
Min´∏o 100 lat od oddania do u˝ytku
budynku rektoratu Politechniki Poznaƒ-
skiej przy pl. M. Sk∏odowskiej-Curie 5.

Do jego wybudowania zobowiàzane
zosta∏y w∏adze miasta po utworzeniu
w Poznaniu w 1898 roku Wy˝szej Szko-
∏y Budowy Maszyn (Konigliche Hohere
Maschinenbauschule). 

Decyzja o budowie budynku dla
szko∏y zapad∏a ju˝ w 1901 roku. Jednak
rozmowy magistratu Poznania z rzàdem
pruskim przeciàga∏y si´ kilka lat z powo-
du prowadzonych dyskusji i uzgodnieƒ
w sprawie lokalizacji, budowy zaplecza
tj. budynku warsztatowego i hali maszyn
które stanowi∏aby pomieszczenie dla sta-
∏ej wystawy maszyn dla instrukta˝u i ob-
s∏ugi drobnego przemys∏u oraz rzemio-
s∏a. Ówczesny dyrektor szko∏y in˝. Braun
postulowa∏ budow´ laboratorium do-
Êwiadczalnego dla maszyn rolniczych.
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To smutne, ˝e g∏upcy sà zawsze tacy pewni siebie, a màdrzy tak pe∏ni wàtpliwoÊci
(B. Russell)

Wydzia∏ Informatyki i Zarzàdzania PP
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç z dniem 1 paêdzier-
nika 2001 roku. Korzenie Wydzia∏u
tkwià w dwóch Wydzia∏ach: Budo-
wy Maszyn i Elektrycznym, stano-
wiàcych zaczyn wy˝szego szkolnictwa
technicznego w Poznaniu.

Poczàtkowo WIiZ sk∏ada∏ si´ z trzech
jednostek: Instytutu Informatyki, Instytutu
In˝ynierii Zarzàdzania oraz Instytutu Stero-
wania i In˝ynierii Systemów.

W 2005 roku trzecià z tych jednostek
przekszta∏cono w dwie Katedry: Sterowania

i In˝ynierii Systemów oraz In˝ynierii Kom-
puterowej.

Dziekanem Wydzia∏u,
od poczàtku jego istnienia,
jest prof. dr hab. in˝. Le-
szek Pacholski. Obecnie
prodziekanami sà profeso-
rowie: Andrzej Handkie-
wicz, Jerzy Nawrocki
i Stefan Trzcieliƒski.

Aktualnie Wydzia∏ In-
formatyki i Zarzàdzania
tworzà dwa instytuty z je-
denastoma zak∏adami oraz
dwie katedry. Instytutem
Informatyki kieruje prof.
zw. dr hab. in˝. Jan W´-
glarz, Instytutem In˝ynie-
rii Zarzàdzania – profesor
Marek Fertsch, Katedrà
Sterowania i In˝ynierii

Systemów – prof. dr hab. in˝. Krzysztof Ko-
z∏owski, a Katedrà In˝ynierii Komputerowej
– profesor Andrzej Rybarczyk.

http://absolwent.put.poznan.pl

„POLSKIE NOBLE” I „POLSKIE TALENTY” 
NA WYDZIALE INFORMATYKI I ZARZÑDZANIA
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Wydzia∏y Politechniki Poznaƒskiej

Prof. dr hab. in˝. 
LESZEK PACHOLSKI

jest dziekanem Wydzia∏u Infor-
matyki i Zarzàdzania od po-
wstania Wydzia∏u.

Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Budowy
Maszyn PP z dyplomem magi-
stra in˝yniera mechanika bu-
dowy maszyn (1968 r.). Stopie-
nie naukowe doktora (1973 r.), doktora habilitowanego
(1977 r.) oraz tytu∏ profesora (1986 r.) uzyska∏ w zakre-
sie nauk technicznych. Profesorem zwyczajnym jest od
1991 roku. 

