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Za początek Internetu w Polsce uważa się dzień  
17 sierpnia 1991 r., kiedy to Rafał Pietrak, fizyk  
z Uniwersytetu Warszawskiego, współpracujący  
w pierwszej kolejności z Krzysztofem Hellerem, 
fizykiem z UJ, nawiązał łączność internetową  
z Janem Sorensenem, pracującym  
na Uniwersytecie w Kopenhadze. 
 
(Początek pełnej łączności: 
 20 grudnia 1991, kiedy dla naszego IP  
otworzyły się bramki po stronie USA). 
 Krzysztof Heller i Rafał Pietrak 10 lat później  



Antena  satelitarna •  Ustawiona na dziedzińcu UW pomiędzy 
Pałacem Kazimierzowskim (Rektorat)  
i Centrum Informatycznym UW 

•  Przez ponad 4 lata stanowiła główne 
łącze polskiego Internetu, obsługując 
linię satelitarną Warszawa-Sztokholm 

•  Podjęła pracę w marcu 1992 r. 
•  Szwedzki satelita geostacjon. TELE-X 
•  Początkowo przepustowość 64 kb/s 
•  Od października 1993 r. 2 Mb/s (sukces!) 
•  W połowie1996 r. zastąpiona przez 

antenę ustawioną na dachu Auditorium 
Maximum, obsługującą łącze do USA z 
przepustowością 3 Mb/s, 8 Mb/s, 10 Mb/
s 

•  Potem w latach 1996-1999 obsługiwała 
łącze Warszawa - Toruń. 

•  Zasłużeni: Henryk Maltborg, inż. Wiktor 
Krzanowski, inż. Tadeusz Bieńkowski 



Niezupełnie…  
w 2008 r. legła pod płotem magazynu UW przy ul. Pasteura. 

I pozostała jako zabytek – chluba UW?   



I stoi przy budynku Centrum Astronomicznego PAN  
w Warszawie, świadcząc o roli astronomów  

przy inicjowaniu i rozwijaniu Internetu w Polsce. 

Ciekawostka: była niczyja… 

Ale ją uratowaliśmy! 



Zachował mi się globalny spis adresów  e-mail astronomów z połowy 
roku 1988 i z początku 1990  

Pod koniec lat 80'… Internet nie był siecią dominującą 

1.VII.1988 
3500 adresów 1.I.1990 

5500 adresów ... itd, 70 stron tekstu 



(*ARPA: Advanced Research Project Agency) 



I.1990 

VII.1988 

Internet 
PSI 

USEnet 
(UUCP) 

DECnet 
X.25 

Bitnet 
EARN 

% 
Przyjrzyjmy się zmianom, które nastąpiły w ciągu 

tego półtora roku (1.VII.1988 – 1.I.1990) 



Wymienione w spisie adresy e-mail naszych kolegów astronomów 
przebywających za granicą, w wersji widzianej z Internetu (wybór) 

Paweł Artymowicz arty%scivax.SPAN@star.stanford.edu  
arty%scivax.SPAN@nss.dca.gsfc.nasa.gov 
arty%scivax.SPAN@vlsi.jpl.nasa.gov 

Stefan Mochnacki mochnacki%utor.phys.BITNET@cunyvm.cuny.edu 
Bohdan Paczyński bp@astrovax.princeton.edu 

Ryszard Wielebiński rw%unido!mpirbn.UUCP@harvard.arpa  

Anna Żytkow zytkow%uk.ac.cam.ast-star.@nsfnet-relay.ac.uk 
Ewa Szuszkiewicz ews%dgai1pps.BITNET@cunyvm.cuny.edu 



Początki Internetu w USA RFC nr 1: 7.IV.1969 (Steve Crocker) 
  Określa sposób połączenia sieci uczelnianej 

(UCLA) z siecią ARPANet (militarną),  
definiuje protokół wymiany danych (interface) 

 Dojrzałość do zastosowań cywilnych (akademickich) 
Internet osiągnął dopiero w 1986r., po wprowadzeniu 
systemu domen internetowych (Jon Postel).  

Pod koniec 1986r. w Internecie było 5.000 komputerów, 
zaś rok później  już 50.000 

Jon Postel (1943-1998) Steve Crocker (ur. 1944) 
Vinton Cerf (ur. 1943) 

"Father of the Internet" 

  Dotychczas: ponad 8600 dokumentów RFC 
(Request for Comments) 



Vint Cerf  

Sao Paulo, 2014  



Sieć IP ARPAnet w połowie lat 1980' (być może…) 
(Advanced Research Projects Agency network; militarna)  

XII-1969   



Sieć IP łącząca centra superkomputerowe w USA – 1986, 
finanowana przez National Science Foundation (*) 

Denis Jennings, 
Princeton University, 
Irlandczyk, profesor  
University College 

Dublin, fizyk 

Łącza o przepustowości 
56 Kb/s 

(*) W latach 1981-1984 istniała 
eksperymentalna sieć rozległa 
CSNet - Computer Science Network   Larry Landweber   



Sieć szkieletowa NSFNet (National Science Foundation) w USA 
pod koniec 1991 r.; główne łącza o przepustowości 1.5 Mbs) 



Sieć szkieletowa NSFNet pod koniec 1991 r. 

Uwaga, w kwietniu 1995 r. nastąpiła 
PRYWATYZACJA  tej sieci. 



WWW. 13 marca 1989 r. Tim Berners-Lee, pracujący 
w CERN w Genewie, wysunął pomysł prezentacji infor-
macji, który w publikacji wspólnej z Robertem Caillau,  
12.XI.1990 r., został opisany jako system hypertekstowy, 
obsługiwany przez przegladarkę internetową.  
27.11.1990 w Wersalu odbyła się pierwsza konferencja 
poświęcona możliwym aplikacjom hypertekstowym. 



Network Services 
Conference, Warszawa, 
12-14.X.1993 r. 

Organizator:  
European Academic and Research 
Networking Association (EARN) 
przy współpracy  
z Centrum Informatycznym UW 





To nie było "klikalne" – trzeba było wpisać numerek! 



Polish Home Page, grudzień 1993 Oczywiście, fizycy z UW: pierwsza w Polsce 
graficzna strona www; grudzień 1993 r. 

Jeśli za początek Internetu światowego uznać koncepcję www, to za 
początek Internetu w Polsce trzeba by uznać pierwsze polskie www…  



Styczeń 1994: mapa polskich serwerów multimedialnych „gopher” i „www” 

Marcin Gromisz 

Jacek Gajewski 



Upowszechnienie WWW: statystyki w sieci NSFnet 



Wracając do roku 1987: Czy czekaliśmy 
ze stoickim spokojem, aż staniemy się 
skansenem naukowym? 

O nie... mailowaliśmy! 

Instytut Fizyki UW, Warszawa, Hoża 69 

Pierwsi byli fizycy  
z Uniwersytetu 

Warszawskiego, 
którzy  

w maju1987 r.  
uruchomili 
wydziałowy 

serwis wymiany 
poczty 

komputerowej  
z sieciami 

światowymi. 

