Sekcja Historii PTI

Gliwice, 05.02.2014

Sprawozdanie z działalności 2013
Sekcja Historyczna PTI została formalnie powołana 7.02.2009 uchwałą ZG nr 62/X/09. Aktualnie w
pracach uczestniczy 35 członków PTI i 56 osób spoza PTI jako tzw. członkowie‐korespondenci. Pozy‐
skano do współpracy takie instytucje jak Muzeum Techniki NOT, prywatne Muzeum Historii Kompu‐
terów i Informatyki (Katowice), Biblioteki Główne Politechniki Śląskiej i Warszawskiej – biblioteki
mają prawo umieszczania zasobów strony Sekcji w swoich zasobach cyfrowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
1. Sekcja prowadziła stronę historyczną KLIO: http://klio.pti.net.pl/index.php na sprzęcie firmy
Mainframe Sp. z o.o. Strona zawiera wykaz członków Sekcji i zasoby archiwalne, które obec‐
nie są powszechnie dostępne. W końcu roku strona i lista znikły bez żadnego wypowiedzenia.
2. Zarząd Sekcji odbył w roku dwa posiedzenia w Warszawie, poświęcone sprawom bieżącym,
3. Prezentowano historię informatyki polskiej na szeregu konferencji: Akademia Techniczno‐
Humanistyczna w Bielsku‐Białej – luty 2013, O/Pomorski PTI – Gdańsk 17.12.2013,
4. Konferencja historyczna Zakładów ERA – odbyła się 30 marca w Muzeum Techniki przy wy‐
datnej pomocy p. Andrzeja Berezowskiego; inicjatorem konferencji był Kol. Włodzimierz
Marciński, który zaaktywizował byłych pracowników Zakładów ERA do udziału w spotkaniu i
przygotowania wystąpień; w trakcie konferencji Kol. Jakub Filipowicz przedstawił stan swo‐
ich prac nad przygotowaniem emulatora MERA‐400,
5. Konferencja – Historia Internetu; konferencja odbyła się 14 maja 2013 w ramach Światowe‐
go Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w gmachu Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych
Pol. Warszawskiej; organizatorem i pomysłodawcą imprezy był Kol. Maciej Kozłowski – w
konferencji wzięli udział praktycznie wszyscy, którzy przyczynili się do powstania Internetu w
Polsce, w tym b. wiceminister KBN p. Małgorzata Kozłowska; w trakcie konferencji wręczono
Medale XXX‐lecia Wydziałowi Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Instytutowi Informa‐
tyki PW za znaczący wkład w rozwój polskiej informatyki,
6. Uzyskano zgody od autorów lub ich rodzin na umieszczenie ich opracowań w Bibliotece Cy‐
frowej Politechniki Śląskiej: A. Raczkowski – 15 lat Infocentrum SA, A. Wielądek – Informaty‐
ka w PKP (zgodę na publikację przekazał PKP – Informatyka SA); ponadto uzyskano zgodę In‐
stytutu Maszyn Matematycznych na cyfryzację i powszechne udostępnienie czasopisma Algo‐
rytmy IMM, wydawanego w latach 1963‐1974,

7. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zakończyła w br proces cyfryzacji czasopisma Informa‐
tyka, które jest obecnie dostępne w sieci bez ograniczeń; udostępniono 36 roczników; ZG PTI
w podzięce za wkład w upamiętnienie polskiej informatyki przyznał Bibliotece Głównej Poli‐
techniki Śląskiej Medal XXX‐lecia PTI – medal i dyplom wręczył Kol. Adrian Kapczyński w trak‐
cie Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademickich w Gliwicach w dniach 24‐25.10.2013,
8. Wizyta w WSOSP w Dęblinie – sierpień 2013 – wizyta miała na celu zapoznanie się z pracują‐
cym nadal w WSOSP komputerze MERA‐400 w symulatorze sytuacji radarowych oraz pozy‐
skanie dodatkowego oprogramowania do symulatora MERA‐400; instruktorzy Szkoły przed‐
stawili pracującą jednostkę oraz przekazali szereg dokumentów technicznych i jeden zestaw
pamięci dyskowej SP 45 DE ‐ 8”, który otrzymała następnie Biblioteka Główna Pol. Śląskiej i
prezentuje w gablocie nośników pamięci komputerowych,
9. Uzyskano opracowanie i zgodę prof. W. Cellarego na opublikowanie na stronie KLIO zarysu
historii Katedry Technologii Informacyjnych UE Poznań za lata 1997 – 2012,
10. Sekcja wystąpiła do MSW z prośbą o udostępnienie dokumentacji systemów MAGISTER I PE‐
SEL. Po uzyskaniu odpowiedzi, iż wszystkie materiały MSW z lat 70‐ych przekazano do IPN,
wystąpiono z analogiczną prośbą do IPN. Uzyskano pozytywną odpowiedź z jednoczesnym
przedstawieniem warunków udostępnienia wskazanym przedstawicielom PTI. Planuje się
podjąć te prace w 2014 r.
11. W 2013 prowadzono rozpoznanie archiwów firm informatycznych przekazanych do Archi‐
wum Akt Nowych. Uzyskane skany kopii wybranych dokumentów i opracowań zostaną
umieszczone w archiwum witryny historycznej KLIO

Jerzy S. Nowak

Informacja dodatkowa:
W trakcie przygotowywania sprawozdania za 2013 r. miały miejsce poważne incydenty – firma Main‐
frame, prowadząca do tej pory listę dyskusyjna i witrynę historyczną zawiesiła tę działalność bez
żadnego uprzedzenia. Kol. Adrian Kapczyński w ciągu 2 dni uruchomił wersję prototypową nowej
strony w domenie www.historiainformatyki.pl – wszystkie zebrane materiały zostały umieszczone w
nowej witrynie. Jednocześnie Kol. Janusz Dorożyński uruchomił nową listę dyskusyjną pod adresem:
klio@lista.pti.org.pl. Zarówno lista jak witryna są posadowione na serwerach PTI.