Posiada wieloletnie doÊwiadczenie w pracy na stano-
wisku nauczyciela akademickiego oraz mened˝era
w przemyÊle. Wyk∏ada i prezentuje swój dorobek
w oÊrodkach naukowych i uczelniach na ca∏ym Êwiecie.
Jest cz∏onkiem Zarzàdu Âwiatowego International Ergo-
nomics Association, rad redakcyjnych czasopism nauko-
wych o zasi´gu krajowym i Êwiatowym, Komitetu Ergono-
mii przy Prezydium PAN, Komisji Budowy Maszyn przy
Poznaƒskim Oddziale PAN. 

Otrzyma∏ wiele nagród ministerialnych i rektorskich
za dzia∏alnoÊç w zakresie organizacji, zarzàdzania i in˝y-
nierii produkcji. By∏ wielokrotnie wyró˝niony odznaczenia-
mi stowarzyszeniowymi, regionalnymi, resortowymi, paƒ-
stwowymi (m.in. Krzy˝ Oficerski OOP) oraz mi´dzynaro-
dowymi (m.in. IEA Fellow Award 2006).

Przez ponad 21 lat kierowa∏ Instytutem In˝ynierii Za-
rzàdzania P.P.

Studenci wydzia∏u – laureaci Imagine Cup ‘2005

Fot. M. Forecki



AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 

Absolwentów  Politechniki Poznaƒskiej

Jednostki dydaktyczno-naukowe Wydzia∏u mieszczà si´
w trzech budynkach – przy ul. Strzeleckiej 11, w budynku Wydzia-
∏u Elektrycznego oraz w Centrum Wyk∏adowym Politechniki Po-
znaƒskiej.

Wydzia∏ prowadzi dzia∏alnoÊç badawczà i wdro˝eniowà o funda-
mentalnym znaczeniu dla wspó∏czesnego rozwoju gospodarczego.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego od szeregu lat bardzo
wysoko ocenia t´ dzia∏alnoÊç, o czym Êwiadczy przyznanie najwy˝-
szej (pierwszej) kategorii rankingowej.

Dzi´ki silnej kadrze naukowej oraz jakoÊci prowadzonych badaƒ
WIiZ uzyska∏ prawo do nadawania stopnia naukowego doktora
w czterech dyscyplinach naukowych: informatyka, automatyka i ro-
botyka, budowa i eksploatacja maszyn oraz w naukach o zarzàdzaniu.
Praw do nadawania stopnia naukowego doktora w takim zestawie dys-
cyplin nie posiada ˝aden inny wydzia∏ w polskich uczelniach. Ponad-
to WIiZ posiada prawa do nadawania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach infor-
matyka oraz automatyka i robotyka.

Na Wydziale pracuje prawie trzysta osób, z czego o statusie profe-
sorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych jest czterdzieÊci je-
den osób, w tym trzech cz∏onków Polskiej Akademii Nauk. W gronie
nauczycieli akademickich Wydzia∏ ma dwóch laureatów „Polskiego
Nobla”, doktorów Honoris Causa innych Uczelni i PP oraz wielu
cz∏onków zarzàdów i prezydiów licznych gremiów naukowych.

Liczba publikacji pracowników Wydzia∏u kszta∏tuje si´ na pozio-
mie kilkuset rocznie (w tym publikacje z tzw. listy filadelfijskiej). Wy-
dawanych jest wiele monografii i ksià˝ek. Ka˝dego roku pracownicy

WIiZ uczestniczà w kilkudziesi´ciu konferencjach mi´dzynarodo-
wych. Wydzia∏ organizuje corocznie kilka konferencji mi´dzynarodo-
wych. Bierze równie˝ udzia∏ w realizacji kilku mi´dzynarodowych
programów badawczych; posiada kilkanaÊcie grantów finansowanych
ze Êrodków krajowych i mi´dzynarodowych.

Wydzia∏ IiZ dysponuje kilkunastoma laboratoriami ogólnymi
i specjalistycznymi, wykorzystywanymi zarówno na potrzeby pro-
wadzenia badaƒ naukowych, jak i dydaktyki. Ponadto eksperymen-
talne badania prowadzone sà w Poznaƒskim Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowym (PCSS), jednym z wa˝niejszych tego typu cen-
trów w skali europejskiej.