Łączność 
„dzwoniona” 

do CERN  
w Genewie  

 



•  Codzienna komunikacja mailowa była 
niezbędna do utrzymania pozycji w 
eksperymentach w CERN i DESY (Hamburg) 

•  Maile przynoszono na dyskietkach, z 
których sekretarka tworzyła zbiorczy plik.  

•  Wieczorem był on wysyłany do CERN przez 
prac. Ośrodka Komp. metodą „dzwonioną”  
z wykorzystaniem służącego do korekty 
błędów transmisji programu „Kermit” 

•  Tam plik był rozpakowywany i rozsyłany do 
rzeczywistych adresatów z podaniem 
wspólnego adresu zwrotnego.  

•  Jednocześnie ściągano odpowiedzi. Rano 
sekretarka drukowała je i dawała adresatom.  

•  Wysokie rachunki za telefon budziły 
podejrzliwość i niechęć w Kwesturze UW. 

•  Dyrektor Instytutu Fizyki Doświadcz. starał 
się oficjalnie nie widzieć tego 'nocnego 
procederu‘ 

Fizycy: 

Instytut Fizyki UW, Warszawa, Hoża 69 



W lipcu 1987 uruchomiliśmy podobny serwis w Centrum Astronomicznym 
PAN im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.  

CAMK, Bartycka 18 



Obsługa serwisu w CAMK była bardzo komfortowa dla naszych uczonych: 
•  Pisali maile w swoich pracowniach na PC, których było już sporo. 
•  Wieczorem (no, raczej w nocy…) ktoś wchodził do pracowni, uruchamiał 

komputery i za pomocą specjalnego skryptu kopiował przeznaczone do 
wysłania maile na dyskietkę. 

•  Potem kopiował jej zawartość na dysk PC komunikacyjnego, z 
zainstalowanym modemem do transmisji danych po liniach telefonicznych. 

•  Trzeba było nawiązać łączność telefoniczną z modemem w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Aarhus (Dania), zainicjować bezbłędnie 
transmisję z autokorektą błędów (program KERMIT) i przesłać teksty. 

•  Maile szły w świat z adresu wojtek@aauobs.dk (Wojciech Dziembowski,  
wówczas Dyrektor CAMK; konto w Aarhus) i miały ten sam adres zwrotny. 

•  Trzeba było jeszcze odebrać maile (będące często już odpowiedziami). 
•  Odebrane teksty drukowało się na drukarce (igłowej), wydruki cięło się 

nożyczkami, zlepiało za pomocą „scotch tape” i przylepiało  
do drzwi pracowni adresatów, wyspecyfikowanych w „subjectach” maili. 

•  Gdy nie udało się zrobić tego w nocy, to była jeszcze szansa przed 8 rano. 
•  A uczeni zaczynali dzień pracy od czytania maili, które do nich przyszły. 
•  Serwis był dostępny także dla znajomych pracowników CAMK 



 
Przykład strony z „dziennika email” w CAMK 

 
30 marca 1989 
21:20  3413 odebrane 1’48” 
21:30  111(B64)  496(.)  765 (B65) 615 (B66) 

 253 (B67)  944(B68) 
 4’40” urwało się 
 130 (B69) 1384 (A73) 245 (A74) 
 8 listów wysłanych 2’54” 

31 marca 1989 
22:25  2’ i urwało się 

 20626  5’10” 
23:30  1038 (A75) 308 (.) 953 (A76) 728 (A77) 

 208 (A78) 218 (A79) wysłane 4’16” 
 przy A75 lub A76 była obsówka 
 wysłałem jeszcze raz 

2 kwietnia 1989 
22:40  dzwonię pod bezpośredni 

 parametry 7 bits, 1 stop bit  1200, S, 7,1 
 10’37” odebrane 10k  
 do wysłania 853 bajty  
 1’25” wysłane 

Kilka nazwisk 
 

Robert Zembowicz  
 oprogramowanie 
 testy, wdrożenie 

Stanisław  Bajtlik 
 modem 

Beata Mazur 
 nadawanie, odbiór, 
 nadawanie, odbiór.... 

Aneta Siemiginowska 
 nadawanie, odbiór.... 

Magda Zbyszewska 
 nadawanie, odbiór.... 

Paweł Moskalik 
 nadawanie, odbiór.... 

Zbigniew Loska 
 nadawanie, odbiór.... 

(ja też…) 

Wojciech Dziembowski 
dobry  Dyrektor,  
skrzynka e-mail  
w Uniw. Aarhus w Danii 



A w polityce… 
Dyskusja telewizyjna 

Wałęsa-Miodowicz 
31.11-1988 

Alfred Miodowicz był 
Przewodniczącym Centralnej 
Rady Związków Zawodowych  
Zaś w Centrum Astronomicznym już wcześniej, 2.XI.1989 r., 
ujawniliśmy się jako Związek Zawodowy "Solidarność".  



Obrady Okrągłego  
Stołu 6.II – 5.IV 1989 Wybory 4.VI 



Pismo Rektora UW, prof. Grzegorza 
Białkowskiego (po 4.VI 1989 Senatora RP) 
do Denisa Jenningsa,  
odchodzącego Prezesa Bitnet – EARN  
European Academic and Research Network 
(fizyk do fizyka...) 

Piszemy do Pana, by wyrazić 
zainteresowanie Uniwersytetu 
Warszawskiego członkostwem 
w EARN 



Odpowiedź Frode Greisena,  
nowego Prezesa Bitnet–EARN,  
na list Rektora UW z 20.06.1989 r. 

Są potencjalne trudności w zestawieniu takich połączeń wobec regulacji Departa-
mentu Handlu USA dla użytkowników zaawansowanego sprzętu komputerowego. 



Odpowiedź Frode Greisena,  
nowego Prezesa EARN,  
na list Rektora UW z 20.06.1989 r., 
strona 2 

Z Jackiem Gajewskim  
wkrótce zacząłem 
współpracować.  



W dyskusji toczącej się w ramach „EARN-
Poland link discussion group” Elżbieta 
Porteneuve (Burzyńska), matematyczka  
z Warszawy, pracująca we francuskim Centrum 
Badań Kosmicznych w Orsay pod Paryżem, 
członkini „EARN BOARD OF DIRECTORS”,  
opublikowała wewnętrzny dokument EARN  
z 11 maja 1989 r., sygnowany przez Frode 
Greisena, Prezesa Bitnet-EARN 

EARN-Poland link discussion group – Elżbieta Porteneuve 



EARN ma formalne wnioski [o członkostwo] od wielu 
instytutów z krajów bloku wschodniego.  
Wnioski napłynęły od USSR, Węgier, Bułgarii, 
Czechosłowacji i Polski   

Dokument wewnętrzny EARN z 11 maja 1989 r. 



Dokument wewnętrzny EARN – mowa o restrykcjach COCOM 

Nie może być dostępu do superkomputerów, zarówno w formie sesji 
terminalowych, jak i wsadowej.  
Nie powinno być możliwości przesyłania informacji niejawnych do 
krajów bloku wschodniego.  
Na spotkaniu w Departamencie Handlu USA obaj Prezesi EARN  
argumentowali, że w sieci EARN nie ma takiego niebezpieczeństwa. 



