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Dokładnie pół wieku temu, 28 sierpnia 1970 r. Wrocławskie Zakłady Elek-
troniczne „Elwro” przekazały Głównemu Urzędowi Statystycznemu pierwszą 
seryjną maszynę cyfrową, jak wówczas nazywano w Polsce komputery. Była to 
słynna Odra 1304. Jak narodziła się legenda „Elwro”? Jak wrocławscy wizjonerzy 
dokonali czegoś, co wydawało się niemożliwe i w dobie PRL dogonili Zachód? 
Z czego słynęły komputery serii Odra? Dlaczego po wielu sukcesach zakład 

przestał istnieć?

28 SiERPnia 
nieistniejąca wizytówka Wrocławia,  

czyli „Elwro” i komputery Odra

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Komputery rodziny Odra były sztandarowym 

produktem „Elwro” – czołowego producenta 

sprzętu elektronicznego w PRL. Wprawdzie 

początki maszyn cyfrowych w Polsce wiążą się  

przede wszystkim z działalnością warszaw-

skiego ośrodka naukowo-badawczego, jednak  

ostatecznie zapadła decyzja o ulokowaniu ich  

produkcji w stolicy Dolnego Śląska. Zadecydo-

wał o tym potencjał naukowo-badawczy wroc- 

ławskiego ośrodka akademickiego oraz jego  

osiągnięcia w zakresie matematyki i automa-

tyki. Dzięki temu możliwe było podjęcie we 

Wrocławiu pionierskich w skali kraju prac 

związanych z uruchomieniem produkcji oraz 

opracowaniami konstrukcyjnymi maszyn cyfro-

wych, a następnie z automatyzacją układów 

technologicznych oraz systemami sterowania  

i zarządzania.

Starania wrocławskiego środowiska naukowe- 

go wspierane były przez lokalne władze oraz 

powstały w 1957 r. Społeczny Komitet Budowy 

Wrocławskiego Ośrodka Telewizyjnego, który  

przy udziale rozmaitych dolnośląskich insty-

tucji i zakładów pracy przyczynił się do wy- 

budowania na Ślęży instalacji umożliwiającej 

odbiór w regionie programu telewizyjnego. 

Podjął on również starania o uruchomienie 

we Wrocławiu fabryki telewizorów. Ostatecz-

nie, na mocy decyzji z dnia 16 lutego 1959 r.,  

powołano do życia Wrocławskie Zakłady Elek- 

troniczne „T21”, których nazwę uzupełniono 

później o akronim „Elwro”. 

Początkowo „Elwro” produkowało stosunkowo 

proste elementy i urządzenia elektroniczne. 

Kierownictwo i zespół konstruktorów przed- 

siębiorstwa pod kierunkiem Mariana Tarn-

kowskiego dążył jednak przede wszystkim do 

rozwoju produkcji maszyn cyfrowych. 

Przeszkoleni w warszawskich ośrodkach PAN 

inżynierowie „Elwro” – pod kierownictwem prof.  

Jerzego Bromirskiego, a następnie Zbigniewa  

Wojnarowicza z Politechniki Wrocławskiej – 

– szybko zaczęli wnosić do projektów war-

szawskich badaczy swój własny nowatorski 

potencjał. W ten sposób w grudniu 1960 r.  

ukończony został projekt maszyny cyfrowej  

Odra 1001. Przedstawiciele „Elwro” wiedzieli,  

jak odnaleźć się w ówczesnych uwarunkowa-

niach politycznych i ideologicznych. Nazwa 

maszyny, która dała początek całej rodzinie 

komputerów wytwarzanych we Wrocławiu, 

odnosiła się do największej ze śląskich rzek  

i dedykowana była jednocześnie forsowanym 

przez władze partyjno-państwowe obchodom 

Tysiąclecia Państwa Polskiego. Model pierw- 

szej Odry nie nadawał się jeszcze do seryjnej  

produkcji, jednak zebrane przy nim doświadcze-

nia stały się przesłanką dla wyrażenia zgodny 

na kontynuację prac nad maszynami cyfrowy- 
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Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro”, 1972 r.,  
fot. Stanisław Kokurewicz / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

