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Szanowni Państwo, 

10 października, czyli dokładnie za miesiąc, rozpoczyna się ósma edycja Europejskiego Tygodnia 

Kodowania (#CodeWeek2020). Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym wielkim święcie 

programowania.  

CodeWeek to oddolna, europejska inicjatywa, skupiająca wokół siebie nie tylko pasjonatów 

programowania, ale i osoby z różnych branż, różnych miejsc, w różnym wieku i o różnych 

zainteresowaniach, często dalekich od kompetencji cyfrowych. Największym atutem CodeWeek jest 

właśnie integracja, a głównym celem – promocja nauki programowania. 

Dlaczego to takie ważne? Programowanie rozwija logiczne myślenie, a jego znajomość pozwala nam 

rozumieć współczesny świat. Niezależnie od tego ile mamy lat i czym się zajmujemy, możemy zdobyć 

nowe umiejętności, nauczyć się czegoś od innych, ale i podzielić swoją wiedzą. Nie trzeba być 

informatykiem, inżynierem, czy też ministrem cyfryzacji, by móc wziąć udział w tej inicjatywie. 

Wystarczą dobre chęci. Programowanie to cenna nauka dla każdego, bez względu na wiek, poziom 

wiedzy czy wykonywany zawód.  

Nauka programowania to także dobra zabawa! Dzięki niej dzieci w przystępny sposób nabywają 

uniwersalne umiejętności – ćwiczą logiczne myślenie, uczą się jak współpracować i rozwiązywać 

złożone problemy. Nie chodzi nam o to, aby wszystkie zostały programistami, ale by w przyszłości 

potrafiły wykorzystać to, czego uczy programowanie. Aby mogły konkurować ze swoimi europejskimi 

rówieśnikami nie tylko na rynku pracy, ale i w wyścigu na np. wyższe uczelnie. Dajmy im wspólnie tę 

szansę. Pokażmy też seniorom i wszystkim innym zainteresowanym, że programowanie jest także dla 

nich! 

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Kodowania odbędzie się między 10 a 25 października. 

Przygotowuje się do niej cała Europa. Przygotowujemy się i my. Tak jak w programowaniu, tak i w 

życiu najważniejszy jest zgrany zespół. Stwórzmy go razem.  

To, co wyróżnia CodeWeek od innych inicjatyw, to właśnie współpraca. Każde z państw staje w tych 

dniach do przyjacielskiego wyścigu. Cel? Zorganizować w swoim kraju możliwie najwięcej wydarzeń 

związanych z programowaniem. Jak do tej pory Polska co roku udowadniała, że potrafimy stworzyć 

fantastyczną drużynę. Dzięki temu stale pniemy się w rankingu państw z największą liczbą 

zgłoszonych w ramach CodeWeek wydarzeń. W ubiegłym roku wspólnie zorganizowaliśmy 15 139 

inicjatyw.  

Zależy nam, aby w tym roku utrzymać tę wzrostową tendencję, choć na pewno będzie inaczej… 

W tym roku, ze względu na pandemię, wiele naszych codziennych i zawodowych aktywności 

przeniosło się do świata online. Ta zmiana nie ominęła także Europejskiego Tygodnia Kodowania. Nie 

oznacza to jednak mniejszego zaangażowania. Wręcz przeciwnie: mamy wybór.   

Tegoroczne, zgłoszone do CodeWeek2020, działania mogą być tradycyjnymi spotkaniami, ale i 

wydarzeniami odbywającymi się w sieci. Co oczywiste, ze względu na wspólne bezpieczeństwo, 

szczególnie promujemy wydarzenia organizowane online. Nie zniechęcamy jednak do bezpośrednich 

spotkań, np. podczas lekcji informatyki w szkołach. Najważniejsze jednak, by w ich trakcie pamiętać o 

przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Zdrowie jest najważniejsze!  



Jedno się nie zmienia – ważny i cenny jest dla nas każdy pomysł. Wszystko zależy od Państwa 

kreatywności. Dlatego też zachęcam do organizowania i zgłaszania inicjatyw.  

Zgłoszenie trwa tylko kilka minut, ale jest bardzo ważne - bez niego wydarzenie nie zostanie wliczone 

do ogólnej puli inicjatyw krajowych. Dlatego jeśli chcemy wygrać, musimy o tym koniecznie pamiętać. 

Swoje wydarzenia i inicjatywy możecie Państwo zgłaszać na stronie www.codeweek.eu/add.  

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie oraz pomysłowość, które przełożą się na liczbę zorganizowanych 

przez Polaków wydarzeń.   

Aby Państwa dodatkowo zmotywować do podjęcia wyzwania #CodeWeek2020 - ogłosiliśmy konkurs 

„1000 pierwszych inicjatyw online”. Autorów tysiąca pierwszych zgłoszonych wydarzeń uhonorujemy 

nagrodami – matami do nauki programowania offline wraz z zestawami zadań.  

Wszystkie potrzebne i najbardziej aktualne informacje o #CodeWeek2020 i konkursie znajdziecie 

Państwo na stronie www.koduj.gov.pl. Warto tam regularnie zaglądać. 

Chętnie spotkamy się z Państwem także w mediach społecznościowych – na fanpage CodeWeek i 

profilu na Instagramie. Znajdziecie tam wiele inspiracji, przygotowanych z myślą o tej – nieco innej niż 

dotychczasowe – edycji. 

W razie jakichkolwiek pytań nasz zespół jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: 

programowanie@mc.gov.pl. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości.  

Poza organizacją wydarzeń i świetną zabawą, gorąco zachęcam Państwa także do szerokiego 

dzielenia się w internecie swoimi, zorganizowanymi w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, 

inicjatywami. Co roku z podziwem obserwujemy Państwa zaangażowanie i kreatywność.  

Życzę Państwu wielu programistycznych pomysłów, a nam wszystkim – wygranej w tegorocznej 

edycji CodeWeek! Podejmijmy wspólnie to wyzwanie. 

 

  Serdecznie pozdrawiam, 

 

Marek Zagórski 

minister cyfryzacji 
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