•  Funkcjonujący od 1949 r. Komitet Koordynacyjny 
Wielostronnej Kontroli  

•   Skupiał 17 państw - USA, i kraje Europy 
Zachodniej, Japonię, Australię 

•  Miał nie dopuścić do uzyskania przez kraje „bloku 
wschodniego” dostępu do nowoczesnych towarów  
i technologii „podwójnego zastosowania”, tzn. 
mogących obok zastosowań cywilnych posłużyć 
rozwojowi techniki wojskowej.  

•  Formalnie rozwiązany w 1995 r. 

COCOM  Coordinating Committee  
for Multilateral Export Controls 



„Donosy”,  2 sierpnia 1989  (nr 1) 

Czesc. 
Kolejne donosy: 
Mamy juz komplet zmian demokratycznych: 
    Pierwszy sekretarz       ---> Prezydent                (gen. Wojciech 
Jaruzelski) 
    Premier                          ---> Pierwszy Sekretarz (Mieczysław Rakowski) 
    Minister Spraw Wewn.  ---> Premier                    (gen. Czesław Kiszczak) 
Gospodarka rynkowa: 
Do tej pory nie bylo sera po 140 zl, teraz nie ma sera w jednych sklepach 
po 600 zl, a w innych po 380.  Istotna roznica. Za to dostalismy podwyzki 
indeksacyjne: prawie dwukrotne. Moja obecna pensja wzrosla znow 
powyzej $10 - teraz dostaje okolo $15.  (Jako stazysta dostawalem $16). 
Dolar lata: 7200/6400/6800 ??? 
Na wszelki wypadek lataja po miescie rowniez byli podwladni  
aktualnego premiera.  
 
 ABY TAK DALEJ; XS 

Redakcja: fizycy z UW: 
Ksawery Stojda 
Lena Białkowska 
Michał Jankowski 
Michał Pawlak 
(pok. 11/pawilon, Hoża 69) 

(gen. Czesława Kiszczaka, który 
zresztą nie zdołał uformować rządu) 



„Donosy”,  Dziennik liberalny,  nr 16, 20. VIII 1989 
Premier 
Jaruzelski publicznie zapowiedzial, ze zrobi Mazowieckiego 
premierem.  Ma sie to stac we srode, na posiedzeniu Sejmu. 
KKW Solidarnosc wydala oswiadczenie, ze w pelni popiera. 
W zasadzie wszyscy (poza Rakowskim) popieraja.  Slisz (szef 
Solidarnosci Rolnikow Indywidualnych) troche sie obrazil - 
Walesa z nim nie rozmawial ani troche, tylko publicznie 
obsciskiwal sie z Malinowskim.  Ale nie na tyle sie obrazil, 
zeby odejsc z OKP. 
  

„Donosy” wychodziły do końca 2017r. Rozesłano 6191 numerów. 
 Archiwum: fuw.edu.pl/donosy/  (Michał Jankowski) 

Commies 
Rakowski wydal oswiadczenie (uchwalone przez KC).  Jest bardzo 
obrazony, nikt go nie kocha, on tyle zrobil dla Polski, a tu go 
wyrzucaja.  Troche straszy, ze sami sobie bedziemy winni jak 
cos sie stanie.  Jaruzelski mowi, zeby sie nie bac, bo on 
popiera Mazowieckiego.  Czyzby komuna sie rozpadla? 



Konferencja „Stan polskiego Internetu”                12.05.2009 

I. 



Rząd  Tadeusza 
Mazowieckiego. 
Expose Premiera, 
12 września 1989 r. 



Osobą bezcenną okazał się  
prof. Stefan Amsterdamski, filozof  
z Uniwersytetu Łódzkiego, który 
na początku października 1989 r.  
został mianowany Sekretarzem Stanu 
w Urzędzie Postępu Naukowo-
Technicznego i Wdrożeń UPNTiW 
(przekształconego później w Komitet 
Badań Naukowych - KBN). 

Tydzień po tej nominacji, korzystając z pośrednictwa kolegi z Centrum 
Astronomicznego, Piotra Amsterdamskiego, spotkałem się z nim w Urzędzie  
i rozmawiałem o konieczności dołączenia Polski do światowych sieci 
komputerowych, w pierwszej kolejności do Bitnetu (Europa: EARN; USA: CREN). 
Profesor obiecał przychylność i zadeklarował wsparcie dla naszych działań  
na poziomie rządowym. 

Stefan Amsterdamski (1929-2005) 

Finansowanie,  
działania polityczne 



Wkrótce odkryłem, że jest on szefem centrum 
komputerowego Uniwersytetu Princeton  
i pomyślałem, że może obaj panowie się znają… Ira Fuchs 

Bohdan Paczyński (1940-2007), 
wybitny astronom, 

profesor Uniwersytetu Princeton 
Pod koniec września 1989 r. dostałem kopię wiadomości 
z 18.IX.1989, którą początkowo zlekceważyłem:  
Ira Fuchs został wybrany Prezesem amerykańskiego 
„Bitnetu” (CREN).  ZNALI SIĘ!!! 



1 listopada 1989 Korespondencja mailowa z BP 
Profesor J.P. Ostriker (Dyrektor Departamentu Astronomii 
Uniwersytetu Princeton) rozmawiał z prof. Ira Fuchsem 
(Prezydent CREN, dyrektor Centrum Komputerowego 
Uniwersytetu Princeton) w sprawie Bitnetu dla Polski. 
Obaj panowie są skłonni wystąpić do Senatora w stanie 
New Jersey, aby nacisnął US Department of Commerce, 
aby ten wyraził zgodę na Bitnet do Polski 

Obaj panowie sądzą, że to zadziała, ale zanim wystąpią, 
chcą wiedzieć, czy Polska będzie w stanie płacić co roku 
między $150.000 i $200.000 za udział w bitnet. Sądzę, że 
panowie wiedzą co mówią. Zatem, kto w Polsce może 
zapłacić? A może jakaś organizacja Polonijna lub 
sprzyjająca (Friends of Poland?). Będę wdzięczny za 
sugestie. 

20 listopada Geremek będzie mieć wykład w Princeton. 
Byłoby dobrze, gdyby można było wykorzystać jego pobyt 
do wyrażenia zapewnienia, że pieniądze znajdą się. 
Na wszelki wypadek załączam informacje sprzed kilku 
tygodni o amerykańskim odpowiedniku EARN (EARN 
zajmuje się bitnetem w Europie) 

Bohdan Paczyński 







Mail od Bohdana Paczyńskiego; 10.XI.1989 r. 



My, naród... 