Studenci kszta∏ceni sà na kierunkach: informatyka, automatyka
i zarzàdzanie, zarzàdzanie, logistyka i in˝ynieria bezpieczeƒstwa
w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, w dwudziestu specjal-
noÊciach, w tym angloj´zycznych. Sà to studia magisterskie i in˝y-
nierskie, jednolite oraz dwustopniowe. Wydzia∏ prowadzi dwana-
Êcie rodzajów studiów podyplomowych oraz Studium Pedagogicz-
ne. Studia Doktoranckie prowadzone sà w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym. 

W roku akademickim 2006/2007 liczba studentów WIiZ wynosi-
∏a ponad 4 000. Na Wydziale aktywnie pracuje kilkanaÊcie kó∏ nauko-
wych. Corocznie wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wy˝szego, a kilku zosta∏o stypendystami programu
„Polskie talenty”. Studenci Wydzia∏u osiàgajà równie˝ liczne sukce-
sy w konkursach krajowych i mi´dzynarodowych. W presti˝owym
mi´dzynarodowym konkursie projektowania systemów informatycz-
nych (CSIDC) organizowanym przez IEEE Computer Society (USA)
zdobyli w ostatnich latach dwa razy I miejsce, dwa razy II i raz III
miejsce. Natomiast w konkursie „Imagine Cup” organizowanym przez
Microsoft Corp. kilkakrotnie zajmowali czo∏owe miejsca w rywaliza-
cji europejskiej, a w roku 2005 zaj´li I miejsce w finale Êwiatowym,
w kategorii „Visual games”.

Miros∏awa Przybylska

„POLSKIE NOBLE” I „POLSKIE 
TALENTY” NA WYDZIALE

INFORMATYKI I ZARZÑDZANIA
cd. ze str. 1

Zjazd absolwentów studium dziennego Wydzia∏u Elektrycznego PP zosta∏
zorganizowany w czterdziestà rocznic´ uzyskania absolutorium.

StudiowaliÊmy na Wydziale Elektrycznym naszej Uczelni w latach 1961-
1966. W paêdzierniku nasz wspania∏y, nieod˝a∏owanej pami´ci dziekan doc.
mgr in˝. Józef W´glarz udzieli∏ absolutorium nam, 73 studentom, zgrupowanym
w czterech specjalistycznych sekcjach: automatyki przemys∏owej, elektrotech-
niki rolniczej, nap´dów elektrycznych o sieci przesy∏owych.

Po raz czwarty od ukoƒczenia studiów spotkaliÊmy si´ na zjeêdzie na-
szego roku, zdziwieni faktem, ˝e zegar czasu wykona∏ ju˝ 40 ca∏orocznych
obrotów. JesteÊmy w pe∏ni przekonani, ˝e gdyby by∏ on nap´dzany elek-
trycznie, to nasi specjaliÊci od nap´dów elektrycznych, mimo ˝e najmniej
liczni na roku, nigdy nie dopuÊciliby do tego. Potrafià oni bowiem nie tylko
zatrzymywaç nap´d, lecz tak˝e zmieniaç kierunek jego ruchu. Nie jest to
jednak nap´d elektryczny i z tego wzgl´du jedynie pokorna akceptacja „sta-
tus quo” wydaje si´ postawà rozsàdnà. 

Zauwa˝amy, ˝e z up∏ywem kolejnych lat stajemy si´ coraz bardziej pokor-
ni w odniesieniu do zmian w nas i w naszym otoczeniu, spowodowanych up∏y-
wajàcym czasem. Kolejne lata mijajà nam coraz szybciej, gdy˝ ka˝dy in˝ynier
wie, ˝e wartoÊç 1/60 jest trzykrotnie mniejsza od 1/20, co wed∏ug mojej hipote-
zy oznacza, ˝e w skali prze˝ytego czasu, ka˝dy rok jest dla nas obecnie trzykrot-
nie krótszy ni˝ podczas studiów. 

Ju˝ kilka lat temu ukonstytuowa∏ si´ wÊród grupy aktywnych absolwentów
naszego roku kilkuosobowy Komitet Organizacyjny Zjazdów Absolwentów,
a nasza lista adresowa Sami Swoi, zawierajàca 78 nazwisk z adresami, telefo-
nami, poczty elektronicznej i udzia∏u w spotkaniach okazjonalnych i zjazdo-
wych, jest na bie˝àco aktualizowana. 

