Security BSides Warsaw 2020

Nie ma na co czekać. Krótko i na temat o tym co będzie z #BSidesWarsaw 2020. Mamy dla
Was kilka ważnych informacji o tegorocznej konferencji.
Marzec 2020. Powoli wybudziliśmy się ze snu zimowego i nabraliśmy siły do działania przy
tegorocznej edycji wydarzenia. Projekty gadżetów, dogrywanie sali, lista prelegentów,
sprawdzanie sprzętu, przygotowanie newsletterów dla Was – byliśmy gotowi
na uruchomienie maszyny #BSidesWarsaw 2020. I wtedy BANG – lockdown, obostrzenia,
wstrzymanie wydarzeń masowych, a potem ogólnie wszelkich zgromadzeń ze względu
na koronnego wirusa XXI wieku. Stanęliśmy przez wyzwaniem – co chcemy zrobić w tym
roku z #BSidesWarsaw. Bo długich naradach podjęliśmy jedyną – według nas – słuszną
decyzję.
Czerwiec 2020. Postanowiliśmy, więc jednomyślnie – Security BSides Warsaw 2020
odbędzie całkowicie zdalnie. Pod uwagę wzięliśmy wszelkie czynniki – a przyświecało nam
przede wszystkim jedno – bezpieczeństwo każdego z Was z osobna. Podczas konferencji
zawsze mówimy jak ważna jest tematyka bezpieczeństwa IT. Tym razem chcemy pokazać,
że dbamy też o aspekty bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego. Stąd pojawił nam się
pomysł na BSides Warsaw Remote Edition.
Oczywiście chcemy zachować oryginalny charakter wydarzenia, do którego Was
przyzwyczailiśmy. Prelekcje na najwyższym poziomie, zestawy pamiątkowe i ten jedyny
w swoim rodzaju klimat #BSidesWarsaw, który wiemy, że uwielbiacie. Tym postem chcemy
podsumować to, co póki co możemy Wam ogłosić.
Konferencja będzie odbywać się w dniach 23-25.10.2020.
Uczestnictwo w BSides Warsaw Remote Edition oczywiście będzie – jak zwykle – bezpłatne.
Możecie skorzystać oraz uczestniczyć w każdym z wykładów, które będą w rozkładzie
na dany dzień. Jeżeli jednak chcecie nas wesprzeć i przy okazji mieć pamiątkę
po tej wyjątkowej edycji wydarzenia to w tym roku również będziecie mieli możliwość
nabycia pakietów uczestnika. W tym roku również mamy 3 poziomy pakietów – Bronze,
Silver oraz Gold. W każdym odpowiednio specjalny identyfikator, limitowane identyfikator +
kubek lub jedyne i unikalne identyfikator w komplecie z kubkiem i koszulką. To wszystko
schowane do hakerskiej torby do zadań specjalnych oraz zapakowane z miłością
przez Prezesa i Adi.
Mamy już w planach jakich prelegentów chcielibyśmy posłuchać w tym roku. Ale wszystkie
miejsca prelegenckie nie są zajęte. Jeśli chcesz się czymś pochwalić, masz na tapecie fajny
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projekt lub po prostu chcesz nam opowiedzieć o czymś ściśle związanym z IT Security
to nie krępuj się i pisz do nas na adres piotr.jasiek@s-m-s.pl. W wiadomości napisz krótko
czym się zajmujesz i jaki masz pomysł na prelekcję. Pamiętaj, żeby w temacie wiadomości
napisać „Prelegent na #BSidesWarsaw”.
Zachęcamy Was również do rejestracji na naszej konferencyjnej stronie #BSidesWarsaw,
gdzie regularnie będą pojawiać się aktualizacje odnośnie tegorocznego wydarzenia.
Do zarejestrowanych użytkowników wysyłamy również newsletter, z którego z pierwszej ręki
dowiecie się o tym co w trawie piszczy. Póki co czeka nas drobny maintenance na stronie
celem wprowadzenia poprawek i kliku uaktualnień. Po tym bez przeszkód będziecie mogli
korzystać z jej wszystkich funkcjonalności bez ograniczeń.
Mamy nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak my. Wierzymy, że ze względu
na swój wyjątkowy charakter ta edycja #BSidesWarsaw zostanie na długo w Waszej
pamięci. Zachęcamy Was również do śledzenia konferencji na profilach w social mediach –
jesteśmy z Wami na Facebooku i Twitterze.
Mając na uwadze wasze bezpieczeństwo w dobie pandemii podsyłamy wam przydatny
naszym zdaniem materiał z 12 sposobami jak chronić się przed tym korona-świrusem.
Pozostańcie zdrowi i bezpieczni!