maszyn cyfrowych. W 1966 r. „Elwro” rozpo-

częło produkcję maszyny cyfrowej Odra 1013  

liczącej z prędkością tysiąca operacji na se- 

kundę, tj. dwukrotnie szybszej od poprzednie- 

go modelu, posiadającej oprócz wewnętrznej 

pamięci bębnowej, szybką pamięć operacyjną 

opartą na rdzeniach ferrytowych. Możliwości 

Odry 1013 ograniczone były jednak jeszcze  

w praktyce nadal do wąskich i specjalistycznych 

grup zagadnień, jak gospodarka materiałowa, 

sporządzania list płac, organizacja transportu. 

Do listopada 1966 r. zakład wyprodukował sto  

maszyn cyfrowych, z których około jedna trze- 

cia trafiła głównie do krajów RWPG. W zespo- 

le konstruktorów maszyn Odra 1001 – 1013,  

kierowanym przez Jana Markowskiego znajdo-

wali się Thanasis Kamburelis, Andrzej Zasada, 

Janusz Książek, Jakub Markiewicz i Andrzej 

Niżanowski.

W 1967 r. pod kierunkiem Kamburelisa za- 

kończono prace nad kolejną maszyną cyfrową 

Odra 1204. Wśród jej konstruktorów znajdo- 

wali się zarówno niektórzy spośród twórców 

maszyn Odra 1003 i Odra 1013, a także 

mi we Wrocławiu. Przy pracach projektowych 

pomagali profesorowie Jerzy Bromirski z Po- 

litechniki Wrocławskiej oraz Jerzy Słupecki  

z Uniwersytetu Wrocławskiego. Gdy powsta- 

jące w tym samym czasie w ośrodku war- 

szawskim maszyny nadal były jeszcze oparte 

o układy lampowe, to w powstałym w 1961 r. 

kolejnym modelu Odra - 1002 zastosowano 

już w przeważającej części krajowe tranzysto- 

ry. Wyższe parametry techniczne elementów 

podstawowych umożliwiły osiąganie z pomocą  

Odry większych szybkości obliczeń. Ponieważ 

jednak Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego uzna- 

ło, iż model ten nadal nie w pełni nadaje się do 

produkcji, wraz z podjęciem decyzji o wyborze 

WZE „Elwro” jako głównego krajowego ośrodka 

produkcji maszyn cyfrowych postanowiono, że 

tymczasem będzie w nich wytwarzana UMC-1. 

Była to już wprawdzie maszyna przestarzała 

technologicznie, ale za to sprawdzona. 

Mimo podjęcia produkcji maszyn warszawskich 

konstruktorów, w WZE „Elwro” nie zaniechano 

własnych prac badawczych. W 1964 r. udało  

się uzyskać zgodę ministerstwa na rozpoczęcie 

wytwarzania maszyny II generacji Odra 1003, 

opracowanej przez zespół pod kierownictwem 

inż. Thanasisa Kamburelisa. Jej produkcja trwa- 

ła do 1965 r., a w trakcie powstały 42 egzem-

plarze, z których kilka wyeksportowano do 

ZSRR, Czechosłowacji i na Węgry. Możliwości 

maszyny pozwalały już np. na wykorzystanie 

jej do sterowania procesami technologicznymi. 

Trafiała do wielu instytucji, uczelni oraz szeregu 

czołowych zakładów produkcyjnych w kraju. 

Wrocławski komputer był pięciokrotnie szyb- 

szy od UMC-1, miał też dwukrotnie pojem- 

niejszą pamięć i zużywał ponadto dziesięcio-

krotnie mniej energii elektrycznej, ważył trzy  

razy mniej i zajmował dwa razy mniejszą po- 

wierzchnię. 