Du˝à atrakcjà by∏o dla nas zwiedzanie Centrum Wyk∏adowo-Konferencyj-
nego przy ul. Piotrowo. Fakt, ˝e nasz kolega, dr in˝. Miros∏aw Stroiƒski jest
kanclerzem PP zorientowanym w szczegó∏ach rozwiàzaƒ technicznych tego no-
woczesnego obiektu sprawi∏, ˝e mogliÊmy zaspokoiç naszà zawodowà cieka-
woÊç w zakresie automatycznego sterowania wielu ró˝nych urzàdzeƒ zainstalo-
wanych w Centrum. 

Dzia∏anie sprz´tu audiowizualnego wykorzystywanego podczas zaj´ç dy-
daktycznych zademonstrowa∏ nam nasz habilitowany kolega dr Pawe∏ Siwak,
wyg∏aszajàc w jednej z sal dydaktycznych interesujàcy wyk∏ad na temat: „Soli-
tony, fraktale i iterony”. Tak wzbogaceni intelektualnie, korzystajàc z pi´knej
pogody, udaliÊmy si´ na spacer wokó∏ Malty, (z odpoczynkiem w „ogródku
piwnym”), wzmacniajàc przez to naszà kondycj´ psychofizycznà. Spacer za-
koƒczyliÊmy zwiedzaniem nowego obiektu PP – budynku usytuowanego przy
ul. Polanka 3, nale˝àcego do Wydzia∏u Elektroniki i Telekomunikacji.

Uroczysty obiad przeciàgnà∏ si´ do póênego wieczora, a tematy dyskusji
przenieÊliÊmy do akademika, który by∏ naszym „hotelem”. Wspomnienia
z lat studiów i weso∏e rozmowy sprawi∏y, ˝e nasze „hotelowe” pokoje d∏ugo
oczekiwa∏y na lokatorów.

17 wrzeÊnia 2006 roku spotkaliÊmy si´ na uroczystym Êniadaniu po˝egnal-
nym. Usatysfakcjonowani odÊwie˝eniem kontaktów kole˝eƒskich i oszo∏omie-
ni zmianami jakie dokona∏y si´ w infrastrukturze naszej Uczelni w okresie tych
40 lat, które up∏yn´∏y od naszego z Nià rozstania, postanowiliÊmy nadal konty-
nuowaç nasze kole˝eƒskie spotkania. Zdajemy sobie w pe∏ni spraw´, ˝e b´dà to
ju˝ spotkania kolegów-emerytów, lecz pozytywnie ukierunkowana wola jest
podstawà dokonaƒ niezwyk∏ych w ka˝dym wieku Stefan Krajewski

KRÓTKO Z PP
• Prof. Boles∏aw Wojciechowicz, by∏y rektor PP otrzyma∏ tytu∏ doktora honoris

causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
• Powsta∏ Konwent Politechniki Poznaƒskiej – organ doradczy i wspierajàcy dzia-

∏ania uczelni. Zasiadajà w nim przedstawiciele najwi´kszych firm Poznania
i Wielkopolski. Przewodniczàcym Konwentu zosta∏ Andrzej Czarnecki, wicepre-
zes zarzàdu H. Cegielski Poznaƒ SA.

• El˝bieta Fràckowiak z Wydzia∏u Technologii Chemicznej odebra∏a z ràk Prezy-
denta RP nominacj´ profesorskà.

• W nowym roku akademickim powstanie w PP szeÊç nowych kierunków studiów.
• Studenci Wydzia∏u Informatyki i Zarzàdzania po raz trzeci z rz´du wygrali Pod-

laski Turniej w Programowaniu organizowany przez Politechnik´ Bia∏ostockà.
(so)

W Centrum Wyk∏adowym Politechniki Poznaƒskiej mieÊci si´ Instytut
Informatyki

ZEGAR CZASU WYKONA¸ 
JU˚ 40 ROCZNYCH OBROTÓW!
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Poznaƒskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe powsta∏o jako
odr´bna instytucja poza Politechnikà Poznaƒska, bo uczelnia nie by∏a
w stanie zajmowaç si´ z∏o˝onymi problemami wdro˝eniowymi. 

