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Sło wa klu czo we
n systemy i progra mo wa -

nie współbieżne

n mikroprogramowanie

n systemy informacji prze -
strzen nej

n zarządzanie projektami
informatycznymi

MA REK GON DZIO
Ma rek Gon dzio uro dzi³ siê 19 mar ca 1956 ro -
ku. W 1974 ro ku ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ste fa na ¯e rom -
skie go w To ma szo wie Ma zo wiec kim i roz po -
cz¹³ stu dia na kie run ku In for ma ty ka na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Bez po œre dnio po za koñ cze niu stu diów, które
ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem w 1979 ro ku, pod -
j¹³ pra cê w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni -
ki War szaw skiej, w którym pra co wa³ w la tach
1979–1991 na sta no wi skach na u ko wo-dy dak -
tycz nych, po cz¹t ko wo ja ko asy stent, póŸniej
ja ko ad iunkt. Pro wa dzi³ au tor skie wy k³a dy i la -
bo ra to ria, g³ów nie z ar chi tek tu ry i pro gra mo -
wa nia sy ste mów mi kro kom pu te ro wych oraz
in ¿y nie rii opro gra mo wa nia. By³ opie ku nem
kil ku na stu stu den tów, którzy pod je go kie run -
kiem wy ko na li swo je pra ce ma gi ster skie.

W za kre sie prac ba daw czych Ma rek Gon -
dzio spe cja li zo wa³ siê w sy ste mach i jê zy kach
pro gra mo wa nia wspó³ bie¿ ne go. Pro wa dzi³ ba -
da nia do ty cz¹ ce ma te ma tycz ne go mo de lo wa -
nia i opi su sy ste mów wspó³ bie¿ nych z wy ko -
rzy sta niem m.in. wy ra ¿eñ œcie¿ ko wych, sie ci
Pe trie go i se man ty ki de no ta cyj nej. W 1989 ro -
ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ Roz sze -
rze nie jê zy ka mi kro pro gra mo wa nia MID DLE
o me cha ni zmy wspó³ bie¿ no œci — przed sta -
wio ne na grun cie se man ty ki de no ta cyj nej.
Ucze st ni czy³ tak ¿e w pro jek tach ba daw czych
zwi¹ za nych opra co wy wa niem na rzê dzi i sy s -
te mów gra fi ki kom pu te ro wej.

Ma rek Gon dzio jest au to rem lub wspó³ au -
to rem kil ku ar ty ku ³ów opu bli ko wa nych w cza -
so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych (m.in.
w „So ftwa re, Prac ti ce and Expe rien ce” i „Mi -

cro pro ces sors and Mi cro sy stems”). Wy ni ki
swo  ich ba dañ pre zen to wa³ na kon fe ren cjach
miê dzy na ro do wych (np. na „Fault To le rant
Com pu ting Sym po sium” i kil ka krot nie na „Eu -
ro mi cro” oraz „Symp. on Mi cro com pu ter and
Mi cro pro ces sor Ap pli ca tions'), a tak ¿e — w ra -
mach miê dzy u czel nia nej wspó³ pra cy na u ko -
wo-ba daw czej — na in dy wi du al nych se mi na -
riach na uczel niach tech nicz nych w Fin lan dii
i w Niem czech. Jest lau re a tem kil ku na gród
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej oraz Mi ni s -
tra Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go za osi¹ g niê -
cia na u ko we i dy dak tycz ne.

W 1987 ro ku Ma rek Gon dzio na wi¹ za³
wspó³ pra cê ze szwedz k¹ fir m¹ Fre e Form
De sign AB, w której — rów no le gle z pra c¹
na uczel ni — pra co wa³ okre so wo ja ko vi si -
ting re se ar cher, ucze st ni cz¹c w pro jek tach
i im ple men ta cji ró¿ nych sy ste mów wy ko rzy -
stu j¹ cych roz wi ja j¹ ce siê wów czas tech no lo -
gie gra fi ki kom pu te ro wej oraz mo de lo wa nia
i pro jek to wa nia wspo ma ga ne go kom pu te ro wo
(CAD/CAM). 



cji, ener ge ty ki i cie p³ow nic twa w Pol sce. Od
dzie siê ciu lat kie ro wa na przez Mar ka Gon dzio
fir ma roz wi ja z suk ce sa mi tak ¿e dzia ³al noœæ
eks por to w¹ i za gra nicz n¹. Glo be ma ma ju¿
klien tów prak tycz nie na ca ³ym œwie cie i trzy
od dzia ³y za gra nicz ne (spó³ ki-cór ki): w Cze -
chach, Ru mu nii i USA. 

W 2005 ro ku Ma rek Gon dzio zo sta³ wy -
ró¿ nio ny ty tu ³em IN FO-STAR w ka te go rii
„Osi¹ g niê cia bi zne so we”. Swo je do œwiad cze -
nia z kie ro wa nia pro jek ta mi i in for ma tycz ny mi
przed siê wziê cia mi bi zne so wy mi pre zen to wa³
wie lo krot nie na ró¿ nych kon fe ren cjach i se -
mi na riach bran ¿o wych w kra ju i za gra ni c¹
(m.in. w An glii, Au stra lii, Da nii, Hi szpa nii,
Niem czech i USA).

Ma rek Gon dzio an ga ¿u je siê rów nie¿
w dzia ³al noœæ spo ³ecz n¹ w orga ni za cjach in -
for ma tycz nych. W la tach 1995–2000 dzia ³a³
ak tyw nie we w³a dzach Sto wa rzy sze nia Pol ski
Ry nek Opro gra mo wa nia „PRO”, a w la tach
1996–1998 by³ pre ze sem tej orga ni za cji. Od
1999 ro ku jest cz³on kiem GI TA — Ge o spa tial
In for ma tion Tech no lo gy As so cia tion.

W la tach 1991–1997 Ma rek Gon dzio pra -
co wa³ w fir mie In ter-De sign Tes sel Sy stems,
po cz¹t ko wo ja ko wi ce dy rek tor dzia ³u opro -
gra mo wa nia, a po tem ja ko za stêp ca dy rek to -
ra ge ne ral ne go. W In ter-De sign zaj mo wa³ siê
opra co wy wa niem, pro duk cj¹ i sprze da ¿¹
opro gra mo wa nia ty pu CAD oraz zo rien to wa -
nych obiek to wo sy ste mów do za rz¹ dza nia
do ku men ta mi. 

W 1995 ro ku do kszta³ ca³ siê w za kre sie za -
rz¹ dza nia, ucze st ni cz¹c w po dy plo mo wym
kur sie „Bu si ness in a Mar ket Eco no my”, re a li -
zo wa nym w ra mach Pro gra mu JI CAP na Uni -
ver si ty of Hum ber si de w An glii.

Obe cnie Ma rek Gon dzio jest wspó³ w ³a œci -
cie lem i pre ze sem fir my Glo be ma Sp. z o.o.,
któr¹ za ³o ¿y³ w gru dniu 1997 ro ku i zbu do wa³
od pod staw. Fir ma spe cja li zu je siê w pra cach
ana li tycz nych, pro gra mi stycz nych i in te gra -
cyj nych zwi¹ za nych z im ple men ta cj¹ i wdra -
¿a niem kom ple kso wych roz wi¹ zañ ge o prze -
strzen nych opar tych g³ów nie na plat for mie
Small world GIS. W ci¹ gu kil ku pierw szych lat
dzia ³al no œci fir ma zdo by ³a po zy cjê li de ra roz -
wi¹ zañ ge o prze strzen nych dla te le ko mu ni ka -
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