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WPROWADZENIE
Niechętnie siadam do napisania tej polemiki na temat rozwoju informatyki w Polsce, z ześrodkowaniem uwagi na mój konflikt z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), zwłaszcza że konflikt ten zaczął się już w 1972 r., kiedy nie było
jeszcze PTI. Będzie więc to polemika dotycząca konfliktu nieprzerwanie ciągnącego
się od 46 lat, czyli prawie od pół wieku albo od prawie całego czasu, odkąd termin
„informatyka” wszedł w Polsce do powszechnego użytku (1971).
Konflikt zaczął się w PRL, czyli w państwie zniewolonym i trwa nadal w państwie
wolnym, jakim jest III RP po 1989 r. Dlaczego? Ponieważ sprawy sabotowania rozwoju informatyki w PRL nie zostały rozliczone po 1989 r. i jej sabotażyści tuszują
swój udział w tym procesie oraz czują się bezkarni, a co najgorsze – uwierzyli, że
mają polityczno-merytoryczną rację.
Piszę tę polemikę w wieku bardzo dojrzałym, bo mam 81 lat, i nie piszę jej po to,
by sięgnąć po jakieś ważne stanowiska i powrót z USA do wykonywania zawodu
informatyka w Polsce. Nie piszę także, by się „wypisać”, ponieważ na temat polskiej
informatyki wydałem osiem książek – i to zupełnie pierwszych w Polsce, a także
95 artykułów zawodowo-naukowych w polskich periodykach i prasie. Na tematy
polskiej polityki i historii wydałem dalszych sześć książek i kilkadziesiąt artykułów
i felietonów w polonijnej prasie. Po ucieczce z PRL w styczniu 1980 r. do dzisiaj
opublikowałem trzy razy więcej książek i naukowych papers po angielsku. Teraz
więc, będąc od 2017 r. świeżo na emeryturze, zamierzałem odpocząć nieco od pióra.
Niestety muszę znów po nie sięgnąć i zająć się polskim piekłem, wyzwany fałszowaniem historii przez wydawnictwo PTI (KSI, 2017).
Po upadku PRL w 1989 r. i utworzeniu III RP miałem nadzieję, że nowi prezesi PTI
zechcą powrócić do mojej sprawy i z etyką ją rozwiązać. Niestety tego nie zrobili,
a od dwóch dowiedziałem się ostatnio, że mój konflikt nie był z PTI, a z indywidualnymi osobami. Mylili się, jak to okaże się z niniejszego opracowania. Jeden z moich
zawodowych kolegów (pracowaliśmy parę lat w redakcji „Informatyki”) – dr inż.
Marek Hołyński – powiedział mi na I Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów
w 2008 r., który miał miejsce na naszej Alma Mater Politechnice Warszawskiej, że
książka prof. Władysława Turskiego, pierwszego prezesa PTI, Nie samą informatyką (PiW, 1980) kompromituje autora swą niefachową treścią. Był wówczas prezesem PTI i znał merytoryczne kulisy omawianego konfliktu, ale nie znalazł odwagi
i etycznej siły, by ten konflikt wyjaśnić i przeprosić mnie za odmowę przyjęcia mnie
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do PTI w 1982 r. (o czym będzie mowa w innej partii tej polemiki). Potem nawet
pogłębiał ten konflikt, szerząc opinię, że przypisuję sobie projekty i sprawy, w których nie brałem udziału. Zarzucał mi także wady charakteru. Widocznie miał na
myśli moje ostre wystąpienie na wspomnianym Zjeździe, na którym tzw. komisja
„matka” nie przygotowała żadnych wniosków, a prezydium nie pozwoliło zgłaszać
wniosków z sali. Dla mnie i wielu innych uczestników, zwłaszcza przybyłych z tzw.
Zachodu, było to zupełnym zaskoczeniem. Na II Kongresie też nie przegłosowano
wniosków, bo były niegotowe. Piszę o tym, ponieważ charakteryzuje to stan umysłów aktualnej polskiej inteligencji, która przestała się liczyć w III RP1.
Jeśli w PRL doszedłem do ważnych pozycji w polskiej informatyce, to głównie
dlatego, że byłem niepokorny i w swych wypowiedziach i polityce kierowałem się
prawdą, merytoryką zawodu i dobrem Polski. Szereg osób uważało, że moja pozycja
wynikała z tego, że byłem ożeniony z córką pewnego wicepremiera. Bo jak mogło
być inaczej? Prawda była jednak taka, że moja pierwsza żona śp. Alicja Kowalczyk
była sierotą, ponieważ jej rodzice zostali rozstrzelani na Woli w Powstaniu 1944 r. Ja
miałem podobny rodowód.
Miałem duże szczęście do moich dwóch ważnych szefów – pierwszego pełnomocnika rządu ds. ETO dr. inż. Eugeniusza Zadrzyńskiego, który mnie ściągnął
z Paryża (gdzie stażowałem u BULL-a) do Polski i powierzył mi zorganizowanie
w lutym 1965 r. ośrodka ZETO-ZOWAR w Warszawie. Wkrótce ZOWAR wyrósł
na najlepszy ośrodek tego typu w Polsce. Potem mnie ratował, kiedy mnie chciano
„rozrabiać” po linii „ideologicznej”. Był z krwi i kości inżynierem, który zbudował
podstawy bardzo dobrej energetyki (z informatyzowaną Krajową Dyspozycją Mocy
i jej eksportem nawet do Austrii). Wiedział, że na informatyce trzeba się znać, i wiedział, że ja dysponuję wiedzą i kwalifikacjami z Zachodu. Drugim ważnym szefem
był prof. Jan Kaczmarek, minister nauki szkolnictwa wyższego i techniki, z którym
razem zmieniliśmy tory rozwojowe z ETO na informatykę w 1971 r. Parę razy mnie
ratował, pierwszy raz, gdy zwolniłem z pracy w PRETO, przekształconym na KBI,
pierwszego sekretarza POP i przewodniczącego związków zawodowych. Wreszcie
obaj polegliśmy w latach 1974–1975 m.in. w wyniku opinii prof. Andrzeja Straszaka
i prof. Władysława Turskiego, późniejszego prezesa PTI, oraz innych. O tym będzie
mowa dalej.
Na emigracji 28 listopada 1988 r., czyli rok przed upadkiem PRL, miał miejsce nieudany zamach na moje życie w mieście Kalamazoo. Jedna osoba została zabita, a ja
byłem ciężko ranny – trzy tygodnie spędziłem na OIOM-ie. Dlaczego? Miałem audycje w Radiu Wolna Europa i Głosie Ameryki i bardzo częste publikacje w polonijnej prasie oraz kierowałem Komitetem Planowania i Radą Programową Biblioteki
w bardzo aktywnym Polish-American Center STUDIUM for Polish Affairs. Drugi raz
1
Na III Kongres już nie pojechałem, szkoda czasu i pieniędzy. Żaden Kongres nie ma proceedings ani
żadnej informacji odnośnie do komunikowania się po zakończeniu spotkania.
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udało mi się ujść z życiem (pierwszy raz w 1944 r.). Aczkolwiek śmierć zawodową
PTI zaczęło realizować po stanie wojennym i kontynuuje jeszcze w 2018 r. Good
luck, PTI. Na temat tego ostatniego zamachu nie ma danych w IPN, ale pewnie
były w polskim konsulacie w Chicago, kiedy je otworzyło FBI po 1989 r. Mój kolega uniwersytecki parę lat temu zatrzymał mnie na korytarzu i powiedział: Andrew,
you were the target. Był dobrze poinformowany. Po otrzymaniu azylu niewidocznie
opiekował się mną, o czym nie wiedziałem.
Emigracja to choroba na Polskę. Stany Zjednoczone dały mi dużą szansę odbudowania się po zatrzymaniu mnie w polskiej informatyce i są dla mnie jak Żona. Polska natomiast jest dla mnie jak Matka. W stosunku do obu pań trzeba być lojalnym,
ale w innym zakresie.
Dlatego gdy przeszedłem na emeryturę latem 2017 r. (po 57 latach pracy w zawodzie informatyka), zacząłem być czynny online w dyskusjach PTI. Chciałem przekazywać swą wiedzę z prawie 40 lat pracy w informatyce w USA, kraju pod tym
względem najbardziej zaawansowanym na świecie. Milczałem o swoim konflikcie.
Kilku młodych informatyków chciało mnie szybko „zgasić” w zawodowych dyskusjach, ale chyba było odwrotnie, wiedza i doświadczenie z amerykańskiej informatyki przeważyło wyraźnie. W lekceważący natomiast sposób zaczął się do mnie
zwracać (w sekcji dyskusyjnej online) mgr inż. Jerzy Nowak (podobno mój były
student), który był prawą ręką prezesa Turskiego. Nawet zaczął mnie straszyć, że ma
na mnie jakieś kompromitujące materiały. Zorganizował bowiem konkurs na historię informatyki wśród młodych historyków. W wyniku tego ukazała się pod jego
redakcją książka na temat KSI (2017), w której sfałszowano historię KSI. Podzielił
się ponadto swoim e-opracowaniem historycznym na temat PESEL-u, w którym
także sfałszował historię. Dlatego postanowiłem napisać tę polemikę.
Niniejsze moje studium ma charakter polemiki, a nie dokładnego historycznego badania. Polemika ta jest wypowiedzią aktywnego uczestnika prac nad KSI i PESEL-em w latach 1972–1974. Ja nie jestem tylko świadkiem ówczesnych prac nad tymi
systemami, ja po prostu byłem ich realizatorem-liderem i koncepcjonistą. Piszę owo
opracowanie w Los Angeles (USA), kilkanaście tysięcy kilometrów od Polski, dlatego nie dysponuję archiwami i polskimi bibliotekami ani możliwościami osobistych
kontaktów z kolegami z owych prac, z których wielu już nie żyje albo którzy rozproszyli się po świecie i nie mam z nimi kontaktu. Mnie też czeka niedługo podróż
„pozaziemska”. Piszę z pamięci.
Rozwój tak skomplikowanej dziedziny jak informatyka nie był dokładnie rejestrowany w dokumentach, ponieważ była to świeża dyscyplina bez ustalonych kanałów
obiegu i rejestrowania informacji w PRL. Młodzi historycy obecnie mają dostęp
tylko do cząstkowej informacji o tym okresie w informatyce, ale w swych opracowaniach nie polegają na historii mówionej przez realizatorów i świadków, szperają
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po niepełnych archiwach. Ja np. komunikowałem się z mgr. Bartłomiejem Kluską,
ale nie zaakceptował moich wypowiedzi w swym opracowaniu dotyczącym KSI.
Przypuszczam, że nawet „ktoś” w PTI polecił mu opuścić moje niewygodne słowa
i informacje z moich publikacji. Będzie to wykazane dalej.
Obecny (2018) prezes PTI Włodzimierz Marciński był łaskawy i zaprosił mnie do
wypowiedzi na temat definicji informatyki do opracowania, które zostało opublikowane przez PTI. Niestety ocenzurował moją wypowiedź, kiedy bez uzgodnienia
ze mną wykreślił pod moim nazwiskiem „współpracował w opracowaniu trzech
Programów Rozwoju Informatyki w Polsce (1961, 1975, 2008)”. Uznał w 2018 r.,
że napisałem nieprawdę. W 1961 r. miał 13 lat, skąd zatem wie? „Etatowy” historyk
PTI mgr inż. J. Nowak zapewne mu tak doradził. On wtedy jako 19-letni młodzieniec nie był związany z polityką informatyczną, ponieważ był na pierwszym, a może
drugim roku studiów i nie wiedział, co będzie w życiu robił. Potem pracował na dalekiej prowincji i nie ma praktycznej wiedzy, jak w pionierskim okresie powstawała
polska polityka ETO/informatyczna, pomimo że uważa się za pioniera tego typu
informatyki.
Bardziej dokładne informacje na temat KSI i PESEL-u opublikowałem w moich
wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (Adam Marszałek, 2001) i Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki (WPŁ, 2013). To są bardzo autentyczne książki,
a nawet „soczyste” jak wspomnienia, w których nie może być mowy o jakiejkolwiek
konfabulacji.
Autorzy owej pracy KSI (PTI, 2017) znali moje wymienione książki, ale uznali za
stosowne, by informacje w nich zawarte traktować chyba jako zmyślone. Ponieważ
piszą zupełnie co innego. Ponieważ moje informacje były dla nich niewygodne, nie
pasowały do założonego celu – napisania „nowej” pionierskiej historii polskiej informatyki.
Historia tego konfliktu jest typowa dla dyktatur. Obecnie podobne konflikty są
w takich krajach, jak: Chiny, Arabia Saudyjska, Północna Korea i innych. Aczkolwiek PRL niechlubnie dzierży palmę pierwszeństwa w tej kategorii konfliktów.
Wynikiem mojego patriotycznego działania na rzecz Ojczyzny jest przyznanie racji margrabiemu Aleksandrowi Wielopolskiemu (1803–1877), że „za Polskę można
łatwo umrzeć, ale nie można łatwo współżyć się z Rodakami”. Do reżimu PRL nie
mam pretensji, ponieważ działał z logiką swego systemu trwania, ale mam pretensję
do negatywnie wymienionych tu profesorów, którzy skończywszy studia w ZSRR,
byli lojalni tamtemu państwu, a nie ich Ojczyźnie, w imię apanaży od władzy.
Czytelnikowi pozostawiam ocenę moich książek i wypowiedzi, a na to, że PTI zachowa się wreszcie etycznie, przestałem już liczyć. Mam natomiast nadzieję, że
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IPN po 30 latach zajmie się odpowiedzialnością PTI za jego udział w pogrążaniu informatyki w PRL. Ponieważ było to tzw. przestępstwo zza biurka. Co
będzie udowodnione dalej. Prezesom PTI poradzę – nie bójcie się prawdy i bycia
etycznym. Die Wahrheit macht dich frei, prawda bowiem czyni nas wolnymi.
Na zakończenie stwierdzę, że Polska nie skorzystała z mojej wiedzy i doświadczenia
informatycznego dzięki m.in. liderom z PTI. Dodam tu za śp. profesora Zb. Gackowskiego, że i z jego ogromnej wiedzy Polska nie skorzystała z tych samych powodów. Podczas gdy we dwóch wykształciliśmy około 20,000 studentów-informatyków
w USA. A stan polskiej informatyki po 95 latach jej stosowania w ojczyźnie znajduje
ją na trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej. w Polsce nie produkuje się
komputerów (pomimo, że je kiedyś produkowano) a spośród 100 największych firm
z zakresu usług oprogramowania tylko 15% jest rodzimych reszta to oddziały firm
zagranicznych. Natomiast w PTI jest tylko 0.003 proc. zrzeszonych informatyków,
którzy pracują w Polsce. Co gorzej w Polsce nie wydaje się naukowego periodyku
z zakresu informatyki ogólnej i stosowanej co uniemożliwia rozwój polskiej myśli
naukowej w informatyce. Przez co praktyka informatyczna w III RP jest „ślepa.”
Myślę, że lepiej nie będzie. Żeby było lepiej napisałem o tym w sekcji 9. do Prezesa
PTI. Ale wątpię by moje rady zrealizował. List ten jest zawodowym pożegnaniem
z moją Ojczyzną jako wynik tzw. polskiego piekła2.
Profesor tenured3 dr inż. Andrzej Targowski
Projektant w Biurze Projektów Przemysłu Silikatowego (w czasie studiów)
Kierownik Ośrodka Obliczeniowego w (organizacji) w Zakładach Radiolokacyjnych
RAWAR T1 w Warszawie (1960–1962)
Kierownik Pracowni Analizy Systemów w ORGMASZ (1962–1964)
Dyrektor Ośrodka Obliczeniowego ZETO-ZOWAR (1965–1971)
Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Biura Informatyki (1971–1974)
Delegat Polski do Working Group for Automation, ONZ, Genewa (1972–74)
Przewodniczący Komisji Ekspertów ds. Systemu Usprawnienia Procesu Inwestycyjnego (WEKTOR 1972–1974, oddelegowany z KBI, ale równocześnie pracujący w KBI)
Z-ca Pełnomocnika Ministra ds. PESEL i Dyrektor Biura Projektów PESEL
(1972–1974) (oddelegowany z KBI, ale równocześnie pracujący w KBI)
Prezes Honorowy Stowarzyszenia PESEL (2018+)
Prezes Honorowy Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944 (2015+)
2
3

Koper, S. (2012). Polskie piekło. Warszawa: BELLONA
Dożywotni.
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Redaktor „Maszyn Matematycznych” („Informatyka”) (1965–1976)
Członek Państwowej Rady Informatyki (1972–1974)
Członek Zagraniczny Akademii Inżynierskiej w Polsce
Visiting Professor Hamilton College USA (1974–1975)
Docent w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (1975–1976)
Docent w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego (1977–1978)
Docent w Instytucie Maszyn Budowlanych w Kobyłce (1979)
Visiting Professor w Instituto Technologico w Ciudad Juarez (Mexico, 1980)
Professor of CIS w Western Michigan University USA (1980–2017)
Chairman of the Advisory Council of International Association of Information Management (1995–2005)
President Emeritus of the International Society for the Comparative Study of
Civilizations (2007–2013)
Członek, Informing Science Institute (USA)
Członek, The International Society for the Universal Dialogue (World)
Członek, Plato Society, Los Angeles (USA)
Przewodniczący Komitetu Planowania i Rady Bibliotecznej STUDIUM (1995–2005)
Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią (2001–2007)
Inicjator i b. VIP Północno-Amerykańskiej Rady Polsko-Amerykańskich Inżynierów
(2003–2016)
B. Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago
Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie
Członek Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Nowym Jorku
Prezes Polskiego Związku Tenisowego (1971–1972)
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Drogi Andrzeju,

1 sierpnia 2018 r.

Jestem po dwukrotnej lekturze Twojej nowej książki „ROZWÓJ KSI I PESEL. Polemika z historiografią PTI” stwierdzam, że kiedy wszedłeś w konflikt z PTI ja wyszedłem z informatyki krajowej zajmując się innymi sprawami państwowymi, taki
mi jak w latach 1972-1976 zajmowałem się bardzo intensywnie – jako pełnomocnik
ministra ds. transportu – opracowaniem koncepcji, projektowaniem, oprogramowaniem i wdrażaniem dużego systemu informatycznego obliczania i rozliczania należności za przewóz towarów koleją, tzw. CETAR (50 tys. obsługiwanych klientów,
370 tys. listów przewozowych miesięcznie). Ponadto, w tym okresie pisałem doktorat, który obroniłem w SGH w 1975 r. W czasie apogeum konfliktu (jak wynika
z Twojej książki) z PTI odszedłem z informatyki i pełniłem ważne funkcje państwowe, zajmując się zupełnie innymi sprawami.
Znamy się od ponad 55 lat. Wszystkie nasze kontakty bardzo sobie cenię i wspominam z ogromną satysfakcją. A zaczęło się w początkowych latach 1960-tych Paryżu, gdzie razem uczestniczyliśmy w szkoleniu we francuskiej firmy informatycznej
BULL’a i niewątpliwie stanowiliśmy wówczas czołówkę wśród kursantów. Pamiętam
Twoje niezaprzeczalne sukcesy w ZETO Warszawa. Pod Twoim kierownictwem
stał się on jednym z najlepszych ośrodków obliczeniowych w Polsce, zarówno pod
względem wyposażenia technicznego, jak i rangi rozwiązywanych problemów. Widzę jakby to było wczoraj.
Twój wieczór autorski nt. niewątpliwie ówczesnego bestselera w środowisku informatycznym (nie tylko, ale przede wszystkim) „Informatyka klucz do dobrobytu”.
Odbył się on w Kołobrzegu podczas cyklicznej konferencji INFOGRYF w 1972 r.
Dyskusja była bardzo ożywiona i niekiedy kontrowersyjna. Ktoś proponował dopisanie na końcu tytułu znaku zapytania, niektórzy wyrażali wątpliwości, ale dominowało przekonanie o wizjonerskim spojrzeniu na przyszłość informatyki.
Wiele satysfakcji dały mi kontakty z Tobą w czasie, kiedy byłeś jednym z kierujących KBI. Nie miałem żadnych wątpliwości co do Twego autorstwa koncepcji KSI.
Notabene, byłem członkiem zespołu pracującym nad przygotowaniem koncepcji
systemu TRAKT, jednego ze składników KSI. Zespołem kierowali Zdzisław Bogdanowicz, dyrektor ZETO Szczecin i prof. Tadeusz Wierzbicki z Politechniki Szczecin.
Prace wstrzymano po likwidacji KBI.
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Niezwykle sympatycznie wspominam nasze spotkanie sprzed dwóch lat (2016)
w kafejce na ul. Francuskiej na Saskiej Kępie, podczas którego niezwykle ciekawą
rozmowę na temat wpływu sztucznej inteligencji na rozwój cywilizacji. Reasumując, mogę z całkowitym przekonaniem powiedzieć, że byłem i jestem pełen adoracji
dla Twej erudycji, niepokoju twórczego, wizjonerstwa i pamięci.

Adam Wielądek

(-) Dr Adam Wielądek
b. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego
(1989-1990)
Pionier informatyki kolejnictwa
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Nominacja Stowarzyszenia PESEL
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1. ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE A TŁO KONFLIKTU
PTI – TARGOWSKI
Rozwój informatyki w Polsce można w skrócie scharakteryzować jak niżej:

•

•

4

Rozwój zastosowań wielkiej mechanizacji prac biurowych:
A. Początki rozwoju informatyki w XIX w.
■ A. Stern: czterodziałaniowa machina rachunkowa (1812);
B. Początki rozwoju informatyki przed II wojną światową i w czasie wojny
■ J. Czochralski (1885–1953) w 1916 r. opatentował technikę kontrolowanego otrzymywania monokryształów, która doprowadziła do rewolucji elektronicznej w drugiej połowie XX w.;
■ Instalowanie maszyn Holleritha od 1923 r. i Powersa (Poczta Polska);
■ Firma IBM rozpoczyna sprzedaż swych maszyn na karty dziurkowane
w Polsce w 1935 r.;
■ W czasie wojny oddział IBM w Polsce zmienia nazwę na Watson Büromachinen GmbH, aby podkreślić aryjskie korzenie firmy;
■ Każdy obóz koncentracyjny ma dział statystyczny z maszynami na
karty dziurkowane, a centrala w Krakowie zatrudnia około 500 „informatyków”.
Rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej (ETO) (1939–1961–1971):
A. Udział czterech polskich matematyków4 w rozwoju komputerów w Wielkiej Brytanii (1939–1945);
B. Instalowanie komputerów Elliott 803b, ICT 1300, NCR 315 i IBM (1961–
1966) w Polsce;
C. Program MIS na PW uruchomiony na Wydziale MT w Oddziale IE przez
prof. S. Chajtmana (1958);
D. Produkowanie komputerów UMC 10, ZAM 21, ZAM 41, Odra 1003,
1304, 1305, R30/32, Mera 400, K202 – zalew bardzo drogich komputerów,
nieoprogramowanych i zawodnych, z wyjątkiem Odra 1305 i K202 (niezawodny, ale nieoprogramowany z uwagi na polityczną obstrukcję);
E. Uchwała KERM 401/1961 w sprawie produkcji komputerów i ich pierwszych zastosowań. Te w „Kasprzaku” i „Luxemburg” (kierowane w zakresie zastosowań przez A. Targowskiego, a w zakresie przygotowania organizacyjnego – przez J. Bursche i zespoły z ORGMASZ-IOPM) nie zostały
zrealizowane z uwagi na niedostarczenie ZAM 41;
F. Szkolenia licznych polskich informatyków we Francji (BULL 1962);
G. PRETO (1962) – planowy rozwój ETO i próba zrobienia porządku w produkcji komputerów, m.in. przez usprawnienie zarządzania IMM; próba

Zwykle podaje się liczbę trzech matematyków, ale było ich czterech.

19

•

•
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została jednak zastopowana i wskutek gry politycznej zamiast usunięcia
prof. L. Łukaszewicza zostaje usunięty pełnomocnik E. Zadrzyński i zastąpiony przez ministra prof. inż. S. Kielana, który jednak usuwa prof.
L. Łukaszewicza i sam zostaje dyrektorem IMM, a kryzys w programie
produkcji komputerów pogłębia się jeszcze bardziej;
H. Powstaje czasopismo „Maszyny Matematyczne” (1965);
I. Trzeba mieć serce do komputerów – artykuł A. Targowskiego w „Polityce”
(18 października 1969) – rozpoczyna serię krytyki planu ETO w Polsce.
Rozwój informatyki systemowej w PRL (1970–1974):
A. Wywiad red. R. Przybyłowskiej z A. Targowskim Kluczem i sposobem –
„Kultura” (26 września 1971) – rozwija koncepcje nowego programu;
B. Środowisko informatyków rozgrzewa się w krytyce planu ETO. Przoduje
red. S. Bratkowski, red. A. Bober i A. Targowski (cotygodniowy felieton
w Mój pracownik komputer w „Życiu i Nowoczesności”);
C. Aktywiści NOT-PKAPI (pod kierunkiem A. Targowskiego) opracowują
„Program rozwoju informatyki na lata 1971–1975”, który zostaje zatwierdzony przez władze w 1970 i 1971 r. (po dojściu E. Gierka do władzy);
D. Informatyka, klucz do dobrobytu (PiW, 1971) – bestseller A. Targowskiego
– popularyzuje informatykę w Polsce;
E. KBI zastępuje PRETO i Zjednoczenie Informatyki wchłania ZETO;
F. IMM przechodzi z byłego PRETO do MPM;
G. Powołana zostaje Państwowa Rada Informatyki;
H. Systemy KSI w realizacji: SPIS, CENPLAN, PESEL, WEKTOR, ŚWIATOWID, TEREN, INFOSTRADA, 18 systemów sterowania produkcją,
cztery systemy abonenckie (2-CYFRONET, WASC, POLRAX, ŚWIATOWID), kilkadziesiąt systemów w przedsiębiorstwach. Import komputerów
z Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Danii i ZSRR (Mińsk);
I. Ok. 5000 informatyków wyjeżdża na szkolenia na Zachód w związku z zakupami zachodnich komputerów, w tym dwóch superkomputerów CDC
Cyber 72;
J. „Maszyny Matematyczne” przemianowane na „Informatyka”;
K. Przy KBI powstaje Pracownia Rozwoju Informatyki (formalnie w OBRI)
pod kierunkiem red. S. Bratkowskiego (wydalony z „Życia Warszawy”),
któremu A. Targowski przydziela 40 etatów i wynajmuje dwie wille, w których dostają pracę redaktorzy i publicyści wydaleni z różnych redakcji;
swą pracę rozpoczyna tu m.in. J. Staniszkis, późniejsza profesor i ostry
krytyk różnych reżimów politycznych w PRL i III RP.
Zastopowanie rozwoju informatyki systemowej w PRL (1975–1989):
A. Konwersja gospodarki pokojowej w wojenną w związku z planowanym
atakiem Paktu Warszawskiego na Zachodnią Europę (płk. Ryszard Kukliński);

•

B. Referat A. Targowskiego dotyczący rozwoju KSI na posiedzeniu Państwowej Rady Informatyki zostaje mocno skrytykowany przez profesorów
A. Straszaka (Wydział Nauki KC), W. Turskiego (UW) i dyrektora J. Huka
z MERY (byłego kierownika Wydziału Przemysłu KC). Plan KSI A. Targowski omawia w tekstach Próba spojrzenia na Krajowy System Informatyczny („Informatyka” 1972, nr 7–8) oraz Stan i perspektywy rozwojowe
informatyki („Informatyka” 1973, nr 2);
C. Prof. P. Bożyk – szef doradców I sekretarza KC – ostro krytykuje plany
KBI i popiera rokosz wymienionych profesorów i MERY, zapewne wynikający z konwersji gospodarki cywilnej w wojenną i ataku na Zachodnia
Europę, co wymagało zerwania z prozachodnią polityką KBI;
D. Referat A. Targowskiego na II Kongres Nauki w 1973 r. niedopuszczony
przez Komitet Informatyki PAN i zastąpiony referatem Rosjanina prof.
W. Głuszkowa;
E. 1973/1974 – obraduje Komisja ds. Informatyki Biura Politycznego (przewodniczący J. Pieńkowski, późniejszy premier i sekretarz A. Straszak),
która zamyka „Program rozwoju informatyki na lata 1971–1975”, likwiduje KBI i tworzy Komitet Informatyki, z przewodniczącym premierem
P. Jaroszewiczem i początkowym sekretarzem matematykiem dr. Waligórskim z UW (środowiska W. Turskiego), potem z prof. J. Kulikowskim.
KI nigdy potem się nie zebrał. Środowisko informatyki zostaje wyciszone;
F. W. Turski publikuje antyinformatyczną książkę Nie samą informatyką (PiW, 1980), która na długie lata ukierunkuje obowiązujące poglądy
w PTI;
G. W. Turski, L. Łukaszewicz, A. Blikle i A. Mazurkiewicz publikują paszkwil
w „Życiu Warszawy” (nr 32, 9.02.1981, czyli w gorącym okresie rewolucji Solidarności i prześladowań polskich patriotów przez władze PRL) na
temat książki A. Targowskiego Informatyka: modele rozwoju i systemów
(1980). W swym liście matematycy piszą: „Lektura książki napawa zdumieniem, że tak monstrualne połączenie przedmiotowej niewiedzy, autorskiej nierzetelności i gwałtów zadanych elementarnej kulturze słowa
mogło ukazać się drukiem”;
H. Stan wojenny – 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r.;
I. Powstaje PTI w 1982 r. (w stanie wojennym) z paxowskim celem wyciszenia środowiska informatyków.
Rozwój informatyki w gospodarce rynkowej (od 1989 r.):
A. Po 29 latach powstaje III RP, stan informatyzacji w Polsce jest na 26. miejscu, czyli trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej (według rankingu UE) – tylko przed Bułgarią i Rumunią;
B. PTI dogorywa (ok. 700 członków na 250 000 informatyków pracujących
w Polsce), rozpadło się na dalsze dwa „PTI”: Dobre Polskie Towarzystwo
Informatyków (ok. 3000 członków) i Naukowe Towarzystwo Informatyki
21

Ekonomicznej, i inne. Żadne z tych towarzystw nie ma pisma naukowo-profesjonalnego, gdzie mogłaby rozwijać się polska myśl informatyczna,
co także obecnie jest powodem zacofania informatycznego Polski;
C. PTI nie podnosi głosu w sprawach polityki rozwoju informatyki w III RP,
ale uzurpuje sobie reprezentowanie całego środowiska zawodowego informatyki. Np. obchodząc 70-lecie polskiej informatyki w 2018 r., podczas
gdy informatyka zastosowaniowa w Polsce rozpoczęła się w 1923 r., czyli
dziedzina ta w 2018 r. obchodzi 95-lecie, co oznacza, że PTI nie zna historii polskiej informatyki.
Obserwacja: W żadnym z wymienionych tu planów i projektów nie brali udziału
liderzy, w tym prezesi PTI, ponieważ w latach tych specjaliści ci byli przeciwnikami kompleksowej informatyzacji państwa polskiego (co będzie dalej udowodnione). Kto nie bierze udziału w grze, nie powinien wypowiadać się o jej
regułach.
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2. POLITYCZNE TŁO KONFLIKTU PTI – TARGOWSKI
Programy rozwojowe ETO (1961) i informatyki (1971) wynikały z ogromnego nacisku środowiska informatycznego, które na łamach prasy codziennej i specjalistycznej wyrażało swe oburzenie na chaotyczny i zbyt wolny rozwój techniki cyfrowej
oraz jej zastosowania w Polsce, zwłaszcza w kontekście jej spektakularnego rozwoju
na Zachodzie. Owe dyskusje i wystąpienia były niewygodne dla władzy, podkreślały
jej zły wizerunek. Dyskusje i wyznania informatyków były wykorzystywane przez
jej członków do personalnych rozgrywek. Na ten temat opublikowałem kilkanaście
artykułów w centralnej prasie, bardzo krytycznych.

Ryc. 1. Artykuł ten rozpoczął w 1961 r. publiczną dyskusję na temat opóźnienia
w zastosowaniach komputerów w Polsce (miało to miejsce 57 lat temu)
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Ryc. 2. Seria artykułów M. Doroszewicza (z URM) i A. Targowskiego (ORGMASZ)
spowodowała utworzenie Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. ETO w 1964 r.
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Ryc. 3. Artykuł ten był otwartą krytyką polityki Pełnomocnika Rządu ds. ETO prof.
St. Kielana przez podległego mu dr inż. Andrzeja Targowskiego Dyrektora ZETO-ZOWAR. Artykuł ten spowodował wejście tego ostatniego do krajowej polityki informatycznej
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Ryc.4. Wywiad red. Romy Przybyłowskiej-Bratkowskiej był nt. „rzeźbienia w strukturze.” Był programem tzw. technokratów jak usprawnić gospodarkę centralnie
planowaną. Książka jej męża i szwagra Stefana i Andrzeja Bratkowskich Gra o jutro i wspomniana w tym wywiadzie książka A. Targowskiego Informatyka klucz
do dobrobytu były bestsellerami, manifestami programu wyjścia z zapaści polityki
Wł. Gomułki i otwarcia dla polityki Ed. Gierka
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Ryc. 5. Książka ta wydana przez PiW w 1971 r. była bestsellerem i zapoczątkowała
stosowanie terminu informatyka w szerokiej przestrzeni publicznej i administracji publicznej. Przetłumaczony amerykański tekst computer science na informatykę
przez R. Marczyńskiego (stosowany w PTI , „Maszyny Matematyczne” nr 1, 1969)
nie był znany wówczas szerokiej opinii publicznej ani tzw. resortowej. Zresztą w tym
czasie informatyka wychodziła poza wąskie ramy computer science
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Ryc. 6. Był to jeden z cotygodniowych felietonów Andrzeja Targowskiego (pod pseudonimem MAT) w tygodniku „Życie i Nowoczesność”, dodatku do „Życia Warszawy” (1971+). Dodatek ten miał opinię „drożdży” które mają rozsadzić stagnacyjny
system Dyktatury PRL. Nie dopuścił do tego I sekretarz KW PZPR Warszawa – Józef Kępa, który polecił zwolnić redaktora naczelnego St. Bratkowskiego. Wkrótce
A. Targowski polecił zatrudnić jego i zespół (w tym młodziutką mgr J. Staniszkis)
w pracowni Prognozowania Informatyki w OBRI, dla której to pracowni wygospodarował aż 40 etatów i polecił wynająć dwie wille, ponieważ było krucho z pomieszczeniami biurowymi w Warszawie
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Z chwilą dojścia do władzy Edwarda Gierka w 1971 r. sytuacja na krótko uległa poprawie, czego wyrazem było zatwierdzenie wspomnianego „Programu rozwoju informatyki na lata 1971–1975”, rozpoczęcie prac projektowo-wdrożeniowych nad systemami
PESEL, WEKTOR, ŚWIATOWID, POLRAX, czy SPIS oraz wspieranie inicjatywy
inż. Jacka Karpińskiego produkcji modułowych minikomputerów typu K 202.
Trzeba zauważyć, że w tej „walce” o informatykę w PRL nie brał żaden z prominentów późniejszego PTI.
Miało to miejsce w czasie, kiedy Pakt Warszawski miał zaatakować (jak wynika z doniesień płk. Ryszarda Kuklińskiego) Zachodnią Europę. Polska zaczęła przechodzić
z gospodarki pokojowej w wojenną, czego wyrazem było nominowanie kilkudziesięciu generałów i pułkowników na wiceministrów, dyrektorów i wicedyrektorów
strategicznych zjednoczeń, przedsiębiorstw oraz instytutów. Np. płk. dr Roman Kulesza został wicedyrektorem Zjednoczenia MERA i dyrektorem naczelnym IMM –
Instytutu Maszyn Matematycznych), a jego zastępcą był płk. prof. Andrzej Janicki.
Zastępcą dyrektora ds. naukowych IMM został prof. Władysław Turski, który jednocześnie był profesorem na UW. Wymienieni oficjele zaczęli zwalczać „Program
rozwoju informatyki na lata 1971–1975”, wspomagając w tym prof. Pawła Bożyka
– szefa doradców I sekretarza Partii – i prof. Andrzeja Straszaka – zastępcę kierownika Wydziału Nauki Partii ds. Nauki. Trudno sobie wyobrazić, by władze mogły
doprowadzić do rozwoju KSI i INFOSTRADY w sytuacji, gdy kraj szykował się do
wojny z Europą Zachodnią. Premierem wówczas został b. generał Piotr Jaroszewicz,
dotychczasowy wicepremier ds. RWPG5.
Ten fakt jest całkowicie pomijany w historiografii owego okresu w Polsce. Na pewno profesorowie z KC Partii musieli wiedzieć, co robią, być może przy ograniczonej wiedzy owych pułkowników (niskiego szczebla), którzy nie byli wtajemniczani
w plany strategiczne. Moim zdaniem prof. Turski zdawał sobie sprawę z przygotowań do wojny, ponieważ jego funkcja w IMM nie polegała na usprawnieniu badań
naukowych nad techniką cyfrową, ale na wejściu w szczegóły sprzętu elektronicznego (produkowanego dla wojska w IMM i MERA) oraz środowiska zaplecza technicznego ETO, aby wkrótce przejąć wiodącą rolę w krajowej koordynacji tą dziedzi5
Piotr Jaroszewicz został zamordowany w 1992 r. Od początku śledztwa założono motyw rabunkowy
zbrodni. Nie znajdowało to jednak pokrycia w rzeczywistości: nie splądrowano mieszkania, nie została
skradziona biżuteria, kolekcja znaczków pocztowych czy książeczki czekowe. Bałagan mordercy
zostawili jedynie w gabinecie Jaroszewicza, co by wskazywało na kradzież jakichś dokumentów – Jan
Jaroszewicz stwierdził, że z domu zniknęły notatki ojca. Ponadto prawa ręka byłego premiera nie była
związana, być może w celu wskazania albo podpisania czegoś. Podczas prawdopodobnym powodem
było zatarcie śladów po „rozdysponowaniu” dewiz między górą partyjną (wciąż żyjącą) z pożyczki
30 miliardów dol. jakie udzieliły Stany Zjednoczone za odwołanie ataku na Zachodnią Europę. Tezę
tę trzeba skojarzyć z Kazimierzem Tyrańskim, „Rockefellerem” Gierka. Warto przypomnieć w PRL
proces dyrektora pewnej rzeźni, któremu zarzucono korupcję i skazano na śmierć a wyrok wykonano
w ciągu 2 tygodni. Dla zatarcia śladów udziału w tym procederze ludzi będących u władzy. Inny wątek
zamordowania P. Jaroszewicza może być taki, że b. Premier za dużo wiedział o planowanym II ataku
Paktu Warszawskiego na Zachodnią Europę i Sowieci spowodowali zamach na niego.
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ną na czas wojny i czas po wojnie. Wszakże był człowiekiem zaufanym władzy, co
wynikało z faktu, że jako syn rektora UW w czasach stalinowskich skończył studia
w ZSRR i znał świetnie język rosyjski. Chociaż do wojny nie doszło, nie przeniesiono do cywila „wypożyczonych” oficerów. Nowe układy i nacisk na produkcję wojenną, a nie konsumpcyjną, doprowadził do strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu
1980 r. i powstania NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
Jak uciszyć rozpolitykowane społeczeństwo PRL – 1980 r.?
SOLIDARNOŚĆ zagroziła obaleniem istniejącego porządku politycznego w sierpniu
1980 r. Rozważano interwencję militarną ZSRR, którą powstrzymało twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji władze PRL i LWP przystąpiły do planowania stanu wojennego, który wprowadziły 13 grudnia 1981 r. Układ personalny
w informatyce z okresu przygotowań do wojny z Europą Zachodnią nadal funkcjonował i jego wynikiem było kontrolowanie opinii rozproszonych w resortach informatyków pod jednym „kloszem”. Tak jak po II wojnie światowej w stowarzyszeniu PAX
zorganizowano tzw. czarną reakcję, dając świetne warunki do robienia biznesu (firmy
producenckie małej chemii i inne) w zamian za spokój w wypowiedziach. Setki ludzi
z tego środowiska miało się bardzo dobrze i w najmniejszym stopniu nie chciało szkodzić władzy, mieli oni nawet własną prasę i przedstawicieli w Sejmie w kole „ZNAK”.
W tak gorącym politycznie okresie nie chciano, by w kraju było głośno o informatyce (zamknięciu jej programu rozwoju w latach 1974–1975 przez Biuro Polityczne)
i niedocenionych komputerach K 202 Jacka Karpińskiego. Dlatego polecono (zapewne przez telefon) prof. Władysławowi Turskiemu zorganizowanie PTI (22 maja
1981 r. w okresie przygotowań do stanu wojennego), by zamknąć usta „niesfornym”
informatykom. Było to o tyle łatwe, że wkrótce rozpoczął się stan wojenny, który
formalnie trwał do 22 lipca 1983 r. (był zawieszony w grudniu 1982 r.). Oczywiście
tzw. szeregowi informatycy nie zdawali sobie sprawy, jaką rolę naprawdę odgrywa
PTI i chętnie wstępowali do tego towarzystwa, mając na uwadze realizację celów
zawodowych, i zapewne, dołączając do niego, działali w dobrej wierze.
W gorącym roku 1980 prof. Władysław Turski wydał książkę Nie samą informatyką
(PIW), w której wyśmiał koncepcję sieci teleinformatycznych (nie wymienił INFOSTRADY z nazwy, ale czytelnie do niej nawiązywał), a zastosowanie informatyki
w gospodarce sprowadził do zastosowań na poczcie. Jako profesor UW, znający biegle rosyjski i angielski, jeździł po świecie i musiał dobrze orientować się w zakresie
rozwoju techniki informacyjnej. Mimo to zdecydował się napisać kłamliwą książkę,
aby tym skierować zainteresowania członków PTI na drugorzędne zakresy informatyki i dać władzy „naukowe” argumenty.
Z tej pozycji prof. Turski zaatakował książkę mojego autorstwa Informatyka: modele rozwoju i zastosowań (PWE, 1980), w której scharakteryzowałem rozwój in30

formatyki w Polce w latach 1971–1974, kiedy współkierowałem programem INFOSTRADA. Prof. Władysław Turski namówił trzech innych naukowców-matematyków (Leona Łukaszewicza, Andrzeja Bliklego i Antoniego Mazurkiewicza), aby
dołączyli do druzgocącej recenzji tej pozycji, opublikowanej w „Życiu Warszawy”
13 stycznia 1981 r., a więc w pierwszym miesiącu stanu wojennego. Przypadek?
Chodziło o zdyskredytowanie programu rozwoju informatyki poprzez zdyskwalifikowanie jego głównego autora. Recenzenci chcieli przypodobać się władzy, bo było
w dobrym stylu PRL-owskim zaatakować osobę, która właśnie uciekła na Zachód.
Władysław Turski i jego grupa nie zmarnowała okazji i zaatakowała Andrzeja Targowskiego, który dopiero co poprosił o prawo azylu (i dostał je) w Stanach Zjednoczonych.

