
   28 wrzeœnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Krzewienia 
Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie odby³ siê 
kolejny wyk³ad z cyklu „Historia i ochrona zabytków kolejo-
wych na ziemiach polskich”. Tym razem tematem wyk³adu by-
³a historia informatyki kolejowej, a prelegentem dr Adam Wie-

l¹dek, od 1961 roku zwi¹-
zany z PKP jako programi-
sta, nastêpnie projektant 
systemów, kierownik za-
k³adu, zastêpca dyrektora 
Centrum Informatyki Ko-
munikacji. W 1972 kiero-
wa³ zespo³em ds. opraco-
wania i wdro¿enia syste-
mu informatycznego obli-
czania i rozliczania nale¿-
noœci przewozowych na 
kolei. W latach 1983–1989 
pe³ni³ funkcje podsekreta-

rza stanu w Ministerstwie Komunikacji (od 1987 w Minister-
stwie Transportu, ¯eglugi i £¹cznoœci), a w latach 1989–1990 
by³ pierwszym ministrem transportu w III RP.
   Swój wyk³ad dr Wiel¹dek rozpocz¹³ od przedstawienia histo-
rii powstania statystyki kolejowej, której pocz¹tki datuje siê na 
1918 rok. Pierwszy „Rocznik statystyczny PKP” zosta³ wyda-
ny w 1924 roku, obejmowa³ wyniki eksploatacyjne za rok 
1922 i liczy³ 56 stron. Aby sformu³owaæ metodykê opracowy-
wania statystyk przewozu towarów, powsta³ w 1924 roku 
pierwszy numer „Podrêcznika statystycznego”. W³aœnie z da-
nymi za ten rok ukaza³ siê w 1925 roku „Rocznik statystyczny 
przewozu towarów na Polskich Kolejach Pañstwowych, który 
liczy³... 9 tomów i 3499 stron! Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e koleja-
mi w 1924 przewieziono blisko 50 mln ton na liniach o d³ugo-
œci 16697 km. W ubieg³ym roku tym rodzajem transportu prze-
wieziono nieca³e 250 mln ton na liniach o d³ugoœci 19235 km. 
(przyp. red.).
   Tak du¿a koniecznoœæ zbierania i przetwarzania danych wy-
maga³a coraz wiêkszego nak³adu pracy i czasu. Kontynuuj¹c 
wyk³ad, dr Wiel¹dek przeszed³ do informacji o ewolucji plat-
formy sprzêtowej. Ju¿ z koñcem XIX wieku amerykañski wy-
nalazca Herman Hollerith opracowa³ noœnik informacyjny 
w postaci 80-kolumnowej karty perforowanej wraz z zesta-
wem maszyn do odpowiedniego grupowania i algebraicznego 
sumowania naniesionych na nich danych. By³y to dziurkarka, 
sorter i tabulator. Zestaw ten nazwano maszynami licz¹co-ana-
litycznymi (mla), a ich produkcjê rozpoczê³a firma Tabulating 
Machine Company za³o¿ona przez Hollerith’a. Mla trafi³o do 
PKP w 1930 roku znacznie przyspieszaj¹c porz¹dkowanie 
i przetwarzanie danych. W 1947 roku po raz pierwszy zasto-
sowano magnetyczn¹ pamiêæ zewnêtrzn¹. Z latami powstawa-
³y kolejne rozwi¹zania, jednak prawdziwym prze³omem by³o 
skonstruowanie w 1963 roku przez amerykañsk¹ firmê Inter-
national Business Machine komputera IBM 360. W Polsce 
stosunkowo wczeœnie podjêto prace w tej dziedzinie. W latach 
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w Pañstwowym Instytucie 
Matematycznym (obecnie Instytut Matematyczny PAN) zbu-
dowano komputer XYZ, nieco póŸniej na Politechnice War-
szawskiej powsta³a UMC – uniwersalna maszyna cyfrowa, 
a nastêpnie AMC – automatyczna maszyna cyfrowa.
   W kolejnej czêœci wyk³adu dr Wiel¹dek omówi³ szczegó³owo 
kolejne etapy rozwoju techniki obliczeniowej ze szczególnym 
uwzglêdnieniem rewolucji sprzêtowej w informatyce PKP, 
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która mia³a miejsce na prze³omie lat 60. i 70. ubieg³ego stulecia. 
Nie zabrak³o równie¿ informacji o pierwszych oœrodkach infor-
matyki, które powstawa³y w strukturze kolejowej.
   Obszernoœæ zagadnieñ, który przedstawi³ podczas wyk³adu dr 
Adam Wiel¹dek nie sposób przedstawiæ w tak krótkiej relacji. 
Jednak dla wszystkich, których ten temat zainteresowa³, mam 
dobr¹ wiadomoœæ. Z okazji 50-lecia informatyki na kolei dr Wie-
l¹dek napisa³ ksi¹¿kê „Od Abaka do... 50 lat informatyki w kolej-
nictwie”. Napisana z wielk¹ swad¹, a tak¿e dowcipem, zawiera 
mnóstwo cennych i szczegó³owych informacji wzbogaconych 
archiwalnymi fotografiami, opisem sprzêtu, prezentuj¹ca tych, 
którzy kolejow¹ informatykê budowali. Wydawc¹ ksi¹¿ki jest 
PKP Informatyka sp. z o.o. i za jego zgod¹ zosta³a upowszech-
niona w sieci. Mo¿na j¹ znaleŸæ i pobraæ w zak³adce „ksi¹¿ki” na 
stronie www.historiainformatyki.pl.
   Kolejny wyk³ad z cyklu „Historia i ochrona zabytków kolejo-
wych na ziemiach polskich” w ostatni¹ sobotê paŸdziernika. 
O szczegó³ach informuje poni¿szy plakat. W imieniu organizato-
rów serdecznie zapraszam.