– Uczestniczymy teraz w 21 projektach europejskich w zakresie
technologii informatycznej. Ponad 60 osób mamy na etatach tych pro-
jektów. Nie ma du˝ego projektu sieci no-
wej technologii, którym byÊmy nie
uczestniczyli. Potrzebna wi´c by∏a odr´b-
na instytucja – mówi∏ prof. dr hab. in˝.
Jan W´glarz, który jako prezes Oddzia∏u
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
spotka∏ si´ z cz∏onkami Towarzystwa
Konsultantów Polskich. Kontynuujemy
prezentacj´ magnetofonowego zapisu te-
go interesujàcego spotkania. 

– Ale zaplecze naukowe jest ciàgle
w Politechnice. Mamy doskona∏à baz´
naukowà i dydaktycznà i z tego zwiàzku kszta∏cimy bardzo dobrych stu-
dentów. Mamy przep∏yw kadry do PCS-S. W 95 % sà tam nasi absol-
wenci. Ci najlepsi, stale zresztà podbierani przez inne placówki. My t´
luk´ szybko wype∏niamy, ale jest to dla nas ucià˝liwe. Rozumiemy jed-
nak, ˝e np. w Microsoft zapewnia im si´ doskona∏e warunki, dost´p do
êróde∏, ale tej swobody twórczej, którà u nas majà, na pewno tam nie do-
Êwiadczajà. My kszta∏cimy oko∏o 150 studentów na in˝ynierów-infor-
matyków na poziomie Êwiatowym. Z tej grupy, przynajmniej 30 najlep-
szych mog∏oby wiele wnieÊç do Internetowej Doliny Warty.

S∏awna jak Dolina Krzemowa?
Nowe centrum Politechniki na Berdychowie ma byç poczàtkiem na-

szego programu: Internetowa Dolina Warty. W Poznaniu, na dwóch
uczelniach jest oko∏o 350 informatyków i doktorantów, na najwy˝szym
poziomie Êwiatowym, zarówno w badaniach, dydaktyce i w zastosowa-
niach. Móg∏bym d∏ugo wymieniaç produkty tego Êrodowiska, jak Wiel-
kopolska Biblioteka Cyfrowa, Wielkopolski Portal Telemedyczny, któ-
re powsta∏y w minionych latach dla powszechnego stosowania, ukazu-
jàc przydatnoÊç informatyki dla ka˝dego cz∏owieka. 

– Nie wystarczy opowiadaç o walorach informatyki, ale robiç coÊ
konkretnego dla spo∏eczeƒstwa informatycznego. Jednak teraz, ci wy-
bitni studenci i m∏odzi naukowcy, nie zawsze majà mo˝liwoÊci rozwo-
ju. Przychodzà po dyplomie i mówià: ja bym tu firm´ stworzy∏, zaczà∏
produkowaç mój projekt, który pokaza∏em w Waszyngtonie i zdoby∏em
za niego nagrod´. Ale nie mamy nawet gdzie takiego zdolnego cz∏owie-
ka posadziç, a co dopiero stworzyç Mu minimalne choçby warunki roz-
woju zawodowego. 

Temu ma s∏u˝yç Internetowa Dolina Warty, bo nie ma wcià˝ prze∏o-
˝enia Êwietnych dokonaƒ naukowych, na dokonania praktyczne. Nie
chcemy czekaç i robimy co do nas nale˝y, ˝eby chocia˝ tych 7 czy
8 projektów, nagrodzonych na Êwiatowych konkursach mia∏o szans´ re-
alizacji. A to znaczy, ˝e gdyby, choç jeden wypali∏, to… pó∏ Poznania
by si´ wy˝ywi∏o. Ale nie ma ch´tnych do zaryzykowania, do zainwesto-
wania. Wydaje si´ jednak, ˝e Poznaƒ, mobilizowany przez Wroc∏aw,
gdzie informatyka jest znacznie s∏absza, zaczyna rozumieç swojà szan-
s´. Przecie˝ w Poznaniu mieÊci si´ operator krajowej sieci informatycz-
nej, odpowiadamy za ∏àcznoÊç ca∏ej polskiej nauki ze Êwiatowym inter-
netem, jesteÊmy rozpoznawani na wszystkich kontynentach. I nie potra-
fimy tego wykorzystaç! 