Ryc. 7. Obie książki zostały wydane w 1980 r. Idee Targowskiego sprawdziły się po
30 latach, a idee Turskiego skompromitowały autora jako rzekomo poinformowanego informatyka i naukowca6. Czy aby jego książka nie wynikała z potrzeby dyktatury PRL na teorię antyinformatyczną? Książka Turskiego odzwierciedla Turskiego
„wiarę i walkę o lepszą” informatykę w PRL. De facto uzasadniała „naukowo” jej
zniszczenie
6
Prof. W. Turski znał biegle język rosyjski i angielski oraz często jeździł za granicę, musiał zatem
być poinformowany o światowych trendach rozwoju informatyki. Jeśli jednak je przedstawił
w „skrzywionym zwierciadle”, prawdopodobnie zrobił to na „zamówienie” władzy, której był zaufanym
człowiekiem.
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Ryc. 8. Wystąpienie red. Stefana Bratkowskiego w obronie Andrzeja Targowskiego
w „Życiu Warszawy”
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Recenzenci pisali m.in., że „takie monstrualne połączenie ignorancji o przedmiocie
sprawy i pogwałcenie kultury języka doprowadziło do zmarnowania 10 ton papieru”. Tak się składa, że żaden z wymienionych naukowców (z wyjątkiem Władysława
Turskiego) nie napisał żadnej książki ani nawet artykułu na ten temat przed ogłoszeniem owej recenzji i po jej wydaniu. A upłynęło już 37 lat. Prof. Turski też nie
opublikował już później żadnej książki, a miał wtedy zaledwie 42 lata. Red. Stefan
Bratkowski napisał broniący mnie artykuł Męstwo spóźnionych na barykady („Życie
Warszawy”, 21–22.02.1981).
Natomiast Sławomir Trautman, członek PTI, złożył wniosek do sądu koleżeńskiego PTI, który miał ocenić sprawę tego ataku. Aby także to zrobić, musiałbym być
członkiem PTI. Przebywałem wtedy na emigracji, ale złożyłem podanie o przyjęcie, które zostało odrzucone z argumentacją, że „nie jestem informatykiem”. Cóż
za ironia losu, że powiedziano tak człowiekowi, który termin „informatyka” spopularyzował w swej książce – bestsellerze Informatyka, klucz do dobrobytu (PIW,
1971), a w swej długiej karierze zawodowej pracował wyłącznie w tej dziedzinie,
m.in. rozwijając i propagując PESEL, INFOSTRADĘ i tym podobne systemy oraz
opracowując pierwsze w tej dziedzinie podręczniki i książki (w sumie około 50).
Nie mówiąc o zorganizowaniu i kierowaniu wówczas najmocniejszym ośrodkiem
obliczeniowym informatyki w Polsce (ZETO-ZOWAR), wyposażonym w amerykańskie komputery IBM 1440 i IBM 360/50, co wiązało się z wszechstronnym przeszkoleniem w wielu europejskich i amerykańskich ośrodkach.
Jednakże to nie KSI Andrzeja Targowskiego (nie całkiem zrozumiałe dla ogółu),
a komputer K 202 inż. Jacka Karpińskiego nie schodził z łamów prasy krajowej –
dzięki swej innowacyjnej konstrukcji minikomputera, który był wyzwaniem dla
krajowej produkcji dużych komputerów typu ZAM 41, RIAD 30 czy Odra 1305.
Kiedy Jacek Karpiński zaczął mieć sterowane przez władze kłopoty w PRL, PTI nigdy nie stanęło w jego obronie i do dzisiaj jego osoba i nazwisko nie funkcjonuje
w przestrzeni tego towarzystwa.
W przypadku pisania opinii o książkach czy projektach istnieje pewna etyka zawodowa, która polega najpierw na ewentualnej krytyce szczegółowych rozwiązań,
a potem na uogólnieniu zarzutów. W ramach tej etyki autor ma prawo do obrony,
zwykle dyskusja tego typu ma miejsce na łamach specjalistycznych periodyków,
a w przypadku drastycznych sytuacji zostaje przeniesiona na łamy dzienników. Np.
w Polsce w 1999 r. głośno było za sprawą książki pewnego autora, który głosił, że
niemieckie obozy koncentracyjne były wymysłem propagandy. Oczywiście w przypadku tak ewidentnego kłamstwa opinia, zanim trafi na łamy dzienników i do telewizji, nie musi być uprzednio przedyskutowana w naukowym piśmie historycznym.
Tego typu opinii nie głosiłem w swojej książce, natomiast podałem w niej opis KSI
i INFOSTRADY, którą Władysław Turski mocno zwalczał, oraz przedstawiłem dość
szeroką historię rozwoju informatyki w świecie, a zwłaszcza w Polsce. Także dość
dokładnie sformułowałem dyscyplinę informatyki. Władysław Turski myślał, że
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skoro Biuro Polityczne Partii rozbiło KBI i projekty KSI/INFOSTRADY (m.in. przy
pomocy jego ocen o „rakowatych systemach” i stwierdzeń typu „co za piramidalna bzdura”), to już słuch o nich zaginie. W książce przeanalizowałem m.in. porażkę programu budowy komputerów ZAM, którym kierował Leon Łukaszewicz,
uchodzący za „genialnego” konstruktora maszyn matematycznych. Nic dziwnego,
że obaj panowie wzięli do pomocy dwóch młodszych matematyków (Bliklego i Mazurkiewicza), aby zaatakować autora po linii matematyki. List napisali w parę miesięcy po wydaniu książki i nie zdobyli się na sformułowanie szczegółowej recenzji,
tylko kilku ogólnych oskarżeń. Taka wówczas w PRL panowała kultura w nauce,
same tytuły profesorskie miały gwarantować zasadność opinii. Z tego, co dziś wiemy, w informatyce posiadanie w PRL takiego tytułu i wypowiadanie hałaśliwych
opinii powinno budzić wątpliwości.
Dyrektor PWE, mgr Zbigniew Gajczyk, odpisał (Do Redaktora „Życia”: Proszę o argumenty, 14–15.02.1981), że „W liście swym występują Panowie z zarzutami najcięższymi z możliwych. Nie przytaczają Panowie argumentów merytorycznych. W tej
chwili ustosunkowanie się do zawartych w liście Panów zarzutów i oceny jest po
prostu niemożliwe”.
Oto kiedy gen. Wojciech Jaruzelski otrzymał pełnię władzy, na „barykady” porwali się owi profesorowie pod wodzą Władysława Turskiego. Red. Stefan Bratkowski
napisał w swej wypowiedzi: „Nie jestem całkowicie przekonany, czy list czterech
profesorów załatwia sprawę w sposób, który nauka polska uznałaby za zgodny
z obyczajami…”, „W życiu naukowym przyjęte jest, o ile mi wiadomo, dokumentować swe opinie, a w obecnej sytuacji, jeśli ma się jakieś osobiste zastrzeżenia do
kolegów po fachu, warto je najpierw wnieść przed gremium do tego powołane, czyli
Polską Akademię Nauk. Jeśli Panowie uporają się w honorowej drodze przed tym
gremium, które insynuacji nie tolerowałoby, wtedy opinię ludzi o nieskazitelnej
opinii warto przedstawić szerszej publiczności…”, „Ze swej strony powiem, że nie
pamiętam głosu żadnego z tych Panów, kiedy informatyce przydałoby się było trochę odważnych…”, „Tak długo milczeć, żeby na koniec wypalić do… Targowskiego”.
Sam autor odpowiedział byłym kolegom w wypowiedzi O piekle („Życie Warszawy”,
3.03.1981), w której przedstawił motywy tej ohydnej napaści na niego.
Po tylu reprymendach owi matematycy wreszcie napisali szersze recenzje w „Informatyce” (nr 4, kwiecień 1981) i do pomocy wzięli jeszcze prof. Juliusza Kulikowskiego. W recenzjach zarzucono m.in.:
1. Współodpowiedzialność za błędy polityki inwestycyjnej w latach 1976–1980.
2. Kolaborację z władzami PRL w postaci „szkolenia” jej w informatyce.
3. Hamowanie wypowiedzi W. Turskiego na II Kongresie Nauki Polskiej (było
odwrotnie – on nie przedstawił swego referatu, a mój zdyskwalifikował i zaproponował W. Głuszkowa z ZSRR).
4. Opracowanie totalnych planów informatyzacji Polski i to opracowywanych
w „Pałacyku Rady Ministrów”.
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Wyszło więc szydło z worka. Są to zarzuty odnośnie do mojej polityki, a nie mojej
książki, która jest tylko atrapą w tym ataku na człowieka. Autor odpowiedział im
w polemice Spór o pokolenie („Życie Warszawy”, 30.07.1981). Napisałem m.in., że
„Zbyt łatwe awanse, często dynastyczne lub z urzędu dyrektora, doprowadzają do
tego, że można nawet zostać członkiem PAN-u, nie mając za sobą ani jednego całorocznego kursowego wykładu akademickiego. Brak weryfikacji nawet przez studentów prowadzi do takiej sytuacji, że potem tę weryfikację przeprowadza się na oczach
pisma codziennego”.
W jesiennym numerze „Informatyki” z 1981 r. wydrukowałem odpowiedź na recenzje. Zarzuciłem Turskiemu, że stosuje technikę wyrywania zdań z kontekstu, której
etyczny recenzent nie używa. Innym zarzuciłem technikę pisania kłamstw, czyli poruszania spraw, których nie ma w książce. Zarzuciłem im, że nie rozumieją istoty
informatyki, która nauką samą w sobie nie jest, ale jest wielką dziedziną ludzkiego
działania, w której są także nauki informatyczne. Tak jak jest budownictwo i w nim
nauka budownictwa czy medycyna i w niej nauka medycyny. Niniejszego autora stanowisko jest świetnie widoczne teraz, po 37 latach (od polemiki), kiedy informatyka
ze sztuki stała się rzemiosłem. Panowie profesorowie chcieli jednak, aby monopol na
informatykę w PRL mieli tylko kapłani nauki, tak jak kiedyś w starożytnym Egipcie.
Przyznałem im jedynie rację w wykryciu błędu we wzorze matematycznym, zresztą nie mojego autorstwa, gdzie zamiast znaku funkcji drukarz wpisał znak całki.
Poprawka powinna zostać wprowadzona do erraty, ale gdy książkę opublikowano,
autor nie sczytał tzw. szczotek, ponieważ nie było go już w kraju. Wprawdzie nie jestem matematykiem, ale na Politechnice miałem dobre stopnie z matematyki, dzięki
czemu „rozróżniam” jeszcze owe dwa znaki, zresztą podobne do siebie. A w Gimnazjum im. T. Rejtana uczył mnie matematyki sławny nauczyciel śp. Stefan Kozicki,
który wychował kilku laureatów olimpiad matematycznych.
Pikanterii dodaje fakt, że żaden z tych ostro wypowiadających się profesorów w kwestiach ogólnych informatyki nigdy nie napisał na ten temat żadnego artykułu7, nie
mówiąc o książce. Redaktor naczelny „Informatyki”, prof. Leon Łukaszewicz, nie
opublikował żadnego artykułu czy komentarza w piśmie „Maszyny Matematyczne”
(późniejsza „Informatyka”), które „redagował” przez kilkanaście lat? Cóż…
Najciekawszy w tej sprawie jest dalszy jej przebieg. W myśl sugestii red. Stefana
Bratkowskiego zaatakowany autor chciał skierować sprawę do sądu koleżeńskiego
PAN, ale prof. Zdzisław Kaczmarek, sekretarz naukowy PAN, odpisał mu, że nie
Mowa o okresie do 1980 r. W tym samym roku W. Turski opublikował książkę Nie samą
informatyką (PIW), w której pisał: „Jeśli nawet uważamy, że mało prawdopodobne jest stworzenie

7

globalnej sieci informatycznej…”. Była to aluzja do INFOSTRADY i ewentualnego Internetu. Jakże
wielki błąd w ocenie trendu informatyki.
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znajduje do tego podstaw (pismo z dnia 2.07.1981). Napisałem w tej sprawie do
sekretarza generalnego Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ale list pozostał
bez echa. Napisałem także do szefa Władysława Turskiego, prof. Henryka Samsonowicza, rektora UW. Rektor odpisał mi (list RD-166/81 z dnia 1.04.1981), że UW
nie ma sądu koleżeńskiego i że „Wyraża ubolewanie ze sposobu prowadzonej dyskusji, która powinna mieć charakter polemiki merytorycznej, co mogłoby i powinno
prowadzić do wzrostu autorytetu tak ważnej w dobie współczesnej gałęzi wiedzy,
jaką jest informatyka”. Rektor poradził mi zwrócenie się w tej sprawie do Polskiego
Towarzystwa Cybernetycznego albo innego.
Zwróciłem się do PTI o przyjęcie mnie jako członka, ale prezes Turski zląkł się sądu
koleżeńskiego i otrzymałem pismo, że nie zostałem przyjęty do towarzystwa. Odtąd
jest to więc konflikt z PTI.

Ryc. 9. Rola PTI w prześladowaniu Andrzeja Targowskiego
W 1982 r. do prześladowań Andrzeja Targowskiego przez MSW i KC PZPR dołączyło teraz i PTI, kierowane przez prof. Władysława Turskiego. Jeszcze w 2018 r.
towarzystwo to nie zorientowało się, że nie ma już PRL, drukując fałszywe informacje o mnie (w rozdziale autorstwa Bartłomieja Kluski) w książce KSI (2017) pod
redakcją Jerzego S. Nowaka i Beaty Ostrowskiej.
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Na zjeździe założycielskim PTI8 w dniu 22 maja 1981 r. – jak już wspomniałem –
wystąpił Sławomir Trautman, który powiedział m.in., że „PTI musi wyjaśnić sprawę wykończenia Jacka Karpińskiego i napaści «czworga» profesorów na Andrzeja
Targowskiego. Jako jedyny na zjeździe dostał po swym wystąpieniu brawa. Sprawa
ta wciąż wisi nad PTI. W ten sposób PTI odpowiedziałoby na apel śp. Prof. Janusza Groszkowskiego o utworzenie sądu nad nieetycznymi pracownikami nauki
w PRL-u. Jeżeli wymienione osoby odmówiłyby przeproszenia swych ofiar, wtedy
powinna spotkać ich pewnego rodzaju profesjonalna kara”.
W związku z tą sprawą autor dostał wiele listów od nieznanych mu osób, które
potępiły ów atak na niego. Prof. Władysław Radzikowski, też profesor UW, opublikował bardzo pozytywną recenzję książki w „Przeglądzie Organizacji” (w 1981
albo w 1982 r.), w której napisał, że „Proponowane przez Autora koncepcje modeli i rozwiązań informatycznych, nowatorskie i oryginalne, tworzą w sumie zręby
«podejścia» informatycznego w teorii organizacji i zarządzania, wypełniając istniejącą w naszym kraju lukę teoretyczną”. W innej recenzji autorstwa dr. Aleksandra
Osiaka („Ekonomika i Organizacja Pracy” 1981, nr 1) recenzent pisze, że jest to
„Pierwsza w naszej literaturze ekonomicznej pozycja, prezentująca tak szeroki zakres problemów informatycznych, reprezentuje wysoki poziom naukowy i dydaktyczny, a jednocześnie posiada dużą wartość użytkową dla praktyki gospodarczej.
Powinna być wykorzystana w procesie kształcenia przez wyższe uczelnie i osoby
zainteresowane tą problematyką”. Czyżby owi matematycy znali się na teorii organizacji i zarządzania?

Prof. Turski zorganizował PTI w okresie stanu wojennego, czyżby chciano mieć wszystkich
informatyków pod tzw. lupą i uciszyć ich. Przypomina to zorganizowanie PAX-u, gdzie chodziło
o skupienie w jednej organizacji przeciwników PRL.
8
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Ryc. 10. Prof. Wł. Radzikowski (UW) ostro potępia „paszkwil” w „Życiu Warszawy”
38
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Ryc. 11. Prof. Zb. Gackowski, mój szef (Dyrektor Generalny KBI) znamiennie pisze
„Dziw bierze, że z tyloma tytułami a nie zdobyli się na jedno zdanie rzeczowej argumentacji, więc musi tam coś za tym być.” Oczywiście ten paszkwil był napisany na
zamówienie władzy politycznej
40
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Ryc. 12. List Biblioteki Narodowej informuje mnie, że wbrew recenzentom, moja
książka będzie pieczołowicie przechowywana
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Dostałem także bardzo znamienny list od dr. Stanisława Kamińskiego z Biblioteki
Narodowej (nr I-1d-45/81 z dnia 10.03.1981), w którym pisze, że „Dyskusja o książce autora budzi zainteresowanie społeczeństwa polskiego, w tym bibliotekarzy”. I że
jego książka w dwóch egzemplarzach jest pieczołowicie przechowywana w BN. Autor otrzymał ponadto list od jednego adwokata, który chciał wytoczyć sprawę owym
recenzentom o zniesławienie.
Mgr Anna Jezierska napisała nawet list otwarty (10.03.1981) do Andrzeja Bliklego, dlaczego ten „syn czcigodnego śp. Jerzego Blikle pozwolił się wciągnąć do gry
i publikowania na łamach «Życia Warszawy» listów otwartych, które można jedynie
nazwać paszkwilami, a z rzeczową, kulturalną krytyką czy polemiką nie mającymi nic wspólnego”. Anna Jezierska wezwała go do „honorowego wycofania się z tej
wysoce nieetycznej kampanii”. Wezwanie to jest wciąż ważne. Andrzej Blikle nie
wycofał się z napaści na mnie, ale za to wycofał się z informatyki, poświęcając się
sztuce cukiernictwa, która tak wspaniale od XIX w. była kultywowana w jego rodzinie. Niestety i w tej dziedzinie się nie popisał, ponieważ firma cukiernicza Bliklego
zbankrutowała w III RP (choć w bardzo małym zakresie ktoś ją nadal prowadzi pod
szyldem „A. Blikle”). W 1954 r. na maturze w Gimnazjum im. T. Rejtana zajadałem
się świetnymi pączkami, którymi jego ojciec Jerzy Blikle poczęstował wszystkich
uczniów z uwagi na to, że jego syn był wówczas uczniem tej samej szkoły. No cóż,
na tym wycofaniu się Andrzeja Bliklego zyskali smakosze pączków i informatyka.
O ile wiem, po czasie zrezygnował także z cukiernictwa i sprzedał ponad 100-letni
biznes rodzinny. Nie wyszło.
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Ryc. 13. List mgr Anny Jezierskiej (znajomej Jerzego Bliklego sr.) do prof. A. Blikle
jr. aby wycofał się z tej niechlubnej napaści. Niestety to był PRL a w tym reżimie
firma najlepiej funkcjonowała. Cóż był więc powód tej napaści. W III RP firma pod
wodzą prof. A. Blikle nie dała rady. Czyli nawet w tym świetnym biznesie rodzinnym prof. Blikle nie sprostał zadaniu
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Ryc. 14. Nawet moja b. sąsiadka (A. Lewandowska) napisała list, w którym stwierdza, że „po prostu pewne kanalie zwyczajnie Panu zazdroszczą”
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Ryc. 15. List od współpracownika mgr inż. K. Małeckiego, który dziwi się, że aż
4 profesorów atakuje jednego doktora. Mimo tego na wadze wiedzy o informatyce
przewaga krytykowanego autora była duża, co potwierdzają dalsze lata ich i moich
badań i publikacji
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Ryc. 16. Recenzja prof. Wł. Radzikowskiego (UW), która ukazała się w „Przeglądzie
Organizacji”. Niestety autor nie ma jej wydrukowanej kopii
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Ryc. 17. Recenzja dr. A. Osiaka, który przewiduje wyczerpanie nakładu. I tak się
stało
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Ciekawe, że od czasu opublikowania tej książki upłynęło już 38 lat i jeszcze nie
ukazała się zbliżona w zakresie monografia na temat informatyki napisana przez
polskiego autora. Oczywiście żaden z Recenzentów owego paszkwila nie napisał
nie tylko żadnej książki na tematy ogólne informatyki, ale nawet i żadnego wielo-aspektowanego artykułu na ten temat. Książeczka „Nie samą informatyką” prof.
W. Turskiego jest antyinformatyczną książką pełną błędów i nieznajomości trendów, napisaną na polityczne zamówienie. Podczas gdy krytykowany autor opublikował 20 książek na tematy ogólne i zastosowaniowe informatyki, w tym większość
tych książek ukazała się po angielsku.
Wynik złej strategii PTI dla dobra rozwoju informatyki w Polsce
W zasadzie PTI nie ma orientacji typu informatycznego, jakim są zastosowania tzw.
zarządczych systemów przetwarzania danych w gospodarce, a nadal identyfikuje się
ze sferą tradycyjnej ETO. W 1981 r. termin „informatyka” został przywłaszczony
przez PTI, ponieważ był wówczas bardzo popularny w kontekście społeczno-politycznym. W praktyce PTI zredukowało zagadnienia informatyki do zakresu ETO,
a w zasadzie do computer science. Wyrazem tego jest jego milcząca rola i hamujący
wpływ na rozwój zastosowań informatyki w krajowych systemach publicznych w latach 1975–1989, a także brak wpływu na rozwój tego typu systemów w III RP. Polska
jest w tej dziedzinie na trzecim miejscu od końca w Europie. Natomiast wśród 100
największych firm w zakresie usług oprogramowania tylko około 15 firm jest rdzennie polskich. Pozostałe firmy są oddziałami firm zagranicznych.
Duże wątpliwości etyczne budzi brak rozliczenia się po 1989 r. za rolę PTI w hamowaniu rozwoju informatyki w PRL w latach 1981–1989. W tym brak jest odniesienia
do oceny nieetycznej roli, jaką odegrało PTI w stosunku do niektórych pionierów
rozwoju informatyki w Polsce, tzn. Jacka Karpińskiego i Andrzeja Targowskiego.
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3. HABILITACJA OBRONIONA, ALE NIEZATWIERDZONA
PRZEZ CKK/KC PZPR
Po zwolnieniu z KBI i przeniesieniu do SGPiS wyjechałem do USA na stanowisko
wizytującego profesora w Hamilton College w stanie Nowy Jork. Do Polski wróciłem za wcześnie, bo w roku 1975. Po praktyce wizytującego profesora na amerykańskiej uczelni myślałem, że dane mi będzie rozpocząć pracę na polskiej uczelni
i kształcić polskich informatyków. Przed wyjazdem otworzyłem przewód habilitacyjny na macierzystej Politechnice Warszawskiej i zaraz po powrocie miałem
w październiku 1975 r. jego obronę na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym
(Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny). W międzyczasie opiekun prof. Zygmunt
Żbichorski zebrał pozytywne recenzje trzech moich książek. Doktorat polega na
rozwiązaniu jednego ważnego problemu i opracowaniu wkładu do nauki w postaci sformułowania prawa, zasady, reguły czy pewnego trendu. Doktorant musi wykazać się w swej pracy doktorskiej znajomością naukowo-badawczego warsztatu
polegającego na postawieniu hipotezy (lub hipotez) i jej udowodnieniu, a potem
uogólnieniu wniosków. Natomiast praca habilitacyjna polega na wykazaniu, że
naukowiec ma opanowaną całą dziedzinę określonej wiedzy. Praca habilitacyjna
polega często na sformułowaniu nowej dziedziny i może mieć charakter monograficzny.
W tym kontekście przedstawiłem trzy książki, nawiasem mówiąc: pierwsze na ten
temat w Polsce, które definiowały dziedzinę „organizacji przetwarzania danych
(OPD)”.

Ryc. 18. Książki Andrzeja Targowskiego przedstawione do habilitacji na Politechnice Warszawskiej w 1974 r.
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Od tytułu jednej z nich powstał wówczas na polskich uczelniach klasyczny przedmiot wykładowy o takiej właśnie nazwie – OPD. Książki te były na następujące
powiązane tematy:
1. Organizacja ośrodków obliczeniowych (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1971),
2. Automatyzacja przetwarzania danych (PWE, 1973),
3. Organizacja procesu przetwarzania danych (PWE, 1975).
W praktyce owe trzy książki wystarczyłyby na trzy prace habilitacyjne, zwłaszcza
w dziedzinie, w której nie było jeszcze w Polsce innych prac na ten temat. Szczególnie ciekawa była publikacja o organizacji ośrodków obliczeniowych, autor bowiem
zastosował w niej teorię procesu produkcyjnego opracowaną przez prof. Seweryna
Chajtmana do organizowania procesu przetwarzania danych. Oczywiście miejscem
tego procesu nie była fabryka przemysłowa, a fabryka „informacji”, jaką jest duży
ośrodek obliczeniowy. Moja wieloletnia organizatorska praktyka w ośrodku ZETO-ZOWAR nadała naukowej metodzie bardzo praktyczny wymiar. Książka ta była
szeroko stosowana przez projektantów ośrodków obliczeniowych w licznych polskich biurach projektowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że po 46 latach od
opublikowania tej książki nie powstała dotychczas podobna praca nie tylko w Polsce, ale i na świecie, choć wkroczyliśmy już w XXI w., w którym fala informacyjna
zalała falę przemysłową w naszej cywilizacji.
Obrona pracy habilitacyjnej na macierzystym Wydziale zakończyła się pozytywnym głosowaniem i jak to ma miejsce przy obronie doktoratu, takie głosowanie
powinno być ostateczne. Niestety w PRL tak nie było, można było puścić na żywioł
decyzję przyznania doktoratu, ale nie habilitacji. Ta ostatnia bowiem nobilitowała
naukowca i otwierała mu drogę do kariery naukowej na wyższych uczelniach, czyli do kształtowania umysłów młodzieży w totalitarnym państwie. Do tego zadania
dopuszczano tylko „sprawdzonych” naukowców, zwłaszcza w naukach społecznych,
do jakich wówczas zaliczała się, a chyba i teraz się zalicza, informatyka zastosowaniowa. Warto zauważyć, że w latach 50. wyrzucono z uniwersytetów przedwojennych profesorów filozofii (nie byli bowiem marksistami), a w 1968 r. zlikwidowano na niektórych uczelniach, w tym na prestiżowym Uniwersytecie Warszawskim,
katedry filozofii, ponieważ wykładowcy byli „niepewni” i krytykowali filozoficzne
podstawy „socjalizmu realnego”, oraz nawoływali do powrotu do „socjalizmu naukowego”.
W celu kontroli dopływu kadr profesorskich na uczelnie PRL została utworzona
Centralna Komisja Kwalifikacyjna, tzw. CKK, sterowana przez Wydział Nauki Komitetu Centralnego Partii. W praktyce był to sąd kapturowy, który eliminował w za52

rodku kariery ludzi „nieposłusznych” i „reformatorskich”. W CKK zasiadał oczywiście prof. Andrzej Straszak, zastępca kierownika Wydziału Nauki KC, który zadbał,
aby habilitacja moja nie została zatwierdzona przez CKK. W Komisji tej panował
taki zwyczaj, że obronioną pracę habilitacyjną poddawano jeszcze raz ocenie i na
jej podstawie podejmowano decyzję. Oczywiście zainteresowany naukowiec nie był
zapoznawany z opiniami i nie miał szansy na polemikę z nimi. Straszak postarał się
o opinie automatyka i konstruktora obwodów elektronicznych oraz innych. Specjalności owych opiniodawców miały się tak do mojej specjalności jak konstruktor silników spalinowych do organizatora transportu. Pomijając ten merytoryczny
aspekt, CKK w sytuacjach podobnych do tej po prostu „zamawiała” opinie, które pisano z nadzieją na nagrodę, czyli jakieś tam „okruchy” z pańskiego stołu. Do takich
„okruchów” można było zaliczyć otrzymanie nominacji na kierownika katedry, na
rektora lub prorektora, dziekana, na członka jakiejś ważnej komisji lub też lukratywny wyjazd zagraniczny itp.
Prof. Janusz Groszkowski, były prezes PAN, tak scharakteryzował polskich naukowców:
Mamy 50 tysięcy samodzielnych pracowników nauki, a mimo to
Polska zmuszona jest kupować za granicą takie odkrycia jak klej do
znaczków pocztowych. Mamy pracowników nauki, którzy umieją
zagajać, prezydować, ukierunkowywać i podsumowywać, ale którzy nie umieją twórczo pracować. Wśród pracowników nauki szerzy się plagiatowanie prac, nieuctwo i nieróbstwo. Nastąpiła groźna
dewaluacja stopni i tytułów naukowych, spowodowana masowym
ich nadawaniem osobom nieposiadającym kwalifikacji etycznych
lub zawodowych. Nie mamy wielkich nazwisk, nie mamy wielkich
osiągnięć i nie mamy szans na zmianę tego stanu rzeczy. […] Członkom Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza jej Prezydium, dobrze są
znane przypadki represjonowania pracowników nauki, usiłujących
przeciwdziałać nadużyciom. Wnioskuję o powołanie, co roboczo
nazwałbym „Sądem Dyscyplinarnym Uczonych”, i powierzenie mu
przeprowadzenia weryfikacji pod względem etycznym i zawodowym tej części kadr, która dopuściła się nadużyć lub która nie posiada kwalifikacji. […] Nieuczciwość jest rakiem toczącym organizm
polskiej nauki. Chorobę tę trzeba usunąć operacyjnie, powierzając
to zadanie powoływanemu Sądowi. Będzie to największy wkład polskiej nauki w dzieło odnowy kraju. (Urywki z wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dniu 23 października 1980 r.)
Słowa te padły, powtórzmy, z ust Janusza Groszkowskiego – pioniera radiotechniki
i telekomunikacji w Polsce, który m.in. rozpracował przechwycony model rakiety
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V29 i przekazał projekt Anglikom, a także który opublikował ponad 350 prac naukowych. Trudno znaleźć lepszego opiniodawcę polskiej nauki i autorytet moralny.
Można stwierdzić, że jestem ofiarą tego nieetycznego postępowania niektórych pracowników nauki, całkowicie zawodowo bezpłodnych, ale za to zazdrosnych. Oczywiście CKK nie zatwierdziła mojej habilitacji i zamknęła mi tzw. akademicką karierę w Polsce.

9
Mój śp. Ojciec Stanisław Targowski został powieszony w obozie Dora w marcu 1945 r. za sabotowanie
produkcji tych rakiet. Z 7500 wyprodukowanych tylko 2500 doleciało do celu.

54

4. PROFESJONALNE TŁO KONFLIKTU PTI – TARGOWSKI
W dekadzie lat 80. doszło do ostrego przewartościowania postaw Polaków w PRL,
co wyraziło się w walce „nowego ze starym”. Oczywiście polska informatyka nie
była wolna od tego procesu przewartościowania. Od 1981 r. Polską rządziła junta
wojskowa pod wodzą gen. Wojciecha Jaruzelskiego i wszystko wskazywało na to, że
karierowicze muszą podkolorować swoje flagi i dać znać o sobie nowym władzom,
bardziej pragmatycznym i wszak nie cywilnym. Po przyjeździe do Stanów musiałem znów powrócić do informatyki polskiej, ponieważ w krajowej prasie rozpętana
została nagonka przeciwko mnie. Oczywiście miała ona wydźwięk polityczny, związany właśnie z moją emigracją.
Po decyzji Komisji ds. Informatyki Biura Politycznego (funkcjonującej w latach
1973–1974) zlikwidowania Krajowego Biura Informatyki, „Programu rozwoju informatyki…”, projektów KSI i INFOSTRADY w latach 70. zostały rozbite zespoły projektowe i środowiska zainteresowanych użytkowników i specjalistów. Część
z nich wyjechała za granicę. Krajobraz po bitwie o informatykę w PRL był martwym
polem, z paradującymi „zwycięzcami”, o których już pisano. W PRL Partia, obawiając się ulicznych demonstracji, zawsze miała do dyspozycji „etatowych” demonstrantów, których zadaniem było wejście w tłum i przekrzyczenie liderów, a potem
skierowanie pochodu w boczną ulicę i stopniowe jego rozproszenie.
Taką rolę „etatowego łamistrajka” (przekrzykiwał innych, a potem nie robił nic)
w informatyce w czasach PRL pełnił prof. Władysław Turski, który z pozycji profesora Uniwersytetu Warszawskiego (syn rektora tej uczelni w okresie stalinowskim) głosił „uczone głupstwa” i nawet odstraszał i przestrzegał przed informatyką.
Np. wydał książkę Nie samą informatyką (PIW, 1980), w której uznał za mało prawdopodobne stworzenie globalnej sieci informatycznej i przeciwstawiał się importowi zagranicznego oprogramowania i stosowania międzynarodowej terminologii
w informatyce. Była to pośrednia odpowiedź na celowość budowania INFOSTRADY. W tej „przenikliwej dalekowzroczności” Władysław Turski nie zauważył już
tworzącego się Internetu, który wszedł do szerokiego użytku w następnej dekadzie,
a w latach 90. wszedł nawet do masowego użytku. W licznych wywiadach opowiadał się za zinformatyzowaniem poczty, a nie gospodarki, z której to sfery Partia
wygoniła informatyków w latach 70. W wywiadzie dla „POLITYKI” Piramid nie
buduje się od góry (1.12.1984) pisał: „Mamy w Polsce sporo zupełnie niegłupich
programistów” albo „Dotychczas w Polsce nie potrafiono określić w odniesieniu do
informatyki celów zrozumiałych dla społeczeństwa. Polityka państwa w informatyce, jeśli takowa istniała, ograniczała się do sporządzania listy urządzeń, które należy
wyprodukować. Produkowanie sprzętu to nie jest jeszcze informatyka. Informatyka
zaczyna się tam, gdzie są zastosowania”.
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Ta nonszalancja i nieprawda w ocenach prowadziła do dezorientacji społeczeństwa
i nadużywania tytułu profesora, od którego wymaga się elementarnej uczciwości
w głoszonych sądach, wypowiadanych z piedestału nauki. Opinie te mogą być złośliwe, nieprzyjemne, to można wybaczyć, ale w swym jądrze powinny być prawdziwe. Władysław Turski lubował się w metaforach, ponieważ jednak nie rozumiał
projektowania systemów informatycznych, używał niewłaściwych porównań. Ażeby zbudować Krajowy System Informatyczny (lub Krajową Infrastrukturę Informatyczną) oparty na INFOSTRADACH, trzeba jego założenia najpierw „zbudować od
góry”, inaczej zostanie stworzony chaos wśród podróżnych, jeżdżących po „autostradach” nigdy się niekrzyżujących.
No cóż, byli koledzy przyuczeni do informatyki chcieli mnie utopić w piekle PRL,
ale im się to nie udało, więc ich mocodawcy (z MSW i KC) wydali na mnie kapturowy wyrok śmierci w drugiej połowie lat 80. W dniu 28 listopada 1988 r. miałem ciężki wypadek samochodowy w mieście, w którym mieszkałem, w Kalamazoo
w USA, o czym już pisałem.
Systemy, jakie były w architekturze KSI, a w szczególności powszechna, ogólnopolska sieć komputerowa INFOSTRADA, przeraziły władze dyktatury PRL. W kraju
obwiązywała cenzura i zasada publikowania informacji pochlebiających władzy,
a nie informacji krytycznej, jaka by miała miejsce w wyniku zastosowania INFOSTRADY. Koncepcja INFOSTRADY w latach 1971–1974 była podobna do późniejszego Internetu (1983) i wzbudziła zainteresowanie w świecie. W owym czasie
nie było sieci Internet, tylko niedostępna dla ludzi sieć ARPANET (w resorcie obrony narodowej w USA). Dopiero w 1983 r. – czyli 11 lat po INFOSTRADZIE! – sieć
ta została podzielona na sieć Milinet i Internet. Poniższy list z Meksyku potwierdza
tę tezę.
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Ryc. 19. List z Meksyku, gdzie zwykle kopiuje się amerykańskie rozwiązania, wskazuje na zainteresowanie polskim projektem
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Polski plan KSI/INFOSTRADA był pierwszym projektem wielo-systemem na świecie, który podważał bezkolizyjne funkcjonowanie dyktatury. Istniał nawet prototyp
oparty na trzech serwerach Singera, sfinansowany ze środków dostawcy amerykańskiego, który chciał zbadać jego inżynierskie funkcjonowanie. Obecnie takie rozwiązanie jest zwalczane w Chinach, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Północnej Korei
i innych podobnych reżimach, chcących utrzymywać społeczeństwo niedoinformowane. Zwycięstwo SOLIDARNOŚCI w PRL (1980–1989) miało miejsce, kiedy
wolumen podziemnej prasy przewyższył wolumen prasy reżimowej.
Na emigracji pisałem o tym w książce Czerwony faszyzm (1980).

