarzali konstrukcje zachodnie na podstawie skąpych danych udostępnia-
nych w ramach umów licencyjnych.  

 

Zainteresowanych historią polskiej informatyki zapraszamy do odwiedzenia portalu HistoriaIn-
formatyki.pl, gdzie gromadzone są materiały źródłowe i opracowania dotyczące polskich ma-
szyn, oprogramowania i ich zastosowania. Publikowane są tam też rozdziały z tomów serii „Pol-
ska informatyka”, wydanej przez PTI. Wszystkich, którzy chcieliby poznać tajniki matematyki wy-
łożone w sposób przystępny i bardzo ciekawy – odsyłamy do książek autorstwa Krzysztofa Cie-
sielskiego (m.in. „Bezmiar matematycznej wyobraźni” oraz „Królowa bez Nobla. Rozmowy o 
matematyce”). Profesor Grzegorz Nowik wydał z kolei dwie pozycje traktujące o wywiadzie i 
Biurze Szyfrów w dwudziestoleciu międzywojennym: „Zanim złamano Enigmę” oraz „Zanim zła-
mano »Enigmę« rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Ro-
sją 1918–1920”.  

https://historiainformatyki.pl/
https://historiainformatyki.pl/
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Seminarium. „POLSKIE MIKROKOMPUTERY. HISTORIA INFORMATYKI W WARSZAWSKICH 
ZAKŁADACH »ERA«” 

 

Seminarium „HISTORIA INFORMATYKI W WARSZAWSKICH ZAKŁADACH »ERA«” odbyło się 29 paź-
dziernika w Domu Technika NOT. Konferencja zgromadziła ponad 180 uczestników – liczne 
grono osób związanych zawodowo z Zakładami „Era” i Instytutem Maszyn Matematycznych, 
pasjonatów historii informatyki, specjalistów z branży i uczniów Technikum Mechatronicznego 
nr 1 oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka. 

Obrady otworzyli: Jerzy Sławiński – zastępca dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Za-
kładów oraz Włodzimierz Marciński – prezes PTI i także były pracownik „Ery”. Podczas uroczystej 
inauguracji wręczono Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki Wojciechowi Brzeskiemu, Małgo-
rzacie Koryckiej-Purchale, Wojciechowi Kossakowskiemu, Januszowi Popko, Jerzemu Sławiń-
skiemu i Krzysztofowi Wasiekowi. Przypominamy, że wcześniej medale 70-lecia Polskiej Informa-
tyki otrzymały inne osoby zaangażowane w prace Zakładu – Jerzy Dżoga, Elżbieta Jezierska-
Ziemkiewicz i Barbara Szymańska. 

http://www.pti.org.pl/struktura_folderow_publikacji_na_witrynie/Archiwum-Aktualnosci/Archiwum-Aktualnosci-2018/70-laureatow-medalu-70-lecia-polskiej-informatyki
http://www.pti.org.pl/struktura_folderow_publikacji_na_witrynie/Archiwum-Aktualnosci/Archiwum-Aktualnosci-2018/70-laureatow-medalu-70-lecia-polskiej-informatyki
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Część merytoryczną otworzył Jerzy Sławiński, który zaprezentował przegląd historii Zakładów 
Era. Główny technolog Andrzej Bibiński opowiedział o tajnikach produkcji Zakładu w latach 
jego największej świetności. Technologię testowania pakietów przybliżył Jerzy Słomczyński – 
konstruktor Zakładów „Era”. Inżynier Wojciech Brzeski przypomniał o produkowanych w Zakła-
dach „Era” pamięciach komputerowych – bębnowych i dyskowych. Historię powstania MERY 
300 przedstawił Janusz Popko, jeden z głównych konstruktorów tego systemu. O kolejnej roz-
budowanej linii minikomputerów – MERZE 400 – opowiedział Jerzy Dżoga. System ten powstał 
w oparciu o komputer K-202 skonstruowany przez zespół pod kierunkiem inż. Jacka Karpiń-
skiego. 

W Zakładach wytwarzano także maszyny kompatybilne z Systemem Małych Elektronicznych 
Maszyn Cyfrowych, który obowiązywał w krajach RWPG. Komputer MERA SM CAMAC okazał 
się najważniejszym produktem eksportowym Zakładu, o czym przypomniał Jerzy Sławiń-
ski. Krzysztof Wasiek opowiedział o kolejnym systemie – MERA CNC/NUCON 400 – wytwarza-
nym na licencji szwedzkiej i wykorzystanym do sterowania obrabiarkami w wielkich zakładach 
przemysłowych. Inne zastosowania mikrokomputerów produkowanych w „Erze” przedsta-
wił Włodzimierz Marciński – członek zespołu programistów. 

Ostatnim komputerem produkowanym w „Erze” była Mazovia. Prace, które doprowadziły do 
jej powstania przypomniał Janusz Popko. Uczestnicy seminarium mieli okazję obejrzeć Mazovię 
na żywo – dzięki Marcinowi Kaźmierczakowi, który prowadzi portalhttps://polskiekompu-
tery.pl/. 

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do zapozna-
nia się z referatami wygłoszonymi podczas seminarium – są one dostępne na stro-
nie https://portal.pti.org.pl/Aktualnosci/O-historii-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-
Era/Referaty-Historia-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era. 

 

 

Od lewej: Tomasz Pawelec, Maciej Domański, Wojciech Wójtowicz (w „Erze” pracowali nad 
systemem Nuxon 500) 

https://polskiekomputery.pl/
https://polskiekomputery.pl/
https://portal.pti.org.pl/Aktualnosci/O-historii-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era/Referaty-Historia-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era
https://portal.pti.org.pl/Aktualnosci/O-historii-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era/Referaty-Historia-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era
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HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ INFORMATYKI – kulminacja obchodów 70-lecia 

 

 

Konferencja będąca kulminacją obchodów 70-lecia polskiej informatyki odbyła się 22 listo-
pada na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej. 
W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Hasłem przewodnim obrad była „Historia i przy-
szłość polskiej informatyki”. W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrali: Prezes PTI Włodzimierz 
Marciński, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszaw-
skiej prof. Jan Szmidt, Dziekan WEiTI prof. Krzysztof Zaremba oraz Zastępca Prezesa Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl. 
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Podczas inauguracji wiceprezes PTI Marek Hołyński podsumował obchody jubileuszu 70-lecia 
polskiej informatyki. Następnie miało miejsce uroczyste wręczenie Medalu 70-lecia Polskiej In-
formatyki prof. Januszowi Kacprzykowi i Włodzimierzowi Marcińskiemu. Statuetki jubileuszowe 
odebrali: Anna Andraszek, Sebastian Christow, Andrzej Dyżewski, Michał Jaworski, Sławomir 
Kosieliński, Jarosław Kowalski, Krystyna Pełka-Kamińska, Krzysztof Pietraszkiewicz, Jacek Pulwar-
ski, Krzysztof Silicki, Bolesław Szafrański, Tomasz Szatkowski, Kazimierz Szot, Marek Ujejski, Tadeusz 
Wilczek. 

 

Część merytoryczna konferencji została podzielona na blok historyczny oraz drugi – przedsta-
wiający współczesne zagadnienia i wyzwania. Tę ostatnią sesję przygotowała Sektorowa Rada 
ds. Kompetencji – Informatyka. Obrady prowadzili: Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Jerzy S. Nowak, Przewodniczący Sekcji Historycznej 
PTI. 

Cześć retrospekcyjną rozpoczął były dyrektor Instytutu Informatyki PW prof. Janusz Sosnowski 
od przedstawienia historii informatyki na Politechnice Warszawskiej. W latach 50. i 60. w jej mu-
rach na Wydziale Elektroniki opracowano Uniwersalną Maszynę Cyfrową (UMC-1). W później-
szym czasie naukowcy z Politechniki zaprojektowali wiele urządzeń do zastosowań w medycy-
nie (Anops, Kardio, Miograf) oraz geodezji i kartografii (kolejne serie maszyn Geo).  

 

Przegląd dokonań informatycznych w całym kraju zaprezentował Jerzy S. Nowak, przewodni-
czący Sekcji Historycznej PTI. Mimo zniszczeń wojennych, zacofania technologicznego i rela-
tywnie niskich nakładów udało się skonstruować oryginalne polskie komputery – wbrew po-
ważnym ograniczeniom COCOM-u. Pozytywnie należy ocenić efekty zakupu licencji dla prze-
mysłu komputerowego.  

Kolejny prelegent – Jerzy Sławiński – opowiedział o zabiegach, które doprowadziły do tego, że 
wartość eksportu do ZSRR polskich komputerów przekroczyła wysokość eksportu przemysłu 
stoczniowego. Sukces ten udało się osiągnąć mimo, że „Wielki Brat” teoretycznie nie pozwalał 
na import systemów komputerowych, a jedynie – podzespołów do ich tworzenia. Systemy były 
tymczasem znaczącą częścią tego eksportu. 
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Piotr Dumania przedstawił rozwój produkcji półprzewodników w Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Półprzewodników „CEMI”. Na początku lat 70. wytwarzane były w nim układy scalone 
małej skali integracji (SSI), a pod koniec dekady – produkowano już układy scalone wielkiej 
skali integracji (LSI). Pierwsze mikroprocesory powstały na początku lat 80. Okres transformacji 
przyniósł jednak załamanie produkcji i konieczność korzystania z zagranicznych podzespołów. 

Bartłomiej Kluska z IPN przedstawił dokumenty archiwalne dotyczące powstania Krajowego 
Systemu Informacji (KSI). O zastosowaniu minikomputerów do analizowania i prezentacji wyni-
ków zawodów sportowych opowiedział Włodzimierz Marciński, autor systemu MELA. 

Włodzimierz Adamski przedstawił polskie aplikacje do wspomagania projektowania (CAD). 
Systemy Narvik, DAMS i BYTE-FLY służyły do wspomagania inżynierów projektujących samoloty. 
Prelegent wskazał, że nadchodząca rewolucja przemysłowa 4.0 rozszerza wykorzystanie syste-
mów CAD-owskich poza projektowanie – na automatyczne systemy produkcji i montażu. 

Ostatnią prezentację w bloku historycznym przedstawił Witold Staniszkis – autor koncepcji opro-
gramowania bazodanowego RODAN (Racjonalnej Organizacji Danych). Było ono wykorzysty-
wane zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w administracji państwowej, a także – na 
zasadzie licencji – zagranicą, we Włoszech.  
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W przerwie konferencji uczestnicy mogli obejrzeć przygotowaną przez PTI wystawę historyczną 
prezentującą kamienie milowe rozwoju polskiej informatyki. 
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Sesja dotycząca współczesnych trendów i wyzwań została zainaugurowana przez Dyrektora 
Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Jarosława Arabasa , prof. PW. Omó-
wił on wyzwania, przed jakimi staje kadra akademicka wobec dużej konkurencyjności rynku 
pracy dla informatyków. 

Redaktor Edwin Bendyk podsumował zmiany społeczne związane z postępującą cyfryzacją, w 
tym cyfrowy indywidualizm. Przedstawił także prognozy przemian instytucjonalnych – koniec 
cyfrowego lesefryzmu oraz konieczność przedefiniowania organizacji państwa i społeczeń-
stwa, analogiczną do tej, która nastąpiła po wynalezieniu druku. 

Prof. Jan Madey opowiedział o sukcesach w kształceniu największych polskich talentów infor-
matycznych. Wyniki konkursów na poziomie szkół średnich (Olimpiada Informatyczna) oraz 
wyższych (Międzynarodowe Akademickie Zawody w Programowaniu Zespołowym) plasują nas 
w ścisłej światowej czołówce. 

Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli poznać historię powstania i zakres działa Muzeum 
Historii Komputerów i Internetu z Katowic. Krótkie wystąpienie w części końcowej wygłosił także 
Adrian Kapczyński z Sekcji Przyszłości PTI. Obrady zamknęła Beata Ostrowska, Przewodnicząca 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka. 
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Medale i statuetki 

Projekty wyróżnień 
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Poniżej przedstawiamy wybrane uroczystości wręczenia wyróżnień. 

Ministerstwo Cyfryzacji 
18 czerwca – w Ministerstwie Cyfryzacji miała miejsce uroczystość wręczenia medali 70-lecia 
polskiej informatyki oraz oficjalne otwarcie wystawy historycznej.  

Odznaczenia – z rąk Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Prezesa PTI Włodzimierza Mar-
cińskiego - odebrało dziesięć kolejnych osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej in-
formatyki: Grzegorz Bliźniuk, Krzysztof Diks, Janusz Dygaszewicz, Jerzy Dżoga, Marek Greniewski, 
Marek Hołyński, Zbigniew Jabłoński, Jerzy Kisielnicki, Maciej Kozłowski i Witold Staniszkis.  

 

 

 

Wielka Gala 2018 
Podczas Wielkiej Gali ŚDSI 2018 Medale 70-lecia Polskiej Informatyki odebrali Andrzej Jacek Bli-
kle, Wojciech Cellary, Sławomir Chabros, Beata Chodacka, Jarosław Deminet, Janusz Doro-
żyński, Wacław Iszkowski, Stanisław Jaskólski, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Michał Kleiber, 
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Tomasz Kulisiewicz, Anna Beata Kwiatkowska, Jerzy Ludwichowski, Jan Madey, Marek Ma-
niecki, Hanna Mazur, Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Wiesław Paluszyński, Borys Stokalski, Maciej 
Sysło, Roman Szwed, Zdzisław Szyjewski, Marek Valenta, Kajetan Wojsyk. 

 

 

 

Wręczenie Medalu 70-lecia Polskiej Informatyki Elżbiecie Jezierskiej-Ziemkiewicz 
27 sierpnia 2018 r.  mieliśmy przyjemność gościć w warszawskim biurze PTI Panią Elżbietę Jezier-
ską-Ziemkiewicz wraz z mężem – Andrzejem Ziemkiewiczem. Pani Elżbieta otrzymała z rąk Pre-
zesa PTI Włodzimierza Marcińskiego Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, przyznany osobom, 
które w sposób szczególny przyczyniły się do jej rozwoju.  

Po uroczystym wręczeniu odznaczenia laureatka opowiedziała o najważniejszych projektach, 
w których uczestniczyła: budowie procesora do maszyn ZAM-21 i ZAM-41, konstrukcji kompu-
tera K-202, budowie Mery-400 oraz o niedokończonym projekcie Solid, którego dokumentacja 
zniknęła po stanie wojennym. Wkrótce opublikujemy serię wywiadów, w których Pani Elżbieta 
Jezierska-Ziemkiewicz opowiada o tajnikach swojej pracy jako konstruktora. 
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W spotkaniu uczestniczyli także: Jerzy Sławiński, Jerzy Dżoga, Grażyna Popko, Dyrektor Gene-
ralna PTI Krystyna Pełka-Kamińska oraz Dyrektor Izby Rzeczoznawców Tomasz Szatkowski. Po 
części oficjalnej był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.  

 

 

Kongres IFIP 
W Poznaniu, od 17 września trwa kongres Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji 
(IFIP). Ta ogromna i bardzo prestiżowa konferencja odbywa się w tym roku na Politechnice 
Poznańskiej. Jednym ze współorganizatorów wydarzenia jest Oddział Wielkopolskie PTI. 

Podczas otwarcia konferencji, 18 września, wiceprezes PTI Marek Hołyński wręczył Medale 70-
lecia Polskiej Informatyki wybitnym informatykom z regionu wielkopolskiego: Janowi Węgla-
rzowi, Jackowi Błażewiczowi, Jerzemu Nawrockiemu, Maciejowi Stroińskiemu oraz Andrzejowi 
Marciniakowi – wieloletniemu prezesowi Oddziału Wielkopolskiego PTI, który w kadencji 2005-
2007 szefował całemu naszemu Stowarzyszeniu. Odznaczenia przyznane zostały przez Kapitułę 
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej informatyki. 

 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/IMG_2935_pop.png
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Seminarium POLSKIE MIKROKOMPUTERY. HISTORIA INFORMATYKI W WARSZAWSKICH 
ZAKŁADACH »ERA« 
Podczas uroczystej inauguracji wręczono Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki Wojciechowi 
Brzeskiemu, Małgorzacie Koryckiej-Purchale, Wojciechowi Kossakowskiemu, Januszowi Popko, 
Jerzemu Sławińskiemu i Krzysztofowi Wasiekowi. 

 

 

HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ INFORMATYKI 
Podczas uroczystości miało miejsce uroczyste wręczenie Medalu 70-lecia Polskiej Informatyki 
prof. Januszowi Kacprzykowi i Włodzimierzowi Marcińskiemu. Statuetki jubileuszowe odebrali: 
Anna Andraszek, Sebastian Christow, Andrzej Dyżewski, Michał Jaworski, Sławomir Kosieliński, 
Jarosław Kowalski, Krystyna Pełka-Kamińska, Krzysztof Pietraszkiewicz, Jacek Pulwarski, Krzysztof 
Silicki, Bolesław Szafrański, Tomasz Szatkowski, Kazimierz Szot, Marek Ujejski, Tadeusz Wilczek. 
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Oddział Małopolski 
Wręczenie Medali i Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki odbyło się w Oddziale Małopolskim 
przy okazji regionalnej konferencji jubileuszowej (por. rozdz. 1, podpkt. „Imprezy w Oddzia-
łach”). 
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Oddział Podlaski 
Wręczenie Medali i Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki odbyło się w Oddziale Podlaskim 
także przy okazji regionalnej konferencji jubileuszowej (por. rozdz. 1, podpkt. „Imprezy w Od-
działach”). 
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Oddział Podkarpacki 
Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Konkurs Młodych Inżynierów – EDYCJA IT, która 
odbyła się w dniu 12 Grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego wręczono Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki osobom i instytu-
cjom które wniosły znaczący wkład w rozwój informatyki polskiej. 

W imieniu PTI Statuetki zostały wręczone przez dra inż. Marka Bolanowskiego prezesa Oddziału 
Podkarpackiego PTI, członka Zarządu Głównego PTI oraz dra inż. Andrzeja Paszkiewicza wice-
prezesa Oddziału Podkarpackiego PTI. Statuetki zostały wręczone następującym osobom, in-
stytucjom i firmom: 

 Samorząd Województwa Podkarpackiego 
 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski 
 FIBRAIN Sp. z o.o. 
 SoftSystem Sp. z o.o. 
 ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. 
 Bobran Krzysztof 
 Kwater Tadeusz 
 Suraj Zbigniew 

Więcej informacji i zdjęcia z uroczystości można znaleźć na stronie : https://rzeszow.pti.org.pl/in-
dex.php/67-12-grudnia-2018 

 

Laureaci z regionu podkarpackiego odebrali wyróżnienia podczas także Rady Wydziału Elek-
trotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (PRz), 21 listopada br. 

Statuetki przyznano miedzy innymi: 

 Prof. dr. hab. inż. Leszkowi Trybusowi, 
 Prof. dr. hab. inż. Jackowi Klusce, 
 Dr. hab. inż. Marianowi Wysockiemu, Prof. PRz, 
 Dr. hab. inż. Franciszkowi Grabowskiemu, prof. PRz. 

W kategorii instytucjonalnej wyróżnienie otrzymał Wydział Elektrotechniki i informatyki Politech-
niki Rzeszowskiej. W imieniu PTI Statuetki zostały wręczone przez dr. inż. Marka Bolanowskiego – 

https://rzeszow.pti.org.pl/index.php/67-12-grudnia-2018
https://rzeszow.pti.org.pl/index.php/67-12-grudnia-2018
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prezesa Oddziału Podkarpackiego PTI, członka Zarządu Głównego PTI oraz dr. inż. Andrzeja 
Paszkiewicza – wiceprezesa Oddziału Podkarpackiego PTI. 

 

 

 

Oddział Dolnośląski 
7 grudnia 2018 roku Prezes PTI Włodzimierz Marciński, podczas uroczystości 50-lecia Wydziału 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, wręczył dziekanowi prof. ndzw. dr. hab. 
Zygmuntowi Mazurowi Statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki przyznaną przez PTI dla Wydziału 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

 

Oddział Zachodniopomorski 
Wręczenie Medali i Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki odbyło się w Szczecinie odbyło się w 
trakcie Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej z okazji 70-lecia polskiej informatyki(por. 
rozdz. 1, podpkt. „Imprezy w Oddziałach”). 

 



 

 

 
 

Strona 41 z 153 
 

 

 

Oddział Kujawsko-Pomorski 
 
19 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytety Mi-
kołaja Kopernika (UMK) odbyło się spotkanie wigilijne członków i sympatyków Oddziału Kujaw-
sko-Pomorskiego PTI. 

Wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej wręczono Statuetki PTI 70-lecia Polskiej 
Informatyki. Wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Główny PTI za zasługi dla rozwoju infor-
matyki w Polsce. Otrzymali je z rąk wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego i Prezes Oddziału 
Anny Beaty Kwiatkowskiej: kol. Maria Berndt-Schreiber, kol. Piotr Bała i Pan Janusz Szczuka z 
Bydgoszczy. Wyróżniony statuetką został również Wydział Matematyki i Informatyki UMK, który 
od samego początku wspiera działania Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI. Ta część uroczy-
stości była połączona z wystąpieniami Laureatów. Kol. Maria Berndt Schreiber wygłosiła referat 
pod tytułem: „Czy W OGÓLE warto uczyć programowania?”. Pan Janusz Szczuka przedstawił 
natomiast referat pod tytułem: „Systemy emerytalno-rentowe ZUS/KRUS, EMIR/Farmer. Biogra-
fia i przedsiębiorstwo ZETO Bydgoszcz”. 

Druga część spotkania miała charakter towarzyski, związany z nadchodzącymi Świętami. 
Wśród serdecznych życzeń nie zabrakło wzruszeń, prezentów i humorystycznych akcentów.  