Za sprawą „Elwro” w drugiej połowie lat 60.  

Wrocław stawał się głównym centrum krajo- 

wego przemysłu w zakresie produkcji elektro-

niki, automatyki i urządzeń pomiarowych oraz  
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do wielkoseryjnej produkcji maszyn serii 

Odra 1300 w latach 70. Dzięki bogatemu  

i sprawdzonemu oprogramowaniu obejmują- 

cemu systemy operacyjne i języki oprogramo-

wania, programy z prawie wszystkich działów 

matematyki stosowanej oraz programy użyt-

kowe z zakresu zarządzania, Odra 1304 była 

pierwszą polską maszyną cyfrową III generacji 

zbudowaną z wykorzystaniem układów scalo-

nych, mogącą służyć do przetwarzania danych. 

Jej modułowy układ pozwalał zestawiać kon-

figuracje w dowolny sposób w zależności od 

potrzeb.

W 1976 r. wrocławski producent komputerów 

przekształcił się w Centrum Komputerowych 

Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera- 

-Elwro”. Dzięki wysiłkowi własnych konstruk-

torów oraz pozyskanym licencjom, zakład po- 

prawił parametry i możliwości wytwarzanego 

przez siebie sprzętu informatycznego. Ponadto  

asortyment produkcji poszerzył się o stosowa- 

ną w ochronie środowiska aparaturę pomia-

rową do analizy parametrów fizycznych i che-

micznych, a później także monitorów jakości 

wody, chromatografów gazowych, systemów 

teleprzetwarzania oraz laboratoria mobilne do 

badania jakości wody. 

W 1971 r. obok seryjnej Odry 1304 produko-

wano kalkulatory 105 L oparte na kooperacji 

z firmą japońską oraz pamięci bębnowe PB 

304, drukarki wierszowe DW 204 i jednostki 

sterujące MTS 304. Kalkulatory produkowane 

w kooperacji z krajami zachodnimi sprzeda-

wano do krajów socjalistycznych. To samo do- 

tyczyło komputerów. 

W 1975 r. WZE „Elwro” zatrudniały 5500 

pracowników, w tym 10 proc. z wykształce-

niem wyższym. Około połowę kadry stanowiły 

kobiety. 

Następczyniami Odry 1304 były od 1972 r.  

modele Odra 1305 i Odra 1325, oparte na  

układach scalonych. Łącznie do 1983 r. wy- 

produkowano 587 egzemplarzy maszyn z serii 

Bronisław Piwowar, Alicja Kuberska, Adam  

Urbanek – absolwenci Politechniki Wrocław-

skiej oraz Bogdan Kasierski i Ryszard Fudala 

z Politechniki Warszawskiej. Była to pierwsza 

w Polsce maszyna mikroprogramowana – jej  

struktura logiczna została zapisana w module 

zwanym pamięcią stałą. Pozwalało to na znacz- 

ne zmniejszenie jej jednostki centralnej nawet 

przy dużej liście rozkazów i prowadziło do 

zmniejszenia ceny konstrukcji i zwiększenia 

jej niezawodności. Była już w pełni maszyną 

cyfrową II generacji, a więc opartą na tranzy-

storach, oraz posiadającą trzy rodzaje pamię- 

ci: ferrytową pamięć operacyjną, pamięć ze- 

wnętrzną na taśmie magnetycznej oraz pamięć 

zewnętrzną na czterech bębnach. Na wejściu 

był czytnik, a na wyjściu – perforator taśmy 

papierowej. Maszyna pracowała z szybkością 

50 tysięcy operacji na sekundę, a pojemność 

pamięci ferrytowej została powiększona do  

16 tysięcy słów. Jako pierwsza polska maszy- 

na cyfrowa posiadała możliwość wykonywania 

dwóch zadań równocześnie oraz sygnalizowa-

nia błędów popełnianych przy wprowadzaniu 

do niej programu. Do 1972 r. wyprodukowano 

179 jej egzemplarzy, z czego 114 na eksport.