Ryc. 20. Książka opisująca PRL, wydana w USA

Ryc. 20a. Główni teoretycy antyinformatycznej polityki w komunistycznej Polsce:
profesorowie Andrzej Straszak (zastępca kierownika Wydziału Nauki KC PZPR),
Paweł Bożyk (szef doradców I sekretarza KC PZPR) i Władysław Turski (Uniwersytet Warszawski i IMM Mera)
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Prof. Bożyk jest na tle plakatu wyborczego w III RP, który donosi: „Pamiętam inną
Polskę…”, czyli lepszą według niego aniżeli III RP. I dlatego jest właściwym kandydatem do Sejmu III RP. Wykazał tym wyjątkowy tupet.
Profesorowie ci nie tylko zatrzymali „Program rozwoju informatyki…” w Polsce,
ale także praktykowali tzw. pseudonaukę, odnoszącą się do pseudo-demokracji, pseudo-gospodarki, pseudo-polityki, pseudo-sprawiedliwości, pseudo-prasy,
pseudo-prawdy, pseudo-rzeczywistości, pseudo-informatyki i wreszcie – pseudo-Polski.
Niniejszy autor nie miał iluzji co do pseudo-rozwoju informatyki w Polsce i opublikował swe wspomnienia w 2001 r. pod znamiennym tytułem (zob. ryc. 21).

Ryc. 21. Informatyka bez złudzeń – wspomnienia Andrzeja Targowskiego
(Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001)

59

5. KONFLIKT TERMINOLOGICZNY PTI – TARGOWSKI
Za Romualdem Marczyńskim, który w „Maszynach Matematycznych” (1969, nr 1)
przetłumaczył z angielskiego treść Curriculum ‘68 z miesięcznika „Communication
of ACM” naukę o komputerach (computer science) PTI nazwało informatyką. Zgodnie z tym tłumaczeniem informatyka składa się z następujących trzech działów:
1. Struktura informacji i przekształcania informacji, która obejmuje
przedstawienia i przekształcenia struktur informacji wraz z teoretycznymi modelami tych przedstawień i przekształceń (np. struktury
danych i języki programowania, itd.).
2. System przekształcania informacji, który obejmuje systemy, mogące
przekształcać informację. Systemy te zawierają zwykle wzajemne powiązania sprzętu i oprogramowania (jak np. projektowanie maszyn
i sztuczna inteligencja, itd.).
3. Metodologia wykorzystania maszyn – obejmuje metodologie, wywodzące się z szerokiego obszaru zastosowań techniki obliczeniowej
o wspólnych strukturach, procesach, technologii (np. metody numeryczne, przetwarzanie symboli itd.).
Andrzej Targowski definiuje informatykę w następujący sposób (Targowski 1980: 22):
Informatyka zajmuje się: kodowaniem, przetwarzaniem (w tym przesyłaniem), systemami oraz wykorzystaniem informacji z zastosowaniem metod i technik informacyjno-komputerowych. Mówiąc innymi
słowy: zajmuje się cyrkulacją informacji w warunkach komputerowych, tak jak finanse zajmują się cyrkulacją pieniądza.
Informatyka składa się z następujących działów: informatyki teoretycznej, ogólnej, obliczeniowej, gospodarczej i technicznej (Targowski
1980: 30).
W tej definicji nauka o komputerach według Targowskiego mieści się w dziale informatyka obliczeniowa. Zadziwiające, ale Amerykanie wkrótce zmienili termin computer science na computing (czyli obliczenia). Nazwa „nauka o komputerach” jest bowiem myląca, „nauka” ta wcale nie jest nauką, a zbiorem metod i technik oprogramowaniowych w zakresie tzw. oprogramowania maszynowego, a nie zastosowaniowego.
Termin computing został wprowadzony po raz pierwszy w 1989 r. przez ACM, czyli
dziewięć lat po Targowskim:
The discipline of computing is the systematic study of algorithmic processes that describe and transform information: their theory, analysis, design,
efficiency, implementation and application. The fundamental question
underlying all computing is “What can be (efficiently) automated?”.
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W 2005 r. ACM ogłosiło Curriculum 2005:
In a general way, we can define computing to mean any goal-oriented activity requiring, benefiting from, or creating computers. Thus,
computing includes designing and building hardware and software
systems for a wide range of purposes; processing, structuring, and
managing various kinds of information; doing scientific studies using
computers; making computer systems behave intelligently; creating
and using communications and entertainment media; finding and
gathering information relevant to any particular purpose, and so on.
The list is virtually endless, and the possibilities are vast.
Czyli computing (stare computer science) zaczyna się od projektowania i budowy
hardware i software, by potem zajmować się po prostu cyfryzacją telemediową. Natomiast informatyka według Francuzów i Andrzeja Targowskiego zajmuje się cyrkulacją informacji w warunkach komputerowych w społeczeństwie.
W 2017 r. – jako świeżo wirtualnie „będący znów w kraju” informatyk – rozwinąłem dyskusję online w PTI na temat terminów „nauka o komputerach” vs. „informatyka”. Skorzystał na tym prezes PTI Włodzimierz Marczyński i zainicjował wypowiedzi na temat, kim jest informatyk. Opublikował je w broszurze o tym samym
tytule. Wypowiedziało się 29 specjalistów. W tym tylko dwóch podało definicję informatyki, jeden autor przypomniał znaczenie informatyki jako computer science
z ACM, natomiast Andrzej Targowski informatykę wyjaśnił następująco:
Informatyka zajmuje się komputerowo-sieciowym efektywnym przetwarzaniem i przesyłaniem zakodowanej informacji (tekstowo-numerycznej), która cyrkuluje w społeczeństwie i jego maszynach oraz
aparatach, by je lepiej poinformować i usprawnić jego zakres poznania oraz radykalnie zwiększyć możliwości oddziaływania człowieka
na otoczenie, tak na małą skalę, jak i na wielką skalę, ale pod warunkiem zachowania etyki (A. Targowski i A. Florczyk, 1980–2017).
Jak wynika z porównania tych definicji, różnica w poglądach PTI i Targowskiego
na temat tego, czym zajmuje się informatyka, jest olbrzymia. Nic dziwnego, że prezes Turski i jego współautorzy nazwali książkę Targowskiego Informatyka: modele
rozwoju i systemów (1980) „zmarnowaniem 10 ton papieru” i poinformowali o tym
rzesze czytelników codziennej prasy „Życie Warszawy” w 1980 r. Zgodnie z pojęciem „informatyki” Władysława Turskiego specjaliści powinni zajmować się cyrkulacją informacji tylko we wnętrzu komputera, a nie po jego zewnętrznej stronie, czyli
w społeczeństwie, ponieważ byłoby to niewygodne dla ówczesnej dyktatury PRL.
W 2016 r. uzupełniłem swoją definicję informatyki teoretycznej w amerykańskim
terminie IT (Targowski: The History, Present State, and Future of Information Technology, Santa Clara, CA: ISI, s. 50):
Upór obecnych członków PTI pozostania przy starej definicji informatyki jako computer science powoduje, że się podają za kogoś, kim nie są. Co gorsze, wypowiada62

ją się w imieniu całej dziedziny informatyki, nie bardzo ją uprawiając zawodowo
i mentalnie nie będąc z nią w zgodzie. W rezultacie są wyizolowani ze środowiska
zawodowych informatyków, mając w swym towarzystwie ok. 0,003% informatyków
pracujących w III RP (średnio po kilkudziesięciu w jednym województwie). Co jeszcze gorsze, niektórzy informatycy z PTI kierują szkoleniem młodych informatyków
według definicji tej dziedziny obowiązującej w PTI. Traci na tym młodzież informatyczna i Polska, której dorobek cyfryzacji jest na trzecim miejscu od końca w UE.

Ryc. 22. Zdefiniowanie informatyki teoretycznej przez Andrzeja Targowskiego
(2016: 50)
W załączniku 9 podałem definicję dziedziny Information Management (Kierowanie
Informacją), która odpowiada informatyce zastosowaniowej.
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6. Historia KSI według PTI (2017)
W lecie 2017 r. na witrynie PTI i online dyskusji mgr inż. Jerzy S. Nowak zapowiadał, że wkrótce opublikuje coś ważnego na mój temat. Tymczasem sam udostępnił
swe opracowanie na temat PESEL-u, gdzie przypisał Jackowi Karpińskiemu wstępne
zaprojektowanie PESEL-u. „Targowskiego” tam oczywiście nie było. Wszystko to
wpisywało się w opinię byłego prezesa PTI Marka Hołyńskiego, że Targowski przypisuje sobie projekty, w których nie brał udziału. Nic dziwnego, że w opublikowanej
przez PTI książce Polska informatyka: systemy i zastosowania pod redakcją Jerzego
S. Nowaka i Beaty Ostrowskiej jest rozdział pt. Właściwe bity informacji. Geneza,
koncepcja i próby wdrożenia Krajowego Systemu Informatycznego opracowany przez
młodego historyka z IPN w Łodzi, w której odbiera się sprawczość i autorstwo koncepcji tego systemu systemów Andrzejowi Targowskiemu.
W rozdziale na temat KSI mgr. Bartłomieja Kluski, a dokładniej: w wersji tego rozdziału z lipca 2015 r. przesłanej mi wraz z podziękowaniem za pomoc, na ogół stan
prac nad KSI został przedstawiony względnie poprawnie, choć uzasadnienia są
oparte na opiniach ówczesnych partyjnych specjalistów, którym zależało na zatrzymaniu rozwoju KSI. Podobnie bez „zmrużenia oka” autor cytuje decyzję Komisji
ds. Informatyki Biura Politycznego o zlikwidowaniu „Programu rozwoju informatyki…” i KBI. Z opracowania Kluski wynika, że czegoś tej koncepcji KSI brakowało
z punktu widzenia merytorycznego.
Ktoś mu jednak „doradził”, by tę wersję zmienić. Także w opublikowanym w 2017 r.
rozdziale wycisza moją rolę w opracowaniu KSI i stwierdza, że de facto system ten
został opracowany przez dr. Jerzego Kisielnickiego i mgr. Bogusława Kwiecińskiego,
którzy byli w zespole OBRI. Opiera się na mojej notatce do min. Jana Kaczmarka, że
takie opracowanie wykonało OBRI. Z archiwalnej notki tak wynikało. W praktyce,
w której brałem czyny udział, wyglądało to inaczej. Informacje na ten temat autorowi przekazałem, ale ich nie wykorzystał, widocznie nie mógł ich wykorzystać.
W krajowej polityce informatycznej, w której w grę wchodzą miliony złotych na
projekt, nie jest wszak tak, że dwoje młodzieńców bez żadnej uprzedniej praktyki
w informatyce usiądzie i opracuje wielosystemowy KSI. Założenia „Programu rozwoju informatyki na lata 1971–1975” zostały opracowane przez zespół entuzjastów
z NOT-PKAPI pod moim kierownictwem w 1970 r. Zebrania odbywały się w moim
gabinecie przy ul. Śniadeckich 8, na drugim piętrze, na końcu korytarza, a przed
salą, gdzie kiedyś stał komputer lampowy XYZ. Członkowie tego zespołu: red. mgr
Stefan Bratkowski, mgr inż. Ryszard Dąbrówka i mgr inż. Antoni Bossowski, jeszcze
żyją i można to z nimi zweryfikować. Piszę o tym w poniższym liście w 1981 r.
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Ryc. 23. List pisany w 1981 r. w sprawie pomocy w opublikowaniu mojej odpowiedzi na paszkwil czterech profesorów na mnie w „Życiu Warszawy”
Założenia tego programu zweryfikował następnie min. Jan Kaczmarek, prezes KNiT,
któremu podlegaliśmy jako PRETO i ZETO. Następnie wyznaczył mnie na referenta tego opracowania na plenum KNiT wiosną 1970 r. jako koreferatu do planu prof.
Stanisława Kielana, pełnomocnika rządu ds. ETO. Nasz program został przegłosowany i następnie zatwierdzony przez Prezydium Rady Ministrów w dniu 24 kwietnia 1970 r. Tym samym stał się obowiązującym. Był to okres władzy (dogorywanej)
Władysława Gomułki i pełnomocnik Stanisław Kielan nie zamierzał tego programu realizować. Po dojściu do władzy Edwarda Gierka w grudniu 1970 r. na wiosnę
1971 r. wstąpiłem do Komisji Usprawnienia Mechanizmów Funkcjonowania Gospodarki i Państwa, w której po wielu grach personalnych (opisanych w mych wspomnieniach z 2001 r.) „Program rozwoju informatyki na lata 1971–1975” raz jeszcze
został zatwierdzony i dla jego realizacji powołano KBI i Zjednoczenie Informatyki
oraz Państwową Radę Informatyki.
66

W 1972 r. min. Jan Kaczmarek (KNiT przekształcił się w Ministerstwo Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki) zwrócił się do KBI, aby przyspieszyć prace nad
rozwojem KSI. W projektowaniu dzieje się tak, że po założeniach jest projekt wstępny, a następnie projekt techniczny. Dlatego przekazaliśmy z KBI do OBRI założenia
KSI oparte na zatwierdzonym „Programie rozwoju informatyki na lata 1971–1975”.
Oczekiwaliśmy, że OBRI opracuje projekt wstępny KSI. Niestety stworzyło swoją
nową koncepcję KSI, niebazującą na poprzednim „Programie rozwoju informatyki…”, tylko opartą na Centralnym Banku Danych Gospodarki.
Był to oczywisty nonsens, tak jednak postulował prof. Oskar Lange w swym artykule Maszyna i rynek. Nie tylko nie istniał wówczas taki superkomputer, który
by ów bank udźwignął, ale – co najważniejsze – jeśli by istniał, to byłoby na niego
embargo. Przede wszystkim nie było możliwości, by takie dane zebrać w polskiej
gospodarce. Wiadomo było bowiem, że są one nagminnie fałszowane, zwłaszcza
przez przedsiębiorstwa i zjednoczenia, które zawsze wykonywały plan. Garbage in
garbage out. Na tej koncepcji „przejechał się” sławny angielsko-kanadyjski cybernetyk Stanford Beer, który opracował taki system dla Chile za lewicowej prezydentury
Salvadora Allende. O czym wówczas nikt w Polsce nie wiedział.
Błąd w rozwiązaniu Jerzego Kisielnickiego i Bogusława Kwiecińskiego polegał na
tym, że naszkicowali treść Centralnego Banku Danych Gospodarki, a nie wskazali,
jakie mają z tego wynikać problemowe systemy aplikacji. Tzn., że w ogóle pominęli
zbiór systemów, które były w „Programie rozwoju informatyki na lata 1971–1975”,
jak SPIS, PESEL, CENPLAN, WEKTOR i inne. W takim razie na czym polegał Krajowy System Informatyczny „Kisielnickiego” i „Kwiecińskiego”, skoro nie było w ich
modelu żadnych systemów? Zgodnie z zasadą programowania najpierw opracowuje
się założenia systemu informatycznego, a potem dobiera dane, a nie odwrotnie. Ale
dr Kisielnicki był wtedy raczkującym „informatykiem” rolno-spożywczym i o tym
nie wiedział. I nie jestem pewien, czy wie o tym obecnie. Dlatego jego rozwiązanie
poszło do kosza, prowadziło ono do tzw. data-manii. Nie zrozumiał, jakie dostał od
KBI zadanie do wykonania. Redaktor książki J. N. (Jerzy Nowak) też tego nie wie,
skoro uwypuklił rozwiązanie typu data-mania.
Zachodzi pytanie, dlaczego w następnych 46 latach prof. Kisielnicki nie rozwijał
„swojej” koncepcji KSI? Odpowiedź jest prosta, ponieważ nie umie tego zrobić. Inaczej by to zrobił, jak ja to robię. Dlaczego wówczas dr. J. Kisielnicki rzekomy autor
obowiązującego KSI nie brał udziału w żadnym z pilotowych systemów KSI jak np.
PESEL, WEKTOR, TRAKT, CENPLAN, SPIS, SOKRATES, ŚWIATOWID, itd.?
Dlatego, że w swoim opracowaniu nie wymienił, żadnego pilotowego systemu, wykazując brak zainteresowania nimi lub wiedzy i KBI nie skorzystało z jego udziału.
Min. Kaczmarek wezwał mnie więc wtedy do siebie i powiedział, że jest mu potrzebny bardzo przejrzysty model graficzny KSI, aby szybko mógł go wyjaśnić na
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Prezydium Rządu, którego był członkiem (bez rangi VIP). Opracowanie Kisielnickiego i Kwiecińskiego poszło do kosza jako niedojrzałe. W ten sposób opracowałem
osobiście poniższy model:
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Ryc. 24. Architektura Krajowego Systemu Informatycznego (model Targowskiego,
1972), w której nie ma Centralnego Banku Danych
Następnie min. Kaczmarek polecił mi wygłosić referat na posiedzeniu Państwowej
Rady Informatyki w 1972 r. Referat spotkał się z druzgocącą krytyką „sowiecko-polskiej” profesury i dyr. Huka z MERY, o czym już pisałem. W rezultacie w ciągu
dwóch lat w wyniku decyzji Biura Politycznego „Program rozwoju informatyki…”,
KSI, KBI zostały zamknięte w 1975 r. Powodem była INFOSTRADA, o czym także
już wspominałem. Podałem tę informację mgr. Klusce, który jednak w swym historycznym rozdziale nie zamieścił modelu KSI, ponieważ nie mógł znaleźć w archiwach mojego referatu na posiedzenie Państwowej Rady Informatyki. Wyjaśniłem
mu, że referat nie był masowo publikowany, że być może po jego zatwierdzeniu
zostałby wydany drukiem, natomiast po zlikwidowaniu KBI, nawet jeśli istniały jakieś kopie tego referatu, to je wyrzucono jako makulaturę. Szkoda, że mgr Kluska
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nie przeczytał moich artykułów: Próba spojrzenia na Krajowy System Informatyczny
(„Informatyka” 1972, nr 7–8) oraz Stan i perspektywy rozwojowe informatyki („Informatyka” 1973, nr 2). Szkoda też, że nie zajrzał do mojego referatu na Kongres
Nauki w 1973 r., ale opracowanego już w 1972 r. W referacie tym przedstawiłem
model graficzny KSI z INFOSTRADĄ. Dlatego właśnie nie został dopuszczony do
przedstawienia na Kongresie Nauki.

Ryc. 25. Prasa donosi, że 11 maja 1972 r. dr Andrzej Targowski przedstawił na posiedzeniu Państwowej Rady Informatyki ogólny zarys Krajowego Systemu Informatycznego. Było to już III-cie przedstawienie tej koncepcji (stale ulepszanej) przez
A. Targowskiego (I-sze na posiedzeniu KNiT w 1970 r. II-gie na posiedzeniu Komisji ds. Usprawnienia Mechanizmów Gospodarki i Państwa w 1971 r.)
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Ryc. 26. Prof. J. Kulikowski potwierdza, że KSI został opracowany i propagowany
przez kierownictwo ówczesnego KBI a potem dodaje, że A. Targowski był obrońcą
tego systemu. „Informatyka”, nr 506, 1981 r. Dziwne, ale nie wymienia tu rzekomego autora J. Kisielnickiego z OBRI. Ponieważ rozwiązywał KBI i demontował ZETO
jako Sekretarz Komitetu Informatyki po 1975 r. chyba wie co pisze
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Ryc. 27. Andrzej Targowski należał do kierownictwa „ówczesnego” KBI (jak pisze
J. Kulikowski), które było pewnego rodzaju urzędem centralnym, który składał
się z Zespołów; Zastosowań, Techniki, Współpracy z Zagranicą, Ekonomicznego
(w randze departamentów) i Działu Kadr. Dr Zb. Gackowski miał ogólny nadzór
nad KBI, Zjednoczeniem Informatyki (ZETO) i OBRI oraz odpowiadał za współpracę międzyresortową, natomiast A. Targowski odpowiadał za realizację Programu
Rozwoju Informatyki w tym za KSI i systemy pilotowe, w tym osobiście kierował
projektowymi zespołami ds. PESEL i WEKTOR (krajowy system informatyczny)
inwestycji. W KBI pracowało kilkadziesiąt osób
Co do autorstwa koncepcji KSI tzw. kropkę nad „i” stawia sam J. Kisielnicki, kiedy
pisze, że „W Polsce wizja Krajowego Systemu Informatycznego została przedstawiona po raz pierwszy przez A. Targowskiego i podaje źródło:
A. Targowski, Perspektywy informatyki, „Maszyny Matematyczne”, nr 4/1970 r.
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Ryc. 28. Profesor J. Kisielnicki zapomniał w 2017 r., że kiedyś przyznał palmę pierwszeństwa w koncepcji KSI Andrzejowi Targowskiemu
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Oczywiście rozwiązanie Kisielnickiego i Kwiecińskiego nie było oparte na INFOSTRADZIE. Potem ktoś napisał w witrynie PTI: gdzie jest INFOSTRADA? Jak
mogła być, skoro była na nią nałożona cenzura. Natomiast KBI poleciło uruchomienie prototypu na serwerach Singera System 10 (przekazanych za darmo polskiej stronie za cenę skorzystania z naszego doświadczenia w tym zakresie). Trzy
węzły uruchomiono na INFOSTRADZIE Katowice–Warszawa–Gdańsk, którą potem wyśmiał prof. J. Kulikowski w artykule Poszukać klucza („Polityka” nr 42 z dnia
15.10.1977), twierdząc, że sieć nie była zoptymalizowana. Nie wie on, że w inżynierii najpierw wykonuje się prototyp, następnie serię próbną, a potem serię produkcyjną – „zoptymalizowaną”, a de facto pozbawioną błędów wykrytych na poprzednich etapach? Ciekaw jestem, czy w Polsce jest ważniejsza INFOSTRADA od
tej, jaką wybraliśmy na prototyp. Likwidacja jej wynikała z powodów politycznych,
ponieważ dyktatura PRL nie mogła sobie pozwolić na wolny przepływ informacji.
Czyżby prof. Kulikowski wykształcony w ZSRR o tym nie wiedział? Na pewno wiedział i tylko szukał „naukowego” uzasadnienia zlikwidowania INFOSTRADY.
Władze polityczne poleciły Instytutowi Łączności zmianę nazwy z INFOSTRADY na nazwę KASTOR, która nie sugerowała żadnej sieci informacyjnej, tylko co
najwyżej jakiś „olej”. Czyżby z powodu Centralnego Banku Danych zajęło się tymi
amatorskimi założeniami aż Biuro Polityczne? Czy mgr Kluska naprawdę w to wierzy? Co prawda, na informatyce się nie zna, ponieważ jest historykiem i to początkującym. Ale na polityce powinien znać się, skoro pracuje w IPN. Nie do wiary.
Dlaczego pismo z Kancelarii Prezydenta Meksyku w sprawie INFOSTRADY
(ryc. 17) skierowano na ręce Andrzeja Targowskiego, a nie Jerzego Kisielnickiego?
W artykule na ryc. 24 w dalszych jego partiach autor a już b. Sekretarz Komitetu
Informatyki (SKI) cieszy się, że prace nad KSI i INFOSTRADĄ zostały przerwane
a po dłuższych mętnych wywodach biadoli, że SKI stał się urzędem fasadowym.
Czyżby nie wiedział, że o to chodziło władzy politycznej, której służył swymi wrogimi KSI i INFOSTRADZIE opiniami?
Wróćmy do artykułu rzekomego autora koncepcji KSI J. Kisielnickiego. Zachodzi
pytanie; dlaczego autor w kompleksowym artykule o KSI w 1973 r. nie wspomina
swojej (odrzuconej) koncepcji Centralnego Banku Danych (z OBRI) i realizowanej
koncepcji KSI Targowskiego (z KBI)? Jak przystało na profesora od 1972 r. (co wynika z CV w witrynie UW – ryc. 27) powinien dać kredyt tym projektom i je ewentualnie skrytykować a potem zaproponować swe lepsze rozwiązanie. Otóż w tym
milczeniu jest metoda. Prof. J. Kisielnicki wiedział o negatywnej opinii koncepcji
Targowskiego jaką otrzymał po wygłoszeniu referatu na posiedzeniu Państwowej
Rady Informatyki w dniu 11 maja 1972 r. Wiedział, że jest to decyzja polityczna
i wiedział, że w 1973 r. ma zacząć funkcjonować Komisja ds. Informatyki Biura
Politycznego. Skontaktował się z prof. A. Straszakiem, sekretarzem tej Komisji i za73

proponował jemu inną wersję KSI jak to jest podane w załączniku 8 i na ryc. 26.
Z tego modelu KSI wynika, że jest to model statystyki GUS i że autor nie ma pojęcia
o projektowaniu systemów informatycznych. Tezę tę potwierdza model systemu inwestycyjnego WEKTOR w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego na ryc. 29.

Ryc. 29. Model KSI wg J. Kisielnickiego (1973), w którym nie ma owego Krajowego
Systemu Informatycznego tylko GUS-owski model statystyki. (Załącznik 6)

Ryc. 30. Model Systemu Informatycznego Inwestycji WEKTOR w Ministerstwie
Przemysłu Maszynowego wg. prof. J. Kisielnickiego. Niestety trudno dostrzec w tym
modelu jakiś system informatyczny prócz mojej nazwy WEKTOR (Załącznik 6)
74

W modelu na ryc. 30 J. Kisielnicki zdradza się, że zna model KSI Targowskiego,
w którym występuje system WEKTOR. Z tym, że Komisja Ekspertów ds. WEKTORA (pod moim kierownictwem) po wykonaniu tego systemu miała polecenie
oddania go pod kontrolę ministra Przemysłu Budowlanego, podczas gdy system ten
miał m.in. kontrolować tego ministra. Opisałem tę sprawę w swych wspomnieniach
(2001). Tu J. Kisielnicki taki system jak WEKTOR od razu podporządkowuje ministrowi i nie widzi go jako niezależny ponad resortowy system.

Ryc. 31. To jest informacja dla „historyków” z PTI, którzy zapewne wezmą się za
pisanie „prawdziwej” historii systemu WEKTOR
Celem J. Kisielnickiego było skrytykowanie modelu KSI (KBI) i przedstawienie
„lepszego” modelu, taki, który nie da się zrealizować. Prof. A. Straszak zorientował
się, że prof. Kisielnicki (stażysta z Moskwy) nie ma pojęcia o projektowaniu systemów informatycznych i dlatego nie jest groźny w zrealizowaniu takiego KSI i momentalnie kierując się politycznym kryterium a nie zawodowym awansuje go na
stanowisko dyrektora ds. projektowania w OBRI a potem w Instytucie Organizacji
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Zarządzania, którym sam kieruje a następnie w ZETO-ZOWAR, tym samym usypiając te świetne środowisko wysokiej klasy informatyków zastosowań, rozwinięte
na sprzęcie firmy IBM i jej szkoleniach tak w Kraju jak i zagranicą. Wkrótce ów
rzekomy „informatyk” zostaje nawet profesorem w 1972 r. A w 2017 r. przyznaje się
do autorstwa KSI, które rzekomo KBI i ja realizowaliśmy. Wyjątkowa manipulacja
i tupet, zręcznego „lidera” informatyki po dzień dzisiejszy.
Po decyzji Biura Politycznego minister Kaczmarek, Gackowski i Targowski stracili
swe stanowiska i zostali odsunięci na boczny tor. Natomiast dr Kisielnicki (specjalista rolno-spożywczy i stażysta z Moskwy) zaczął robić szybką karierę w wysoce specjalizowanej dziedzinie informatyki, zostając prawą ręką prof. Straszaka (sekretarza
owej Komisji ds. Informatyki Biura Politycznego), który utworzył Instytut Organizacji i Zarządzania (gdzie wchłonął OBRI), a dr. Kisielnickiemu powierzył funkcję
dyrektora ds. projektowania. Czyżby KSI Kisielnickiego zwyciężyło, a jeśli tak – to
dlaczego nie wdrożył go ze swojego dyrekcyjnego stanowiska? Następnie ZETO-ZOWAR (który założyłem i którym kierowałem przez siedem lat), najmocniejszy
wówczas ośrodek obliczeniowy w przetwarzaniu danych gospodarczych w Polsce,
został „wyjęty” z sieci ZETO i wtopiony w jakieś pozorne centrum, którego dyrektorem ds. projektowania znów został „pewny” dr Kisielnicki. Tych stanowisk jednak
nie podaje w swym życiorysie w Wikipedii. Chytrze, aby nie wyszło szydło z worka.
Natomiast podaje, że od 1972 r. był kierownikiem Katedry Systemów Informatycznych Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli w 11 lat od zrobienia magisterium na SGGW (1961) zostaje profesorem informatyki a nawet ma katedrę na
UW (1972), będąc jeszcze doktorem w 1972 r., kiedy pracował w OBRI, rekord,
chyba że geniusz. Jak, będąc doktorem, można zostać kierownikiem katedry na UW,
równocześnie pracując w OBRI nad KSI, a potem w IOZ i w ZETO-ZOWAR? Może
mgr Kluska, autor à la historii KSI (PTI), wyjaśni te oczywiste manipulacje autora
„sławnego” KSI?
Kim był wówczas dr Jerzy Kisielnicki? Był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej. Po ukończeniu tej
uczelni odbył staże w ZSRR. O tym także nie wspomina w swej Wikipedii. Czyli
nie znał angielskiego (co wiem z autopsji, gdy go spotkałem po raz drugi w życiu
w USA). Jak mógł opracować dobry, zaawansowany KSI, będąc specjalistą od technologii rolno-spożywczej, a wiedzę o świecie mając z pobytu w ZSRR? Nie będąc
nigdy przedtem informatykiem. Wymienione poniżej staże nie miały miejsca przed
pracą w OBRI. O stażu w ZSRR po studiach na SGGW nie wspomina, tylko pisze,
że był profesorem w Centrum Ekonomiczno-Matematycznym w Moskwie w latach
1988–1990. A aby być profesorem w Moskwie, trzeba znać biegle język rosyjski,
którego nauczył się, będąc stażystą po studiach, ale o tym obecnie nie wspomniana.
Wprawdzie nadmienia o swych dyrekcyjnych stanowiskach w OBRI-IOZ i ZETO-ZOAWR, ale nie podaje dat.
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Ryc. 32. Stanowiska piastowane przez prof. J. Kisielnickiego po likwidacji KBI
i OBRI, CIPIZI ZETO-ZOWAR, podane w CV na UW, dostępne 26 maja 2018 r.
Po 1989 r. nawiązaliśmy nawet „miłą” korespondencję, w której w co drugim e-mailu
Jerzy Kisielnicki wymawiał mi, że go chciałem zwolnić z pracy w OBRI. Po pierwsze
nie pamiętałem go z tamtych czasów, choć mgr Bartłomiej Kluska przypomniał mi,
że się raz spotkaliśmy. A po drugie nie do mnie należała polityka kadrowa w OBRI,
a do dyr. Jana Bursche. Powiedziałem o tym prof. Zbigniewowi Gackowskiemu, który mi przekazał, że na jednej z konferencji we Włoszech Jerzy Kisielnicki zdradził
mu, że takie oskarżenie Andrzeja Targowskiego dawało mu alibi za PRL w III RP.
Mnie natomiast, gdy go spytałem osobiście, o co mu chodzi, powiedział, że ma żal,
że nie mianowałem go zastępcą dyrektora OBRI. Co za buta.

Ryc. 33. Stanowiska piastowane przez prof. J. Kisielnickiego, wśród których nie ma
mowy o jego pracy w IOZ i ZOWAR, dostępne w Wikipedii 26 maja 2018 r.
Jeżeli wierzyć mgr. Klusce, że KSI zostało opracowane nie przez Targowskiego, a Kisielnickiego i Kwiatkowskiego, to dlaczego Kisielnicki fałszuje swoje CV w III RP?
Jest sprytny, ponieważ inaczej wyszłoby na jaw, że nie tylko nie opracował KSI, które
realizowano, ale je potem mocno zwalczał i dlatego awansował, stając się prawą
ręką prof. A. Straszaka, który w imieniu Komisji ds. Informatyki Biura Politycznego
likwidował „Program rozwoju informatyki na lata 1971–1975”, KBI i Zjednoczenie
Informatyki, i zrobił się specjalistą od „projektowania systemów informacyjnych”.
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Ciekawe, jaki system informatyczny zaprojektował, wdrożył osobiście i zaprogramował (co wynika z ostatniego wiersza na ryc. 28). Wprawdzie w ostatnim wierszu
na ryc. 28 wspomina o byciu dyrektorem ds. Badawczo-Rozwojowych OBRI, ale
nie podaje daty, która dotyczy przecież 1975 r., kiedy już OBRI było w IOZ, kierowanym przez owego prof. A. Straszaka. Ale przecież od 1972 r. był kierownikiem
Katedry SIZ na UW… Co oczywiście jest manipulacją, ponieważ równocześnie jako
szeregowy pracownik OBRI rzekomo opracował w 1972 r. omawiany projekt KSI.
Mnie CV Kisielnickiego przypomina życiorysy nazistów ukrywających się w Ameryce Południowej. Podobnie zacierali swe ślady z wojny, jak swe ślady z PRL zaciera
Kisielnicki.
Jeśli ja według byłego prezesa PTI Marka Hołyńskiego przyznaję się do projektów, których nie realizowałem, to wierząc mgr. Klusce, że Kisielnicki i Kwieciński
opracowali KSI – ja jestem w takim razie plagiatorem ich rozwiązania. Natomiast
w świetle przeprowadzonego dowodu jest chyba odwrotnie.
Dlaczego rzekomi autorzy KSI i INFOSTRADY nie napisali sprostowania do czasopisma „Informatyka”, w którym opisałem mój model i podejście KSI-INFOSTRADA w tekstach:
• A. Targowski, Próba spojrzenia na Krajowy System Informatyczny, „Informatyka” 1972, nr 7–8.Tekst był napisany po posiedzeniu Państwowej Rady
Informatyki, 11 maja 1972 r., kiedy bardzo skrytykowano mój referat. W tej
„próbie spojrzenia” zawarłem pewne idee dla dalszych prac nad „lepszym”
KSI. Niestety nigdy do tego nie doszło.
• A. Targowski, Stan i perspektywy rozwojowe informatyki, „Informatyka” 1973, nr 2.
• R. Filipski. Koncepcja KSI na warsztacie Państwowej Rady Informatyki, INFORMATYKA 7-8/1972 ss. 44-45.
Dlaczego potem, jak by nie było, profesor J. Kisielnicki nie wykorzystuje „swego”
modelu KSI w publikacjach na temat projektowania systemów informatycznych,
tak jak to robię ja? Dlaczego milczy, że po objęciu stanowisk dyrekcyjnych w IOZ
i ZETO-ZOWAR zastopował prace nad KSI INFOSTRADA? Przecież powinien
mieć ręce pełne roboty. Dopiero po 46 latach, kiedy ja przypominam, że KSI INFOSTRADA ma unikalny, pionierski charakter i jest aktualny dzisiaj w XXI wieku, on przyznaje się do „autorstwa”, korzystając z faktu, że nie mieszkam w Polsce
i mogę przeoczyć jego kłamstwo. Zwłaszcza że PTI (mgr. inż. J. Nowakowi) wygodnie jest wykluczyć mnie z autorstwa, a podać kogoś innego, nawet, mimo że ta osoba dokonała formalnego zamknięcia prac nad tymi systemami. Trzeba mieć dużo
tupetu, żeby dokonywać takiej manipulacji.
Dalsze losy rozwoju informatyki po rozwiązaniu KBI cechuje niszczenie OBRI, sieci
ZETO a zwłaszcza świetnego ośrodka obliczeniowego ZETO-ZOWAR, który zorganizowałem i zadbałem o najlepszy wówczas sprzęt typu IBM 1440 i IBM 360/50.
Świadczy o tym mój artykuł na ryc. 29. Ale to był zrealizowany cel Komisji ds. Informatyki Biura Politycznego i opinii pisanych przez profesorów A. Straszaka, P. Bożyka, W. Turskiego, J. Kulikowskiego, Kisielnickiego czy A. Kilińskiego. Zawsze chętni
by przypodobać się władzy i zazdrośni o sukcesy innych.
78

