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OCHRONA ZABYTKÓW ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ
W ZBIORACH MUZEUM TECHNIKI

ZABYTKI TECHNIKI

Komputer jest w tej chwili jednym z najcz´Êciej
u˝ywanych urzàdzeƒ na Êwiecie. W Polsce znaj-

duje on zastosowanie niemal w ka˝dym biurze i pry-
watnym mieszkaniu. Ale ma∏o kto wie, ˝e maszyna,
która jest symbolem XXI w., ma ju˝ za sobà ponad 
50 lat historii. W 2004 r. min´∏o pó∏wiecze od skon-
struowania pierwszego polskiego komputera analo-
gowego, a w 2008 r. minie tyle samo od powstania
pierwszego polskiego komputera cyfrowego. Jeszcze
d∏ugo b´dziemy odpowiadaç na pytania dotyczàce
natury samego komputera, a co za tym idzie równie˝,
która z tych dat powinna byç uwa˝ana za moment
narodzin maszyny rodzimej konstrukcji. Zanim
padnà wià˝àce odpowiedzi, mo˝emy uznaç 2006 r. za
rok jubileuszu 50-lecia polskiej komputeryzacji. 

Motocykle i samochody o takiej metryce uznawane
sà przez historyków techniki i urz´dy konserwatorskie
za zabytki motoryzacji. Zwa˝ywszy na fakt, ˝e kom-
putery starzejà si´ przynajmniej 10 razy szybciej, ist-
nieje wyraênie zarysowana potrzeba zabezpieczania,
ochrony i konserwacji zabytków elektronicznej tech-
niki obliczeniowej. 

Historia polskiej elektronicznej 
techniki obliczeniowej
W 1950 r. in˝. Zbigniew Pawlak z Grupy Aparatów
Matematycznych Paƒstwowego Instytutu Matema-
tycznego zbudowa∏ pierwszà w Polsce elektronicznà
maszyn´ cyfrowà GAM I. Dokona∏ tego kosztem 
ok. 5000 z∏, które Instytut musia∏ wydaç, by wyjÊç 
z koƒcem roku finansowego na tzw. zero. Tak zacz´-
∏a si´ historia polskiej komputeryzacji. 

1. AKAT-I, analizator równaƒ
ró˝niczkowych konstrukcji in˝. 
J. Karpiƒskiego (1959). Wszystkie
obiekty pochodzà ze zbiorów
Muzeum Techniki w Warszawie.
Wszystkie fot. A. Berezowski. 
1. AKAT-I –  differential equation
analyser constructed by engineer 
J. Karpiƒski (1959). All objects
come from the collections of the
Museum of Technology in Warsaw.
All photos: A. Berezowski.
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2. AKAT-I, analizator równaƒ ró˝niczkowych konstrukcji in˝. 
J. Karpiƒskiego (1959).
2. AKAT-I –  differential equation analyser constructed by engineer
J. Karpiƒski (1959).

Oba komputery – analogowy ARR i cyfrowy
XYZ – by∏y maszynami pierwszej generacji, skon-
struowanymi w technice lampowej. Komputer XYZ
od poczàtku by∏ pomyÊlany jako maszyna prototy-
powa. Jego powstanie zapoczàtkowa∏o seri´ kompu-
terów ZAM: ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41.

Innym, polskim pionierem prac w tej dziedzinie
by∏ in˝. Jacek Karpiƒski. Wywodzi∏ si´ z przedwo-
jennej, znanej rodziny in˝ynierskiej, by∏ m∏odszym
kolegà Leona ¸ukaszewicza. Po ukoƒczeniu studiów
politechnicznych w Warszawie, w 1957 r. skonstru-
owa∏ harmoniczny analizator analogowy. Jego kolej-
nà konstrukcjà by∏ wybudowany w 1959 r. tranzys-
torowy analizator równaƒ ró˝niczkowych AKAT I.
Maszyna ta zosta∏a nagrodzona w Konkursie M∏o-
dych Talentów Technicznych UNESCO, organizo-
wanym przy Uniwersytecie Harwardzkim. Karpiƒski
otrzyma∏ stypendium rzàdu amerykaƒskiego, dzi´ki
któremu zwiedzi∏ 25 najlepszych laboratoriów kom-
puterowych w Stanach Zjednoczonych. 