Waszyngton, 
15.XI.1989 

Zaś prof. Geremek był w Princeton, 
spotkał się z prof. Fuchsem,  

a ten zwołał konferencję prasową, na 
której oświadczył, że będzie się starał  

o Bitnet dla Polski 



Spotkanie z Andrzejem Zienkiewiczem, Dyrektorem CI UW, 1.XII.1989  



Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR - 8.13 „Budowa 
Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej, rozwój metod i środków 
informatycznych w procesach nauczania i badaniach naukowych”. 
Realizowany (nie znaczy, że zrealizowany!) w latach 1986 – 1990. 

DASK	  –	  Wrocław	  (Dolnośląska	  
GASK	  –	  Gliwice	  (Górnośląska)	  
LASK	  –	  Lublin	  (Lubelska)	  
MASK	  –	  Kraków	  (Małopolska)	  
PASK	  –	  Toruń	  (Pomorska)	  
SASK	  –	  Warszawa	  (Stołeczna)	  
WASK	  –	  Poznań	  (Wielkopolska)	  
ZASK	  –	  Szczecin	  (Zachodniopomorska)	  

KASK – Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa (1986-1990)  

Planowane regiony sieci KASK: 

Koordynator: Politechnika Wrocławska 
Kierownik Programu: prof. Daniel Józef Bem 

Prof. Daniel Józef Bem  
(1933 – 2014) 

Miał połączyć ze sobą komputery "mainframe" typu 
IBM (a raczej ich klony R32, R34 czy rosyjskie EC8371) 
w oparciu o protokół  telekomunikacyjny X.25. 

Na tym etapie realizacji programu  
nie przewidywano uruchomienia poczty 
komputerowej , a jedynie enigmatyczne 
"posadowienie zasobów" 

Urządzeniami aktywnymi sieci miały być 
produkty polskie, w szczególności 
minikomputery Mera-60  (raczej zawodne!) 
W planach były łącza do stolic krajów bloku 
wschodniego (zestawiono łącze z Moskwą!). 



SASK – Stołeczna Akademicka Sieć Komputerowa – projekt  

Łącze do Moskwy  



Wizyta w UPNTiW u prof. Amsterdamskiego – JG, MKo, AZ – 15.XII.1989  



1.01–31.03 1990 r.;  Uniwersytet Princeton (New Jersey) 

Instytut Studiów Zaawansowanych 

Departament Astronomii 
- Peyton Hall 

Nassau Hall (1756) 

mko@astro.princeton.edu 

Bohdan Paczyński (1940-2007) 



„Science”, notatka z 2.II.1990 r.  



Prawnik CREN studiuje siedmiostronicową opinię prawników 
Departamentu Handlu, analizującą, jak należy postępować. Jeśli nie ma 
problemów, to CREN powinien rozpocząć rozpatrywanie wniosków  
z krajów Europy Wschodniej w ciągu kilku tygodni. 

„Science”, notatka z 2.II.1990 r.  
Naukowcy we wschodniej Europie będą wkrótce mogli współpracować  z 
kolegami z Zachodu, używając sieci komputerowych. Departament Handlu 
U.S. w ubiegłym tygodniu poinformował CREN - the Corporation for 
Research and Educational Networking - że nie sprzeciwia się 
udostępnieniu sieci komputerowej BITNET dla instytucji naukowych w 
krajach Europy wschodniej.   

„Jest to coś, nad czym pracowaliśmy od długiego czasu 
mówi Ira Fuchs.” 
„Uczyniłem mym Postanowieniem Noworocznym, 
iż stanie się to w roku 1990” 



Wkrótce po tym COCOM złagodził restrykcje  

Mail Marka Zielińskiego  
z New York University 
do Bohdana Paczyńskiego 

(chodzi o czwartek 14.II.1990 r.) 



A w Warszawie... pismo do prof. Amsterdamskiego, 6.III.1990  



Prof. Tomasz Hofmokl  (fizyk) 
•  Profesor Hofmokl był fizykiem jądrowym 

wysokich energii. 
•  Pracował w wielkich zespołach fizyków 

w Genewie (CERN) i w Dubnej. 
•  Znał się nieco na sprawach finansowych. 
• Na początku 1990 r. został mianowany 

dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej 
UW (na miejsce prof. Andrzeja Kajetana 
Wróblewskiego, który został Rektorem UW) 

• W lutym 1990 r. Jacek Gajewski i Roman 
Szwed przedstawili Profesorowi stan prac 
nad podłączeniem Polski do sieci EARN/
BITNET i poprosili Go o objęcie 
kierownictwa nad dalszymi pracami. 

•  Profesor propozycję przyjął. 

• Później wspominał że nie zdawał sobie sprawy z tego,  
jak bardzo decyzja ta wpłynie to na jego dalszą działalność 

1936 - 2000  



Frode Greisen (Prezes EARN) do TH – 20 marca 1990:  

Miło mi zakomunikować,  
że mam list z Departamentu Handlu US 
zezwalajacy na dołączenie Waszego kraju do EARN 



Powołanie TH jako pełnomocnika Komitetu d.s. Nauki i Postępu 
Technicznego  przy RM do spraw związanych EARN; 21.III.1990 



Są pieniądze!!! 1.5 mld zł. Jednostkowy Program Badawczo-
Rozwojowy JPBR 8.29 „Prace związane z przystąpieniem szkół 

wyższych i instytucji naukowych do sieci EARN/Bitnet”; 4.IV,1990. 



Decyzja „Board of Directors” EARN, 9.IV.1990 r.: 
formalne przyjęcie Polski do EARN  

i zaproszenie TH na najbliższe zebranie BoD 



Wizyta kierownictwa EARN w Warszawie, 10.IV.1990 

Frode Greisen, 
Prezes EAEN Prof. Amsterdamski 

Prof. Hofmokl Andre Auroux, 
Sekr.Gen. EARN 

Elżbieta Porteneuve 
(Burzyńska) 

Prof. Andrzej Kajetan 
Wróblewski, Rektor UW 

(fizyk!) 



Jacek Gajewski wkrótce 
wyjechał na 3-letni pobyt 

naukowy w DESY  
w Hamburgu 



Ratyfikacja przyjęcia polski do EARN, Killarney, 18.V.1990 r. 
Fax prof. Hofmokla do prof. Amsterdamskiego 



I wreszcie – mail Tadeusza Węgrzynowskiego (po łączu stałym!) 
z Kopenhagi do Andrzeja Smereczyńskiego w CIUW, 17.VII.1990 r. 

DATE: TUE, 17 JUL 90  13:58:40 GMT     
<UNIPOLZ@VM.UNI-C.DK> 
SUBJECT: DZIEN DOBRY  
FROM:  TADEUSZ WEGRZYNOWSKI  Z KOPENHAGI 
TO:  ANDRZEJ SMERECZYNSKI   <MAINT@PLEARN> 

PANIE ANDRZEJU, MILO MI POWITAC PANA  
Z KOPENHAGI. 
POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH W CIUW 

Dopiski prof. Hofmokla 
na wydruku tego maila: 

u góry: 
Europa puka do drzwi 
(komputera)!!! 

na dole: 
Kto nie chce, niech nie wierzy 

Andrzej Smereczyński 
1943 – 2007 

Tadeusz 
Węgrzynowski 





„Faceta z walizeczką” nie doczekaliśmy się, ale za to 
pojawił się biznesman, człowiek z wiedzą i z kontaktami, 

obywatel Szwecji – Henryk Maltborg 

Ponieważ nie było jasne, jaki protokół 
telekomunikacyjny zdobędzie rynek  
(z pewnością nie Bitnet!), 
zaproponował on, by sieć 
teletransmisji danych wyposażyć  
w "multipleksery statystyczne", 
pozwalające na równoczesną 
transmisję czterech protokołów  
na współnym łączu fizycznym. 
 