Ryc. 34. Artykuł Andrzeja Targowskiego w „Przeglądzie Technicznym” nr 16 z dnia
22 IV 1979 r. który był moim wołaniem na puszczy tuż przed wyjazdem na emigrację
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Czy nie wstyd mgr. Klusce – ambitnemu młodemu historykowi – za jego rozdział?
A czy na taki wynik liczył redaktor książki mgr inż. Jerzy S. Nowak, „etatowy”
historyk PTI, sponsor za wszelką cenę tuszujący sabotażową rolę wymienionych
tu polskich naukowców w niszczeniu polskiej informatyki? Co więcej, tych, co ją
niszczyli, czyni twórcami projektów systemów informatycznych, które zlikwidowali
z urzędu, a z których dzisiaj można być dumnym. Natomiast prawdziwych twórców
tych systemów wyśmiewa w oficjalnych publikacjach PTI. Odnośnie co do likwidacji z urzędu można podać m.in. zlikwidowanie tzw. problemu węzłowego, z którego
KBI i OBRI miało finansować rozwój KSI.
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7. Historia PESEL-u według PTI i mgr. Bartłomieja Kluski
(IPN, 2017)
Niniejsza polemika dotyczy tekstu o historii PESEL-u, przesłanego do mnie przez
mgr. B. Kluskę (IPN Łódź) w e-mailu z dnia 30 grudnia 2017 r.
1. Pana historia rozwoju PESEL-u jest de
facto raczej historią rozwoju zastosowań
informatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a nie PESEL-u. Owa historia PESEL-u jest raczej jej karykaturą,
choć wiem dlaczego. Ponieważ Pan jako
wykształcony historyk opiera się głównie tylko na dokumentach. A w tym
resorcie, bardzo złowrogim, w wielu
decyzjach unikano dokumentów i wyszczególniania nazwisk. Niestety Pan
o tym nie może wiedzieć, bo jest za młody i bez PRL-owskiej praktyki. Pisząc
historię informatyki w MSW, denuncjuje Pan ludzi, którzy rozwijali PESEL
i z systemami MSW nie mieli żadnego
kontaktu. Radzę usunąć te partie tekstu Ryc. 35. Książka Targowskiego,
w której są źródła mojego zaintedla uczciwości sprawy, czyli z powodów
resowania PESEL-em
etycznych.
2. Odpowiadam najpierw na trzy Pana pytania:
a. Skąd tematyka ewidencji ludności wzięła się w PRETO jeszcze przed
„Programem rozwoju informatyki na lata 1971–1975”?
Tematyka ta wzięła się z podróży pełnomocnika rządu ds. ETO dr. inż.
E. Zadrzyńskiego do Francji w 1964 r. Byłem wówczas na stażu w firmie
informatycznej BULL, która włączyła mnie w skład tej delegacji w roli
tłumacza i konsultanta. Na stażu studiowałem różne zastosowania informatyki we Francji. M.in. karty dziurkowane identyfikujące obywatela,
zwłaszcza podczas rządów Vichy. Wtedy bowiem był dziurkowany kod
rasy i w ten sposób wyłapywano adresy Żydów, a potem ich szybko wysyłano do obozów zagłady. Na ten temat wydałem książkę (przy udziale
maszyn IBM na karty dziurkowane zabito 4 000 000 ludzi), ale informa81

cję tę przekazałem także min. E. Zadrzyńskiemu, który zapewne włączył
w PRETO to zastosowanie jako system ewidencji ludności do opracowania w przyszłości w Polsce. I tak ta tematyka pozostała w PRETO, a potem
przeszła do KBI, a także weszła do „Programu rozwoju informatyki na
lata 1971–1975”.
Potem studiowałem tę tematyką podczas podróży do USA w czerwcu
1970 r. na zaproszenie Departamentu Stanu USA w delegacji Towarzystwa
Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Amerykanie mieli tzw.
nosa i przygotowywali przyszłych liderów techniki i nauki (po spodziewanym upadku reżimu W. Gomułki) do władzy w Polsce z przychylną opinią o Stanach Zjednoczonych, w czasach panowania tzw. żelaznej kurtyny.
Szefem delegacji był wykwintny prof. J. Doerffel, absolwent Politechniki
w Glasgow (1942), późniejszy rektor Politechniki Gdańskiej, specjalista
od połówkowego składania okrętów. W grudniu nastąpił cichy zamach
stanu i do władzy doszedł prozachodni E. Gierek. A w informatyce m.in.
moja osoba. Po kilku latach nastąpiła polska rewolucja 1980–1989. Nasiona wyhodowały ową rewolucję. Wszakże takich delegacji na Zachód było
więcej. Osobiście wysłałem ok. 500 informatyków na szkolenie na Zachód, a pośrednio – ok. 5000. Np. byłem z delegacją studencką w Paryżu
już w 1958 r., kiedy też jako student PW kierunku MIS interesowałem się
zastosowaniami informatyki. W czerwcu 1971 r. studiowałem technologię
baz danych w podróży Biura PESEL do USA. Zakupiono wówczas wielki
komputer Honeywell-BULL (GE 625) z bazą danych IDS dla wewnętrznych systemów MSW.
b. Pytanie dotyczące inspiracji przy numerze obywatela.
Jak wspomniałem, we Francji na stażu badałem system ewidencji ludności Vichy oraz doświadczenia firmy IBM, która wykonywała prawie
wszystkie spisy ludności na świecie na swych maszynach. W tym inspiracją dla mnie były numery mojego śp. Ojca Stanisława z Oświęcimia,
Gross-Rosen i Mittelbau-Dora w pobliżu Nordhausen, przetwarzane na
maszynach IBM. We wspomnianej podróży do USA w 1970 r. zapoznałem się z amerykańskim numerem social security, który zresztą posiadam
(xxx-xx-0952). Poznałem także numer i rekord obywatela w świetnym
systemie belgijskim, będąc w Belgii z delegacją PESEL-u chyba w 1972 r.
Belgowie każde nazwisko o dowolnej długości i skomplikowaniu potrafili
ścisnąć w sześcioznakowym zapisie, a potem bezbłędnie rozcisnąć (chyba przy pomocy AI), np. przy drukowaniu. Dlaczego? Ponieważ pamięci
komputerowe były bardzo drogie. Ponadto owe zapisy musieli trzymać
w dwóch językach: walońskim i francuskim, jako równouprawnione.
System szwedzki znałem, ale nie był skomputeryzowany. Do dzisiaj jest
fakultatywny. Ponieważ najpierw mieliśmy sprawdzić system PESEL na
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MAGISTRZE, wybraliśmy główną identyfikację poprzez numeryczną
datę urodzenia (kto jeszcze nadaje się do studiowania), a nie obszarowy
kod jak w amerykańskim numerze, w którym celem było zaludnienie bezludnych obszarów jeszcze w latach 30. W systemie MAGISTER wiek był
decydującym kryterium identyfikacji. W ten sposób numer ten przeszedł
do PESEL-u.
c. Wtedy ok. 60% absolwentów szkół wyższych nie pracowało w swym zawodzie. I uzupełniali swe studia, które trwały za długo. Dzięki MAGISTROWI chodziło o planowanie potrzebnych gospodarce kierunków studiów
i skierowywanie na nie kandydatów. Taki system mają Niemcy, którzy regulują nawet liczbę absolwentów gimnazjów poprzez odpowiednio ostre
lub słabsze testy, by nie było zbyt wielu kandydatów na studia. W owym
czasie podobny system posiadała Kanada. W III RP ten system jest potrzebny, ponieważ mamy nadprodukcję absolwentów w szeregu zawodów,
np. w psychologii czy zarządzaniu, a brakuje ich w innych, np. w zawodach inżynierskich. Obecnie Polska kształci ok. 1 400 000 studentów na
480 uczelniach, podczas gdy Niemcy kształcą „tylko” 1 000 000 studentów
na ok. 150 uczelniach, mając ponad dwa razy większą populację od Polski.
Polski system kształcenia bez MAGISTRA produkuje złudzenia i wysysa
oszczędności od niezamożnych studentów i ich rodziców. W PRL chcieliśmy tego uniknąć przy pomocy systemu MAGISTER.
d. Pytanie co do wyboru komputera Siemens 4004. Ja optowałem za wyborem IBM 370, bo to był wzorzec dla polskiego RIADA 30, produkowanego w ELWRO. Wybrano Siemens 4004, który także był oparty na wzorcu
maszyn IBM 360, ale bez zaplecza R&D, jakie ma firma IBM. Zresztą potem Siemens zaprzestał produkcji tej maszyny. Miałem więc rację. Pan
– jako lubiący przeszukiwać archiwa – powinien zapoznać się z moimi
listami na ten temat i z listami płk. Orłowskiego, który donosił na mnie
do wiceministra Podgórskiego (o ile dobrze pamiętam nazwisko) w Ministerstwie Nauki i Techniki, że „podprowadzam” Orłowskiego, forsując
IBM. Sytuacja była prosta, bo korupcyjna. MSW potrzebowało dewiz na
swoje prywatne przywileje, a firma Siemens dobrze o tym została poinformowana przez pewnego pracownika METRONEX-u. W moich wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (2001) piszę o nim, jak celowo źle
tłumaczył prezentację firmy CDC w USA, aby nie kupować tej maszyny.
A potem faworyzował sztucznie firmę Honeywell-BULL. Nawet spowodowałem przerwanie prezentacji. Podobnie było w Berlinie Zachodnim,
gdy prezentowano Siemensa. Znający biegle angielski prof. W. Turski nie
reagował na tendencyjne tłumaczenia w obu przypadkach. A. Bossowski
powinien to potwierdzić, ponieważ łagodził wówczas te sytuacje.
e. Dlaczego wybrano bazę danych PRISM? Bo baza ta zdała egzamin w informatyzacji olimpiady w Monachium (opartej na numerze zawodników) i była dostępna na komputerze Siemens (tak jak i na IBM 370, bo
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były to komputery równoważne). To baza danych oparta na liście indeksowej, czyli liście numerów PESEL, który to numer prowadził do zapisu
(rekordu) w pamięci dyskowej danego obywatela posiadającego ten numer. To prosty system, który spełniał wymogi nieskomplikowanego systemu PESEL. Tak jak spełnia rolę spis treści w książce – z niego dowiadujemy się, na których stronach znajduje się poszukiwany rozdział. I by go
przeczytać, udajemy się na podane w spisie strony.
f. Dlaczego nie opracowano autorskiego systemu? Ponieważ płk. Orłowski
narzucał bardzo ostre terminy i nie chciał ryzykować z porażką w projektowaniu własnej bazy danych. Po części miał rację. Jedynymi ludźmi
wówczas w Polsce, którzy mogliby to zrobić, byli koledzy z ZETO-ZOWAR, którzy mieli sprawdzone doświadczenie na maszynie IBM. Ponieważ jednak był to ośrodek, z którego pochodziłem, Orłowski nie chciał,
by tak spektakularne zadanie zostało wykonane przez informatyków od
„Targowskiego”.
3. Uwagi do Pana historii PESEL-u
a. Jest to raczej historia zastosowań informatyki w MSW, opowiedziana
przez żyjących jeszcze jej pionierów, m.in. inżynierów, jak np. Antoni
Bossowski i Roman Warski. Zresztą byli to dobrzy fachowcy-informatycy.
Praktycznie 50% tekstu dotyczy tego tematu, wskazując, jak MSW było
przygotowane do realizacji PESEL-u. Biuro PESEL nie miało żadnego
kontaktu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki MSW z dwóch powodów. Po pierwsze wszystko, co tam robiono, było tajne/poufne. Ja nic o ich
pracach nie wiedziałem i nawet nie chciałem wiedzieć. W Biurze PESEL
zaczynaliśmy od tzw. zera. Drugim powodem były bardzo złe stosunki
między Orłowskim a Bossowskim, ponieważ ten pierwszy nie miał matury, tylko życiorys wojowania z pistoletem w ręku w okresie utrwalania
władzy w PRL, czyli walki z żołnierzami wyklętymi. Bossowski uważał
Orłowskiego za durnia i miał rację. Zresztą Orłowski o tym wiedział, ale
bał się Bossowskiego. Wolał z nim nie zaczynać, by nie być ośmieszonym.
b. O rozdzielczości systemów PESEL i MSW świadczy niekompatybilność
komputera Siemens (PESEL) i komputera Honeywell-BULL (MSW).
Systemów MSW nie interesował system PESEL i vice versa. To znaczy,
że władze MSW nie widziały potrzeby połączenia online systemu PESEL z wewnętrznymi systemami resortu MSW.
c. Pisze Pan historię PESEL-u w oparciu o dokumenty. Ale większość rzeczy
w tej historii nie została utrwalona w dokumentach. Np. pisze Pan o tym,
że w PESEL-u pracowałem tylko trzy miesiące. Nieprawda. Pracowałem
od 1972 r. do wiosny 1974 r. Okres ten bardzo soczyście opisałem w swych
wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (2001), które Pan czytał, podważając to, co tam zawarłem. Nie znalazł Pan bowiem potwierdzenia
tego w dokumentach. Dlaczego? Ponieważ zostałem oddelegowany do
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PESEL-u z KBI bez żadnego dokumentu. Ciągle pracowałem w KBI i jeszcze w WEKTOR-ze. Jedyną pensję pobierałem w KBI (czyli Ministerstwie
Nauki i Techniki). Gdy starałem się o emeryturę i moja kuzynka B. Czubaszek poszła do MSW, by podstemplowano mi książeczkę ZUS, to powiedziano jej, że takowy tu nigdy nie pracował. Była to nowa wiadomość
dla mnie. Pisze Pan o składach delegacji PESEL-u do USA w 1971 r., do
Berlina Zachodniego i Brukseli, a ja przecież w nich także uczestniczyłem, co opisuję soczyście we wspomnieniach. Ale jak Pan lubi archiwa, to
proszę zajrzeć do komunikatu pełnomocnika Orłowskiego chyba z 1971
albo 1972 r. do wojewódzkich oddziałów milicji, że zatrudnił na swego
zastępcę doc. dr. inż. Andrzeja Targowskiego. Był znany wśród tych ludzi
i będąc bez matury, chciał pochwalić się im, że nadzoruje takiego naukowca. Mnie raczej zrobiło się głupio. Taki rozgłos był mi niepotrzebny.
d. Np. owe wspomniane przez Pana „Założenia systemu PESEL” z 1972 r. – ja
je opracowałem w pierwszej wersji i chyba gdzieś w stopce jest moje nazwisko obok nazwisk wielu innych osób, które nie miały wkładu do tego
dokumentu. Ale płk. Orłowski nie chciał robić wrażenia, że założenia te
opracował ów „kontrowersyjny” Targowski10. Zresztą przytacza Pan nawet
dokumenty na temat mojej „kontrowersyjności”, która według MSW polegała na moich częstych kontaktach i wyjazdach na Zachód. Byłem człowiekiem niepewnym i słusznie. Śledzono mnie i podsłuchiwano, a nawet
w celu zastraszenia legitymowano na ulicy bez żadnego powodu. Pisze
Pan o tym i cytuje dokumenty. Obawiano się, że reprezentuję zachodnią
koncepcję rozwoju informatyki. Tak było. Oczywiście biegły UB-owiec
Orłowski nie chciał być oskarżony, że ze mną współpracował nad tak ważnym dokumentem. Praktyka była taka, że omal każdego dnia siedzieliśmy
do pierwszej w nocy i on sczytywał, co napisałem lub narysowałem, i analizując każde słowo, poprawiał je albo zatwierdzał. Potem jeszcze rozsyłał
do innych, aby po poprawkach był to dokument opracowany nie tylko
przez Targowskiego, a przez wiele osób.
e. Notabene tzw. nitkę technologiczną budynku Biura PESEL przy Trojdena
6 opracowałem osobiście przy współpracy jeszcze podległych mi pracowników, ale jako były dyrektor ZETO-ZOWAR i autor książki Organizacja
ośrodków obliczeniowych (1971) byłem jedynym w tym składzie, który
wiedział, jak to zrobić. Książka ta była wykorzystywana przez biura projektujące ośrodki obliczeniowe.
10
W marcu 1953 r. zostałem wydalony z Gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie, przy ul. Smolna
30, vis-à-vis gmachu KC, za strzelanie z wiatrówki do portretów dostojników państwowych, wiszących
wówczas w każdej klasie, na wieść, że Stalin umarł. W 1956 r. odebrano mi stypendium na PW za
udział w rozruchach studenckich w Październiku. Chyba w 1973 r. na posiedzeniu Grupy Roboczej
ds. Automatyzacji w ONZ w Genewie jako delegat Polski popierałem delegata Stanów Zjednoczonych
i twierdziłem, że Europa powinna przyjąć amerykańskie standardy w ETO i informatyce. Czeski
delegat mnie zadenuncjował i w Polsce zostałem wezwany na trudną rozmowę z szefem wywiadu płk.
Krzysztoporskim.
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f. Z formalnego punktu widzenia zostałem oddelegowany do MSW na stanowisko zastępcy (wówczas był tylko jeden) ministra ds. PESEL i dyrektora Biura Studiów i Projektów PESEL. Byłem nie tylko pierwszym dyrektorem tego Biura, ale i pierwszym jego pracownikiem w wynajętym dużym
mieszkaniu w Alei Róż. W 1974 r. podałem się do dymisji, ale Orłowski
(blady) prosił, bym ją cofnął. Naiwnie to zrobiłem, by za dwa tygodnie
zostać wyrzuconym z trzaskiem i potem szykanowanym długimi rękami
MSW, by inni informatyce nie robili tego co ja. Opisałem to dość dokładnie w swoich wspomnieniach (2001).
g. Moja rola w rozwoju systemów MAGISTER/PESEL jest podobna do roli
Paula Barana w rozwoju INTERNETU, był pierwszym koncepcjonistą
i organizatorem, potem przyszli następni. To tak jak z katedrą – buduje ją
kilka pokoleń księży i architektów (jak ta katedra w Barcelonie budowana
jest od ponad 150 lat), podczas gdy kościół zwykle buduje jeden ksiądz.
Ale bez tego pierwszego nie byłoby następnych i nie byłoby katedry.
h. Teraz powiem Panu, jaka była niewidzialna i skuteczna historia rozwoju PESEL-u. Jak Pan wie, w 1970 r. byłem zapraszany przez ministra
spraw wewnętrznych Franciszka Szlachcica na lancze w jego gabinecie,
gdzie pierw mówiliśmy o informatyce, a potem o tym, „co słychać u was
w inteligencji”. Np. powiedziałem, że jest manuskrypt Gra o jutro Stefana
Bratkowskiego w redakcji PiW, ale boją się go wydać. „A to dobrze, ja się
tym zainteresuję”. Manuskrypt został momentalnie wydany. Był bestsellerem i manifestem owych czasów. F. Szlachcicowi zależało na kompromitowaniu reżymu W. Gomułki (i nam, „inteligencji”, też). Szykował się
do zamachu stanu i go zrealizował w grudniu 1970 r., kiedy pojechał do
Katowic, wyprowadził z aresztu domowego E. Gierka i przywiózł osobiście do Warszawy na plenum partii (przedtem spotkał się w Warszawie
z gen. J. Jaruzelskim i otrzymał poparcie wojska oraz ustalił wybór E.G.),
a potem spowodował jego wybór na stanowisko I sekretarza.
i. W ramach tych informatycznych konsultacji informowałem min.
F. Szlachcica o systemach ewidencji ludności za granicą. Domyślam się,
że moje koncepcje mógł albo przekazywać, albo weryfikować ze swoim
resortowym informatykiem inż. A. Bossowskim, który także podsuwał
mu różne rozwiązania. Na wiosnę 1971 r., po dojściu E. Gierka do władzy,
zostałem włączony do Zespołu Informatyki i Zespołu Przemysłu w tzw.
Partyjno-Rządowej Komisji ds. Usprawnienia Mechanizmów Funkcjonowania Gospodarki i Państwa. W Komisji tej było ok. 200 fachowców
z najniższego szczebla (jak ja) i działaczy z najwyższego szczebla – m.in.
F. Szlachcic, który wówczas był politykiem nr 2 w PRL. Szefem Komisji
był Jan Szydlak (sekretarz KC PZPR). Szefem Zespołu Przemysłu był mój
mentor inż. Andrzej Zalewski, prezes TNOiK (z Krakowa) i przedwojen86

ny dyrektor polskich hut. Szefem Zespołu ds. Informatyki był gen. Mróz,
zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. Przyjeżdżał do KBI na konferencje Zespołu, ale nas nie słuchał. (Trzymał swego kierowcę na mrozie i ja
go brałem na górę, do ciepłego biura przy ul. Jasnej, za co mnie generał nie
lubił).
j. Prof. J. Pajestka, sekretarz tej Komisji, poprosił mnie do siebie, do Komisji
Planowania (był tu zastępcą przewodniczącego), bym wygłosił koreferat
do wątpliwego referatu gen. Mroza.
k. W dyskusji po referacie gen. Mroza ów autor powiedział, że „największy
problem jest w tym, że informacja zalewa kierownictwo”. Na to F. Szlachcic spytał: „A co należy zrobić, by ten zalew zlikwidować?”. Generał:
„Odpowiadam, trzeba kierownictwo oduczyć korzystania z informacji”.
F. Szlachcic: „A, to dziękuję, panie Generale, kamień spadł mi z serca”.
Zapanowała złowroga cisza. Nikt się nie uśmiechnął. Potem ja zabrałem
głos.
l. Zbieraliśmy się w Jadwisinie. Napisałem i wygłosiłem koreferat. W. Sokorski (minister kultury) nawet się obudził i zainteresował tym, co mówiłem.
Poparł mnie F. Szlachcic, a za nim reszta zebranych, natomiast J. Szydlak
skrytykował mnie, że „wszędzie słychać o J. Karpińskim, nawet Mała Wieś
o tym pisze”. Odpowiedziałem mu, iż to chyba dobrze, że pisze o Karpińskim, a nie o Wyrobku (polskim Presleyu). Potem J. Szydlak poprosił
mnie na przechadzkę po parku i pogaduszkę o niczym, aby zatrzeć jego
ostre wystąpienie przeciw mnie, jakże nisko ulokowanemu w stosunku do
niego. Kiedy ta Komisja zatwierdziła powtórzony przeze mnie „Program
rozwoju informatyki na lata 1971–1975”, opracowany w 1970 r. za reżymu
Gomułki, realizacja PESEL-u była możliwa, bo już była w tym „Programie…”. Tego typu systemy mogły być realizowane tylko po zatwierdzeniu
naczelnych władz. Ja spełniałem wówczas taką rolę inspiratora i listonosza, który obchodził władze i szukał u niej „Serca do komputerów” (tytuł
z mojego artykułu w „Polityce”). Traktowano mnie raczej pozytywnie. Nie
miałem trudności w spotkaniach z najważniejszymi osobami w Państwie.
Tej roli się nie wstydzę, ponieważ wówczas w PRL nie było hasła „Im
gorzej, tym lepiej”. Pracowaliśmy dla dobra Polski. Ta moja rola była popierana przez F. Szlachcica – nr 2 w Polsce, o czym w MSW wiedziano
i tolerowano „kontrowersyjnego” Targowskiego. Jak o tym pisze B. Kluska.
m. Dodam, że ja, wówczas 35-letni człowiek (wyglądający jeszcze młodziej),
zostałem wybrany do referowania rezultatów Zespołu Informatyki owej
Komisji na zebraniu końcowym Komisji z E. Gierkiem. Powiedziałem,
że same komputery nie usprawnią mechanizmów gospodarki państwa,
a żeby tak było, trzeba najpierw wprowadzić odpowiednie zmiany orga87

nizacyjne. Kiedy to powiedziałem, to Gierek nawet na mnie spojrzał. Byłem oddalony z mównicy od niego o dwa metry. Pewnie myślał, dlaczego
się tak mądrzę. Chodziło o to wówczas prof. Pajestce, aby ministrowie
nie reprezentowali resortów w rządzie, a odwrotnie – by reprezentowali
rząd wobec swych resortowych organizacji. Krótko tak faktycznie było,
ale potem wszystko wróciło do starego, wygodnego systemu. Myślę, że ta
teza jest wciąż aktualna w III RP. Moje wystąpienie miało zdyskredytować
ówczesną opinię, że systemy informatyczne będą same rządziły, a ministrowie będą mogli polować. Taką opinię dziś też słychać na witrynie PTI.
n. Kiedy „dekada” Gierka zaczęła „kichać”, w 1974 r. typowano F. Szlachcica na jego miejsce. Zresztą sam Gierek o tym „przebąkiwał”. Inni z tego
środowiska bali się tej zmiany, bo Szlachcic wiedział za dużo i był bardzo
sprawny. A on, zbyt pewny siebie, pojechał do ZSRR, by szukać tam poparcia. Przebywał w środowisku „służb”, gdzie czuł się najlepiej, ale go
spito, po czym zaczął oceniać niedyplomatycznie władzę Gierka. Rozmowę nagrano i przekazano Gierkowi. Bano się, by Szlachcic nie był drugim Ceausescu. Czyli niezależnym od Moskwy. Sam mi mówił: „Kolego
Targowski, przyjaźń z ZSRR musi być jak dobra herbata, mocna, ale nie
przesłodzona”. Gierek zepchnął go na stanowisko wicepremiera, a potem
na prezesa Urzędu ds. Pomiarów i Wag. Spotykaliśmy się potem. W Magdalence byliśmy dalekimi sąsiadami. Później, szczerze oddany informatyce, min. Jan Kaczmarek11 stracił swe liczne funkcje, a ja za nim. Do głosu
w computer science doszedł prof. W. Turski i inni. Informatyka umarła
w Polsce na 14 lat – do 1989 r.
o. System PESEL nie wzmacniał władzy totalitarnego państwa, to mogły
robić systemy resortowego Centralnego Ośrodka Informatyki MSW,
które były tajemne dla pracowników PESEL-u. Natomiast system PESEL usprawniał administrację publiczną na styku z obywatelem. I to
robi także dzisiaj. Korzysta z niego 480 innych systemów informatycznych. Czyli w III RP jest najważniejszym systemem informatycznym
państwa polskiego, który zaprojektowaliśmy i uruchomili w PRL prawie pół wieku temu.
p. Na koniec powiem, że III RP nie mogłaby być obecnie nowoczesnym państwem bez systemu PESEL. Dlatego ostro protestuję przeciwko obniżaniu emerytur tym, którzy katedrę PESEL rozwijali. Jeśli tak, to trzeba
ich „zły” produkt skasować i samemu uruchomić lepszy. A nie karać za
dobry PESEL i równocześnie korzystać z niego. To jest nieetyczne.
11
J. Kaczmarek szczerze, acz z dzisiejszej perspektywy – naiwnie, zobowiązał się do sproduktywizowania
polskiej inteligencji naukowo-technicznej, m.in. poprzez większe nakłady na badania w ramach tzw.
problemów węzłowych, przyznawanych na projekty, a nie na instytucje. Niestety jego pupile zawiedli.
Chętnie wykorzystywali fundusze, ale projekty były byle jakie. Nadal musiano importować klej na
znaczki pocztowe, bo go nie umiano wyprodukować w kraju.
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Proszę zweryfikować ten dokument z inżynierami Bossowskim i Warskim. Pierwszy pomagał uczciwie w planowaniu uruchomienia PESEL-u, a drugi go utrzymał
i sprawił, że funkcjonuje do dzisiaj dobrze. Obaj należą do grona architektów, którzy
zbudowali „katedrę” PESEL dla dobra Polski i Polaków. Proszę ich pozdrowić ode
mnie i życzyć zdrowia i zadowolenia w 2018 r.
Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami
Profesor tenured dr inż. Andrzej Targowski (80)
B. Z-ca Pełnomocnika Ministra SW ds. PESEL
B. (pierwszy) Dyrektor Biura Studiów i Projektów PESEL (1972–1974)
Honorowy Prezes Stowarzyszenia PESEL
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8. List Andrzeja Targowskiego do Kolegów z PESEL-u
Drodzy Koledzy ze Stowarzyszenia byłych pracowników PESEL
Na ręce Lecha Rutkowskiego
24 lutego 2018 r.
Ucieszyłem się z nawiązania kontaktu między nami. Jak, Koledzy, wiecie z mojej
polemiki z mgr. Bartłomiejem Kluską (pracownikiem IPN w Łodzi), jego opracowanie na temat PESEL-u jest nie do przyjęcia. Z racji fałszowania i nierozumienia
zagadnienia.
Jestem wstrząśnięty zmniejszeniem emerytury byłym pracownikom PESEL-u, którzy rozwinęli elektroniczny system ewidencji ludności w Polsce, a który był praktycznie trzecim takim systemem w Europie. Notabene, który nie tylko dobrze działa
już kilkadziesiąt lat, ale prace podjęto nad nim blisko pół wieku temu, kiedy informatyka tak w Polsce, jak i na świecie była jeszcze w „powijakach”.
Upoważniam Stowarzyszenie do wykorzystania i publikowania mojej powyższej
polemiki nt. PESEL-u dla dobra Waszego, jak i Polski. Poza Polską jestem już 39
lat – m.in. za sprawą szykan, jakich doznałem jeszcze w PRL, a praktycznie doznaję
i w III RP, ponieważ pracowałem nad systemem PESEL tak jak Wy, Drodzy Koledzy.
Raz jeszcze stwierdzam, co następuje:
1. PESEL nie służył celom wzmocnienia totalitarnego reżimu w PRL poza zracjonalizowaniem biurokracji administracji publicznej na styku obywatel –
urząd. To samo ma na celu w III RP. Bez tego systemu Polska nie mogłaby
marzyć, aby być państwem nowoczesnym w XXI wieku. Takim systemem
dysponują wszystkie państwa demokracji zachodniej, które wdrożyły go nie
dla celu wzmocnienia totalitaryzmu, a w celu usprawnienia biurokracji publicznej administracji we współpracy z obywatelem.
2. PESEL był wzorowany na systemach belgijskim i amerykańskim Social Security. Ten ostatni został wprowadzony przez prezydenta F.D. Roosevelta,
demokratę, w 1935 r. w celu stosowania państwowych emerytur dla ludzi,
którzy byli ofiarami wielkiego kryzysu z lat 1929–1941. Zatem nie miał nic
wspólnego z totalitaryzmem.
3. Gdy PESEL był planowany (1970–1971), projektowany i wdrażany, żadne państwo z bloku sowieckiego nie dysponowało takim systemem, a więc jego uruchomienie w Polsce nie miało na celu utrwalania totalitaryzmu per analogia.
4. Gdy PESEL był projektowany i wdrażany (1972+), u władzy był E. Gierek,
reemigrant z Belgii i Francji, który w przeciwieństwie do stagnacyjnego
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reżimu W. Gomułki chciał zdynamizować kraj i zbudować „drugą Polskę”.
M.in. przy wsparciu informatyki, podobnie jak obecny rząd M. Morawieckiego chce to zrobić z 47-letnim opóźnieniem.
W MSW, w resortowym Ośrodku Elektronicznego Przetwarzania Informacji
przy Zakładzie Techniki Specjalnej, poza obszarem organizacyjnym PESEL-u działały systemy informatyczne dla potrzeb tego resortu, mającego specjalną rolę w aparacie władzy reżimu.
Między (występującym pod różnymi nazwami) Rządowym Centrum Informatycznym PESEL (RCI PESEL) a tymi innymi wewnętrznymi systemami
resortu nie było żadnej informatycznej i merytorycznej współpracy, o czym
świadczy m.in. fakt, że realizowano je na komputerach, które były niekompatybilne, np. Honeywell-BULL (Biuro C) vs. Siemens 4004 (PESEL). Ponadto
szefowie tych placówek byli w ostrym konflikcie personalnym, co uniemożliwiało jakąkolwiek merytoryczną współpracę.
Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że uruchomienie systemu PESEL było błędem dyktatury PRL, o czym świadczy zamknięcie „Programu
rozwoju informatyki…” przez Biuro Polityczne w 1974/1975, a PESEL był elementem tego „Programu…”, tylko jego realizacja była już zbyt zaawansowana. Ponieważ otwarty komputerowy przepływ informacji zagrażał reżimowi
w jego manipulacyjnym informowaniu zniewolonego społeczeństwa. Z tego
względu byłem potem szykanowany w PRL i musiałem wyjechać z Polski.
Trzeba przypomnieć, że władze polityczne PRL, po dojściu E. Gierka do władzy 20 grudnia 1970 r., nie zdawały sobie sprawy z potęgi informatyki i jej
wpływu na system polityczny, tak jak o tym obecnie wiedzą politycy w Chinach, Korei Północnej czy Arabii Saudyjskiej. Polskie władze raczej podzielały entuzjastyczny pogląd, że informatyka zdynamizuje ślimaczą gospodarkę.
Dopiero jak „Program rozwoju informatyki…” zaczął być realizowany od
1971 r. w postaci takich systemów, jak WEKTOR (inwestycje), CENPLAN
(Komisja Planowania), Światowid (INTE), PESEL czy INFOSTRADA i inne,
władze zdały sobie sprawę, że wolny przepływ informacji w społeczeństwie
podważa kanony dyktatury PRL. I dlatego Biuro Polityczne zamknęło ten
„Program…”, przy mocnych negatywnych opiniach profesury wykształconej
w ZSRR. Trzeba by raczej pociągnąć do odpowiedzialności tych ludzi, którzy
wówczas doprowadzili do zamknięcia „Programu rozwoju informatyki…”.
Notabene, którzy w zawoalowany sposób kontynuują swą wrogą polskiej informatyce politykę obecnie. Co łatwo jest udowodnić.
Jest błędem ocenianie sytuacji, gdy powstawał PESEL w PRL, z pozycji i wiedzy, jaką władze III RP posiadają obecnie po 47 latach, kiedy np. wiadomo, że
w Chinach pracuje 120 000 informatyków, którzy kontrolują dostęp obywateli do Internetu, ponieważ sieć ta jest wrogiem totalitarnej władzy.
W PRL nie było strategii „im gorzej, tym lepiej”, 18 000 000 zatrudnionych pracowało dla dobra Polski, a nie tylko dla dobra PRL. Tak pracowali realizatorzy
systemu PESEL wówczas i tak pracują obecni operatorzy tego systemu w III RP.

11. Transformacja reżimu w inny nie jest nowa we współczesnej historii świata.
Po 1945 r. takie transformacje miały miejsce w Japonii i Niemczech. Górę
polityczną osądzono i nawet wykonano wyroki śmierci. Resztę przeszkolono
i pozostawiono w organizacjach administracji. W Południowej Afryce, po
obaleniu apartheidu, Komisja Prawdy i Pojednania (pod przewodem biskupa Tutu) wymagała tylko przeproszenia od białych rasistów. Natomiast po
obaleniu dyktatury Husseina w Iraku w latach 2003–2011 praktycznie zlikwidowano administrację, sadownictwo, wojsko, policję i zaczęto budować
państwo irackie od punktu zerowego. Do dzisiaj trwa dezorganizacja tego
państwa. Okazuje się, że jest to strategia wątpliwa. Podobnie można określić
tzw. strategię dezubekizacji w III RP po 29 latach od obalenia dyktatury PRL.
Jest to strategia ponadto szkodliwa dla dobra państwa polskiego i niesprawiedliwa dla większości ludzi, których ona obejmuje. Ponieważ strategia ta
stosuje zbiorową odpowiedzialność sprzeczną z prawami ludzkimi, obywatelskimi i międzynarodowymi.
12. Nie jest moralnym i etycznym rozległe wykorzystywanie systemu PESEL
w systemie państwowości III RP i równoczesne karanie twórców tego systemu. Przypomina mi to mecz piłkarski między okupantami-Niemcami
a ukraińskimi piłkarzami (zawodnikami), którym zagrożono śmiercią, jeżeli
wygrają mecz.
Proszę przyjąć mnie do Stowarzyszenia byłych pracowników PESEL i powierzyć
funkcję, jaka mi pomoże bronić dobrego i sprawiedliwego imienia pracowników PESEL-u, twórców podwalin cyfrowej Polski z entuzjazmem rozwijanej w XXI wieku.
Jestem z Wami, Drodzy Koledzy, w naszej niekończącej się walce o nowoczesną,
mądrą Polskę i jej pionierów.

Andrzej Targowski
Postscriptum
W dniu 22 sierpnia 2018 r. ukazał się wywiad Sławomira Cenckiewicza (Szefa Wojskowego Biura Historycznego) w Gazecie Polskiej nt. że „System PESEL był wdrożeniem sowieckich wytycznych dotyczących inwentaryzacji i inwigilowania społeczeństwa. A system MAGISTER miał służyć inwigilacji obywateli zaangażowanych
w tzw. Marzec 1968 r.” Komentuje co następuje:
1. „Inwentaryzacja” (termin z w/w wywiadu) obywateli w Rosji i innych krajach
(również potem w wolnej Polsce) zaczęła się już w XIX w. pod postacią Powszechnych Spisów Ludności co 10 lat po okres współczesny.
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2. System MAGISTER powstał dlatego, że 60% ludzi nie pracowało w zawodach
wyuczonych. Podobny system ma m.in. Kanada i Niemcy.
3. W tzw. „Marcu” inwigilacja sprowadzała się do kilkunastu studentów i jednego profesora UW. Reszta ofiar tego okresu opuściła Polskę swą niegościnną Ojczyznę. System MAGISTER obejmował 600 000 obywateli z wyższym
wykształceniem. Nie było kogo inwigilować po ich wyjeździe? Obecnie
w Polsce o mniejszej populacji studiuje 1,4 mln studentów na 480 uczelniach
a w Niemczech ok. 1 mln na 150 uczelniach. Chyba warto reaktywować system MAGISTER w III RP.
4. Wymienieni oficerowie-inżynierowie MSW nie brali udziału w początkowym (niejako najważniejszym okresie tworzenia koncepcji rozwiązania) czasie powstawania tego systemu 1972–74.
5. Taki numer jak PESEL mają obecnie wszystkie kraje Cywilizacji Zachodniej a USA ma social security numer od 1935 r. Służy on przede wszystkim
systemowi podatkowemu, emerytalnemu i rejestracji przestępstw w policji.
W III RP jest wykorzystywany w 480 systemach. Zapewne m.in. do inwigilacji obywateli za zgodą sądu (tak zakładam). W PRL nie musiało być zgody
sądu ale inwigilacja bez PESEL-u była świetnie opanowana w latach 1945–75
czyli przez 30 lat. PESEL tu żadnej rewolucji nie zrobił natomiast usprawnił
administrację publiczną. Bo to była nasza Ojczyzna a innej wówczas nie mieliśmy.
6. Nie wyjeżdżałem nigdy w sprawie PESEL do ZSRR ani z nikim stamtąd nie
rozmawiałem, natomiast wyjechałem z grupą z PESEL do USA, Belgii i Niemiec Zachodnich.
7. Nie można konstruktorów i producentów samochodów karać za to, że nimi
zaatakowano terrorystycznie ludzi w Berlinie i Nicei. Per analogia dotyczy to
systemu PESEL, jeśli kiedykolwiek potem go nieetycznie wykorzystywano.
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9. Odpowiedź na ocenzurowanie w 2018 r. przez prezesa PTI
Włodzimierza Marcińskiego
Opublikował Pan Prezes broszurę Kim jest współczesny informatyk? – jako wynik
debaty online w środowisku PTI wiosną 2018 r., w której wziąłem udział, a potem
nadesłałem odpowiedź z podpisem i takim dodatkiem:
Professor Emeritus Professor Emeritus – Western Michigan University (USA)
współautor trzech „Programów rozwoju informatyki” (1961, 1971, 2008)
W druku ukazała się tylko pierwsza linijka pod podpisem. Druga linijka została
usunięta zapewne po radach mgr. inż. J. Nowaka i/lub dr. inż. M. Hołyńskiego,
którzy kontestują mój wkład w rozwój informatyki w Polsce. Pisałem już, że Pan
i J. Nowak byli za młodzi, by pamiętać np. czasy z 1961 r. Poniżej słów kilka na temat
owych trzech programów:

•

•

Program rozwoju ETO z 1961 r. – był formowany już w 1960 r., opisałem
go we wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (2001) i książce Historia,
teraźniejszość i przyszłość informatyki (2013). Wtedy w tym programie pierwsze skrzypce grali dr inż. W. Jaworski (IE w Międzylesiu z Elliottem 803b)
i prof. A. Kiliński (PW z UMC), a pomagał im m.in. prof. S. Chajtman, którego byłem wychowankiem i studentem pierwszego programu MIS na PW
w Polsce. Byłem studentem także Jaworskiego i na emigracji byliśmy bardzo
bliskimi przyjaciółmi. Pisałem wówczas pracę magisterską Zastosowanie maszyn liczących w zakładach RAWAR T1 w Warszawie. Moja rola polegała na
tzw. noszeniu teczki za prof. Chajtmanem, który czuł się pewniej, gdy miał
mnie, świeżo wykształconego informatyka, obok siebie. Nie do mnie należały decyzje, ale w dyskusjach zabierałem głos, a po zebraniach pomagałem
redagować uchwałę sekretarzowi grupy roboczej mgr. L. Meblowi z Komisji
Planowania. Potem w wyniku uchwały KERM 400/1961 byłem kierownikiem
grupy projektującej aplikacje dla zakładów „Kasprzaka” i „Luxemburg”.
„Program rozwoju informatyki na lata 1971–1975” – jest dobrze opisany w tej
polemice i w moich książkach (1980, 2001, 2013), nie będę więc się powtarzał.
Nadmienię jedynie, że ja ten „Program…” nie tylko zainicjowałem i zredagowałem, ale potem z urzędu go realizowałem. Oczywiście „Program…” został
przekazany z grupy aktywistów NOT/PKAPI do KNiT, gdzie dyr. Jarominek
wraz z zespołem wpisał go w obowiązujące formularze i włączył do planów resortu i Komisji Planowania. Zapewne tego typu dokumenty znajdują się w archiwach, natomiast nie ma dokumentu grupy z NOT/PKAPI. Ale żyją jeszcze
jej członkowie: red. mgr Bratkowski, mgr inż. Dąbrówka i mgr inż. Bossowski,
co łatwo sprawdzić. Obowiązkiem mgr. Kluski, który pisał historię na zamówienie PTI, było wyjść z archiwów i spotkać się z żywymi pionierami.
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•

„Program rozwoju informatyki na lata 2015–2020” – opracowałem go
w 2008 r. jako podwykonawca amerykańskiej firmy konsultacyjnej Ernest
& Young na zlecenie MSWiA. Główny sponsor po otrzymaniu dokumentu
polecił wykreślić wszystkie projekty i terminy, a pozostawić różnego typu
slogany i preambuły. Po prostu polski sponsor nie chciał za nic odpowiadać. Dziś wiemy, że miała tam miejsce wielka afera korupcyjna na kwotę
300 000 000 złotych. Plan ten opublikowałem jednak w swej książce Historia,
teraźniejszość… (2013: 238–359), czyli na 121 stronach. Trudno go nie zauważyć. Pan Prezes jako jeden z liderów Ministerstwa Cyfryzacji powinien
znać to opracowanie. A jeśli nie, to szkoda.