 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/OKP_Wigilia_grupowe-1.jpeg
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Laureaci statuetek; od prawej: były dziekan WMiI UMK prof. Andrzej Rozkosz, obecny prodziekan 
WMiI UMK, prof. Stanisław Kasjan, prof. Piotr Bała, dr Maria Berndt-Schreiber, Pan Janusz Szczuka, 
Wiceprezes PTI dr Janusz Dorożyński, prezes OKP PTI dr Anna Beata Kwiatkowska, kol. Teresa Kordas 
- przedstawicielka Mikołajów.  

 

UKSW 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainaugurował 5 grudnia działanie Centrum Cy-
frowej Nauki i Technologii. W trakcie uroczystości zostały podpisane umowy o współpracy po-
między uczelnią a PTI i KIGEiT-em. 

W swoim wystąpieniu Prezes PTI Włodzimierz Marciński podkreślił, że zmiany cywilizacyjne, przed 
którymi stoimy wymagają stałego podnoszenia umiejętności cyfrowych. Polska ma tradycję infor-
matyczną i kapitał intelektualny wystarczający, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nawią-
zując do tych dokonań, Prezes Włodzimierz Marciński – wspólnie z rektorem UKSW ks. prof. dr hab. 
Stanisławem Dziekońskim – wręczył kolejne Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki: prof. Markowi Nie-
zgódce, prof. Grażynie Szpor oraz Pani Minister Iwonie Wendel. 

 

NASK 
Uroczyste wręczenie Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki przyznanej NASK-owi przez Zarząd 
Główny PTI nastąpiło 19 grudnia 2018 r. W spotkaniu z ramienia PTI uczestniczyli: Prezes Włodzi-
mierz Marciński, Wiceprezes Marek Hołyński oraz członkini Zarządu Oddziału Mazowieckiego 
Anna Andraszek. Statuetkę z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego odebrał Krzysztof Silicki, 
pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu oraz Marcin Bochenek, Dyrektor Projektów Strategicz-
nych. 

Przypominamy, że NASK obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Konferencja zor-
ganizowana z tej okazji odbyła się 13 grudnia, o czym pisaliśmy wcześniej. 

http://arch.pti.org.pl/Aktualnosci/Wyroznienie-jubileuszowe-dla-PTI-z-okazji-25-lecia-NASK
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Technika branżowe 
Kontynuowanie akcji wręczania przyznanych decyzja ZG PTI honorowych Statuetek 70-lecia 
Polskiej Informatyki dało okazję do spotkania prezesa PTI, pana Włodzimierza Marcińskiego z 
panią Haliną Szczur, dyrektor Zespołu Szkół Elektrotechnicznych  w Warszawie przy ul. Gen. Za-
jączka. Szkoła posiada długą i bogatą historię kształcenia uczniów w wielu profilach zawodo-
wych, w tym w zawodzie technik elektronik czy informatyk. Jest to jedno z najlepszych techni-
ków w Polsce. Jego uczniowie są poszukiwani w warszawskich oraz nie tylko firmach i przedsię-
biorstwach. Przekłada się to zainteresowanie nauką w tej szkole, liczba chętnych przekracza-
jąca wielokrotnie możliwości przyjęcia – szczególnie w roku bieżącym. 

Podczas spotkania mówiono o możliwych platformach współpracy szkoły oraz PTI. Wydaje się 
możliwym wrócenie do tematyki certyfikatów ECDL, co miało miejsce kilka lat temu. Szkoła 
stale poszukuje doświadczonych wykładowców z dziedziny teleinformatyki, także osób chęt-
nych do pracy z uzdolnioną młodzieżą w trybie pozalekcyjnym. Możliwe jest także np. wza-
jemne informowanie się zarówno o osiągnięciach uczniów, jak i ciekawych wydarzeniach or-
ganizowanych przez PTI, informowanie o projektach edukacyjnych, którymi może być zainte-
resowana szkoła itp. 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8172_700.png
https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_8175_700.png
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Bardziej substancjonalne rozmowy będą kontynuowane po ustabilizowaniu się sytuacji zaistnia-
łej w związku z reformą edukacji, która na szkołę nałożyła dużo nowych obowiązków. 

Zapewne warto rozważyć możliwość podpisania porozumienie patronackiego – co może być 
interesujące dla budowy wizerunku PTI – odwołującego się do młodego pokolenia polskich 
informatyków. 

  

 
Kontynuowanie akcji wręczania przyznanych decyzja ZG PTI honorowych Statuetek 70-lecia 
Polskiej Informatyki dało okazję do spotkania prezesa PTI, pana Włodzimierza Marcińskiego z 
dyrekcją Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, znanym raczej jako Technikum Mecha-
troniczne w Warszawie. Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk od  2004 roku. 
Jest to jedno z najlepszych techników w Polsce, a do tego realizujące bardzo ciekawy profil 
edukacyjny. O dokonaniach technikum świadczą nagrody w wielu konkursach krajowych i za-
granicznych, liczba chętnych przekraczająca wielokrotnie możliwości przyjęcia oraz to, iż po-
nad 80%  absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Warto także wspomnieć, że 
technikum prowadzi u siebie centrum certyfikacji ECDL i corocznie spora grupa uczniów zdo-
bywa takie certyfikaty. 

W rozmowie z dyrektorem szkoły, panem Sławomirem Kasprzakiem oraz zastępczynią dyrek-
tora, panią Magdaleną Polak ustaliliśmy możliwe platformy współpracy. Poza kontynuowa-
niem tematyki ECDL wydaje się możliwe np. wzajemne informowanie się zarówno o osiągnię-
ciach uczniów, jak i ciekawych wydarzeniach organizowanych przez PTI, pośredniczenie w 
kontaktach poszukujących praktyk zawodowych uczniów z potencjalnymi pracodawcami 
(może biuro PTI?), informowanie o projektach edukacyjnych, którymi może być zaintereso-
wana szkoła itp. Osiągnięcia najzdolniejszych uczniów mogłyby zostać wykorzystane w promo-
cji Polski jako kraju zdolnych informatyków. 

Zapewne warto rozważyć możliwość podpisania porozumienie patronackiego – co może być 
interesujące dla budowy wizerunku PTI – odwołującego się do młodego pokolenia polskich 
informatyków. 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190311_110805005_poziom.jpg
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Ministerstwo Cyfryzacji 
W ostatni piątek, 14 grudnia, w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się uroczyste spotkanie, podczas 
którego wręczone zostały Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki dla resortu oraz jego pracowni-
ków. W spotkaniu z ramienia PTI uczestniczyli: Prezes Włodzimierz Marciński oraz Wiceprezesi 
Marek Hołyński i Wojciech Kiedrowski. Statuetkę dla Ministerstwa odebrał Dyrektor Generalny 
Michał Widelski. Wyróżnienia trafiły także do Roberta Kośli – Dyrektora Departamentu Cyber-
bezpieczeństwa MC oraz Tomasza Napiórkowskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług 
Cyfrowych. 

 

 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/IMG_9233_pop.png
https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181214_141303.png
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Elwro 
Medal 70-lecia Polskiej Informatyki został przyznany Bronisławowi Piwowarowi oraz Thanasisowi 
Kamburelisowi – konstruktorom Zakładów ELWRO we Wrocławiu.  

Odznaczenie przyznane przez Kapitułę wręczył Bronisławowi Piwowarowi Jerzy Sławiński - za-
stępca dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego warszawskich Zakładów „Era”.  

Laureat był przez ponad 20 lat związany z wrocławskim ELWRO. Pracował przy uruchomieniu 
produkcji UMC-1 oraz brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji komputerów: z 
rodziny Odra (1204, 1304, 1325, 1305) oraz Riad. O produkcji tych maszyn Bronisław Piwowar 
opowiadał podczas Seminarium Historycznego PTI, z którego nagranie dostępne jest na na-
szym kanale na YouTube’ie: https://www.youtube.com/watch?v=-ReWhT8wt7A.  

Pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM), gdzie zainicjował 
prace nad pierwszym komputerem personalnym w Polsce - Mazovią. W skład zespołu konstruk-
cyjnego weszli specjaliści nie tylko z IMM, ale także z Zakładów Polkolor, Era i Błonie, a ich prace 
koordynował Jerzy Sławiński.  

https://www.youtube.com/watch?v=-ReWhT8wt7A
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Bronisław Piwowar współtworzył również pierwszy w Polsce system sieciowy TELE JS, kompatybilny 
z IBM 3705. W Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie pracował przy opracowaniu sys-
temu sieciowego TELE SM. Zajmował się projektowaniem oraz instalacją sieci komputerowych i 
telefonicznych dla instytucji państwowych - m.in. dla NBP i Policji.  

Był inicjatorem, współautorem i koordynatorem opracowania i wydania książek „Vademecum 
teleinformatyka” i „Leksykon teleinformatyka”. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego i wy-
dawcy miesięcznika „NetWorld”.  

Medal 70-lecia Polskiej Informatyki został przekazany także innemu ważnemu konstruktorowi z 
Zakładów ELWRO – Thanasisowi Kamburelisowi, który przybył do Polski w 1950 roku jako emigrant 
po zakończeniu wojny domowej w Grecji. W 1959 r. ukończył Wydział Matematyki na Uniwersy-
tecie Wrocławskim i został zatrudniony w nowo otwartych Zakładach ELWRO. Podobnie jak Bro-
nisław Piwowar brał udział w pracach projektowych i wdrożeniowych komputerów Odra. Tha-
nasis Kamburelis mieszka obecnie w Grecji, dlatego Medal został przesłany na jego adres do-
mowy. Laureat przekazał serdeczne podziękowania mailowo. Jak pisze „Medal 70-lecia Infor-
matyki Polskiej (…) sprawił mi wielką satysfakcję”.  

Debata „Kim jest współczesny informatyk” 
Obchody 70-lecia polskiej informatyki były dobrą okazją do zmierzenia się z nurtującym nasze 
środowisko pytaniem – kim jest współczesny informatyk? Podstawą do merytorycznej debaty na 
ten temat stały się, zebrane w postaci publikacji, wypowiedzi wybitnych znawców przedmiotu. 
W następstwie toczącej się kilka miesięcy dyskusji podsumowanej konferencją, powstał doku-
ment refleksyjny. Wynika z niego wiele wniosków ale jeden jest zasadniczy. Dziś nasz zawód wy-
chodzi bardzo głęboko w symbiozę z innymi profesjami, staje się w większym stopniu zbiorem 
kwalifikacji niż zawodem. W czystej postaci będzie pozostawał w nauce, firmach oraz komór-
kach IT, ale one nie tworzą większości w tzw. obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). Mamy nadzieję na kontynuowanie tego niezwykle ważnego wątku. 

Materiały – publikacje  
Publikacje wydane w ramach debaty dostępne na stronach PTI: 

 Kim jest współczesny informatyk. Debata środowiskowa 
 Kim jest współczesny informatyk. Dokument refleksyjny 

Więcej informacji o tych książkach można znaleźć w rozdziale 4. Publikacje 

Relacja z konferencji "Kim jest współczesny informatyk" 
Konferencja podsumowująca debatę "Kim jest współczesny informatyk" odbyła się 16 maja 2018 
r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów 70-lecia 
polskiej informatyki oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2018. 

Debata opierała się na głosach środowiska zebranych w dwóch publikacjach (por. wyżej). Pod-
czas konferencji członkowie PTI dyskutowali nad tematami poruszanymi w obu publikacjach - 
istotą zawodu, jego etyką oraz wyzwaniami związanymi z kolejna falą rewolucji cyfrowej. Rozma-
wiano także o potrzebie wprowadzenia dobrowolnej certyfikacji potwierdzającej określone 
umiejętności oraz postępującej specjalizacji w ramach branży.  

Debatę otworzył prezes PTI Włodzimierz Marciński. Następnie zaproszeni goście - prof. Wojciech 
Cellary, dr Tomasz Kulisiewicz, dr Janusz Dorożyński oraz dr Kajetan Wojsyk - przedstawili swoje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Thanasis_Kamburelis
http://pti.org.pl/content/download/7297/52758/file/Debata%20srodowiskowa_elektron.pdf
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refleksje na temat zawodu informatyka. W drugiej części spotkania uczestnicy dyskutowali z 
przedstawionymi wcześniej tezami.  
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Imprezy w Oddziałach 

Oddział Małopolski 
W dniach 18 i 19 października 2018 roku  w naszym Oddziale świętowaliśmy 70-lecie polskiej 
informatyki, wspominając ważne, ciekawe i zabawne wydarzenia historyczne i zerkając cie-
kawskim okiem na współczesne osiągnięcia, trendy i prognozy dalszego rozwoju. Ku naszej ra-
dości w spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska akademic-
kiego, edukacji, biznesu i władz samorządowych. 

 

Razem z nami organizatorami konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego oraz, jak zawsze wspierająca nas w publicznych wydarzeniach Katedra Informatyki 
AGH, a także nasz historyczny partner Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. 

Patronat Honorowy objęli Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego i Włodzimierz 
Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
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Pierwsza sesja Konferencji była poświęcona podsumowaniu dokonań informatyki w skali re-
gionu i kraju. Wykład o początkach polskiej informatyki i najważniejszych jej osiągnięciach wy-
głosił wiceprezes PTI Marek Hołyński. Z kolei Jerzy Jaworowski – członek Zarządu Oddziału Ma-
łopolskiego i Zarządu Głównego PTI – przedstawił dzieje informatyki w regionie. Pierwotnie roz-
wój sektora w Małopolsce opierał się na potencjale naukowym uczelni i nielicznych zakładach 
produkcyjnych oraz ośrodkach przetwarzania danych. W tym ostatnim obszarze znaczące 
osiągnięcia miał Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków, który obsługiwał 
działalność lokalnych oddziałów NBP, PKO, ZUS i KRUS. Bardzo ważną rolę odegrała Krakowska 
Fabryka Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP – wytwarzano w niej podzespoły i nośniki danych 
(czytniki kart perforowanych, perforatory, dyski elastyczne) oraz mikrokomputery (MK 45, MK 
50, KRAK-86). Po przemianach ustrojowych jako pierwsze powstały w regionie prężnie działa-
jące firmy informatyczne: SOLIDEX, Clico oraz – znany doskonale – Comarch. 
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Po tej sesji Prezes Włodzimierz Marciński dokonał uroczystego otwarcia Wystawy 70-lecia pre-
zentującej kamienie milowe rozwoju informatyki w kraju i w Oddziale Małopolskim PTI. Po Wy-
stawie oprowadziła Anna Andraszek, jej Autorka, oraz Marek Valenta, honorowy członek PTI, 
vice-prezes Oddziału Małopolskiego PTI. 

W trakcie drugiej sesji osiągnięcia małopolskich uczelni i jednostek naukowych w zakresie infor-
matyki przypomnieli prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego 
Cyfronet AGH oraz prof. Jacek Kitowski z Katedry Informatyki AGH. Ta sesja obfitowała w krótkie 
charakterystyki dużej ilości zawsze najnowszych technologii, którymi zajmowało się środowisko 
naukowe – tak w ramach badań własnych, jak i bardzo licznych projektów realizowanych we 
współpracy z ośrodkami zagranicznymi. 

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, w trakcie której odbyło się wręczenie 
Medali i Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki. Z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego srebrne 
krążki odebrali: Janusz Filipiak, Marek Miłosz, Tadeusz Syryjczyk, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. 
Krzysztof Zieliński oraz w imieniu zmarłego niedawno prof. Mariana Nogi – jego małżonka. Sta-
tuetki 70-lecia Polskiej Informatyki zostały wręczone: Marianowi Bubakowi, Andrzejowi Dyrkowi, 
Łukaszowi Łakomskiemu, Grzegorzowi Młynarczykowi, Jackowi Niwickiemu, Janowi Pawłow-
skiemu, Alicji Pitule, Szymonowi Sokołowi, Kazimierzowi Wiatrowi; w imieniu zmarłego przed kil-
koma tygodniami Kolegi Macieja Jakubowskiego statuetkę odebrała jego żona. W kategorii 
statuetek dla instytucji wyróżnienie to odebrali dyrektorzy Akademickiego Centrum Kompute-
rowego Cyfronet AGH oraz Katedry Informatyki AGH. 

 

Drugi dzień Konferencji rozpoczęła sesja Informatyka w szkołach Małopolski: dziś i jutro przygo-
towana i prowadzona przez Beatę Chodacka, a obrazująca istotne zmiany w edukacji powo-
dowane rozwojem informatyki. Sesja ta składała się z następujących wystąpień: Każde poko-
lenie ma własny czas – o technologii, która zrewolucjonizowała nauczanie (Beata Chodacka), 
Matura z informatyki – kompetencje informatyczne absolwentów szkół średnich (Marzena 
Krzysztoń), Programowanie: od podstaw do olimpiady (Andrzej Dyrek), Co do nauczania infor-
matyki w szkołach mogą wnieść nieinformatycy? Doświadczenia programu Mistrzowie Kodo-
wania (Iwona Brzózka-Złotnicka), Szkoła teraźniejszości to szkoła jutra – inspiracje Da Vinci Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie jako szkoły modelowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfro-
wej Edukacji (Ewa Mauer). 
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Podczas sesji eSpołeczeństwo, eUrząd – osiągnięcia i wyzwania Samorządu Województwa Ma-
łopolskiego, przygotowanej przez zespół UMWM (Łukasz Łakomski, Beata Bańdura, Grzegorz 
Wójcik) przedstawione zostały wybrane osiągnięcia w zakresie: Wirtualne Muzea Małopolski 
(Paweł Szelest), Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (Justyna Kuczek), Informaty-
zacja w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie województwa ma-
łopolskiego (Filip Banaś), Małopolska Karta Aglomeracyjna (Justyna Król) oraz Regionalny Sys-
tem Biuletynów Informacji Publicznej (Łukasz Świerzewski). 

Sesja Informatyka z perspektywy krakowskich firm IT, przygotowana przez Barbarę Kowalczyk, 
Grzegorza Młynarczyka i Andrzeja Przewięźlikowskiego składała się z 6 niezwykle ciekawych 
wystąpień: AI w praktyce (Andrzej Przewięźlikowski/Comarch), To nie najlepszy produkt wy-
grywa na koniec dnia (Rafał Styczeń/Ailleron), Aptiv – Shaping the future of the automotive 
industry (Gabriel Buchała/ Aptive), Trusted AI (Barbara Kowalczyk / IBM Lab), Najnowsze tech-
nologie łączności mobilnej rozwijane w Krakowie (Krzysztof Persona/Nokia), Code Against Can-
cer (Piotr Radkowski/Ardigen) oraz Software defined physical world (Jakub Krzych/Estimote). 

Konferencję zakończyła debata na temat trendów rozwojowych i przyszłości informatyki, w 
której swoje opinie przedstawili: Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Dyrek, Marek Kisiel-Dorohinicki, 
Łukasz Łakomski, Tadeusz Syryjczyk i Marcin Szelest. 

Konferencja odbyła się dzięki wielkiemu zaangażowaniu w jej przygotowanie i znaczące 
wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wysiłkom Ko-
mitetu Organizacyjnego kierowanego przez Annę Zygmunt wspieraną przez Marka Valentę. 

Materiały filmowe z uroczystości dostępne są na YouTube’ie: 
 https://www.youtube.com/watch?v=LX-JIhpGhn4&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-

OZv3GslUZhNuR&index=15,  
 https://www.youtube.com/watch?v=LXke1VwWZ_Y&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-

OZv3GslUZhNuR&index=18, 
  https://www.youtube.com/watch?v=ROXslU0V7JU&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-

OZv3GslUZhNuR&index=19  
 https://www.youtube.com/watch?v=2nfYVk4wyaY&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-

OZv3GslUZhNuR&index=22  
 https://www.youtube.com/watch?v=zHWDPv_XZJc&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-

OZv3GslUZhNuR&index=23 
 

Oddział Lubelski 
Na przełomie września i października Oddział Lubelski PTI przygotował inicjatywy przypomina-
jące o przypadającym w tym roku jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. W ramach Lubel-
skiego Festiwalu Nauki (17-23.09.2018) w holu głównym budynku Centrum Innowacji i Zaawan-
sowanych Technologii Politechniki Lubelskiej gościła wystawa prezentująca kamienie milowe 
70 lat historii polskiej informatyki. Tematyka historyczna była obecna także podczas uroczy-
stego rozpoczęcia roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej. Wykład inauguracyjny dla 
studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki pt.” Historia informatyki: obietnice, rozczarowania, 
nadzieje” wygłosił kolega Jarosław Deminet, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LX-JIhpGhn4&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=LX-JIhpGhn4&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=LXke1VwWZ_Y&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=LXke1VwWZ_Y&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ROXslU0V7JU&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ROXslU0V7JU&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2nfYVk4wyaY&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=2nfYVk4wyaY&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=zHWDPv_XZJc&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=zHWDPv_XZJc&list=PLH48o9F54OU6W6yp2Iz-OZv3GslUZhNuR&index=23
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Oddział Dolnośląski 
Od 23 listopada do 5 grudnia 2018 roku, w holu Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej 
(PWr) eksponowana była wystawa pt. „Historia informatyki polskiej” współorganizowana przez 
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego. Wystawa została przygotowana przez Polskie Towarzystwo In-
formatyczne z okazji 70-lecia informatyki polskiej. 

7 grudnia 2018 roku Prezes PTI Włodzimierz Marciński, podczas uroczystości 50-lecia Wydziału 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, wręczył dziekanowi prof. ndzw. dr. hab. 
Zygmuntowi Mazurowi Statuetkę 70-lecia polskiej informatyki przyznaną przez PTI dla Wydziału 
Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

Oddział Zachodniopomorski 
W dniu 15 listopada 2018 w TECHNOPARKU POMERANIA odbyła się Zachodniopomorska Gala 
Informatyczna z okazji obchodów 70-lecia informatyki w Polsce. Podczas gali miały miejsce 
różne wystąpienia dotyczące historii informatyki, jej etapów rozwoju na Pomorzu Zachodnim, 
jak również podsumowania aktualnej sytuacji oraz próby prognoz przyszłości (więcej patrz pro-
gram). W Gali wzięli udział znakomici goście reprezentujący zarówno ogólnopolskie jak i lo-
kalne władze Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przedstawiciele ogólnopolskich i lokal-
nych władz oraz instytucji. Gala zgromadziła również cały szereg wspaniałych gości, którzy w 
ten sposób uczcili obchody 70-lecia informatyki w Polsce. 

