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Streszczenie. Artykuª przybli»a sylwetk¦ Jerzego Battka (14.01.1927�
12.08.1991), który nale»aª do tego pokolenia mªodzie»y, któremu udaªo
si¦ przetrwa¢ okres II Wojny �wiatowej, nie przerywaj¡c caªkowicie
nauki szkolnej. W czasie okupacji uczyª si¦ na tajnych kompletach II
O±rodka Naukowego i uzyskaª maª¡ matur¦ w 1945 roku. Peªn¡ ma-
tur¦ zdaª w 1947 roku w Pa«stwowym Liceum dla Dorosªych we Wro-
cªawiu, po której rozpocz¡ª studia na Wydziale Matematyki, Fizyki
Chemii Uniwersytetu i Politechniki Wrocªawskiej. Studia uko«czyª w
1952 roku jako magister �lozo�i. Po studiach, w 1952 roku, rozpocz¡ª
prac¦ w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Wrocªawskiej i jednocze±nie byª aktywnym uczestnikiem Seminarium
Matematyki Stosowanej zorganizowanym i pocz¡tkowo prowadzonym
przez Hugona Steinhausa. Prac¦ doktorsk¡, przygotowan¡ pod kierun-
kiem Juliana Perkala, obroniª w 1961 roku. W 1962 roku zostaje mu po-
wierzone kierowanie Zakªadem Metod Numerycznych i Gra�cznych w
Katedrze Matematyki Politechniki Wrocªawskiej, co rozpocz¦ªo istotny
zwrot Jego zainteresowa« w kierunku zagadnie« obj¦tych dzisiaj in-
formatyk¡. W 1965 roku obejmuje kierownictwo Ogólnouczelnianego
O±rodka Obliczeniowego z wrocªawsk¡ maszyn¡ Odra-1003. Od utwo-
rzenia O±rodka Obliczeniowego sprawy zawodowe Jerzego Battka do
ko«ca »ycia byªy zwi¡zane z dziaªalno±ci¡ tego O±rodka i sprawami,
które rozwój informatyki przynosiª do Wrocªawia.

2010 Klasy�kacja tematyczna AMS (2010): 01A50; 01A55; 01A60.
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1. Wst¦p. Jerzy Jan Battek urodziª si¦ 14 stycznia 1927 roku, w
Zawoi, w rodzinie inteligenckiej. Miaª rodze«stwo: brata Zbigniewa i
siostr¦ Krystyn¦, ojciec pracowaª jako brakarz w miejscowym tartaku1.

1Opracowano na podstawie »yciorysu zawartego w teczce osobowej pracowania
Politechniki Wrocªawskiej [3] oraz teczce doktoranta [4] (v. [11], [30, str. 162], [2,
Chapt. B.1]
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Nale»aª do tego pokolenia mªodzie»y, któremu udaªo si¦ przetrwa¢ okres
II Wojny �wiatowej nie przerywaj¡c caªkowicie nauki szkolnej. Pierwsze
pi¦¢ klas szkoªy powszechnej uko«czyª w Zawoi, klas¦ szóst¡ � w Kra-
kowie, i tam te», w 1939 roku, zdaª egzamin do gimnazjum. W czasie
okupacji uczyª si¦ na tajnych kompletach II O±rodka Naukowego, za-
ko«czonych w 1945 roku tak zwan¡ maª¡ matur¡. Peªn¡ matur¦ zdaª w
1947 roku w Pa«stwowym Liceum dla Dorosªych we Wrocªawiu. W 1947
roku rozpocz¡ª studia na Wydziale Matematyki, Fizyki Chemii Uniwer-
sytetu i Politechniki Wrocªawskiej, które uko«czyª w 1952 roku jako
magister �lozo�i w zakresie matematyki2 (kopia dyplomu 1 na stronie
259). W czasie studiów zostaje czªonkiem Zrzeszenia Studentów Polskich
oraz Zwi¡zku Zawodowego Nauczycieli Polskich. W 1950 roku »eni si¦
z Iren¡ Wróbel, a trzy lata pó¹niej na ±wiat przychodzi syn Marek.