Kolejny skok jakościowy dokonał się jeszcze 

w tym samym 1967 r. wraz z podjęciem przez  

wrocławskie zakłady współpracy z brytyjską 

firmą ICT. Była to realizacja pomysłu na zbu-

dowanie w Polsce komputera akceptującego 

zachodnie oprogramowanie podstawowe oraz  

użytkowe. Mimo istniejącego przez cały okres  

zimnowojenny embarga, mającego na celu  

ograniczenie możliwości zakupu przez kraje 

socjalistyczne technologii przydatnych dla ce- 

lów wojskowych, stosowna umowa zyskała  

akceptację zarówno władz PRL, jak i Komite- 

tu Koordynacyjnego Wielostronnej Kontroli  

Eksportu krajów NATO. Na mocy porozumie- 

nia „Elwro” uzyskało dokumentację logiczną  

maszyny ICL 1904 oraz taśmy z pełnym opro-

gramowaniem podstawowym i użytkowym. 

Dzięki niemu zespół Kamburelisa w 1970 r.  

ukończył Odrę 1304. Powstało łącznie 90 eg- 

zemplarzy tej maszyny, a była ona wstępem 
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warstwowych hybrydowych, opracowanych 

przez zespół dr inż. Andrzeja Tretera z wy- 

korzystaniem zarówno elementów biernych 

(oporniki, kondensatory), jak i czynnych (tranzy-

story, diody). Kariera maszyn z serii Odra 1300 

możliwa była za sprawą dobrych osiągów, bo- 

gatego oprogramowania oraz całego zestawu 

urządzeń zewnętrznych – drukarek, urządzeń 

kreślących, pamięci taśmowych, perforatorów 

i czytników. W kraju wykorzystywano je przy 

działaniach zmierzających do informatyzacji 

gospodarki, w tym budownictwa i kolei, a także 

instytucji, takich jak GUS, czy szkoły wyższe. 

Kształciło się na nich całe pokolenie polskich 

informatyków. Przy wykorzystaniu technolo-

gii Odry 1305 Wydział Techniki Wojskowej 

„Elwro” we współpracy z pardubicką „Teslą” 

skonstruował dla potrzeb systemów obrony 

przeciwlotniczej Polski i Czechosłowacji serię  

komputerów RODAN. Maszyny z „Elwro” po- 

służyły również do zbudowania pierwszego  

w RWPG abonenckiego systemu wielodostęp- 

nego.