Po powrocie do kraju podjà∏ prac´ w Instytucie
Fizyki DoÊwiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie skonstruowa∏ maszyn´ cyfrowà Êredniej wiel-
koÊci KAR-65. Maszyna ta przekracza∏a mo˝liwoÊ-
ciami obliczeniowymi próg 100 mln operacji na se-
kund´, co jak na owe czasy by∏o du˝ym osiàgni´-
ciem, przy jednoczesnym ma∏ym koszcie produkcji 
i eksploatacji maszyny. KAR-65 pracowa∏ w instytu-
cie nieprzerwanie od 1965 r. przez dwadzieÊcia par´
lat. Niestety pozosta∏ prototypem; nie podj´to pro-
dukcji seryjnej. 

Pierwszym seryjnym komputerem konstrukcji
Karpiƒskiego by∏, zbudowany w 1970 r., minikompu-
ter K 202, który sta∏ si´ sensacjà na Mi´dzynarodo-
wych Targach Poznaƒskich. Produkcja seryjna K 202
sta∏a si´ mo˝liwa, dzi´ki wspó∏pracy z brytyjskà fir-
mà komputerowà Data Loop. 

Najbardziej znanym polskim komputerem, cz´-
sto mylnie uwa˝anym za pierwszy, by∏a ODRA.
Komputery ODRA produkowane by∏y od poczàtku
lat 60. ub. stulecia we Wroc∏awskich Zak∏adach Ele-
ktronicznych ELWRO. Do tej rodziny komputerów
nale˝a∏y m.in. konstrukcje: ODRA-1003 i ODRA-
1013, oraz ODRA-1305. Z czasem Wroc∏awskie Za-
k∏ady Elektroniczne sta∏y si´ cz´Êcià Zjednoczenia
Przemys∏u Automatyki i Aparatury Pomiarowej
MERA, którego poszczególne przedsi´biorstwa sta∏y
si´ producentami sprz´tu komputerowego u˝ywane-
go w ca∏ym kraju. 

Zjednoczenie MERA, powsta∏e w 1964 r., by∏o
g∏ównym i najwi´kszym krajowym producentem
aparatury komputerowej. W jego sk∏ad wchodzi∏o 
ok. 20 zak∏adów produkujàcych sprz´t elektroniczny
– od aparatury pomiarowej, poprzez aparaty automa-
tyki i sterowania, do sprz´tu komputerowego. Do czo-
∏owych zak∏adów produkujàcych maszyny kompute-
rowe zaliczyç mo˝na: Wroc∏awskie Zak∏ady Elektro-
niczne ELWRO, Krakowskà Fabryk´ Aparatów 
Pomiarowych MERA-KFAP, Zak∏ady Wytwórcze

GAM I odznacza∏a si´ minimalnymi mo˝liwoÊ-
ciami obliczeniowymi oraz d∏ugim czasem operacji.
By∏a maszynà eksperymentalnà, powsta∏à w celu prze-
prowadzenia wst´pnych badaƒ, które mia∏y dopro-
wadziç do skonstruowania elektronicznej maszyny
cyfrowej z prawdziwego zdarzenia. Na zbudowanie
GAM I pracownikom PIM-u wystarczy∏y 2 tygodnie:
jeden na planowanie, drugi na konstrukcj´. Maszyna
mog∏a wykonywaç tylko 4 operacje: dodawanie, do-
pe∏nianie, porównywanie i selekcjonowanie; mia∏a
osiem komórek pami´ciowych. Brzmieç to mo˝e 
dzisiaj jak anegdota, ale charakterystyczny dla niej
by∏ sposób wprowadzania informacji do pami´ci.
Dokonywano tego za pomocà taÊmy dziurkowanej,
której perforowanie by∏o wykonywane metalowà sztan-
cà oraz grubym „gwoêdziem” i m∏otkiem. GAM I
spe∏ni∏a swoje zadania eksperymentalno-pokazowe 
i zosta∏a rozebrana na cz´Êci w 1955 r. DoÊwiadcze-
nia zdobyte przy jej budowie by∏y wst´pem do dal-
szych, znacznie powa˝niejszych przedsi´wzi´ç. 

