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LI. INTERNET W DRUŻYNIE. 

Serdecznie pozdrawiamy strudzonych pajęczarzy internetowych, którzy po wielu trudach dotarli do 

strony startowej naszego serwera. Serwer umieściliśmy w magazynie naszej harcówki i z różnymi 

skutkami działa nieprzerwanie dla Was drodzy goście. Na początku kilka wskazówek dla początkujących. 

Serwis cały czas pozostaje w rozbudowie, liczy ponad 50 MB danych a w wyszukiwaniu stron pomoże 

Wam kompas nawigacji, który znajduje się w lewym górnym rogu każdej ze stron. Klikając na Herb 

Drużyny przeniesiecie się na inny serwer w domenie www.stalowa.pl. Jest to wizytówka Drużyny na 

komercyjnym serwerze Spółki S.A. Laser. Dokładne dane i relacje znajdziecie właśnie na serwerze w 

harcówce Drużyny.  W harcówce Drużyny działa osiem komputerów klasy Pentium i Pentium II 

połączone w sieci liczne drukarki i skaner z nagrywarką pomagają nam w tworzeniu tej wirtualnej 

historii Drużyny. Przy tej okazji pragniemy podziękować sporej grupie życzliwych ludzi, którzy 

przyczynili się do rozwoju infrastruktury w harcówce w oparciu o którą można było zestawić łącze 

internetowe. Wyrazy podziękowania należą się Spółce Laser S.A. za udostępnienie modemu, serwisu i 

możliwości podpięcia łącza i Telekomunikacji Polskiej S.A. Oddział w Łodzi za natychmiastowe 

zestawienie łącza na preferencyjnych warunkach. 

Dane techniczne i historia rozwoju internetu w Drużynie. 

13 września 1998 ruszył pierwszy skromny serwis internetowy Drużyny umieszczony na darmowym 

serwerze POLBOX. Strona o adresie http://www.free.polbox/s/stalowa zainaugurowała nasze starania o 

rozpropagowanie naszych działań i historii w sieci. 

13 marca 1999 był kolejnym przełomowym krokiem w dziejach internetu w Drużynie. NASK 

zarejestrował naszą domenę www.stalowa.pl a Spółka Laser z  Łodzi umieściła nasz dotychczasowy już 

uaktualniony serwis z Polboxu na swoim szybkim, komercyjnym serwerze. 

13 czerwca 1999 Telekomunikacja Polska SA połączyła nas stałym łączem ze spółką LASER SA i tak 

ruszył pierwszy w Polsce harcerski serwer w harcówce Drużyny pod adresem http://stalowa.prv.pl.  

13 kwietnia 2001 na serwerze komercyjnym w oparciu o domenę www.ultra.pl powstała sieć naszych 

skrzynek pocztowych na bazie naszej domeny www.stalowa.pl, która została przekierunkowana ze spółki 

Laser. 30 kont harcerzy naszej Drużyny pozwala nam na komunikację pomiędzy sobą i innymi 

harcerzami. Od tego momentu można pisać bezpośrednio do każdego harcerza, lub jednym adresem 

harcerze@stalowa.pl powiadomić wszystkich.  

Dane serwera:  

Komputer Pentium II,  256 MB RAM, 2 dyski SCASI 8 GB, dysk 20 GB, modem kablowy Maxtech o 

prędkości synchronicznej 38kB, system operacyjny Windows 98 SE Serwer.  Nowa Strona 11.11.2011 
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