 

Korzystając z okazji wydarzenia jakim była Zachodniopomorska Gala Informatyczna, wręczone 
zostały również medale i wyróżnienia z okazji 70-lecia informatyki w Polsce. Swoje medale ode-
brali prof. Wojciech Olejniczak oraz dr Barbara Królikowska. Wręczone zostały również Statu-
etki 70-lecia Informatyki w Polsce, którymi uhonorowani zostali: 

 Prof. Wojciech Bąkowski, który kierował w latach 80-tych projektem polegającym na 
opracowaniu i wdrożeniu systemu ewidencji pojazdów REJESTR w UM Szczecin. 

 Prof. Ignacy Dziedziczak, członek założyciel PTI. Aktywny członek Oddziału Zachodnio-
pomorskiego, organizator licznych konferencji dotyczących informatyki w księgowości 
w szczególności INFRA. 

http://pti.szczecin.pl/gala/#section-program
http://pti.szczecin.pl/gala/#section-program
http://70-lat-informatyki.pl/medal-70-lecia-polskiej-informatyki/
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 Prof. Leon Dorozik, Który w latach 80-tych kierował projektem budowy i wdrożenia sys-
temu TRANSTER, którego celem było eliminowanie pustych przebiegów w transporcie 
ciężarowym na terenie całego kraju, w ramach PKS. 

 Prof. Edward Kolbusz – aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego PTI, inicjator 
i organizator licznych konferencji informatycznych między innymi INFOGRYF. 

 Prof. Antoni Nowakowski, aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, inicjator i 
organizator licznych konferencji informatycznych między innymi INFOGRYF. 

 Prof. Józef Perenc kierował projektem „Sterowanie parkiem wagonów OPW”, mającym 
na celu wspomaganie systemu rozliczeń wspólnego parku wagonów towarowych w 
ramach krajów RWPG. 

 Prof. Jerzy Sołdek, m.in. inicjator i realizator budowy Akademickiej Sieci Komputerowej 
w Szczecinie oraz włączenia jej do sieci krajowej z dostępem do Internetu. Obok aktyw-
ności organizacyjnej prof. J. Sołdek aktywnie szkolił i wychowywał liczne grono wybit-
nych informatyków. Szczególnym osiągnięciem było zbudowanie od podstaw Wy-
działu Informatyki na Politechnice Szczecińskiej. 

 Dr inż. Krzysztof Bogusławski, współtwórca i projektant Akademickiej Miejskiej Sieci Kom-
puterowej w Szczecinie oraz wieloletni dyrektor Akademickiego Centrum Informatyki 
administrującego AMSK. Przedstawiciel ZUT w Radzie Konsorcjum Pionier – naukowej 
sieci akademickiej. 

 Dr Tomasz Komorowski, aktualny prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, inicjator 
i organizator licznych przedsięwzięć organizowanych zarówno na szczeblu lokalnym jak 
i krajowym. Pomysłodawca i realizator wznowienia po 10 latach wydawania Biuletynu 
PTI. Główny organizator konferencji Sejmik Młodych Informatyków. Kandydatura Toma-
sza Komorowskiego została wysunięta osobiście przez Prezesa PTI i przyjęta przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 

 Andrzej Feterowski, prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. 
TECHNOPARK POMERANIA. Kierowane przez niego zespoły zdobyły dwukrotnie tytuł Li-
dera Informatyki i tytuł Lidera Informatyki XX-lecia, nagrody przyznawanej przez czaso-
pismo Computerworld. 

 Mirosław Zajdel, aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, inicjator i organi-
zator licznych przedsięwzięć proedukacyjnych związanych z promowaniem informa-
tyki, od 1997 roku Koordynator Regionalny ECDL, twórca i współtwórca wielu rozwiązań 
informatycznych. 

 Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie (dawniej Politechniki Szczecińskiej) funkcjonuje od 1999 roku, jednak ma swoje po-
czątki w 1971 r. kiedy to powstał kierowany przez prof. Jerzego Sołdka Zakład Teorii 
Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji. Osiągnięcia naukowe i dydak-
tyczne stawiają WI ZUT na czele informatycznych jednostek naukowo-edukacyjnych re-
gionu. 

 Technikum Informatyczne SCI, SZCZECIŃSKIE COLLEGIUM INFORMATYCZNE – Kształcące 
młodzież w regionie na specjalnościach: programowanie, programowanie gier, pro-
gramowanie z elementami testowania oprogramowania. Realizuje również projekty 
unijne, w ramach których uczniowie uzyskują międzynarodowe certyfikaty programi-
styczne i sieciowe. 

 Certum – należące do Asseco Data Systems SA polskie centrum certyfikacji zlokalizo-
wane w Szczecinie. Lider podpisu elektronicznego w Polsce oraz czołowy dostawca 
niekwalifikowanych usług zaufania w Europie. Funkcjonuje od przeszło 20 lat wspierając 
rozwój polskiej gospodarki. 
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 Fundacja NETCAMP, której założyciele (Maciej Jankowski, Robert Król i Artur Kubiak) 
tworzyli najnowszą informatyczną historię regionu. Bardzo liczne spotkania branży infor-
matycznej, inicjatywy edukacyjne, czy start-up’owe pokazują, że można łączyć pasję 
do informatyki i zaangażowanie społeczne z działalnością biznesową. Fundacja ma za 
sobą 10 lat inspirujących aktywności i planuje kolejne.  

 

 

Oddział Podlaski 
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki Oddział Podlaski 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego zorganizował konferencję połączoną z otwarciem 
okolicznościowej wystawy. Partnerem merytorycznym był Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego, a współorganizatorami: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Fundacja Kierunkowskaz. Honorowy patronat 
nad konferencją sprawowali: Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Białegostoku. 
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Konferencja odbyła się 8 listopada 2018 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, a 
wystawa zaprezentowana została również w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku (9 li-
stopada 2018 r.) oraz Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (13-14 
listopada 2018 r.). 

 
 
W konferencji – którą prowadził Waldemar Grądzki, przewodniczący Koła Białostockiego PTI – 
uczestniczyło ok. 180 osób: pracowników naukowych uczelni białostockich, samorządów, na-
uczycieli, studentów i uczniów. Podczas uroczystego otwarcia przemówienie wygłosił Włodzi-
mierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Następnie wręczono statu-
etki 70-lecia Polskiej Informatyki laureatom, w tym członkom Oddziału Podlaskiego: Zenonowi 
Sosnowskiemu, Zdzisławowi Babiczowi, Leonowi Bobrowskiemu, Wiesławowi Półjanowiczowi. 
Wyróżnienia otrzymali także przedstawiciele administracji samorządowej: Agnieszka Aleksiej-
czuk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Mariusz Madejczyk z Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. W kategorii instytucjonalnej Statuetkę przyznano Wydziałowi In-
formatyki Politechniki Białostockiej. 
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W dalszej części konferencji wykład okolicznościowy dotyczący 70-lecia polskiej informatyki 
przedstawił wiceprezes PTI Marek Hołyński. Informacje o Oddziale Podlaskim PTI zaprezento-
wał Zdzisław Babicz, wiceprezes tej jednostki. Z kolei osiągnięcia Wydziału Informatyki Politech-
niki Białostockiej zostały przedstawione przez prof. Wiktora Dańko oraz Dorotę Mozyrską – pro-
dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić wystawę prezentującą kamienie milowe rozwoju 
polskiej informatyki oraz stoiska partnerów. Podczas konferencji funkcjonowała Strefa E-usług 
przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w której możliwe było: 
założenie profilu zaufanego, zarejestrowanie się w Portalu Pacjenta e-Zdrowie a także uzyska-
nie informacji o elektronicznej komunikacji z urzędem z wykorzystaniem Internetu 

Konferencji i wystawie towarzyszyły stoiska wystawowe przygotowane przez ZETO Biały-
stok i Fundację Kierunkowskaz oraz stoiska informacyjno-reklamowe: T-Matic Computer 
Plus i Koła Naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Młodzież z koła robo-
tyków Liceum Ogólnokształcącego Politechnik Białostockiej zaprezentowała opracowane 
przez siebie roboty. 

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z infrastrukturą i funkcjonowa-
niem sieci BIAMAN, telewizji Platonoraz pokazem robotów przygotowanych przez studentów 
Politechnik Białostockiej. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek i roz-
mowy kuluarowe. 

Oddział Podkarpacki 
24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się 
czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 
połączona z obchodami rocznicy siedemdziesięciolecia polskiej informatyki. W organizację im-
prezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Pod-
karpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział 
Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matema-
tyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej 
wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie. Zorganizowane spo-
tkanie jest jedną z wielu imprez organizowanych w całym kraju. Wspólnie składają się one na 
jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i tele-
informatyki w naszym kraju.  W tym roku konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca 
najważniejsze osiągnięcia polskiej informatyki na osi czasu. Wystawę można również obejrzeć 
w postaci elektronicznej pod adresem http://70-lat-informatyki.pl/wystawa. 

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Ko-
peć. Po oficjalnym otwarciu konferencji krótkie wystąpienia wygłosili Stanisław Kruczek - Czło-
nek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospo-
darką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Józef Cebulski, prof. UR oraz Włodzimierz Marciński 
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pierwsza część wystąpień poświęcona była 
rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu jak również obchodom 70-lecia pol-
skiej informatyki. W tej części zostały wygłoszone następujące referaty:  

1. Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Sławomir Cynkar- Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackiego 

2. Powstanie komputera ENIAC, Zarys historii polskiego przemysłu komputerowego. Jerzy 
Nowak PTI 

3. System Bank krwi, Andrzej Goleń PTI. 

Po przerwie w drugiej części spotkania zostały wygłoszone następujące referaty: 
4. Światłowód, i co dalej?  Zbigniew Koper (Koła Pracowników Telekomunikacji SEP) 

5. Rozwój usług szerokopasmowych na terenach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Te-
lekomunikacyjnej OST w Tyczynie. Stanisław Flaga – Prezes OST w Tyczynie 

6. Szyfrowana i bezpieczna transmisja dla Energetyki Smart Metering/Grid –  platforma 
switchy modułowych H-500 Bitstream.  Paweł Gmur Bitstream 

Po zakończeniu prelekcji zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym bankiecie, który był oka-
zją do wymiany poglądów i kontynuacji dyskusji z prelegentami. W konferencji wzięło udział 
około 80 osób.  

 

http://70-lat-informatyki.pl/wystawa.
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Otwarcie Konferencji: Prezes SEP Oddział Rzeszowski Barbara Kopeć, Prezes PTI Oddział 
Podkapacki Marek Bolanowski 

 

Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. 
Józef Cebulski, 

 

Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

 



 

 

 
 

Strona 61 z 153 
 

 

Sławomir Cynkar- Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

 

 

Jerzy Nowak PTI 
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Wystawa historyczna 
Mobilna wystawa dotycząca historii i dorobku Informatyki w okresie 70-lecia, która jest prezen-
towana na konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przez wszystkie jed-
nostki PTI w całej Polsce.  

 

Wielka Gala 
Wystawa historyczna prezentowana była podczas Wielkiej Gali 70-lecia polskiej informatyki i 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2018 

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji 

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Marek Hołyński, Wiceprezes PTI i Przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjno-Programowego jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Krótkie wystąpie-
nie na temat mikrokomputerów i opracowanych w Polsce języków programowania wygłosił 
Jerzy Dżoga, który w latach 1972-74 brał udział w projektowaniu K-202, a od 1974 r. - jako 
Główny Konstruktor w Zakładach ERA - sprawował nadzór nad opracowaniem MERY-400. O 
realizacji systemów informatycznych wymaganych do wejścia Polski do strefy Schengen opo-
wiedział Grzegorz Bliźniuk, ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
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Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia w Polsce Systemu Informatycznego Schengen (tzw. SIS, 
Schengen Information System). Przy okazji spotkania nagrano także kilka wywiadów na temat 
innych kamieni milowych rozwoju polskiej informatyki. Materiał filmowy wkrótce opublikujemy 
na naszej stronie.  

 

 

 

Filmowe podsumowanie otwarcia wystawy historycznej w Ministerstwie Cyfryzacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=fPW9ynfudiU  

 

Konferencja „Historia i przyszłość polskiej informatyki” 
Wystawa była także prezentowana podczas konferencji wieńczącej obchody jubileuszu - „Hi-
storia i przyszłość polskiej informatyki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=fPW9ynfudiU


 

 

 
 

Strona 64 z 153 
 

 

 

 

Oddział Kujawsko-Pomorski  

Wystawa prezentowana była również w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – przy oka-
zji konferencji „Informatyka w Edukacji”. 
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Oddział Podkarpacki  

Oddział Podkarpacki PTI prezentował wystawę historyczną przy okazji regionalnych obchodów 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

 

Oddział Małopolski  
Po pierwszej sesji konferencji jubileuszowej w Krakowie (por. Rozdział 1., podpkt. „Imprezy w 
oddziałach”), Prezes Włodzimierz Marciński dokonał uroczystego otwarcia Wystawy 70-lecia 
prezentującej kamienie milowe rozwoju informatyki w kraju i w Oddziale Małopolskim PTI. Po 
Wystawie oprowadziła Anna Andraszek, jej Autorka, oraz Marek Valenta, honorowy członek 
PTI, vice-prezes Oddziału Małopolskiego PTI. 



 

 

 
 

Strona 66 z 153 
 

 

 

Oddział Lubelski - Politechnika Lubelska, Lubelskiego Festiwalu Nauki 
W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23.09.2018) Oddział Lubelski PTI zorganizował w holu 
głównym budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej 
wystawę 70 lat historii polskiej informatyki . 

Wystawę udostępnił Zarząd Główny PTI, a za jej organizację odpowiadał kolega Wojciech Ku-
lik. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem młodzieży szkolnej, studentów i pracowników Poli-
techniki Lubelskiej. Wystawa była udostępniona do dnia 2.10.2018. 

 

 

Oddział Dolnośląski  
Od 23 listopada do 5 grudnia 2018 roku, w holu Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej 
(PWr) eksponowana była wystawa pt. „Historia informatyki polskiej” współorganizowana przez 
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląski Oddział Polskiego 
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Towarzystwa Informatycznego. Wystawa została przygotowana przez Polskie Towarzystwo In-
formatyczne z okazji 70-lecia informatyki polskiej. 

 

 

Oddział Podlaski  
W Oddziale Podlaskim wystawa historyczna gościła przy okazji konferencji jubileuszowej, zorga-
nizowanej na Politechnice Białostockiej. 
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 Współorganizacja 25-lecia Olimpiady Informatycznej 

25 lat Olimpiady Informatycznej – zaproszenie 

 

W roku szkolnym 1993/1994 narodziła się najmłodsza olimpiada przedmiotowa w Polsce w ob-
szarze nauk ścisłych i przyrodniczych – Olimpiada Informatyczna. 

Olimpiada Informatyczna należy do czołówki olimpiad przedmiotowych w Polsce. O jej nau-
kowej jakości świadczą między innymi sukcesy polskich olimpijczyków w Międzynarodowej 
Olimpiadzie Informatycznej. Pod względem liczby wszystkich medali zdobytych w Międzynaro-
dowej Olimpiadzie Informatycznej (http://www.ioinformatics.org/index.shtml) Polska ze 105 
medalami zajmuje drugie miejsce w świecie po Chinach (115 medali). 

Byli uczestnicy Olimpiady Informatycznej należą do światowej czołówki młodych informatyków. 
Znajdziemy wśród nich laureatów prestiżowych grantów ERC, twórców rozwiązań sztucznej in-
teligencji pracujących w organizacji OpenAI, specjalistów zaangażowanych w oprogramowa-
nie rakiet przygotowywanych do podboju Marsa, twórców znakomicie rozwijających się pol-
skich, globalnych firm komputerowych – Codilime, Codility, RTB House, Software Mansion, Ten 
Squares Games.  

Z okazji 25-lecia Olimpiady Informatycznej na PGE Narodowym odbędzie się 17 września 2018 
roku konferencja W poszukiwaniu wyzwań – światowe sukcesy polskich informatyków. Jej głów-
nymi prelegentami będą byli uczestnicy Olimpiady Informatycznej, którzy osiągnęli międzyna-
rodowe sukcesy w życiu zawodowym: naukowym i biznesowym i których działalność ma wpływ 
na globalny rozwój informatyki i jej zastosowań.  

Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne, Komitet Główny Olimpiady Infor-
matycznej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki. Jako współorganizatorzy wydarzenie wspierają: 
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Parterami strategicznymi 
wydarzenia są: PZU i Bank Zachodni WBK. Patronat medialny objęło Polskie Radio 24, a patro-
natu honorowego udzieliły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych oraz Ministerstwo Cyfryzacji. 
Szczegóły wydarzenia i rejestracja na stronie www.25latoi.pl. Zapraszamy! 

http://www.25latoi.pl/
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Relacja z obchodów 25-lecia Olimpiady Informatycznej 
Wydarzenia związane z jubileuszem 25-lecia Olimpiady Informatycznej odbyły się 17 września 
na PGE Narodowym. Część konferencyjną pt. „W poszukiwaniu wyzwań – światowe sukcesy 
polskich informatyków” otworzył prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Komitetu Głównego 
Olimpiady Informatycznej oraz Włodzimierz Marciński, prezes Polskiego Towarzystwa Informa-
tycznego. 

Pierwsze wystąpienia należały do przedstawicieli rządu. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego Jarosław Gowin podziękował inicjatorowi Olimpiady – prof. Maciejowi Syśle oraz 
kontynuatorowi jego pracy – prof. Krzysztofowi Diksowi. 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że resort planuje większe zaangażowanie w 
ruch Olimpiady Informatycznej. Minister pogratulował zarówno członkom Komitetu Głównego 
Olimpiady, jak również nauczycielom, którzy w swoich szkołach pracują z wybitnie uzdolnioną 
informatycznie młodzieżą. 

 

Otwarcie konferencji; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy 

 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy 
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Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 

Kadrze pedagogicznej gratulował także Maciej Kopeć, Sekretarz stanu w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej. Specjalne podziękowania skierował do prof. Macieja Sysły i prezes Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego PTI Anny Beaty Kwiatkowskiej za zaangażowanie w prace nad nową 
podstawą programową nauczania informatyki. 

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Naukowej Maciej Kopeć 

 

prof. Krzysztof Diks i Włodzimierz Marciński; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy 
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Jako kolejny wystąpił prof. Maciej Sysło, który opowiedział o początkach Olimpiady Informa-
tycznej na świecie i w Polsce. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna została po raz pierw-
szy zorganizowana w 1989 roku z inicjatywy UNESCO. Pierwsze polskie rozgrywki odbyły się w 
roku szkolnym 1993/1994. Większość uczniów nie miała wtedy komputerów, brakowało także 
nauczycieli informatyki. Na początku szczególnie wiele pracy i serca w organizację Olimpiady 
włożyli: prof. Stanisław Waligórski, dr Andrzej Walat, Krzysztof Święcicki, Jerzy Dałek oraz Tade-
usz Kuran. 

 

prof. Maciej Sysło; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy 

 

Prof. Krzysztof Diks podsumował wszystkie sukcesy, które udało się osiągnąć przez 25 lat. Jed-
nym z nadrzędnych celów Olimpiady był udział w konfrontacji międzynarodowej i rywalizacja 
polskich uczniów z najlepszymi młodymi adeptami informatyki z całego świata. Sukcesy Pola-
ków w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej pokazują, że zamierzenie to udało się zre-
alizować. Wśród najlepszych polskich zawodników jest Filip Wolski, który zdobył 4 złote medale, 
Andrzej Gąsienica-Samek z 3 złotymi krążkami i 1 srebrnym, Jarosław Kwiecień i Marcin Andry-
chowicz, z których każdy przywiózł 3 złote odznaczenia. Pod względem ilości zdobytych medali 
Polska zajmuje 2. miejsce, za Chinami. Z tegorocznych rozgrywek w Japonii nasza ekipa przy-
wiozła dwa złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy.  

Sukces polskich olimpijczyków możliwy był dzięki temu, że Olimpiadę wspiera środowisko wy-
bitnych informatyków, zaangażowanych w przygotowania i pomoc uczniom. Do grona tego 
należą obecnie: prof. Jan Madey, Marcin Kubica, Piotr Sawicki, Marcin Jurdziński, Krzysztof 
Stencel, Tomasz Śmigielski, prof. Wojciech Rytter. 
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prof. Krzysztof Diks; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy 

 

Głos w kolejnej części konferencji należał do laureatów Olimpiady, którzy wzięli udział w trzech 
panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich skupiał naukowców zajmujących się najbardziej aktu-
alnymi wyzwaniami w algorytmice. Pośród panelistów byli: Paweł Gawrychowski (adiunkt w 
Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego), Tomasz Kociumaka (doktorant na Wy-
dziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), Krzysztof Onak (IBM T. J. Watson Research 
Center), Marcin Pilipczuk (adiunkt w Instytucie Informatyki UW) oraz Piotr Sankowski (profesor 
w Instytucie Informatyki UW). Omawiano nowe modele obliczeń, który są konieczne w związku 
z ogromna ilością przetwarzanych obecnie danych różnego typu, często rozproszonych. 