Prace nad polskimi komputerami prowadzone
by∏y od 1952 r. w Zak∏adzie Aparatów Matematycz-
nych Polskiej Akademii Nauk, w który przekszta∏co-
na zosta∏a wspomniana Grupa Aparatów Matema-
tycznych. Przebiega∏y dwutorowo: w pracowniach
analogowej i cyfrowej. Budowà maszyny analogowej
zaj´li si´ ówczeÊni m∏odzi in˝ynierowie Leon ¸uka-
szewicz i Krystyn Bochenek. Pracami nad kompu-
terem cyfrowym kierowa∏ in˝. Romuald Marczyƒski.
Prace nad maszynà analogowà zakoƒczy∏y si´ 
w 1954 r. powstaniem analizatora równaƒ ró˝nicz-
kowych. Po tym sukcesie, uwieƒczonym nagrodà
paƒstwowà, g∏ówny konstruktor analizatora in˝. ¸u-
kaszewicz stanà∏ na czele zespo∏u budujàcego ma-
szyn´ cyfrowà. Prace nad pierwszym polskim kom-
puterem cyfrowym, nazwanym XYZ, zespó∏ in˝.
¸ukaszewicza zakoƒczy∏ w 1958 r. 
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Muzeum ma w swoich zasobach nie tylko ma-
teria∏y dotyczàce samych maszyn, ale równie˝ zwià-
zane z dzia∏alnoÊcià ich producentów. Koncentruje
si´ na polskich komputerach oraz ich producentach.
Gromadzi jednak tak˝e maszyny i dokumentacje firm
zagranicznych, zw∏aszcza tych, które mia∏y udzia∏ 
w rynku polskim i wp∏ywa∏y na kszta∏t rodzimej
informatyki. 

Tworzàc zbiory eksponatów przechowywanych
w dziale elektronicznej techniki obliczeniowej mu-
zeum kieruje si´ kilkoma zasadami:
q g∏ówny nurt zainteresowania stanowià obiekty pro-

dukcji polskiej,
q w pierwszej kolejnoÊci do muzealnej kolekcji po-

zyskiwane sà te maszyny produkcji zagranicznej,
które mia∏y najwi´kszy wp∏yw na polski rynek
komputerowy oraz na kszta∏t polskiej informatyki,

q pozyskiwane sà równie˝ obiekty produkcji zagra-
nicznej o ciekawej i nietypowej konstrukcji,

q do zbiorów przyjmowane sà przede wszystkim
obiekty sprawne.

Obecnie najcenniejszymi polskimi zabytkami
komputerowymi w kolekcji muzeum sà: ZAM-21 –
potomek s∏ynnego XYZ, 3 egzemplarze maszyn 
ODRA-1002, -1003 i -1013, wyroby zjednoczenia
MERA m.in. system MERA 7900 oraz mikrokompu-
ter Meritum, maszyny konstrukcji in˝. Karpiƒskiego:
AKAT I, KAR-65 oraz legendarny minikomputer 
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Przyrzàdów Pomiarowych ERA (póêniej przemiano-
wane na Fabryk´ Mierników i Komputerów ERA),
Zak∏ady Urzàdzeƒ Komputerowych MERA-ELZAB. 
Zak∏ady MERY by∏y producentem zarówno pojedyn-
czych maszyn, takich jak komputery ODRA czy mi-
krokomputery MERA-60 i Monik 8B, jak i ca∏ych sy-
stemów komputerowych MERA 9150, MERA 7900. 

Kolekcja zabytków elektronicznej
techniki obliczeniowej Muzeum Techniki
Muzeum Techniki w Warszawie od ponad 30 lat gro-
madzi i zabezpiecza zabytki elektronicznej techniki
obliczeniowej (ETO). W zakresie zainteresowaƒ znaj-
dujà si´ nie tylko same maszyny, ale równie˝ wszel-
kiego rodzaju dokumentacja zwiàzana z elektronicz-
nà technikà obliczeniowà (dokumentacja u˝ytkowo-
techniczna, instrukcje obs∏ugi, katalogi, materia∏y 
reklamowe). 

3. Fragment pulpitu sterowania AKAT-I, analizatora równaƒ ró˝-
niczkowych konstrukcji in˝. J. Karpiƒskiego (1959). 
3. Fragment of the control panel of the AKAT-I differential 
equation analyser constructed by engineer J. Karpiƒski (1959). 

4. AKAT-I, analizator równaƒ ró˝niczkowych konstrukcji in˝. J. Karpiƒskiego (1959): a – fragment pulpitu sterowania, b – krosownica.
4. AKAT-I –  differential equation analyser constructed by engineer J. Karpiƒski (1959): a – fragment of the control panel, b – patch panel.
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z ciekawszych eksponatów jest komputer z klasy
superkomputerów amerykaƒskiej firmy Cray, ozna-
czony symbolem T3E.

