frowych oraz wysokie um iejętności
postaci w ykonania serii prototypo
Przypom nienie
historii
osiągnięć
konstrukcyjno-technologiczne i pro
wych wspomnianych już kom puterów
ELWRO nie byłoby kom pletne bez
dukcyjne pozostałej kadry, było u ru 
ODRA 1325 i 1305, które weszły do
podkreślenia sukcesów eksportowych,
chomienie w 1968 r. produkcji seryj
produkcji seryjnej w roku następnym ,
które jak wiadomo najlepiej w eryfi
nej wspomnianego już kom putera
a także zbudow ania pierwszego przed kują poziom techniczny i użytkowy
ODRA 1204. Należy podkreślić, że
stawiciela rodziny maszyn Jednolite
produkowanych
wyrobów.
Spośród
model ten przez kilka następnych lat
go Systemu — kom putera R-30. W
tysiąca wyprodukowanych dotąd kom 
stanowił najlepsze rozwiązanie sery j
dwa lata później (1974) powstaje
puterów praw ie 25%, bo aż 245 eg
nej maszyny do obliczeń naukow o
seria prototypow a kom putera R-32,
zemplarzy, wyeksportowano do 11
-technicznych
w
krajach
RWPG.
będącego znacznie ulepszoną w ersją
krajów . Początek eksportu nastąpił
R-30.
już w 1963 r., a więc bezpośrednio
W yrazem docenienia tych osiągnięć
W 1975 r., równolegle z szybko
po podjęciu produkcji seryjnej m a
było przyznanie ich autorom zespo
rosnącą produkcją kom puterów ODRA
szyny UMC-1, której egzemplarz do
łowej Nagrody Państw ow ej II stop
1325/1305, rusza również produkcja
starczono do Instytutu K artografii w
nia. W tym sam ym roku następują
seryjna R-32.
Budapeszcie. Największy sukces eks
decyzje um acniające pozycję ELWRO
W roku następnym przeprowadzono
portowy osiągnęły dzięki wspom nia
jako producenta kom puterów : utw o
um ocnienie organizacyjne Zakładów
nym już zaletom ODRY 1204, których
rzono organizację kompleksowej ob
oraz w zrost potencjału i rozszerzenie
sprzedano za granicę aż 113 egzem
sługi użytkowników ELWRO-SERWIS
profilu produkcji, w yrażające się nie
plarzy (46,3°/» łącznego eksportu). W
w raz z ośrodkiem szkoleniowym oraz
tylko w form alnej zmianie nazwy
układzie geograficznym najwięcej m a
Biuro H andlu Zagranicznego, w ydat
przedsiębiorstw a na Centrum Kom 
szyn produkcji ELWRO w yeksporto
nie uspraw niające rozw ijający się
puterow ych Systemów A utom atyki i
wano do ZSRR (89), Czechosłowacji
szybko eksport sprzętu kom puterow e
Pom iarów ’ MERA-ELWRO, ale rów 
(75), NRD (43) oraz-W ęgier (21).
go. Równocześnie, zgodnie *z podsta
nież w przyłączeniu Wrocławskiego
wowym zapotrzebowaniem gospodarki
Przy okazji jubileuszu nie można
Przedsiębiorstw a Pom iarów i A uto
narodowej, przygotow yw ana jest kon
pominąć
ponownego podkreślenia de
m atyki Elektronicznej MERA-ELMAT.
strukcja pierwszej m aszyny do prze
cydującej roli załogi w osiągnięciu
W roku tym za wspom niane już
tw arzania danych ODRA 1304, której
tych sukcesów, a zwłaszcza wym ie
osiągnięcia (opracowanie konstrukcji
produkcja seryjna zostaje podjęta w
nienia głównych ich autorów, takich
i
technologii
oraz
wdrożenie
do
pro
f9ri0 r.
jak Thanasis
Kam burelis, Janusz
dukcji kom puterów
III generacji)
Książek, Andrzej Zasada, Jan M ar
W zrastający fio n t prac badawczo
przyznano pracownikom ELWRO ze
-konstrukcyjnych powoduje decyzję
społowe Nagrody Państw ow e I i II ' kowski, Bronisław Piwowar, Stani
sław Lepetow, Edm und Szajer, Alicja
rozbudowy
również
tego
odcinka
stopnia.
K uberska, Zbigniew Krukowski, Adam
działalności w postaci utw orzenia w
W
arto
również
podkreślić,
że
oprócz
U rbanek, Bohdan Kasierski, Wacław
1971 r. Ośrodka Badawczo-Rozwojo
produkcji kom puterów, ELWRO w
Jakacki, Krzysztof Konopacki, Bogu
wego, który jeszcze w tym roku
1970 r. zainicjowało i stale konse
sław Jurajda, Heliodor Stanek, Ry
zakończył
opracow anie
konstrukcji
kw entnie rozszerza zgodnie z tren d a
szard Fudala.
pierwszych maszyn cyfrowych III ge
mi św iatowym i produkcję i asorty
neracji ODRA 1325 oraz ODRA 1305.
Do życzeń dalszego pomyślnego
m ent kalkulatorów
elektronicznych
rozwoju i nowych osiągnięć, jakie
W roku 1S72 — oprócz w spom nia
stołowych i kieszonkowych (TMK 204,
złożyli bezpośrednio liczni uczestnicy
nego
jubileuszu
w yprodukow ania - ELWRO 150-L, TMK 104, ELWRO
uroczystości jubileuszowej lub zosta
pięćsetnego kom putera — następuje
440, ELWRO 180, ELWRO 480). Osiąg
ły nadesłane na ręce kierownictwa
przekazanie ELWRO funkcji general
nięcia OBR ELWRO oraz szybko
Zakładów, przyłącza się również cały
nego dostawcy urządzeń inform atyki
w zrastająca ranga naukow a te j pla
zespół redakcyjny INFORMATYKI.
(utworzenie Biura G eneralnych Do
cówki spowodowały, że pod koniec
staw). Na 'odcinku produkcyjnym i
1977 r. przekształcono ją na Instytut
konstrukcyjnym ELWRO odnotowuje
K om puterowych Systemów A utom aty
w tym roku następne sukcesy w
ki i Pomiarów.
Władysław KLEPACZ