Prze»ycie okresu wojny i pierwszych lat powo-
jennych wymagaªo znalezienia ¹ródªa utrzymania.
W Krakowie od 1944 roku pracowaª jako placowy
w skªadzie w¦gla. Po wojnie, która, jak wielu in-
nych, rzuciªa go na Ziemie Odzyskane, pracowaª
najpierw jako kancelista w mªynie w powiecie lwó-
weckim, pó¹niej, w okresie studiów, jako nauczy-
ciel matematyki w Liceum Mechaniki Rolnej w
Woªowie i w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1
we Wrocªawiu.

Wybieraj¡c studia miaª Jerzy Battek szcz¦±cie studiowa¢ i pracowa¢
pod okiem mistrzów wrocªawskiej szkoªy matematycznej. Bezpo±red-
nio po ich uko«czeniu, we wrze±niu 1952 roku, rozpocz¡ª prac¦ na sta-
nowisku zast¦pcy asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Wrocªawskiej, kierowanej wówczas przez pro-
fesora Wªadysªawa �lebodzi«skiego (absolwenta UJ, doktoranta K. �o-
rawskiego, wypromowanego przez Wacªawa Sierpi«skiego)3, który przy-
jechaª do Wrocªawia 23 sierpnia 1945 r.4 po wyzwoleniu z obozu kon-
centracyjnego Nordhausen5. Zajmuje kolejno stanowiska pomocniczego

2O nadawanych stopniach i tytuªach po 1945 r. pisze Wojtczak(2016). Stopnie
i tytuªy zwi¡zane z nauka i edukacj¡ po II Wojnie �wiatowej przechodziªy ewolu-
cj¦, pocz¡tkowo opierano sie na rozwi¡zaniach z II Rzeczypospolitej (v. Turosien-
ski(2016).

3Dokumenty archiwalne w sprawie doktoratu Wªadysª¡wa �lebodzi«skiego za-
wieraj¡ sprzeczne stwierdzenia, co omówiªa w swoim artykuªe Langner�Matuszczyk
[20, str. 406�409].

4Wcze±niej poª¡czyª si¦ z rodzin¡, która prze»yªa wojn¦ w Bochni.
5Obóz wyzwoliªy wojska ameryka«skie 11 kwietnia 1945 r. Czekaª dªugo na trans-

port, tak »e do Polski wróciª 18 lipca 1945 roku.
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1: Dyplom uko«czenia studiów ([4, mks 3 AUWr]).

pracownika nauki, nast¦pnie starszego asystenta, a od lipca 1957 roku
stanowisko adiunkta. Wcze±niej, od pa¹dziernika 1953 roku, prac¦ na
Politechnice ª¡czy z prac¡ w Pa«stwowym Instytucie Matematycznym,
pó¹niej przeksztaªconym w Instytut Matematyki PAN, który staje si¦
we Wrocªawiu gªównym o±rodkiem rozwijaj¡cym zastosowania matema-
tyki.

Wspóªtwórca wrocªawskiej szkoªy zastosowa« matematyki � profesor
Hugon Steinhaus6 (doktorant D. Hilberta), zorganizowaª Seminarium
Matematyki Stosowanej. Zachowaªy si¦ kroniki tego seminarium w po-
staci zeszytów z odr¦cznym zapisem tematyki poszczególnych spotka«,
lista sªuchaczy i urywkami dyskusji. Kroniki opracowaª Szczotka(2019,
2019). Zainicjowaª tak»e, mi¦dzy innymi, proseminarium z metod nu-
merycznych i gra�cznych, na którym zajmowano si¦ metodami efektyw-
nych oblicze« w zagadnieniach geogra�i, geodezji, astronomii, techniki.
Byªo one prowadzone przez docenta Mieczysªawa Warmusa (v. [10, 14]),
pó¹niejszego profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Tam wªa±nie Jerzy
Battek zetkn¡ª si¦ z aparatami i maszynami matematycznymi, do któ-
rych zaliczano wówczas suwaki logarytmiczne, planimetry biegunowe,
r¦czne i � uznawane wtedy za rewelacj¦ � elektryczne arytmometry.

6O zainteresowaniach Steinhausa zastosowaniami matematyki pisaª, mi¦dzy in-
nymi, �ukaszewicz(1973). Sam Steinhaus cz¦sto nawi¡zywaª w swoich �Wspomnie-
niach i zapiskach"do tych swoich zainteresowa« (v. [25]).
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Jego zainteresowanie tego rodzaju urz¡dzeniami wynikaªo z praktycz-
nych potrzeb � oblicze« dla ró»nych problemów statystycznych, gdy»
wªa±nie rozpocz¡ª wspóªprac¦ ze swoim przyszªym promotorem � pro-
fesorem Julianem Perkalem7, pionierem praktycznego stosowania ma-
tematyki w biologii. Profesor Perkal, doktorant profesora Steinhausa,
potwierdza to w jednej ze swoich opinii:

Mgr Battek szczególnie interesuje si¦ mechanizmami i urz¡dze-

niami matematycznymi. Skonstruowaª on kilka modeli przyrz¡-

dów realizuj¡cych pomysªy Profesora Steinhausa i moje wªasne.