Bitnet, X.25, DECnet i… czwarty wolny!   



Sieć EARN/Bitnet 

Łącza krajowe (dzierżawione od Telekomunikacji Polskiej S.A.) i łącze międzynarodowe do 
Kopenhagi o przepustowości 9600 b/s, były wówczas szerokopasmowe… 

Mapa sieci EARN/Bitnet w Polsce 
na początku 1992 r. EARN/Bitnet w Europie 

Łącze 
do Kopenhagi 

Łącze do 
Kopenhagi 

Montpelier 



Multiplexery statystyczne zadziałały… 
Sieci X.25 i DECnet  – mapki z 1992 r. 

X.25: przez Kopenhagę połączona ze 
szwedzką siecią DATAPAK (nielegalnie?) i 
dalej ze światem. Działała do końca 1999, 
obsługując klientów komercyjnych 

DECnet: sieć krajowa, z łączem do 
niemieckiej sieci akademickiej DFN 
(Deutsches Forschungsnetz); w 
praktyce bez większego znaczenia. 



Lista węzłów sieci EARN/Bitnet utworzonych w Polsce  
WARSZAWA 
PLEARN  Centrum Informatyczne UW 
PLWAUW12  Centrum Informatyczne UW 
PLWATU21  PW, Centralny Ośrodek Informatyki 
PLWATU22  PW, Wydział Inżynierii Lądowej 
PLCAMK61  Centrum Astronomiczne PAN 
PLWAUW61  Obserwatorium Astronomiczne UW 
PLANIF61  Instytut Fizyki PAN 
PLNLIB11  Biblioteka Narodowa 

WROCŁAW 
PLWRTU11  Politechnika Wrocławska 
PLWRTU51  Politechnika Wrocławska 
PLWRUW11  Uniwersytet  Wrocławski 
PLWRAE51  Akademia Ekonomiczna 

KRAKÓW 
PLKRCY11  Cyfronet 
PLKAGH11  Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

POZNAŃ 
PLPUAM11  Uniwersytet Adama Mickiewicza 
PLPUAM51  Uniwersytet Adama Mickiewicza 
PLPOTU51  Politechnika Poznańska 

KATOWICE 
PLKTUS11  Uniwersytet Śląski 
PLKTAE11  Akademia Ekonomiczna 

BIAŁYSTOK 
PLBIAL11  Politechnika Białostocka 

ŁÓDŹ 
PLUNLO51  Uniwersytet Łódzki 

LUBLIN   
PLUMCS11  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 

TORUŃ 
 PLTUMK11  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

SZCZECIN 
PLSZUS11  Uniwersytet Szczeciński 



Zaś w połowie 1994 r. 
budynek Centrum 

Astronomicznego PAN 
stał się siedzibą 

Naukowej  
i Akademickiej Sieci 

Komputerowej   
NASK  

(jednostki badawczo-
rozwojowej) 
na  9 lat… 

Tyle się działo... A w CAMK? – nadal dzwoniliśmy do Aarhus w Danii 
(cóż, serwis był prowadzony komfortowo, pojawiły się lepsze modemy). 
Od 1.VI.1991 r. dzwoniliśmy do CI UW. 
Przestaliśmy dzwonić dopiero 6.I.1992 r., po włączeniu lokalnej sieci 
komputerowej do Internetu. 



II. 



Pierwsza w Polsce konferencja na temat rozległych sieci komputerowych. 

Właśnie tam spotkali się dr Krzysztof Heller,  
fizyk z UJ, mój znajomy z korespondencji mailowej 
(którego zresztą na tę konferencję zaprosiłem)  
i mgr Rafał Pietrak, fizyk z UW. 
Krzysztof właśnie wrócił do Polski po dwuletnim 
pobycie w Międzynarodowym Centrum Fizyki 
Teoretycznej w Trieście, gdzie uczestniczył  
w budowie lokalnego Internetu. 
Zauważyli, że "pora na Internet", a nadto, 
 że wiedzą, jak to zrobić… bezkosztowo!!!. 

Warszawa-Miedzeszyn, 10-12.I.1991 r. 



22.I.1991: spotkanie w CAMK na temat możliwości budowy 
Internetu w Polsce 
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Jurand Czermiński (Gdańsk) 
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Tadeusz Węgrzynowski, 
dyrektor CI UW 

Bogumiła Rykaczewska 
Wiorogórska z CI UW 

no i ja 



22.I.1991: spotkanie w CAMK na temat możliwości budowy 
Internetu w Polsce (zachowały mi się notatki z tego spotkania) 

Pomysł: jako routery komputery PC z oprogramowaniem KA9Q. 
Andrzej Zienkiewicz: "Cóż, czwarty protokół wolny…RÓBCIE!" 



Zespół Koordynacyjny NASK 
31.V.1991 – 16.XII.1993 

(nieformalnie działał od marca 1991 r.) 

(1936 – 2000) 

(1945 – 1996) 

Prof. Daniel Józef Bem, PWr, 
radiokomunikacja 

Prof. Antoni Kreczmar, UW, 
informatyk  

(1933 – 2014) 

Mgr inż. Andrzej Zienkiewicz, 
Dyrektor Techniczny (formalnie 
nie był członkiem Zesp. Koord.) 

(1930 – 2014) 

+ MKo 

(Od lipca 1993 członkiem 
Zespołu był także Tadeusz 

Węgrzynowski, Dyrektor CI UW) 

Prof. Tomasz Hofmokl, UW, 
fizyk  (Przewodniczący) 



Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej NASK – powołanie przez Rektora UW – 31.V.1991 (*) 

Prof. Andrzej Kajetan  
Wróblewski 

Rektor UW, fizyk 

(*) W lutym 1992 r. nastąpiły powołania przez Ministra Edukacji Narodowej 



styczeń 1991  Wniosek do KBN o finansowanie projektu POLIP - Polski IP 
 (K. Heller, R. Pietrak, J. Czermiński, B. Rykaczewska, A. Kreczmar) (*) 

10.04.1991  Otrzymanie od nic.ddn.mil klasy adresowej B 148.81.0.0 (Rafał Pietrak 
 we współpracy z zespołem fizyków kierowanym przez Romana Szweda) 

ok. 15.05.1991  Spotkanie robocze w Centrum Astronomicznym ok. 40 osób  
                               z 20 instytucji z całej Polski (KH, RP, MKo) 

czerwiec 1991  Łączność IP pomiędzy Warszawą i Krakowem (K. Heller, R. Pietrak) 