Tematem przewodnim drugiego panelu były szanse i zagrożenia rozwoju nowych metod kom-
puterowych, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Dyskusję prowadzili: Marek 
Cygan (adiunkt w Instytucie Informatyki UW), Tomasz Czajka(SpaceX), Karol Kurach (Google 
Brain), Tomasz Waleń (adiunkt w Instytucie Informatyki UW), Filip Wolski (OpenAI). Paneliści 
stwierdzili, że postęp w uczeniu maszynowym odbywa się teraz w bardzo szybkim tempie, co 
pozwoliło na zrealizowanie celów wcześniej nieosiągalnych. 

W trzecim panelu dyskusyjnym uczestniczyli laureaci Olimpiady Informatycznej, którzy założyli 
własne firmy działające w sektorze informatycznym: Andrzej Gąsienica-Samek (Altinea), Grze-
gorz Jakacki (Codility), Piotr Niedźwiedź (CodiLime), Maciej Popowicz(Nasza klasa, Ten Square 
Games), Marcin Skotniczy (Software Mansion). Wszyscy podkreślali, że udział w zawodach dał 
im ogromną pewność siebie i przekonanie, że mogą rywalizować z najlepszymi na świecie. 
Ważne było także nawiązanie kontaktu z innymi młodymi adeptami informatyki, co procento-
wało potem we wspólnie realizowanych projektach. 
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Panel I - W poszukiwaniu wyzwań w algorytmice; od lewej: Piotr Sankowski, Marcin Pilipczuk, 
Tomasz Kociumaka, Paweł Gawrychowski, Krzysztof Onak; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy 

 
Panel II - Szanse i zagrożenia nowych metod informatycznych; od lewej: Tomasz Czajka, Karol 
Kurach, Filip Wolski, Tomasz Waleń, Marek Cygan 

 
Panel III - Korporacja to nie wszystko - olimpijczyku, spróbuj swoich szans we własnym biznesie; 
od lewej: Andrzej Gąsienica-Samek, Piotr Niedźwiedź, Maciej Popowicz, Grzegorz Jakacki 
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Konferencję zamknęła dyskusja przedstawicieli firm i instytucji wspierających wydarzenie na 
temat miejsca kobiet w informatyce oraz tworzenia odpowiednich warunków pracy w Polsce 
dla wybitnych specjalistów. W panelu wzięli udział: Ryszard Chudy(Manager Centrum Zarzą-
dzania Aplikacjami Bankowymi, Santander Bank Polska), Bogusław Dębski (Radca Ministra, 
Departament Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji), Cezary Dubnicki (właściciel i 
prokurent 9LivesData), Mariola Różańska-Kałużny(Dyrektor ds. Dostarczania Rozwiązań IT, 
Grupa PZU), Michał Sierakowski (Dyrektor ds. Rozwoju IMB Systems), Krzysztof Silicki (p.o. Dyrek-
tora NASK). 

 

Panel IV - podsumowujący; od lewej: Krzysztof Silicki, Michał Sierakowski, Mariola Różańska-
Kałużny, Cezary Dubnicki, Bogusław Dębski, Ryszard Chudy, prof. Krzysztof Diks 

 

Statuetki 25-lecia olimpiady informatycznej 
Po konferencji przewidziano uroczystą kolację. Na początku gali Podsekretarz stanu w Minister-
stwie Cyfryzacji Wanda Buk wręczyła statuetki osobom, które znacząco przyczyniły się do roz-
woju olimpiady informatycznej. Wśród laureatów znaleźli się: Szymon Acedański, Iwona Buj-
nowska, Ireneusz Bujnowski, Piotr Chrząstowski-Wachtel, Krzysztof Diks, Czesław Drozdowski, 
Lech Duraj, Andrzej Dyrek, Alina Gościniak, Grzegorz Herman, Paweł Idziak, Tomasz Idziaszek, 
Henryk Kawka, Monika Kozłowska-Zając, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Krzysztof Loryś, Anna 
Beata Kwiatkowska, Jan Madey, Dawid Matla, Mirosław Mortka, Rafał Nowak, Małgorzata Pie-
karska, Adam Polak, Włodzimierz Raczek, Jakub Radoszewski, Wojciech Rytter, Krzysztof Sten-
cel, Hanna Stachera, Maciej M. Sysło, Michał Szuman, Ryszard Szubartowski, Maciej Ślusarek, 
Joanna Śmigielska, Andrzej Walat, Tomasz Waleń, Stanisław Waligórski, Iwona Waszkiewicz. 

Odrębne wyróżnienia przygotowano dla wszystkich tych, których działania przyczyniły się do 
tworzenia pozytywnego wizerunku polskich informatyków w świecie. Statuetki z rąk Dyrektora 
Generalnego Służby Zagranicznej MSZ Macieja Szymańskiego oraz Prezesa PTI Włodzimierza 
Marcińskiego odebrali: prof. Krzysztof Diks, Filip Wolski, Tomasz Czajka, Piotr Sankowski, Maciej 
Popowicz. Wyróżnienie to otrzymał także prof. Jan Madey. 
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Na scenie od lewej: Włodzimierz Marciński, Wanda Buk oraz Maciej Szymański 

Obchody jubileuszowe zorganizowało Polskie Towarzystwo Informatyczne, Komitet Główny 
Olimpiady Informatycznej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki. Współorganizatorami konferen-
cji było Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych oraz 
Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami strategicznymi byli: PZU oraz Santander Bank Polska. Jako 
partnerzy wspierający w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: 9LivesData, Deloitte, IBM, 
NASK, RTBHouse, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Sektorowej Rada ds. Kompetencji Infor-
matyka oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. 

Materiały filmowe 
W trakcie wydarzenia nakręcono wiele wywiadów z olimpijczykami, przedstawicielami rządu i 
firm; są one dostępne na kanale PTI na YoyTube’ie: https://www.youtube.com/watch?v=IqpH-
YVtJP0&list=PLH48o9F54OU6oeBnbgAKY7bfr470gu7lB  

 Odznaki PTI 

(Z Regulaminu wręczania odznak) 
Odznaka PTI jest wyróżnieniem nadawanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego - na wniosek Prezesa, członkom Towarzystwa. Potwierdzeniem nadania odznaki 
PTI jest legitymacja oraz dyplom. 

Odznaka PTI ma formułę trójstopniową: 
 odznaka brązowa - przyznawana członkom z min. 5 letnim stażem, 
 odznaka srebrna - przyznawana członkom z min 10 letnim stażem, 
 odznaka złota - przyznawana członkom z min. 15 letnim stażem. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IqpH-YVtJP0&list=PLH48o9F54OU6oeBnbgAKY7bfr470gu7lB
https://www.youtube.com/watch?v=IqpH-YVtJP0&list=PLH48o9F54OU6oeBnbgAKY7bfr470gu7lB
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Wręczenie odznak podczas Wielkiej Gali ŚDSI 2019 
Wyróżniono osoby, które szczególnie przyczyniły się do sukcesu obchodów 70-lecia polskiej in-
formatyki. Srebrne odznaki PTI przyznano: Tomaszowi Komorowskiemu, Markowi Bolanow-
skiemu, Marianowi Bubakowi, Wojciechowi Kiedrowskiemu, natomiast brązowe – Annie Andra-
szek i Tomaszowi Kulisiewiczowi. 

 

 

Wręczenie odznak podczas posiedzenia ZG 
Przedświątecznemu posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbyło się 16 grudnia 2019 r., towa-
rzyszyła uroczystość wręczenia odznak PTI przyznanych na mocy uchwały nr 071/XIII/19. Są to 
wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych członków naszego Stowarzyszenia.  

 Z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego złotą odznakę odebrali: wiceprezes Janusz Dorożyń-
ski i członkini Prezydium Beata Ostrowska. Srebrna odznaka trafiła na ręce Wojciecha Kulika – 
członka Zarządu Oddziału Lubelskiego oraz Krystyny Pełka-Kamińskiej – Dyrektor Generalnej PTI.  

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/U-ZG-071-XIII-19_z_2019-09-14_wp_ws._nadania-odznaki_PTI.pdf
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Wręczenie odznak podczas jubileuszu 35-lecia Oddziału Małopolskiego 
PTI 
Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręczył odznaki najbardziej zasłużonym członkom oddziału. 
Złota odznaka PTI została przyznana kol. Jackowi Niwickiemu. Srebrne odznaki odebrali z rąk 
Prezesa: kol. Marian Bubak, kol. Witold Rakoczy, kol. Anna Zygmunt, kol. Małgorzata Żabińska-
Rakoczy. 

 

 Projekt PoLAND of IT masters 

Informacja prasowa 
Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy współudziale wielu wybitnych osób świata informatyki 
w naszym kraju, zrealizowało na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt o na-
zwie „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli 
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o informatykach, polskiej żyle złota”. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wy-
sokim potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w światowej klasy specjalistów 
w dziedzinie algorytmiki i programowania – czyli najbardziej obecnie poszukiwanych kwalifika-
cjach w cyfrowym świecie.  Mamy o czym mówić i z czego być dumni. 

Chcemy budować wizerunek mądrego, kreatywnego i twórczego Polaka. Jakiś czas temu 
przypisano Polsce slogan „creative tension”. Mylę, że znakomicie pasuje on do środowiska in-
formatyków polskich. Jesteśmy twórczy, lubimy improwizować, nie boimy się przeciwności i wy-
zwań dla których zawsze znajdujemy właściwe rozwiązania. 

Projektem, który dziś jest kierowany do Polskiej dyplomacji, chcemy uruchomić szersze i długo-
falowe działania na rzecz pozycji zawodu informatyka / twórcy rozwiązań w świecie cyfrowym 
w biznesie, nauce, edukacji, administracji, medycynie, rozrywce …. na każdym polu aktywno-
ści. 

Produktami projektu są materiały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich informaty-
ków oraz ich wspaniałe osiągnięcia w międzynarodowej rywalizacji na zawodach, konkursach 
oraz olimpiadach informatycznych ale także  w dziedzinach budowy oraz wykorzystywania na-
rzędzi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, rozszerzonej rzeczywistości czy gier kompu-
terowych.  

Przygotowaliśmy publikacje i materiały w postaci folderu informacyjnego oraz  zestawu wideo 
opisujące osiągnięcia polskich informatyków oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora 
technologii cyfrowej. Folder, film i spoty, jak wspomniałem, będą wykorzystywane przez zespoły 
promocji polskich placówek za granicą. Udostępniamy je dziś także wszystkim. 

Spaja cały projekt jego logo oraz hasło „PoLAND of IT masters”.  

Naszym projektem chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, głównie wśród spe-
cjalistów pracujących w firmach z sektora IT, jako naturalnych ambasadorów tej akcji. Dlatego 
też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc dystrybucji stworzonych przez nas materiałów 
na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych – włączenie się do inicjo-
wanego przedsięwzięcia. To nasze środowisko i budujmy jego powszechny, pozytywny wizeru-
nek. 

Więcej informacji oraz pozostałe materiały prasowe: https://landofitmasters.pl/#dla-mediow 

#polandofitmasters, #PLIT, #PLITM 

 

Opis projektu 
Twórzmy pozytywny wizerunek Polaka w świecie. Okazją do podjęcia tej inicjatywy otworzył 
nam konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Dyplomacja publiczna.  

W ramach tego konkursu Polskie Towarzystwo Informatycznie realizuje projekt o nazwie „Od 
polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o infor-
matykach, polskiej żyle złota”. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim 

https://landofitmasters.pl/#dla-mediow
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potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w światowej klasy specjalistów w dzie-
dzinie algorytmiki i programowania ale także szerzej pojętych twórców cyfrowej rzeczywistości 
– czyli najbardziej obecnie poszukiwanych kwalifikacji w świecie. Produktami projektu są mate-
riały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich informatyków oraz ich wspaniałe osią-
gnięcia w dziedzinie budowy oraz wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia ma-
szynowego, rozszerzonej rzeczywistości, gier komputerowych oraz innych topowych trendów IT. 
Pokażemy, że sukcesy, które od ponad 26 lat odnoszą młodzi Polacy w olimpiadach informa-
tycznych, mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym czy innych zawodach, nie są 
przypadkiem a następstwem polskiej szkoły matematycznej oraz stworzenia polskiej szkoły al-
gorytmiki i programowania. 

Oferujemy do wykorzystania przez zespoły promocji polskich placówek za granicą, ale nie tylko 
– także przez nas, materiały informacyjno-promocyjne w postaci tekstowej (foldery w językach 
polskim oraz angielskim) jak i w formie wideo (film, spoty) przedstawiające  osiągnięcia infor-
matyków polskich oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora technologii cyfrowej. Stwo-
rzone zostało logo promocji oraz hasło -  PoLAND of IT masters. Jesteśmy przekonani, że nasze 
przedsięwzięcie stanowić będzie początek szerszego ruchu. Chcemy aby było kontynuowane 
i pokazywało wiele znanych i mniej znanych osiągnięć jakie są udziałem polskich informatyków 
i polskich firm sektora IT.  

Cieszymy się, że nasz projekt wspiera wiele wspaniałych osób. Wypowiadają się w nim m.in. 
profesorowie Jan Madey, Krzysztof Diks, Marek Hołyński, Joanna Przegalińska czy Krzysztof Loryś; 
prezesi  Adam Góral, Janusz Filipiak, Adam Kiciński, Maciej Popowicz, Tomasz Stachowicz, Grze-
gorz Miechowski, Jakub Michalski;  zwycięzcy wielu olimpiad i mistrzostw w programowaniu An-
drzej Gąsienica-Samek, Mark Cygan, Krzysztof Onak, Jarosław Kwiecień, Tomasz Czajka czy 
Filip Wolski. O powodach tworzenia w Polsce centrów rozwojowych wypowiadają się przedsta-
wiciel Intela Victor Canseco oraz Googla Ewa Maciaś. 

 

PoLAND of IT masters – projekt PTI w konkursie MSZ 

 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/baner_min-2.png
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Polskie Towarzystwo Informatycznie realizuje w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 
2019” projekt o nazwie „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i pro-
gramowania – czyli o informatykach, polskiej żyle złota”. Jego celem jest wsparcie promocji 
Polski jako kraju o wysokim potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w świa-
towej klasy specjalistów w dziedzinie algorytmiki i programowania – czyli najbardziej obecnie 
poszukiwanych kwalifikacji w cyfrowym świecie.  

 

Produktami projektu będą materiały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich infor-
matyków oraz ich wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie budowy oraz wykorzystywania narzędzi 
sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, rozszerzonej rzeczywistości oraz gier komputero-
wych. Pokażemy, że sukcesy, które od ponad 26 lat odnoszą polscy programiści w olimpiadach 
informatycznych, mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym czy innych zawodach, 
nie są przypadkiem a następstwem polskiej szkoły matematycznej oraz stworzenia polskiej 
szkoły algorytmiki i programowania. 

Przygotujemy do wykorzystania przez zespoły promocji polskich placówek za granicą materiały 
tekstowe (folder) jak i w formie wideo (film, spoty) przedstawiające  osiągnięcia informatyków 
polskich oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora technologii cyfrowej. W ramach pro-
jektu, będziemy utrzymywać bieżący kontakt z zainteresowanymi placówkami doradzając w 
zakresie skutecznego wykorzystywania przekazywanych materiałów informacyjnych i promo-
cyjnych. Hasło promocyjne projektu, które będziemy także niezależnie wykorzystywali 
brzmi  PoLAND of IT masters. Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie będzie kontynuo-
wane i pokazywać będzie wiele znanych i mniej znanych osiągnięć jakie są udziałem polskich 
informatyków i polskich firm sektora IT. 

Wspomniany powyżej folder informacyjny jest już gotowy. Pokazuje on główny kontekst prze-
kazu skupiający się na ludziach IT.  Będzie wkrótce udostępniony w wersjach polskiej i angiel-
skiej. 
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Nagrania rozpoczęliśmy 4 września od wizyty w firmie Atinea, założonej przez olimpijczyków – 
Andrzeja Gąsienicę-Samka (drugi z lewej) i Tomasza Stachowicza (trzeci z lewej). Ekipa filmowa 
nagrywa wywiad z Aleksandrą Przegalińską.  

 

Aktualnie trwa praca nad materiałami w postaci wideo, do wykorzystania w sieci placówek, a 
także w sieciach społecznościowych. Zgodzili się w nich wziąć udział tak wspaniałe i powszech-
nie znane osoby jak m.in.: Jan Madey, Krzysztof Diks, Marek Hołyński, Aleksandra Przegalińska, 
Adam Góral, Janusz Filipiak, Adam Kiciński, Andrzej Gąsienica-Samek, Filip Wolski, Marek Cy-
gan, Tomasz Stachowicz, Maciej Popowicz. Nagrane zostaną wypowiedzi osób kierującymi 
polskimi ośrodkami rozwojowymi firm Intel, Google i prawdopodobnie IBM. Pokażemy kilka 
szczególnie kreatywnych firm z obszaru gier oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. 

Zakończenie projektu planowane jest w październiku, ale już dziś apeluje do naszego środowi-
ska o aktywne wsparcie już nie tylko samego projektu, ale jego konsekwentnego kontynuowa-
nia. Jestem przekonany, że nie jest nam wszystkim obojętny wizerunek Polaka w świecie. Na-
szym celem jest pokazywanie, że istnieje w nas potencjał intelektualny pozwalający tworzyć 
niezwykłe rzeczy – szczególnie w obszarze technologii cyfrowej. 

 

Projekt „PoLAND of IT masters” 

 

Twórzmy pozytywny wizerunek Polaka w świecie. Okazją do podjęcia tej inicjatywy otworzył 
nam konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Dyplomacja publiczna. 

W ramach tego konkursu Polskie Towarzystwo Informatycznie realizuje projekt o nazwie „Od 
polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o infor-
matykach, polskiej żyle złota”. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim 
potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w światowej klasy specjalistów w dzie-
dzinie algorytmiki i programowania ale także szerzej pojętych twórców cyfrowej rzeczywistości 
– czyli najbardziej obecnie poszukiwanych kwalifikacji w świecie. Produktami projektu są mate-
riały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich informatyków oraz ich wspaniałe osią-
gnięcia w dziedzinie budowy oraz wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia ma-
szynowego, rozszerzonej rzeczywistości, gier komputerowych oraz innych topowych trendów IT. 
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Pokażemy, że sukcesy, które od ponad 26 lat odnoszą młodzi Polacy w olimpiadach informa-
tycznych, mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym czy innych zawodach, nie są 
przypadkiem a następstwem polskiej szkoły matematycznej oraz stworzenia polskiej szkoły al-
gorytmiki i programowania. 

Oferujemy do wykorzystania przez zespoły promocji polskich placówek za granicą, ale nie tylko 
– także przez nas, materiały informacyjno-promocyjne w postaci tekstowej (foldery w językach 
polskim oraz angielskim) jak i w formie wideo (film, spoty) przedstawiające  osiągnięcia infor-
matyków polskich oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora technologii cyfrowej. Stwo-
rzone zostało logo promocji oraz hasło –  PoLAND of IT masters. Jesteśmy przekonani, że nasze 
przedsięwzięcie stanowić będzie początek szerszego ruchu. Chcemy aby było kontynuowane 
i pokazywało wiele znanych i mniej znanych osiągnięć jakie są udziałem polskich informatyków 
i polskich firm sektora IT. 

Cieszymy się, że nasz projekt wspiera wiele wspaniałych osób. Wypowiadają się w nim m.in. 
profesorowie Jan Madey, Krzysztof Diks, Marek Hołyński, Joanna Przegalińska czy Krzysztof Loryś; 
prezesi  Adam Góral, Janusz Filipiak, Adam Kicińsk, Maciej Popowicz, Tomasz Stachowicz, Grze-
gorz Miechowski, Jakub Michalski;  zwycięzcy wielu olimpiad i mistrzostw w programowaniu An-
drzej Gąsiennica-Samek, Mark Cygan, Krzysztof Onak, Jarosław Kwiecień, Tomasz Czajka czy 
Filip Wolski. O powodach tworzenia w Polsce centrów rozwojowych wypowiadają się przedsta-
wiciel Intela Viktor Canseco oraz Googla Ewa Maciaś. 

Więcej o samym projekcie na stronach PIT oraz www.landofitmasters.pl 

Spotkanie prasowe projektu „PoLAND of IT masters” 

 
 
Projekt „PoLAND of IT masters” został oficjalnie zainaugurowany podczas spotkania praso-
wego, które odbyło się dzisiaj (30 października) w siedzibie PTI. Uczestników powitała Beata 
Sołtys z Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka. Prezes Włodzimierz Marciński przedsta-
wił genezę pomysłu – wynikającą z przekonania o tym, że Polska jest krajem ludzi mądrych – 
świetnych specjalistów, doskonale wykształconych informatyków, którzy tworzą wyjątkowe roz-

http://www.landofitmasters.pl/
https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/prezes.jpg
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wiązania w kraju i na świecie. W taki właśnie sposób chcemy, aby o Polsce mówiono zagra-
nicą. Projekt jest bowiem realizowany w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych pt. „Dyplomacja publiczna 2019”.  

 
Uczestnicy spotkania 

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy filmy promocyjne, które będą wykorzystywane przez 
placówki zagraniczne: spoty tematyczne oraz główny film prezentujący sukcesy młodych wy-
bitnych informatyków, którzy deklasują rywali w międzynarodowych zawodach programistycz-
nych. Prof. Jan Madey podkreślił wysokie miejsce Polaków w rankingach uwzględniających 
osiągnięcia programistyczne. Opowiedział także o tym, jak przebiega droga zawodowa pol-
skich olimpijczyków i jak zmieniły się przez ostatnie 25 lat rozgrywki Akademickich Mistrzostw 
Świata w Programowaniu Zespołowym. 

 
prof. Jan Madey 
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Przygotowany przez nas materiał pokazuje także, że wyjątkowy potencjał intelektualny prze-
kłada się na rozwój rodzimych firm softwarowych (np. Asseco, Comarch), a także producen-
tów gier. Wiele światowych koncernów (np. Intel i Google) otwiera w naszym kraju centra ba-
dawczo-rozwojowe – właśnie dlatego, że może liczyć na kadrę świetnie wykształconych spe-
cjalistów. Na spotkaniu Ewa Maciaś z Google’a opowiadała o tym, jak inspirujące są spotkania 
z uczestnikami Olimpiady Informatycznej i Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu 
Zespołowym. 

