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Jam jest robot hartowany,

zdalnie prądem sterowany,

nitowany z każdej strony,

wyklepany, uzwojony,

stańcie nit przy nicie,

a zaraz ujrzycie

czworgiem swych żeliwnych 
gałek,

jaki ze mnie zbrojny śmiałek,

jak lśni mój stalowy duch,

naprzeciw żeliwnych dwóch,

natężajcie cewki,

bo to nie przelewki,

a jeśli nie usłuchacie,

elektryczne życie dacie!

Stanisław Lem (z książki Bajki robotów)
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Już po raz trzeci na przełomie maja i czerwca region Małopolski 
stał się przestrzenią do propagowania innowacyjnych technologii 
i programowania w edukacji. Stało się to za sprawą Małopolskiego 
Festiwalu Programowania „Małopolska koduje”, który w tym roku 
został zorganizowany pod hasłem „W czym zastąpią nas roboty 
i sztuczna inteligencja”.

Podsumowanie III edycji 
Małopolskiego Festiwalu 

Programowania. 



Małopolski Festiwal Programowania odpowiada 
na potrzebę promowania nowych technologii 
i  programowania jako kompetencji przyszłości. Wg 
szacunków, w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. będzie 
o  1.000.000 więcej miejsc pracy dla programistów, 
niż ludzi, którzy będą mogli te stanowiska zająć. 
Także w  Polsce nauka programowania to jedno 
z  najważniejszych, obok infrastruktury sieciowej 
w  szkołach, wspólnych działań Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast analizy 
OECD pokazują, że w  perspektywie 10-15 lat ok.15-
20 proc. stanowisk pracy przejmą maszyny uczące się, 
a  w  otoczeniu będzie powstawało wiele nowych miejsc 
pracy dla osób potrafiących pracować w  środowisku 
sztucznej inteligencji i programowania maszyn. A zatem 
jako społeczeństwo musimy przygotować się do 
nowych wyzwań. Dotyczy to umiejętności rozwijanych 
u  uczniów w  szkołach, ale też i  u  osób starszych 
w  zakresie przekwalifikowania i  dostosowania się do 
wymagań rynku pracy. Świat robotów już oddziaływuje 
i będzie oddziaływał na różne aspekty życia. Umiejętność 
komunikowania się z asystentami - maszynami uczącymi 
się, pokonanie barier i  emocji w  kontakcie z  robotami 
to wyzwanie. Mówi o  tym dokument Grupy Ekspertów 
powołanych przez Komisję Europejską, przedstawiony 
do publicznej konsultacji w marcu 2019 r., który skupiony 
jest na wymiarze etycznym rozwoju Sztucznej Inteligencji, 
ale też  wskazuje na potrzebę działań wspierających 
partnerstwa świata nauki i edukacji, biznesu, organizacji 
obywatelskich w   krajach członkowskich UE. Dzisiaj 
kraje Unii z  środków publicznych i prywatnych wydają 
rocznie ok 5-6 mld euro na rozwój Sztucznej Inteligencji, 
a  USA 12-13 mld, natomiast Chiny już prawie 18 mld. 
Dlatego Europejski Plan Działań zakłada systematyczny 
wzrost finansowania i  tworzenie nowych miejsc pracy 
w sektorze AI. 



Poprzednie edycję Festiwalu - 2017 i  2018 potwierdziły duże zainteresowanie 
uczniów i nauczycieli tematyką programowania, robotyki i nowych technologii. Za sukcesem 
Festiwalu “Małopolska koduje” stoją partnerzy współpracujący z Fundacją Szkoła Medialna 
w ramach Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji - szerokiego porozumienia podmiotów 
reprezentujących organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje nauki i kultury, biznes, sektor 
kreatywny, którzy stawiają sobie za cel wspieranie rozwoju nowoczesnej edukacji, opartej na 
świadomym i twórczym korzystaniu z technologii cyfrowych. Poprzez współpracę partnerów 
MICE Małopolski Festiwal Programowania staje się okazją do organizacji wydarzeń i spotkań 
technologicznych, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, nawiązywaniu nowych kontaktów 
i promocji wykorzystania najnowszych technologii w edukacji, a co za tym idzie wskazywaniu 
Małopolski, jako regionu otwartego na innowacyjne technologie i  rozwiązania, w  tym 
technologię AI, która już wkrótce zmieni oblicze edukacji, nauki i biznesu na świecie, a w Polsce 
jej potencjał nie jest dostatecznie wykorzystany.

Nauka programowania to umiejętność rozwiązywania problemów, a  kodowanie to 
język teraźniejszości i  przyszłości. Ucząc się programowania uczniowie rozwijają nie tylko 
swoją kreatywność, ale także zdobywają umiejętności, które zapewniają lepsze rozumienie 
otaczającego świata i  sukces w  karierze edukacyjnej oraz zawodowej. Tegorocznej edycji 
Festiwalu towarzyszyło hasło: “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja”, ponieważ 
w  tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę na potencjał sztucznej inteligencji i  robotów jako 
technologii przyszłości, która coraz prężniej wkracza w szerokie obszary życia człowieka. 



