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DevForge – kuźnia praktyków nowych technologii. Konferencja IT w Łodzi 

Zachęcanie, inspirowanie i motywowanie do rozwoju w branży nowoczesnych technologii to główne 
cele konferencji DevForge organizowanej przez firmę Transition Technologies PSC. Wydarzenie ma 
także drugi, zupełnie inny wydźwięk – wpłaty za udział w konferencji trafią w całości na konto 
Fundacji Słonie na Balkonie pomagającej dzieciom, które potrzebują specjalistycznej opieki w 
związku z przeżytą traumą.  

 

Eksperci dla ekspertów 

W tym roku Transition Technologies PSC po raz pierwszy organizuje konferencję DevForge w mieście, 
w którym znajduje się główna siedziba firmy – Łodzi. Wydarzenie ma stanowić platformę wymiany 
wiedzy i przestrzeń networkingową dla specjalistów zajmujących się zawodowo (oraz hobbystyczne) 
programowaniem. Główny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty wykorzystania 
omawianych rozwiązań. Prelegentami będą eksperci, którzy na co dzień realizują projekty 
developerskie dla biznesu.  

Zwięzła formuła (by nie uśpić), merytoryka (by zaciekawić) i sprawdzeni w boju prelegenci (by 
zagwarantować jakość) - to były nasze założenia przy organizacji DevForge’a. Jestem przekonany, że 
udało nam się uniknąć „yet another JVM conference” a sobotni poranek i popołudnie spędzimy w 
zacnym gronie łódzkich (i nie tylko!) IT geeków, słuchając mięsistych prezentacji i networkingując się w 
kuluarach przy kawie i pizzy "#$%. Nie pozostaje nic innego jak zachęcić do zakupu cegiełki dla fundacji 
Słonie na Balkonie, która jednocześnie jest biletem wstępu na konferencję. Widzimy się w kwietniu! - 
opowiada Michał Dubel,  lider zespołu Atlassian Apps w firmie Transition Technologies PSC, który 
poprowadzi konferencję DevForge 

Na luzie o programowaniu 

DevForge odbędzie 13 kwietnia 2019 roku w hali Odlewnia na tzw. „małym Offie”, przy ulicy 
Piotrkowskiej 217. Duża przestrzeń i industrialny charakter miejsca mają zapewnić swobodną 
atmosferę.  

Zależy nam na tym, aby konferencja DevForge była spotkaniem zachęcającym do rozmowy. Oprócz 
miejsca, w którym odbędą się prelekcje, uczestnicy będą mogli skorzystać z mini stref chilloutu, napić 
się  pysznej kawy, czy zjeść pizzę w przerwie na lunch. Dodatkowym „smaczkiem” będzie stoisko AR, 
przy którym każdy będzie mógł „rozszerzyć swoją rzeczywistość” dzięki okularom HoloLens oraz 
dowiedzieć się w jaki sposób rozwiązania tego typu są wdrażane w projektach biznesowych. Połączymy 
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wiedzę merytoryczną z dobrym humorem i elementami rozrywki. – dodaje Łucja Cymkiewicz, specjalista 
ds. marketingu, jedna z koordynatorów konferencji DevForge z firmy TT PSC. 

DevForge 2019 w Łodzi, PROGRAM: 

Konferencja DevForge rozpocznie się oficjalnie o godzinie 10:00, ale już kwadrans wcześniej 
organizatorzy zapraszają uczestników na kawę i coś słodkiego. Dzięki temu każdy będzie mógł poznać 
inne osoby biorące udział w wydarzeniu, obejrzeć miejsce i dopytać o wszystkie interesujące szczegóły.  

• 9:45  Poranna kawa i ciacho 
• 10:00 – Rozpoczęcie 
• 10:30-11:15  Czy sam mógłbyś wymyślić GIT? Marcin Biegała (45 min.) 
• 11:25-11:55  Types in Frontend world. Bartek Witczak (30 min.) 
• 12:05-12:50 Spock vs JUnit 5 - Starcie tytanów. Marcin Zajączkowski (45 min.) 
• 12:50 – 13:20 Przerwa obiadowa 
• 13:20- 14:35  Serverless design w praktyce. Paweł Zubkiewicz (1h 15min.) 
• 14:45  Zakończenie 

 
Wsparcie Fundacji Słonie na Balkonie 

Wzięcie udziału w wydarzeniu wiąże się z wpłatą minimum 20 zł na konto Fundacji Słonie na Balkonie. 
W ten sposób TT PSC chce połączyć organizację wydarzenia z działalnością o charakterze 
charytatywnym.  

Fundacja Słonie Na Balkonie zapewnia specjalistyczną pomoc psychiatryczną dzieciom, które na bardzo 
wczesnym etapie życia przeszły traumę. Jako jedyna fundacja w kraju, wspiera także dzieci po 
hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym oraz rodziny zastępcze tworzone przez babcie i dziadków 
pokrzywdzonych dzieci. Fundacja Słonie na Balkonie zajmuje się obecnie ponad 50 podopiecznymi w 
wieku 3 – 13 lat.  

Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest możliwe do 11 kwietnia lub do wyczerpania miejsc:  
www.devforge.it 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

ü Konferencja DevForge dla programistów 
ü 13 kwietnia 2019, godz. 9:45-15:00 
ü Łódź, Odlewnia ul. Piotrkowska 217 
ü Wstęp: min. 20 zł przekazane na rzecz Fundacji Słonie na Balkonie 
ü Zapisy: www.devforge.it 
ü Social media: https://www.facebook.com/events/2375803885996062/  

 