 

Ewa Maciaś, Engineering Director, Google  

 

PTI  będzie kontynuowało podjęte działania na rzecz budowy wizerunku polskiego informatyka 
i w najbliższym czasie przedstawi w tej sprawie dalsze propozycje. Uznajemy bowiem, że nasz 
cel jest wspólny dla całego środowiska.  

Wszystkie materiały promocyjne dostępne są na stronie: https://landofitmasters.pl. Zapraszamy 
do zapoznania się z nimi i promocji idei „PoLAND of IT masters”.  

 

 

https://landofitmasters.pl/
https://landofitmasters.pl/
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Materiały drukowane i filmowe 
Wszelkie materiały wytworzone w ramach projektu dostępne są na stronie: https://landofitma-
sters.pl/. Filmy zgromadzone są także na kanale PTI na YouTube’ie: https://www.you-
tube.com/watch?v=KcP_GKCx6PU&list=PLH48o9F54OU4AyX4vxuLt5tML-BdtHNys  

 

 

 

https://landofitmasters.pl/
https://landofitmasters.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=KcP_GKCx6PU&list=PLH48o9F54OU4AyX4vxuLt5tML-BdtHNys
https://www.youtube.com/watch?v=KcP_GKCx6PU&list=PLH48o9F54OU4AyX4vxuLt5tML-BdtHNys
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Spotkanie przedstawicieli polskich firm IT w MSZ 
Spotkanie dotyczące możliwości biznesowych dla polskich firm IT w kontekście projektów pro-
wadzonych przez organizacje międzynarodowe zostało zorganizowane przez PTI oraz MSZ 28 
lutego. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i środowisk skupieni wokół Polskiej Izby Informa-
tyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), So-
ftware Development Association Poland (SoDA) oraz fundacji Startup Poland. 

 

Zebranych przywitał Dyrektor Wojciech Ponikiewski z Departamentu Współpracy Ekonomicznej 
MSZ. Prezes PTI Włodzimierz Marciński w wystąpieniu otwierającym zaznaczył, że ta inicjatywa 
jest naturalną kontynuacją projektu „PoLAND of IT masters”, który promuje Polskę jako kraj ludzi 
twórczych, kolebkę doskonałych informatyków. Poza wybitnymi jednostkami powinniśmy także 
pokazywać to, co stworzyli na gruncie biznesu, czyli polskie firmy z sektora ICT – podkreślił Prezes 
Włodzimierz Marciński. Gotowość do współpracy w zakresie promocji oferty rodzimych produ-
centów przy okazji działań dyplomatycznych zadeklarował Artur Wiza, Przewodniczący Rady 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem przetargów i kon-
kursów organizowanych przez międzynarodowe organizacje – głównie ONZ i Bank Światowy. 
Możliwości te zaprezentowała Beata Pich z Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz 
Małgorzata Ignatowicz, ekspert UKE i oficer łącznikowy Banku Światowego w Polsce. Pula środ-
ków przeznaczona na rozmaite projekty w instytucjach międzynarodowych jest znacząca – 
tylko ONZ wydaje rocznie ponad 18 mld dolarów. Udział polskich firm w realizacji zlecanych 
przedsięwzięć jest na razie niewielki. Wyprzedzają nas w tym względzie m.in. takie kraje, jak 
Słowacja, Litwa czy Ukraina. Ważnymi aspektami rozpoczęcia współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi jest przestrzeganie procedur formalnych, ale także nawiązanie porozu-
mień z innymi podmiotami i networking. Operacyjnie ogłaszanie ofert i zgłoszenia oferentów 
obsługiwane są przez  portal  https://www.ungm.org/; znaleźć tam można także bazę wiedzy 
oraz statystyki dotyczące zrealizowanych już projektów. 

Przedstawiciele MSZ zadeklarowali gotowość zorganizowania w przyszłości webinarium doty-
czącego bardziej szczegółowych aspektów procedury konkursowej i przetargowej. Ustalono, 
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że współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana pomiędzy przedstawicielami wszystkich 
podmiotów uczestniczących w spotkaniu. 
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2. Konkursy 

 Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki 

Edycja 2017 
Uroczystość wręczenia nagród Laureatom XXXIV 
Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace 
magisterskie z informatyki odbyła się 12.01.2018 r. w 
Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej. Pierw-
szą nagrodę otrzymał mgr Bartłomiej Dudek z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego za pracę pt. „Edit Distance be-
tween Unrooted Trees in Cubic Time”, której promo-
torem był dr Paweł Gawrychowski. Drugie miejsce w 
konkursie zdobyła mgr Małgorzata Gałązka z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, która zgłosiła do konkursu 
pracę pt. „Ekspandery w schematach odświeżania 
kodowania liniowego odpornych na ataki fizyczne”. 
Trzecie miejsce ex aequo przyznano: mgr. Radosła-
wowi Piórkowskiemu (Uniwersytet Warszawski), mgr. 
inż. Michałowi Janczykowskiemu (Akademia Górni-
czo-Hutnicza), mgr inż. Magdalenie Papiernik (Poli-
technika Gdańska), mgr. Jakubowi Sygnowskiemu, 
mgr. inż. Tomaszowi Świstakowi (Politechnika Wro-
cławska). 

Komisja Konkursowa pracowała w składzie: prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodni-
czący), prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Huzar, prof. ndzw. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ndzw. dr hab. Jakub Swacha oraz 
doc. dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz). Po raz pierwszy w tej edycji do recenzowania prac 
on-line wykorzystano nowy system informatyczny opracowany przez zespół w składzie: mgr 
Hanna Mazur (kierownik projektu), Mikołaj Nowak, Kamil Raczycki, Filip Szenborn (studenci Wy-
działu Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej). 

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który 
powitał laureatów i ich rodziny, promotorów, recenzentów oraz gości. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. Prezes Oddziału Dolnośląskiego prof. Lech Madeyski, członkowie Rady Naukowej PTI, w 
tym przewodniczący Rady prof. Zdzisław Szyjewski z Oddziału Zachodniopomorskiego, człon-
kowie i sympatycy Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawiciele prasy. 

Przewodniczący Zygmunt Mazur pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił 
rangę konkursu i jego 34-letnią ciągłość - jest on bowiem nieprzerwanie organizowany od 1984 
roku. Następnie sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, przewodniczący jury 
Zygmunt Mazur wręczył dyplomy laureatom, a Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTI Lech Ma-
deyski – przekazał nagrody ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i firmę Mo-
bilo A. Kraik. 
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W dalszej części Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, 
swoim promotorom i rodzinom. Następnie swoje gratulacje nagrodzonym przekazał prof. Lech 
Madeyski, zapraszając ich na koniec do wstąpienia w szeregi członków PTI. Przewodniczący 
Sekcji Przyszłości PTI Adrian Kapczyński z Oddziału Górnośląskiego poprosił laureatów o włą-
czenie się w inicjatywę związaną z 70-leciem polskiej informatyki, której owocem ma być cy-
frowa książka na temat informatyki przyszłości. Na zakończenie głos zabrał prof. Cezary Orłow-
ski wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI, który pogratulował laureatom i promotorom uzy-
skanych nagród, a organizatorom - doskonałego przygotowania konkursu. 

Organizację wydarzenia – oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego i firmy Mobilo - – 
wspierała także firma Huzar-Software, która jest autorem oprogramowania do obsługi celnej..  

Edycja 2018  
W piątek 18.01.2019 r. w Hotelu Jana Pawła II we Wro-
cławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i 
wręczenia nagród Laureatom XXXV Ogólnopolskiego 
Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informa-
tyki. 

Nagrodzeni:  

 I nagroda  
mgr inż. Patryk Gliszczyński – Deep Autoencoders for 
Unsupervised Image Segmentation in Optical Coher-
ence Tomography, Politechnika Poznańska, Wydział In-
formatyki, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec 
 II nagroda  
– mgr Mikołaj Marciniak – Konstrukcja grafu o zada-
nym ciągu uogólnionych stopni wierzchołków, Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matema-
tyki i Informatyki, promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło– 
mgr inż. Bartosz Prusak 

– Multi-objective Search for Comprehensible and Efficient Rule Ensembles, 
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, promotor: prof. dr hab. inż. Roman Sło-
wiński 

 III nagroda  
– mgr inż. Michał Krok –Quantum Walks in Image Segmentation, Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Infor-
matyki, promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz 

 Wyróżnienie 
– mgr inż. Bartłomiej Grochal – Tensor Networks Approach to Simulating Continuous-
Time Stochastic Automata Networks, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informa-
tyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki, promotor: dr inż. Katarzyna Ry-
cerz– mgr inż. Edyta Kuk – Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania pro-
cesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki 
Stosowanej, promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza,– mgr inż. Tomasz Rewak – Analiza 
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sieci transportowych na przykładzie problemu relokacji rowerów miejskich, Politech-
nika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej, 
promotor: dr inż. Piotr Bródka.  

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. 

W drugiej części uroczystości Prezes PTI wręczył Medale 70-lecie polskiej informatyki Zbignie-
wowi Huzarowi i Lechowi Madeyskiemu, którzy nie odebrali ich podczas Wielkiej Gali w maju 
2018 r. 

Prezes PTI wręczył także Statuetki 70-lecie polskiej informatyki Eugeniuszowi Bilskiemu, Andrze-
jowi Niemcowi i Zbigniewowi Szpunarowi. 

Szczegółowa relacja z uroczystości dostępna jest na stronie: http://pti.wroc.pl/html/ 

 

http://pti.wroc.pl/html/
https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/DSC_0701-Marciniak-II-nagroda-Kopia.jpg
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2019 
20 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXXVI Konkursu na najlepsze 
prace magisterskie z informatyki. 

Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał: 

 mgr inż. Piotr Bielak za pracę pt. Incremental lear-
ning techniques for embedding of temporal graphs 
wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział In-
formatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obli-
czeniowej; promotor: dr inż. Tomasz Kajdanowicz).  

Komisja Konkursowa przyznała dwie drugie na-
grody w wysokości po 4.000 zł, które otrzymali:  

 mgr inż. Maksymilian Mika za pracę pt. The Frobe-
nius and factor universality problems of the free mo-
noid on a finite set of words wykonaną w Uniwersy-
tecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informa-
tyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Marek Szy-
kuła),  
 mgr inż. Michał Jóźwiak za pracę pt. Deep neural 
Hawkes process model for dynamic network gene-
ration and prediction wykonaną w Politechnice 

Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej; 
promotor: dr inż. Tomasz Kajdanowicz).  

Trzecią nagrodę w wysokości 3.500 zł otrzymał: 

 mgr inż. Marek Kamiński za pracę pt. Opracowanie modelu i systemu do symulacji ru-
chu pojazdu uprzywilejowanego wykonaną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie (Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowa-
nia; promotor: dr inż. Krzysztof Małecki).  

Cztery równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali: 

 mgr inż. Piotr Kicki za pracę pt. Algorytmizacja ruchu inteligentnych pojazdów przegu-
bowych w obecności ograniczeń konfiguracyjnych i wejść sterujących wykonaną w 
Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Automatyki i Robotyki; promotor: 
dr hab. inż. Maciej Michałek),  

 mgr inż. Maciej Kocot i mgr inż. Anna Kolonko za pracę pt. Multigoal Committee Selec-
tion wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Informatyki, Elektroniki i Teleko-
munikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr hab. inż. Piotr Faliszewski),  

 mgr inż. Maciej Rapacz za pracę pt. Reconstruction of Complex Flow Networks Based 
on Analysis of Biological Structures wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział 
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: prof. dr hab. 
inż. Witold Dzwinel),  
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 mgr Radosław Serafin za pracę pt. Efficient algorithms for some problems related to 
longest increasing subsequence wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział 
Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Paweł Gawrychowski).  

 

2020 
Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłosiło XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace 
magisterskie z informatyki.  

W konkursie mogą brać udział absolwenci wyższych 
uczelni w Polsce (również obywatele innych krajów), 
których prace dyplomowe dotyczą informatyki i zo-
stały obronione w okresie od 1 października 2019 r. 
do 30 września 2020 r. 

Prace należy zgłaszać do konkursu przez stronę 
https://kpm.pti.org.pl/, najpóźniej do 10 października 
2020 r. 

 

  

 

 

 

 

 

https://kpm.pti.org.pl/
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 Konkurs na najlepszą polską książkę informatyczną roku 

2017 
Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Infor-
matyczną 2017 roku na swoim posiedzeniu 16 września 2017 r. w Rzeszowie dokonała wyboru 
laureatów tegorocznej edycji.  

W kategorii publikacji naukowych zdecydowano o odstąpieniu od przyznania zarówno na-
grody głównej, jak i wyróżnień.  

W kategorii publikacji edukacyjnych przyznano trzy równorzędne wyróżnienia dla:  

 Michała BARTYZELA za książkę pt. „Getting Things Programmed. Droga do efektywno-
ści”, Helion, Gliwice 2016; 

 Karola KORCZAKA i Marka MELANIUKA za książkę pt. „Algorytmika w analizach gospo-
darczych i społecznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016; 

 Macieja M. SYSŁY za książkę pt. „Algorytmy”, Helion, Gliwice 2016. 

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!  

2018 
W dniu 29 listopada 2018 r., w gmachu łódzkiego Instytutu Europejskiego odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną 
Roku 2018. 

Nagrodę główną w kategorii podręczników zdobył Marcin Szeliga za książkę „Data science i 
uczenie maszynowe” (wydawnictwo PWN). Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Jerzego 
Grębosza za książkę „Opus magnum. C++11”, która ukazała się nakładem wydawnictwa He-
lion. W kategorii książek naukowych przyznano wyróżnienie dla Kesry Nermenda za „Metody 
analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji”; książka została wydana 
przez PWN. 

2019 
14 września 2019 r. w Białymstoku, na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Głównego PTI odbyło się wrę-
czenie nagród laureatom tegorocznej edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego 
na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku.   

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Infor-
matyczną 2019 roku na swoim posiedzeniu 16 maja 2019 r. w Warszawie dokonała wyboru lau-
reatów tegorocznej edycji. 

W kategorii publikacji popularnonaukowych i podręczników nagrodę główną przyznano 
książce Tomasza Idziaszka, Krzysztofa Diksa, Jakuba Łąckiego i Jakuba Radoszew-
skiego pt. Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadań wydanej przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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Zdecydowano także o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla książek: Trendy cywili-
zacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata autorstwa Jacka Janow-
skiego wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Cyberkolonializm. Poznaj świat 
cyfrowych przyjaciół i wrogów autorstwa Krzysztofa Gawkowskiego wydanej przez wydawnic-
two Helion.  

W kategorii publikacji naukowych Kapituła Konkursu zdecydowała o odstąpieniu od przyzna-
nia nagrody głównej. Przyznano jedno wyróżnienie: dla książki Karola Kuczery pt. Wirtualizacja 
organizacji wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. 

2020 
Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Infor-
matyczną 2020 roku na swoim posiedzeniu 27 maja 2020 r. dokonała wyboru laureatów tego-
rocznej edycji. 

W kategorii podręczników i książek popularnonaukowych nagrodę główną zdobyła 
książka  „Praktyczne uczenie maszynowe” autorstwa Marcina Szeligi, wydana przez Wydaw-
nictwo Naukowe PWN. W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia – dla pozycji: „Opus 
magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17” autorstwa Jerzego Grębosza (Wydawnictwo 
Helion) oraz „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod red. Stanisława Wryczy i 
Jacka Maślankowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN). 

W kategorii książek naukowych nie przyznano nagrody głównej. Wyróżnienie otrzymała 
książka: „Cyfrowe Państwo. Uwarunkowania i perspektywy” autorstwa Marcina Kowalczyka, 
wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Dodatkowo, nie mogąc nagrodzić w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego książki 
wydanej przez to samo Towarzystwo, a jednocześnie mając na uwadze niezwykłe znaczenie 
tej publikacji dla polskiej informatyki, Kapituła zadecydowała o uhonorowaniu Dyplomem 
Uznania pozycji „Polska Informatyka: Zarys historii” autorstwa Marka Hołyńskiego. 
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 Nagrody Edukacyjne OP2TINE 

Konkurs realizowany był przez Oddział Podlaski PTI, Koło w Białymstoku.  

Celem przyznawania Nagrody jest m.in.: 
 uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej  

i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego, 
 promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki. 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: 
 Indywidualna – za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania na-

rzędzi TIK w dydaktyce; 
 Instytucjonalna – za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki 

 i e-edukacji. 

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: 
 Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu; 
 Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie). 

2019 
Podczas regionalnej konferencji Podlaskie EDUInnowacje, 19.10, zostały wręczone Nagrody 
Edukacyjne Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Nagroda Eduka-
cyjna OPPTINE 2019 objęta była honorowym patronatem Marszałka Woj. Podlaskiego. 

Pełne zestawienia laureatów i wyróżnionych. 

Kategoria Indywidualna: 

Laureaci: 
 Dorota Mozyrska – Politechnika Białostocka 
 Wiesława Suchocka – IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku 

Wyróżnienia: 
 Joanna Teresa Bagińska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO 
 Arkadiusz Bogdan – Zespół Szkół w Niećkowie 
 Tomasz Kuźmierowski – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
 Sławomir Mruk – Szkoła Podstawowa w Kleszczelach 
 Paweł Tadejko  – Politechnika Białostocka 

Kategoria instytucjonalna: 

Laureat: 
 Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP 

Wyróżnienia: 
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 
 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO 
 Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach 
 Technikum programistyczne INFOTECH 
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 Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku 

Nagrody wręczali: 
 Zdzisław Babicz, Krzysztof Cwalina – wiceprezesi Oddziału Podlaskiego Polskiego Towa-

rzystwa Informatycznego 
 Waldemar Grądzki – przewodniczący koła białostockiego PTI 

 

W załączeniu fotografie (autor Rafał Michałowski) 

 

Fot. 1. Laureaci i wyróżnieni w kategorii indywidualnej. Od lewej. Wyróżnieni: Joanna Teresa 
Bagińska i Paweł Tadejko, Zdzisław Babicz – przewodniczący Jury, laureatka – Wiesława Suchocka 

 

Fot. 2. Laureaci i wyróżnieni w kategorii indywidualnej. Od lewej. Laureatka Dorota Mozyrska, 
Wyróżnieni: Joanna Teresa Bagińska i Paweł Tadejko, Zdzisław Babicz – przewodniczący Jury, 
laureatka – Wiesława Suchocka 
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Fot. 3. Laureaci i wyróżnieni w kategorii instytucjonalnej: Laureaci – druga od lewej dyr. 
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego – Agnieszka Aleksiejczuk, trzecia – Bożena 
Ignatowska 

 Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego kon-
kursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Polska edy-
cja konkursu jest organizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, Wydział Matematyki i In-
formatyki UMK oraz firmę Learnetic SA. 

 

Laureatów Konkursu w 2019 r. (w kategorii Skrzat) prezentuje Anna Beata Kwiatkowska, prezes 
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI 
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 Nagroda im. W. Lipskiego 

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczą-
cych (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy 
polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla 
młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę 
mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie prze-
kroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów 
wychowawczych) i są związani z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w 
dziedzinie informatyki. 

2017 
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 12 października 2017 w budynku Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który 
powitał przedstawicieli współorganizatorów konkursu, gości z Politechniki Śląskiej, a także lau-
reatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat. 

Prof. Krzysztof Apt, jeden z inicjatorów Nagrody i przyjaciel Witolda Lipskiego, wspomniał postać 
patrona Nagrody i przypomniał początki powstania konkursu. 

Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Na-
grody w tym roku i ogłosił laureata tegorocznego konkursu: Jakuba Nalepę z Politechniki Ślą-
skiej. Dyplom wręczył prof. Włodzimierz Marciński - prezes Polskiego Towarzystwa Informatycz-
nego. Gratulował laureatowi sukcesów naukowych i życzył wytrwałości w pracy. 

Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie Jakuba Nalepy na temat swoich zainte-
resowań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucyjnego uczenia maszynowego. 

Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz 
pogratulować laureatowi i porozmawiać o planach naukowych. 
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2018 
Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 4 października 2018 w budynku Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który 
powitał przedstawicieli współorganizatorów oraz sponsorów konkursu, a także laureatów, te-
gorocznych i tych z poprzednich lat. 

Patrona Nagrody, Witolda Lipskiego, wspominał prof. Andrzej Tarlecki, honorowy przewodni-
czący Rady Nagrody. Przypomniał dwa spotkania: w 1978, kiedy jako student trzeciego roku 
miał zajęcia z Witkiem Lipskim, oraz w 1984, gdy był na wyjeździe w Paryżu, gdzie pracowali 
wtedy Krzysztof Apt i Witold Lipski. Niestety plany wspólnego spotkania w Polsce, w Instytucie 
Podstaw Informatyki, nie dały się zrealizować - Witold Lipski zmarł w 1985. 
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Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Na-
grody w tym roku i ogłosił zwycięzców tegorocznego konkursu: laureatem został Tomasz Ko-
ciumaka z Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżnienie otrzymała Róża Goścień z Politechniki 
Wrocławskiej. Dyplomy wręczali: Jacek Kacprzyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informa-
tycznego, oraz Jacek Forysiak, wiceprezes zarządu Atende - sponsora tegorocznej edycji kon-
kursu. 

Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie Tomasza Kociumaki na temat swoich za-
interesowań naukowych dotyczących algorytmów i struktur danych do przetwarzania tekstów. 