Czy Pan Prezes może mi wskazać, który z nieżyjących i żyjących członków PTI brał
udział w planowaniu i realizowaniu ww. programów. O ile ja wiem, to żaden. I tu
jest tzw. pies pogrzebany. Was w PTI ogarnia zazdrość, że byliście poza głównym
nurtem rozwoju planowanej informatyki tak w PRL, jak i w III RP – i co gorsze
– jesteście nadal. A jak w tej polemice dowiodłem, stanowicie cichy hamulec tego
rozwoju. I co gorsze – lepiej nie będzie.
Z ww. względu PTI nie ma prawa sądzenia, co jest dobre, a co złe w informatyce
polskiej. Zwłaszcza że wasz „urzędowy” historyk mgr inż. Jerzy Nowak w okresie pionierskim informatyki, czyli w latach 60. i 70., mieszkał na głuchej polskiej
prowincji i nie wie, co miało miejsce czy to w Warszawie, czy we Wrocławiu. Jak
to wynika z jego życiorysu, przez 16 kluczowych lat mieszkał i pracował poza
Warszawą i Wrocławiem.

Ryc. 36. 60 lat polskiej informatyki, czyli udział polskich inżynierów w rewolucji
informacyjnej przełomu XX i XXI w. Tadeusiewicz, R. Wczoraj, dziś i jutro polskiej
informatyki, Warszawa: PTI, 2011, s. 17–36
Co gorsze, mgr inż. J. Nowak nie zdaje sobie sprawy z tego, jak planowanie rozwoju
informatyki jest skomplikowane i niewdzięczne, tak że nawet po upadku PRL, czyli
od 1989 r. do dnia obecnego, a więc w ciągu 29 lat w wolnej Polsce, metodologicznie
nie ma postępu w tym zakresie i III RP w rankingu znajduje się na trzecim miejscu
od końca w UE.
96

Pan Prezes akceptując mgr inż. J. Nowaka prezentowanie sfałszowanej historii
polskiej informatyki w tym przedstawianie w bardzo złym świetle mojej roli
w rozwoju tej dziedziny w Polsce narusza moje dobra osobiste.
Podczas gdy okres, kiedy tym zagadnieniem zajmowało się KBI w latach 1971–1974,
był „złotym okresem informatyki” w Polsce. Który to okres „historyk” PTI oczernia,
jak tylko może, a kolejni prezesi PTI umożliwiają mu tego rodzaju dywersję.
Dlaczego był to „złoty okres informatyki” w Polsce? To wynika z następujących faktów:
1. W latach 1971–1974 nakłady na informatykę wzrosły blisko trzykrotnie
(w porównaniu do lat 60.), w tym nakłady na zastosowania wyniosły 37%
ogólnych nakładów.
2. Zainstalowano w kraju kilkadziesiąt zachodnich komputerów i przeszkolono
ok. 5000 informatyków na Zachodzie, co przekształciło ETO (emocjonalną
technikę obliczeniową) w realną technikę obliczeniową, opartą na najlepszych
przykładach z najbardziej informatycznie zaawansowanego Zachodu.
3. Rozpoczęto wdrażanie dobrze zdefiniowanego KSI, przy czym takie systemy jak PESEL i SPIS dobrze służą do dzisiaj Polsce. Natomiast mocno zwalczana INFOSTRADA (1972–1974) była prekursorem dzisiejszego Internetu
(od 1983 r.).
4. Uruchomiono nakłady na pilotowe systemy automatyzacji procesów technologicznych (APT) i automatyzacji procesów zawodowych (APZ), czyli obliczeniowych, w tym uruchomiono system abonencki CYFRONET w oparciu
o zachodnie superkomputery CDC, oraz system ŚWIATOWID w oparciu
o amerykański komputer Singer 1500 podłączony online (za darmo) do
szwedzkiego Karolinska Institute w Sztokholmie, skąd polscy lekarze (kilka
tysięcy z nich korzystało z tego systemu) mieli dostęp do amerykańskiego
Banku Danych Publikacji Medycznych MEDLINE, uzupełniających swe medyczne zbiory o 250 000 publikacji rocznie. Także udostępniono IBM 360 dla
systemu POLRAX dla wyszukiwania INTE.
5. Wprowadzono termin „informatyka” do powszechnego i resortowego zastosowania.
6. Uruchomiono służby resortowe ds. rozwoju informatyki w resortach do
szczebla przedsiębiorstw.
7. Zorganizowano Państwową Radę Informatyki złożoną z decydentów i szeregowych, ale wybitnych specjalistów.
Decyzją Biura Politycznego (Komisji ds. Informatyki) zamknięto w 1974 r. „Program rozwoju informatyki na lata 1971–1975” oraz KBI, zreorganizowano Zjednoczenie Informatyki, zastępując je Komitetem Informatyki z przewodniczącym premierem P. Jaroszewiczem, który nie zebrał tego Komitetu ani razu. Zamknął więc
usta informatykom.
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Dlaczego tak się stało? Ponieważ „ryba psuje się od głowy”. KSI chciało zreformować centralne planowanie i polepszyć doinformowanie via INFOSTRADA. Ale
władze zorientowały się, że nie mogą sobie pozwolić na zobiektywizowanie centralnego planowania, ponieważ tym samym mogą stracić rzeczywistą władzę w państwie. Dlatego potem zalecono informatyzację właściwie tylko przedsiębiorstw.
Tych w PRL było ok. 40 000. Przy praktyce instalowania ok. 100 maszyn głównych
rocznie proces ten zająłby ok. 400 lat. Minikomputery były wówczas w Polsce niedostępne, poza zwalczanym przez władze polityczne K202, który nie był produkowany seryjnie.
Kiedy po wyjściu z KBI pracowałem w ORGMASZ-u nad Resortowym System Informatycznym (RSI), wrzucono go do kosza. Poszedłem ze skargą do ówczesnego
wiceministra przemysłu maszynowego, gen. Paszkowskiego, który powiedział mi,
„żebym zapomniał” o RSI i zajął się informatyzowaniem księgowości w przedsiębiorstwach. Wszystko stało się dla mnie jasne.
Czy Pan Prezes, wszakże człowiek III RP, ale już ze stażem w PRL, nie rozumie, na
czym polega dramat historii polskiej informatyki? I dlaczego ma miejsce fałszowanie tej historii w PTI? Myślę, że jest czas na refleksję i wzywam Pana Prezesa do
etycznego stanowiska w tej sprawie.
Oczywiście stwierdzenie prawdy o destrukcyjnej roli szeregu prominentnych profesorów nie jest wygodne dla Pana. Ponieważ chodzi tu o profesorów, takich jak:
P. Bożyk, A. Straszak, J. Kulikowski, W. Turski, L. Łukaszewicz, A. Blikle i J. Kisielnicki czy dr A. Mazurkiewicz (a obecnie i mgr inż. J. Nowak), którzy pisali lub
piszą na zamówienie władz zwykle tajne opinie, z którymi my w KBI nie mogliśmy
polemizować, ponieważ nie o prawdę zawodową tu chodziło, a o podkładki dla decyzji m.in. Biura Politycznego. Np. taką tajną opinię napisał niestety i prof. Antoni
Kiliński w 1973 r., krytykując KBI i nasz program. Profesor Kiliński nie znał się
na zastosowaniach informatyki, pisał nt. teorii trwałości produktów i zorganizował
produkcję prostych maszyn cyfrowych lampowych UMC w swej katedrze.
Jedna sprawa nie została załatwiona wówczas klarownie, tj. zmniejszenie produkcji
kilku typów maszyn głównych. Pełnomocnik ds. ETO prof. S. Kielan mógłby przeforsować, aby R 30 była polska licencyjna Odra 1305. Ale to by oznaczało, że polski
RIAD nie byłby kompatybilny z resztą Riadów opartych na IBM 360/370. W okresie
przygotowań ataku Paktu Warszawskiego na zachodnią Europę tego typu sprawa
stała się nie do załatwienia. W praktyce produkcja polskiego RIADA była minimalna i produkowano głównie Odry 1305 (na licencji angielskiej ICL 1900). Natomiast
problem stanowił ZAM 41, który skonstruował IMM (jego DN był pełnomocnik
S. Kielan), a który warszawscy politycy wetknęli ELWRO do seryjnej produkcji. Tak
się składa, że jeden nie do końca wyprodukowany ZAM 41 musiałem „kupić” od
ELWRO i zainstalować w ZETO-ZOWAR (chyba w 1970 r.). Pełnomocnik ds. ETO
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(a dyrektor IMM) chciał, by załoga ELWRO wykonała roczny plan i dostała premię.
Przydzielił ZETO-ZOAWAR-owi 25 000 000 złotych na ten cel. Ulokowałem ten
niedokończony komputer w Hucie Warszawa, gdzie był oddział ZETO-ZOWAR.
Wiedziałem, że będzie zezłomowany. I tak się stało, aczkolwiek koło niego było zatrudnionych kilkudziesięciu pracowników ZETO-ZOWAR. Głośna sprawa minikomputera K202 też nie mogła być politycznie dobrze załatwiona, ponieważ opierała się na dostawach mini-scalonych obwodów z angielskiej firmy DATA LOOP,
która zatrudniała zaledwie kilka osób i była firmą typu „słup”, czyli wywiadowczą,
specjalnie zorganizowaną dla współpracy z PRL. Gdyby do mnie należała decyzja,
to bym zatwierdził z tą firmą współpracę, aby wiedzieć, czym się interesują i dlaczego. Będąc na niskim szczeblu administracji publicznej, raz podpisałem zobowiązanie, że Amerykanie będą mogli kontrolować 24/7, co się oblicza na CYFRONECIE. Gdyby nie mój ryzykowny podpis, nie byłoby tych komputerów w Polsce.
Moi zwierzchnicy spytaliby się odpowiednich „służb”, które jak w przypadku DATA
LOOP nie zgodziłyby się na kontrakt.
Spuścizna w postaci maszyn głównych, jakimi były ZAM 41, Odra 1304/5 i R 30/32,
które otrzymało KBI, była za droga jak na polskiego użytkownika. Na Zachodzie
opłacalność EPD (elektronicznego przetwarzania danych) polegała na zastępowaniu dobrze płatnych prac administracyjnych przez minikomputery typu Gamma
10 czy UNIVAC 1000 w cenie około 100 000 dolarów, podczas gdy polskie główne
komputery – po przeliczeniu 1 dolar = 26 złotych – kosztowały użytkownika prawie
1 000 000 dolarów, czyli 10-krotnie więcej niż na Zachodzie, i to jeszcze w sytuacji
bardzo niskich płac, które miały informatyzować i szukać oszczędności i zwrotu
kapitału. Trend na maszyny główne nadał IMM, który nie rozumiał potrzeb gospodarki na informatykę. A ze sprawy rozwoju konstrukcji komputerów robił zadanie naukowe, a nie inżynierskie. Cykl wypuszczania nowych komputerów wynosił
w IMM ok. 10 lat wobec trzyletniego cyklu na Zachodzie.
W rocznicy 70-lecia informatyki w Polsce PTI pomija olbrzymi dorobek kilkudziesięciu tysięcy informatyków, którzy już w PRL pracowali w:

•
•
•
•
•

Centrum Obliczeniowe GUS, kierowane przez Z. Wojcieszaka, A. Pietrasińskiego i T. Walczaka,
Centrum Obliczeniowym Przemysłu Węglowego, kierowane przez A. Golinowskiego
Centrum Obliczeniowe NBP, kierowane przez J. Lipińskiego, Z. Ładosia
i Z. Kościołka
CROPI – Centralny Resortowy Ośrodek Przetwarzania Informacji Przemysłu Maszynowego, kierowany przez dr inż. W. Jaworskiego, współ-konstruktora komputera XYZ.
Centrum Obliczeniowym PKP, kierowanym najpierw przez mgr J. Wyrzykowskiego a potem przez jednego z najwybitniejszych informatyków pol99

•
•

skich dr. Adama Wielądka (ministra komunikacji w rządzie T. Mazowieckiego), który doprowadził do uruchomienia skomplikowanego systemu ewidencji polskich wagonów w Polsce i za granicą,
Centrum Obliczeniowym Budownictwa (ETOB), kierowanym przez mgr
J. Zagalskiego a potem przez wybitnego informatyka mgr. inż. Ryszarda Dąbrówkę,
Sieci ZETO z paroma tysiącami informatyków, którzy rozwijali zastosowania
w 50 miastach polskich już od 1964/1965 roku, kierowanymi przez wybitnych
dyrektorów-entuzjastów i pionierów zastosowań informatyki, jak np. J. Trybulski, B. Gliksman, Z. Łuczak, J. Żydowo, K. Szumlas, czy A. Targowski.

W końcu uwaga co do sfałszowania 75. rocznicy funkcjonowania informatyki
w Polsce. Jest to ewentualnie 75. rocznica uruchomienia prac rozwojowych nad
komputerami polskiej konstrukcji w Polsce. Ponieważ w 2018 r. przypada 95. rocznica zastosowań informatyki w Polsce, które miały miejsce przed wojną na maszynach typu Hollerith (IBM i Powersa). Gdyby iść śladem rozumowania PTI, że w informatyce liczy się tylko sprzęt informatyczny, to – jak wiadomo – komputery nie są
produkowane w III RP, nie ma w niej zatem informatyki. A przecież ona jest i opiera
się na sprzęcie z importu, jaki miał miejsce już 95 lat temu w II RP.
Co więcej, wzorem z lat ubiegłych, tzn. w PRL, PTI chowa głowę w piasek i w III RP.
Na tzw. jubileuszu 70-lecia informatyki w Polsce w maju 2018 r. w Sali NOT nic nie
wspomniał Pan o systemie PESEL, z którego dobrodziejstwa korzysta obecnie 480
systemów informatycznych w Polsce. A co za tym idzie nie odznaczył Pan owym
medalem, żadnego z twórców tego najważniejszego systemu informatycznego
w Polsce. Co jest profesjonalnym skandalem. Tym samym potwierdził Pan Prezes,
że PTI nie reprezentuje głównego nurtu informatyki w Polsce i nie posługuje się
etyką w swych decyzjach.
Natomiast na „wystawie” na planszy PTI (ilustrującej historię informatyki w Polsce)
pokazało system MAGISTER jako służący służbom bezpieczeństwa. Jest to kłamstwo.
Ponieważ wówczas (a jeszcze dobitniej ma miejsce obecnie w III RP) 60% absolwentów szkół wyższych nie pracowało w wyuczonym na studiach zawodzie. Powodując
brak specjalistów w jednych dziedzinach i nadwyżki w drugich. System ten był wzorowany na ówczesnych systemach w demokratycznych państwach jak NRF i Kanada.
Ponadto system ten był prototypem dla systemu PESEL, który przez blisko już pół
wieku świetnie wspomaga administrację publiczną tak w PRL jak i w III RP.
Skąd Pan Prezes i jego pomocnicy wiedzą, że system MAGISTER służył totalitarnemu reżimowy w tym UB? A jeśli nie wie, to dlaczego dopuszcza takie oskarżenia na kolegów z tego samego zawodu? Zajmujecie się donosicielstwem. Totalitarny reżim był w PRL w latach tzw. stalinowskich, 1945-56. Potem była Dyktatura
PRL, w której oficjalnie funkcjonowały takie organizacje jak ROPCiO i KOR, które
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Ed. Gierek mógł zlikwidować jednym poleceniem, ale tego nie zrobił. A które potem stopniowo doprowadziły do obalenia tej dyktatury. UB dysponowało listami
studentów i absolwentów każdej uczelni i miało swych licznych agentów na każdej
uczelni. Agenci ci nawet nie umieliby korzystać z systemu MAGISTER, który był
bez końcówek online. Cóż, nie wychodzi Pan Prezes z roli jaką mieli niektórzy Pana
poprzednicy w PRL.
Niestety Pan Prezes spanikował i nie stanął w obronie dobrego i jedynego tak długo służącego systemu informatycznego PESEL Polakom i Polsce. Ta książka będzie
przypominać o niechlubnej roli Pana jako lidera informatyki w III RP. Myślę, że za
tę postawę może Pan Prezes być wdzięczny mgr inż. Jerzemu Nowakowi i dr inż.
Markowi Hołyńskiemu, którzy byli organizatorami tego jubileuszu. Przypomnę, że
testem dla dobrego lidera nie jest czas chwały a czas kryzysu, w jakim jest obecnie
informatyka.

***
Skorzystam z sekcji poświęconej prezesowi PTI i dopiszę uwagi dotyczące najbliższych współpracowników aktualnego prezesa PTI.

•
•

Oto więc kilka słów do byłego prezesa PTI dr. inż. Marka Hołyńskiego – Marku, nigdy nie jest za późno być etycznym. Żyłeś w PRL i masz wiedzę, jak było
wtedy z informatyką.
Do mgr. inż. Jerzego S. Nowaka – dlaczego Pan kala swe gniazdo? Nie jest
Pan z computer science, a z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, kierunek Inżynieryjno-Ekonomiczny na PW. Ma Pan te same podstawowe wykształcenie jak moje. I nie jest Pan „mechanikiem”, jak mnie nazwał mgr Kluska w redagowanej przez Pana książce. Jesteśmy inżynierami przemysłowymi
z dzisiejszym MBA (wówczas zwanym IE), a ja dodatkowo z MIS. Nigdy Pan,
rzekomy historyk informatyki, nie wspomina, że na naszym kierunku był
uruchomiony pierwszy w Polsce program MIS w końcowych latach 50. Dzięki dalekowzrocznej polityce prof. Seweryna Chajtmana. To tu narodziła się
informatyka ogólna i zastosowaniowa w Polsce i stąd wywodzą się pionierzy
tej dziedziny w Polsce. Wymieńmy ich w tym miejscu.
■ Tadeusz Wrzaszczyk – miał olbrzymi wpływ na sprawy informatyki tak
w sferze produkcji, jak i zastosowań, gdy był ministrem przemysłu maszynowego, a potem kierował całą polską gospodarką jako wicepremier
i przewodniczący Komisji Planowania przy RM. Sprowadził do Kraju 300
licencji na zachodnie produkty i procesy. W ramach ich realizacji wyjechało na Zachód po naukę kilkadziesiąt tysięcy polskich specjalistów,
którzy stanowili „drożdże” unowocześnienia gospodarki PRL, i które ją
w końcu dobiły w latach 1980-89.
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■ Prawa ręka Wrzaszczyka, a nasz absolwent, mgr inż. Jan Kramarczuk od■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

powiadał za rozwój aplikacji w całym resorcie MPM, a potem w Komisji
Planowania i robił to z entuzjazmem.
Jerzy Huk był szefem Zjednoczenia MERA produkującej komputery.
Mgr inż. Jerzy Farfał – nadzorujący rozwój informatyki ze szczebla Wydziału Przemysłu KC (bardzo wpływowy).
Prof. dr inż. Zbigniew Gackowski, późniejszy szef KBI i Zjednoczenia
Informatyki, mój mentor, cierpliwy obrońca mnie przed atakami ludzi
o Pana mentalności. Musiał wyjechać do USA – dzięki działaniu Pana
mentora.
Mgr inż. Sławomir Trautman – od roku 1966 był najwybitniejszym specjalistą-praktykiem od przemysłowych systemów EPD w Polsce (IBM-owiec
z ZOWAR).
Dr inż. Marek Zyzik jest teraz wybitnym informatykiem na Wall Street.
Mgr inż. Andrzej Skalski – wybitny informatyk (IBM-owiec z ZOWAR)
teraz w Kanadzie.
Mgr inż. Piotr Maksyś (robił pod moim kierunkiem pracę magisterską),
przedstawiciel firmy IBM w Polsce po 1989 r., potem dyrektor handlowy
Działu Komputerów Osobistych IBM Central Europe & Russia.
Mgr inż. Ryszard Dąbrówka – szef SOETO (Warszawa), a później ETOB-u,
wielkiego centrum budownictwa.
Mgr inż. Irena Jasieńska-Żurowska (IBM-owiec, MPM) – obecnie w Kanadzie, świetny spec od IBM IMS.
Mgr inż. Janusz Madej (były szef Pracowni Programowania w IOPM i ZOWAR), chyba najzdolniejszy z nas informatyk, teraz przebywa w USA. Absolwent pierwszej generacji absolwentów Programu MIS/PW 1958/60.
Mgr inż. Marek Żelawski, szef ośrodka obliczeniowego województwa
warszawskiego. Absolwent pierwszej generacji absolwentów Programu
MIS/PW 1958/60.
Mgr inż. Barbara Majewska-Łukasik, wybitny informatyk przemysłowy. Absolwentka pierwszej generacji absolwentów Programu MIS/PW
1958/60.
Prof. Dr tenured inż. Andrzej Targowski. Absolwent pierwszej generacji
absolwentów Programu MIS/PW 1958/60.
I wielu innych informatyków, absolwentów Wydziału MT-IE/PW.

Pana nie wymieniam, ponieważ Pan się nas wstydzi i przyznaje się tylko do „UW”
oraz wymienia lidera stamtąd przy każdej okazji, gdy mowa o informatyce, szczególnie przy okazji KSI (PTI, 2017). Podczas gdy wiemy, że był jej przeciwnikiem,
w szczególności zwalczał KSI. Ponieważ architektura KSI jest obecnie ważna, tak102

że po wielu latach, przylepia Pan do tego swego mentora W. Turskiego, który był
przeciwnikiem KSI. Udaje Pan „sędziego” w informatyce, którym Pan nie jest. Czy
Pan wie, kim jest? Uważa Pan tych wszystkich wymienionych za „mechaników”,
jak napisał o mnie mgr Kluska pod Pana redakcją. To prawda, wykonałem własnoręcznie piękny młotek (z kawałka bloku żelaza), jak każdy student na pierwszym
roku, który potem PW sprzedawała na rynku. Czy Pan wie, że planowanie operacji
obróbki skrawaniem (w tzw. przewodnikach) przypomina dosłownie programowanie komputerów? Dlatego potem nie mieliśmy problemów z programowaniem
komputerów.
Jeśli obecnie chciałbym być dobrym informatykiem-zastosowaniowcem, czyli posiadał dobrą aktualną wiedzę o kierunkach studiowania w XXI w., to bym wybrał ten
sam kierunek studiów, jaki wybrałem w 1954 r., czyli 64 lata temu! Ponieważ, żeby
projektować system informatyczny, trzeba przede wszystkim świetnie znać proces
macierzysty, który się informatyzuje. Tego nie uczą w computer science i w „matematyce – metody numeryczne”, które Pan promuje jako „informatykę” w PTI.
Wiedza informatyczna jest wtórna do wiedzy procesu macierzystego, takiego jak
np. produkcyjny, transportowy, handlowy itp. Dlatego szef projektu SAP zarabia
w USA od 250 000 do 500 000 dolarów, posiadł bowiem wiedzę z dwóch wspomnianych obszarów, a programista w tym projekcie zarabia tylko 50 000 dolarów
(doświadczony, ale z wiedzą z jednej dziedziny). Otóż absolwenci naszego kierunku
są najlepszymi kandydatami na szefów tego typu projektów. Szacuję, że ok. 90%
członków PTI posiada wiedzę z jednego obszaru. I dlatego PTI ma i będzie miało
kłopoty z informatyką zastosowaniową i jej informatykami jak ja. Pan, rzekomy
„informatyk”, nie zna też jej historii, ponieważ w 2018 r. powinniśmy obchodzić
nie 70., a 95. rocznicę jej funkcjonowania w Polsce. Dlatego PTI powinno zmienić
swą misję. Czy powiedział Pan to mgr. Klusce? Na zakończenie spytam Pana i Pana
Prezesa PTI, czy znają Panowie dorobek w zakresie teorii informacji prof. S. Chajtmana, który jest zilustrowany na poniższym modelu (Ryc. 37).
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Ryc. 37. Model informacyjny Targowskiego – Chajtmana procesu zarządzania
(S – substancja, P – wykonawca, T – narzędzia), wykonany na podstawie oryginalnej notacji sformułowanej przez prof. S. Chajtmana (Targowski 2009: 234)
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10. Wpływ koncepcji KSI na rozwój myśli informatycznej
Andrzeja Targowskiego
Rozwój mojej myśli informatycznej wpisuje się w rozwój myśli polskiej i amerykańskiej, tyle że po mojej ucieczce z Polski mój wkład w Polsce jest nieznany. Raz nawet
omawiałem wydanie moich książek przez PTI, ale kolega z towarzystwa powiedział,
że mgr inż. Nowak („historyk” PTI) na to się nie zgodzi.
Architektura KSI, nad którą pracowałem od czasu mojego doktoratu na PW (Warunki optymalizacji SPD w układzie przedsiębiorstwo–centrum, 1969), jest w moich
projektach i publikacjach podstawą moich modeli. W nich zaś centralnym systemem jest INFOSTRADA, która w Ameryce stanowi układ sieci LAN-WAN-GAN-VAN jako computer network layer. Nie chcę zanudzać czytelnika i podam tylko
parę przykładów mych modeli.

Ryc. 38. The generic system architecture of an Enterprise (uniwersalna architektura
przedsiębiorstwa) A. Targowski (2003), Electronic Enterprise: Strategy and Architecture, s. 123. The Computer Networks Layer = INFOSTRADA
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Ryc. 39. The system architecture of the Electronic Global Village as the Global Information Infrastructure (= INFOSTRADA). A. Targowski (2016), Informing and
civilization, s. 100

106

Internet

LAN, RAN, MAN, WAN, GAN, VAN
prywatne sieci tele-komputerowe

PRZEMYSŁ

e-Biznes

ROLNICTWO

eAdministracja

BUDOWNICTWO

e-Edukacja

WYDOBYCIE

e-Zdrowie

TRANSPORT
I INNE

e-Organizacja

e-Uczeń/Student

e-Konsument

e-Obywatel

Polskie
Społeczeństwo
Informacyjne

e-Obcokrajowiec

e-Emeryt

e-Bezrobotny

e-Pacjent

e-Pracownik

e-Polska

Ryc. 40. PSI jako użytkownik e-Polski. (Targowski 2013: 333), gdzie sieci są kontynuacją roli INFOSTRADY
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Ryc. 41. Model Targowskiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w III RP. (Targowski 2018), system ten jest oparty na moim modelu KSI z 1972 r., w którym KSO
była siecią ZETO. Jest to model oparty na Modelu Źródłowym Morawieckiego
(2017). SRP – System Rejestrów Państwowych
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Ryc. 42. Architektura systemów amerykańskiej służby zdrowia (model Targowskiego, wspomagany trzema INFOSTRADAMI)
Projekt zinformatyzowania amerykańskiej służby zdrowia przekazałem Ministerstwu
Zdrowia i MSWiA w roku 2010, ale nigdy nie otrzymałem podziękowania ani jakiejkolwiek oznaki zainteresowania. W 2017 r. przekazałem ten model wiceprezesowi PTI
Januszowi Dorożyńskiemu, na jego prośbę, ale nie doczekałem się żadnego feedbacku. Ogłosiłem go w witrynie PTI i też nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej.
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11. Wpływ koncepcji KSI na rozwój amerykańskiej gospodarki
Prezydent Bill Clinton (1993–2001) pod wpływem rozwoju Internetu wylansował
koncepcję nowej gospodarki (new economy), a wiceprezydent Al Gore wylansował
slogan, że nową gospodarkę rozwija information superhighway. Slogan ten stał się
mocnym paradygmatem w XXI wieku. Wynikał z przetłumaczenia terminu polskiej INFOSTRADY. W czasie zimnej wojny Al Gore był młodym kongresmanem,
członkiem Komisji ds. Wywiadu (Intelligence), której członkowie byli informowani
o tym, co się dzieje za żelazną kurtyną. Wiedział o polskiej INFOSTRADZIE, którą
potem przetłumaczył i spopularyzował w USA. Pisałem na ten temat we wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (2001: 280–282) i książce Historia, teraźniejszość
i przyszłość informatyki (2013: 60, 70, 210–215). Czy jest podobny przykład polskiej
myśli informatycznej, która ma analogiczny wpływ na rozwiązania światowe po
II wojnie światowej?
Dodam, że po zakończeniu pracy w KBI w 1974 r. wyjechałem jako visiting profesor
do Hamilton College w USA. Władze bardzo chętnie zgodziły się na mój wyjazd
z rodziną, ponieważ liczyły, że ja już nie wrócę. Niestety wróciłem w 1975 r. Potem
w 1980 r. wygłosiłem odczyt w Instytucie IBM na Manhattanie dla kilku instruktorów, którzy mnie szkolili w 1974 r. w Nowym Jorku. Przedstawiłem im model KSI.
Potem dowiedziałem się, że IBM „sprzedało” ten model władzom Singapuru. Jak
wiadomo, jest to najlepiej rządzone państwo na świecie, gdzie poziom życia jest
wyższy niż w Australii. Szkoda, że go Polska nie zastosowała, z wyjątkiem PESEL-u.
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12. Wpływ konfliktu PTI na rozwój informatyki w Polsce
1. Praktycznie, z bardzo małymi wyjątkami, członkowie PTI nie uczestniczyli
w planowaniu i realizowaniu programów rozwoju informatyki w PRL i III RP.
Zatem nie mają tzw. credential, aby się o nich krytycznie wypowiadać bez cienia
odpowiedzialności za swe wypowiedzi i ich skutki.
2. Czołowi liderzy późniejszego PTI przyczynili się do:
a. zamknięcia „Programu rozwoju informatyki na lata 1971–1975” i KBI;
b. zastopowania planowanego rozwoju informatyki w PRL w latach 1975–1989,
czyli na 14 długich lat;
c. zniesławienia pioniera i lidera informatyki A. Targowskiego, co pośrednio
spowodowało wyjazd jego i dr. inż. Z. Gackowskiego z PRL do USA (w 1982 r.
PTI odmówiło przyjęcia A. Targowskiego na swego członka, stając się organizacyjną stroną konfliktu).
3. A. Targowski wykształcił w USA ok. 11 000 informatyków, a Z. Gackowski ok.
9000 (przebywał krócej w USA), razem 20 000. Gdyby nie szykany, to ci specjaliści mogliby wykształcić tylu polskich informatyków w oparciu o pionierski projekt KSI i INFOSTRADY i Polska byłaby światowym liderem w tej dziedzinie.
4. Wskutek energicznej polityki wpływowego prezesa PTI prof. W. Turskiego położono w Polsce nacisk na szkolenie i kształcenie programistów, a nie projektantów, podczas gdy w XXI w. programowanie jest wysyłane do Indii.
5. Wskutek niskiego poziomu projektowania aplikacji poziom cyfryzacji lokuje
III RP na trzecim miejscu od końca w UE.
6. W III RP nie oceniło swej roli w czasach PRL i nadal dyskwalifikuje liderów
informatyki z okresu 1970–1974, „złotego okresu informatyki”, a zupełnie przemilcza marazm przez 14 lat (1975–1989).
7. PTI również krytykuje okres w odbudowywaniu informatyki po 1989 r., kiedy
nadzór sprawował z poziomu URM mgr A. Florczyk.
8. Fałszowanie historii informatyki w Polsce na przykładzie KSI i PESEL-u utrwala
wśród młodzieży i specjalistów nieprawdziwy obraz dorobku polskiej informatyki.
9. Mój wielki dorobek wydawniczy po ucieczce do USA jest praktycznie nieznany
w III RP i nieoficjalnie mi wiadomo, że PTI by nie dopuściło do jego popularyzowania.
10. Na początku XXI w. PTI jest praktycznie izolowane od głównego nurtu informatyki w III RP.
11. Żeby nie dopuścić do publikowanych dyskusji na ten temat, PTI nie jest zainteresowane wydawaniem naukowego periodyku. Niesłychane jest, aby tego typu
towarzystwo nie miało swego czasopisma, tylko biuletyn. Wyjątek na świecie.
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13. Wnioski
Mój życiorys upoważnia mnie – jako nestora polskiej informatyki (pracującego
w tej branży od lat 57), który stoi nad grobem i nie szuka żadnych sukcesów w zawodowym życiu, a tylko życzy dobrze polskiej informatyce – do sformułowania
następujących wniosków z nadzieją, że odpowiednie władze państwowe wreszcie
się z nimi zgodzą.
1. Profesorowie P. Bożyk (szef doradców I sekretarza KC PZPR), A. Straszak (sekretarz Komisji ds. Informatyki Biura Politycznego oraz zastępca kierownika
Wydziału Nauki KC PZPR) i W. Turski (UW i IMM) odpowiadają za inspirowanie „naukowe” władz politycznych co do zablokowania rozwoju KSI i INFOSTRADY, które zagrażały dyktaturze PRL. Główni polityczni liderzy, jak np.
F. Szlachcic (sekretarz KC PZPR – nr 2 w PRL), wicepremier i przewodniczący
Komisji Planowania T. Wrzaszczyk oraz minister nauki, szkolnictwa wyższego
i techniki prof. J. Kaczmarek, byli za mocnym rozwojem informatyki i modernizacją PRL. I sekretarz E. Gierek był także prozachodnim liderem i opowiadał się
za modernizacją reżimu Gomułki. Ale owe inspiracje wspomnianych profesorów stawiały ich w trudnej sytuacji wobec tzw. partyjnego betonu, co skończyło
się ich odejściem z polityki i władz PRL.
2. Profesorowie W. Turski (UW i IMM), A. Blikle (cukiernia Blikle i PAN), L. Łukaszewicz (Instytut Matematyczny PAN), J. Kulikowski (PAN), dr A. Mazurkiewicz (IMM) popełnili tzw. przestępstwo zza biurka, doprowadzając swymi rolami, pseudonaukowymi opiniami i książką (Nie samą informatyką), pisanymi na
zamówienie władz, oraz szkalowaniem ówczesnego lidera informatyki A. Targowskiego do zahamowania programów rozwojowych informatyki w latach
1975–1989, na aż 14 lat.
3. Profesorowie A. Straszak, J. Kisielnicki i J. Kulikowski odpowiadają za operacyjne zdemontowanie funkcjonowania KBI i OBRI oraz ZETO-ZOWAR i sieci
ZETO (pomyślanej jako KSO-Krajowa Sieć Obliczeniowa) oraz za zablokowanie
prac nad KSI i INFOSTRADĄ.
4. Profesor J. Kisielnicki, utrzymując obecnie, że jest autorem KSI, które weszło
do realizacji, popełnia plagiat, ponieważ to nie „jego” projekt wszedł do realizacji, a projekt A. Targowskiego z KBI, konsultowany przez min. J. Kaczmarka
i nadzorowany w realizacji przez dr. inż. Z. Gackowskiego. To oni ponieśli za to
karę odsunięcia od informatyki, a J. Kisielnicki rozpoczął błyskotliwą karierę
dyrektora ds. projektowania w IOZ i ZETO-ZOWAR i profesora UW, co byłoby
niemożliwe bez bezpośredniego wsparcia ze strony prof. A. Straszaka (nadzorującego naukę w PRL ze szczebla najwyższego w państwie-Wydziału Nauki KC),
którego został w praktyce zastępcą w Instytucie Organizacji Zarządzania.
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5. Mgr inż. Jerzy Nowak za świadome tuszowanie przestępstw zza biurka wobec
rozwoju informatyki w PRL i oczernianie „złotego okresu informatyki” (1971–
1974) oraz okresu po 1989 r. a także naruszanie dóbr osobistych Andrzeja Targowskiego powinien być wydalony z PTI.
6. Wymaga wyjaśnienia tajna opinia prof. A. Kilińskiego napisana dla Komisji ds.
Informatyki Biura Politycznego, w jakim stopniu zaważyła ona na zatrzymaniu
rozwoju KSI/KSO i INFOSTRADY.
7. Kierownictwo PTI odegrało niechlubną rolę w PRL w zamykaniu ust środowisku informatycznemu od czasu stanu wojennego i tuszowaniu marazmu w informatyce w latach 1981–1989.
8. PTI powinno dokonać rozliczenia za ten niechlubny okres w latach 1981–1989,
w tym powinno odfałszować publikowaną w III RP historię rozwoju informatyki
w Polsce i wycofać z obiegu opracowanie nt. KSI (2017).
9. Jeżeli IPN będzie przygotowywał materiały na ten temat i np. zaangażuje w to
mgr. B. Kluskę z IPN w Łodzi, to trzeba temu młodemu historykowi zapewnić pomoc w osobie doświadczonego specjalisty informatyka i historyka, który
umie prócz historiografii stosować historiozofię, umie nie ulegać sponsoringowi
PTI oraz rozróżniać PRL od III RP.
10. Chodzi tu o to, by ci, którzy żyją, uznali swój błąd w specjalnych oświadczeniach
opublikowanych w prasie informatycznej. A jeśli odmówią, to PTI powinno wydać specjalne oświadczenie. Charakterystycznym jest, że profesorowie Bożyk,
Straszak, Turski i Kulikowski, ukończywszy studia w ZSRR, a Kisielnicki – staż
po SGGW w ZSRR, mogli działać, będąc pod zewnętrznym wpływem, czego
niestety nie da się ustalić.
Mam następujące uwagi do obecnego (2018) prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego:
1. Jest Pan, człowiekiem o świetnym doświadczeniu w cyfryzacji społecznej, w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ gdy będzie kontynuowany dotychczasowy kurs
PTI, to wyizolowanie kierowanego towarzystwa z życia informatycznego III RP
będzie się pogłębiało, ponieważ liderzy towarzystwa są matematykami, którym
bliższy jest computer science aniżeli informatyka zastosowaniowa. To świetnie
widać w dyskusji w Waszej witrynie.
2. PTI powinno zmienić swą misję i nazwę, wybierając z dwóch opcji:
a. PTO – Polskie Towarzystwo Obliczeniowe, nazwa wynikająca z faktu, że
Amerykanie zmienili mylące computer science na computing. Polsce jest potrzebne mocne towarzystwo, które będzie wspierać i intelektualnie rozwijać
szalenie ważną specjalizację oprogramowania maszynowego i numerycznego. Członkowie PTO byliby w swoim żywiole.
b. PTSI – Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego, w którym to
temacie jest Pan świetnym specjalistą i wie, co należy robić. Natomiast człon114

kowie mogliby wyjść z izolacji i być przydatnymi, a nawet ważnymi. Gdybyście obrali tę opcję, to dochód z wydania moich książek amerykańskich po
polsku przeznaczyłbym dla wsparcia tego towarzystwa.
3. Powinien Pan spowodować poprzez reorganizację osobową zmianę polityki
propagowania pozytywnych osiągnięć polskiej informatyki. Tym samym zabronić dyskwalifikowania prawdziwych osiągnięć i tuszowania celowych, bo
politycznie motywowanych, porażek.

***
Oczywiście jako doświadczony działacz społeczny i informatyczny nie mam dużej
nadziei, że te wnioski zostaną zrealizowane obecnie przez Pana Prezesa. W każdym
razie będą dostępne w sieci i bibliotekach, a także we właściwych urzędach oraz
redakcjach dla moich następców, gdy się porwą jak ja na coś tak koniecznego, ale
niewykonalnego z uwagi na istniejącą tylko z nazwy etykę i przewagę złego nad
dobrym. Obym się mylił.