Problematyka konserwacji zabytków
elektronicznej techniki obliczeniowej
Muzeum Techniki, gromadzàc i zabezpieczajàc za-
bytki elektronicznej techniki obliczeniowej, dokonu-
je równie˝ zabiegów konserwatorskich. Wykonujà je
pracownicy merytoryczni opiekujàcy si´ kolekcjà
ETO wraz ze specjalistami z pracowni konserwator-
skiej. Polegajà one g∏ównie na przywracaniu spraw-
noÊci i oryginalnego wyglàdu komputerom. 

Tkanka ta, czyli pami´ç komputera, wykonana 
w takiej lub innej technice, np. lampowej, ferrytowej,
tranzystorowej czy uk∏adów scalonych, musi byç
sprawna. Pami´ç sprawnego komputera nie mo˝e ulec
uszkodzeniu ani mechanicznemu, ani elektronicznemu
(zniszczenie struktury miejsca impulsu elektrycznego).
Ale sama tkanka nie stanowi o istocie komputera jako
urzàdzenia. Ten sam model komputera – o takiej 
samej architekturze i wielkoÊci pami´ci – mo˝e byç 
komputerem s∏u˝àcym zarówno do obliczeƒ staty-
stycznych, jak i do prac edytorskich i archiwizowania
tekstów, mo˝e równie˝ byç u˝ywany jako elektro-
niczna zabawka albo spe∏niaç wszystkie te zadania. 
O tym, do jakich celów mo˝e byç lub jest u˝ywany

Pierwszym problemem stajàcym przed konser-
watorami zabytków ETO jest odpowiedê na pytanie 
o istot´ konserwacji komputerów: czy ma ona obejmo-
waç sam hardware, czy te˝ równie˝ software? Pytanie
to mo˝na sformu∏owaç szerzej: co stanowi o istocie
komputera – jego mo˝liwoÊci obliczeniowe czy
ukierunkowanie sposobu dokonywania obliczeƒ?.
W∏aÊciwa odpowiedê wymaga zrozumienia dwoistej
natury komputera. Pierwszym poziomem funkcjono-
wania elektronicznych maszyn cyfrowych jest, jak
ka˝dego urzàdzenia, ich fizycznoÊç; by mo˝na by∏o
na danym komputerze pracowaç musi mieç ono tkan-
k´ –„cia∏o”, w której za pomocà impulsów elektrycz-
nych zapisana zostanie informacja. 

K-202. Ale niekwestionowanym „królem” polskiej
cz´Êci kolekcji ETO jest Analizator Równaƒ Ró˝-
niczkowych.

SpoÊród komputerów produkcji zagranicznej na-
le˝y wymieniç: amerykaƒskà maszyn´ NCR 315, bry-
tyjsko-amerykaƒski zestaw komputerowy National-
Elliott, zewn´trzne pami´ci taÊmowe typu karuzelo-
wego szwedzkiej firmy FACIT oraz poprzednika
dysku twardego – jednostk´ pami´ci dyskowej (z dys-
kiem) produkcji Control Data Corporation z Minnea-
polis w USA. Du˝ym zainteresowaniem zwiedzajà-
cych cieszà si´, prezentowane na ekspozycji, pierw-
sze komputery osobiste (PC) produkcji IBM oraz nie-
istniejàcych dzisiaj firm Commodore i Atari. Jednym 

5. Analizator Równaƒ Ró˝niczkowych, pierwszy polski „komputer” analogowy konstrukcji in˝. L. ¸ukaszewicza (1958).
5. Differential Equation Analyser – first Polish analogue “computer” constructed by engineer I. ¸ukaszewicz (1958).
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komputer, decyduje jego oprogramowanie, czyli ukie-
runkowany sposób dokonywania obliczeƒ. Dopiero po
zachowaniu – w tym konserwacji – tych dwóch p∏asz-
czyzn komputera mo˝na mówiç o pe∏nej ochronie za-
bytkowych elektronicznych maszyn cyfrowych.

Innym istotnym problemem konserwacji zabyt-
kowego sprz´tu komputerowego jest problem wadli-
woÊci starszych technik tworzenia pami´ci kompute-
rów. Twórcy i producenci komputerów, w których
pami´ç wykonana by∏a w technice lampowej, zak∏a-
dali du˝à wadliwoÊç podstawowej komórki pami´-
ciowej tych maszyn – lampy elektronicznej. Wymiana
lamp odbywa∏a si´ na bie˝àco podczas pracy kompu-
tera. Obecnie konserwatorzy tych zabytków muszà 
rozstrzygaç: czy nale˝y uruchamiaç komputer, któ-
rego elementy pami´ci ulegajà awariom z powodu
swej konstrukcji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi
na to pytanie, gdy˝ z jednej strony niepracujàcy kom-
puter jest urzàdzeniem „martwym”, z drugiej strony
zaÊ jego eksploatacja prowadzi do jego destrukcji,
która wobec braku cz´Êci na wymian´ bywa niekiedy
ostateczna.