Jego rozprawa doktorska z 1961 roku, Optymalne wykªadniki a liczba
ksztaªtu drzewostanów dotyczyªa metod szacowania mi¡»szo±ci (v. [2,
4]), czyli masy drzewostanu. Pracuj¡c nad tematyk¡ doktoratu sam i
wspólnie z promotorem opublikowaª kilka prac (v. [1, 3, 5, 6]). Wszyst-
kie wyniki z tych prac byªy dyskutowane na Seminarium Matematyki
Stosowanej (cf. [27, r. 5.1]).

. . . gospodarowanie posiadanymi zasobami le±nymi wymaga per-

manentnego pomiaru mi¡»szo±ci, a masowo±¢ pomiaru wymaga

metod prostych, cel jakiemu pomiar sªu»y � metod dokªadnych.

Te dwa postulaty s¡ sprzeczne. Przyjmuj¡c, »e oceny mi¡»szo±ci

drzewostanu dokonuje si¦ na podstawie pomiaru pewnych jego pa-

rametrów, mo»na zagadnienie oznaczania mi¡»szo±ci uj¡¢ krótko

w trzy pytania: ilu parametrów u»y¢? jakie parametry wybra¢ przy

ustalonej ich liczbie? jaki efekt mo»na zagwarantowa¢ przyjmuj¡c

ustalony zestaw parametrów?

W odpowiedzi na te pytania zostaªa opracowana metoda pozwala-
j¡ca na dokªadniejsze i pomiarowo prostsze ni» znane wcze±niej metody
szacowanie drzewostanu. Metoda zostaªa zwery�kowana w oparciu o bo-
gaty materiaª empiryczny, zawarty w 145 tabelkach o wymiarach 10 x
4. Informacja ta jest istotna z tego wzgl¦du, »e wi¡»e si¦ ze wspomnia-
nymi jego zainteresowaniami urz¡dze« obliczeniowych, gdy» dla ka»dej
z tabelek trzeba byªo przeprowadzi¢ pewien zestaw oblicze«, co w tam-
tym czasie wymagaªo sporego nakªadu czasu, a tak»e koncentracji, by
ustrzec si¦ bª¦dów. Aby uªatwi¢ stosowanie swojej metody w praktyce
Jerzy Battek opracowaª i doª¡czyª do rozprawy zestaw nomogramów
przyspieszaj¡cych obliczenia. Przed przyst¡pieniem do obrony dokto-
rant zdawaª egzamin przed komisj¡ w skªadzie: prof. Józef Mazur, doc.
dr. Józef �ukaszewicz, prof. dr. Wªadysªaw �lebodzi«ski oraz prof. dr.

7Vide �ukaszewicz(1967), �ukaszewicz(1967).
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2: Dyplom doktorski [4, mks 33 AUWr].

Józef Sªupecki. Skªad komisji doktorskiej: profesorowie Julian Perkal,
Hugo Steinhaus, Józef �ukaszewicz i Wªadysªaw �lebodzi«ski. Posie-
dzenie po±wi¦cone obronie protokoªowaª dr Jerzy Mioduszewski. Recen-
zentami rozprawy byli: profesor Józef �ukaszewicz (równie» doktorant
profesora Steinhausa), docent Tadeusz Trampler z Warszawy i profesor
Hugon Steinhaus, który swoj¡ lapidarn¡ recenzj¦ zako«czyª stwierdze-
niem:
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Uwa»am prac¦ za bardzo dobr¡, gdy» pokazuje ona jak mo»na
z korzy±ci¡ dla praktyki posªu»y¢ si¦ znajomo±ci¡ statystyki
matematycznej i zwalcza¢ przes¡dy rutynistów, je»eli refor-
mator nie gardzi do±wiadczeniem praktyków i nie boi si¦ ze-
tkn¡¢ z rzeczywisto±ci¡ � w tym przykªadzie z prawdziwymi
drzewami w prawdziwym lesie.