Z końcem 1971 r. WZE „Elwro” obarczono 

zupełnie nowym zadaniem, które miało zna-

cząco zmienić plany własne przedsiębiorstwa, 

ograniczając rozwój własnych konstrukcji serii 

Odra 1300 i kolejnych. W listopadzie 1971 r.,  

zgodnie z decyzją Ministerstwa Przemysłu 

Ciężkiego, WZE „Elwro” przejęły całokształt 

spraw związanych produkcją maszyn z serii 

RIAD – narzuconych przez ZSRR pozostałym 

krajom RWPG jako nowy standard. W trakcie 

prac okazało się jednak, że R-30 jest maszyną 

zawodną, głównie z powodu słabej jakości 

urządzeń zewnętrznych, zwłaszcza napędów 

dyskowych. Maszyna średniej mocy, powstała  

według projektu opracowanego przez radziec- 

ką placówkę naukowo-badawczą z Erewania, 

miała większe rozmiary niż jej odpowiednik, 

czyli Odra 1300. Była mniej zaawansowana 

technologicznie i droższa w eksploatacji. Wo- 

bec tego na dyskretne zlecenie dyrekcji WZE 

„Elwro”, w oparciu o nowsze technologie stoso-

wane przy produkcji maszyn z serii Odra 1300, 

zespół pod kierunkiem Bogdana Kasierskiego 

Odra 1300, spośród których znaczna część 

została wyeksportowana do krajów RWPG, 

głównie ZSRR. Produkowana była również 

wersja wojskowa o zwiększonej odporności na 

wstrząsy i wibrację, czy temperaturę. Maszyny 

tej serii uznawano za najlepsze maszyny cy- 

frowe w krajach RWPG. Porównywane były 

przez niektórych do nawet do „średniej klasy 

komputerów IBM”. Charakteryzowały się iden- 

tycznymi standardami konstrukcyjno-techno-

logicznymi i były pierwszymi przygotowanymi 

w Polsce maszynami III generacji. Odra 1305  

wykonywała 150 tysięcy operacji na sekundę, 

posiadała pamięć operacyjną o pojemności wy- 

noszącej milion znaków i pamięć zewnętrzną  

o pojemności sto milionów znaków z możliwo-

ścią rozbudowy. Pracowała w podziale czasu, 

posiadała budowę modułową, przystosowaną 

do pracy w systemach wielodostępnych oraz 

wielomaszynowych. 

Pod kierownictwem inż. Zbigniewa Wojnaro-

wicza i przy udziale inż. Bronisława Piwowara  

powstała Odra 1325, w której zastosowano 

technologię mikroukładów scalonych cienko- 

Inżynier Adam Kawałek, pracownik „Elwro”,  
autor licznych projektów racjonalizatorskich, 1973 r.,  

fot. Stanisław Kokurewicz / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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ra. Choć jeszcze do schyłku lat 70. te ostatnie 

sprzedawano do niemal wszystkich krajów 

RWPG, Jugosławii, Chin, KRLD, Wietnamu, 

Egiptu, a także do Turcji, Pakistanu, RFN oraz  

Francji, to jednak w coraz większym stopniu  

transakcje ograniczały się do urządzeń peryfe-

ryjnych oraz rozbudowy eksploatowanych już 

systemów.

Przez całą dekadę lat 70. WZE „Elwro” produ-

kowały również na masową skalę kalkulatory, 

pozwalające na wykonywanie podstawowych 

obliczeń. Były to: Bolek, bardziej rozbudowany 

w możliwościach Lolek i miniaturowy Jacek 

Równie istotne miejsce w produkcji i sprze- 

dokonał znacznej modyfikacji radzieckiego 

projektu. Model, nazwany R-32, programowo 

zgodny z pozostałymi maszynami Jednolitego 

Systemu, wdrożono do produkcji w 1973 r.  

Jego parametry techniczne było znacząco lep-

sze zarówno od radzieckiego pierwowzoru, jak 

i wszystkich pozostałych maszyn RIAD swojej 

kategorii produkowanych w RWPG, od któ-

rych był mniejszy i szybszy. Powstało łącznie 

153 maszyn tego typu. Były sprzedawane 

przede wszystkim do krajów RWPG, w tym 

do ZSRR, a dwa egzemplarze trafiły nawet  

do Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie R-32 do  

produkcji w latach 1974–1975 oznaczało stop- 

niowe ograniczenie eksportu maszyn typu Od- 

Monter Alicja Bernacka prezentująca nowy kalkulator 105-LN produkowany na licencji japońskiej we Wrocławskich 
Zakładach Elektronicznych „Elwro”, 1973 r., fot. Stanisław Kokurewicz / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”



6

Alternatywą dla RIAD-ów mogły być mikro-

komputery. Spośród produkowanych w Polsce 

maszyn można było zaliczyć do nich komputery 

Mera 60, 100, 200, czy 9150 oraz serii SM. 