Dodatkowymi problemami natury pozatechnicz-
nej sà: brak specjalistów elektroników i informaty-
ków potrafiàcych pos∏ugiwaç si´ elektronicznymi
maszynami cyfrowymi z lat 60. i 70. XX w. (koniecz-
na znajomoÊç struktury i warunków eksploatacji ma-
szyny oraz j´zyków oprogramowania np. COBOL czy
AGOL), a tak˝e koszty przeprowadzanych konser-
wacji (koszty energii zasilajàcej komputery, ch∏odze-
nia czy cz´Êci zamiennych). Pe∏na konserwacja star-
szych eksponatów-komputerów, obejmujàca software
i hardware, w warunkach muzealnych jest czaso- 
i pracoch∏onna, a w ostatecznym rezultacie mo˝e nie
daç oczekiwanych efektów. 

Znacznie prostsza jest konserwacja komputerów
biurowych czy osobistych z lat 80. i poczàtku 90. ub.

stulecia. Dzi´ki uruchomieniu tych eksponatów mo-
˝emy dokonaç ca∏oÊciowej dokumentacji zachowanej
maszyny, obejmujàcej zarówno hardware, jak i soft-
ware. W przypadku maszyn osobistych, w których –
w odró˝nieniu od starszych ukierunkowanych kom-
puterów – program by∏ niejednolity i mo˝na by∏o go
dowolnie zmieniaç, jest to bardzo wa˝ne. Dzi´ki
przeprowadzonym pracom konserwatorskim i urucho-
mieniu poszczególnych jednostek mo˝na obserwo-
waç rozwój i zmiany w programach graficznych.

Przyk∏ady przeprowadzonych 
i planowanych konserwacji
Najcz´Êciej przeprowadzanymi w Muzeum zabiega-
mi konserwatorskimi zabytkowych komputerów sà
ich oczyszczenia. Zabrudzeniu ulegajà zarówno obu-
dowy komputerowe, jak i elementy elektroniczne.
Zabrudzenia zabytkowych komputerów sà dwojakie-
go rodzaju: spowodowane odk∏adaniem si´ kurzu –
mniej groêne dla urzàdzenia oraz organiczne pocho-
dzenia spo˝ywczego – znacznie niebezpieczniejsze,
zw∏aszcza dla elementów elektronicznych, i trudniej-
sze do zlikwidowania. Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e to
problem banalny i nie powinien sprawiaç wi´kszych
k∏opotów konserwatorom sprz´tu elektronicznego.
Niestety, nie jest to takie proste. 

O ile zabrudzenia resztkami artyku∏ów spo˝yw-
czych spotykane sà przede wszystkim w kompute-
rach m∏odszych z prze∏omu lat 80. i 90. oraz poczàtku
90. XX stulecia, o tyle zabrudzenia kurzem sà zmorà
komputerów starszych. Co gorsza, kurz ten jest za-
zwyczaj nasiàkni´ty t∏ustymi substancjami smaropo-
chodnymi. Poniewa˝ w Polsce zdecydowana wi´k-
szoÊç komputerów z lat 60. i 70. pracowa∏a w przy-
fabrycznych oÊrodkach ETO, by∏y one nara˝one na
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6. Mikrokomputer Atari 1040
STFM, jeden z pierwszych do-
st´pnych na rynku polskim pro-
fesjonalnych komputerów oso-
bistych (1984).
6. Atari 1040STFM microcom-
puter – one of the first profes-
sional personal computers avail-
able on the Polish market (1984).
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7. Fragment pami´ci taÊmowej elektronicznej maszyny cyfrowej
(komputera) National-Elliott 803 B produkcji brytyjskiej (1962).
7. Fragment of the magnetic tape memory of the National-Elliott
803 B digital machine (computer) produced in the UK (1962).

8. Fragment pami´ci taÊmowej elektronicznej maszyny cyfrowej
(komputera) National-Elliott 803 B produkcji brytyjskiej (1962).
8. Fragment of the magnetic tape memory of the National-Elliott
803 B digital machine (computer) produced in the UK (1962).

penetracj´ kurzem nasàczonym smarami techniczny-
mi. Ponadto od wy∏àczenia komputerów z eksploata-
cji do momentu wprowadzenia ich do kolekcji mu-
zeum i obj´cia ich opiekà mija∏o zazwyczaj kilkanaÊ-
cie miesi´cy, a niekiedy nawet kilka lat. 

