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Otwierając tom, przywołamy pierwsze zdania z artykułu dr. inż. Marka Hołyńskiego:
W czwartek, 23 grudnia 1948 r., w gmachu Fizyki Doświadczalnej przy ul. Hożej w Warszawie, z inicjatywy wybitnego topologa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora
świeżo organizowanego Państwowego Instytutu Matematycznego (PIM) Kazimierza Kuratowskiego spotkało się kilku przyszłych pionierów elektronicznych maszyn liczących. Byli
to, oprócz inicjatora spotkania, prof. Andrzej Mostowski – matematyk zajmujący się głównie logiką matematyczną i algebrą, dr Henryk Greniewski – matematyk i logik oraz trzej
młodzi inżynierowie po studiach na Politechnice Gdańskiej – Krystyn Bochenek, Leon
Łukaszewicz i Romuald Marczyński, późniejsi profesorowie.
Profesor Kuratowski podzielił się z zebranymi swoimi wrażeniami z naukowego pobytu
w USA. Był pod wrażeniem elektronicznych maszyn liczących, które widział za oceanem, i był
przekonany, że chociaż jedna taka maszyna powinna być zbudowana w naszym kraju. W rezultacie tego spotkania zapadła decyzja powołania w ramach PIM Grupy Aparatów Matematycznych (GAM) w wyżej wymienionym składzie pod kierunkiem Henryka Greniewskiego.

Tak to się właśnie zaczęło – 23 grudnia 1948 r. uznajemy za początek historii polskiej
informatyki. Potem było różnie. Z trudem zbudowano pierwszą elektroniczną maszynę
cyfrową – bo tak je wtedy nazywano – XYZ. Zaczęto tworzyć ramy organizacyjne dla nowej
dziedziny nauki i przemysłu – powstał Instytut Maszyn Matematycznych, niedługo później
– Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA i liczne fabryki produkujące podzespoły, urządzenia peryferyjne i gotowe komputery. Polska została włączona
do współpracy międzynarodowej, zarówno poprzez zakup licencji (Odra 1300, drukarki,
pamięci dyskowe itp.), jak i podjęcie prac związanych z maszynami Jednolitego Systemu.
Ukazały się liczne publikacje książkowe, w tym znakomite serie wydawnicze WNT i PWN
– warto zauważyć, że w gronie autorów nie brakuje polskich specjalistów, w odróżnieniu
od czasów obecnych. Społeczność informatyków dysponowała własnym miesięcznikiem
popularnonaukowym „Informatyka” oraz licznymi biuletynami technicznymi („Zjednoczenie MERA”). W 1981 r. zawiązało się Polskie Towarzystwo Informatyczne. Od połowy
lat 80. w kraju obserwowano zastosowania mikrokomputerów – polski przemysł próbował
podjąć produkcję tych urządzeń, choć bez specjalnych sukcesów.
W 1989 r. przychodzi krach – polski przemysł komputerowy nie wytrzymuje zderzenia
z gospodarką wolnorynkową, a w szczególności z napływem taniego, często używanego
sprzętu komputerowego z zagranicy. Kadra – znakomicie wyszkolona w minionych latach
– radzi sobie w tych warunkach, tworząc liczne firmy informatyczne – powstaje nowy
przemysł informatyczny.
Konsekwencją tych wydarzeń jest likwidacja istniejących zakładów, rozproszenie kadr
i bardzo często – zniszczenie archiwów. Zaczyna pojawiać się myśl o konieczności zachowania dorobku nauki i przemysłu komputerowego.
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Pierwsze próby podejmuje PTI w 1988 r., organizując konferencję z okazji 40-lecia
polskiej informatyki. Głos zabierają wtedy sami twórcy – byli jeszcze wśród nas. Dorobek
konferencji publikuje w specjalnym wydaniu „Informatyka”1. Ten zestaw artykułów staje się na wiele lat kanonem wiedzy o historii polskiej informatyki.
Życie pokazuje, że to za mało – pojawiło się zbyt wiele opinii niemających pokrycia
w faktach, ale trudnych do obalenia z powodu braku dokumentów i relacji. W takiej sytuacji w ramach Polskiego Towarzystwa Informatycznego zawiązała się grupa dyskusyjna
zajmująca się historią polskiej informatyki. Pierwsze prezentacje i komunikaty wskazywały
na potrzebę kontynuowania prac – grupa została przekształcona w Sekcję Historyczną
PTI. Rozpoczęło się poszukiwanie materiałów, odtwarzanie kontaktów itp. Dość szybko okazało się, że brak czasopisma popularnonaukowego był i jest wyraźną przeszkodą
w informowaniu o dziejach polskiej informatyki. Uruchomiony portal historyczny stał się
w tej sytuacji najbogatszym obecnie źródłem takiej wiedzy w kraju, tworząc za zgodą autorów i posiadaczy dokumentów cyfrowe archiwum historii informatyki polskiej. Warto
też odnotować pierwszą publikację historyczną PTI z 2011 r. – Wczoraj, dziś i jutro polskiej
informatyki.
