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Mgr inż. Janusz Popko 

Komputery personalne MAZOVIA 

 

1. Jak to się zaczęło 

Pojawienie się w 1981 komputera personalnego IBM PC, a następnie w 1983 
komputera personalnego IBM PC/XT wywołało przełom w sposobie korzystania z 
narzędzi informatycznych przez szerokie rzesze użytkowników. Przyczyniła się do 
tego przyjazna forma konstrukcyjna oraz bogaty zestaw łatwych w obsłudze aplikacji. 
Ponadto firma IBM udostępniła publicznie dokumentację techniczną komputera, 
zachęcając firmy trzecie do jego rozbudowy lub klonowania. 

Na przełomie 1984 i 1985 roku, z inicjatywy Dyrektora Instytutu Maszyn 
Matematycznych (IMM) Bronisława Piwowara, podjęto w IMM prace nad możliwością 
zaprojektowania i wdrożenia do produkcji w zakładach branży informatycznej 
komputera personalnego, bazującego na architekturze IBM PC. Wynik tych prac, w 
tym analiza zakupionych jako wzorce konstrukcyjne komputerów PC/XT firm IBM i 
Compaq wskazywał, że zaawansowanie technologiczne i potencjał produkcyjny 
zakładów z branży komputerowej regionu warszawskiego oraz dostępna baza 
podzespołowa pozwala na opracowanie i uruchomienie produkcji komputera 
personalnego kompatybilnego z IBM PC/XT. 

Projekt komputera personalnego przewidywał opracowanie Jednostki Centralnej 
kompatybilnej z IBM PC/XT oraz zestawu podstawowych urządzeń zewnętrznych: 
drukarki mozaikowej kompatybilnej z IBM Graphic Printer 5152; monitora 
ekranowego kompatybilnego z monitorami IBM Monochrome Display 5151 i Colour 
Graphic Display 5153 oraz klawiatury kompatybilnej IBM PC Keyboard/model F. 
Jednocześnie przewidywano spolonizowanie podstawowego oprogramowania 
systemowego i użytkowego: systemu operacyjnego PC DOS 2.0, interpretera BASIC, 
procesora tekstów WordStar 2000, bazy danych dBase II i arkusza kalkulacyjnego 
Lotus 1-2-3.  

Do zaangażowania się w to przedsięwzięcie IMM zdołał skłonić Fabrykę Mierników i 
Komputerów ERA, Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne MERA-BŁONIE, Zakłady 
Kineskopowe UNITRA-POLKOLOR i Zakłady Aparatury Elektrycznej MERA-REFA 
Świebodzice, wskazując na duże zapotrzebowanie na komputery personalne 
zarówno w kraju jak i w krajach RWPG. 

Prowadzanie projektu komputera personalnego powierzono Instytutowi Maszyn 
Matematycznych (IMM). W tym celu powołano w IMM Międzyzakładowy Zespół 
Specjalistów do którego zostali oddelegowani specjaliści z przedsiębiorstw 
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przewidzianych do podjęcia produkcji Jednostki Centralnej (FMiK ERA), drukarki 
(ZMP MERA-BŁONIE), monitora (UNITRA-POLKOLOR) i klawiatury (MERA-REFA) 
oraz pracownicy IMM. Kierownictwo Zespołu powierzono Z-cy Dyrektora IMM 
Jerzemu Sławińskiemu, koordynatorem prac sprzętowych został Krzysztof Dzik(IMM) 
a koordynatorem prac programowych - Jan Klimowicz (IMM). Dla zapewnienia 
ergonomiczności konstrukcji i dobrego wzornictwa został zatrudniony zespół 
plastyków pod kierunkiem Bartłomieja Pniewskiego. Nazwa komputera personalnego 
– Mazovia 1016, miała kojarzyć się z regionem, w którym komputer miał być 
produkowany, i z którym był związany zespół projektantów. 

Jednocześnie Zakłady zaangażowane w projekt postanowiły powołać spółkę 
„Mikrokomputery” Sp. z o. o., której zadaniem miała być kompletacja i sprzedaż 
komputerów personalnych na rynku krajowym i na eksport, szkolenie i wsparcie 
techniczne użytkowników, opracowywanie i sprzedaż oprogramowania aplikacyjnego 
oraz promocja zastosowań komputerów personalnych. Spółkę powołano do życia na 
początku 1985 roku, a Założycielami Spółki były: 

• Instytut Maszyn Matematycznych 
• Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne MERA-BŁONIE 
• Fabryka Mierników i Komputerów ERA 
• Zakłady Kineskopów UNITRA-POLKOLOR 
• Przedsiębiorstwo Projektowania i Modernizacji Przemysłu i Aparatury 

Pomiarowej MERAL 
• Przedsiębiorstwo Systemów Komputerowych MERA-SYSTEM 
• Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego METRONEX Sp. z o. o. 