Zakłady „Mera-Elwro” opracowały i podjęły  

w 1983 r. produkcję mikrokomputerów Elwro-

500, opartych na kopii mikroprocesora Intel 

8080. Model ten, podobnie jak jego nieco 

mniejszy następca Elwro-600 wytwarzany był  

jednak w liczbie zaledwie kilkuset sztuk rocz- 

nie. W połowie lat 80. małoseryjną produkcję 

mikrokomputerów podjęły również inne firmy  

państwowe i polonijne, oferując kopie produk-

tów zachodnich. Nie rozwinęła się ona na 

większą skalę i nie stworzyła alternatywy dla  

maszyn „Mera-Elwro”, zarówno z powodu kło-

potów z zaopatrzeniem, jak też zbyt wysokich 

podatków nakładanych przez Ministerstwo Fi- 

nansów. Do połowy lat 80. władze próbowały 

też powstrzymać próby importu zachodnich 

komputerów, w tym także ograniczyć zjawisko 

przywożenia takiego sprzętu z zagranicy przez 

osoby prywatne. W drugiej połowie dekady 

ograniczenia importowe uległy zniesieniu, i mi- 

daży eksportowej zajmowała pamięć bębnowa 

PB-204-2. Jej głównym odbiorcą była firma 

„Robotron” z NRD. 

Kryzys ekonomiczny lat 80. mocno ograniczył  

działalność wrocławskich zakładów „Mera-

Elwro”. Zmniejszyły się zamówienia na produ- 

kowane komputery, a ich produkcja spowalnia- 

na była przez problemy z pozyskaniem defi-

cytowych w kraju materiałów, a także dewiz na 

zakupy zagraniczne. Na świecie rozpoczynała 

się tymczasem era mikrokomputerów, które 

już od lat 70. weszły do masowego użycia 

w krajach wysoko rozwiniętych. Od 1980 r. 

datuje się kariera komputerów PC, które dzięki 

bogatemu oprogramowaniu oraz wysokiej ja- 

kości i wygody użytkowania przy stosunkowo 

niskiej cenie, błyskawicznie zdobyły rynek kom-

puterów domowych i biurowych. Ich twórcą 

był amerykański IBM, jednak szybko produkcję 

zestawów zgodnych konstrukcyjnie z PC oraz 

systemem operacyjnym MS-DOS podjęło także 

wiele innych firm na świecie.

Tymczasem polski przemysł komputerowy,  

w tym zakłady „Mera-Elwro” pozostawały na  

etapie produkcji wąsko specjalizowanych ma- 

szyn cyfrowych dla dużych przedsiębiorstw 

i instytucji, na bazie technologii z przełomu 

lat 60. i 70. Ich produkcja, prowadzona na  

stosunkowo niewielką skalę była niezautoma-

tyzowana, oparta o przestarzałe rozwiązania 

technologiczne i organizacyjne. W 1983 r.  

„Mera-Elwro” zakończyło produkcję kompu-

terów Odra serii 1300. Miały je zastąpić 

komputery Jednolitego Systemu R-34, które  

jednak w momencie uruchamiania produkcji 

były już przestarzałe, zawodne i drogie w eks- 

ploatacji. Niedostateczne było też ich wypo-

sażenie w specjalistyczne oprogramowanie 

użytkowe. Wprawdzie administracja i zakłady 

gospodarki narodowej mające ogromne pro-

blemy z pozyskaniem deficytowych w Polsce 

walut wymiennych były i tak na nie skazane, to 

jednak nabywano je w coraz mniejszej liczbie. 

Na dodatek były one i tak w niewielkim stopniu 

efektywnie używane. 

Bolesław Rząca, od 1959 r. pracownik „Elwro”,  
autor licznych projektów racjonalizatorskich, 1973 r.,  

fot. Stanisław Kokurewicz / zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Polecamy audycję Radia Wrocław „Dźwiękowa historia: ELWRO – nieistniejąca wizytówka Wrocławia”  
w której Bogdan Safader w rozmowie z Kamillą Jasińską opowiada o historii zakładu. 