Ostanią częścią uroczystości był poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału. Była to okazja, 
by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować zwycięzcom i porozmawiać o planach 
naukowych. 
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2019 
Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 10 października 2019 w budynku Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie otworzył przewodniczący 
Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który powitał przedstawicieli współorga-
nizatorów oraz sponsorów konkursu, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat. 

Patrona Nagrody, Witolda Lipskiego, wspominał prof. Krzysztof Apt. Opowiedział jak poznali się 
w 1983 roku w Paryżu, gdzie Witold Lipski przyjechał na Uniwersytet Paris-Sud i o jego nagłej 
śmierci w 1985 roku. Następnie przypomniał jak wśród polskich informatyków pracujących za-
granicą powstał pomysł, żeby w dwudziestą rocznicę śmierci utworzyć nagrodę dla młodych 
informatyków pracujących w Polsce. Pierwsza edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego odbyła 
się w 2005; w tym roku konkurs o Nagrodę przeprowadzono po raz piętnasty. 

Prof. Krzysztof Diks przyniósł ze sobą książkę Witolda Lipskiego "Kombinatoryka dla Programi-
stów". Przypomniał, że Witold Lipski nie tylko pięknie opowiadał o algorytmach i dowodzeniu 
ich poprawności, ale też chętnie programował. 

Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Na-
grody w tym roku i ogłosił zwycięzców tegorocznego konkursu. Laureatem został Michał Wło-
darczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżnienie otrzymał Stanisław Jastrzębski z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Dyplomy wręczali: Leszek Pacholski - przewodniczący Rady Nagrody, 
Włodzimierz Marciński - prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Jacek Forysiak - 
wiceprezes zarządu Atende, sponsora tegorocznej edycji konkursu. 

Najważniejszą częścią uroczystości były wystąpienia Michała Włodarczyka i Stanisława Ja-
strzębskiego na temat swoich zainteresowań naukowych. Michał Włodarczyk mówił o algoryt-
mach aproksymacyjnych, algorytmach parametryzowanych i złożoności drobnoziarnistej. Sta-
nisław Jastrzębski mówił o sieciach neuronowych.  

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału. Była to oka-
zja, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować zwycięzcom i porozmawiać o pla-
nach naukowych. 
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 Konkurs Młodych Mistrzów 

2017 
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Forum Młodych Mistrzów odbyła się dzisiaj, 18 grud-
nia w gmachu Ministerstwa Cyfryzacji. Konkurs – przeznaczony dla studentów i doktorantów – 
został zorganizowany już po raz 9. w ramach Forum Teleinformatyki.  

Uroczystość otworzył Bolesław Szafrański, profesor Wojskowej Akademii Technicznej i członek 
Komitetu Honorowego Forum Teleinformatyki. Życzył laureatom, aby w ciągu swojego rozwoju 
zawodowego nadal nie obawiali się podejmować twórczego ryzyka, które prowadzi do inno-
wacyjnych rozwiązań.  

Wyniki konkursu ogłosił Witold Wieteska, przewodniczący Jury. Nagrodę główną zdobyła pre-
zentacja Piotra Morawieckiego i Piotra Sakrajdy z Instytutu Matematycznego PAN pt. „Projekt 
PRISM – aspekty matematyczne analizy dużych strumieni danych”. Oddział Mazowiecki PTI 
przyznał zwycięzcom voucher uprawniający do bezpłatnego udziału w konferencji FedCSIS 
2018 lub 2019. Zespół Piotra Morawieckiego i Piotra Sakrajdy otrzymał także drugie wyróżnienie 
– Nagrodę Prezesa PTI „Poza horyzont…” – dla pracy, która najbardziej wykracza w przyszłość.  

Nagrodę w kategorii „Najlepsza prezentacja w zakresie informatyzacji administracji publicznej” 
– objętej patronatem Ministerstwa Cyfryzacji – otrzymał Michał Andrzejczak z Wojskowej Aka-
demii Technicznej. Podczas konkursu przedstawił opracowanie dotyczące metody ukrywanie 
danych w chmurze na potrzeby administracji publicznej. Nagroda Głównego Inspektora Da-
nych Osobowych przypadła Oldze Dzięgielweskiej za opracowanie pt. „Anonimizacja, tokeni-
zacja, szyfrowanie – jak odtworzyć nieodtwarzalne dane”. Fundacja Rozwoju Informatyki przy-
znała „Nagrodę dla pracy o największym pierwiastku algorytmicznym”. Uhonorowany został 
nią zespół w składzie: Alicja Kucyk, Krzysztof Kawa, Piotr Olesiejuk, Maria Dolniak, który przygo-
tował opracowanie dotyczące zastosowania mechanizmu blockchain w energetyce. Na-
groda przewodniczącego Jury za najlepiej wygłoszoną prezentację przyznana została Micha-
łowi Kuleszko za prelekcję pt. „Hoopify”. System kryjący się pod tą nazwą pomaga skrócić czas 
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obsługi klientów restauracji i został opracowany przez zespół, w skład którego oprócz prele-
genta weszli: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Piotr Kumorek, Aneta Małecka.  

Laureaci przedstawili kolejno wyniki swoich prac w krótkich prezentacjach. Następnie przed-
stawiciele Forum Teleinformatyki oraz patroni poszczególnych nagród uroczyście wręczyli wy-
różnienia. Oficjalną cześć spotkania zamknęło wystąpienie Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, 
która pogratulowała laureatom. Wspomniała także o projekcie otwartego, federacyjnego sys-
temu informatycznej infrastruktury, na którym – według projektu Ministerstwa Cyfryzacji –opie-
rać ma się Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Po przemówieniu Pani Minister i zakoń-
czeniu oficjalnej części uroczystości goście przeszli do rozmów kuluarowych.  
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Edycja 2018  

 
Nagrodę Prezesa PTI „Poza horyzont…” dla Piotra Szczepańczyka odebrał dr hab. inż. Andrzej 
Chojnacki, prof. WAT; od lewej przed ekranem stoją: Witold Wieteska, Bolesław Szafrański, 
Włodzimierz Marciński, Marek Zagórski, Andrzej Chojnacki 

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Młodzi Mistrzowie, który organizowany jest w 
ramach Forum Teleinformatyki nastąpiło 11 marca w Ministerstwie Cyfryzacji. Spotkanie otwo-
rzył prof. Bolesław Szafrański, który zapowiedział odświeżenie formuły konkursu w roku 2020. 
Przewodniczący Jury – Witold Wieteska – przypomniał nazwiska laureatów nagród wyłonio-
nych podczas XXIV Forum Teleinformatyki. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję zapo-
znać się z projektami zwycięzców. 

Nagrodę Główną – Rady Programowej i Oddziału Mazowieckiego PTI –  zdobył zespół z Woj-
skowej Akademii Technicznej w składzie: Filip Głowacki, Sylwia Sławińska i Piotr Witowski. Stu-
denci opracowali model aplikacji Nerve, przeznaczonej do monitorowania stanu dzieci cho-
rych na epilepsję. Zwycięzcy otrzymali m.in. voucher na bezpłatny udział w konferencji Fed-
CSIS, który w imieniu Oddziału Mazowieckiego PTI wręczył Tomasz Kulisiewicz. 

Dwie Nagrody Specjalne –  Ministra Cyfryzacji oraz Narodowego Banku Polskiego – zostały przy-
znane studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej: 
Oskarowi Jabłońskiemu, Patrycji Kogut oraz Adrianowi Mirowskiemu. Pod opieką dra Krzysztofa 
Krzywdzińskiego opracowali oni aplikację do nauki programowania PixBlocks. Wprowadza on 
w tajniki kodowania młodsze dzieci dzięki programowaniu blokowemu, a starszym uczniom po-
maga opanować język Python. 

Nagroda Prezesa PTI „Poza horyzont…” przypadła Piotrowi Szczepańczykowi z Wojskowej Aka-
demii Technicznej za opracowanie dotyczące wykrywania działań dezinformacyjnych w sieci. 
W imieniu laureata wyróżnienie odebrał dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. WAT. 

https://pixblocks.com/
https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Poza-horyzont-1.jpg
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W kategorii „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym” zwyciężył Piotr Morawiecki, 
który przygotował wzór symulacji efektywności pozyskiwania energii z biomasy. Natomiast za 
najlepszy występ oratorski uznano wystąpienie Piotra Żarnowskiego o aplikacji Drogowskaz. 

Spotkanie zakończyło wystąpienie Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, który podkreślił zna-
czenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla rozwoju gospodarki. 

  

 

Edycja 2019  
Wczoraj, 29 stycznia 2020 r., w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród laureatom konkursu Młodych Mistrzów, który odbywa się w ramach Forum Teleinforma-
tyki. Do finału zakwalifikowano 53 prace, z których 10 zaprezentowano podczas jubileuszowej, 
XXV edycji Forum. 

Nagrodę główną oraz Nagrodę Specjalną Fundacji Rozwoju Informatyki otrzymali studenci Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza – Bartosz Chyży, Michał Jankun i Patrycja Kogut. Opracowali 

https://aplikacjadrogowskaz.pl/
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oni aplikację MealHint, która służy do optymalizacji zakupów w sieciach fast food. Jej wersja 
produkcyjna jest już dostępna dla użytkowników telefonów z Androidem. Jedną z nagród dla 
zwycięzców był voucher na konferencję FedCSIS, który wręczył Prezes Oddziału Mazowiec-
kiego PTI Marcin Paprzycki. 

 
Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręcza nagrodę w kategorii "Poza horyzont..." 

 

 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski gratuluje laureatom konkursu  

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/Marcinski.jpg
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Prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki (z prawej) wręcza zwycięzcom voucher na 
konferencję FedCSIS  

W kategorii „Poza horyzont…” przyznano Nagrodę Specjalną Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. Trafiła ona do Andżeliki Domańskiej i Beaty Kakareko, które zaprezentowały 
pracę „Planetarium VR”. Aplikacja ich autorstwa pozwala oglądać ciała niebieskie i ich ruch 
z pomocą gogli rzeczywistości virtualnej. Jury konkursu nagrodziło studentki Politechniki War-
szawskiej także w kategorii najlepiej wygłoszonej (w sensie oratorskim) prezentacji. 

Potrójną nagrodę – Ministra Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego oraz NASK-u – zdobyli 
studenci Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Katarzyna Dmowska, Grzegorz 
Pelc, Jan Piotrowski, Konrad Radomiński, Rafał Świąder, Wawrzyniec Święcicki oraz Dawid Wi-
śniak. Stworzona przez nich gra edukacyjna pozwala w prosty i ciekawy sposób uczyć zasad 
związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. 

 

Studenci UKSW przedstawiają aplikację edukacyjną  
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Wśród wyróżnionych znalazł się także Mateusza Rzemieniewski  z Wojskowej Akademii Technicz-
nej, którego praca „Demonstrator systemu routingu w sieci VANET” uzyskała Nagrodę Spe-
cjalna Prezesa Atende Software. Wyróżnienie Specjalne firmy T-Mobile trafiło do studentów Po-
litechniki Warszawskiej – Piotra Filarskiego i Piotra Niedzieli – za pracę „Smart Bin – system zarzą-
dzania inteligentnymi miejskimi pojemnikami na odpady”.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 
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3. Konferencje 

 FedCSIS 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) jest coroczną 
konferencją naukową organizowaną przez PTI (bezpośrednio za jej przygotowanie odpowiada 
Oddział Mazowiecki PTI). Konferencja FedCSIS była organizowana w formie „multikonferencji”, 
czyli serii niezależnych konferencji, warsztatów i sympozjów, z własnymi międzynarodowymi ko-
mitetami programowymi. W roku 2016, w celu zwiększenia „umiędzynarodowienia” konferencji, 
zmieniona została formuła organizacji konferencji na: „rok w Polsce, rok za granicą”. W związku 
z reformą szkolnictwa wyższego, konferencja FedCSIS w edycji 2019 rozpoczęła kolejny, ewo-
lucyjny, cykl przemian. Tym razem celem jest wejście do Australijskiego rankingu CORE, który 
jest podstawą oceny konferencji. W tym celu formuła multikonferencji została przekształcona 
w konferencję składającą się ze ścieżek (ang. track) oraz sesji technicznych. Sesje techniczne 
przejęły role poprzednio organizowanych konferencji, warsztatów i sympozjów. Po raz pierwszy 
konferencja w nowej formule miała być zorganizowana w 2020 r. W związku z zagrożeniem 
epidemicznym konferencja odbędzie się w trybie zdalnym. 

2017  
FedCSIS  w 2017 r. po raz pierwszy odbył się poza granicami Polski, w czeskiej Pradze. Jak zwykle 
organizatorzy przygotowali wiele ścieżek tematycznych .Pierwsza z nich – Advances in Artificial 
Intelligence and Applications (AAIA) – dotyczyć będzie badań w dziedzinie sztucznej inteligen-
cji i jej zastosowań. Poza licznymi warsztatami tematycznymi zaplanowano także kolejną edy-
cję konkursu Data Mining Challenge. W tym roku zadaniem uczestników jest stworzenie algo-
rytmu, który pozwoliłby maszynie na grę w Hearthstone: Heroes of Warcraft. Autorzy najlep-
szych prezentacji (w kategorii studentów i pracowników naukowych) otrzymają nagrodę im. 
prof. Zdzisława Pawlaka, której sponsorem jest Oddział Mazowiecki PTI.  

Drugi blok tematyczny – Computer Science & Systems (CSS) – stanowi forum wymiany myśli w 
sferze informatyki technicznej i systemów informatycznych, obejmując zarówno kwestie bliskie 
inżynierii, jak i zagadnienia związane z oprogramowaniem. Zaplanowano warsztaty m.in. z kryp-
tografii, algorytmów oraz programowania z ograniczeniami.  

Kolejna ścieżka tematyczna – International Conference on Innovative Network Systems and 
Applications (iNetSApp) – poświęcona będzie technologiom sieciowym, w tym problemom 
bezpieczeństwa i prywatności oraz internetowi rzeczy.  

Osobny blok tematyczny przewidziano dla inżynierii oprogramowania i wytwarzania oprogra-
mowania – m.in. na potrzeby internetu rzeczy, mikrousług czy systemów cyberfizycznych. Na-
tomiast w ramach ścieżki Information Technology for Management, Business & Society (IT4MBS) 
odbędą się warsztaty dotyczące zastosowań informatyki w zarządzaniu, biznesie oraz edukacji.  

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji, a adresowanym do doktorantów będzie Doctoral 
Symposium on Recent Advances in Information Technology. Młodzi adepci nauki będą mogli 
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zaprezentować swoje prace przed bardziej doświadczonymi kolegami. Przewidziano także za-
jęcia, które pozwolą zgłębić zasady poprawnego prowadzenia badań i pisania artykułów na-
ukowych.  

Przedstawione podczas konferencji materiały z kategorii "regular paper" i "short paper" publi-
kowane są w wydawanym przez PTI czasopiśmie "Annals of Computer Science and Information 
Systems" (ACSIS) oraz umieszczane w prestiżowej bibliotece cyfrowej IEEE Xplore Digital Library, 
na zasadzie "non-exclusive copyright". Teksty przechodzą następnie proces indeksowania przez 
najważniejsze agencje rankingowe, w tym w Clarivate Web of Science (poprzednio Thomson 
Reuters Web of Science), co oznacza przyznanie 15 punktów MNiSW. Materiały indeksowane 
są także w SCOPUS, DBLP, EconBase i innych bazach. Warto podkreślić, że autorzy nie mają 
możliwości publikacji bez prezentacji materiału podczas konferencji. Ponadto, jako osobne 
tomy ACSIS ukazują się FedCSIS Communication Papers i FedCSIS Position Papers.  

Podczas konferencji przewidziano wykłady zaproszonych gości (key-note speakers). Jako 
pierwszy wystąpi Jan Vitek (Northeastern University, USA), który przedstawi język programowa-
nia R. Stał się on bardzo popularnym narzędziem zarówno w naukach społecznych, jak i przy-
rodniczych, uniezależniając pracowników akademickich od płatnych pakietów statystycz-
nych.  

Zbigniew Michalewicz z firmy Complexica (oraz University of Adelaide) opowie o zastosowaniu 
sztucznej inteligencji do analiz dużych zbiorów danych. Informacje pozyskane tą drogą są uży-
wane przez firmy m.in. do zwiększenia sprzedaży.  

Kolejny wykład zaproszony – autorstwa Giancarlo Guizzardiego (Federal University of Espírito 
Santo) – dotyczyć będzie zmiany reprezentacji materialnej pojęć ontologicznych na ich cy-
frowe odpowiedniki. Przykładem takiego zjawiska w przypadku środków płatniczych jest pro-
ces zastępowania banknotów i monet przez dane z internetowego konta bankowego.  

Peter Palensky, z Delft University of Technology, wprowadzi uczestników konferencji w tematykę 
inteligentnych sieci energetycznych, które umożliwiają elastyczne zarządzanie dostawami, za-
sobami i ich wykorzystaniem. Sieci te, w połączeniu z odbiornikami energii, tworzą bardzo skom-
plikowane systemy cyberfizyczne.  

Ostatniego dnia konferencji wystąpi Marjan Mernik ze słoweńskiego Uniwersytetu Maribor-
skiego oraz University of Alabama. Opowie o dziedzinowych językach programowania, które 
pozwalają na bardziej efektywne tworzenie oprogramowania.  

Poza wydarzeniami konferencyjnymi zaplanowano także liczne atrakcje towarzyszące – im-
prezę integracyjną w historycznych Praskich Wodociągach, oraz uroczystą kolację. Uczestnicy 
konferencji będą mogli również wziąć udział w zwiedzaniu Pragi, XIV-wiecznego zamku 
Karlštejn oraz browaru Pilsner Urquell.  

https://annals-csis.org/
https://annals-csis.org/
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2018 
Miejscem organizacji ósmej edycji międzynarodowej multikonferencji naukowej FedCSIS (9-12 
września 2018 r.) był Poznań. Odbyły się 24 sesje tematyczne, w tym m.in. sympozjum dokto-
ranckie. W konferencji wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących uczelnie oraz działy 
badawczo-rozwojowe firm z 42 krajów, które zaprezentowały ponad 190 artykułów nauko-
wych. 

Zaproszeni prelegenci nie zawiedli także w tym roku. Jako pierwszy, drugiego dnia konferencji, 
wystąpił Jan Bosch – profesor Chalmers University of Technology, Gothenburg (Szwecja). W 
swoim wykładzie pod tytułem „Towards a Digital Business Operating System” omówił główne 
kierunki rozwoju informatyki w biznesie. Należy podkreślić naprawdę wysoki poziom prezentacji 
oraz świetną interakcję prelegenta z publicznością. Następnie zagadnienie neurokognitywistyki 
przybliżył prof. Włodzisław Duch – UMK (Polska). W prezentacji na temat „Neurocognitive infor-
matics for understanding brain functions” przedstawił najnowsze osiągnięcia w badaniach nad 
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sposobem działania mózgu człowieka oraz ich możliwych zastosowaniach. Okazuje się, że nie 
tylko udało się opracować sposób „czytania w myślach” (możliwe jest odtworzenie obrazu 
twarzy, o której myślał lub śnił badany człowiek), ale też możliwe jest precyzyjne wpływanie na 
percepcję i reakcje mózgu. 

Trzeciego dnia konferencji prof. Rory V. O’Connor, Dublin City University, (Irlandia) wygłosił wy-
kład “Demystifying the World of ICT Standardisation: An Insiders Viewpoint”, w którym przeko-
nywał o zaletach standaryzacji w IT. Następnie Mehmet Aksit, University of Twente (Holandia), 
zaprezentował wykład “The Role of Computer Science and Software Technology in Organizing 
Universities for Industry 4.0 and Beyond”. Przedstawił liczne zachodzące zmiany w gospodarce 
(związane z zachodzącą ewolucją 4.0) oraz ich konsekwencje dla świata IT. Wskazał m.in. jakie 
zmiany powinny zostać wprowadzone w edukacji, by nadążyć za nowymi trendami. 

 

 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/4_2-Kopia.jpg
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2019 
W 2019 r. konferencja FedCSIS odbyła się w Lipsku. Tradycyjnie już konferencja proponowała 
słuchaczom kilka równoległych ścieżek tematycznych, zawierających wykłady, warsztaty oraz 
seminaria. Sesje specjalistyczne pozwoliły zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z zakresu: 
sztucznej inteligencji (AI) i jej zastosowań, internetu rzeczy (IoT), informatyki technicznej, inżynierii 
oprogramowania, technologii sieciowych, analizy danych, obliczeń numerycznych, kryptogra-
fii, przetwarzania języka naturalnego, multimediów. 

W ramach obrad odbyło się też kilka sesji plenarnych, podczas których uczestnicy mogli wysłu-
chać wykładów głównych prelegentów. Wygłosili je: 

 Enrique Alba (University of Málaga): Intelligent Systems for Smart Cities 
  Francisco Herrera (University of Grenada): Deep Data and Big Learning: More quality 

data for better knowledge 
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 Markus Stocker, Sören Auer (Leibniz University of Hannover): From Linked Data to Cog-
nitive Data 

  George Spanoudakis (University of London): Cyber security risks: Comprehensive miti-
gation through technical, contractual and financial mitigation mechanisms 
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 KKIO 

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowani (KKIO) to obecnie najstarsza polska seria kon-
ferencji poświęcona inżynierii oprogramowania. Organizowana od końca lat 90. odbywała się 
zawsze pod egidą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Celem KKIO 2016 jest stymulowa-
nie badań i promocja współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, biznesowymi oraz przed-
stawicielami administracji. 

2017 
W 2017 roku Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego był organizatorem 
XIX edycji konferencji KKIO. Konferencja odbyła się w dniach 14 do 16 września 2017 roku w 
Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Ze strony Oddziału Podkarpackiego prace koordynowane 
były przez Marka Bolanowskiego, Andrzeja Paszkiewicza oraz Bartosza Pawłowicza. Za kwestie 
merytoryczne związane z konferencją odpowiadał Komitet Programowy oraz Komitet Steru-
jący, a ich prace koordynowane były przez prof. Lecha Madeyskiego i prof. Piotra Kosiuczenko. 
W organizację konferencji w roli współorganizatorów włączyły się również następujące jed-
nostki badawczo-naukowe: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Ka-
tedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Inżynierii Oprogramowania 
Komitetu Informatyki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz Instytut Systemów Informatycznych WAT. 