2. Zakªad Metod Numerycznych i Gra�cznych. W 1962 roku
zostaje mu powierzone kierowanie Zakªadem Metod Numerycznych i
Gra�cznych w Katedrze Matematyki Politechniki Wrocªawskiej. Od tego
momentu jego zainteresowania zostaj¡ jeszcze wyra¹niej ukierunkowane
na przyszªe zastosowania informatyki. Dostrzega perspektywiczn¡ rol¦
komputerów, wówczas nazywanych jeszcze maszynami matematycznymi,
jako narz¦dzia do rozwi¡zywania problemów numerycznych zwi¡zanych,
mi¦dzy innymi, z problemami statystycznymi w naukach przyrodniczych
i technicznych. Pierwsze oznaki zbli»ania si¦ ery komputerów przyniosªa
ju» zreszt¡ druga poªowa lat pi¦¢dziesi¡tych, gdy rodziªo si¦ we Wrocªa-
wiu ELWRO, a w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zainstalowano
maszyn¦ Ural-2. Najpierw wykorzystuje dost¦p do pierwszych sprowa-
dzonych do Polski maszyn cyfrowych, m.in. do angielskiego Elliotta w
Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu Wrocªawskiego (v. [22]), zachod-
nioniemieckiej maszyny Zuse w ELWRO i do pierwszej polskiej maszyny
matematycznej UMC-1 zainstalowanej w 1964 roku, w utworzonej, przez
Profesora Jerzego Bromirskiego (cf. [7, 23]) Katedrze Konstrukcji Ma-
szyn Cyfrowych Politechniki Wrocªawskiej. Stara si¦ równocze±nie o
stworzenie wªasnego o±rodka obliczeniowego.

3. Centrum Obliczeniowe. Formalnie katedralny, ale praktycz-
nie ogólnouczelniany O±rodek Obliczeniowy zostaje utworzony w roku
1965, na bazie pierwszej wrocªawskiej maszyny (v. [18, 19] ) Odra-1003,
a jego kierowanie przejmuje dr Battek(v. [6, 21]). Odt¡d O±rodek roz-
wija si¦ szybko, jest wyposa»any w kolejne maszyny produkcji Zakªadów
Elektronicznych ELWRO: Odra-1013 i Odra-1204.

W 1968 roku zostaje mianowany docentem. Byªo to wyrazem uzna-
nia nie tylko jego talentów i zasªug organizacyjnych, ale tak»e osi¡gni¦¢
na polu zastosowa« matematyki, które prowadziª od pocz¡tku lat sze±¢-
dziesi¡tych na zlecenie Dolno±l¡skiego Biura Projektów Górniczych. Za-
sadniczym dla powstaj¡cych wówczas odkrywkowych kopalni w¦gla bru-
natnego byª problem okre±lenia wydajnego ukªadu KTZ (koparka � ta-
±moci¡g � zwaªowarka) uwzgl¦dniaj¡cego procesy awarii przy wydobyciu
i transporcie w¦gla. Wspóªpracowaª w tym zakresie mi¦dzy innymi z pro-



Z. Huzar, K.J. Szajowski 263

fesorem Stanisªawem Gªadyszem8, specjalist¡ w zakresie analizy nieza-
wodno±ci ukªadów technicznych, oraz profesorem Janem Sajkiewiczem,
specjalist¡ górnictwa odkrywkowego. Obszerne zestawienie wyników ba-
dawczych tej grupy jest przedmiotem pracy Antkowiak et al.(2017), a
szczegóªy modeli matematycznych opisaªa Antkowiak(2017). Wyniki, ja-
kie uzyskaª zostaªy wyró»nione nagrod¡ Zjednoczenia Przemysªu W¦gla
Brunatnego ju» w 1964 roku. Otrzymaª tytuª Zasªu»onego dla Zakªa-
dów Górniczych Lubin a tak»e Zasªu»onego dla Województwa Wrocªaw-
skiego.

W 1968 roku wyje»d»a na dziewi¦ciomiesi¦czny sta» do ZSRR. W
nast¦pnym roku odbywa czteromiesi¦czny sta» przyznany przez ONZ w
USA i Wielkiej Brytanii zwi¡zany z jego pracami w zakresie ochrony
wód powierzchniowych.