T∏usty, nasàczony smarem kurz zalegajàcy w elek-
tronicznych elementach komputerów powoduje cz´-
sto m.in. niedro˝noÊç styków, co z kolei prowadzi do
czasowej niesprawnoÊci urzàdzenia bàdê do znisz-
czeƒ jego elementów. Takie same uszkodzenia po-
wodujà zanieczyszczenia pozosta∏oÊciami produktów
spo˝ywczych. Najbardziej nara˝one na nie by∏y kla-
wiatury komputerów, co skutkowa∏o ca∏kowità ich
niesprawnoÊcià bàdê nieprawid∏owym funkcjonowa-
niem poszczególnych klawiszy. Przypadkiem tego
typu by∏o zabrudzenie ∏àcznika elektrycznego w jed-
nym z pozyskanych do kolekcji komputerów Atari.
W urzàdzeniu o symbolu 800XL, stanowiàcym kon-
strukcj´ z∏o˝onà ze zintegrowanej z jednostkà cen-
tralnà klawiatury, zanieczyszczony pozosta∏oÊciami
artyku∏ów spo˝ywczych ∏àcznik elektryczny uniemo˝-
liwia∏ w∏àczenie komputera. Jego oczyszczenie po-
zwala∏o na uruchomienie „osiemsetki”, a w dalszej
perspektywie prezentowanie programów komputero-
wych z po∏. lat 80.

Drugim rodzajem najcz´Êciej wyst´pujàcych 
w muzealnej praktyce konserwacji sà naprawy me-
chanicznych uszkodzeƒ cz´Êci i elementów kompu-
terów. Najbardziej nara˝onymi na mechaniczne uszko-
dzenia sà ich obudowy. W kolekcji ETO uszkodzenia
tego typu dotyczà najcz´Êciej plastikowych obudów
komputerów firm Atari, Commodore i Sinclair.
Ciekawym problemem, przed którym stan´li konser-
watorzy zabytkowego sprz´tu komputerowego, by∏a
próba likwidacji mechanicznego uszkodzenia obudo-
wy os∏ony oÊwietlenia pulpitu operatorskiego elektro-
nicznej maszyny cyfrowej National-Elliott 803 z lat
60. ub. stulecia. Wymaga∏ on podj´cia decyzji: czy
przerwaç pierwotne ∏àczenia dwucz´Êciowej obudo-
wy w celu wklejenia oryginalnej, mlecznoprzeêro-
czystej os∏ony, która na skutek wysychania kleju wy-
pad∏a z ramki do wn´trza pulpitu. ¸àczenia cz´Êci
obudowy by∏y wykonane tak, by tylko firmowi ser-
wisanci mogli je rozmontowywaç za pomocà specjal-
nego urzàdzenia. 

Do bardziej skomplikowanych prac konserwator-
skich zabytkowego sprz´tu ETO nale˝à konieczne
wymiany elementów komputerowych. Podejmujàc ta-
kie dzia∏ania nale˝y pami´taç o zachowaniu mo˝li-
wie jak najwi´kszej liczby oryginalnych elementów.
Najlepiej jest, gdy wymieniane elementy pochodzà 
z urzàdzeƒ komputerowych zbli˝onych do obiektu
poddanego konserwacji czasem powstania, technikà
wykonania czy pochodzeniem. W 2004 r. do kolekcji
wszed∏ komputer 32-bitowy Atari 1040STFM, podaro-
wany muzeum przez prywatnego darczyƒc´. Ten rzad-
ko spotykany w Polsce komputer z poczàtku lat 80.
XX w. mia∏ uszkodzony jeden z elektronicznych ele-
mentów odpowiedzialnych za w∏aÊciwy pobór mocy.
Uszkodzenie uniemo˝liwia∏o uruchomienie komputera.
Element zosta∏ wymieniony na taki sam, a pochodzàcy
z ofiarowanego przez t´ samà osob´ innego kompute-
ra Atari, który ze wzgl´du na stan zachowania zosta∏
wykorzystany w muzeum jako „magazyn cz´Êci”. 
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Powa˝nymi problemami, przed którym stajà kon-
serwatorzy zabytków komputerowych, sà problemy
natury prawnej. Dotyczy to w szczególnoÊci konser-
wacji programów zainstalowanych w zabytkach, 
w mniejszym stopniu samego hardware’u. W przeka-
zanym do muzealnej kolekcji przez jednà z warszaw-
skich instytucji komputerze MacIntosh IIc z poczàtku
lat 80. ub.w. wykasowane zosta∏o oryginalne opro-
gramowanie. Ofiarodawca zastrzeg∏ sobie, by w poda-
rowanym komputerze nie przywracano go ani te˝ nie
podejmowano prób wydobywania z pami´ci wykaso-
wanych informacji. O du˝ym znaczeniu dla muzeal-
nej kolekcji ETO tego obiektu, b´dàcego jednym 
z pierwszych nale˝àcych do legendarnej serii produ-
kowanej przez firm´ Apple, decydowa∏ oryginalnie
zamontowany, specjalnie stworzony do tego kompute-
ra program firmy Microsoft. W sytuacji, gdy nie mo˝-
na by∏oby zachowaç, a potem prezentowaç publicz-
noÊci tego oprogramowania, wartoÊç muzealna kom-
putera znacznie by spad∏a. Po d∏ugich pertraktacjach
darczyƒca zgodzi∏ si´ na pozostawienie oprogramo-
wania, jednoczeÊnie kategorycznie zakazujàc odtwo-
rzenia danych, pod groêbà konsekwencji prawnych
wynikajàcych m.in. z ustawy o ochronie danych osobo-
wych i ustawie o ochronie w∏asnoÊci intelektualnych.