Zagadnienia naukowe poruszane w ramach konferencji były związane w głównej mierze z in-
żynierią oprogramowania i systemami czasu rzeczywistego, a tegoroczne hasło konferencji 
brzmiało: “Research makes good praxis – praxis stimulates research”. Podczas konferencji go-
ścinne wykłady wygłosili Alexander Egyed z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu oraz Tracy 
Hall z londyńskiego Brunel University. Prof. Egyed poświęcił wykład metodom skutecznej współ-
pracy w zespole projektantów oprogramowania oraz możliwości ponownego wykorzystania 
wypracowanych wcześniej rozwiązań. Z kolei Tracy Hall przedstawiła zasady tworzenia wiary-
godnego modelu przewidywania uszkodzeń (Defect Prediction Model), który ma szansę spraw-
dzić się w środowisku biznesowym. 

Prezentacje zgłoszone na konferencję zostały przypisane do 10 sesji tematycznych. Zaplano-
wano bloki wystąpień dotyczące m.in. modeli i języków programowania oraz przykładów ich 
zastosowań. Osobne sesje poświęcone będą zagadnieniom związanym z inżynierią systemów 
i oprogramowania oraz metodykom zarządzania tworzeniem aplikacji. Organizatorzy dołożyli 
starań, aby w każdej sesji prezentowane były zarówno wyniki badań naukowych, jak i przy-
kłady wdrożeń. Oprócz sesji wypełnionych prezentacjami zaplanowano dodatkowo warsztaty 
– m.in. na temat wykorzystania chmury Azure, platformy tworzenia gier Unity3D oraz specyfiki 
tworzenia oprogramowania na potrzeby branży medycznej. Szczegółowy program wystąpień, 
warsztatów oraz imprez stowarzyszonych jest dostępny na stronie konferencji 
http://kkio.pti.org.pl/2017/pl/harmonogram/. 

W ramach konferencji zgłoszono 64 referaty, które poddane zostały procesowi recenzji. Prace 
które uzyskały pozytywne recenzje zostały zakwalifikowane do publikacji w jednym z trzech 
wydawnictw: 

http://kkio.pti.org.pl/2017/pl/harmonogram/
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 Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering. 
Redakcja naukowa: Lech Madeyski, Piotr Kosiuczenko, Wydawnictwo Springer w ra-
mach serii wydawniczej Studies in Computational Intelligence 

 Software Engineering Research for the Practice. Redakcja naukowa: Piotr Kosiuczenko, 
Lech Madeyski, Mirosław Ochodek, Andrzej Paszkiewicz, Seria: Zeszyty Rady Naukowej 
PTI 

 Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych 
zastosowań. Redakcja naukowa: Lech Madeyski, Piotr Kosiuczenko, Marek Bolanowski, 
Seria: Zeszyty Rady Naukowej PTI 

W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informa-
tycznego. 

W ramach konferencji została zorganizowana wystawa kół naukowych Politechniki Rzeszow-
skiej oraz firm, które włączyły się w organizację konferencji. Finansowo i organizacyjnie konfe-
rencję wsparły dwie firmy Asseco Poland i SoftSystem oraz Urząd Miasta Rzeszowa. Konferencja 
została objęta patronatem honorowym przez: Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Mar-
kowskiego. 

Łącznie z warsztatami w konferencji uczestniczyło około 100 osób. Dla uczestników konferencji 
została zorganizowana wycieczka podczas której mieli oni możliwość zwiedzania kompleksu 
pałacowego w Łańcucie. Dla uczestników konferencji zorganizowany został również uroczysty 
bankiet w trakcie którego odbył się koncert zespołu Karczmarze. 
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2018 
XX Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, KKIO’18, odbyła  się 27-29 września 2018 r. 
w Pułtusku. Za jej organizację odpowiadał Oddział Mazowiecki PTI, we współpracy z Wydzia-
łem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziałem Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej. Partnerami wydarzenia były takie jednostki jak: IEEE PS Computer Society Chap-
ter oraz Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk. 

Motto  konferencji w 2018 r. to: „Inżynieria oprogramowania systemów: badania i praktyki”. 

 

2019 
Organizatorem KKIO w 2019 r. był Oddział Podlaski PTI. Obrady odbywały się na terenie Poli-
techniki Białostockiej. Hasło przewodnie tej edycji brzmiało: „Integrating Research and Prac-
tice in Software Engineering” 

 
Politechnika Białostocka, fot. Paweł Tadejko, http://kkio.pti.org.pl/2019/galery/ 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/95C5339-2_resize.jpg
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 TERW 

Organizowana cyklicznie przez Koło PTI w Białymstoku (Oddział Podlaski) konferencja Techno-
logie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW) poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce 
przetwarzania i analizy danych w szczególności z zakresu nauk technicznych, medycznych i 
społecznych. Jest ona współorganizowana wraz z trzema białostockimi uczelniami: Politech-
nikę Białostocką (Wydział Informatyki), Uniwersytetem w Białymstoku (Katedra Logiki, Informa-
tyki i Filozofii Nauki) oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (Zakład Statystyki i Informa-
tyki Medycznej). 

 Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym 

Konferencja "Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym" była przedsięwzięciem realizo-
wanych w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2016-2018.  

I edycja wydarzenia miała charakter stacjonarny i zgromadziła w sali konferencyjnej Minister-
stwa Rozwoju w Warszawie, około 100 osób reprezentujących przede wszystkim sektor pu-
bliczny. W gronie prelegentów znaleźli się członkowie PTI będący ekspertami w zakresie cyber-
bezpieczeństwa. Przedstawili szerokie spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem te-
leinformatycznym. Szczegóły dotyczące pierwszej edycji konferencji można znaleźć pod adre-
sem: https://www.bdwsp.pl/i-edycja-bdwsp/. 

2017  
W II edycji konferencji – w 2017 r. – wzięło udział także około 100 osób, ale tym razem możliwy 
był także udział zdalny. Ta edycja wydarzenia była poświęcona przygotowaniom do wdroże-
nia nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

Pierwsze wystąpienie przedstawił dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Omówił on przy-
gotowywaną ustawę, która będzie miała na celu wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej 
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

Jako kolejny głos zabrał adwokat Xawery Konarski z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspól-
nicy. Wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów pierwszych wdrożeń RODO w administra-
cji publicznej, w których Kancelaria uczestniczyła.  

Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów) omówił nowe zo-
bowiązanie, który ciążyć będzie na administratorach w przypadku przeprowadzania ryzykow-
nych operacji na danych. Rozporządzenie unijne nakłada w takich sytuacjach obowiązek wy-
konania uprzedniej oceny skutków planowanych procedur dla ochrony danych. Do operacji 
ryzykownych zaliczane są m.in. te prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii.  

Następnie wszyscy uczestnicy mieli możliwość zgłaszania pytań – za pośrednictwem platformy 
www.sli.do – dotyczących procedur kontroli przetwarzania danych. Odpowiadał na nie To-
masz Soczyński, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki GIODO.  

https://www.bdwsp.pl/i-edycja-bdwsp/
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Podczas kolejnej części obrad Joanna Karczewska z ISACA Warsaw zaprezentowała rozwiąza-
nia prowadzące do wdrożenia RODO, wypracowane przez francuski inspektorat ds. ochrony 
danych osobowych. Mecenas Roman Bieda omówił konsekwencje naruszenia rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych – sankcje karne oraz mechanizm postępowania przygotowaw-
czego, który nakłada konieczność wykazania braku zaniedbań na administratora oraz pod-
miot przetwarzający.  

 

 
Adrian Kapczyński, prezes Oddziału Górnośląskiego PTI - organizator i prowadzący konferencję  
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Xawery Konarski, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy  

 
Tomasz Soczyński, GIODO - odpowiada na pytania uczestników  

 
Joanna Karczewska, ISACA Warsaw  



 

 

 
 

Strona 126 z 153 
 

 

Roman Bieda, Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych  

2018 
III edycja konferencji obejmowała trzy cząstkowe wydarzenia: prekonferencję w Katowicach, 
konferencję w Warszawie oraz postkonferencję w Internecie. Tematem przewodnim konferen-
cji była ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej. . Trzecia edycja, 
podobnie jak dwie poprzednie edycje, cieszyła się sporą frekwencją. Szczegóły dotyczące 
trzeciej edycji można znaleźć pod adresem: https://www.bdwsp.pl/iii-edycja-bdwsp/. 

 

 

Ostatnia edycja konferencji dała podstawę pod ugruntowanie nowej nazwy cyklu – "Bez-
pieczna przyszłość cyfrowego świata", szczegóły przedstawiamy w osobnym punkcie poniżej. 

https://www.bdwsp.pl/iii-edycja-bdwsp/
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 Bezpieczna przyszłość cyfrowego Świata 

 

Konferencja „Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata” – która odbyła się 16 maja 2019 r. w 
ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego– okazała się bardzo 
ciekawym forum wymiany informacji o najnowszych trendach w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa. 

Na początku Adrian Kapczyński podsumował zmiany w zakresie cyfryzacji, które dokonały się 
na przestrzeni ostatnich 15 lat i przedstawił nowe obszary istotne dla cyberbezpieczeństwa – w 
tym internet rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję (AI) i różnorakie działania w mediach społecz-
nościowych. Problematykę związaną ze sztuczną inteligencja rozwinął Janusz Żmudziński – pre-
zentując jej zastosowanie zarówno do wykonywania ataków, jak i obrony przed nimi. 

 



 

 

 
 

Strona 128 z 153 
 

 

 

Bolesław Szomański z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaprezentował najnowsze zmiany 
w zakresie standardów cyberbezpieczeństwa, które zostaną wprowadzone po kwietniowej 
konferencji w Tel Awiwie Podkomitetu ISO SC27. Mechanizm konteneryzacji oraz jego związek 
z bezpieczeństwem informacji zaprezentował  Aleksander Czarnowski, Prezes AVET Informa-
tion and Network Security sp. z o.o. 
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Dwie duże prezentacje miały naturę bardziej techniczną i dotyczyły konkretnych narzędzi do 
walki z cyberprzestępcami. Robert Dąbroś przedstawił system Fidelis Deception – który umożli-
wia przejście do strategii ofensywnej wobec przestępców. Zamiast czekać na ataki i je wykry-
wać – proponuje zastawianie w sieci pułapek, które są nieodróżnialne od prawdziwych zaso-
bów firmy. 
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Druga z prezentowanych strategii obrony dotyczyła wykrywania zagrożeń na podstawie zaa-
wansowanej analizy ruchu sieciowego. Przedstawiony podczas prezentacji Tomasza Gładkow-
skiego, Tomasza Szymańskiego system GreyCortex Menedel używa m.in. uczenia maszyno-
wego do wykrywania anomalii w sieci. 

 

 

Ostatni blok prezentacji dotyczył kompetencji specjalistów. Rafał Grodzki, zastępca Dyrektora 
Zespołu Informatyki w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych mówił o konieczności podnosze-
nia umiejętności inspektorów ochrony danych osobowych, którzy powinni wykazać się wiedzą 
z zakresu zarówno prawa, jak i informatyki. Marcin Cabak reprezentujący Polskie Towarzystwo 
Informatyczne zwrócił uwagę z kolei na brak polskich certyfikatów przeznaczonych dla specja-
listów cyberbezpieczeństwa. Amerykańskie kwalifikacje – takie jak CISSP czy CISM – nie 
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uwzględniają europejskich uwarunkowań prawnych i są trudne do zdania – m.in. przez barierę 
językowa. 

 

Konferencję zakończył panel dyskusyjny moderowany przez Adriana Kapczyńskiego. Poru-
szono podczas niego m.in. temat pogarszającej się jakości oprogramowania (związany z naci-
skiem na szybkie zmiany i jak największy zysk) , wykorzystanie internetu rzeczy do ataków bot-
netowych oraz zagrożenia w sieciach technologicznych, które wykorzystują często stare ma-
szyny i oprogramowanie. 

Filmowa relacja z konferencji dostępna jest na naszym kanale na YouTube’ie: 
https://youtu.be/Lp78Gymp2ek.  

 Umiejętności cyfrowe.pl – konferencja SPRUC 

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest jednym z założycieli Szerokiego Porozumienia Rzecz 
Umiejętności Cyfrowych (SPRUC), które zostało powołane w 2013 roku. Jest to nieformalne, 
dobrowolne zrzeszenie instytucji, organizacji i firm, które działają na rzecz pełnego wykorzysta-
nia potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju Polski.  

2018 
Konferencja „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” zgromadziła 21 czerwca w Warszawskim Domu 
Technika NOT ponad 100 uczestników. Wydarzenie otworzył Włodzimierz Marciński – Prezes PTI 
i Przewodniczącym Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfro-
wych (SPRUC), które organizowało wydarzenie wraz z Instytutem Spraw Publicznych. Partnerem 
konferencji - oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – były firmy Orange Polska, Hua-
wei Polska oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Polsce.  

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podsumował 
ostatnie działania resortu na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych – szkolenie nauczycieli, 

https://youtu.be/Lp78Gymp2ek
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którzy będą uczyć podstaw programowania w klasach I-III, projekt skierowany do uczniów 
szczególnie uzdolnionych – czyli Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Ogólnopolską Sieć 
Edukacyjna (OSE) oraz przygotowywany system doszkalania kadry nauczycielskiej w zakresie 
korzystania z narzędzi cyfrowych. Jako kolejny głos zabrał Witold Drożdż, Dyrektor wykonawczy 
ds. korporacyjnych Orange Polska – partnera strategicznego wydarzenia.  

Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z wynikami raportu DESI (Digital Eco-
nomy and Society Index, indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego), który przy-
gotowuje corocznie Komisja Europejska. Mimo ciągłego postępu w zakresie cyfryzacji, Polska 
znalazła się w tym roku ponownie na odległym, 24. miejscu tego rankingu, o czym pisaliśmy 
wcześniej.  

Kolejny punkt agendy obejmował debatę na temat jednolitego rynku cyfrowego i umiejętno-
ści cyfrowych Polaków. Jako paneliści wystąpili: Tomasz Kulisiewicz - sekretarz Rady ds. Kom-
petencji Sektora IT oraz Maciej Groń – Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Mi-
nisterstwie Cyfryzacji.  

W ramach podsumowań, w materiale filmowym przedstawiono realizację trzech recept, które 
„wystawiono” podczas zeszłorocznej konferencji „Umiejętności cyfrowe.pl”. Dotyczyły one: 1) 
powszechnej nauki programowania, 2) kształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji cyfro-
wych i bezpieczeństwa w sieci, 3) rozwijania i pielęgnowania talentów informatycznych. Anna 
Michniku z Collegium Civistas przedstawiła jednak dane ze swoich badań, które wskazują, że 
w szkołach wiele jeszcze powinno się zmienić. Polska młodzież korzysta z technologii cyfrowych 
często w bezrefleksyjny i odtwórczy sposób. Z kolei nauczyciele nie stosują w codziennej pracy 
metod, które poznają podczas szkoleń. Wiąże się to z jednej strony z wypaleniem zawodowym, 
a z drugiej – z obawą o to, że uczniowie przewyższają ich pod względem umiejętności cyfro-
wych.  

Pierwszą część konferencji zakończył blok poświęcony programowi Dostępność+. Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży opowiedział o idei tej inicjatywy, a 
także poinformował o toczących się pracach nad ustawą o dostępności. Następnie przedsta-
wiciele czterech organizacji – Orange, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Uniwersytetu Dzieci i 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego – podpisali deklarację przystąpienia do programu Do-
stępność+.  

Po przerwie obrady zamieniono na pracę w grupach, w formule Knowledge Café. Uczestnicy 
dyskutowali o możliwych sposobach realizacji kolejnych recept - koniecznych, aby w przyszło-
ści poprawić stan umiejętności cyfrowych w Polsce. Wśród tych kluczowych zaleceń znalazło 
się: 1) uwzględnienie w programach nauczania w szkołach i na wyższych uczelniach zdobycia 
umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie; 2) dostępność cyfrowych usług publicznych dla 
obywateli ze specjalnymi potrzebami; 3) nauka przez całe życie, możliwość podniesienia umie-
jętności cyfrowych dla każdego obywatela; 4) edukacja umożliwiająca zrozumienie i ograni-
czenie skutków przemocy cyfrowej, mowy nienawiści, manipulacji i fałszywych informacji w 
sieci; 5) nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii, w sposób ciekawy i twórczy. Dyskusje 
w grupach zostały podsumowane podczas sesji plenarnej przez Rafała Sukiennika – Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Roberta Króla – Za-
stępcę Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cy-
fryzacji, Wojciecha Szajnara - Zastępcę Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ewę Jan-

http://pti.org.pl/struktura_folderow_publikacji_na_witrynie/Archiwum-Aktualnosci/Archiwum-Aktualnosci-2018/DESI-2018
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czar – Zastępcę Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkow-
skiego województwa mazowieckiego oraz Małgorzatę Szybalaską z Departamentu Podręczni-
ków, Programów i Innowacji MEN.  

Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie „Listy 100”, na której znalazły się osoby szczególnie 
zasłużone na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Imiona i nazwiska laureatów od-
czytał Włodzimierz Marciński oraz Marzena Śliz, Dyrektor public affairs Huawei Polska, która to 
firma była głównym partnerem „Listy 100” w 2018 r. Uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim 
laureatom nastąpi jesienią.  

Włodzimierz Marciński otwiera obrady  

 

Przemawia Minister Cyfryzacji Marek Zagórski  
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Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Podlaskim 
Urzędzie Marszałkowskim - prowadziła obrady  

Debata na temat jednolitego rynku cyfrowego i umiejętności cyfrowych Polaków; od lewej: 
Sylwia Czubkowska (prowadząca), Maciej Groń, Tomasz Kulisiewicz  

Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju- przedstawia program 
Dostępność+  
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Praca w grupach, w formule Knowledge Cafe  

Ogłoszenie laureatów "Listy 100"; z lewej - Włodzimierz Marciński, z prawej - Marzena Śliz  

2019 
W 2019 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne podjęło decyzję o organizacyjnym wsparciu 
SPRUC, podejmując się prowadzić jego sekretariat. W tym okresie ponownie współuczestniczy-
liśmy w organizacji dwóch sztandarowych wydarzeń SPRUC – konferencji „Umiejętności Cy-
frowe.pl” oraz konkursu „Lista 100”. 

Konferencja została zorganizowana 5 grudnia 2020 r., w Instytucie Badawczym NASK, który był 
współorganizatorem wydarzenia. Zgromadziła wielu przedstawicieli edukacji, organizacji 
branżowych, instytucji publicznych oraz biznesu.  

Uczestników przywitali przedstawiciele organizatorów i partnerów konferencji. Prezes PTI Wło-
dzimierz Marciński w swoim wystąpieniu podkreślił, że postępująca rewolucja cyfrowa wymusza 
konieczność ciągłego podnoszeni kompetencji. –Trzeba dopasować się nie tylko do obecnych 
wymagań rynku pracy, ale także spodziewać się zmian, które dopiero nadejdą. 
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Prezes PTI Włodzimierz Marciński  

Podobnie tempo zmian i wzrastające wymagania ocenił dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor 
Państwowego Instytutu Badawczego NASK. – Nasze pokolenie zastało Polkę papierową, a zo-
stawi cyfrową. Właśnie dlatego NASK uruchamia w 10 wiodących uczelniach wirtualną aka-
demię, która ma pomóc studentom w zdobywaniu koniecznych umiejętności cyfrowych. 

Znaczenie współdziałania wielu interesariuszy na rzecz poprawy kompetencji cyfrowych pod-
kreśliła także Ewa Krupa z Fundacji Orange, która jest partnerem Szerokiego Porozumienia na 
rzecz Umiejętności Cyfrowych. – Fundacja co roku pracuje z siatką blisko 1000 szkół i organizacji 
pozarządowych, realizując w środowisku lokalnym projekty nauki programowania i bezpie-
czeństwa w internecie. 

 
Ewa Krupa. Prezes Fundacji Orange 

Po części wprowadzającej zaplanowano dwa wykłady tematyczne. O wartości danych – 
które uważane są za największe współczesne dobro – i właściwym zarządzaniu nimi mówił dr 
hab. inż. Jacek Leśkow. Wartość danych wzrasta ogromnie dzięki prowadzonym na nich ana-
lizom, które prowadzą  do pozyskania bardzo ważnych informacji – np. dotyczących stanu 
zdrowia czy zachowań konsumenckich. – Zawłaszczanie naszych danych przez organizacje, 
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które nie mają mandatu społecznego jest zagrożeniem dla naszej podmiotowości obywatel-
skiej. Świadomość cyfrowa powinna obejmować właściwe zarządzanie swoimi danymi i presję 
wywieraną na instytucje państwowe w celu prawnej ochrony danych. 

 

dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor PIB NASK  

Świadomość cyfrowa to także znajomość trendów gospodarczych i zawodowych związanych 
z rewolucją cyfrową. Dr hab. Katarzyna Śledziewska z DeLAb UW omówiła nadchodzące 
zmiany na rynku pracy – Najistotniejszym czynnikiem zmieniającym środowisko pracy jest 
sztuczna inteligencja, tj. zastosowanie algorytmów. Wkrótce przejmą one zadania związane z 
analizą danych – zarówno liczbowych (np. finansowych), jak i językowych (np. w kancelariach 
prawnych). Przewagą ludzi nad maszynami są z pewnością kompetencje miękkie – społeczne 
i emocjonalne, a także kreatywność i innowacyjność. – Ważne, aby znając przyszły rynek pracy 
budować odpowiedni ekosystem edukacji – oparty nie o zapamiętywanie informacji, ale bu-
dowanie powyższych umiejętności.  

dr. hab. Katarzyna Śledziewska, DeLab UW  
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Konieczność zmiany metod nauczania podkreślali także uczestnicy panelu dyskusyjnego „Jak 
sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?”. Uczestniczyli w nim Beata 
Ostrowska – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Tomasz Łukawski 
– Dyrektor ds. Ekosystemu OSE – NASK oraz Filip Konopczyński z Działu Badań Rynku i Opi-
nii  NASK; dyskusję moderował Tomasz Kulisiewcz – konsultant IT. 