W 1971 roku O±rodek Obliczeniowy zostaje przeksztaªcony w Cen-
trum Obliczeniowe, jako mi¦dzywydziaªow¡ jednostk¦ organizacyjn¡ Po-
litechniki Wrocªawskiej. Kieruj¡c Centrum kontynuuje tematyk¦ zwi¡-
zan¡ z górnictwem odkrywkowym, a rezultatem s¡ dwa prowadzone
przez niego doktoraty: Daªkowski(1977) oraz Sajkiewicz(1980).

Pod kierownictwem Jerzego Battka Centrum Obliczeniowe przeszªo
ogromn¡ ewolucj¦. Podstaw¡ byªa realizacja tak zwanego wielkiego pro-
gramu badawczegoWASK, czyli Wieloabonenckiego Akademickiego Sys-
temu Komputerowego. System WASK wdro»ony we wrze±niu 1971 roku
byª pierwszym w polskich uczelniach wielodost¦pnym systemem kompu-
terowym na bazie nowoczesnego wówczas komputera Odra-1304. Wdro-
»eniu WASK towarzyszyªa praca nad opracowaniem przewodników po
jego programowaniu podstawowym i ogólnou»ytkowym. Dzi¦ki temu Po-
litechnika Wrocªawska, znów jako pierwsza w kraju, wprowadziªa w 1973
roku na wszystkich swoich wydziaªach nauczanie podstaw informatyki.
Równolegle z budowa pilotowego systemu WASK trwaªy prace projek-
towe nad sze±cioma systemami informatycznymi (v. [12, str. 211-212]).
S¡ to, mi¦dzy innymi:

System Obliczen Numerycznych z gªównym projektantem Jerzym
Battkiem;

System Zarzadzania Szkoªa z gªównym projektantem Wiesªawem
Grudzewskim;

System Informacji Naukowo-Technicznej z gªównym projektan-
tem Czesªawem Daniªowiczem, którego w pó¹niejszym okresie za-
st¡piª Hernyk Szarski. Prace nad komputeryzacj¡ biblioteki Po-

8Wyniki byªy publikowane w raportach i bran»owych czasopismach (v. [7, 10, 11]
oraz [4, 8, 9]).
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litechniki Wrocªawskiej i selektywnym wyszukiwaniem informacji
opisaª Daniªowicz(1977).

Kontynuuj¡c rozwój Centrum Obliczeniowe wª¡cza si¦ do progra-
mów budowy pierwszych w Polsce sieci komputerowych: najpierw MSK
(Mi¦dzyuczelnianej Sieci Komputerowej), która rozpocz¦ªa swoje funk-
cjonowanie w 1984 roku, a nast¦pnie KASK (Krajowej Akademickiej
Sieci Komputerowej), która ju» w latach dziewi¦¢dziesi¡tych zostaªa
przeksztaªcona w obecnie funkcjonuj¡c¡ sie¢ NASK (v. Huzar i Bil-
ski(2017)).

Docent Battek pozostaje dyrektorem Centrum do 1983 roku, kiedy
choroba zmusza go do rocznego urlopu zdrowotnego. Kierowanie CO-
PWr powierza swojemu zast¦pcy ds. bada« naukowych dr in». Zbignie-
wowi Huzarowi. Po powrocie z rocznego urlopu ponownie anga»uje si¦
w sprawy Centrum i, chocia» nie podejmuje na powrót kierowania Cen-
trum, na bie»¡co uczestniczy w rozwi¡zywaniu najistotniejszych jego
problemów. Uczestniczy w przygotowaniu zaªo»e« do planu Central-
nego Programu Badawczo-Rozwojowego budowy sieci KASK. Program
rozpocz¡ª swoj¡ realizacj¦ w 1987 roku, a jego kierownikiem zostaje pro-
fesor Daniel Józef Bem [5] z Politechniki Wrocªawskiej9. Ponadto jest
przewodnicz¡cym komitetu programowego pierwszych w Polsce konfe-
rencji na temat sieci komputerowych w 1985, 1986, 1987 i 1989 roku.

Informatyzacja Politechniki Wrocªawskiej, rozpocz¦ta z pocz¡tkiem
lat siedemdziesi¡tych XX w., w której aktywnie uczestniczyª doc. Jerzy
Battek, podlegaªa dalszemu rozwojowi, realizuj¡c wizje pionierów za-
stosowania komputerów w nauce. Krótki szkic najwa»niejszych faktów
z ko«ca XX wieku zawiera Uzupeªnienie A.