W konsekwencji tych działań w 2016 r. PTI ogłosiło konkurs wydawniczy na opracowania z historii polskiej informatyki. Plonem konkursu jest kilkanaście artykułów omawiających historię instytucji i wybranych przedsięwzięć oraz dwie publikacje książkowe.
Pewnym rozczarowaniem jest brak inicjatywy stworzenia całościowego opracowania historii polskiej informatyki – jak widać, brak materiałów utrudnia opracowanie takiej syntezy.
Nadesłane artykuły po recenzjach są drukowane w dwóch odrębnych tomach. Jeden
tom poświęcony jest szeroko rozumianemu przemysłowi informatycznemu, drugi – wybranym aplikacjom i zastosowaniom informatyki. Wydawca przedstawia te publikacje jako
początek obchodów 70. rocznicy polskiej informatyki przypadającej na grudzień 2018 r.
Otwierając niniejszy tom poświęcony głównie technicznym aspektom polskiej informatyki, Czytelnik ma szansę zapoznać się z następującymi relacjami:
–	
E. Bilski, T. Kamburelis i B. Piwowar przedstawiają osobistą relację z pracy
w WZE Elwro; dość długo czekała ona na druk, ale mamy okazję zapoznać się z opiniami twórców pierwszych komputerów serii Odra 1300 i R-32. Do ich relacji dołączamy
kopie porozumień zawartych z firmą ICL z lipca 1967 r. – po raz pierwszy w kraju.
–	M. Hołyński kreśli zarys historii Instytutu Maszyn Matematycznych – jest to szczególnie zasłużona placówka funkcjonująca praktycznie od początków informatyki w Polsce.
–	T. Kulisiewicz podjął się trudnego zadania, omawiając – po raz pierwszy w Polsce –
zarys historii Jednolitego Systemu. Zdaniem redaktorów jest szansa, że wreszcie znikną
tzw. legendy miejskie związane z tym tematem. Odwołanie się do szeregu sprawozdań
dawnego Komitetu Nauki i Techniki pokazuje, że Polska była żywotnie zainteresowana podjęciem współpracy, licząc na duży eksport urządzeń komputerowych do krajów
RWPG.

1	„Informatyka” 1989, nr 7–8.
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–	A. Ziemkiewicz i E. Jezierska-Ziemkiewicz w żywy i barwny sposób opisali koncepcje
architektoniczne słynnego minikomputera K-202. Redaktorzy tomu są zdania, że pozwoli to wreszcie zamknąć wszelkie dyskusje na temat walorów technicznych tego komputera.
–	Zespół autorski A. Goleń, S. Gembalczyk i A. Musioł prezentujący dawny CIBEH
i Hutę im. Lenina przedstawił szeroki zarys informatyzacji polskiego hutnictwa żelaza
i stali. Wraz z przedstawieniem historii rozwoju informatyki w hutnictwie autorzy pokazali złożoność tej branży w jej historycznym rozwoju, odwołując się również do czasów przedwojennych.
–	
Zespół autorski byłych pracowników Mera-Błonie (J. Bezpałko, M. Bielobradek,
Z. Pasek) przygotował z kolei skrócony zarys historii Zakładów. W końcu lat 80. była
to największa fabryka drukarek komputerowych w Europie i dziwi nieco fakt, że tak
łatwo doprowadzono do jej likwidacji.
–	W. Adamski podjął się trudnej roli omówienia dorobku projektowania inżynierskiego
w budowie samolotów na przykładzie Zakładów PZL Mielec, kreśląc przy okazji zarys
historii informatyki w tej firmie.
–	W. Staniszkis opisuje dzieje powstania istotnej aplikacji komputerowej, czyli bazy danych RODAN – był to jedyny przypadek podjęcia się tak trudnego zadania w Polsce.
–	Przegląd artykułów kończy krótki komunikat o nietypowym komputerze Odra 1103,
będącym odpowiednikiem urządzeń Aritma DP-100 czy EW-80, czyli kalkulatora zamykającego cykl obliczeniowy maszyn licząco-perforacyjnych.
Czytelnikowi należy się jeszcze jedno wyjaśnienie – w omawianym okresie nazwy zakładów produkcyjnych ulegały dość częstym zmianom, co nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w treści artykułów. Poczyniona uwaga dotyczy także wielkości produkcji – Autorzy
podają dane występujące w dostępnych materiałach. Na podstawie szeregu dokumentów
ujawnionych w 2016 r. konieczne będzie zweryfikowanie tych danych.
Życzymy ciekawej lektury i zapraszamy do sięgnięcia po część drugą publikacji.
Redaktorzy
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