17.08.1991  Nawiązanie łączności IP Warszawa-Kopenhaga (Rafał Pietrak) 

11.09.1991  Konferencja na temat  „TCP/IP” w Toruniu (Jerzy Żenkiewicz, 
 Krzysztof Heller, Rafał Pietrak, Jan Sorensen) 

wrzesień 1991  Ustabilizowanie łączności IP z Europą 

20.12.1991  Łączność IP z USA – dostęp do całego świata Internetu 

styczeń 1992  Spotkanie w CI UW m.in. na temat organizacji domeny .pl (Rafał Pietrak) 

marzec 1992  Łącze satelitarne 64 kb/s do Sztokholmu  

Zajęło to rok...  Kalendarium: 

(*) + 2 wnioski uzupełniajace: Centrum Astronomiczne PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN 



Internet jako projekt badawczy („grant”) KBN 

Tytuł projektu: POLIP, polski Internet 
Kierownik projektu: doc. dr hab. Antoni Kreczmar 
Data wpłynięcia: 31 stycznia 1991 (!) 
Koszt: 580 mln zł 

(rychło w porę... mieliśmy już wtedy stabilną 
łączność IP z Europą) 



Internet jako projekt badawczy („grant” KBN) – wniosek CAMK 

Podobny los spotkał analogiczny wniosek, 
złożony przez Centrum Badań Kosmicznych 



Marzec 1991: NSFNet nie będzie wtrącać się w sprawy 
wewnątrzeuropejskie 

Date: Sat, 2 Mar 91 
From: Hans Frese 
To: Michal Pawlak 
Subject: re: link to Poland 
Michal, 
(1) SRI NIC has started that it will provide IP network 
numbers to applicants from Eastern Europe 
(2) It is expected that restrictions of access to the US 
will be lifted 
(3) NSFNet has started that it is none of their business 
to regulate Intra-European connectivity provided that 
traffic in violation of (2) is not routed to the US 
(4) RIPE welcomes the Eastern European networks 
(5) While the restrictions in (2) last, RIPE will provide 
European connectivity to IP networks from Eastern 
Europe. Their network numbers will be announced to 
the US gateways, who can take whatever action they 
consider neccessary to implement (2) 

Oczekuje się, że restrykcje dostępu 
do (sieci) USA zostaną złagodzone. 

NSFNet uważa, że nie jest jego 
zadaniem wtrącanie się w sprawy 
łączności wewnątrz-europejskiej . 

Adresy sieci z krajów Europy 
Wschodniej będą rozgłaszane do 
granic z USA. 



10 kwietnia 1991: pierwsza klasa adresowa "B" dla Polski 
Date:  Wed, 10Apr 91 
Sender:  Sharon@nic.ddn.mil 
To:  Rafaup%plearn.bitnet@searn.sunet.se 

Rafal, 

The new class and network number for WAWPOLIP:  

Class B,  # 148.81.0.0  
(możliwość zaadresowania  256 sieci lokalnych 
po 256 adresów IP w każdej z nich) 

NIC Handle of technical POC is: RP339 

[....] The association between addresses used in 
the particular network hardware and the Internet 
addresses may be established and maintained by 
any method you select. Use of the address 
resolution procedure described in RFC 826 is 
encouraged 

Thanks again for your cooperation 
Sharon McGregor 



Organizatorzy: 
Jerzy Żenkiewicz (UMK) 

Krzysztof Heller (UJ) 

Rafał Pietrak (UW) 

Jan Sorensen (Kopenhaga) 

11-12 września 1991: konferencja w Toruniu na temat TCP/IP 

W kuluarach tej konferencji  
Heller i Pietrak poczynili 
uzgodnienie z Janem 
Sorensenem na temat 
transferu polskiego IP przez 
Danię. 



Warszawa, Wydział Fizyki UW Komputery w sieci IP w styczniu 1992 (1) 
Warszawa, Centrum Astronomiczne PAN 

(ok. 20 komputerów w sieci) 

Warszawa, Obserwatorium Astron. UW 

Warszawa, Politechnika (na razie mało,  
ale miesiąc później została dołączona do 

Internetu wielka światłowodowa sieć 
kampusowa PW) 



Działa! Internet + Bitnet + X.25 na łączu 9.6 kb/s do Kopenhagi 
Warszawa, węzeł główny,  

CI UW, Krakowskie Przedmieście 

Kraków (Cyfronet, IF UJ, IFJ) 

Toruń – UMK 

Wrocław – Politechnika 

Poznań – Politechnika 

Katowice – Uniwersytet 

Komputery w sieci IP w styczniu 1992 (2) 

Krakowski Instytut 
Fizyki Jądrowej: 

łączność przez 
Genewę… 



Pierwsze serwery nazwy .pl, 1992 

BILBO.NASK.PL  
(Centrum Informatyczne UW) 

COCOS.FUW.EDU.PL 
(Wydział Fizyki UW) 

+ routery: PC z oprogramowaniem KA9Q 
+ modemy GORAMO 
+ SCO Unix 



Sieć IP NASK pod koniec 1992 r. 



Marzec 1992: wizytujący nas Steven Goldstein z NSF chwali nas… 
„NASK to wieloprotokółowa krajowa sieć o topologii gwiazdy [....]. Multipleksery statystyczne polskiej 
produkcji utrzymują jej wieloprotokółowość. Pojawił się IP, by ją zdominować [....]. Centrum operacyjne 
sieci czyni wrażenie i odpowiada górnej klasie średnich węzłów w USA. Routery CISCO, włączając w to 
szczytowy model AGS+, bardzo liczą się w Polsce. Cały kraj był podłączony w czasie mojej wizyty za 
pomocą linii 9.6 kbps do Danii, ale centrum operacyjne już było przygotowane do pracy na linii 
satelitarnej 64 kbps do Sztokholmu [....] bezpośrednio z węzłem NASK w Warszawie.  

Polska ma uzasadnione powody, by szczycić 
się osiągnięciami NASK i współdziałających 
sieci regionalnych.” 

Podobnie moja wizyta w Krakowie i rozmowy (wcześniej, w Trieście) z projektantem sieci w Gdańsku 
dają hojne dowody znakomitego planowania i wykorzystania urządzeń oraz  
profesjonalnego operowania 'centrami regionalnymi'. Na przykład, krakowska  
sieć uniwersytecka. CYFROnet, łączy kilka wyższych uczelni i ich wydziałów  
(między innymi za pomocą kabli optycznych). Ma ona centralne sterowanie.  
Jest połączona bezpośrednio z węzłem NASK w Warszawie.  
[...] Podsumowując, polskim akademickim 
sieciom komputerowym, bardziej niż czego-
kolwiek, brakuje pieniędzy na łącza i sprzęt 
sieciowy. Są bogate w doświadczenie i sprawne 
organizacyjnie, pomimo ich własnej potrzeby 
sformalizowania NASK jako organizacji.  



Mapa łączy transmisji danych 
środowiska naukowego  

i akademickiego w Europie, 
przedstawiona  z perspektywy 

CERN, marzec 1991 r. 