Pierwszym Dyrektorem Spółki „Mikrokomputery” został Zbigniew Twardoń, a w skład 
Zarządu wchodzili Andrzej Bibiński Z-ca ds. Technicznych i Bronisław Gwizdała Z-ca 
ds. Handlowych.  

 

2. Projektowanie  

2.1 Jednostka Centralna 

Konstrukcja Jednostki Centralnej komputera personalnego Mazovia 1016 była 
analogiczna jak komputera PC/XT. W wolnostojącej obudowie z zasilaczem została 
umieszczona płyta główna z mikroprocesorem K1810WM86 (analog mikroprocesora 
8086 firmy INTEL) taktowanym zegarem 4,77MHz, z możliwością instalacji pamięci 
RAM o pojemności 256kB lub 640kB i pamięci EPROM o pojemności 48kB. Na płycie 
głównej zostało zamontowanych 8 złącz pośrednich 2x32 kontaktowych z 
rozprowadzonymi sygnałami interfejsu ISA, w których można było instalować 
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kontrolery urządzeń zewnętrznych. W obudowie były przewidziane kieszenie na 
instalację 2 napędów dyskietek 5¼”o pojemności 360kB każda oraz pamięć dyskową 
typu Winchester 5¼” o pojemności 10, 20 lub 30MB. 

Zmiana w architekturze płyty głównej w stosunku do wzorca (zastosowanie 
mikroprocesora 8086 z 16-bitową szyną danych zamiast mikroprocesora 8088 z 8-
bitową szyną danych) została podyktowana koniecznością korzystania z dostępnej w 
krajach RWPG bazy elementowej, gdzie mikroprocesor typu 8088 nie był 
produkowany. Spowodowało to zmianę organizacji pamięci RAM i EPROM 
dołączonych do mikroprocesora z 8 bitowych na 16 bitowe. Ponadto należało 
zaprojektować konwerter szyny danych mikroprocesora umożliwiający podawanie na 
wewnętrzną szynę systemową i szynę ISA zarówno młodszego jak i starszego bajtu 
słowa 16-bitowego, jak również podawanie danych z wewnętrznej szyny systemowej 
i szyny ISA na pozycję zarówno młodszego jak i starszego bajtu słowa 16-bitowego. 

Druga zmiana miała charakter konstrukcyjny i polegała na zastosowaniu do 
rozprowadzenia interfejsu ISA złącz pośrednich zamiast złącz krawędziowych. Było 
to podyktowane ograniczeniami technologicznymi w wykonywaniu pakietowych złącz 
krawędziowych, które mogły wpływać na stabilność pracy komputera. Aby móc 
instalować w Mazovii kontrolery urządzeń używanych w standardowym komputerze 
PC/XT, opracowano specjalną „przejściówkę”, co spowodowało konieczność 
zwiększenia wysokości obudowy w stosunku do standardowego PC/XT o około 5 cm. 
Dzieki temu można było zwiększyć rozmiary pakietów kontrolerów opracowywanych 
dla Mazovii, co miało istotne znaczenie przy ograniczeniach w dostępie do 
nowoczesnej bazy elementowej, a także ułatwiło zaprojektowanie zasilacza. 

Kolejną zmianę w stosunku do standardowego PC/XT wprowadzono w kontrolerze 
monitora ekranowego tak aby mógł pracować zarówno w trybie alfanumerycznym jak 
i graficznym, z graficznymi monitorami kolorowymi jak i monochromatycznymi 
monitorami alfanumerycznymi, z częstotliwością odświeżania ekranu zarówno 50 Hz 
(tryb graficzny) jak i 60 Hz (tryb alfanumeryczny) oraz wyświetlanie grafiki w trybie 
monochromatycznym (standard Hercules). W standardowym PC/XT do każdego z 
trybów pracy i rodzaju monitora był przewidziany odrębny kontroler. 

W ramach Międzyzakładowego Zespołu Specjalistów płytę główną zaprojektował 
Janusz Popko (FMiK ERA), kontroler monitora (JS-CRT) zaprojektował Robert 
Jaworski (IMM), kontroler pamięci na dyskietkach elastycznych i drukarki (JS-FDD) 
zaprojektowali Wojciech Brzeski i Wiesław Zajdel (FMiK ERA), kontroler interfejsu 
szeregowego i równoległego (JS-ACI) - Marek Bąkowski (IMM). Adaptacji BIOS’u 
dokonał Marek Bąkowski (IMM). Zasilacz do Jednostki Centralnej zaprojektował 
zespół pod kierunkiem Stanisława Zagórnego (IMM), a konstrukcję mechaniczną 
Jednostki Centralnej i zasilacza opracował zespół pod kierunkiem Janusza 
Rudzkiego (IMM). Ze względu na ograniczenia w dostępie do bazy elementowej nie 
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został zaprojektowany kontroler pamięci dyskowej Winchester i w Mazovii był 
instalowany importowany ze strefy dolarowej standardowy kontroler z PC/XT. 