***
W załączniku 7. Podałem przykład prognozowania jakie stosowaliśmy w KBI 46
lat temu.
W załączniku 8. podałem wersję roboczą mojego referatu na Kongres Nauki
w 1973 r., który został zastopowany przez Komitet Informatyki PAN i zastąpiony
referatem rosyjskiego prof. W. Głuszkowa. Była w nim INFOSTRADA – wróg totalitaryzmu. Mój referat i cały numer INFORMATYKI wskazują na poziom wiedzy
informatycznej, jaką moje środowisko reprezentowało 46 lat temu. Czy jest teraz
lepiej?
W złączniku 10. podałem nie tyle mój życiorys, co wpływ II wojny światowej i niepodległościowej mojej rodziny oraz środowiska na moją postawę w polskiej informatyce.
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Załącznik 1

ANDRZEJ TARGOWSKI

andrew.targowski@wmich.edu

12515 Osprey Ln. #2, Los Angeles, CA 90094-3205 | TELEFON USA 310-751-6664 |

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Dot. rozwoju informatyki w Polsce

Jesień, 2018

Szanowny Panie Premierze,
ośmielam się pisać do Pana z uwagi na to, że informatyka w Polsce nie rozwija się
dobrze, o czym świadczy trzecie od końca miejsce w rankingu UE. Jako współautor trzech programów rozwoju ETO/informatyki (1961, 1971, 2008) i ten, który wylansował termin „informatyka” w Polsce (Informatyka, klucz do dobrobytu,
PIW, 1971), mam nie tylko kwalifikacje, ale również niejako „prawo”, by nadal
komentować sprawy rozwoju tej dziedziny. (Z PRL uciekłem, ponieważ nie było
dla mnie miejsca w informatyce).
Problem informatyki wynika z nierozliczenia za sabotaż tej dziedziny w PRL
i z obecnego fałszowania historii jej rozwoju w Polsce w duchu ukrycia przestępstw zza biurka, jakie miały miejsce w tamtym okresie. Traktuje o tym załączona książka mojego autorstwa (chyba już 47.): Rozwój KSI i PESEL-u. Polemika
z historiografią PTI. A wynikiem tego jest m.in. funkcjonowanie TRZECH towarzystw informatycznych, których oddziaływanie na sprawy rozwojowe informatyki
w Polsce nadal jest minimalne.
Sprawa pracowników PESEL-u wymaga załatwienia zgodnie z logiką i prawdą
oraz sprawiedliwością. Przypomnę, że w PRL nie było hasła „Im gorzej, tym lepiej”. Dla nas, uczciwych patriotów, to była nadal Polska, którą rozwijaliśmy zgodnie z etyką zawodową i potrzebami społeczeństwa, z czego korzysta obecnie 480
systemów w III RP. PRL to była nasza ojczyzna, innej nie mieliśmy. To jest najważniejszy system informatyczny w Polsce obecnie. Dla mnie praca w tym czasie
przypominała chodzenie po linie. Nie karze się konstruktorów i producentów samochodów, które zostały wykorzystane w zamachach terrorystycznych w Berlinie
i Nicei. Polsce jest niepotrzebny kolejny „Strasbourg” w tak oczywistej sprawie.
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Występuję z prośbą o spowodowanie, by państwowe organy do tego powołane zajęły się na poważnie poruszonymi tu sprawami, ponieważ IPN w Łodzi utrwala
fałszywą historię rozwoju informatyki w Polsce. Nie rozróżnia bowiem m.in. PRL
od III RP. Jeśli nie nastąpi etyczna – a co za tym idzie – i fachowa odbudowa środowiska informatycznego, to stan spraw w tej dziedzinie, a także w gospodarce, nie
ulegnie poprawie.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Targowski
(-) Andrzej Targowski, Professor Emeritus Western Michigan University (1980–2017)
Członek Państwowej Rady Informatyki (1972–1974), Główny Projektant PESEL-u (1972–1974).
Współorganizator sieci ZETO, koncepcjonista projektu KSI opartego na INFOSTRADZIE
Autor trzech wydań książki Wizja Polski i innych książek na temat Polski w pozainformatycznym kontekście
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944. Honorowy Prezes Stowarzyszenia
PESEL

PS. Kiedyś miałem przyjemność dyskutować z Pana Ojcem Kornelem Morawieckim w Ann Arbor (USA), a mój zięć „Major” W. Frydrych wygrał długi proces ze znanym Panu miastem Wrocław.
List ten znajduje się w książce, aby temat nie zginął w gąszczu innych „ważniejszych” problemów.
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Załącznik 2

ANDRZEJ TARGOWSKI

andrew.targowski@wmich.edu

12515 Osprey Ln. #2, Los Angeles, CA 90094-3205 | TELEFON USA 310-751-6664 |

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
Dot. rozwoju informatyki w Polsce

Jesień, 2018

Szanowny Panie Ministrze,
piszę do Pana z uwagi na to, że informatyka w Polsce nie rozwija się dobrze,
o czym świadczy trzecie od końca miejsce w rankingu UE. Jako nestor polskiej
informatyki, a w szczególności współautor trzech programów rozwoju ETO/informatyki (1961, 1971, 2008) i ten, który wylansował termin „informatyka” w Polsce (Informatyka, klucz do dobrobytu, PIW, 1971), mam nie tylko kwalifikacje,
ale również niejako „prawo”, by nadal komentować sprawy rozwoju tej dziedziny.
(Z PRL uciekłem, ponieważ nie było dla mnie miejsca w informatyce).
Problem informatyki wynika z nierozliczenia za sabotaż tej dziedziny w PRL
i z obecnego fałszowania historii jej rozwoju w Polsce w duchu ukrycia przestępstw zza biurka, jakie miały miejsce w tamtym okresie. Traktuje o tym załączona książka mojego autorstwa (chyba już 47.): Rozwój KSI i PESEL-u. Polemika
z historiografią PTI. A wynikiem tego jest m.in. funkcjonowanie TRZECH towarzystw informatycznych, których oddziaływanie na sprawy rozwojowe informatyki
w Polsce nadal jest minimalne.
Żaden z byłych i obecnych liderów PTI nie brał udziału w opracowaniu żadnego
planu rozwoju ETO/informatyki w Polsce ani w realizacji jednego z jego pilotowych projektów, przez co nie może oceniać tego typu spraw. Nie wie bowiem, jak
tego typu sprawy są skomplikowane i jak one przebiegały. Myślę, że Pan wkrótce
sam się o tym przekona. PTI nie ma ponadto tzw. wiarygodności w wypowiadaniu
się w imieniu całej dziedziny informatyki. Popełniając błędy czy nawet zamierzone
fałszerstwa, w tym organizując obchody 75. rocznicy informatyki w Polsce, podczas gdy jest to w 2018 r. rocznica 95.
Prócz publikacji PTI i wpisów na blogu towarzystwa fałszujących historię rozwoju informatyki w Polsce zarzucam PTI poniżanie i szydzenie z dorobku „złotego
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okresu informatyki” (1971–1974) oraz zupełne przemilczanie czarnego stanu, jaki
potem miał miejsce w latach 1975–1989, czyli aż przez 14 lat, kiedy to liderzy późniejszego PTI i krytycy KBI doszli do głosu. Fakty te uniemożliwiają korzystanie z dorobku planowania rozwoju informatyki, który sprawdził się na świecie. Polecam Panu książkę Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki (2013:
298–362), w której na 64 stronach podałem program rozwoju na lata 2013–2018.
Metodologicznie jest nadal aktualny. Niestety ówczesny zleceniodawca polecił
program ten ograniczyć do ogólnych stwierdzeń.
Sprawa pracowników PESEL-u wymaga załatwienia zgodnie z logiką i prawdą
oraz sprawiedliwością. System ten jest wykorzystywany w 480 systemach w III RP.
Tj. najważniejszy system w III RP.. Przypomnę, że w PRL nie było hasła „Im gorzej, tym lepiej”. Dla mnie praca w tym czasie przypominała chodzenie po linie.
Jeżeli sugestie podane w załączonej książce-polemice nie zostaną zrealizowane,
nie wróżę polepszenia sytuacji informatyki w Polsce. Życzę Panu sukcesów na nowym stanowisku. Gdyby Pan miał jakieś pytania, to proszę do mnie zatelefonować.
Mieszkam w tzw. Silicom Beach w Kalifornii.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Targowski
(-) Andrzej Targowski, Professor Emeritus Western Michigan University (1980–2017)
Członek Państwowej Rady Informatyki (1972–1974), Główny Projektant PESEL-u (1972–1974).
Współorganizator sieci ZETO, koncepcjonistą projektu KSI opartego na INFOSTRADZIE
B. Zastępca Dyrektora Generalnego KBI (1971–1974), Honorowy Prezes Stowarzyszenia PESEL
Autor trzech wydań książki Wizja Polski i innych książek na temat Polski w pozainformatycznym kontekście
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944

List ten znajduje się w książce, aby temat nie zginął w gąszczu innych „ważniejszych” problemów.
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ANDRZEJ TARGOWSKI

andrew.targowski@wmich.edu

12515 Osprey Ln. #2, Los Angeles, CA 90094-3205 | TELEFON USA 310-751-6664 |

Włodzimierz Marciński, Prezes PTI
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa
Dot. rozwoju informatyki w Polsce

Jesień, 2018

Szanowny Panie Prezesie,
piszę do Pana z uwagi na to, że informatyka w Polsce nie rozwija się dobrze,
o czym świadczy trzecie od końca miejsce w rankingu UE. Jako nestor polskiej
informatyki, a w szczególności współautor trzech programów rozwoju ETO/informatyki (1961, 1971, 2008) i ten, który wylansował termin „informatyka” w Polsce (Informatyka, klucz do dobrobytu, PIW, 1971), mam nie tylko kwalifikacje,
ale również niejako „prawo”, by nadal komentować sprawy rozwoju tej dziedziny.
(Z PRL uciekłem, ponieważ nie było dla mnie miejsca w informatyce).
Problem informatyki wynika z nierozliczenia za sabotaż tej dziedziny w PRL
i z obecnego fałszowania historii jej rozwoju w Polsce w duchu ukrycia przestępstw zza biurka, jakie miały miejsce w tamtym okresie. Traktuje o tym załączona książka mojego autorstwa (chyba już 47.): Rozwój KSI i PESEL-u. Polemika
z historiografią PTI. A wynikiem tego jest m.in. funkcjonowanie TRZECH towarzystw informatycznych, których oddziaływanie na sprawy rozwojowe informatyki
w Polsce nadal jest minimalne.
Prócz publikacji PTI i wpisów na blogu towarzystwa fałszujących historię rozwoju informatyki w Polsce zarzucam PTI poniżanie i szydzenie z dorobku „złotego
okresu informatyki” (1971–1974) oraz zupełne przemilczanie czarnego stanu, jaki
potem miał miejsce w latach 1975–1989, czyli aż przez 14 lat, kiedy to liderzy
późniejszego PTI i krytycy KBI doszli do głosu. Z Pana CV wynika, że od 1972 r.
zajmował się Pan zastosowaniami informatyki w administracji, czyli musi Pan dobrze pamiętać, jak było wówczas naprawdę. Ze względów koniunkturalnych Pan
milczy. Jeżeli wymieniony okres nie jest tak dobrym okresem, to który nim jest
Pana Prezesa zdaniem?
Żaden z byłych i obecnych liderów PTI nie brał udziału w opracowaniu żadnego
planu rozwoju ETO/informatyki w Polsce ani w realizacji jednego z jego pilotowych projektów, przez co nie może oceniać tego typu spraw. Nie wie bowiem,
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jak tego typu sprawy są skomplikowane i jak one przebiegały. Więcej, PTI nie ma
tzw. wiarygodności w wypowiadaniu się w imieniu całej dziedziny informatyki.
Popełniając błędy czy nawet zamierzone fałszerstwa, w tym organizując obchody
75. rocznicy informatyki w Polsce, podczas gdy jest to w 2018 r. rocznica 95. Także
nie wypowiedział się Pan Prezes w obronie skrzywdzonych pracowników systemu
PESEL. A system ten jest obecnie wykorzystywany w 480 innych systemach i jest
najważniejszym systemem w III RP. W książce podałem Panu propozycję, jak zachować twarz i wyjść z obecnej sytuacji całkowitego zmarginalizowania PTI. Jeśli
nadal zastosuje Pan strategię nieetycznego przemilczania i nierozliczenia okresu
z PRL, to PTI nie ma szans na porzucenie obecnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Targowski
(-) Andrzej Targowski, Professor Emeritus Western Michigan University (1980–2017)
Członek Państwowej Rady Informatyki (1972–1974), Główny Projektant PESEL-u (1972–1974).
Współorganizator sieci ZETO, koncepcjonista projektu KSI opartego na INFOSTRADZIE
B. Zastępca Dyrektora Generalnego KBI (1971–1974)
Honorowy Prezes Stowarzyszenia PESEL
Autor trzech wydań książki Wizja Polski i innych książek na temat Polski w pozainformatycznym kontekście
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944

List ten znajduje się w książce, aby temat nie zginął w gąszczu innych „ważniejszych” problemów PTI i by Pańska rola w poruszanym zakresie nie została zapomniana.
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Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
Dot. rozwoju informatyki w Polsce

Jesień, 2018

Szanowny Panie Wicepremierze i Ministrze,
piszę do Pana z uwagi na to, że informatyka w Polsce nie rozwija się dobrze,
o czym świadczy trzecie od końca miejsce w rankingu UE. Jako nestor polskiej
informatyki, a w szczególności współautor trzech programów rozwoju ETO/informatyki (1961, 1971, 2008) i ten, który wylansował termin „informatyka” w Polsce (Informatyka, klucz do dobrobytu, PIW, 1971), mam nie tylko kwalifikacje,
ale również niejako „prawo”, by nadal komentować sprawy rozwoju tej dziedziny.
(Z PRL uciekłem, ponieważ nie było dla mnie miejsca w informatyce).
Problem informatyki wynika z nierozliczenia za sabotaż tej dziedziny w PRL
i z obecnego fałszowania historii jej rozwoju w Polsce w duchu ukrycia przestępstw zza biurka, jakie miały miejsce w tamtym okresie. Traktuje o tym załączona książka mojego autorstwa (chyba już 47.): Rozwój KSI i PESEL-u. Polemika
z historiografią PTI. A wynikiem tego jest m.in. funkcjonowanie TRZECH towarzystw informatycznych, których oddziaływanie na sprawy rozwojowe informatyki
w Polsce nadal jest minimalne.
Prócz publikacji PTI i wpisów na blogu towarzystwa fałszujących historię rozwoju informatyki w Polsce zarzucam PTI poniżanie i szydzenie z dorobku „złotego
okresu informatyki” (1971–1974) oraz zupełne przemilczanie czarnego stanu, jaki
potem miał miejsce w latach 1975–1989, czyli aż przez 14 lat, kiedy to liderzy
późniejszego PTI i krytycy KBI doszli do głosu. Fakty te uniemożliwiają korzystanie z dorobku planowania rozwoju informatyki, który sprawdził się na
świecie.
Sprawa pracowników PESEL-u wymaga załatwienia zgodnie z logiką i prawdą
oraz sprawiedliwością. Przypomnę, że w PRL nie było hasła „Im gorzej, tym le131

piej”. Dla nas, uczciwych patriotów, to była nadal Polska, którą rozwijaliśmy zgodnie z etyką zawodową i potrzebami społeczeństwa, z czego korzysta obecnie III RP.
Dla mnie praca w tym czasie przypominała chodzenie po linie.
Jeżeli sugestie podane w załączonej książce-polemice nie zostaną zrealizowane,
nie wróżę polepszenia sytuacji informatyki w Polsce.
Piszę ten list do Pana nie w sprawie interwencji, a w sprawie uaktualnienia sprawy
etyki w nauce, czego potrzebę moje opracowanie dobitnie wykazuje.
Życzę Panu, Panie Wicepremierze i Ministrze, sukcesów na tym trudnym stanowisku.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Targowski
(-) Andrzej Targowski, Professor Emeritus Western Michigan University (1980–2017)
Członek Państwowej Rady Informatyki (1972–1974), Główny Projektant PESEL-u (1972–1974).
Współorganizator sieci ZETO, koncepcjonista projektu KSI opartego na INFOSTRADZIE
B. Zastępca Dyrektora Generalnego KBI (1971–1974), Honorowy Prezes Stowarzyszenia PESEL
Autor trzech wydań książki Wizja Polski i innych książek na temat Polski w pozainformatycznym kontekście
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944

List ten znajduje się w książce, aby temat nie zginął w gąszczu innych „ważniejszych” problemów.
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Prof. Jan Szmidt, JM Rektor PW
Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 104,
00-661 Warszawa
Szanowny Panie Rektorze
Piszę do Pana Rektora jako absolwent pierwszego rzutu studentów, (było nas
czworo) pierwszego w Polsce programu typu MIS w latach 1958–60. W którym
m.in. obroniłem publicznie pracę magisterską nt. kompleksowych zastosowań maszyn liczących w przedsiębiorstwie RAWAR-T1, ze szczególnym uwzględnieniem
systemu BOMP. Ten ostatni system do dzisiaj jest moim unikalną specjalnością
na amerykańskim uniwersytecie, liczącym 25,000 studentów i 1000 profesorów
w przemysłowym stanie Michigan.
Piszę, załączając książkę ROZWÓJ KIS i PESEL, Polemika z PTI, w której udokumentowałem, że niektórzy pracownicy albo absolwenci PW odgrywali i nadal
odgrywają nietyczną rolę w ocenach rozwoju informatyki w PRL i w III RP. Ze
smutkiem to stwierdzam i niestety nie czekam na żadną sprawiedliwość i etykę
zawodową, która nawet w kołach naukowych jest w Polsce na papierze.
Przy okazji stwierdzę, że w latach 1960-tych w środowisku Wydziału MT – Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny narodziły się idee informatyki (jej definicja), trzy
pierwsze programy rozwojowe informatyki (1961, 1971, 2008), systemy zastosowań jak PESEL czy KSI albo INFOSTRADA oraz z tego ośrodka wyszli przyszli liderzy Polski informatyki zastosowaniowej, którzy realizowali jej projekty
w praktyce od szczebli projektantów, poprzez szefów dużych ośrodków obliczeniowych w przemyśle i ZETO aż po szczebel wicepremiera i szefa gospodarki
(są wymienieni z nazwiska w załączonej książce). Po niechlubnym usunięciu prof.
S. Chajtmana z PW w 1968 r. ośrodek ten został wielokrotnie „zreorganizowany,”
a praktycznie zniszczony. I to m.in. opiniami (dostępne via IPN) idącymi (do dzisiaj) z innego pionierskiego centrum informatyki technicznej PW, który Pan Rektor
świetnie zna.
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W rezultacie m.in. wskutek opisanej polityki obecnie w III RP zastosowania informatyki publicznej znajdują się na 3-cim miejscu od końca w UE, w Polsce nie
produkuje się komputerów, a na rynku firmy oprogramowaniowe w 85% są filiami
firm zagranicznych. Natomiast polskim realizatorom systemu PESEL, który ma
zastosowanie w 480 obecnych systemach III RP – obniżono emerytury do 1000
złotych. Nikt ze środowiska informatycznego ani naukowego nie protestuje w tej
sprawie.
Proszę z laski swojej skierować mój list do sekcji historycznej PW, bo cóż innego
można się spodziewać?
Z wyrazami szacunku

Andrzej Targowski
(-) Prof. Dr. Tenured inż. Andrzej Targowski,
Professor Emeritus at Western Michigan University (1980-2017)
Zagraniczny Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce
Honorowy Prezes Stowarzyszenia PESEL, pierwszy Gł. Projektant 1972-74.
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944

Do wiadomości:
Prof. dr hab. Inż. K. Santarek, Politechnika Warszawska,
Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 85, pok. NT 229
Mgr inż. Tadeusz Namedyński, Koło Absolwentów PW,
tadeusz.namedynski@gmail.com
List ten znajduje się w książce, aby temat nie zginął w gąszczu innych „ważniejszych” problemów i był przedmiotem dalszych historycznych konkluzji.
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Załącznik 10
Andrzej Targowski
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania Warszawskiego 1944

Jak postpowstańczy syndrom
wpłynął na moje życie, w tym na informatykę, od 1944 r.?
Wprowadzenie – Co nie zabija to hartuje
Niniejsze opracowanie nie jest moim rozszerzonym życiorysem. Zainteresowany tym
tematem czytelnik może zapoznać się z książkami, takimi jak: Informatyka bez złudzeń
– wspomnienia (2001), Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki (2013), Dzieci
’44 (2014) i The History, Present State and Future of the Information Technology (2016) –
ta ostatnia z rozdziałem pt. Targowski Gate, którego nie chciano wydać w III RP.

Ryc. 1. Autor z Matką Haliną (łączniczką AK) w 1943/1944 r., Ojciec Stanisław
(prawnik i dyplomata) zamordowany w Mittelbau-Dora za sabotowanie produkcji
V2 oraz autor obecnie – w 2017 r.
W opracowaniu niniejszym zastanawiam się, jak Powstanie 1944 wpłynęło na mój
los. Zwłaszcza że mam mocne wspomnienia z niego, wyszedłem bowiem spod trupów egzekucji przy ul. Madalińskiego i Kazimierzowskiej, 21 sierpnia, kiedy to jeszcze obowiązywał rozkaz Himmlera zabijania dzieci i kobiet. Potem rozkaz ten dowódca wojsk niemieckich – Erich von dem Bach-Zelewski – ograniczył do zabijania
tylko mężczyzn.
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Ryc. 2. Jestem jedynym żyjącym z egzekucji 21 sierpnia 1944 r. przy ul. Madalińskiego, koło rogu z ul. Kazimierzowską na Mokotowie w Warszawie
W Powstaniu 1944 moja Mama Halina z Krzyżańskich Targowska, łączniczka AK,
otrzymała 14 ciężkich ran, a mój Tata Stanisław został powieszony za udział w sabotażu produkcji V2 w obozie Mittelbau-Dora w Nordhausen (koło Lipska) w marcu
1945 r. Trudno zatem o bardziej tragiczny życiorys, gdyby bowiem nie cud, to nie
wyszedłbym spod trupów i zostałbym spalony w to upalne lato. Moja więc „pozycja
wyjściowa” do życia po Powstaniu była najniższa z najniższych. I dlatego postanowiłem wypowiedzieć się co do dalszego mojego losu. A myślę, że jest interesujący
i służy pewnymi uniwersalnymi spostrzeżeniami.
Metoda podejścia do osądu mojego postpowstaniowego losu
Może Arystoteles (384–322 p.n.e.) miał rację, że jeśli ludzie nie znają celu swojego
życia, to nie mogą podejmować mądrych decyzji. Choć w jego czasach życie ludzkie było mniej skomplikowane niż jest obecnie, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej.
Około 2400 lat temu celem człowieka było dożyć do następnego dnia, mieć coś do
zjedzenia i nie dać się zabić albo nie dać się pojmać, by nie zostać niewolnikiem.
Wówczas przeciętna długość życia wynosiła około 25 lat.
Jako dziecko żyłem, podobnie jak Grecy 2400 lat temu, tak, aby jako tako dożyć do
jutra. Ale już od 1954 r., kiedy zostałem studentem Politechniki Warszawskiej, starałem się świadomie kierować swym losem. Po ucieczce z PRL w 1980 r. zacząłem
zastanawiać się nad swoim losem i losem innych polskich emigrantów. Wszyscy
byliśmy ofiarami naszej tragicznej polskiej historii. Dlaczego? Ponieważ naszym
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politycznym liderom brakowało mądrych decyzji w krytycznych momentach Polski. W rezultacie zająłem się opracowaniem teorii mądrości, czego wynikiem było
opublikowanie pięciu książek na ten temat. Oczywiście przygotowałem hierarchię
celów życia człowieka, umieszczając ją następnie w wymienionych książkach.
Dlatego w niniejszej syntezie mojego życia po PW 1944 posłużę się kryteriami celów życia opracowanymi w tych książkach (zob. ryc. 3).

Ryc. 3. Hierarchia celów człowieka [A. Targowski (2017), Moc Mądrości, o idei do
wartości, Gdańsk: WPG]
Życie mądre po PW w 1944 r.
Przeżyłem, wraz z Mamą Haliną, Powstanie cudem. Dzięki siostrom niepokalankom uszliśmy cało z okresu po Powstaniu w Szymanowie, około 40 km na zachód
od Warszawy. Aczkolwiek jeszcze raz przyszło nam przeżyć bitwę między Niemcami a Rosjanami w pobliżu siedziby Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia
NMP. Siostry udzieliły gościny kilkudziesięciu (a może i więcej) rodzinom. Stwarzały poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim nie musieliśmy martwić się o jedzenie i nocleg, ja zaś także o naukę.
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Ryc. 4. Gdyby nie gościna u sióstr niepokalanek w Szymanowie po wyjeździe z siostrami ciężarówką z niemieckim szoferem (cud?) z Warszawy w 1944 r. (z ul. Rakowieckiej), chyba bym nie przetrwał tej hekatomby
Pierwszej potrzeby życia mądrego doznałem jako chłopak siedmioipółletni, kiedy
siostry powiedziały mi, że Polską będą rządzić Sowieci, czyli komuniści (ci, co opodal wygrali bitwę z Niemcami, jakby więc namacalnie wiedziałem, o co chodzi), i nie
wiadomo, czy pozwolą na funkcjonowanie zakonów i kościołów. Dlatego „Jędruś” będzie musiał wziąć pierwszą komunię świętą jak najszybciej, póki nie jest zabroniona.
Wziąłem ją przed siostrą Sapiehą, przeoryszą, co było najwyższym wyróżnieniem,
a potem mieliśmy z Mamą uroczysty obiad. Wiedziałem, że to jest mądra decyzja.
Odkąd zostaliśmy z Mamą ostrzeżeni przed Sowietami, zaczęliśmy działać z rozwagą,
czyli mądrze. Mama zaczęła leczyć swych 14 ran z Powstania i spędziła około dwóch
lat w różnych szpitalach, a ja w różnych miejscach u życzliwych rodzin, a nawet raz
w ochronce dla sierot. Moim wówczas celem było przetrwać mądrze do jutra.
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Może wówczas posługiwałem się terminem „sprytnie”. Aczkolwiek słowo „mądrze” już w naszej rodzinie funkcjonowało. Wiedziałem bowiem, że mój Tata Stanisław zachował się niemądrze i dał się powiesić Niemcom na publicznej egzekucji
w kwietniu 1945 r. (na trzy dni przed oswobodzeniem obozu) za sabotowanie produkcji rakiet V2, w obozie Mittelbau-Dora (nr III335) w górach Harz. Z funkcjonującej, o dziwo, stale – mimo ciężkiej wojny i Powstania – poczty wiedział, że przeżyliśmy Powstanie i jako doświadczony więzień obozów koncentracyjnych (Pawiak,
Oświęcim – nr 31332, Gross-Rosen – nr 8424) powinien mądrze siedzieć cicho do
końca wojny, a nie ryzykować swe życie, wiedząc, że Żona i Syn przeżyli tę hekatombę. Pierwszy raz – znów chyba cudem – wyszliśmy z Mamą z gestapo w 1940 r. przy
osławionej ul. Szucha po widzeniu z Ojcem, którego Niemcy chcieli zmiękczyć, by
wydał swych współkolegów z podziemia. Nie wydał.
Co do Mamy, to żyjąc w ciągłym napięciu podczas okupacji, wpadła w nałóg stałego
palenia papierosów. Paliła jeden za drugim. Średnio trzy paczki dziennie. (Umarła
na respiratorze płuc w 1975 r. w wojskowym szpitalu na Szaserów, gdzie dyżurny
lekarz oniemiał, gdy zobaczył zagojone, ale widoczne rany Mamy). Kiedy tylko mogłem, chowałem Mamie papierosy, ponieważ wiedziałem, że niszczą Jej zdrowie.
Z tego złego przykładu wyciągnąłem wniosek dla siebie, a mianowicie w swoim życiu nigdy nie wypaliłem ani jednego papierosa.
Do wymienionych przykładów naszego raczej kiepskiego losu dochodzi sprawa wywiezienia moich dziadków po kądzieli – Marii i Andrzeja Krzyżańskich z majątku
na Podolu – do okrutnego gułagu na Wyspach Sołowieckich po rewolucji bolszewickiej w 1917 r.
Jak z tych dowodów wynika, już jako dziecko zetknąłem się z pojęciem mądrego
życia. Niestety wynikającego z przykładów życia niemądrego. Dlatego kiedy spotkały mnie ostre szykany w Polsce po 1974 r., postanowiłem wyprowadzić (jak Mojżesz Żydów z Egiptu) swoją najbliższą rodzinę z PRL do Ameryki. Udało mi się to
w styczniu 1980 r. To znaczy pół roku przed powstaniem Solidarności w sierpniu
1980 r. Moja zatem ucieczka z PRL nie wynikała z prześladowań działaczy Solidarności, ale była zaplanowanym z rozwagą przedsięwzięciem.
Życie w pokoju
Czarna reakcja. W dniu 9 maja 1945 r. skończyła się oficjalnie II wojna światowa.
Polska transformowała się w PRL, czyli Polską Rzeczpospolitą Ludową. Niby trwał
pokój. Ale walki teraz prowadzili tzw. żołnierze wyklęci z Ludowym Wojskiem Polskim. Nasz, tzn. Mamy i mój, klimat konspiracyjny z czasów okupacji trwał nadal.
Mama, ciężko ranna w PW, nie ujawniła swej przynależności do AK – jak większość jej członków. Bano się prześladowań, procesów i skazań oraz wywózek na
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Syberię. Kiedy władze ogłosiły „amnestię” (dla członków antyniemieckiego podziemia), Mama za karę późnego ujawnienia się dostała rentę inwalidy wojennego
(85% niezdolności do pracy) w wysokości 182 zł na miesiąc, czyli niecałych dwóch
dolarów po cenie czarnorynkowej. Dopiero gdy Edward Gierek doszedł do władzy
w grudniu 1970 r., renta (z tzw. starego portfela) została podwyższona do 2500 zł.
Nie napawało to nas entuzjazmem do władzy ludowej.
Żyliśmy w środowisku tzw. inteligencji pracującej (czyli ziemiaństwa bez ziemi),
które wówczas nazywano czarną reakcją, a Milanówek był polskim „Londynem”.
Mama całymi dniami słuchała Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki, co można
było łatwo zauważyć po licznych kreskach z atramentu na skali radia, oznaczających
fale nadawanych audycji. Życie towarzyskie było nawet intensywne. Liczne imieniny były powodem do spotkań i krytycznej oceny sytuacji w kraju. Wśród znajomych
byli ludzie, którzy przeżyli obozy koncentracyjne (jak pan Janek, który nie miał palców u dłoni, bo zamarzły mu w marszu z obozu do obozu w 1945 r.). Inny filar
brydża (często u nas granego) – Gleb Pulewicz – skończył „szkołę paziów” na dworze cara, był synem rosyjskiego białego generała, ożeniony po wojnie z ciocią Lulą
Tokarzewską, gdy jej mąż rotmistrz Wiluś nie wrócił z Katynia. Wciąż żałowano
jego brata biskupa Mariana Tokarzewskiego, kapelana marszałka Piłsudskiego od
1920 r., a od 1922 r. kapelana prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Według
niepotwierdzonej relacji zginął w 1941 r., zepchnięty przez sowieckiego konwojenta do dołu z wapnem jako niezdolny do dalszego marszu. Mama natomiast lubiła
spędzać czas albo wśród koleżanek szkolnych z Kijowa – Ireny, Haliny i Barbary
Fedeckich, albo wśród atrakcyjnych jak ona wdów (kuzynek Ojca) – Zofii Pankratz,
wdowy po pilocie Wilhelmie von Pankratz, który zginął w bitwie z Luftwaffe o Anglię w 1940 r., i Jadzi Kamieńskiej, której mąż Piotr – także pilot (wyszkolił większość polskich orłów), szef Wydziału Lotnictwa KG AK – zginął od kuli snajpera
w Powstaniu Warszawskim przy naszej ul. Kazimierzowskiej na Mokotowie.
Podziemie ciągle obecne. Spotykaliśmy się nieraz u mojego Ojca Chrzestnego płk.
Lubosława Krzeszowskiego (w jego mieszkaniu przy ul. Emilii Plater). Był dowódcą
operacyjnym udanego Powstania AK w lipcu 1944 r. w Wilnie i szefem sztabu gen.
Aleksandra Wilka-Krzyżanowskiego, dowódcy Okręgu Wileńskiego. Dziś zarzuca
mu się ugodę z sowieckim dowództwem, uważał bowiem, podobnie jak gen. Władysław Sikorski1, że wejście Sowietów do Polski jest faktem i trzeba się do tego jakoś
dostosować. Przeżył, nie wywieziono go na Sybir jak innych AK-owców z Wilna, ale
kariery w wojsku w PRL nie zrobił. Został wykładowcą teorii strzału (był artylerzy1
Uważam, że to Sowieci zorganizowali zamach na gen. Sikorskiego w Gibraltarze, ponieważ chciał
on współpracy z ZSRR, a Sowieci już mieli przygotowany rząd PKWN i nie chcieli jego połączenia
z rządem londyńskim. Był dla Sowietów niewygodny, wręcz zbędny. Natomiast dla Anglików był
niewygodny, ponieważ za dużo mówił o zbrodni w Katyniu. Churchill chciał, by mówił o tym po
wojnie, a nie gdy jeszcze trwała, to bowiem mogło skomplikować udział Sowietów w tej wojnie.
Dlatego nadal, pomimo upływu ustawowych 50 lat, trzymają archiwa z tego okresu jako tajne.
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stą) w studium wojskowym Politechniki Warszawskiej – raz miałem przyjemność
być jego słuchaczem. Odmówił innych stanowisk.
W naszym mieszkaniu przy alei Szucha mieszkała z nami Zofia Sokołowska (była
więźniarka Ravensbrück), siostra mjr. Sokołowskiego zamordowanego w PRL za
udział w zrzeszeniu Wolność i Niepodległość (WiN). A z założycielem WiN i byłym delegatem Sił Zbrojnych na Kraj rządu londyńskiego w 1945 r. – płk. Janem
Rzepeckim (skazanym na 10 lat więzienia w PRL i ułaskawionym) – spotykaliśmy
się z Mamą u Jej kuzynki Heleny Suchowieckiej (córki płk. Stanisława Suchowieckiego, jednego z dowódców WP w wojnie z Sowietami w 1920 r.), która przyjaźniła
się z dr Pronaszkową, partnerką płk. Rzepeckiego. Innym razem spotykaliśmy się
z przyjaciółką Mamy Ireną Michowską, żoną ppłk. pilota Michowskiego, bohatera
walk powietrznych o Anglię w 1940 r., który po powrocie do Polski został oskarżony
w głośnym procesie lotników i skazany, a wyrok śmierci został wykonany. Potem,
po latach, widywałem jego przyjaciela kpt. Stanisława Skalskiego, asa ówczesnej bitwy o Anglię (jego wyrok śmierci nie został wykonany wskutek interwencji królowej
Elżbiety), kiedy on starał się o rękę córki kolegi – pięknej Danki Michowskiej (Kulczyńskiej po późniejszym mężu), która swe lata dziewczęce spędziła ze swą Mamą
w Oświęcimiu.
Natomiast nie miałem kontaktu z moim przyrodnim bratem Bogdanem Korsakiem,
który ukończył wojnę w stopniu kapitana British Royal Navy (co odpowiada stopniowi pułkownika w piechocie), a którego po powrocie z Anglii nie przyjęto do Polskiej Marynarki Wojennej. W zamian dano mu pracę pilota w Stoczni Gdańskiej na
pięciometrowej łódce holującej części między nabrzeżami stoczni. Nie wytrzymał
takiego dyshonoru i szybko uciekł z Polski do Indonezji, gdzie został profesorem
nawigacji w Naval Academy. Raz nawet był dowódcą całej indonezyjskiej floty, zaraz
po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości, kiedy wybuchła wojna z Malezją o jakąś
wyspę, a nikt ze świeżo upieczonych indonezyjskich admirałów nie miał praktyki
w prowadzeniu wojny morskiej.
Z oczywistych względów nie mieliśmy wówczas kontaktu z kuzynką Mamy Tunią
Dobrowolską (z domu Smolińska), właścicielką sławnej, ekskluzywnej zakopiańskiej restauracji Watra. Przesiedziała ona w więzieniu 10 lat za organizowanie przerzutów ludzi z otoczenia Stanisława Mikołajczyka za zieloną granicę. Jej siostra,
ciocia Tutka, była zamężna z lotnikiem, który po powrocie z Anglii i przywiezieniu oszczędności w dolarach dostał psychozy, że zostaną aresztowani i straceni. Za
handel bowiem dolarami groziła wówczas kara śmierci. Ale nimi nie handlowali,
co najwyżej sprzedawali swoje oszczędności, aby przeżyć. Gdy rury wodne szumiały, czasem wchodzili pod stół, ponieważ „Oni” ich podsłuchiwali i rozmawiali pod
stołem. Stryj Tadeusz Targowski, po powrocie z oficerskiego oflagu w Niemczech
(gdzie siedział w jednym baraku z synem Stalina), również nie został przyjęty do
Ludowego Wojska Polskiego. Z wojny w Niemczech wrócił z trofeum w postaci żony
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Ireny (z domu Chobrzyńska). Organizował on częste spotkania w domu ze swymi
kolegami z przedwojennego wojska i z oflagu, w których uczestniczyłem z Mamą.
Dyskutowano na nich o aktualnej sytuacji w PRL, oczywiście widząc ją w czarnych
kolorach.
Życie, by przetrwać
Z Mamy rentą popowstaniowego inwalidy wojennego 182 złote na miesiąc trudno było się utrzymać. Ale dzięki systematycznej pomocy rodziny z Kanady (Zborowskich) żyło nam się jako tako. Nieraz chodziłem na obiady do nieocenionych,
ciągle myślących o „Jędrusiu” sióstr niepokalanek przy ul. Idzikowskiego na Mokotowie, do domu mieszczącego się między rezydencją amerykańskiego ambasadora
a willą generała Jaruzelskiego. Nasze mieszkanie przy ul. Kazimierzowskiej 51a po
Powstaniu zostało zajęte i nie było takiej siły, by samozwańczych lokatorów usunąć.
Zamieszkaliśmy u cioci Tynusi Tomaszewskiej (siostry Mamy) w tzw. domu zawalidrodze na rogu ul. Kruczej i Alei Jerozolimskich. Potem przygarnęła nas rodzina
Bolesława i Krystyny Głodków (ul. Jaworzyńskiej 8). Pan Bolek był adwokatem,
a w czasie wojny służył w Batalionach Chłopskich i czuł się lojalnym i zobowiązanym w stosunku do ciężko rannej łączniki AK z Powstania, jaką była Mama. Następnie uzyskaliśmy mieszkanie po rodzinie przy alei Szucha, w gmachu obecnej
ambasady Ukrainy. Stąd jednak nas przeniesiono do sąsiedniego budynku przy alei
Szucha 3 na czwarte piętro.
Życie nasze biegło w drugim albo i trzecim nurcie ówczesnej Polski, tzn. nie
braliśmy udziału w oficjalnym nurcie, ukrywającym swe powstańcze życie. Ciężko doświadczona inwalidka i wdowa z małym synkiem nie miała szans na żadne
życie w sferze oficjalnej, a najważniejsze, że tego nie chciała. Była natomiast często
zapraszana na uroczystości byłych więźniów obozów koncentracyjnych (siedziała
dumnie w prezydium), ponieważ w czasie wojny bezinteresownie pomagała pięciu
więźniom, wskazanym przez Ojca, śląc im systematycznie paczki z jedzeniem. Jednym z nich był Stanisław Albrecht, w PRL prezydent Warszawy, a potem minister
finansów. Kiedy chciano nas wykwaterować z pięknego mieszkania przy ul. Szucha,
prezydent Albrecht wstrzymał eksmisję i przyznał to mieszkanie. A potem, kiedy
Mama jechała do Kanady odwiedzić rodzinę (Zborowskich), to jako minister finansów zezwolił Jej zakupić nie pięć (oficjalnie dozwolonych), a 100 dolarów.
Ze Stanisławem Albrechtem wiąże się jeszcze inny znamienny incydent. Po wojnie w 1945 r. był I sekretarzem Komitetu Warszawskiego PPR i organizował polityczno-administracyjne życie w wyludnionej i wymordowanej stolicy. Odwiedził
go Mietek Mołdawa (w obozie Gross-Rosen Ojciec się nim opiekował jak synem,
miał zaledwie 17 lat) i Albrecht zaproponował mu wysokie stanowisko we władzach
Warszawy, ale Mietek odmówił. Wtedy Albrecht odpowiedział mu: „zatruł Cię Tar272