Podobny, choç dotyczàcy hardware’u, problem na-
le˝a∏o rozwiàzaç w zwiàzku z przyj´ciem do kolekcji

komputera klasy superkomputerów Cray T3E. Inter-
dyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycz-
nego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskie-
go, poprzedni w∏aÊciciel Craya, zgodnie z wolà pro-
ducenta nie tylko za˝àda∏o pisemnej deklaracji 
o nieuruchomianiu komputera w muzeum, ale rów-
nie˝ dokona∏o celowej destrukcji jego pami´ci.

Niepowodzeniem skoƒczy∏a si´ próba wykonania
renowacji klawiatury minikomputera KAR-65, skon-
struowanego przez in˝. Karpiƒskiego. KAR-65 by∏
konstrukcjà prototypowà wykonanà na Uniwersyte-
cie Warszawskim w latach 60. ub. stulecia techno-
logiami pó∏warsztatowymi, co uniemo˝liwi∏o u˝ycie
gotowych elementów z innych maszyn tego typu.
W∏aÊciwa renowacja klawiatury tego komputera wy-
maga zaanga˝owania du˝ych nak∏adów finansowych
i u˝ycia specjalistycznych maszyn. W oczekiwaniu
na mo˝liwoÊç jej przeprowadzenia klawiatura zosta∏a
zabezpieczona przed dalszà degradacjà. 

Dzia∏ania te wynika∏y z rygorystycznie przestrzega-
nej przez firm´ Cray zasady nieujawniania osobom
trzecim oprogramowania i zawartoÊci pami´ci tej kla-
sy komputerów. Mimo tych obni˝ajàcych wartoÊç kom-
putera Cray T3E poczynaƒ komputer zosta∏ przyj´ty
do kolekcji ETO i stanowi jej cenne uzupe∏nienie. 

Uwagi ogólne o ochronie 
i konserwacji zabytków 
elektronicznej techniki obliczeniowej
Na ca∏oÊciowy obraz kultury czy historii sk∏adajà si´
nie tylko wielkie wydarzenia historyczne czy wielkie
dzie∏a sztuki. Historia ludzkoÊci to nie tylko historia
zmagaƒ cz∏owieka z przyrodà, ale tak˝e dzieje kszta∏-
towania przez niego rzeczywistoÊci. W swoich po-
czynaniach mieliÊmy zawsze wiernego sojusznika –
technik´, która umo˝liwi∏a wykonanie pi´Êciaka i loty
kosmiczne. Technika, u∏atwiajàc kreowanie Êrodo-
wiska ˝ycia, komplikuje jednoczeÊnie rzeczywistoÊç 
i wp∏ywa na cz∏owieka, dà˝àcego do jej nieustannego
doskonalenia. Wywiera wp∏yw na to, jak ˝yjemy i jacy
jesteÊmy.

9. Fragment pulpitu sterowania (przed renowacjà) minikomputera
KAR-65 konstrukcji in˝. J. Karpiƒskiego (1965).
9. Fragment of the control panel (prior to renovation) of the KAR-
65 microcomputer constructed by engineer J. Karpiƒski (1965).