4. Dydaktyka. Du»o czasu po±wi¦ca dydaktyce. Praca dydak-
tyczna towarzyszyªa mu przez caªe »ycie. Byª utalentowanym wykªa-
dowc¡ � miaª dar jasnego i prostego przekazywania wiedzy. Byªo to
szczególnie wa»ne w nauczaniu podstaw informatyki, gdzie przyszªych
in»ynierów nale»aªo dopiero przekona¢ o mo»liwo±ciach i korzy±ciach za-
stosowania informatyki w technice. Prowadziª bardzo rozlegª¡ dziaªal-
no±¢ dydaktyczn¡ i szkoleniow¡ � uczyª nie tylko studentów, ale tak»e
prowadziª wykªady na studiach doktoranckich, na licznych kursach pro-
gramowania organizowanych m.in. przez Politechnik¦, NOT, ELWRO.

9W latach 1978�1986 prof. Mieczysªaw Bazewicz z Politechniki Wrocªawskiej kie-
rowaª resortowym programem badawczym RI 14, w ramach którego powstaªa eks-
perymentalna sie¢ komputerowa o nazwie Pitagoras ª¡cz¡ca Gliwice, Warszaw¦ i
Wrocªaw (cf. Bem(2000)).
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Jego osi¡gni¦cia dydaktyczne zostaªy docenione przez Senat Politechniki
Wrocªawskiej, który przyznaª mu sw¡ presti»ow¡ nagrod¦.

W 1987 roku zostaje prodziekanem Wydziaªu Informatyki i Zarz¡-
dzania i sprawuje t¦ funkcj¦ prawie do ostatnich dni swojej kadencji, gdy
ponownie objawiona choroba przykuwa go do ªó»ka prawie na caªy rok.
Zmarª dnia 12 sierpnia 1991 roku. Spoczywa na cmentarzu ±w. Rodziny
we Wrocªawiu.

3: Pªyta z grobu na cmentarzu ±w. Rodziny przy ul. Smentnej we Wro-
cªawiu.

Za swoj¡ owocn¡ dziaªalno±¢ otrzymaª 4 nagrody Ministra, ponad 20
nagród Rektora. Otrzymaª te» liczne odznaczenia i medale, m.in. Krzy»
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, Zªoty Krzy» Zasªugi, Zªot¡ Odznak¡ Politechniki Wrocªawskiej.

Jego wysoka, szczupªa i nieco przygarbiona sylwetka oraz nieod-
ª¡czna fajka byªy znane ka»demu kto zetkn¡ª si¦ z Centrum Oblicze-
niowym. Cechowaªa go otwarto±¢, gotowo±¢ u»yczenia rady lub pomocy.
Sam zawsze pozostawaª bardzo skromny, swoj¡ osob¡ staraª si¦ schodzi¢
na drugi plan. Cechowaªa go wzgl¦dem siebie pewna surowo±¢. Równo-
cze±nie byª nieust¦pliwy wobec wszelkich przejawów post¦powania nie-
odpowiedzialnego lub marnotrawnego. Posiadaª zdolno±¢ organizowania
du»ych zespoªów i ª¡czenia ich we wspólne przedsi¦wzi¦cia.

Z jego nazwiskiem wi¡»e si¦ nierozerwalnie, w opinii spoªeczno±ci
Politechniki Wrocªawskiej, powstanie i funkcjonowanie Centrum Obli-
czeniowego jako pierwszej ogólnouczelnianej jednostki oferuj¡cej usªugi
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informatyczne. Bior¡c pod uwag¦ zaanga»owanie Centrum Obliczenio-
wego w rozwoju systemów i sieci komputerowych w Polsce, nale»y Je-
rzego Battka zaliczy¢ go do grona pionierów rozwoju polskiej informa-
tyki, którego »yciowa droga stanowi pomost ª¡cz¡cy matematyk¦ z in-
formatyk¡.
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Uzupeªnienie.