W  sposób szczególny promowaliśmy technologię 
sztucznej inteligencji i  szerzej mechatronikę w  edukacji, 
pokazując jednocześnie, że jest to obszar dla kooperacji świata 

edukacji, nauki oraz  biznesu. Dlatego 
w  ramach tegorocznego Festiwalu, poza 
integracją wydarzeń o charakterze warsztatów, 
pokazów, zajęć otwartych z  programowania 
tworzących Mapę Inicjatyw oraz konkursów 
informatycznych dla dzieci i  młodzieży, 
we współpracy z  krakowskimi uczelniami 
i  sektorem kreatywnym promującym 
technologię sztucznej inteligencji i  robotykę 
zorganizowaliśmy drugą już festiwalową 
konferencję, która  w  tym roku rozwinęła 
temat: “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna 
inteligencja - fakty i mity”. 

Festiwal swoim zasięgiem objął 
całą Małopolskę, a  festiwalowe wydarzenia 
odbyły się na terenie krakowskich uczelni, 
między innymi na Wydziale Informatyki 
AGH, w  Wyższej Szkole Ekonomii 
i  Informatyki, w  małopolskich bibliotekach, 
szkołach i  firmach, promując działania 
i  projekty wpisujące się w  ideę nowoczesnej 
edukacji, której najważniejszym sensem 
jest przygotowywanie dzieci i  młodzieży do 
świadomego i  kreatywnego współtworzenia 
nowoczesnego społeczeństwa oraz rozwój 
przedsiębiorczości i kompetencji mieszkańców 
regionu. Wspólnie pracujemy na rzecz 
lepszej,nowoczesnej i kreatywnej edukacji.

Do zobaczenia za rok!



Zaprogramowana Małopolska to 
wydarzenia, zajęcia otwarte i pokazy organizowane 
przez podmioty działające w  obszarze nowych 
technologii, nauczania programowania oraz 
robotyki z  terenu Małopolski. Do projektu 
zaproszone zostały instytucje, firm, uczelnie, szkoły, 
instytucje kultury i nauki, w tym biblioteki i domy 
kultury, które w swoich siedzibach zorganizowały 
zajęcia otwarte  dla dzieci i młodzieży.

W  ramach zaplanowanych działań odbyły 
się warsztaty programowania, zajęcia z  robotyki 
z użyciem nowoczesnych robotów ozobot, Edison, 
Photon, pokazy druku 3D, pokazy technologii 
AR/VR, programowania w  Minecraft, pokazy 
programowania z  LegoWeDo oraz warsztaty 
z budowy i działania komputera. 

Warsztaty odbywały się w  dniach 20 
maja - 8 czerwca 2019 r. Powstała mapa inicjatyw 
festiwalowych, promująca te wydarzenia i  będąca 
przewodnikiem dla poszukujących takich 
wydarzeń. W  zajęciach udział wzięło ponad 500 
uczniów z małopolskich szkół.



Lista i tematyka przeprowadzonych warsztatów:

Mój przyjaciel Robot
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kosmos w Bibliotece 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Przygody Ozobotów
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biblioteka - bogactwo zbiorów
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kodwanie dla kazdego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

3D - warsztaty programowania
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach

Programowanie to nauka i zabawa
Zespół Szkół w Radłowie

Wirtualna lekcja geografii z EdukacjaVR
EdukacjaVR

Ogólnopolski Festiwal Robotyczny µBot  
im. Agnieszki Tarnówki-Stec

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Moje pierwsze kroki w UNITY
WSEiI w Krakowie

Przygody z ozobotem
Akademia Kodera

Czy komputer ma serce?
Tytanet

Mapa inicjatyw 
udostępniona została na stronie 

festiwalu:  
http://malopolskakoduje.pl/

wydarzenia/
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 „Szkoła przyszłości” to moduł w  ramach Małopolskiego Festiwalu Programowania 
nastawiony na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie programowania i robotyki. 
Stąd pomysł opracowania scenariuszy zajęć i przeprowadzenia w oparciu o nie warsztatów dla 
uczniów w szkole modelowej MICE - Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie. 
Scenariusze zakładają, że nowoczesna technologia i użyte na zajęciach pomoce dydaktyczne 
służą jedynie realizacji założonego celu dydaktycznego i nigdy nie mogą stać się najważniejsze. 
Ważna jest aktywna współpraca z uczniem, motywowanie go do twórczej pracy, tak by sam 
eksperymentował i poznawał. 

W tym roku opracowaliśmy scenariusze wykorzystujące: 
•	 roboty ozobot, 
•	 Photon, 
•	 Edison, 
•	 zestawy Lego WeDo, 
•	 technologię AR. 