gowski”. Chodziło o to, że w licznych dyskusjach w Gross-Rosen między Ojcem
a Albrechtem ten ostatni opowiadał się za wspólną łazienką, a Ojciec za łazienkami indywidualnymi. Oczywiście mowa tu o pewnego rodzaju przenośni w dyskusji
między komunizującym a socjalistą-demokratą, jakim był mój Ojciec.
Z mieszkaniem przy ul. Szucha 3 wiąże się ponadto kolejny interesujący incydent.
Chodziłem wówczas do szkoły powszechnej przy ul. Narbutta (w Powstaniu będącą
szkołą Waffen SS i stojącą vis-à-vis naszego domu na rogu Kazimierzowskiej i Madalińskiego, z którego szły ataki Powstańców Baszty i kontrataki na nasz dom). Do
szkoły tej chodził także Karol Modzelewski (rówieśnik), który po tym, jak okazało
się, że ze sobą sąsiadujemy (ul. Szucha 3 i ul. Szucha 1), podwiózł mnie do domu.
Oczom nie wierzyłem, gdy wsiadałem do limuzyny z szoferem, czarnego chevroleta, zwanego „demokratką”. Jego przybrany ojciec Zygmunt Modzelewski w okresie
stalinowskim był ministrem spraw zagranicznych w latach 1947–1951, a potem, do
śmierci, był rektorem partyjnej szkoły. Dziś, w III RP, mój były szkolny kolega jeżdżący w PRL limuzyną z szoferem jest synonimem opozycjonisty numer 1. Czyżby
po śmierci ojczyma w 1954 r. był rozczarowany życiem bez chevroleta? Przepraszam
go za tę uszczypliwą uwagę, ale chyba już przywykł do takowych. Na jego usprawiedliwienie dodam, że znał „od podszewki” kulisy władzy komunistycznej i dlatego może nie miał żadnych złudzeń co do jej wiarygodności i słuszności. Dlatego
wiedział, kiedy i jak zaprotestować i zepchnąć reżim PRL na tory prowadzące do
porażki. Chwała mu za to i gratulacje za przyznanie Orła Białego w III RP.
Syndrom Powstania tkwił mocno we mnie. I nawet spowodował, że silne emocje
dwukrotnie wzięły górę nad rozwagą. Wszakże aktywne życie w środowisku czarnej reakcji musiało mieć wpływ na zachowanie się 16-letniego ucznia, czego dowodem było wydalenie mnie ze szkoły im. Wojciecha Górskiego (przy ul. Smolnej
30). Kiedy bowiem po powrocie z zajęć przysposobienia obywatelskiego w dolince
pod mostem Poniatowskiego do szkolnej klasy dowiedzieliśmy się, że Stalin umarł
(5 marca 1953 r.), z naiwnej radości, że to koniec reżimu, zaczęliśmy strzelać z karabinka-wiatrówki do portretów dostojników państwowych, które wówczas wisiały
w każdej klasie. Byli to Bierut (prezydent), Cyrankiewicz (premier) i Rokossowski
(MON). Na tę okoliczność wszedł nasz instruktor tego przysposobienia i rozpoczęła się burza. Przypomnę, że nasza szkoła była o 100 m od gmachu KC Partii,
w Alejach Jerozolimskich, gdzie mieściło się centrum władzy w Polsce. Skończyło
się na wydaleniu ze szkoły dwóch kolegów (Andrzeja Czarneckiego i Sławka Mackiewicza) z tzw. czarnym biletem, czyli w ogóle ze wszelkich szkół. Natomiast Mama
wybroniła mnie, pokazując swe przestrzelone ręce i opowiadając o moim wyjściu
z egzekucji. Pomógł Jej nauczyciel WF, były AK-owiec Witold Paszkowski, który
opowiadał, że jestem mistrzem szkoły w ping-pongu i tenisie. Skończyło się na
moim przeniesieniu do świetnego Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana, przy ul. Rakowieckiej, gdzie w sąsiednim domu spędziłem parę dni Powstania, leżąc plackiem na
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ziemi, kiedy rozstrzeliwano Polaków na podwórzu tej szkoły. Nie myślałem wtedy,
że za 10 lat zdam tam maturę.
Emocje znów były górą nade mną na Politechnice Warszawskiej w październiku
1956 r., kiedy wziąłem udział w wielkim proteście studentów Politechniki w sprawie zabicia protestujących robotników w czerwcu w Poznaniu. A w klasie wówczas
złośliwie drażniłem Bohdana Kontowicza, żeby nas, studentów, zmotywował do
wstępowania do ZMS. On, wówczas sekretarz Komitetu Uczelnianego tego zrzeszenia, chował twarz za rękami, bo się wstydził. Nie został mi dłużny – odebrano mi
stypendium. I musiałem podjąć pracę w biurze projektów przemysłu materiałów
budowlanych, równocześnie studiując na dziennych studiach na PW. Wysiłek spory,
by zdać tę uczelnie summa cum laude.
Ryzykowne życie. Te dwa incydenty wprowadziły moje i Mamy życie w PRL na
drogę ryzyka. Z dzisiejszego punktu widzenia było to niepotrzebne. W myśl ludowej mądrości „nie można porywać się z motyką na słońce”. Nie było Ojca, by mi
doradzał, co robić, a Mamie nie mówiłem wszystkiego, by Jej nie denerwować. Ale
poczucie obowiązku obywatelskiego, jakim były te dwa zdarzenia, wynikało z mocnego wpływu zarówno syndromu Powstania, jak i środowiska czarnej reakcji. Tak
było i nie rozważałem wówczas, czy to ma sens czy nie. Podobnie jak ci młodzi
Powstańcy, którzy weszli do walki z góry skazanej na porażkę. Potem syndrom przetrwania będzie mi towarzyszył przez całe me dorosłe życie. Ale było we mnie coś
innego, co pozwalało mi przetrwać owe kolejne kryzysy.
Życie zdrowe i przetrwania ciąg dalszy
Choroba. W domu mieliśmy stałą chorobę Mamy, rany z Powstania zabliźniły się,
ale spowodowały wiele pochodnych chorób, których nie można było wyleczyć przy
ówczesnym poziomie medycyny w Polsce. Codziennie wieczorem modliłem się,
aby Mama wyzdrowiała, i to poskutkowało. Mimo bowiem ciężkiego wojennego
inwalidztwa dożyła do 68 lat (1907–1975).
W okresie mej popowstańczej młodości, czyli w latach 1950–1960, społeczeństwo
polskie było biedne i nie miało za wielu opcji dla dobrego i interesującego życia.
Jedną z dostępnych możliwości był sport. Trzeba przyznać, że państwo starało się
sport upowszechnić, były liczne kluby i imprezy sportowe, a udział w nich był bezpłatny. Skorzystałem z tego. W szkole Górskiego nauczyłem się grać i ogrywać innych w ping-ponga (trzeci junior w stolicy). Przez boisko szkolne szedłem do klubu
Polonia na ul. Foksal, gdzie grałem pod okiem lepszych graczy, m.in. takich jak
bracia Jan i Stanisław Kuglerowie czy Zbyszek Caliński (późniejszy mistrz Polski).
Jeździłem na ferie zimowe na Bukowinę na narty oraz będąc członkiem sekcji narciarskiej Polonii, brałem udział w mistrzostwach Warszawy (w biegach, trzeci na
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mecie) i w mistrzostwach Polski w Iwoniczu – bieg ukończyłem, ponieważ na mecie
dawano pomarańcze, których w sklepach nie było. Sport pozwalał żyć życiem normalnym, wolnym od politycznych uwarunkowań.
Sport to zdrowie. Wkrótce skupiłem się na graniu tylko w tenisa. I to na Agrykoli,
na zakręcie ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Grała tam śmietanka czarnej reakcji.
Potem – w klubie Polonia i na koniec – w Legii. Byłem mistrzem Warszawy w singla
i debla (z Andrzejem Lechem). Wygrałem kilka krajowych turniejów, a nawet międzynarodowe mistrzostwo Polski juniorów (Sopot 1979) z tym samym partnerem.
Dobrze technicznie i stylowo grałem w tenisa dzięki śp. pani Ninie Patzer, która
finansowała moje treningi z trenerem kadry narodowej Zbyszkiem „Kulusiem” Bełdowskim. Trenował mnie przez kilka lat, po kilkanaście minut drylowaliśmy poszczególne uderzenia. Niestety samą techniką i stylem nie dochodzi się do wysokich
wyników w tenisie. Aby to osiągnąć, trzeba mieć tzw. instynkt zabójcy, czyli killer
instinct. To znaczy trzeba starać się każdą piłkę „zabić”. Ja tego instynktu w tenisie
nie miałem. (Mam w nauce). Zresztą nie wszyscy wybitni tenisiści mają ten instynkt,
jak John McEnroe czy Jimmy Connors. Trudne studia na Politechnice Warszawskiej
nie pozwalały mi kontynuować wyczynowego tenisa.
Grałem w tenisa dobrze (choć nie bardzo dobrze) dzięki świetnemu, prywatnemu
trenerowi „Kulusiowi”, ale przede wszystkim dzięki wspomnianej już pani Ninie
Patzer. Była zamożna, miała sklep z grzałkami elektrycznymi przy ul. Mokotowskiej
koło placu Zbawiciela. Była córką inż. Patzera, który na początku XX w. zelektryfikował Warszawę i miał dużą fabrykę sprzętu elektrycznego. Finansowała mojego
trenera, ponieważ klubu Polonia nie było na to stać, mnie, „dziecko Powstania”,
także, co było niektórym – w tym pani Ninie – wiadome. Dziękuję jej za to.
Tenis to strategia na życie i polityka. Tenis to trzeci najbardziej wymagający sport
na świecie. Według jednej z klasyfikacji na pierwszym miejscu sytuuje się mecz bokserski, na drugim miejscu – bieg na 3 km z przeszkodami, a na trzecim miejscu
– mecz tenisowy. Aby wygrać na dobrym poziomie mecz tenisowy, trzeba dużego
fizycznego wysiłku (piłkę uderza się albo z woleja, albo z pierwszego kozła). Nieraz nawet przegrany mecz się wygrywa, ponieważ tenis jest grą, w której decyduje
taktyka. Np. tenisista, który z lepszym graczem przegrał pierwszego seta 0 do 6,
a w drugim przegrywa 0 do 5 – nie poddaje się, bo ma nadzieję, że jeszcze wygra.
Czyli nawet w beznadziejnej sytuacji gra się do ostatniej piłki. Tę taktykę przyjąłem
w życiu.
Ale wypracowałem z tenisa jeszcze inną świetną taktykę na życie. Grałem kiedyś
jakiś ważny mecz na kortach Legii, który obserwowało kilkadziesiąt widzów. Popisywałem się ryzykownymi zagraniami i oczywiście przegrywałem. Podszedł wtedy
do mnie red. Bohdan Tomaszewski – sam kiedyś czołowy junior Polski (II RP),
a po wojnie świetny i znany dziennikarz sportowy, zwłaszcza promujący tenis i jego
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mecze w radiu i telewizji. Powiedział mi:
„Chcesz grać za dobrze, daj teraz jemu pograć”. Posłuchałem, przestałem się popisywać
i robić błędy, a pozwoliłem przeciwnikowi,
aby on przejął inicjatywę i zaczął robić błędy. Tenis bowiem jest grą błędów. Wygrałem.
Odtąd w konfliktach w pracy tak w Polsce,
jak i w USA zawsze dawałem inicjatywę oponentowi, aby robił błędy i się kompromitował. Dzięki tej taktyce przetrwałem w ciągłej
pracy zawodowej w trudnym zawodzie lidera
informatyki tak polskiej, jak i amerykańskiej
(w pewnym zakresie) 57 lat (od 1960–2017).
Jak wiadomo, w tej profesji istnieje olbrzymia
zazdrość i konkurencja.
W Polsce przekonałem się o tym, zwłaszcza
kiedy byłem prezesem Polskiego Związku
Tenisowego (1971–1972) i głównym autorem i praktycznie szefem „Programu rozwoju
Ryc. 5. Bestseller roku 1971 (PIW) informatyki w Polsce w latach 1971–1975”,
a także inicjatorem i głównym projektantem
systemu MAGISTER/PESEL. Do dzisiaj ta zazdrość panuje, np. nie uznaje się mnie
(w III RP) za tego, który wprowadził, a potem spopularyzował, termin „informatyka” w miejsce „ETO” (elektroniczna technika obliczeniowa) w Polsce w roku 1971,
kiedy to ukazała się moja bestsellerowa książka Informatyka, klucz do dobrobytu
(PIW). Szerzej piszę o tym w swej książce Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki (2013). Zmiana tego terminu radykalnie zmieniła rozwój zastosowań komputerów w Polsce od 1971 r.
Tenis wyprowadził mnie z kryzysu. Tak, gdyby nie tenis, to nie byłbym tym, kim
jestem dzisiaj. W 1974 r. decyzją Biura Politycznego zamknięto „Program rozwoju
informatyki…”, który był ze mną identyfikowany, oraz Krajowe Biuro Informatyki, którym współkierowałem, a praktycznie byłem jego spiritus movens. Zacząłem
częściej grać w tenisa. Raz na kortach Legii kolega spytał, czy bym nie zagrał z tym
panem, wskazując na Andrzeja Werblana – członka Biura Politycznego. Trudno
było odmówić. Raz z nim nawet służbowo rozmawiałem, kiedy byłem wiceprzewodniczącym Komisji ds. Zinformatyzowania Sejmu (przewodniczącym był prof.
Roman Kulikowski z PAN). Komisja teraz nie działała, więc poszedłem na rozmowę
z wicemarszałkiem Andrzejem Werblanem. Od razu zapytał mnie wymownie, po
co informatyzować Sejm. Miał zapewne na myśli system liczenia głosów. Zreflektowałem się i przyznałem mu rację. Szkoda jednak, że o tym wcześniej nie pomyśla276

łem. Popularna wówczas była postawa marszałka Czesława Wycecha: przez 14 lat
bycia szefem polskiego quasi-parlamentu stwierdzał, nie pytał: „Kto jest za”. Potem
dodawał: „Głosów przeciwnych nie widzę”. Oczywiście nie patrzył na salę, tylko na
kartkę papieru na jego biurku prezydialnym i automatycznie stukał laską marszałkowską.
Chyba Andrzej Werblan mnie nie pamiętał. Ale jestem pewien, że zanim mnie zapytano, musiałem być „prześwietlony”. Wiedział o mnie wszystko, mógł sobie jednak na ryzyko gry ze mną pozwolić, ponieważ umiejętność i kultura gry w tenisa
była tu najważniejsza. Graliśmy kilka lat systematycznie na kortach Legii. Opisałem to w swoich wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (2001). W czasie gry
ja uczyłem, jak grać, a mój partner uczył mnie aktualnej polityki. Nie miał złudzeń,
że reżim się kończy. Mówił: „Pojemność polityki Gierka wyczerpała się”. Równocześnie planowałem wyjazd z Polservicem za granicę. Ale w Polservisie, gdzie pracowali byli pracownicy albo aktywni agenci MSW, mój życiorys włożył ktoś celowo do
teczki konserwatorów komputerów. Nim nie byłem i nikt nie chciał mnie zatrudnić. Interwencja marszałka Werblana była skuteczna. Bardzo szybko wraz z rodziną
wyjechałem do pracy (jako wykładowca) do Meksyku. Pracowałem przy granicy
z USA w Ciudad Juárez. Stąd był dosłownie krok przez rzekę Rio Grande do El Paso
w USA, de facto jest to mała rzeka. Przekroczyliśmy ją w sierpniu 1980 r. Pan Andrzej Werblan pomógł mi bardzo. Dziękuję. Okazał się wyrozumiałym i dobrym
człowiekiem.
Warto zauważyć, że prof. A. Werblan pod koniec PRL podpadł władzy też. Bowiem
proponował poziome kontakty między partiami lokalnych zakładów. Co było zerwanie z tzw. centralizmem partyjnym „góra-dół” tylko a nic na „boki.” Wszakże
ZSRR zostało obalone nie przez szlachetnego prof. Andrieja Sacharowa, ale przez
trzech członków Biura Politycznego Jelcyna, Gorbaczowa i Jakowlewa. Natomiast
Gorbaczow doprowadził do formalnego upadku ZSRR, którego wytypował do tej
roli nie kto inny jak J. Andropow, „rzeźnik” Budapesztu w 1956 r. (późniejszy szef
KGB i I Sekretarz Partii), który wiedział b. dobrze, że kraj upada i nie podniesie
się. Stąd szukał właściwego polityka, który doprowadzi do formalnego upadku tego
nieludzkiego systemu. I dlatego wybrał M. Gorbaczowa, polityka przyzwoitego i nie
zawiódł się.
Podobną role odegrał gen. W. Jaruzelski, który, gdy wszedł w latach 1960-tych do
naczelnego kierownictwa WP pełnił rolę bardzo zaangażowanego i bezwzględnego realizatora polityki sowieckiej (po wojnie walczył zbrojnie z tzw. „żołnierzami
wyklętymi” czym zjednał sobie zaufanie Sowietów). Jednakże w 1989 roku będąc
Dyktatorem przekazał pokojowo władzę opozycji przy okrągłym stole. Podczas gdy
tzw. beton partyjny chciał nadal sprawować władzę bezwzględną. Niektórzy chcieli
rozlewu krwi, aby upadek PRL był bardziej wyrazisty. A dziś niektórzy uważają,
że władza przeszła w ręce opozycji w wyniku jej zdrady przy „okrągłym stole”. Bo
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trzeba było tych co przekazali władzę od razu aresztować i skazać za komunistyczne zbrodnie. Tylko zapomnieli, że oni nadal dowodzili wojskiem i policją. A nowe
władze nie mogły ich spłoszyć, bo by nic z niej nie zostało. To była sztuka przejąć
władzę bez strat. Przynajmniej ja tak myślę, a mam poza sobą dwa zamachy na moje
życie i je cenię.
Podobne wyzwanie mieli Amerykanie w przejmowaniu władzy w Japonii i w Zachodnich Niemczech w 1945 r. Tzw. „górę” osądzili i skazali z pozycji okupujących
wojskiem Japonię i Niemcy, ale resztę byłych japońskich militarystów i niemieckich
nazistów skierowali do transformowania starego w nowy reżim, ponieważ znali stary i wiedzieli, jak to zrobić. Dziś Japonia i Niemcy są potęgami gospodarczymi.
Także w Południowej Afryce po upadku państwa apartheidu w 1989 r. powołano
Komisję Pojednania pod przewodnictwem biskupa Tutu, która przesłuchiwała białych rasistów i wymagała od nich tylko przeproszenia. Przejęcie władzy przez czarnych obywateli od białych polityków nie spowodowało żadnych dużych perturbacji
w funkcjonowania państwa. Niestety III RP nie poszła śladami tych poza Polską
przeprowadzonych mądrze transformacji, zakończonych sukcesem.
Piszę o tym mając poparcie w moich badaniach opublikowanych w książkach o Polsce, jakie po 1989 r. opublikowałem w III RP i z których wielu zapewne skorzystało.

Ryc. 6. Książki moje wydane w latach 1991-1993 informowały polskiego czytelnika
o Zachodzie i luce Polski do Zachodu. „Obrona Polski Dziś i Jutro” była podręcznikiem oficerów polskich po przystąpieniu Polski do NATO
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Ryc. 7. Trzy książki pod moją i płk. St. Dronicza redakcją krystalizowały polską myśl
polityczną po 1989 r. jeśli nie u wielu czytelników to przynajmniej i współautorów,
którzy wówczas rządzili III RP

Ryc. 8. Książka pod moją i prof. A. Ajnenkiela redakcją skupiła czołowych polskich
historyków i polityków do zastanowienia się nad losami Polski w kontekście losów
świata. Książka ukazuje się w rocznicę powstania Polskiego Instytutu Naukowego
w Ameryce w 2001 r., instytucji bardzo zasłużonej dla naszego kraju. Autorzy tej
pracy nie chcą rozdrapywać zabliźnionych ran, zamierzają jedynie wyciągnąć wnioski oraz zainicjować dyskusję wokół „lekcji historii” i modelu rozwoju polskiej cywilizacji i polityki w przyszłości. Głównie chodzi im o to, aby Polacy nie powtarzali
błędów z przeszłości i tak pokierowali rozwojem Polski, by odtąd był zbieżny z rozwojem najlepiej rozwiniętych państw świata
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Ryc. 9. Książka z 2018 r. jest podsumowaniem naszego, Andrzeja Olasa i mojego,
doświadczenia w Polsce i na emigracji
Bez „tenisa” mój wyjazd z Polski wówczas byłby niemożliwy. Dlaczego marszałek
Werblan mi pomógł? Pewnie widział, że solidnie go uczyłem gry w tenisa, poglądy
również miałem solidne, pomimo bycia szykanowanym nie skarżyłem się, nie namawiałem do zemsty w moim imieniu, a on mógł wszystko zrobić, gdyby chciał.
Np. raz po grze, nago pod prysznicem, powiedziałem mu, że wykończył mnie jego
zastępca (Werblan był również kierownikiem Wydziału Nauki) – prof. Andrzej
Straszak, automatyk. Na to mi odparł: „A, to głupi człowiek”. Zgadzałem się z tą
opinią w całej rozciągłości (ów zastępca był wykształcony w ZSRR i o Zachodzie nie
miał pojęcia, jak i o angielskim, a chciał regulować rozwój informatyki, która wzorce, dzięki mojej polityce, czerpała z Zachodu), ale tematu nie kontynuowałem. Tym
razem znałem swe miejsce w szeregu i chciałem się z niego wydostać, wyjeżdżając
z PRL. Za dużo moja rodzina ryzykowała i cierpiała, aby ten tryb życia kontynuować. Decydującym tu był syndrom Powstania (inwalidztwo Mamy), zamordowanie Ojca oraz Dziadkowie w Gułagu.
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Życie dobre i przetrwania ciąg dalszy
Po zdaniu matury w świetnej szkole im. Tadeusza Rejtana w 1954 r. nie wybrałem
tradycyjnych kierunków studiów na Politechnice Warszawskiej, swój wybór opierając na kryterium ich nowości. Chodziło mi o to, by po zdaniu dyplomu dobrze
dawać sobie radę w życiu. Poszedłem studiować na pierwszym roku rekrutacji na
kierunek inżynieryjno-ekonomiczny, obecnie najpopularniejszy kierunek, zwany
inżynierią przemysłową. Jest to inżynieria „pozioma”, a nie jak tradycyjne kierunki,
które są „inżynierią pionową”, czyli specjalistyczną, wąskotorową. Wykłady z programowania komputerów miałem już w latach 50., kiedy nie bardzo wiedziano, co
to jest komputer. Zresztą taka nazwa jeszcze nie była w obiegu. Raczej mówiono
wówczas „maszyny matematyczne”. Bardzo mnie pasjonowały owe „maszyny”, a raczej „aparaty”. Profesor Seweryn Chajtman, widząc moją motywację i zaangażowanie, wciągał mnie w różne spotkania i komisje poza uczelnią, podczas których
wówczas dyskutowano koncepcje rozwoju tych maszyn.
W wyniku tego zaangażowania zostałem współautorem (ale nie decydującym)
pierwszego programu rozwoju maszyn liczących (ETO) wyrażonego w uchwale
KERM 400 z 1961 r. Potem byłem inicjatorem opracowania „Programu rozwoju informatyki na lata 1971–1975” i bazowym autorem programu opracowanego
w 2008 r. Byłem naturalnym kandydatem na stanowisko dyrektora warszawskiego ZETO (od 1966 r.) czy zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Biura Informatyki (1971–1971) oraz głównym projektantem systemu MAGISTER/PESEL czy
WEKTOR dla kontroli 400 inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki kraju.
Nominowali mnie, bo byłem najlepiej kwalifikowanym kandydatem na te stanowiska w Polsce (mówiłem biegle po angielsku i francusku), a ci ministrowie, którzy mnie nominowali – jak dr inż. Eugeniusz Zadrzyński czy prof. Jan Kaczmarek
(członek AK w Wilnie, pilot, ranny) – sami byli świetnymi fachowcami w swoich
zawodach i wiedzieli, że pionierskie zadania trzeba powierzyć fachowcom, a nie
działaczom politycznym. Nie tylko dobrze się znałem na ówczesnej informatyce,
której nazwę wylansowałem, ale byłem jej wielkim entuzjastą, co udzielało się innym. W rezultacie życie miałem nareszcie dobre, dobrze zarabiałem i mogłem kupić
mieszkanie spółdzielcze na raty. Miałem nawet swojego prywatnego używanego citroëna 2 CV (we Francji nowy taki samochód kosztował poniżej 1000 dolarów, ważył 450 kg), potem kupiłem (mając talon) na raty nawet fiata 125p. Większość czasu
trzymałem je w garażu, ponieważ miałem trzy służbowe auta z instytucji, którymi
równocześnie kierowałem (KBI, PESEL, WEKTOR).
Dla specjalistów i siebie w projekcie WEKTOR wynajmowałem pałace w Małej Wsi
i w Radziejowicach. Miałem otwarty budżet. Życie zatem miałem dobre, a nawet
bardzo ciekawe. Choć napiętrzone negatywnymi konfliktami wynikającymi z dyktatorskiej władzy i serwilistycznej roli szeregu profesorów, którzy za cenę przywi281

lejów ostrzegali władze przed złowrogą rolą Targowskiego w rozwoju informatyki,
która podważa fundamenty władzy Partii. Do tych profesorów należeli: Władysław
Turski (UW), Andrzej Straszak (PAN, Wydział Nauki KC), Paweł Bożyk (główny
doradca I sekretarza Edwarda Gierka), Juliusz Kulikowski (PAN), Andrzej Blikle
(UW i cukiernik) i inni2. Do dzisiaj mają wpływy i ich zwolennicy kontynuują ich
fałszywą dla kraju politykę.
Takiego naporu przeciwności nie przetrwałem i moje dobre życie szybko się skończyło. Zostałem nikim, jakby powietrzem, niewidocznym dla niektórych przyjaciół
i środowiska. Jednak będąc doświadczonym tenisistą i popowstaniowym rekonwalescentem, grałem do ostatniej piłki i chyba życia nie przegrałem. Ale musiałem
opuścić w styczniu 1980 r. wrogą mi PRL i jej prominentów. Którzy jednak o mnie
nie zapomnieli, o czym dalej.
Życie (dobre), jakie prowadziłem, według wielu osób „dobrze poinformowanych”
wynikało z faktu, że musiałem być ożeniony z córką jednego z wicepremierów.
Oczywiście była to bzdura. Moją pierwszą żoną była śp. Alicja Targowska (1936–
2001), której rodzice Maria z Ostrowskich i Leon Kowalczykowie byli rozstrzelani
w 1944 r. w masowych egzekucjach na Woli. Czyli nasze małżeństwo wynikało m.in.
z syndromu Powstania.
Życie interesujące i przetrwania ciąg dalszy
Jak ma się dobre życie, to chce się także, żeby było interesujące. Mam je bardzo
interesujące. M.in. dzięki życiu w bardzo interesujących czasach. Żyłem (i żyję nadal) w czasach II wojny światowej, zimnej wojny i wojny cywilizacji (zachodniej
i wschodniej z islamską). A także w czasach globalizacji à la Pax Sovietica, Pax
Americana, globalna gospodarka i Pax Virtuana. Odwiedziłem ponad 30 krajów
i głosiłem w nich swoje idee – omal na wszystkich zamieszkałych kontynentach,
z wyjątkiem Afryki. Przenosiłem idee i koncepcje systemów do Polski i do USA,
a także do innych krajów. Zanotowałem je w 47 książkach i ok. 200 publikacjach
naukowo-profesjonalnych. Założyłem kilka organizacji i firm w Polsce jak ZETO-ZOWAR, który funkcjonował około 40 lat. Na kilka lat przed jego formalnym
zorganizowaniem głosiłem (na II Kongresie Kultury w 1973 r.) postulat zorganizowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na obczyźnie utworzyłem Bibliotekę STUDIUM przy prominentnym Polsko-Amerykańskim Centrum ds. Badania
Polskich Spraw STUDIUM, gdzie wydaliśmy kilka książek. Zainicjowałem (2003)
zorganizowanie Polsko-Amerykańskiej Rady Polskich Inżynierów, której po latach
byłem wiceprezesem. Rada ta zainicjowała trzy Światowe Zjazdy Inżynierów Pol2 Szerzej te sprawy opisuję w moich wspomnieniach Informatyka bez złudzeń… (Adam Marszałek,
2001) oraz w The History, Present State and Future of Information Technology (ISI, 2016).
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skich w Polsce. W latach 2001–2007 byłem prezesem Światowej Rady ds. Badań nad
Polonią (zorganizowałem szereg konferencji w Polsce dla młodych historyków, którzy badali losy ostatniej emigracji), nominowany przez prof. Edwarda Szczepanika,
ostatniego premiera rządu londyńskiego. W platformie światowej kierowałem Advisory Council of International Information Resources Management (członkowie z 30
krajów), ale najwięcej wysiłku włożyłem w prezesowanie prestiżowej anglosaskiej
International Society for the Comparative Study of Civilizations (2007–2013; członkowie z 30 krajów). Prezentuje swe filozoficzne prace w światowych kongresach the
International Society for Universal Dialogue.
Moje życie na emigracji w USA początkowo było bardzo nastawione na kontakty
mające wpływ na funkcjonowanie PRL. Miałem audycje w Radiu Wolna Europa
i Głosie Ameryki, napisałem kilkadziesiąt artykułów w prasie polonijnej o PRL.
I w dniu 28 listopada 1988 r. został przeprowadzony nieudany zamach na moje życie
w Kalamazoo, Michigan. Jedna osoba została zabita, a ja – ciężko ranny – spędziłem
trzy tygodnie na oddziale intensywnej opieki. Myślałem, że to był zwykły wypadek
samochodowy. Po latach prof. T. C. powiedział mi na korytarzu: Andrew, you were
the target („Andrzeju, byłeś celem”). Zapewne po 1989 r. FBI otworzyło kartoteki
byłego Konsulatu Generalnego PRL w Chicago i dowiedziało się o tym zamachu.
W Polsce nie ma o tym informacji. Ale fakt pozostaje faktem. Prof. T. C. był swego
czasu jednym z szefów CIA w Europie, jest ponadto synem byłego zastępcy założyciela FBI Edgara Hoovera i wie, co mówi i dlaczego.
Jak na człowieka, który wyszedł spod trupów egzekucji i nie miał funkcjonujących
rodziców, życie moje jest raczej aktywne i produktywne. Jeden z kolegów obliczył
mi, że zostało zrealizowane w 300% w stosunku do możliwości. Nie planowałem
swego życia, tak, aby było ono tak jak wyszło interesujące. Po prostu tak się samo
rozwijało, a ja często byłem zmęczony jego wyzwaniami, kłopotami i złudnymi sukcesami. I dziś, w wieku 81 lat (2018) , gdy przechodzę na emeryturę po 57 latach
pracy w informatyce, chciałbym już nic nie robić, a tu okazuje się, że „muszę” nadal
to i owo wykonać i wziąć w tym i owym udział. Niechętnie, ale z wrodzonej ciekawości i obowiązku nie odmawiam.
Życie znaczące i przetrwania ciąg dalszy
Moja działalność zawsze miała na celu robić coś znaczącego dla społeczeństwa, z takiego środowiska się wywodziłem. Pozycją wyjściową była informatyka, a zwłaszcza
rola informacji w rozwoju cywilizacji (książka Information technology and societal
development, 2009). Także zakres mojej działalności badań sprowadza się do rozwoju społeczeństwa poinformowanego (w dyktaturze – np. dzięki INFOSTRADZIE,
czy w demokracji – Informing and civilization, 2016), teorii mądrości ludzi i teorii
mądrości cywilizacji.
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Społeczeństwo poinformowane. Życie interesujące jest cenne, ale cenniejsze jest
to, czy z tego interesującego życia coś wynika dla społeczeństwa. Wywodzę się ze
środowiska patriotycznego, zawsze więc w dyskusjach w nim prowadzonych chodziło mi o to, co wynika z danego tematu dla Polski. Np. co wyniknęło z PW 1944
dla Polski? Fakt, że na PW zostałem wytypowany do opracowania pierwszej pracy
magisterskiej w Polsce i chyba na świecie na tematy kompleksowego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa (obronionej 23 stycznia 1961 r.) – niejako, więc zostałem zaprogramowany na podejmowanie się innowacyjnych projektów. Moja praca
doktorska (1969) była na temat warunków optymalizacji hierarchicznych systemów
informacyjnych, także nowatorska i pierwsza pewnie nie tylko w Polsce. Prace te
dały mi fundament systemowy do opracowania technologii funkcjonowania „społeczeństwa poinformowanego” przy pomocy Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI), gdy współkierowałem rozwojem informatyki w Polsce w latach 1971–1974.
Był to kompleks systemów funkcjonujący w oparciu o INFOSTRADĘ, prekursor
Internetu, oddanego do cywilnego użytku w 12 lat po wysunięciu koncepcji INFOSTRADY. Nie kopiowaliśmy zatem w Polsce rozwiązań z USA. Odwrotnie – to
wiceprezydent USA Al Gore przetłumaczył tę sieć na angielski – Information Superhighway, który stał się synonimem trendu rozwojowego amerykańskiej gospodarki w XXI w. Przyznał to w miesięczniku „Wired” (grudzień 2005). Nawet skontaktował się ze mną.
Natomiast w PRL straciłem pracę i możliwość publikowania i pracowania na
uczelniach – właśnie z powodu INFOSTRADY i KSI. Do dziś odczuwam skutki
tej dyskryminacji w III RP. Nawet program ten spowodował powstanie Komisji ds.
Informatyki w Biurze Politycznym. Jej decyzje były niedyskutowalne. Zamknięto
program i Krajowe Biuro Informatyki oraz rozparcelowano sieć 50 ośrodków obliczeniowych ZETO, stanowiących KSO – Krajową Sieć Obliczeniową. Czyli zniszczono informatykę. Pomogli w tym niszczeniu wymienieni powyżej profesorowie.
To więc, co wymyśliłem, miało jednak poważne znaczenie dla ograniczenia funkcjonowania dyktatury PRL. Obecnie w Chinach 120,000 informatyków cenzoruje
użytkowanie Internetu. W PRL władze były jednak sprytniejsze i nie dopuściły do
powstania INFOSTRADY i potrzeby jej cenzurowania. Zniszczyły w zarodku i ją,
i jej promotora. Fakt, że władze PRL zdecydowały się ten system zniszczyć w zarodku, świadczy o jego poważnym znaczeniu dla rozwoju demokratycznego społeczeństwa. I to niestety mnie trochę cieszy, że taki jeden człowiek, bez żadnego zaplecza
politycznego, stał się niebezpieczny dla reżimu.
W 2008 r. dla wolnej i demokratycznej Polski opracowałem obszerną koncepcję
„polskiego społeczeństwa informacyjnego”, którego jednym z rozwiązań była architektura PESUA (Powszechnego Elektronicznego Systemu Usług Administracji). Jak
to ilustruje ryc. 10. Model ten ma swe korzenie w KSI sprzed 46 lat. Jednak władze
III RP nie reaktywowały sieci ZETO i nie miały infrastruktury do uruchomienia
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tego systemu. Inne sposoby polegające na podzlecaniu wykonania rozwiązań wiodły do korupcji. Jednej z największych w III RP.

