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20 Mb, bursztynowy ekran, XT… Pamiętacie? Kiedy 
w pewnej firmie wymieniono komputery z XT na AT, a pojem-
ność dysku twardego wzrosła dwukrotnie, czyli do 40 Mb, to 
nazwano to wyraźnym postępem w rozwoju firmy.

Nikomu nie śniło się o kolorowym monitorze, nie mówiąc 
o grafice pozwalającej oglądać proste animacje. 

Kto pamięta „Drukarnię” czy „Kreślarza” – polskie zamien-
niki dzisiejszego worda i autocada, możliwe do „odpalenia” na 
dysku 40 Mb?

Tak było jeszcze w 1995 roku. Czy zdajemy sobie spra-
wę jaki postęp nastąpił od tego czasu? To przecież zaledwie 
20 lat.

Trzeba by dzisiaj usiąść przed takim XT-kiem oraz przy-
pomnieć sobie i zrozumieć cóż on potrafił w swoim czasie. Jak 
to zrobić? Okazuje się, że jest to możliwe i bardzo łatwe. Wy-
starczy odwiedzić katowickie Muzeum Historii Komputerów 
i Informatyki. To jakże magiczne miejsce znajduje się w Kato-
wicach przy ul. Sienkiewicza, w budynku Centrum Kultury Ka-
towice. Jest to już trzecia – i jak mają nadzieję jego gospodarze 
– ostatnia lokalizacja.

Początek placówki to rok 2010, w którym zaczęto groma-
dzić stare komputery na jednej z półek sklepowych. Forma 
muzeum powstała w 2013 roku staraniem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Muzeum Komputerów.

W Muzeum można oglądać stałe, główne ekspozycje, do-
tyczące przede wszystkim sprzętu trudnego do przeniesienia 

(np. komputer ODRA 1305) czy serię komputerów Commo-
dore, tworzące główny temat Muzeum. Są też organizowane 
wystawy tymczasowe – z reguły związane z konkretnymi wy-
darzeniami lub imprezami.

Każdy eksponat to nie tylko element wystawy, wszyst-
kie zdają się żyć w dalszym ciągu swoim życiem. Jak mówią 
gospodarze, każdy z nich ma swoją duszę i historię. Do tego 
sposób prezentowania eksponatów pozwala zwiedzających 
zaskakiwać, cieszyć i edukować. Zgromadzone eksponaty 
pochodzą z ostatnich 40 lat. Ktoś może powiedzieć, że to nie-
wiele jak na charakter muzeum, jednak ten okres w rozwoju 
informatyki niektórzy porównują z kilkoma wiekami historii 
architektury.

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki 
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W Muzeum nie brakuje elementów dziejów Polskiej myśli 
informatycznej, prezentowanych na blisko 70. eksponatach ze 
szczególnym uwzględnieniem takich rodzimych producen-
tów jak: MERA-ELZAB (obecnie Spółka Akcyjna) oraz Zakłady 
ELWRO z Wrocławia (niestety już nie istniejące). 

Gospodarze gwarantują, że 2 godziny przewidziane 
w  Muzeum na podróż w czasie z przewodnikiem, dostarczą 
wielu niezapomnianych wrażeń, a tym samym zaowocują chę-
cią powracania do tej ekspozycji zarówno pamięcią, jak i oso-
biście. Ważnym elementem dla zwiedzających jest możliwość 
dotknięcia starych maszyn, bezpośredniego kontaktu z minio-
nym światem komputerów, ciekawymi i często zaskakującymi 
konstrukcjami oraz projektami, także o imponujących rozmia-
rach. Warto zobaczyć „smartfon” wielkości niezłej szafy…

Dziś gospodarze Muzeum Historii Komputerów i Infor-
matyki zapraszają wszystkie Firmy, Instytucje i Organizacje do 
kontaktu, aby wspólnie uratować ciekawe urządzenia infor-
matyczne, a tym samym wzbogacić ekspozycję placówki.

Polecam Państwu stronę internetową Muzeum: www.
muzeumkomputerow.edu.pl, gdzie można znaleźć dane kon-
taktowe i zasady zwiedzania.
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Dziś Muzeum ma skatalogowanych po-
nad 3500 komputerów z czego przygotowa-
nych do ekspozycji jest już ponad 500 kompu-
terów, a stale przygotowywane są kolejne.

Ekspozycja prezentuje: historię kompu-
terów od wielkich arytmometrów (komputer 
ODRA JC1305), komputery biurkowe, unikaty 
polskiej produkcji, elementy telekomunikacji, 
historię nośników pamięci, krainę 8 bitowych 
komputerów, historię komputerów „blasza-
nych”, czyli PCeta, oraz maszyn 16 i  32  bito-
wych, takich jak Atari ST, Amiga, Archimedes. 
Ewolucja mobilności oraz historyczne „ma-
inframe” z późniejszych epok. Dodatkową 
atrakcją będą automaty do gier.