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami, które można pobrać ze strony:  
http://malopolskakoduje.pl/scenariusze-zajec-warsztatowych/

Warsztaty przeprowadzone w ramach modułu „Szkoła przyszłości”:
•	 Co potrafi szkolny robot? 
•	 W labiryncie ortografii 
•	 Bajka z ozobotem
•	 Photon uczy się emocji 

Odbyła się także lekcja 
pokazowa z  języka polskiego “Roboty 
na tropie mitów”, podczas której 
uczniowie kl. 5 poznawali Mitologię 
grecką z  wykorzystaniem robotów 
typu ozobot, photon, edison oraz lego 
wedo. Relację z  lekcji pokazowej oraz 
jej scenariusz można pobrać na stronie: 
http://malopolskakoduje.pl/lekcja-
pokazowa/





Konkurs interdyscyplinarny 
W tym roku odbył się interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkół podstawowych 

z Małopolski na pracę plastyczną, literacką lub multimedialną z wykorzystaniem  programów 
i aplikacji internetowych (m.in.: Storybird, Toondoo, Pixton, Scratch) prezentującą wizję świata 
przyszłości oraz roli i miejsca w tym świecie robotów i sztucznej inteligencji.

Konkurs potwierdził ogromną kreatywność małych twórców, a  także znajomość 
i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac, 
a ich poziom był bardzo wysoki. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyboru laureatów. Po 
długich i burzliwych obradach, wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach.



Konkurs plastyczny
1. miejsce – Ksawery Kowalik Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
2. miejsce – Maja Szymonik Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie
3. miejsce – Adam Jaskowski Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
wyróżnienie – Julia Kaczyńska Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie

Konkurs literacki:
1. miejsce – Mieszko Rosicki Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie
2. miejsce – Jakub Betlej Szkoła Podstawowa nr 32 w Krakowie
3. miejsce – Piotr Futoma SP Rząska
wyróżnienie – Konrad Osika, Wojciech Cichy Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie

Konkurs multimedialny:
1. miejsce – Kamil Zaród Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi Tarnów
2. miejsce – Antoni Mendrok Szkoła Podstawowa 33 Kraków
3. miejsce – Otylia Waśniowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Rzezawa
wyróżnienie – Michał Cieślak Szkoła Podstawowa 33 Kraków

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy!



Konferencja 

W dniu 31  maja w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej 
odbyła się konferencja pod tytułem „W  czym zastąpią nas roboty i  sztuczna 
inteligencja - fakty i mity”. Była to przestrzeń do pokazania możliwości i faktów, 
obalenia mitów, zintegrowania inicjatyw w  tym zakresie w  obszarze edukacji, 
nauki i biznesu. Jednocześnie udało nam się zaprezentować możliwości związane 
z  zagadnieniem robotów i  sztucznej inteligencji, także w  zakresie kreowania 
przyszłości edukacyjnej uczniów i  studentów oraz rynku pracy. Podobnie jak 
w  roku ubiegłym konferencja stała się płaszczyzną prezentacji technologii 
i  wymiany doświadczeń uznanych autorytetów naukowych oraz zapisała się 
jako ważna inicjatywa integrująca świat nauki, edukacji i biznesu wokół tematu 
sztucznej inteligencji i robotów. 

Wzorem ubiegłego roku potencjał prelegentów występujących podczas 
konferencji zagwarantował jej prestiż i  poziom. Udało nam się zgromadzić 
wybitnych badaczy AI, ale też konstruktorów robotów i  maszyn uczących się. 
Niezwykle wartościowym walorem konferencji jest integracja świata edukacji, 
nauki i biznesu. 









Podziękowania

Dziękujemy:
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego za współpracę 

i wsparcie idei Małopolskiego Festiwalu Programowania „Małopolska koduje” oraz Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego za objęcie patronatem Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej 
Edukacji, której partnerzy systematycznie wspierają ideę MFP

Partnerom Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji - szerokiemu porozumieniu 
podmiotów, którym bliska jest idea nowoczesnej edukacji cyfrowej za zaangażowanie, pomysły 
i  działania, które współtworzą Małopolski Festiwal Programowania, w  tym szczególnie 
dziękujemy:

•	 Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
•	 dr Janowi Argasińskiemu - Zakład Technologii Gier Uniwersytetu Jagielońskiego, 
•	 Pani Beacie Chodackiej - Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 
•	 Panu Maciejowi Szafarczykowi i Adamowi Białoniowi - firma HeadTrip,
•	 dr Markowi Makowcowi  - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
•	 Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
•	 Radiu Kraków - patronowi medialnemu Małopolskiego Festiwalu Programowania. 

Zapraszamy do grona Partnerów MFP podczas kolejnych edycji Festiwalu wszystkie 
firmy i organizacje chcące wspierać ideę rozwijania kompetencji informatycznych wśród dzieci 
i  młodzieży. To świetna okazja do rozpoczęcia współpracy z  instytucjami kultury, światem 
edukacji, nauki i biznesu.

Serdecznie zapraszamy!



do zobaczenia
już za rok