Ryc. 10. Architektura systemu PESUA (Powszechnego Elektronicznego Systemu
Usług Administracji) z 2008 r., opracowanego przez autora imającego swe korzenie
w KSI z 1971 r.
W USA przeniosłem doświadczenie z Polski i uruchomiłem pod koniec lat 90. teleCity of Kalamazoo w stanie Michigan. Było to obok Chicago pierwsze digital city
w USA. Nawet zostało wyróżnione nagrodą sekretarza ds. gospodarki (Department
of Treasury).
Ludzie mądrzy. Będąc na emigracji, człowiek stale pyta, dlaczego tu się znalazł.
Emigracja jest chorobą, a emigrant jest chory na Polskę. Oczywistym powodem dla
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każdego, kto przeżył Powstanie czy II wojnę światową i znalazł się na emigracji,
jest fakt Powstania czy wojny. Około 500,000 Polaków nie powróciło z Zachodu do
PRL po 1945 r., tworząc bardzo psychicznie wrażliwe środowisko z syndromem,
jeśli niedotyczącym Powstania, to wojny albo z podwójnym syndromem. Podobnie
ci, którzy przeżyli Powstanie, odczuwają postpowstańczy stres, przekształcający się
w powstańczy syndrom, towarzyszący przez całe życie, tak jak u mnie. Następuje
etap studiowania historii Polski i świata i samodzielnego dochodzenia do prawdy
polskiej historii, która albo była fałszowana w PRL, albo była pisana „ku pokrzepieniu serc” w II RP. Ja np. wydałem kilka książek na ten temat w III RP. Czyli dość dobrze przeanalizowałem polską historię i znalazłem to, że w czasach kryzysu polscy
liderzy niemądrze szafowali krwią Rodaków i najczęściej podejmowali niemądre
decyzje, jak np. dotyczące wybuchu Powstania 1944, które znam z autopsji.
Dlaczego zwróciłem uwagę na sprawę, czym jest
mądrość? Okazuje się, że w zachodniej cywilizacji filozofowie nie zajmują się mądrością. Także
polscy filozofowie nie analizują mądrości, aby nie
wejść w kolizję z religią, która głosi, że tylko Bóg
jest mądry. Zauważyłem wielką lukę w zachodniej
nauce, którą wypełniłem pięcioma książkami na
temat uniwersalnej teorii mądrości. Mądrość nie
jest lepszą wiedzą, jak niektórzy współcześni polscy
autorzy uważają. Mądrość nie jest także przypisana tylko ekspertom, jak niektórzy współcześni zachodni autorzy twierdzą. Mądrym może być nawet
dziecko, jeśli wykazuje dobry osąd i wybór np. zabawek. A u starszych, gdy w grę wchodzą bardziej
skomplikowane problemy, dochodzi jeszcze sztuka
życia, czyli umiejętność kontrolowania emocjami
Ryc. 11. Jedna z moich ksiąw trakcie osądzania i wybierania opcji rozwiązań.
żek o teorii mądrości
Myślę, że moja teoria mądrości ma duże znaczenie
dla ludzi. Aby być mądrym, trzeba najpierw wiedzieć, co to jest mądrość. Do tej
teorii doszedłem najpierw z pozycji informatyka, mądrość bowiem podobnie jak
wiedza jest informacją. Oczywiście dochodzą do tego podejścia psychologiczne
(emocje) czy filozoficzne (cele życia) itp. Z teorii tej także wynika, że ludzie mądrzy
to zwykle ludzie dobrzy.
Cywilizacja mądra. Człowiek mądry w głupim środowisku nie ma szans. Także
cywilizacja z niemądrymi ludźmi nie ma szans. Sprawie tej poświęciłem wiele publikacji. Myślę, że moi następcy może podejmą ten temat, o ile będą mądrzy.
Obok wielu decyzji, jakie podejmowałem na szczeblu krajowej gospodarki, dwie
decyzje wydają się ważne. Pierwsza dotyczyła wysłania za granicę około 5000 in286

formatyków na Zachód na szkolenie z różnych resortów, w tym za moim podpisem
wyjechało ok. 500. Druga dotyczyła zainstalowania superkomputerów amerykańskich CDC Cyber 72 w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku i w Akademii Górniczej w Krakowie. Prócz ciężko i sprytnie wywalczonych przeze mnie środków dewizowych podpisałem dokument dla amerykańskich władz, że Amerykanie o każdej
porze dnia mogą kontrolować instalacje czy wykonywać prace dla celów pokojowych. Gdybym spytał o zgodę moich zwierzchników, nigdy bym jej nie dostał. Fakt
tego podpisu zataiłem, ale dzięki temu komputery zostały zainstalowane w Polsce.
Francja np. nie otrzymała licencji eksportowej na kupno słabszego komputera CDC
6600 dla swojego programu atomowego. Moja decyzja była inspirowana syndromem Powstania.
W USA, w ciągu dwóch pobytów na przestrzeni 39 lat, przez moje wykłady uniwersyteckie przeszło około 11 000 studentów. Przyniosło to dochód Uniwersytetowi
ok. 6 000 000 dolarów (opłaty za moje kursy). Wielu studentom zmieniłem życie na
korzyść. Myślę, że to jest bardzo ważne. Szkoda, że to nie byli polscy studenci. Ale
nie moja to wina.
Życie spełnione
Życie miałem bardzo trudne i częściowo spełnione. Do pełnego spełnienia by doszło, gdyby moje programy rozwoju informatyki w PRL czy w III RP zostały wdrożone. Honor ratuje system PESEL. Moje książki w USA są wydawane bardzo ładnie,
ale są za drogie (średnio powyżej 100 dolarów) dla przeciętnej księgarni. Amerykańscy wydawcy sprzedają je głównie do bibliotek. W III RP wydawcy nie palą się
do wydawania moich naukowych (amerykańskich) książek. Profesor odpowiedzialny w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU w Krakowie) za wydawnictwa książkowe po otrzymaniu ode mnie tekstu The Deadly Effect of Informatics on the Holocaust
(2014) na drugi dzień szybko odpowiedział mi: „Pana książki nie możemy wydać”.
I do dzisiaj nie wiem, czy z powodu złego tekstu, czy z powodu „autora”. Książkę tę
w wersji e-book wydaje inny wydawca już od dwóch lat, do czasu, aż zerwałem umowę wydawniczą. A przecież takich tekstów jest kilkanaście do wydania i wzbogacenia polskiej kultury o współczesną wiedzę. Zwróciłem się także do miłego skądinąd
prorektora mojej Alma Mater, Politechniki Warszawskiej, o wydanie moich książek.
Odpowiedział, że trzeba je wstawić do planu wydawniczego. Ale ich nie wstawił.
Myślę, że wciąż w pamięci polskiej profesury w III RP jest atak na mnie kilku profesorów w „Życiu Warszawy” w dniu 14 stycznia 1981 r., dlaczego PWE wydało moja
książkę Modele rozwoju i systemów (1980), która zawiera „monstrualne połączenie
monstrualnej niewiedzy, autorskiej nierzetelności i gwałtów zadanych elementarnej
kulturze słowa”. Byłem wtedy na emigracji, trudno było się aktywnie bronić, a ich
atak był przygotowaniem do stanu wojennego, poprzez utworzenie PTI na wzór
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PAX-u, całkowite wyciszenie środowiska informatyków i zahamowanie programowego rozwoju informatyki.
Natomiast zlitował się nade mną prof. Dominik Sankowski, który spowodował wydanie mojej książki Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki w 2013 r. przez
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Podobnym uczuciem obdarzył mnie prof.
Henryk Krawczyk, były rektor, który przyczynił się do wydania mojej książki Moc
mądrości, od idei do wartości w 2017 r. przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Obaj wybitni informatycy i organizatorzy nauki oraz kształcenia zaawansowanej
informatyki.
Muszę tu wspomnieć z przyjemnością, że środowisko polskich filozofów UW i PAN
w osobach profesorów Janusza Kuczyńskiego, Małgorzaty Czarnockiej i Józefa Leszka Krakowiaka umożliwiło mi dyskutowanie moich dociekań dotyczących teorii
mądrości tak na spotkaniach w Warszawie, jak i na łamach ich świetnego kwartalnika „Dialogue and Universalism”. Zapewne było to spowodowane podobnymi
wojennymi życiorysami prof. Kuczyńskiego i moim, a zwłaszcza podobnymi postawami platońskiego poszukiwania idei dla dobra Ojczyzny. Profesor Kuczyński
zredagował nawet książkę z wkładem różnych autorów, w tym filozofów, na temat
Powstania Warszawskiego, sfinansowaną przez Radę ds. Badań nad Polonią, której
prezesowałem. Związek i przyjaźń była oczywista.
Dzięki dożywotniej profesurze na Western Michigan University (1980–2017) miałem dobre warunki do spełniania mojego naukowego, zawodowego, patriotycznego
i rodzinnego życia. Ale syndrom Powstania mocno się raz odezwał. Pewien były
oficer Wermachtu był tu wpływowym profesorem i kiedy odchodził na emeryturę,
podczas specjalnej uroczystości, opisywał siebie jako ofiarę wojny. Wstałem i spytałem go, czy naprawdę jest ofiarą wojny. Zapanowała cisza. Potem, już na emeryturze, był przewodniczącym komisji, która przyznawała ważne nagrody. Trzy razy mi
jej odmówił. Po jego śmierci przeczytałem w jego życiorysie, że studia uniwersyteckie zakończył podczas 10-miesięcznych zajęć w latach 40., potem wyjechał dwa razy
na wschodni front. Natomiast doktorat zrobił w 1946 r. w wieku 26 lat. Czyli jeśli
nawet jesienią 1945 r. znów wstąpił na studia, to w sumie studiował 2,5 roku i bez
pomocy profesorów nazistów, by mu się nie udało zrobić „doktoratu”. Przy innych
spotkaniach ze mną miał postawę człowieka będącego górą, jaką miał, gdy wprowadzał teorię Lebensraum w Rosji.
Połowę życia spędziłem za granicą Polski na emigracji jako latarnik zastanawiający
się, dlaczego. Ale przyjąłem w tej fazie życia strategię, że Polska jest dla mnie jak
Matka, a Ameryka – jak Żona. Wobec obu jestem lojalny, ale w innym zakresie.
Myślę, że moja Rodzina też mówi o mym losie wiele.
W sumie, jak na razie nie dałem się zabić a to co nie zabijało mnie zahartowało.
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Ryc. 12. Rodzina na emigracji: z żoną Irminą (dr n. med.), synowie Jacek (John) i śp.
Staś, wnuczkowie Marcel i Julek (synowie Stasia), synowa Agnieszka [(Ania), żona
Stasia] i wnuczka Veronika (córka Stasia) oraz przybrany członek rodziny Wojtek
Potograbski

Ryc. 13. Córka Agnieszka z towarzyszem życia „Majorem” Waldemarem Frydrychem, sławnym Krasnoludkiem, twórcą Pomarańczowej Alternatywy, która
zgrywała się z dyktatury PRL
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Ryc. 14. Dom w Kalamazoo (Michigan, USA) (400 mkw) na dwóch poziomach
(niewidocznym bo w ziemi), który zbudowaliśmy i gdzie spędziliśmy 25 lat przed
przeniesieniem się do Kalifornii po przejściu na emeryturę w 2017 r.

Konkluzja
Ocenę swego postpowstaniowego życia w zakresie przeciwności, realizacji celów
życia i roli syndromu Powstania 1944 przedstawiam w tabeli 1.
Tabela 1. Samoocena swojego życia w zakresie realizacji celów życia w skali od 1 do 10

ROLA
SYNDROMU
UWAGI
POWSTANIA
10
Zniszczenie, śmierć Ojca i rany

PRZECIWNOŚCI

REALIZACJA

Życie mądre

10

8

Życie w pokoju

8

4

10

Stalinizm vs czarna reakcja

Życie na przetrwanie

10

2

10

Emocje i ucznia studenta

Życie w zdrowiu

8

8

10

Inwalidztwo i sport

Życie dobre

6

8

6

Ważna praca w dyktaturze

Życie interesujące

4

10

6

Pionierskie projekty i podróże

Życie znaczące

10

10

8

Wyzwanie dyktaturze i głupocie

Życie spełnione

10

7

10

Emigracja i życie latarnika

Razem (80)

66

57

70

CELE ŻYCIA

Sprawność

58 : 80 = 0,82 57 : 80 = 0,71 70 : 80 = 0,87

Z samooceny mego życia wynika, że stale zmagałem się z przeciwnościami (0,82%),
pomimo tego cele swego życia zrealizowałem (w 71%), w zasadzie ciągle będąc pod
wpływem syndromu Powstania 1944 r. (87%). Uważam, że życie miałem interesu290

jące i znaczące, a to jest, być może, najważniejsze. W społecznym serwisie Quora
mam ponad 800 000 czytelników (we wrześniu 2018), co potwierdza, że ludzie są
ciekawi tego, co piszę. To tak jak z książką, nieważne czy krótka, czy długa – byle
była ciekawa.
Dalsze wnioski post-Dziecka, dla którego dobra ponoć wybuchło Powstanie, i co
z tego wyniknęło później w Ojczyźnie:
1. Powstanie 1944 wytworzyło u mnie dużą odporność na przeciwności (dzięki
środowisku i edukacji oraz relacji z mądrymi i dobrymi ludźmi) i poziom
wewnętrznych zasobów tak fizycznych (zdrowie via sport), jak i intelektualnych do poziomu zaawansowanej wiedzy (47 książek) i mądrości włącznie, co
pozwoliło mi mieć życie produktywne, interesujące, ważne i nieźle spełnione,
choć nie w zakresie, w jakim chciałbym, by było.
2. Czy osiągnąłbym te same wyniki życia, gdyby nie było Powstania 1944
i II wojny światowej? Może, ale wątpię. Zwykle życie wygodne nie jest produktywne i ważne. Zwykle bogactwo jest przekleństwem i nie zmusza do wysiłku i rozwijania swoich intelektualnych zasobów.
3. Czy mógłbym osiągnąć więcej w warunkach PRL, III RP i IV RP? Myślę, że
nie. W okresach tych był i jest nadal brak harmonii w społeczeństwie, a to
uniemożliwia normalność życia i rozwój cywilizacji w Polsce. Np. w III RP
odpowiedzialni za rozwój PESEL-u mają mieć obniżone emerytury. Zapomniano, że w PRL nigdy nie było hasła „Im gorzej, tym lepiej”. Każdy rodak
pracował, jak tylko mógł dobrze, bo pracował dla Polski. Pod bowiem pokrowcem PRL była Polska. System tego typu ma zaś każde nowoczesne państwo w zachodniej cywilizacji. PESEL nie miał na celu służenia dyktaturze
PRL. Taki informatyczny system ewentualnie powstał lub powstawał (czego
nie wiem) w Resortowym Ośrodku Informatyki MSW, a nie w ośrodku PESEL.
4. Np. w czasie okupacji niemieckiej w Polsce w administracji RGO (Rada Gospodarcza i Opiekuńcza) pracowało 15 000 Polaków, pośrednicząc między
okupantem a ludnością. Czy ich także należy uznać za zdrajców?
5. Jednym z naszych kolegów, czyli „dzieckiem PW 44”, był Janek – John Shalikashvili (1936–2011). W 1993 r. „Janek” został szefem połączonych sztabów
wojsk amerykańskich, sprawował więc najwyższe stanowisko w wojsku. Przed
mianowaniem jego kandydatura była mocno dyskutowana, był bowiem synem oficera SS. Przyjęto w USA zasadę, że syn nie może odpowiadać za czyny
ojca. I słusznie. Aczkolwiek historia ojca jako „oficera SS” wymaga objaśnienia. „Janek” przebywał w Warszawie osiem lat. Przeżył napad niemiecki na
Polskę w 1939 r. oraz Powstanie Warszawskie (1944). Jego ojciec był oficerem
niemieckiego Legionu Gruzińskiego, który najpierw walczył przeciw Sowietom (co było zgodne z jego poglądami), a potem został włączony do SS-Waf291

fengruppe Georgien. Walczył przeciw
Anglikom w Normandii i tam dostał się
do niewoli. Myślę, że „Janek” i jego matka mieli przywileje z powodu funkcji
ojca/męża, gdy żyli w Warszawie okupowanej przez Niemców. Zresztą, jeśli
tak było, to trudno się jej dziwić, miała
przecież dwóch chłopców na utrzymaniu, a sama praktycznie była emigrantką
w Polsce. Jej ojcem był Aleksander BieRyc. 15. Generał C. Powell, prezydent lajew, który został „białym” ministrem
B. Clinton i generał „Janek” Shalikashvili wojny w Rosji w 1917 r. (3.01–28.02).
Natomiast matką była hr. Maria Rüdiger
z rusyfikowanej niemieckiej rodziny, z tzw. kurlandzkich Niemców. Co ciekawe, jej pradziadkiem był rosyjski admirał Juli von Krusenstern (1770–1846),
którego rodzina pochodziła ze… Szwecji, a osiadła w Estonii. Czy matka „Janka” była zatem Polką, Rosjanką czy Niemką, a może Estonką lub Szwedką?
Prawdopodobnie miała polskie obywatelstwo i urodziła „Janka” w Warszawie w 1936 r. Zresztą wiedziona instynktem samozachowawczym, wyniosła
się z Warszawy do Niemiec, wraz z wycofującym się wojskiem niemieckim,
do miasta Pappenheim w Bawarii, gdzie mieli rodzinę (a gdzie jej nie mieli?), i tu połączyła się z mężem. Musiało to być jeszcze w 1944 r., czyli kiedy
mąż miał uprzywilejowaną pozycję w Niemczech. Gdy mąż został zwolniony
z niewoli u Brytyjczyków, mieszkali w RFN i w 1952 r. wyemigrowali z całą
rodziną do USA na zaproszenie brata męża. Ojciec Dymitr był kontraktowym
polskim oficerem (przez kilkanaście lat), który walczył przeciwko Niemcom
w 1939 r. i dostał się do niewoli. Przedtem był oficerem w rosyjskiej armii, a po
rewolucji w 1917 r. był podpułkownikiem armii gruzińskiej, kiedy na krótko (od 1917 r.) Gruzja była demokratyczną republiką, zaanektowana przez
ZSRR w 1921 r. Był nawet gruzińskim dyplomatą w Turcji. Po utracie niepodległości przez Gruzję Dymitr udał się na emigrację do Polski, gdzie przebywał
18 lat. Jego ojciec, czyli dziadek Janka, to książę Joseph Shalikashvili, a babcia
to Nina Staroselskaja, której dziadek Semyon Staroselski (1832–1884) też był
generałem rosyjskim i gubernatorem Baku. Ameryka jest dumna ze swych
generałów, takich jak: Washington, Grant, Sherman, Lee, MacArthur, Eisenhower czy Marshall, którzy sprawdzili się w zwycięskich wojnach. Mimo to
jednak myślę, że życiorys „Janka” musiał zrobić duże wrażenie na prezydencie
B. Clintonie, który mianował go na to najwyższe stanowisko. Uznał, że Janek
nie może odpowiadać za ojca.
6. W Polsce po 1945 r. ubyło 5 000 000 obywateli, potem nadal stopniowo ubywało (i nadal ubywa) parę milionów obywateli, co z kolei miało i ma olbrzymi
wpływ na obniżenie jakości myślenia, zarządzania organizacjami i rządzenia
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krajem. W tej sytuacji nie tylko Dzieci Powstania, ale większość Polaków tak
w kraju, jak i na obczyźnie ma życie trudniejsze od innych mieszkańców krajów zachodniej cywilizacji.
7. I choć po 1989 r. nastąpił najlepszy okres Polski od 350 lat, to jednak my,
Polacy, nie umiemy tego okresu wykorzystać. Nadal niektóre rządy dążą do
życia w niezgodzie z sąsiadami, co w 1939 r. było przyczyną największej hekatomby w historii Polski. Czyżby, osamotnieni w Europie, będziemy prosić
się sami o następną klęskę?
8. Jak wprowadzić harmonię do życia Polaków? Trzeba ich uczyć mądrości.
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Aneks 1
Dariusz Witold Kulczyński

Informatyka a sprawa polska1
W latach 60-tych, kanadyjski filozof i teoretyk komunikacji Marshall McLuhan
sformułował pojęcie „globalnej wioski”, w którą zamienił się świat dzięki powszechności telewizji i radia. Już w 1962 roku przewidywał on powstanie globalnej sieci
komunikacyjnej jaką dziś jest Internet czy World-Wide Web. McLuhan zauważył, że
powszechność informacji nie oznacza moralności jej wykorzystania.
W 1990 roku prof. dr inż. Andrzej Targowski, z Uniwersytecie Zachodniego Michigan w Kalamazoo nawiązał do wizji McLuhana pisząc o „Elektronicznej Globalnej
Wiosce” – electronic global village. Na przełomie lat 80. i 90. Targowski stworzył
jeden z pierwszych komputerowych systemów typu Municipal Internet pracujących w sieci telefonicznej (dial-up). Przedsięwzięcie nazwano TeleCITY Kalamazoo.
W ciągu kolejnych lat wielkie firmy w Ameryce Płn. integrowały swoje systemy informatyczne w oparciu o komputery osobiste (PC) i serwery tworząc wewnętrzne
sieci internetowe „Intranet(s)”. Dziś World-Wide Web objął cały zamieszkały świat.
„Elektroniczna Globalna Wioska” stała się faktem.
A. Targowski, dyrektor ośrodka obliczeniowego ZETO-ZEWAR (1965-1971),
a później z-ca dyr. Generalnego Krajowego Biura Informatyki (1971–1974) upowszechniał w Polsce przetwarzanie danych (data processing) – jedno z najważniejszych kategorii zastosowań komputerów na Zachodzie. Komputeryzował m.in. listy
części w zakładach produkcyjnych (w Ameryce programy BOMP Bill of Materials
Processors). Pionierem zastosowań informatyki w przemyśle był wykładowca Andrzeja Targowskiego, dr inż. Wojciech Jaworski. Na początku lat 1960-tych sprowadził on do Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu sprawny angielski komputer
Elliott 803 b. Dr Jaworski zrobił błyskotliwą karierę w Kanadzie. Był konsultantem
wielu firm, takich jak Texas Instruments i profesorem informatyki na uniwersytecie
Concordia w Montrealu. Zmarł w 2015 roku w wieku 87 lat.
Targowski uczestniczył w Polsce w pionierskich pracach systematyzacji zastosowań
komputerów m.in. dotyczących podziału na maszyny i programy do obliczeń numerycznych, przetwarzania danych i sterowania procesami technologicznymi. Zainicjował używanie terminu informatyka w oparciu o znany mu język francuski (Informatyka klucz do dobrobytu, PiW 1971). W latach 1971–1974 spowodował zakup
1

Niniejszy artykuł został wydrukowany za pisemną zgodą Autora.
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dla Polski nowoczesnych zachodnich komputerów i przedstawił wizję połączenia
ich w sieci informatycznej INFOSTRADA z dostępem dla szeregowego obywatela.
Program Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w latach 1971–1974 przewidywał także upowszechnienie zastosowań rewolucyjnego minikomputera K-202
zaprojektowanego przez zmarłego w 2010 roku mgr inż. Jacka Karpińskiego. Targowski był współtwórcą (1972–1974) baz danych i programów MAGISTER, rozwiniętego z niego systemu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności), WEKTOR (do kontroli realizacji inwestycji) oraz niezwykle ważnego
dla polskiej nauki systemu CYFRONET (opartego na amerykańskich super-komputerach CDC).
Dzisiaj upowszechnienie „obrazkowego” systemu operacyjnego Windows i podobnych systemów Apple czy Linux sprawia, że tworzenie, edycja lub kopiowanie
zbiorów czy plików odbywa się za pomocą pstrykania myszą lub przez wodzenie
palcem po ekranie. Młodzi użytkownicy komputerów osobistych (PCs) lub Macintosh (Apple) używający prostych w obsłudze programów Microsoft Access lub Excel
mogą przypuszczać, że budowa baz danych i ich dowolne przetwarzanie to sprawy
trywialne. Osoby starsze, które posługiwały się takimi programami jak dBase 3 są
lepiej zorientowane w strukturze baz danych (pola w wierszach i kolumnach stanowiące zapis cząstkowy danych tzw. record).
Jeszcze starsi pamiętają, że podczas zajęć z ETO (Elektronicznej Techniki Obliczeniowej), np. na komputerze ODRA 1204 wykorzystującym język Algol 60, należało pisać program do wprowadzenia danych do macierzy poprzez pętle zmieniając
kolejno wskaźniki „i” i „k”. Operatorka komputera wpisywała dane na maszynie na
taśmę dziurkowaną czy w przypadku ODRY 1305 na karty perforowane. Nie było to
proste i było bardzo pracochłonne.
Już kilkadziesiąt lat przed powstaniem „Elektronicznej Globalnej Wioski” (w oparciu o Internet, routery i serwery) istniały komputerowe bazy danych, bez których
nie byłby możliwy rozwój naszej cywilizacji. Trzeba sobie zdawać sprawę, że pamięć
operacyjna komputerów sprzed 40-stu lat była 1000 razy mniejsza niż przeciętnego
współczesnego komputera PC, a pamięć dyskowa mniejsza nawet 5000 razy.
Jako inżynier w kanadyjskiej elektrowni atomowej Darlington (4 x 930 MWe) autor
tego artykułu obserwował integrację baz danych (databases) takich jak inwentarz
magazynów (Matbase), polecenia na pracę (Work Management) czy listy i schematy
połączeń sterowniczych, elektrycznych i zabezpieczeń (SRL – System Routing Lists).
Te pisane w różnych językach programy istniały od dziesięcioleci obsługiwane przez
różne komputery typu mainframe takie jak np. UNIVAC. Były to tzw. legacy systems „systemy zaszłości”, które sporym nakładem kosztów przerabiano na potrzeby
nowego sprzętu komputerowego [new hardware platform(s)] i nowych programów
takich jak Oracle database czy Indus-PassPort. W Polsce system PESEL zaprojekto306

wany i uruchomiony w latach 70-tych kilkakrotnie już modyfikowano. Wg Wikipedii docelowy System Rejestrów Państwowych ma posiadać aż 26 pól na każdego
mieszkańca czy obywatela Polski plus 7 dodatkowych pól dla cudzoziemców. Warto
zdawać sobie sprawę, że są to ogromne bazy danych, bez porównania większe od
tych budowanych za pomocą programów Microsoftu. Systemy ewidencji ludności zbliżone do PESEL istnieją w Kanadzie (Social Insurance Number – od 1964 r.)
i w USA (Social Security Number – od 1936 r.).
50 lat temu komputery i ich pamięć zewnętrzna zajmowały klimatyzowane pokoje
o powierzchni 20–30 metrów kwadratowych. W końcu lat 60-tych powstały minikomputery, które przy uwzględnieniu urządzeń peryferyjnych i systemu chłodzenia były wielkości biblioteczki czy pralki (stacje dysków). Natomiast w połowie
lat 60-tych inż. Jacek Karpiński zbudował mieszczący się na biurku minikomputer
KAR-65 i napisał dla niego język Jakar II. Komputer został zainstalowany w pawilonie Instytutu Badań Jądrowych na Hożej w Warszawie, gdzie przez 20 lat umożliwiał polskim fizykom doświadczalnym analizę zdjęć torów cząstek elementarnych
z komór pęcherzykowych m.in. z Europejskiego Centrum Badań Jądrowych CERN.
Posługując się tym komputerem śp. dr Ryszard Gokieli, wuj autora tego artykułu,
napisał swoja pracę magisterską: Przewidywania wymiany jednego pionu w zastosowaniu do reakcji π+ + p => ρ0 + Δ++
Natomiast obliczenia do swojej pracy doktorskiej Ryszard Gokieli wykonywał już
na komputerze CDC Cyber 72 zainstalowanym w Świerku z terminalem (końcówką) w IBJ na Hożej. Śmiał się, że „robił pracę doktorską na sedesie” – tak humorystycznie fizycy odczytywali skrót CDC.
Oba komputery CDC Cyber 72 (jeden w Świerku pod Warszawą i drugi na AGH
w Krakowie) sprowadził do Polski na początku lat 70-tych z-ca Dyr. Gen. KBI,
dr inż. Andrzej Targowski co wiązało się ze zdobyciem funduszy dewizowych i wynegocjowaniem z Amerykanami ominięcia embarga (podczas wizyty prezydenta R. Nixona i jego doradcy ds. nauki i techniki Daviesa w Warszawie w czerwcu
1972 r.). Przeznaczone dla sieci CYFRONET pracowały w systemie abonenckim
z terminalami w różnych lokalizacjach. Targowski doceniał rolę minikomputerów
w tym znacznie wyprzedzającego wszystkie ówczesne rozwiązania techniczne modularnego minikomputera K-202 Jacka Karpińskiego. Był to tzw. MIPS (komputer
zdolny do wykonywania miliona instrukcji na sekundę million instructions per second). K-202 Karpińskiego był szybszy, lepszy, a przede wszystkim dużo tańszy niż
inne komputery produkowane w kraju lub pochodzące z importu. Targowski już
w swej pracy doktorskiej obronionej na PW w 1969 r. wykazał, że minikomputery są
bardziej opłacalne dla Polski aniżeli duże maszyny typu mainframe dziesięciokrotnie droższe. Pracę zaczął pisać w 1966 r., czyli w rok po wypuszczeniu pierwszego
handlowego minikomputera PDP 8 w USA.
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Sieć INFOSTRADA stanowiłaby wyłom w reglamentowaniu informacji w PRL.
Projekt przewidywał połączenie komputerów w Polsce w sieć krajową i dostęp do
informacji tak władz jak i obywateli za pomocą terminali (końcówek). Zostało to
udokumentowane w architekturze INFOSTRADY w książce Andrzeja Targowskiego
pt. „Informatyka, modele systemów i rozwoju”. Książka ukazała się w Polsce w 1980
roku na kilka miesięcy przed strajkami sierpniowymi.
W 1974 roku minister A. Kopeć i premier P. Jaroszewicz oraz służebni profesorowie
z KC, z IMM, MERA, ELWRO i UW skutecznie (nieoficjalnymi drogami) zablokowali INFOSTRADĘ i produkcję minikomputera K202. Targowskiemu zarzucano
brak szczegółów technicznych proponowanej sieci komputerowej i to, że „podobnego systemu nie było na Zachodzie”. Tyle, że prace nad INFOSTRADĄ trwały niecałe
trzy lata (1971–1974), a Internet powstał w 20 lat (w 1962–1983) po sformułowaniu
jego zasady pakietowego przesyłania informacji i wymaganej topologii sieci przez
pochodzącego z Polski inżyniera amerykańskiego Paul’a (Pawła) Barana.
Karpiński wyemigrował do Szwajcarii, Targowski do USA. Termin „INFOSTRADA”
późniejszy wiceprezydent USA Al. Gore przetłumaczył na angielski jako Information Superhighway, a Włosi uznali słowo za własne co można sprawdzić na Google.
Są osoby, wciąż funkcjonujące w polskiej przestrzeni publicznej, które pracując niegdyś w MSW być może wyprowadzały z bazy danych PESEL informacje
dotyczące np. działaczy Opozycji Demokratycznej, które później inni wykorzystywali. Wynalazcy czy konstruktora samochodu nie można jednak oskarżać
o to, że terroryści rozjechali niewinnych ludzi w Nicei, Berlinie, w Londynie czy
w Toronto.
Podjęte na początku lat 70-tych próby unowocześnienia Polski przez rozwój informatyki były działalnością pozytywną, częścią postępu cywilizacji.
Autor Dariusz Witold Kulczyński, P. Eng. jest absolwentem Liceum Reytana i Politechniki Warszawskiej (mgr inż. Elektryk, 1977). Przez 33 lata był inżynierem w kanadyjskich elektrowniach jądrowych gdzie posługiwał się między innymi minikomputerami sterowniczymi PDP-8, PDP 11/70 i PDP 11/64. Był prelegentem na kongresach
Energii Jądrowej (NOT, PW) i na Konferencjach Gospodarczych Polonii. Jest publicystą krajowego kwartalnika „Postępy Techniki Jądrowej” oraz „Tygodnika Solidarność”.
W latach 1988–2013 współpracował z dwutygodnikiem „Nowy Kurier” wydawanym
w Toronto przez Jolantę Cabaj.
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Aneks 2
Magdalena Genow-Jopek

Polak, który wyprzedził Billa Gatesa,
skończył jako pasterz świń1
Jacek Karpiński stworzył minikomputer szybszy niż wprowadzony dziesięć lat później IBM PC. Skończył jako pasterz świń pod Olsztynem. Dlaczego? W Polsce wciąż
słyszał: „gdyby było to możliwe, to Amerykanie by już to dawno zrobili”. A co do
świń, to, jak to określił, „woli prawdziwe świnie, od tych ludzkich”. Jemu się nie udało. Inni musieli wyjechać z Polski, żeby odnieść sukces.
Od wymyślenia żelaznego pługu do jego zastosowania w Europie minęło prawdopodobnie 500 lat. Teraz tempo wprowadzania innowacji na rynek liczy się w tygodniach, góra miesiącach. Otwiera to drogę wizjonerom, takim jak zmarły niedawno Steve Jobs. Jednak czy gdyby twórca koncernu Apple urodził się w Polsce,
byłby znany? Dlaczego ktoś, kto wyprzedził Billa Gatesa, skończył jako pasterz
świń? Biografie Polaków, którzy mogą poszczycić się osiągnięciami na polu nowych
technologii, mają jeden wspólny mianownik – jeśli odnieśli sukces, to za granicą.
Jacek Karpiński stworzył w 1970 r. minikomputer szybszy niż wprowadzony dziesięć lat później IBM PC. Wynalazł także m.in. skaner fotografii, robot sterowany
głosem i ręczny skaner Pen-Reader. Co się stało z jego wynalazkami? Dlaczego ktoś,
kto wyprzedził Billa Gatesa, skończył jako pasterz świń pod Olsztynem? Karpiński
w Polsce wciąż słyszał: „gdyby było to możliwe, to Amerykanie by już to dawno
zrobili”. A co do świń, to, jak to określił, „woli prawdziwe świnie, od tych ludzkich”.
Polska pod względem innowacyjności i wprowadzania nowych technologii od lat
była i jest zaściankiem. PRL się skończył, ale Polska nie stała się bardziej innowacyjna. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne parki przemysłowo-technologiczne,
które mogą pochwalić się wdrażaniem jakichś idei w życie, ale często, jak opowiadają ich pracownicy, działalność takich parków opiera się na przejadaniu funduszy unijnych. Często problem ten sprowadzany jest do całej Europy, która spowita
gąszczem przepisów, pomału przestaje być konkurencyjna dla reszty świata. Dlatego nasi rodacy – potencjalni ludzie sukcesu – najczęściej emigrują do USA. Od
zera do milionera W latach 80. wyjechało z Polski 50 tys. inżynierów i techników,
3,5 tys. lekarzy i 4 tys. pracowników naukowych, bo tylko w USA można zrealizoTekst został zamieszczony za pisemną zgodą Autorki. Wcześnie ukazał się na stronie internetowej
Biznes.Onet. (Źródło: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/polak-ktory-wyprzedzil-billa-gatesaskonczyl-jako-pasterz-swin/3dhn4).
1
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wać zasadę, którą tak sformułował Andrew Louis z Wall Street (spec od łączenia
kapitału z know-how): „pieniądze pomnażają inwencję, a inwencja pomnaża pieniądze”. Historia Włodzimierza Gawrońskiego (prof. Politechniki Gdańskiej) brzmi
jak uwspółcześniona wersja amerykańskiego mitu od pucybuta do milionera. Polak
zaczynał bowiem w USA jako tokarz i pielęgniarz, a skończył na najwyższym stanowisku technicznym w NASA (główny inżynier ds. anten naziemnych). Po wyjeździe
do USA musiał pracować siedem dni w tygodniu, teraz zajmuje się dynamiką pojazdów kosmicznych. Inny Polak za Oceanem – prof. Andrzej Targowski – za komuny
był objęty zakazem drukowania. Wyjechał więc do USA, gdzie objął katedrę informatyki w Western Michigan University. Wymyślił ideę infostrady w gospodarce
lansowaną później przez Ala Gora i Billa Clintona. Wiceprezydent Al Gore chciał,
żeby information superhigway wzmocniła edukację w USA i ułatwiła dostęp do Internetu każdemu Amerykaninowi. W 1992 r., kiedy duet Clinton-Gore objął rządy,
Internet nie był spopularyzowany (tylko 313 tys. komputerów w sieci). Dopiero za
ich sprawą dostęp do niego, jako rodzaj innowacji, stał się sprawą polityczną. Internet był tylko jedną z części projektu Targowskiego. Miał on też pobudzić gospodarkę poprzez takie innowacje jak: roboty, „smart roads” (drogi wykorzystywane
do testowania najnowszych technologii komunikacyjnych, obecnie istnieje w stanie Virginia), biotechnologia, kolej magnetyczna (tradycyjne torowisko zastąpione
przez system elektromagnesów) czy światłowody.
Wyniki swoich prac naukowych skomercjalizował prof. Marek Hołyński, wykładowca na najlepszej technicznej uczelni świata – Massachusetts Institute of Technology w Cambridge. Swego czasu stworzył prototyp nowego komputera. Później
konstruował nowe komputery dla Silicon Graphics w Dolinie Krzemowej. Po latach
pracy w centrum nowych technologii, za pieniądze z patentu, kupił część wyspy na
Karaibach i wrócił do Polski. Polacy nie gęsi Jak łączyć biznes z technologią, Polacy
wiedzą od setek lat. Znamienne, że swoje pomysły ze spektakularnym sukcesem
komercyjnym realizują zwykle za granicą. W 1839 r. w Genewie biznesmen Antoni
Patek połączył siły z zegarmistrzem Franciszkiem Czapkiem, zakładając istniejącą
do dziś firmę „Patek, Czapek & Cie” (obecnie nosi nazwę „Patek Philippe SA” –
drugi człon został dodany, kiedy do spółki dołączył Francuz). Do dziś zegarki produkowane przez tę firmę uważane są za najlepsze na świecie. Jeden z nich w 1999 r.
na aukcji w Nowym Jorku został wylicytowany za bagatela 11 mln dolarów. Z okazji
150-lecia istnienia firmy wyprodukowano najbardziej skomplikowany zegarek na
świecie. Posiada 33 mechanizmy i 1728 elementów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę,
że nazwa słynnej firmy Max Factor ma polski rodowód. Założyciel tej firmy nazywał
się Maksymilian Faktorowicz. Urodził się w Łodzi, w rodzinie żydowskiej. W Polsce zaczynał jako pomocnik aptekarza, ale jego kariera nabrała rozpędu dopiero
w Moskwie, gdzie otworzył własny sklep drogeryjno-perukarski. Tam awansował
na doradcę dworu w sprawach kosmetycznych. Znany na całym świecie stał się po
emigracji do USA. W 1914 r. opracował zmywalny podkład dla aktorów filmowych.
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Za charakteryzację otrzymał w 1929 r. Oscara. Masowa produkcja jego kosmetyków trwa do dziś. Polski Edison Pisała o nim prasa w całej Europie, a w USA jego
osiągnięcia popularyzował Mark Twain. Określany był mianem „galicyjskiego geniusza” lub właśnie „polskiego Edisona”. Jan Szczepanik, bo o nim mowa, całe życie
związany był z Tarnowem, ale swoją pracownię miał w Wiedniu. To właśnie tam odwiedził go sam cesarz, ale nic dziwnego, skoro wynalazek Szczepanika – kamizelka
kuloodporna, uratował życie królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII. Co ciekawe, patent
na kamizelkę posiadał inny Polak (Kazimierz Żegleń), który zlecił Szczepanikowi
stworzenie materiału odbijającego kule. Szczepanik zrewolucjonizował też działanie maszyny tkackiej, skracając czas produkcji z paru dni do pół godziny. Mało kto
wie, że firma Kodak w 1928 r. zaczęła sprzedawać film „Kodacolor” stworzony właśnie na podstawie metody Szczepanika. Polak zaprojektował też prototyp aparatu,
kamerę z trzema obiektywami, teletroskop – aparat do reprodukowania obrazów
na odległość. Na ten ostatni projekt nie znalazły się fundusze, ale z czasem patenty
Szczepanika zostały wykorzystane w stworzeniu telewizora. Polak jednym z najbogatszych Finów. Przygoda Stefana Widomskiego z Finlandią zaczęła się w latach
70., kiedy poznał swoją przyszłą żonę, przebywającą wtedy na stypendium w Polsce.
Wyjechał za nią do kraju św. Mikołaja. Imał się tam różnych zajęć: naprawiał telewizory, studiował politologię, aż został tłumaczem języka polskiego w kancelarii
ówczesnego premiera. Kiedy dowiedział się, że koncern Nokia poszukuje sprzedawców, wydzwaniał tyle razy, aż go przyjęli. W tamtej dekadzie, kiedy cała gospodarka
Finlandii żyła z handlu z ZSRR, Nokia miała minimalne obroty z ogromnym sąsiadem. Dzięki swojemu talentowi do języków i smykałki do biznesu w ciągu roku
zwiększył sprzedaż do ZSRR o 30 proc. Po dwóch latach ją podwoił.
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Andrzej TARGOWSKI
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracę magisterską
i doktorat obronił z informatyki gospodarczej. Termin ten spopularyzował w Polsce w swym bestsellerze Informatyka klucz do dobrobytu
(1971). Jest pionierem zastosowań informatyki w Polsce. Zorganizował
i kierował ośrodkiem ZETO ZOWAR w Warszawie, następnie był inicjatorem i realizatorem Programu Rozwoju Informatyki w latach 1971-75.
Wypromował koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego opartego na INFOSTRADZIE, co spowodowało odsunięcie go od informatyki
w PRL. Był inicjatorem i pierwszym głównym projektantem systemu
PESEL. Praktykował informatykę we Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii,
Meksyku i od 1980 r. w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal mieszka. Opublikował 47 książki z zakresu informatyki, politologii, c ywilizacji
i filozofii (o teorii mądrości) oraz ponad 150 artykułów naukowych. Był
prezesem i wiceprezesem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych
(Światowa Rada ds. Badań nad Polonią i Północno-Amerykańska Rada
Polsko-Amerykańskich Inżynierów). Pełnił funkcję kierownika sekcji planowania i bibliotecznej rady programowej Północno-Amerykańskiego Studium Spraw Polskich. Jest honorowym prezesem Stowarzyszenia PESEL.
W powstaniu warszawskim wydostał się spod trupów po egzekucji.
W 1953 r. został wydalony z Gimnazjum W. Górskiego (ul. Smolna 30),
ponieważ na wieść o śmierci Stalina strzelał z wiatrówki do zdjęć
dostojników państwowych. W 1956 r. za u dział w rozruchach studentów odebrano mu stypendium. Na emigracji prowadził audycje w Wolnej
Europie i Głosie Ameryki i publikował w prasie polonijnej, za co chciano go uciszyć nieudanym zamachem na jego życie w dniu 28 listopada
1988 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2000)
i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1998).
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