A. Krok w lata dziewi¦¢dziesi¡te. W 1990 roku Polska uzyskaªa
mo»liwo±¢ dost¦pu do sieci EARN (European Academic and Research
Network), a tak»e do nowoczesnych technologii niezb¦dnych do two-
rzenia sieci komputerowych. Dzi¦ki istniej¡cym zespoªom i zaawanso-
waniu prac nad sieci¡ krajow¡ i sieciami regionalnymi, mo»liwo±¢ tego
dost¦pu zostaªa w nast¦pnych latach w peªni wykorzystana (v. Jany-
szek(2005)). Na bazie rozwi¡za« powstaªych w ramach projektu KASK
zostaªa utworzona sie¢ NASK (Naukowa Akademicka Sie¢ Kompute-
rowa), która wkrótce poª¡czyªa wszystkie o±rodki akademickie, a tak»e
wiele o±rodków pozaakademickich. Rozwój sieci post¦powaª lawinowo,
pojawili si¦ nowi operatorzy sieci komputerowych. Dominuj¡cym stan-
dardem sieci staª si¦ Internet.

Nie sposób uciec od pewnej ciekawostki. Efektem realizacji programu
KASK byªo, mi¦dzy innymi, opracowanie peªnego oprogramowania ko-
munikacyjnego oraz usªug transferu plików i poczty elektronicznej opar-
tej na standardach ISO. Potencjalnie byªy to komercyjne produkty, na
których sprzeda» liczyªy realizuj¡ce je zespoªy. Wkraczaj¡cy powszech-
nie Internet przekre±liª te nadzieje � darmowe oprogramowanie przesªo-
niªo powstaªe produkty. St¡d te» re�eksja, »e gdyby nasza rewolucja
ustrojowa byªa o dwa�trzy lata opó¹niona, zespoªy realizuj¡ce oprogra-
mowanie zarobiªyby du»e pieni¡dze.

W1992 roku nast¡piªa reorganizacjaCentrum Obliczeniowego.W wy-
niku ponownego poª¡czenia si¦ z O±rodkiem Obliczeniowym, który na
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okres lat 1984�92 wydzieliª si¦ z centrum, powstaªo Centrum Informa-
tyczne. Wkrótce potem, w 1994 roku, nast¡piªa kolejna reorganizacja:
z Centrum Informatycznego powstaªy Wydziaªowy Zakªad Informatyki
(WZI), kierowany przez docenta Zbigniewa Huzara, oraz Wrocªawskie
Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), kierowane przez profe-
sora Daniela Bema. WZI zostaª ulokowany na Wydziale Informatyki i
Zarz¡dzania, natomiast WCSS uzyskaª status jednostki mi¦dzyuczelnia-
nej, a�liowanej przy Politechnice Wrocªawskiej.

Informatyka jako kierunek nauczania staje si¦ zwi¡zana z dwoma
wydziaªami � Wydziaªem Informatyki i Zarz¡dzania oraz z Wydziaªem
Elektroniki. Zastosowania informatyki natomiast rozpowszechniªy si¦ na
caªej uczelni, zarówno na wydziaªach jak i jednostkach pomocniczych.

Jerzy Battek -

computer scientist from mathematicians

by Zbigniew Huzar and Krzysztof J. Szajowski

Abstract. The article introduces the �gure of Jerzy Jan Battek (Jan-
uary 14, 1927 - August 12, 1991), who belonged to this generation
of youth who managed to survive the period of World War II, with-
out interrupting school education altogether. During the occupation,
he studied in secret sets of the Second Science Center and obtained a
"small" high school diploma in 1945. He graduated in 1947 at the State
Secondary School for Adults in Wroclaw, after which he began study-
ing at the Faculty of Mathematics, Physics Chemistry at the University
and Wroclaw University of Technology. He graduated in 1952 as a mas-
ter of philosophy. After graduation, in 1952, he started working at the
Department of Mathematics at the Faculty of Mechanical Engineering
of the Wrocªaw University of Technology and at the same time was
an active participant in the Applied Mathematics Seminar organized
and led initially by Hugo Steinhaus. He defended his doctoral thesis,
prepared under the direction of Julian Perkal, in 1961. In 1962 he was
entrusted with managing the Department of Numerical and Graphic
Methods in the Mathematics Department of the Wrocªaw University
of Technology, which began a signi�cant shift of his interests towards
the issues covered by IT today. In 1965, he took over the management
of the University-wide Computing Center with the Odra-1003 machine
from Wrocªaw. From the creation of the Computing Center, Jerzy Bat-
tek's professional matters until the end of his life were related to the
activities of this Center and matters that IT development brought to
Wrocªaw. The �nal fragment of this study is devoted to this period of
his life. This coincides with an important period of science develop-
ment associated with the birth of computing, computer sciences and
the spread of computers in science and the economy.
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