
"Proces kształcenia to nie tylko gromadzenie wiedzy czy 
umiej�tno�ci, lecz kształtowanie osobowo�ci człowieka 
w bogactwie tradycji intelektualnej, ukierunkowanej na 
prawe �ycie" 

Benedykt XVI 

15 lat Katedry Informatyki Stosowanej 
 

18 maja 1995 JM Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. in�. Jan Krysi�ski 
podj�ł decyzj� o utworzeniu Katedry Informatyki Stosowanej. Konferencja SIS, której 
głównym organizatorem w 2010 roku jest Katedra Informatyki Stosowanej jest okazj� do 
przypomnienia sobie tego, co wydarzyło si� w �yciu Katedry do tej pory. 

W ci�gu pi�tnastu lat istnienia, Katedra rozbudowała swój zespół pracowników z 5 
do ponad 80 osób. Ci�gły rozwój naukowy kadry wyra�a si� w uzyskaniu tytułu 
profesora zwyczajnego, stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz trzech habilitacji. 
Uzyskano 25 stopni naukowych doktora. Szczególnie cieszy tendencja rozwoju 
samodzielnej kadry naukowej, która w ostatnim okresie wyra�nie nabrała dobrego tempa. 
Aktywno��, naukowa dydaktyczna i organizacyjna kadry Katedry znalazła potwierdzenie 
w licznych nagrodach, medalach i wyró�nieniach uzyskanych na krajowych i 
mi�dzynarodowych wystawach i konferencjach.  

Odpowiedzialno�� nauczycieli akademickich za wychowanie przyszłych pokole� 
in�ynierów przekłada si� równie� na sukcesy członków zespołu Katedry w �yciu 
osobistym. Pracownicy Katedry tworz� wraz ze swoimi dzie�mi zgodne, cz�sto 
wielodzietne rodziny. Ju� pokolenie dzieci pracowników Katedry wkracza w dorosłe 
�ycie. S� �wiadkami przemian zarówno w Katedrze jak i w �wiecie, który ju� trudno 
sobie wyobrazi� bez wykorzystania technologii informatycznych. 

Edukacja informatyczna jest dziedzin�, która musi zapewnia� dopływ wysoko 
wykwalifikowanych kadr informatyków do gospodarki. W zwi�zku z szalonym 
rozwojem informatyki jest to zadanie o szczególnej odpowiedzialno�ci. Nale�y uwa�nie 
�ledzi� najnowsze kierunki rozwoju informatyki i d��y� do stałego aktualizowania i 
unowocze�niania programów edukacji informatycznej. 

 Nie nale�y jednak zapomina� o tym, �e �wiat  to nie tylko komputery, �e to te� s� 
inni ludzie, ich problemy, troski i sukcesy. Nie nale�y traci� z oczu innych, by� 
otwartym, stale poszerza� swoje horyzonty i aktywnie uczestniczy� w �yciu, które dzieje 
si� wokół nas.  

 
Takich absolwentów chcemy kształci� i wychowywa�. 

 
prof. Dominik Sankowski   
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