Łącze CERN - Instytut Fizyki 
Jądrowej w Krakowie. 
20.11.1990 r. POUFNE! 

Grzegorz Polok 
1945-2017  

(w NASK dowiedzieliśmy się  
o nim w sierpniu 1992 r.) 
Pierwszy ślad Internetu  

w Polsce 

IP 192.86.14.0 



A wcześniej problem: początek 1991 r. – pieniądze skończyły się.   

• 1.5 mld zł otrzymane przez UW w ramach „JPBR 8.29 „Prace 
związane z przystąpieniem szkół wyższych i instytucji 
naukowych do sieci EARN/Bitnet” szybko skończyło się, 

• Urząd Postępu Naukowo-Technicznego  
i Wdrożeń zakończył działalność, 

• Komitet Badań Naukowych jeszcze  
nie okrzepł organizacyjnie 

• Prof. Hofmokl „podskubał”  
już mocno Uniwersytet Warszawski. 

• Cóż było robić? Poszedłem do  
Ministra Edukacji Narodowej  
(w Rządzie Bieleckiego, I-XII.1991). 

• Daleko nie musiałem iść,  
bo mieszkał w hotelu CAMK 

• Astronom, w czasach „pierwszej 
Solidarności” Rektor Uniwersytetu  
Gdańskiego 

Prof. Robert Głębocki  
(1940–1995) 



Pieniądze, ach, kochane pieniądze…! 



No to przyznaliśmy sobie nagrody!              Lista nagród, 25.VI.1991 
r. 



Pieniądze: Fundacja Mellona 

Notatka, przygotowanie do rozmowy  
z prof. Hofmoklem, 29.I.1991 

Jurand Czermiński, 
Uniwersytet Gdański, 
początek sieci 
światlowodowej  
w Trójmieście 

Przemysław Stolarski, 
Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 
rozległa sieć 
światłowodowa UAM 
w Poznaniu 

Prof. Emerico Richard Quandt,  
Universytet Princeton, 
przedstawiciel  
Fundacji Mellona 



Zezwolenie Telekomunikacyjne : 23 września 1992 r. 

i.t.d. 32 strony… 

No, raczej nie 
informowaliśmy 
o czymkolwiek… 



Zespół Koordynacyjny NASK – powołanie przez MEN; 2.XII.1992 r.  

Powołanie przez MEN - TH Powołanie przez MEN - MKo 



Zesp. Koord. NASK przy UW przestał istnieć  
po utworzeniu JBR NASK (14.XII 1993 r.). 



1994: łącza krajowe 2 Mbs 

SUKCES!!! ... 
który później zam

ienił się w
 porażkę, 

bo ceny łączy w
zrosły 30-krotnie!!! 



CEEnet, Central and Eastern European Networking Association 

Organizator: 
Peter Rastl 

Uniwersytet Wiedeński 
Prof. T. Hofmokl – Prezes 

MKo – sekretarz 
(potem Jacek Gajewski) "Der Fater des Internet in Osterreich" 



Włączyliśmy do sieci:  
Ukrainę, 
Białoruś,  
było łącze do Moskwy.. 

…We współpracy z Austrią (ACOnet; Peter Rastl) 



CEEnet, Central and Eastern European Networking Association 

Łącza finansowane 
w połowie przez 
austriackie  
Ministerstwo 
Informacji  
i w połowie przez 
polski Komitet 
Badań Naukowych 



Ukraina – Lwów – Aleksander Saban – fizyk - Inst. Materii Gęstej 

Od maja 1993 łącze 
9.6 kb/s Warszawa - 
Lwów 

Notatki prof. Hofmokla 

Od grudnia 1994 łącze 
satelitarne 64 kb/s  
Lwów – Sztokholm 
(węzeł NASK) 

Ostatnia wymieniona 
tu data to 30.VI.1996. 

Peter był nieco zdziwiony, gdy dowiedział 
się, że sieć ukraińska jest połączona  

z siecią NASK w Sztokholmie(!)  
– częściowo na koszt Austrii… 



Mail Andrieja Mendkowicza z Moskwy  
do TH, 13.XI.1993  

Moskwa  

Zamknięcie łącza do Moskwy, 17.VII.1966  



Białoruś, Mińsk 
Notatki prof. Hofmokla 

6.XII.1994 – 31.VIII 1995 
8.V.1996 

Uważajemyj profiessor Hofmokl, 

My błogodarny NASK 

[....] 

My sożalejem, czto iz-za otsustwija 
dienieg ot etogo kanała swiazi 
priszłoś otkazatsia. 

[....] 

Nikołaj Listopad, 

Andriej Iwanow 

 

 



 Dzieje Internetu w Polsce  •  Politechnika Warszawska  •  WEiTI  •  14.V.2013  

A jakiś czas temu… szum w mediach!: 

I nie dało się wytłumaczyć, że 
pomoc dla Białorusi skończyła się 

właśnie wkrótce po tym,  
gdy do władzy doszedł 

Łukaszenka... 
(a wpis obsługi domeny .by  

na serwerze DNS NASK pozostał, 
bo takie są w Internecie zasady). 



Zaś później… na odwrót! 



Ukraina, Rosja, Litwa i... KBN. 18.XI.1993 r. 



Ale z Litwą coś nie szło. Były wizyty, uśmiechy,  
za każdym razem kontaktowali się z nami inni ludzie. 



Litwa 

Łącze 
satelitarne 
64 kb/s do 
Sztokholmu 

A łącze do 
Warszawy 
ciągle  
w planach... 



Pierwsi klienci 

Instytut Ekonomiki Przemysłu 
Chemicznego 

19.VII.1991 

Fundacja Polpro, 
2.IX.1991 

Coca Cola 
22.XI.1991 Kancelaria Sejmu 

31.I.1992 

Kancelaria Senatu 
1.II.1992 

Biblioteka Narodowa 
28.X.1992 



Pierwsi klienci pozaakademiccy 

Pałac Młodzieży, 
2.XII.1992, 
nieodpłatnie  

Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne, 
18.XII.1992, nieodpłatnie 

Polskie Sieci Energetyczne 
3.III.1993  

Urząd Patentowy 

17.XII.1993 

Computerland  20.VI.1994  

Maloka BBS 
Stan Tymiński 

 21.II.1994  
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Miejskie sieci komputerowe 

Idea: doc. dr hab. Roman Szwed, 
fizyk UW, początek 1992,  
a może wręcz koniec 1991 



Miejskie sieci komputerowe 

Czerwiec  
1992 

Roman Szwed, 
inicjator 

Janusz Motoszko, 
student 

Marcin Gromisz, 
redaktor •  Trzej fizycy, 

•  dwaj studenci PW(WEiTI), 
•  jeden absolwent PW (WEiTI), 
•  jeden astronom 
(sumę naszej wiedzy spisał fizyk) 



Miejskie sieci komputerowe: lipiec 1992: szukamy pieniędzy  
Rafał Pietrak w Brukseli 

…no, wcięło w Brukseli, efektu nie było 

Unikaliśmy słowa 
"Internet", w przekonaniu, 
że w Brukseli jest ono 
niepopularne. 