Ponadto na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu dostępna jest monografia pt. „Polskie komputery rodziły się w ELWRO 
we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce” przygotowana przez 

Barbarę Maćkowiak, Andrzeja Myszkiera, Bogdana Safadera, pod redakcją naukową Grażyny Trzaskowskiej. 

krokomputery, takie jak ATARI XL/XE pojawiły 

się także w sklepach PEWEX-u i innych pań-

stwowych komisach, czy na legalnych już gieł- 

dach sprzętu komputerowego. Wśród ich na- 

bywców były także firmy państwowe. W 1988 r. 

komputery domowe posiadało już około 3 proc. 

Polaków. Były to jednak właściwie wyłącznie 

urządzenia importowane.

Wydawało się, że szansa na rozwój zakładów 

WZE „Mera-Elwro” pojawiła się w 1986 r., 

kiedy Ministerstwo Oświaty ogłosiło program 

powszechnej edukacji w zakresie wiedzy infor- 

matycznej. W jego ramach zamierzano w ciągu  

kilku lat wyposażyć polskie szkoły w 75 tys.  

mikrokomputerów. W drodze konkursu wyło- 

niono projekt opracowany przez zespół kon-

struktorów z Poznania, a jego produkcję, która  

rozpoczęła się w 1987 r., powierzono wrocław-

skiemu potentatowi. Jednak produkcja kom- 

putera Elwro-800 Junior przebiegała z pro- 

blemami. Był on nazbyt trudny w obsłudze dla 

młodzieży i nauczycieli, na dodatek awaryjny 

i pozbawiony niezbędnego oprogramowania. 

Do schyłku lat 80. wyprodukowany został  

w liczbie zaledwie kilku, a nie kilkudziesięciu 

tysięcy, jak planowano. W takiej sytuacji szkoły 

coraz częściej nabywały, bądź przyjmowały jako 

darowiznę, komputery importowane, znacznie 

lepiej dopracowane i tańsze, choć przeważnie 

pozbawione dedykowanego oprogramowania 

i pomocy dydaktycznych. Historia zakupów 

„Juniorów” zakończyła się na początku 1990 r.,  

kiedy MEN zadecydował o przyjęciu dla kom- 

puterów szkolnych standardu IBM PC. Jeszcze  

w 1988 r. zakłady „Mera – Elwro” rozpoczęły  

wytwarzanie mikrokomputerów profesjonal- 

nych Elwro-801, pierwszych polskich kompu- 

terów PC/AT, wyposażonych w oprogramowa-

nie Microsoft, a przeznaczonych dla urzędów 

państwowych, firm i instytucji. Okazało się  

jednak, iż, w warunkach narastającej konku- 

rencji z importu, nie udało się jej rozwinąć na 

większą skalę.

W latach 80. coraz bardziej powiększał się 

dystans technologiczny między ofertą „Elwro” 

a sprzętem wytwarzanym w czołowych kra- 

jach Zachodu. Sytuacja ekonomiczna przedsię- 

biorstwa nie uległa poprawie po rozpoczęciu 

transformacji do gospodarki rynkowej. Zakład  

został sprzedany w 1993 r. firmie Siemens 

AG, a wkrótce później, wbrew zapowiedziom 

właściciela, zlikwidowany. Pozostała legenda  

„Elwro” i komputerów Odra, które były dowo-

dem na to, że polscy badacze, konstruktorzy, 

czy menadżerzy są w stanie włączać się  

w główne i aktualne nurty światowego po- 

stępu naukowo-technicznego. Choć realia PRL  

nie pozwoliły na realizację zamierzeń w wy- 

starczającym wymiarze, to jednak były waż- 

nym doświadczeniem, które pomogło wznowić  

proces informatyzacji kraju, jego gospodarki  

i społeczeństwa w zmienionych uwarunkowa-

niach po 1989 r.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/84595/Dzwiekowa-historia-ELWRO-nieistniejaca-wizytowka-Wroclawia
https://www.ap.wroc.pl/