10. Fragment pulpitu sterowania (przed renowacjà) minikomputera
KAR-65 konstrukcji in˝. J. Karpiƒskiego (1965).
10. Fragment of the control panel (prior to renovation) of the
KAR-65 microcomputer constructed by engineer J. Karpiƒski
(1965).



In Poland the computer – a symbol of the twenty 
first century – has an almost fifty-years long 

history. The year 2004 marked half a century from
the building of the first Polish analogue computer,
and the year 2008 will coincide with the fiftieth
anniversary of the construction of a Polish digital
computer.  

For more than thirty years the Museum of
Technology in Warsaw has been collecting and 
protecting monuments of electronic calculation 
technology – machines and assorted documentation
(technical instructions, catalogues and advertise-
ments). The most valuable exhibits in the Museum
collections include the ZAM-21 computer, the Odra-
1002, -1003 and -1013 machines, the MERA 7900

system and the Meritum micro-computer, equipment
constructed by engineer Karpiƒski: AKAT-I, KAR-
65, the K-202  mini-computer as well as a differential
equation analyser. The collections also feature foreign
computers (such as the American NCR 315, the
National-Elliott computer set, external tape memory/
CarouselI produced by the Swedish firm FACIT, the
first IBM personal computers, Commodore and Atari,
and the T3E super computer made by Cray).

The exhibits are conserved by specialists from
the Museum workshop which restores their original
appearance and puts them into working order. An
unprecedented dynamic growth of technology has
made it urgent to examine the origin of the computer,
computer techniques, and paths of development. 
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W historii techniki mo˝na wskazaç na prze∏omo-
we wydarzenia, takie jak m.in. wynalezienie ko∏a,
druku czy maszyny parowej, ale najdonioÊlejszym
wynalazkiem ostatniego stulecia, który z ca∏à pew-
noÊcià b´dzie kszta∏towa∏ przysz∏e pokolenia, jest
skonstruowanie komputera. Komputera – maszyny, któ-
ra w walce cz∏owieka z przyrodà staje si´ jego partne-
rem, a nie tylko narz´dziem. Wynalazek ten, choç 
z perspektywy historii techniki czy generalnie historii
cz∏owieka, bardzo m∏ody, ju˝ w tej chwili wdar∏ si´ 
w ka˝dà dziedzin´ ludzkiego ˝ycia, otwierajàc zupe∏-
nie nowe wymiary egzystencji. Niespotykany dotàd
w historii tak dynamiczny rozwój techniczny powodu-
je pilnà potrzeb´ badania êróde∏ oraz poczàtków kom-
puterów i technik komputerowych tego urzàdzenia
oraz dróg ich rozwoju. Potrzeb´ tym pilniejszà, ˝e
wspomniana dynamika nabiera przyspieszenia. 

Ochrona przed zapomnieniem i dewastacjà do-
robku polskiej myÊli komputerowej rodzi koniecz-
noÊç tworzenia kolekcji elektronicznej techniki

obliczeniowej oraz prowadzenia prac badawczych
nad jej historià. Muzeum Techniki, tworzàc, wzorem
innych Êwiatowych muzeów technicznych, kolekcj´
ETO, staje przed problemami konserwacji sprz´tu li-
czàcego 20, 30 i wi´cej lat, który, zwa˝ywszy na pro-
ces jego starzenia, z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià mo-
˝emy zaliczaç do zabytków techniki. 

Trzeba zaznaczyç, ˝e ogólne wytyczne czy regu-
∏y konserwacji zabytków ETO pozostajà takie same
jak w przypadku konserwacji innych zabytków, ale
metody tej konserwacji odbiegaç b´dà od metod sto-
sowanych w przypadku dóbr kultury o odmiennym
charakterze. Powoli, ale wyraênie zarysowuje si´ po-
trzeba kszta∏cenia konserwatorów zabytkowego sprz´-
tu komputerowego – specjalistów w zakresie elektro-
niki, informatyki oraz historii technik komputero-
wych. Nie do przecenienia w tym procesie b´dzie ro-
la elektroników i informatyków starszego pokolenia,
którzy swojà wiedz´ w zakresie zabytkowego sprz´tu
komputerowego przekazywaç b´dà konserwatorom.

11. Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer)
National Cash Register-315 produkcji amery-
kaƒskiej (1962).
11. Electronic digital machine (computer)
National Cash Register-315, American produc-
tion (1962).
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