Od lewej: Beata Ostrowska, Filip Konopczyński , Tomasz Łukawski, Tomasz Kulisiewicz  

Tradycyjnym elementem konferencji są tzw. recepty – czyli konkretne zalecenia, których reali-
zacja w kolejnym roku powinna podnieść poziom umiejętności cyfrowych. Po przerwie uczest-
nicy konferencji mieli okazję zapoznać się ze stanem realizacji recept z lat ubiegłych. Zapre-
zentowano m.in. główny film projektu „PoLAND of IT masters”, który był odpowiedzią na zale-
cenie z 2017 r. – dotyczące rozwijania talentów informatycznych. Film pokazuje drogę zawo-
dową informatyków, którzy zdobyli laury w międzynarodowych zawodach, a obecnie rozwijają 
karierę w najlepszych globalnych korporacjach lub tworzą własne firmy. 

Prezentacja głównego filmu projektu „PoLAND of IT masters”  

https://landofitmasters.pl/
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Kolejny ważny punkt konferencji  to praca nad zaleceniami na kolejny rok. Odbywa się ona w 
formule warsztatowej, w grupach. W tym roku opracowano 4 recepty, które powinny zo-
stać  zrealizowane w 2020 roku. Julia Piechna z „Akademii NASK” mówiła o konieczności za-
pewnienia dzieciom bezpieczeństwa w internecie – m.in. przez kontrolę rodzicielską i wyrabia-
nie zdrowych nawyków korzystania z technologii. O edukacji mówiła także Agnieszka Wrońska 
z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Uczestnicy konferencji mieli okazję zgłosić pomysły i 
postulaty, które usprawniłyby wykorzystanie zasobów Sieci.   

 

Kolejna recepta na 2020 rok dotyczyła nabywania umiejętności niezbędnych do korzystania z 
nowoczesnych technologii przez dorosłych. Bogusław Dębski z Ministerstwa Cyfryzacji dyskuto-
wał z uczestnikami konferencji o zaangażowaniu wszystkich istotnych interesariuszy do realizacji 
Projektu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Jacek Pulwarski i Adam Wieczorek z Polskiego To-
warzystwa Informatycznego wskazywali, że skuteczne podnoszenie kompetencji wymaga, aby 
szkolenia były prowadzone na odpowiednim poziomie, a umiejętności uczestników – weryfiko-
wane przez uznane certyfikaty.  

Podsumowanie prac w grupach; od lewej: Agnieszka Wrońska , Adam wieczorek, Jacek Pulwarski  
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Zwieńczeniem obrad było ogłoszenie laureatów kolejnej edycji Listy 100. Ma ona na celu na-
grodzenie osób, które w danym roku swoja pracą szczególnie przyczyniły się do podnoszenia 
kompetencji cyfrowych w kraju. Nagrodę z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego odebrały 
m.in. Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Be-
ata Chodacka, Wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI, Ewa Ankiewicz-Jasińska – wiceprezes 
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Jan Madey – członek honorowy PTI. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy, a pełną listę laureatów publikujemy na osobnej stronie. 

Beata Ostrowska odbiera nagrodę Listy 100  

 

Beata Chodacka z dyplomem Listy 100  

https://portal.pti.org.pl/laureaci-listy-100/
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Laureaci Listy 100 w 2019 r.  

 

Wywiady przeprowadzone podczas konferencji dostępne są na YouTube’ie: 
https://youtu.be/xtRfZ3ge92Y, https://youtu.be/iiOzvZrXL70  

  

https://youtu.be/xtRfZ3ge92Y
https://youtu.be/iiOzvZrXL70
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4. Publikacje 

 Seria „Polska informatyka” 

Polska informatyka: zarys historii 
Lektura książki Marka Hołyńskiego pt. „Polska informa-
tyka – zarys historii”, napisana  w doskonałym stylu, 
pełna bardzo ciekawych anegdot – przedstawia ko-
lejne fazy rozwoju informatyki w Polsce. Prowadzi czy-
telnika od pionierskich lat powojennych przez okres 
świetności polskich zakładów komputerowych (EL-
WRO, ERA) aż po transformację ustrojową, współcze-
sne triumfy i problemy. Polecamy tę lekturę wszystkim 
zainteresowanym technologią – nie tylko specjali-
stom. Autor unika bowiem zagadnień technicznych i 
żargonu zawodowego. 

Publikacja jest IV tomem historycznej serii wydawni-
czej PTI. Poprzednie pozycje, które ukazały się w tej se-
rii to: I „Wizje i trudne początki”, II „Systemy i zastoso-
wania”, III „Informatyka w służbach specjalnych PRL”. 

 

 

Polskie minikomputery. Historia informatyki w Warszawskich Zakładach 
„ERA” 

 „Polskie minikomputery. Historia informatyki w Warszaw-
skich Zakładach »ERA«” to praca zbiorowa przygotowana 
przez byłych pracowników Zakładów, znających i tworzą-
cych jego historię. Bezpośrednią inspiracją do jej powsta-
nia było seminarium nt. polskich minikomputerów zorgani-
zowane podczas obchodów  70-lecia Informatyki w Pol-
sce w 2018 roku. 

W książce znajdziemy ciekawe informacje o powstaniu 
zakładów w 1927 roku i pierwszych jego produktach. Jed-
nak okres szczególnie ważny dla zakładów i rodzącej się 
informatyki polskiej to lata siedemdziesiąte i początek lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Powstały tu, od podstaw, 
pierwsze minikomputery produkowane seryjnie, jak np. K-
202, Mera 300, Mera 400, SM 3, Mera CNC/Nucon, Mazo-
via oraz towarzyszące im oprogramowanie operacyjne i 

https://portal.pti.org.pl/zasoby/publikacje-elektroniczne/polska-informatyka-wizje-i-trudne-poczatki/
https://portal.pti.org.pl/zasoby/publikacje-elektroniczne/polska-informatyka-systemy-i-zastosowania
https://portal.pti.org.pl/zasoby/publikacje-elektroniczne/polska-informatyka-systemy-i-zastosowania
https://portal.pti.org.pl/zasoby/publikacje-elektroniczne/polska-informatyka-informatyka-w-sluzbach-specjalnych-prl
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użytkowe. Ich instalacje i wdrożenia w wielu biurach i zakładach przemysłowych torowały 
drogę upowszechniania maszyn cyfrowych w naszym kraju. 

Książka jest pełna wyczerpujących opisów tworzonych konstrukcji oraz uwarunkowań w jakich 
one powstawały. Autorzy, często w bardzo osobisty sposób, przedstawiają pracę zespołów 
projektantów, konstruktorów, programistów którym dano szanse rozwinąć swoje pasje i umie-
jętności. W warunkach bardzo ograniczonego dostępu zarówno do bazy materiałowej, jak i 
wiedzy oraz doświadczeń krajów zachodnich tworzone były ciekawe konstrukcje oraz unikalne 
zastosowania. Zawdzięczać to należy przede wszystkim ludziom. Wielu z nich w dzisiejszych wa-
runkach swobodnego przepływu wiedzy, kapitału oraz ludzi osiągnęłoby sukcesy w świecie. 
Dziś pozostaje satysfakcja oraz wspomnienia. 

Warto zapoznać się z książką, aby wiedzieć, że mieliśmy polskie komputery, że byliśmy w stanie 
tworzyć do nich oprogramowanie – zarówno operacyjne, jak i użytkowe; że pozyskiwane licen-
cje umieliśmy sensownie wdrażać oraz kreatywnie rozwijać. 

Spotkanie z okazji wydania publikacji 

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 
odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwa-
rzano m.in. takie komputery jak MERA 300 i 400, Nucon, K-202, Mazovia. Spotkanie zostało zor-
ganizowane z okazji wydania książki Polskie minikomputery. Historia informatyki w warszawskich 
Zakładach „ERA”, która jest piątą pozycją z serii historycznej PTI.  

Na początku o procesie redagowania książki opowiedział dyrektor Jerzy Sławiński. Zaznaczył, 
że publikacja powstała dzięki zbiorowemu wysiłkowi wielu pracowników dawnych Zakładów, 
z którymi autorzy prowadzili konsultacje merytoryczne. Prezes PTI Włodzimierz Marciński - który 
jest współautorem publikacji - podkreślił, że praca w ERZE była doskonałą szkołą rzemiosła in-
formatycznego, platformą, dającą możliwość dalszego rozwoju zawodowego.  

Na spotkaniu gościliśmy także Prodziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. 
dr hab. inż.Cezarego Zielińskiego. Przypomniał on, że dzięki komputerom produkowanym w 
ERZE udało się wykształcić całe pokolenie polskich programistów. 

Po części oficjalnej uczestnicy wspominali ciekawe anegdoty z okresu pracy w Zakładach. Je-
rzy Sławiński zapowiedział, że chciałby te opowieści zebrać i wydać w formie książkowej. Dys-
kusje przeniosły się następnie do kuluarów – zebrani mieli okazję kontynuować rozmowy przy 
kawie. Możliwość spotkania kolegów z pracy i wspominania dawnych dokonań wzbudziło 
wiele pozytywnych emocji. Część osób z nostalgią wspominała także studia w gmachu Wy-
działu Elektroniki. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz książki o historii Zakładów „ERA”. Zapra-
szamy do lektury wersji elektronicznej, która dostępna jest na naszej stronie.  
Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia. 

 

 

 

https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIPMHIwWZ_ERA_PTI_web_okladka.pdf
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 Kim jest współczesny informatyk? 

 

Wstęp do publikacji 
Nikt lepiej jak my sami nie zdaje sobie sprawy z przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się 
w wypełnianiu zawodu informatyka, a dynamizm rozwoju techniki cyfrowej gwarantuje, że pro-
ces ten będzie postępował. Tak jak rośnie rola rozwiązań opartych o tę technikę, praca infor-
matyków staje się bardziej odpowiedzialna i wymagająca najwyższych kwalifikacji.  

Kim jest współczesny informatyk, czy nie pora mówić o zawodach informatycznych lub skoja-
rzonych z informatyką, jak rozwijają się specjalizacje w tym zawodzie, jak budować niezbędne 
kwalifikacje i odpowiedzialne postawy? – to zasadnicze dla nas pytania. Ale oczywiście jest ich 
znacznie więcej. 
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Załączonym zestawem autorskich wypowiedzi uruchamiamy w Polskim Towarzystwie Informa-
tycznym debatę środowiskową, która pozwoli nam lepiej poznać siebie i nasze role w zmienia-
jącej się rzeczywistości. Chcemy, aby wzmocniła ona tożsamość zawodową i  świadomość roli 
jaką informatycy wypełniają swą pracą. Liczymy na substancjonalne dyskusje w oddziałach 
i sekcjach PTI. Wyjdźmy z tymi dyskusjami poza nasze Towarzystwo. 

Debatę podsumujemy wypracowaniem dokumentu refleksyjnego przedstawiającego nasze 
główne obserwacje i postulaty dotyczące współczesnego pojmowania zawodu informatyka. 
Wykorzystamy go w naszych wystąpieniach dotyczących edukacji, nauki, rynku pracy, proce-
sów informatyzacji państwa i gospodarki, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, rozwoju 
platform, systemów i innowacji cyfrowych, bezpieczeństwa itp. 

Bezpowrotnie minął czas rąk do pracy i siły roboczej – nastał czas silnych umysłów i kreatyw-
nych geniuszy. 

Pytania i postulaty 
Przedstawione w opracowaniu autorskie wypowiedzi tworzą bardzo dobrą i  oczekiwaną bazę 
wprowadzającą do dyskusji o współczesnym pojmowaniu zawodu informatyka. Liczymy, że w 
następstwie tych dyskusji, ale także przestawianych w opracowaniu wypowiedzi, przygoto-
wany zostanie podsumowujący je dokument refleksyjny.  

Aby nasza dyskusja była nieco uporządkowana, choć wszystkie ciekawe głosy są mile wi-
dziane, proponujemy kilka wątków i pytań wokół których może być ona prowadzona. Oto na-
sze propozycje: 

1. Czy można być informatykiem nie wykonując zawodu informatyka? 

 Czy informatykiem może być osoba niezatrudniona w charakterze informatyka, np. pi-
sząca hobbystycznie programy na smartfony? 

 Czy o tytule informatyka decyduje edukacja w szkole/uczelni mającej w nazwie „infor-
matyka”? 

2. Specjalizacje w zawodzie informatyka; stwórzmy zestaw/katalog spe-cjalizacji zawiera-
jący kryteria, które o nich decydują. 

3. Zawód czy zawody informatyczne? 

4. Ocena poziomu kwalifikacji zawodowych informatyka, kryteria for-malne i poza for-
malne. 

5. Edukacja, kształcenie kierunkowe oraz zdobywanie praktyki w  za-wodzie informatyka. 

  



 

 

 
 

Strona 150 z 153 
 

5. Udział w procesach legislacyjnych 

2017 
W 2017 r. PTI aktywnie uczestniczyło w procesie legislacyjnym aktów prawnych z obszaru tele-
informatyki, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w zakresie: 

 "Klasyfikacji zawodów i specjalności", nowych zawodów bądź zrewidowania już istnie-
jących, związanych z branżą IT, w tym w szczególności specjalności związanych z pro-
blematyką cyberbezpieczeństwa (regulacje przygotowywane przez Ministerstwo Cyfry-
zacji, Wydział Edukacji i Współpracy Krajowej Departament Cyberbezpieczeństwa) 

 ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej 
COM(2017)495 (regulacje przygotowywane przez Ministerstwo Cyfryzacji, Departament 
Współpracy Międzynarodowej i Analiz) 

 projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO 
(regulacje przygotowywane przez Ministerstwo Cyfryzacji) 

2020 

Reprezentowanie twórców oprogramowania przez przedstawicieli orga-
nizacji branżowych 
Polskie Towarzystwo Informatyczne zgłosiło do Komisji Ustawodawczej Senatu poprawkę do 
zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Poprawka 
wprowadza możliwość, aby w postępowaniach sądowych dotyczących oprogramowania 
komputerowego pełnomocnikiem twórcy oprogramowania mógł być przedstawiciel organi-
zacji, do której zadań statutowych należą sprawy związane ze wspieraniem rozwoju informa-
tyki. 

Dotychczasowy kształt zapisów pozwala na delegowanie pełnomocnictw wyłącznie do rzecz-
ników patentowych lub organizacji reprezentujących prawa autorskie. Tymczasem oprogra-
mowanie jest bardzo specyficzną dziedziną, w której znajomość reguł, technik oraz jedno-
znaczne ustalanie autorstwa wymaga wiedzy i doświadczenia. Wprowadzenie zapisu propo-
nowanego przez PTI pozwoli na uzyskanie przez twórców oprogramowania merytorycznego 
wsparcia w postępowaniach sądowych, co wobec dynamicznego rozwoju tej dziedziny dzia-
łalności twórczej niewątpliwie będzie oczekiwane. Wiedza ekspercka przedstawiciela organi-
zacji branżowej będzie korzystna zarówno dla samych sądów, jak i dla stających przed nim 
stron. 

Dodatkowe uzasadnienie tej zmiany zostało przedstawione przez Prezesa PTI Włodzimierza Mar-
cińskiego na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu 5 lutego br. Poprawki zgłoszone przez 
organizacje społeczne zostaną jeszcze poddane dalszemu procedowaniu, zgodnie z regulami-
nem prac senackich. 
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6. Spotkania organizowane przez ZG 

 Spotkanie członków Honorowych 

inicjatywy Prezesa oraz Zarządu PTI w dniu wczorajszym (25.01.2018 r.) odbyło się pierwsze w 
historii spotkanie Członków Honorowych naszej organizacji. Te wybitnie zasłużone dla Towarzy-
stwa oraz środowiska informatyków polskich osoby zostały tym tytułem uhonorowane przez 
najważniejsze decyzyjnie gremium, jakim są zjazdy PTI. Aktualnie grono Członków Honorowych 
liczy 16 osób.  

Głównym celem spotkania było nawiązanie stałej, substancjonalnej współpracy pozwalającej 
na korzystanie przez władze PTI z bogatego doświadczenia tego gremium, z korzyścią dla całej 
organizacji.  

Podczas spotkania Prezes PTI przedstawił zarysy obchodów 70-lecia informatyki polskiej, które 
w roku bieżącym będą w centrum zainteresowania oraz aktywności organizacji. Na kilka wy-
darzeń została zwrócona szczególna uwaga i przy omawianiu ich wywiązała się dłuższa roz-
mowa. Jednym z nich jest zainicjowana przez PTI dyskusja środowiskowa na temat współcze-
snego pojmowania zawodu informatyka, jego roli oraz odpowiedzialności. Jak stwierdzono, 
temat nie jest nowy i od dawna jest podnoszony zarówno w samym PTI, jak i instytucjach pu-
blicznych odpowiedzialnych za edukację, kształcenie, rynek pracy oraz statystykę państwową. 
Kol. Wacław Iszkowski, którego od lat nurtuje ten temat przypomniał, że wiele instytucji tworzy 
odrębne systemy klasyfikacji istniejących profesji, co powoduje pewien chaos. Procedowany 
w tej chwili projekt ustawy o szkolnictwie wyższym opiera się na klasyfikacji OECD z 2006 r., która 
nie ujmuje najnowszych obszarów zastosowania informatyki – jak chmury obliczeniowy czy in-
ternet rzeczy. Narodowe Centrum Nauki posługuje się jeszcze inną klasyfikacją, przyjmując za 
podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzino-
wych (dyscyplin lub grup dyscyplin). Kol. Marek Maniecki dodał, że instytucje naukowo-ba-
dawcze używają dodatkowo systemu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), który decyduje 
o ocenie wniosków grantowych. Jakkolwiek podjęta dyskusja środowiskowa nie zakłada po-
głębionych wątków standaryzacyjnych, zgodzono się z tezą, iż jednym z najistotniejszych jej 
wniosków powinno być zwrócenie uwagi na ten problem, który ma kluczowe znaczenie dla 
dyscypliny mającej ogromny wpływ na rozwój państwa, gospodarki oraz obywateli. Uczestnicy 
spotkania uznali, że ważnym zadaniem, jakie stoi przed PTI jest dążenie do powstania jednej i 
jednolitej klasyfikacji zawodów informatycznych. Działania te powinny być prowadzone wspól-
nie z innymi organizacjami, w tym z Komitetem Informatyki PAN.  

Podczas omawiania działań towarzyszących obchodom 70-lecia informatyki w Polsce padło 
wiele interesujących propozycji. Na przykład kol. Marian Noga wyszedł z sugestią zwrócenia 
się do kilku wiodących i obecnych od lat na polskim rynku firm informatycznych o samodzielne 
przygotowanie informacji lub seminariów o ich udziale w procesie informatyzacji oraz ludziach, 
którzy się do tego przyczynili.  

W innych wątkach obecnych podczas spotkania znalazły się tematy zarówno organizacji sa-
mego Towarzystwa, działalności ECDL, Izby Rzeczoznawców oraz współpracy z innymi organi-
zacjami i instytucjami. W kontekście definicji zawodu informatyka zainteresowanie uczestników 



 

 

 
 

Strona 152 z 153 
 

spotkania wzbudziła działalność prowadzonej przez PTI Rady ds. Kompetencji Sektora IT. 
Uznana jest ona jako właściwy instrument analizy badania rynków popytu oraz podaży specja-
listów IT. Dużo miejsca w dyskusji poświecono także temu, jak pobudzić aktywność w ramach 
PTI, usprawnić komunikację pomiędzy oddziałami a Zarządem oraz jak zachęcić do współ-
pracy młodych informatyków.  

Prezes Włodzimierz Marciński, wsparty ustaleniami Prezydium Zarządu Głównego, zwrócił się do 
obecnych na spotkaniu Członków Honorowych z sugestią podjęcia się roli opiniowania zgła-
szanych do Zarządu Głównego PTI kandydatur na Członków Honorowych. Spotkało się to z 
pozytywną reakcją i w następstwie krótkiej wymiany poglądów propozycja została przyjęta. 
Ustalono, że proces opiniowania nie będzie regulowany żadną instrukcją. Członkowie Hono-
rowi stwierdzili, że potrafią się porozumiewać oraz pracować zgodnie bez regulaminów i na 
prośbę ZG zaopiniują jednoznacznie przedstawione kandydatury.  

Zarówno Prezes jak i obecni na spotkaniu Członkowie Honorowi wyrazili gotowości do utrzymy-
wania trwałych kontaktów i organizowania wspólnych spotkań raz na kwartał.  

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Myszor, Andrzej Blikle, Wacław Iszkowski, Stanisław Jaskólski, 
Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Marian Noga, Zdzisław Szyjewski, Marek Valenta (zdalnie) 
oraz Prezes Włodzimierz Marciński.  
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 Spotkanie z przewodniczącymi sekcji tematycznych PTI 

W dniu 16 marca 2019 r. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodni-
czącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny w spotkaniu 
wzięli niemal wszyscy przedstawiciele sekcji. 

Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności poszczególnych sekcji ich przyszłości, wza-
jemnej współpracy  oraz oczekiwań wsparcia ze strony Zarządu Głównego. 

Wypracowane podczas dyskusji wnioski  i uwagi zostaną przekazane do dalszego procedowa-
nia i ich realizacji. 
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