Miejskie sieci komputerowe Decyzja KBN z dnia 27.XI.1992 r. 
I… niespodzianka! [....] przyznaję dotację w 1992 r. na 

dofinansowanie inwestycji p.n. 
„Rozwój infrastruktury Naukowej i 
Akademickiej Sieci Komputerowej - 
szkielet metropolitalnej sieci 
akademickiej w Warszawie” 
w wysokości 4.000 mln. zł 
(słownie: cztery miliardy złotych) 

 w.z. Przewodniczącego 
 Podsekretarz Stanu 
 dr Jan Krzysztof Frąckowiak 

Jednocześnie 4 mld zł na budowę sieci 
miejskich dostał poznański Instytut 
Chemii Bioorganicznej PAN 
i 2 mld zł krakowski CYFRONET. 

Prof. Andrzej Wierzbicki (PW) 
Przewodniczący Komisji 
Badań Stosowanych KBN 



Miejskie sieci komputerowe 

Programy uzupełniające: 
§ Budowa lokalnych sieci komputerowych 
§ Zakupy oprogramowania 
§ Naukowe bazy danych w Internecie 



Miejskie sieci komputerowe 

A rządziła tym (…) Pani Minister Małgorzata Kozłowska, Podsekr. Stanu w KBN  



Miejskie sieci komputerowe (i centra Komputerów Dużej Mocy) 

Na początku 11, a 
poźniej 21 miejskich 
sieci komputerowych 
(MAN)  

oraz 5 centrów 
superkomupterowych 

• Poznań 
• Kraków 
• Gdańsk 
• Wrocław 
• Warszawa  

Finansowanie przez Komitet Badań Naukowych: indywidualne dla poszczególnych sieci 
miejskich i centrów superkomputerowych; dla NASK: sieć krajowa i sieć WARMAN 



Miejskie sieci komputerowe: WARMAN, wniosek na inwestycję 



WARMAN: porozumienie środowiskowe, Rada Użytkowników 



WARMAN: pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie 
sieci zbudowanych w technologii ATM  

(uruchomiona w styczniu 1995 r.) 

Tadeusz Rogowski 
1949-2014 

wdrożenie, instalacja 



Inne Miejskie Sieci Komputerowe 

W pozostałych sieciach miejskich zastosowano rozwiązanie   
FDDI -Fiber Distributed Data Interface 

Podwójny pierścień światłowodowy 
(w praktyce bardzo nieregularny), 
odporny na przecięcie 

(a dopiero później ATM) 



Miejskie sieci komputerowe Wrocław 



Miejskie sieci komputerowe 

Trójmiasto 

Śląsk 

Kraków 



Miejskie sieci komputerowe 

Białystok 
Szczecin 

Łódź 

Poznań 

Lublin 

Toruń 



Łącze naziemne, 155 Mbs do Sztokholmu, X.1998 
„Od 7 października 1998 mamy nowe 
połączenie ze światem o naprawdę 
rewelacyjnej przepływności. NASK 
uruchomił międzynarodowy kanał w 
technologii ATM w relacji Warszawa-
Sztokholm o prędkości 155 Mb/s.  
To15 razy więcej, niż dotąd!” 

Na marginesie: odcinek Warszawa – 
Kołobrzeg, dzierżawiony od TP S.A. 
był czterokrotnie droższy, niż 
dzierżawiony od szwedzkiej Telii 
odcinek Kołobrzeg – Malmö - 
Sztokholm. 

Przedtem jednak, w efekcie niewłaściwego rozwiązania kryzysu, powstałego  
po gigantycznej podwyżce cen łączy dzierżawionych od TP SA, nastąpił przykry 
podział wśród naukowych i akademickich użytkowników Sieci. Nie nie wpłynął on 
jednak na rozwój Internetu w Polsce, bo… Internet przestał już być akademicki! 



1998: zorganizowała się (faworyzowana przez KBN) sieć Pol-34 

Łącza krajowe 
dzierżawione 
w większości  
od Tel Energo 

(póżniej PIONIER)  
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Marzec 1996: TP SA uruchomiła sieć transmisji danych "Polpak-T" 

Łącza 2 Mbs 

Łącza 34 Mbs 
(eksperymentalne) 

11 sieci 
metropolitalnych 

(MAN) 



Nareszcie – powszechny dostęp do Internetu w Polsce 

Ogłoszenie w GW, 27.V.1996 r. 



Nareszcie – powszechny dostęp do Internetu w Polsce 
Modemy dostępowe pozwalają na 
pracę z prędkością do 28800 bitów/s.  

W przyszłym roku już w całym kraju 
powinna obowiązywać taryfa lokalna 

W miastach, gdzie TP S.A. uruchomiła 
sieci metropolitalne, połączenie będzie 
kosztować 16 gr. za 3 minuty według 
taryfy lokalnej, w pozostałych 64 gr. za 
minutę w dzień i 30 gr za min. w nocy 

Początkowo 800 modemów  
analogowych 

Pod koniec 1997r. uruchomionych 
było2900 dostępów dla abonentów 
analogowych i 2700 dostępów dla 
abonentów cyfrowych 

Pod koniec 1998 r. 6 000 modemów  

Pod koniec 1999 r. 18 000 modemów  

Krzysztof Trzewik  Jarosław Kępkowicz  

Zainteresowanie tym spadło w 2005 r.  



Prekursorzy: Jacek Gajewski, Internet dla Szkół; IdS; 1994–1998 

Koncesja na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych 

na obszarze RP 

Jesienią 1994 r. grupa 6 
naukowców z Wydziału Fizyki UW 
opracowała proste rozwiązanie 
pozwalające na łączność szkoły  
z Internetem poprzez zwykle łącze 
telefoniczne . 
Program IdS rozpoczęto 9 marca 
1995 r. podłączeniem 17 szkół  
w 4 miastach. W końcu 1998 r. 
podłączonych było około 1400  
szkół w ponad 300 
miejscowościach.  

Projekt IdS był finansowany 
głównie przez Fundację  
Stefana Batorego 

Dodatkowo podłączono 250 
urzędów gminnych i 150 
organizacji pozarządowych,  



VI. 



Polska.pl – sukcesorka "Polskiej strony domowej" – kwiecień 1966 



Strony i portale internetowe 

X.1996 
Onet.pl, II.1997 

WP.pl, I.1998 
Allegro.pl, V.2000 



Polska.pl – 13.05.2002 – uroczysta inauguracja odnowionego portalu 
i prezentacja „Skarbów Archiwów polskich”  
– pierwszego takiego serwisu w świecie !!! 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 



Skarby archiwów polskich 

Ale tego już w Internecie nie ma! 
A szkoda, bo był to pierwszy 
tego typu serwis w świecie! 



10. I. 2000 r. 
Zaś dla mnie 
osobiście 
zaczął się czas 
szczególnego 
trudu 
i wytężonej 
pracy … 