Dlatego czynimy przygotowania do stworzenia warunków rozwoju
w Internetowej Dolinie Warty. Za Êrodki z Unii Europejskiej. Tylko
trzeba jeszcze znaleêç sposób finansowania za te Êrodki, nie budzàcy za-
strze˝eƒ. Dzisiaj Dolina, to jeszcze twór wirtualny, ale znaleêliÊmy si´
w Regionalnym Programie Operacyjnym, co Êwiadczy o oznakach ˝ycz-
liwoÊci w∏adz. I nasze dokonania sà dobrym pod∏o˝em do tworzenia In-
ternetowej Doliny Warty. 

Na razie jest to has∏o, wokó∏ którego si´ jednoczymy, bo to jest coÊ
wielkiego dla Poznania, dla Wielkopolski i dla Polski. Jak to nam si´
uda zrobiç, to wybijemy si´ w dziedzinie najnowszych technologii in-
formacyjnych na poziom Êwiatowy, tak˝e w zakresie jej wykorzystania. 

Informatycy te˝ emigrujà
– Instytut Informatyki ma dzisiaj oko∏o 20 samodzielnych pracowni-

ków naukowych, szeÊciu profesorów, trzech cz∏onków PAN, szeÊciu ty-
tularnych profesorów i kilka wniosków w toku. Tylko z pewnych, prak-
tycznych powodów nie tworzymy jeszcze Wydzia∏u Informatyki. Prac
opublikowanych w najlepszych czasopismach mamy wi´cej, ni˝ wszyst-
kie pozosta∏e polskie placówki informatyki. Nasi studenci wygrywajà

w cuglach wielkie mi´dzynarodowe konkursy, gdy trzeba wykonaç coÊ
konkretnego, praktycznego. 

Natomiast uniwersyteckie wydzia∏y informatyki kuszà najlepszych
maturzystów, którzy jako studenci szybko przychodzà do nas sfrustro-
wani, gdy˝ wiadomoÊci teoretyczne nie spe∏niajà ich oczekiwaƒ. Infor-
matyka jest dziedzinà technologii. KtoÊ, kto nie czuje systemu kompu-
terowego, jako wielkiej ca∏oÊci sieciowej, i architekturowej, nie jest
w stanie osiàgaç sukcesów.

Dobrzy informatycy majà
w Polsce w miar´ dobre sta-
nowiska i w znacznie mniejszym stopniu emigrujà. Jednak ci najlepsi,
chcieliby u nas zostaç, rozwijaç si´, a cz´sto za atrakcyjne wynagrodze-
nie muszà robiç zupe∏nie coÊ innego, ma∏o twórczego. 

Mamy pi´ç centrów
W Polsce mamy pi´ç du˝ych centrów superkomputerowych – w Po-

znaniu, Krakowie, Warszawie, Gdaƒsku i Wroc∏awiu, których ka˝dy na
wyspecjalizowane zasoby czy specjalistyczne oprogramowanie, to ˝eby
to wykorzystywaç w czasie rzeczywistym, to system zarzàdzania nimi
staje si´ bardzo skomplikowany. Zresztà, podobnie wyglàda w energe-
tyce. Jak w∏àczamy jakieÊ urzàdzenie do sieci, to nie interesuje nas, kto
dostarcza moc, z jakiej jest elektrowni. Wiemy, ˝e to zapewnia jakiÊ sys-
tem. I w systemie komputerowym jest ju˝ podobnie, gdzie ju˝ jest mak-
symalnie z∏o˝one Êrodowisko zasobowe

Dlaczego si´ nie uda∏o?
Pytano mi´dzy innymi prof. J. W´glarza, dlaczego w latach osiem-

dziesiàtych nie powiod∏o si´ uruchomienie produkcji mikrokomputerów
Karpiƒskiego?