Jednocześnie z pracami projektowymi została opracowana w IMM dokumentacja 
eksploatacyjna komputera personalnego Mazovia 1016, która była dostarczana 
użytkownikom. 

2.2 Urządzenia zewnętrzne 

W ramach prac Międzyzakładowego Zespołu Specjalistów zostały opracowane 
podstawowe urządzenia zewnętrzne komputera personalnego Mazovia 1016. 

W ZMP MERA-BŁONIE opracowano drukarkę znakowo graficzną D-100E/PC 
kompatybilną z IBM Graphic Printer 5152 oraz emulującą funkcje drukarek firmy 
Epson. Drukarka umożliwiała wydruk standardowo 80 znaków w wierszu z 
szybkością 100 znaków na sekundę. 

W Zakładach Kineskopów UNITRA-POLKOLOR opracowano 12” alfanumeryczno-
graficzny monitor monochromatyczny MM12P. W trybie graficznym umożliwiał 
wyświetlanie grafiki monochromatycznej z rozdzielczością 640x200 punktów lub 
grafiki monochromatycznej z rozdzielczością 320x200 punktów z 16 odcieniami 
szarości. W trybie alfanumerycznym umożliwiał wyświetlanie 25 wierszy po 80 
znaków w wierszu, jak również grafiki 720x350 punktów (Hercules). Monitor był 
kompatybilny z monitorami IBM 5151 i IBM 5153. 

W Zakładach Aparatury Elektrycznej MERA-REFA opracowano 84 klawiszową 
klawiaturę pojemnościową KL-10, kompatybilną z IBM Keyboard/model F. Klawiatura 
miała układ znaków zgodny z klawiaturą maszynistki i umożliwiała wprowadzanie 
polskich znaków diakrytycznych w standardzie MAZOVIA oraz wprowadzanie 
znaków cyrylicy. 

Przy projektowaniu Mazovii 1016 przyjęto założenie, że w Zakładach MERA-KFAP 
zostanie uruchomiona produkcja napędów dyskietek elastycznych 5¼” – ED502D 
kompatybilnych z napędami stosowanymi w PC/XT. Ponadto w krajach RWPG 
(Bułgaria, NRD) planowano podjęcie produkcji pamięci dyskowych 5¼” Winchester, 
które miały być importowane dla Mazovii. Niestety okazało się że uruchomienie 
produkcji tych urządzeń nie nastąpiło, i do produkcji Mazovii korzystano z importu 
urządzeń ze strefy dolarowej. 

2.3 Oprogramowanie 

W sformułowanych wymaganiach na komputer personalny przyjęto, że podstawowe 
oprogramowanie systemowe i aplikacyjne dostarczane wraz z komputerem powinno 
być spolonizowane. Aby móc dokonać polonizacji należało zaprojektować standard 
kodowania polskich znaków diakrytycznych, tak aby nie powodował niezgodności ze 
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standardowym kodowaniem stosowanym w PC/XT. Standard taki został opracowany 
przez Jana Klimowicza bazując na stronie kodowej IBM CP437 i stał się lokalną 
normą pod nazwą „standard Mazovia”. Jakkolwiek nie zawarto porozumień 
licencyjnych z autorami oprogramowania i nie mając dostępu do kodów źródłowych, 
w IMM dokonano polonizacji systemu operacyjnego DOS 2.0 (PC DOS), interpretera 
języka BASIC, procesora tekstu WordStar 2000 (WEDSTAR 2000), bazy danych 
dBase II (BAZAd2) i arkusza kalkulacyjnego Lotus 1-2-3 (LOTOS). Pracę tę 
wykonała grupa programistów w IMM: Andrzej Szaniawski, Aleksander Szymerski, 
Jolanta Bysiek, Andrzej Warda pod kierownictwem Jana Klimowicza. Zostały również 
opracowane w języku polskim podręczniki dla użytkowników. 

 

4. Produkcja 

Seria informacyjna komputerów personalnych Mazovia 1016 została wyprodukowana 
na początku 1986 roku i po zebraniu doświadczeń, w drugiej połowie 1986 roku 
podjęto seryjną produkcję Jednostek Centralnych w FMiK ERA i ZMP Mera-BŁONIE, 
oraz produkcję seryjną drukarek, monitorów i klawiatur. Jednostki Centralne były 
produkowane w różnorodnych konfiguracjach: z pamięcią RAM 256kB lub 640kB, z 
pamięcią dyskową Winchester 20MB lub bez niej. Konfiguracje podstawowe były też 
uzupełniane w dodatkowe moduły jak np. karty sieci lokalnej Trans-Net firmy RPTI. 
Kompletacja komputerów Mazovia 1016 była prowadzona w Spółce 
„Mikrokomputery”. 