D rugi Fabryczny Rocznik Inform atyczny

FSM

W ydawnictwo zaw iera syntetyczne
łym roku utworzono 2 nowe zakła
omówienie bęgatej i w ielostronnej
dowe ośrodki organizacji i inform a
działalności projektow ej, program o
tyki: 1) w Sosnowcu — wyposażony
wej, szkoleniowej i wdrożeniowej
w urządzenia teletransm isyjne łączą
służb organizacji i inform atyki w szyst
ce z centralnym kom puterem IBM
370/145 oraz w 2 m inikom putery ty 
kich zakładów produkcyjnych i usłu
gowych FSM za rok 1977 oraz zarys
pu MERA 305; 2) w Skoczowie —
program u działania na rok 1978.
dla zakładów metalurgicznych z prze
w idzianym wyposażeniem w kom puter
Opracowanie jest adresow ane głów
nie do kadry kierowniczej, aktyw i
R-32 oraz w urządzenia do monito
stów Sam orządu Robotniczego, użyt
rowego system u zarządzania produk
kow ników systemów organizacyjnocji MERA-ELZAB.
W roku 1977 ośrodek INFORGMAL
-inform atycznych
oraz specjalistów
służby organizacji i inform atyki d y  - zrealizował m. in. następujące zada
rekcji FSM oraz podległych zakła
nia:
.
— opracowano i uruchomiono 264 no
dów produkcyjnych i usługowych.
Z Rocznika można się dowiedzieć,
w e program y użytkowe dla 14 róż
że na dzień 31 grudnia 1977 r. w
nych agend i podsystemów inform a
tycznych
służbie organizacji i inform atyki FSM
— wdrożono kilka nowych złożonych
pracowało łącznie 230 specjalistów.
We wszystkich 12 zakładach produk
systemów i podsystemów inform a
tycznych, np. SILMONT (współpraca
cyjnych działały komórki organizacji
z Politechniką Śląską), SAWINTE,
i inform atyki, koordynow ane m eryto
SIK (System Inform acji K ierow nic
rycznie przez INFORGMAL, zatru d 
twa), TRANSMOT (ewidencja i roz
niający 110 pracowników. W ubieg

liczenia transportu samochodowego),
PŁACE (w Zakładzie n r 2 w Ty
chach), STEROWANIE KUŹNIĄ (w
Skoczowie i Ustroniu)
— rozszerzono -zakres tem atyczny eks
ploatowanych już systemów PRO
PLAN,
ASOM,
KADRY,
ESTA,
WEKS, KOSZTY, PROKON, TPP i
innych.
— zwiększono w skaźnik w ykorzysta
nia mocy obliczeniowej kom putera
centralnego.
Na podkreślenie zasługuje również
działalność Ośrodka na rzecz resortu
i Zjednoczenia POLMO w dziedzinie
rozwoju resortowego system u infor
matycznego KADRY i systemów ste
row ania produkcją oraz szkolenia
kadry kierowniczej.
W arto podkreślić, że Ośrodek O rga
nizacji i Inform atyki FSM za cało
kształt działalności oraz osiągnięte
wyniki otrzym ał m. in. Nagrodę Mi
nistra Przem ysłu Maszynowego oraz
Nagrodę Województwa Bielskiego, (ek)
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