– K 202 to by∏ doskona∏y projekt, ale pomys∏u Karpiƒskiego nie
mo˝na by∏o w tamtych czasach realizowaç na takà skal´. To by∏o rzuca-

nie si´ z motykà na s∏oƒce. Nie by∏o bowiem niczego, nawet elementów
drukowanych czterowarstwowych. Skoro produkcja mia∏a byç masowa,
to musia∏yby byç automatyczne testery, koÊci, p∏yty. Nie by∏o niczego!

Rodowód „badaƒ operacyjnych”
– A czego dotyczà badania operacyjne? – zapytano podczas spotkania
– Termin badania operacyjne pojawi∏ si´ bezpoÊrednià przed II woj-

nà Êwiatowà w Wielkiej Brytanii. Grupa specjalistów, pod kierunkiem
póêniejszego laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1938 roku
mia∏à opracowaç i oceniç ró˝ne warianty przeciwdzia∏ania na przypadek
ataku na Wielkà Brytani´. Chodzi∏o o rozmieszczenie ró˝nych zasobów
radiolokacji i porównanie skutecznoÊci w zale˝noÊci od lokalizacji. 

Badania operacyjne dotyczà optymalizacji wykonywania pewnych
operacji, do realizacji których wymaga si´ pewnych Êrodków. To, co ja
zaczà∏em robiç z inspiracji profesora Bubnickiego dotyczy∏o w∏aÊnie
sterowania takimi operacjami, mi´dzy którymi by∏y uwarunkowania ko-
lejnoÊciowe. Chodzi∏o oto, ˝eby kompleks operacji wykonaç w mini-
malnym czasie.

Wsz´dzie mamy do czynienia z sytuacjà, ˝e mamy pewien zbiór
pewnych czynnoÊci czy operacji, do wykonania których potrzeba pew-
nych Êrodków – si∏a robocza, maszyny, pieniàdze, energia, absolutnie
wszystko. Te zasoby mogà byç ograniczone, a charakterystyki wykony-
wania tych operacji, np. pr´dkoÊç, czas, koszt, nie zale˝à oczywiÊcie od
tych przydzielonych Êrodków. Pomi´dzy tymi operacjami zwykle wy-
st´pujà pewne ograniczenia, choçby kolejnoÊç ich wykonywania. Te
ograniczenia mogà byç dynamiczne. I operacje mogà si´ pojawiaç
w sposób dynamiczny. Ostatecznie chodzi o to, ˝eby w sposób dyna-
miczny przydzielaç aktualnie istniejàce zasoby do pojawiajàcych si´
operacji czy czynnoÊci, które mogà byç wykonywane z punktu widze-
nia tych ograniczeƒ, które si´ wspó∏ubiegajà o te zasoby, tak ˝eby jak
najlepiej wykonaç pewien zbiór pojawiajàcych si´ operacji.

Janusz Bekas

INTERNETOWA DOLINA WARTY, TO JESZCZE TWÓR WIRTUALNY!

Nasi wychowawcy



Zebranie Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwentów PP
w dniu 28 maja 2007 roku prowadzi∏ przewodniczàcy prof.
Zbigniew Stein.
1. Chwilà ciszy i refleksji cz∏onkowie Zarzàdu uczcili pami´ç

Jana Matczaka, cz∏onka zarzàdu. WiadomoÊç o Jego Êmier-
ci pomieÊciliÊmy w poprzednim wydaniu „Absolwenta”.

2. Przebieg rocznej kontroli gospodarki finansowej Stowarzy-
szenia omówi∏ i przedstawi∏ protokó∏ pokontrolny, Bogdan
Zastawny – przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej. Rok 2006
zamknà∏ si´ stratà w wysokoÊci 1218 z∏. Komisja stwierdzi-
∏a, ˝e Êrodki wydatkowane by∏y prawid∏owo a dokumentacja
prowadzona jest starannie. Zarzàd jednog∏oÊnie przyjà∏ spra-
wozdanie finansowe za 2006 rok.

3. Na podstawie wyciàgu bankowego za miesiàc kwiecieƒ do-
konano wst´pnej analizy wp∏at 1% podatku od dochodów
na rzecz Stowarzyszenia. Stwierdzono, ˝e jeszcze nie
wszystkie wp∏aty zosta∏y w zaksi´gowane. Postanowiono
wys∏aç wszystkim darczyƒcom imienne podzi´kowanie,
a na ∏amach „Absolwenta” podaç sposób wykorzystania
tych Êrodków.