Moce produkcyjne FMiK ERA i ZMP MERA-BŁONIE były niewystarczające dla 
masowej produkcji Jednostek Centralnych. Nakładały się na to trudności z dostępem 
do bazy elementowej i podzespołowej jak również konkurencja cenowa ze strony firm 
składających komputery personalne z gotowych modułów (obudowy, zasilacze, płyty 
główne, kontrolery, peryferia) importowanych ze strefy dolarowej. Ponadto na rynku 
pojawił się komputer personalny IBM PC/AT (1984 rok) wykorzystujący 
zaawansowany 16-bitowy mikroprocesor 80286, a w 1987 roku zakończyła się 
produkcja IBM PC/XT. W wyniku tego produkcja komputerów Mazovia 1016 była 
ograniczona do ok. 1000 sztuk rocznie i zakończyła się po trzech latach. Ocenia się, 
że wyprodukowano ok. 3 tys. komputerów Mazovia 1016 według dokumentacji 
opracowanej w IMM. 

Korzystając ze znaku handlowego „Mazovia” Spółka „Mikrokomputery” produkowała, 
równolegle, jak i po zakończeniu produkcji Mazovii 1016, komputery personalne 
składane z pakietów kontrolerów i płyt głównych importowanych ze strefy dolarowej, i 
dostarczała je na rynek krajowy i na eksport. 
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5. Sprzedaż i wsparcie 

Spółka „Mikrokomputery” wraz z przedsiębiorstwami-wspólnikami (których liczba 
znacznie wzrosła) przygotowała ramy organizacyjne do sprzedaży komputerów 
Mazovia w kraju i na eksport, kompletowania zestawów komputerowych zgodnie z 
wymaganiami użytkowników, obsługę sprzedażną (dostawa, instalacja i 
uruchomienie) i posprzedażną (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny), oraz promocji i 
marketingu. 

W ramach akcji promocyjnej w 1986 roku wystawiono komputer personalny Mazovia 
1016 na Międzynarodowych Targach Poznańskich gdzie otrzymał Złoty Medal. W 
1988 roku komputery Mazovia 1016 pojawiły się w filmie fabularnym „Pan Kleks w 
kosmosie”. Aby ułatwić eksport komputerów Mazovia1016 do krajów RWPG, w 1987 
roku po badaniach międzynarodowych komputer Mazovia 1016 uzyskał szyfr 
przynależności do Jednolitego Systemu Minikomputerów (SM-EMC) – SM1914. 

Większość wyprodukowanych komputerów Mazovia 1016 została wyeksportowana 
do ZSRR i Czechosłowacji. Pierwszy kontrakt eksportowy na komputery Mazovia 
1016 został zrealizowany do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej 
(ZSRR). 

Jako ciekawostkę warto przytoczyć wspomnienie prof. Macieja Ścisło, że w czasie II 
Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej (IOI) w 1990r. w Nowosybirsku (Związek 
Radziecki) na stanowiskach uczniów (ok. 100) były zainstalowane komputery 
Mazovia. 

 

6. Podsumowanie. 

Komputer  personalny Mazovia 1016 nie był przełomem w rozwoju informatyki w 
Polsce, jakkolwiek był to jeden z istotnych elementów rewolucji  związanej z 
pojawieniem się komputerów personalnych i przyjaznego dla użytkownika 
oprogramowania. Dzięki odpowiedniej promocji, stał się pewnego rodzaju symbolem. 
Trwalszym elementem był wprowadzony wraz z Mazovią standard kodowania 
polskich znaków diakrytycznych, który był używany do momentu wprowadzenia przez 
Microsoft w DOS 5.0 strony kodowej CP852 a następnie UNICODE w systemach 
Windows.  
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Przy przygotowywaniu niniejszego opracowania korzystałem z następujących 
materiałów: 
 
- IMM – Biuletyn Informacyjny „Techniki Komputerowe” Nr 1-2, 1988 
- „Podstawy Obsługi i Eksploatacji Mikrokomputera Mazovia 1016”, wydane przez 
  Przedsiębiorstwo Projektowania i Modernizacji Przemysłu i Aparatury Pomiarowej 
  „MERAL” w ramach „Biblioteki Mazovii”; 
- „Mikrokomputery w przedsiębiorstwie”, materiały konferencyjne, PHP 
  „Mikrokomputery”, Zielona Góra 1986; 
- „MIKROKOMPUTERY – 5 LAT” , materiał informacyjny PHP „Mikrokomputery” , 
  1989; 
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Mazovia 1016 
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Wnętrze Jednostki Centralnej Mazovia 1016 

(z kontrolerem monitora ekranowego) 


