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Wydzia³ Nauk Ekonomicznych UW

W maju 2006 roku odszed³ od nas pan prof. Tadeusz Kasprzak. Cieszy³ siê
wród pracowników Katedry takim powa¿aniem, uznaniem i autorytetem, ¿e
wystarczy³o powiedzieæ  Profesor  nie wymienialimy imienia ani nazwiska, mówi¹c: profesor powiedzia³ , jakie jest zdanie profesora?, czy profesor ju¿ jest?. By³o wiadomo kogo mamy na myli.
By³ kierownikiem Katedry Cybernetyki i Badañ Operacyjnych Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a póniej po zmianie
nazwy Katedry (od 1981 roku), kierownikiem Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Inicjowa³ nasze prace, dyskusje, poddawa³ pomys³y, organizowa³ projekty badawcze, s³u¿y³ pomoc¹ i rad¹. By³ jednoczenie sam wykonawc¹ niezliczonych przedsiêwziêæ organizacyjnych, prac badawczych i naukowych. Szczególnie cenilimy fakt, ¿e nie narzuca³ nam nigdy
prac do wykonania, ale poddawa³ pomys³y, sugerowa³ mo¿liwe kierunki
badawcze, w razie potrzeby pomaga³ w rozwi¹zywaniu problemów, którym
nie moglimy sprostaæ.
Mia³ tak wiele zainteresowañ i pomys³ów naukowych, pe³ni³ tak wiele
funkcji, realizowa³ tak wiele przedsiêwziêæ, ¿e z pewnoci¹ nie jest mo¿liwe
wymienienie wszystkich w krótkich wspomnieniach.
By³ wspó³pracownikiem O. Langego i sekretarzem naukowym jego seminarium.Rozwija³wPolscenurtbadañoperacyjnych,promuj¹crozprawynaukowe
oraz kieruj¹c badaniami w zakresie optymalizacji sektorowej, za które otrzyma³
nagrodê Prezesa Komitetu Badañ Naukowych. Za publikacje z tej dziedziny
uzyskiwa³ wielokrotnie nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Równolegle
wspó³pracowa³ z wybitnym cybernetykiem H. Greniewskim, co zaowocowa³o
licznymi publikacjami z teorii systemów gospodarczych, a tak¿e wyk³adami na
zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Jenie, Weronie i Berlinie.
Na WNE UW by³ w latach 19751981 dyrektorem Instytutu Cybernetyki
Ekonomicznej.
W latach dziewiêædziesi¹tych Tadeusz Kasprzak by³ jednym z inicjatorów
nowego kierunku badañ naukowych: informatyki gospodarczej  w Polsce
nieznanego i czêsto niedocenianego, pomimo wiatowych trendów, nawet do
dzi. Kierowa³ europejskim uniwersyteckim programem Tempus, dotycz¹cym tworzenia i rozwoju informatyki gospodarczej, w którym bra³y udzia³
trzy orodki: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Saarbrücken i Uniwerekonomia 18
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sytet w Nancy. Bezporednie efekty programu to rozwój kadry naukowej
w dziedzinie informatyki gospodarczej, a tak¿e powstanie serii publikacji
ksi¹¿kowych Studia Informatyki Gospodarczej. W ramach serii do 2006 roku ukaza³o siê ponad 20 pozycji ksi¹¿kowych  w tym kilka autorstwa profesora, wiele pod jego redakcj¹ (dwie ksi¹¿ki jeszcze w 2006 roku)  ciesz¹cych
siê na rynku wydawniczym olbrzymim powodzeniem (szybkie znikanie
z pó³ek ksiêgarskich, proby o wznowienia).
Koordynacja programu Tempus zosta³a bardzo dobrze oceniona na forum
nauki europejskiej, wyró¿niona i zaliczona do Success Stories w sferze
kszta³cenia i badañ. W czasie realizacji tego programu prof. Tadeusz Kasprzak zorganizowa³ na WNE UW Studium Podyplomowe Informatyki Gospodarczej, którym kierowa³ w pocz¹tkowym okresie jego istnienia.
Na uwagê zas³uguje liczba dwudziestu dwóch wypromowanych doktorów
i opieka nad kilkunastoma kandydatami do tytu³u doktora habilitowanego.
W latach dziewiêædziesi¹tych kierowa³ realizacj¹ zakoñczonych z powodzeniem projektów badawczych sponsorowanych przez KBN. Kolejny projekt, którego kierownikiem by³ prof. Tadeusz Kasprzak, dotycz¹cy polityki
i strategii wspó³dzia³ania biznesu z technologiami informacyjnymi zosta³
zakoñczony tu¿ przed mierci¹ profesora. W efekcie realizacji projektu wydano trzy ksi¹¿ki. Profesor by³ inicjatorem i jednym z g³ównych organizatorów
konferencji koñcz¹cej projekt, w której ju¿ niestety nie móg³ wzi¹æ udzia³u.
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Prof. Tadeusz Kasprzak intensywnie rozwija³ wspó³pracê miêdzyuniwersyteck¹: w latach osiemdziesi¹tych sta³¹, w zakresie badañ operacyjnych
i teorii systemów z Uniwersytetem Humboldta, nastêpnie z uniwersytetem
w Tybindze i Weronie, w latach dziewiêædziesi¹tych z uniwersytetem w Saarbrücken (tu pracowa³ niemal do mierci ze wiatowej s³awy prof. A-W. Scheerem).
Aktywnie dzia³a³ na rzecz popularyzacji uprawianych przez siebie dziedzin nauki w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym i Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.
W rodowisku naukowców cieszy³ siê opini¹ wybitnego badacza, maj¹cego
zarówno nieprzeciêtne umiejêtnoci organizacyjne, jak i kierowania i stymulacji pracami du¿ych zespo³ów badawczych. Z dorobkiem naukowym i pogl¹dami profesora mo¿emy zapoznaæ siê na podstawie jego licznych publikacji: artyku³ów, ksi¹¿ek indywidualnych, zespo³owych, z rozdzia³ów ksi¹¿ek
pod jego redakcj¹ naukow¹. Planujemy stworzenie oddzielnego opracowania, podsumowuj¹cego choæ czêciowo dorobek naukowy profesora, w tym
obejmuj¹cego liczne polemiki i dyskusje z zebrañ Katedry, których profesor
by³ zawsze jednym z najaktywniejszych uczestników.
W uznaniu dorobku naukowego otrzyma³ liczne nagrody, m.in. Ministra
Edukacji Narodowej, Prezesa Komitetu Badañ Naukowych i Postêpu Technicznego oraz nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Tadeusz Kasprzak zosta³ wielokrotnie odznaczony: Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi (1972), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976), Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medalem Edukacji Narodowej (1979), Medalem im. K. Adamieckiego (1979), a w 2003 r. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prywatnie pozostanie w naszej pamiêci jako osoba pe³na ¿yczliwoci, zawsze gotowa do udzielenia pomocy, okazuj¹ca wielk¹ atencjê, mi³oæ i szacunek ¿onie, pe³na humoru, optymistycznie nastawiona do wiata, potrafi¹ca
stworzyæ wspania³¹ atmosferê pracy.
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