4. Zgodnie z wieloletnià tradycjà cz∏onkowie Zarzàdu, mi´dzy
innymi Marian Bieƒ, Miros∏awa i Stanis∏aw Olejniczak,
Adam Szymaƒski i Bogdan Zastawny wezmà udzia∏ w tego-
rocznych absolutoriach i przeka˝à absolwentom informacje
o dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia. 

5. Termin nast´pnego zebrania zarzàdu Stowarzyszenia wyzna-
czono na 24 wrzeÊnia 2007 roku.

Stanis∏aw Olejniczak

AAbbssoollwweenntt
Kwartalnik Stowarzyszenia 
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ZEBRANIE ZARZÑDU SAPP

B¢DZIEMY
NA ABSOLUTORIACH Wymiana opinii i uzgodnienia przeciàgn´∏y si´ do 1905 roku. Wówczas, w maju, roz-

pocz´to wykopy przy ówczesnej ul. Kluczborskiej (obecnie Bergera).
Wybór miejsca by∏ nieprzypadkowy. Rynek Wildecki po roku 1900 zyska∏ nowe

znaczenie, nabra∏ charakteru reprezentacyjnego centrum dzielnicy i powsta∏o przy nim
wiele budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Jako pierwszà w 1899 roku wybudowano 23
klasowà szko∏´ powszechnà z salà konferencyjnà, bibliotekà i zapleczem dla kierowni-
ka i kadry nauczycielskiej, z elewacjà zdobionà formami gotyckimi. Przed budynkiem
ustawiono fontann´, która dwa lata temu zosta∏a odrestaurowana i cieszy studentów
i mieszkaƒców Wildy. Dzisiaj budynek ten mieÊci Instytut Technologii i In˝ynierii Che-
micznej Wydzia∏u Technologii Chemicznej.

Wznoszenie budynku Wy˝szej Szko∏y Budowy Maszyn przebiega∏o bardzo spraw-
nie i szybko. Zaprojektowano go w formie neorenesansowej, podobnie jak wnoszonà
w rynku Êwiàtyni´ ewangelickà. Zakoƒczenie robót budowlanych nastàpi∏o wiosnà
1907 roku. Pod datà 7 kwietnia 1907 roku odnotowane zosta∏o przeniesienie szko∏y z pl.
Piotra (Wiosny Ludów) i rozpocz´cie zaj´ç w nowych pomieszczeniach przy ul. Klucz-
borskiej. Zachowa∏y si´ informacje, ˝e budowa budynku kosztowa∏a 450 000 marek,
a wyposa˝enie dodatkowo 137 000 marek.

Ca∏oÊç zabudowy wokó∏ Rynku Wildeckiego dope∏ni∏a Êwiàtynia ewangelicka kon-
sekrowana w 1908 roku. ∏aênia miejska oraz dom starców oddany do u˝ytku w stycz-
niu 1909 roku – dziÊ budynek administracji Politechniki Poznaƒskiej, a równie˝ miej-
sce sekretariatu Stowarzyszenia Absolwentów.

W okresie mi´dzywojennym budynek przy pl. Bergera by∏ kuênià kadr technicznych
dla odradzajàcego si´ polskiego przemys∏u i rzemios∏a. Dzia∏a∏a tu Dokszta∏cajàca
Szko∏a Przemys∏owa przygotowujàca m∏odzie˝ rzemieÊlniczà do egzaminów czeladni-
czych i mistrzowskich oraz Towarzystwo Kursów Technicznych zajmujàce si´ do-
kszta∏caniem m. in. robotników pracujàcych w przemyÊle metalowym, elektromonte-
rów, radiotechników itp. DziÊ pozostaje symbolem naszej uczelni, w którym nieprze-
rwanie przez 100 lat w tym samym gabinecie na pierwszym pi´trze pe∏nili swe za-
szczytne obowiàzki dyrektor PWSBM, rektor Szko∏y In˝ynierskiej i kolejni rektorzy
Politechniki Poznaƒskiej.

Stanis∏aw Olejniczak

100 LAT BUDYNKU REKTORATU PP
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