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JE RZY CHRZ¥SZCZ
Je rzy Chrz¹szcz uro dzi³ siê w 1963 ro ku w War -
 sza wie. W 1981 ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Pierw sze ar ty ku ³y pu bli ko wa³ ja ko stu dent na
³a mach „Ra dio e lek tro ni ka”, a pierw sze do -
œwiad cze nia dy dak tycz ne zdo by wa³, pro wa -
dz¹c za jê cia ze stu den ta mi ni¿ szych se me s -
trów i ja ko in struk tor w Pa ³a cu M³o dzie ¿y.

W 1986 ro ku obro ni³ pra cê ma gi ster sk¹
i zo  sta³ za tru dnio ny ja ko asy stent w In sty tu cie
In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie
nie prze rwa nie pra cu je do chwi li obe cnej.
W 1994 ro ku obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ in spi -
ro wa n¹ udzia ³em w pro jek cie sy ste mu wi zu a li -
za cji dla sy mu la to ra lo tu i uzy ska³ sta no wi sko
ad iunk ta w Za k³a dzie Gra fi ki Kom pu te ro wej.

Za in te re so wa nia do ty cz¹ ce gra fi ki zo sta ³y
z cza sem roz sze rzo ne na in ne te ma ty, co za -
o wo co wa ³o opra co wa niem ró¿ no rod nych
urz¹ dzeñ — od sy ste mów dy dak tycz nych do
kon struk cji prze my s³o wych — oraz kil ku dzie -
siê cio ma pu bli ka cja mi. Udzia³ w pro jek tach
ko mer cyj nych umo¿ li wi³ na by cie do œwiad czeñ
w two rze niu i wdra ¿a niu roz wi¹ zañ in for ma -
tycz nych oraz po zna nie pro ce dur ho mo lo ga -
cyj nych i ró¿ nych tech no lo gii z dzie dzi ny
kon tro li do stê pu, au to ma tycz nej iden ty fi ka cji
i te le fo nii kom pu te ro wej.

W ob sza rze dy dak ty ki zaj mu je siê pro jek -
to wa niem, ze szcze gól nym uwzglê dnie niem
przedmio tu „Tech ni ka mi kro pro ce so ro wa”,
któ ry w ró¿ nych wa rian tach pro wa dzi od wie -
lu lat. Zna jo moœæ re a liów ryn ko wych oraz
do œwiad cze nie kon struk to ra, pro gra mi sty i kie -
row ni ka pro jek tów umo¿ li wia j¹ przed sta wie -
nie pro ce su two rze nia sy ste mów w ró¿ nych
per spek ty wach.

W ostat nich la tach za in te re so wa³ siê or ga -
ni za cyj ny mi i spo ³ecz ny mi aspek ta mi funk cjo -
no wa nia sy ste mów in for ma cyj nych, a te ma ty -
ka pro wa dzo nych prac dy plo mo wych ob jê ³a
m.in. za rz¹ dza nie kon fi gu ra cj¹, spe cy fi ko wa -

nie i eg ze kwo wa nie re gu³ po praw no œci (w tym
po li tyk bez pie czeñ stwa) oraz sze ro ko po jê te
za ga dnie nia kla sy fi ka cji (w tym bio me triê, roz -
po zna wa nie emo cji oraz ana li zê te kstów w jê -
zy ku na tu ral nym).

Je rzy Chrz¹szcz jest au to rem lub wspó³ au -
to rem 7 pa ten tów, po nad 30 ar ty ku ³ów, po nad
30 not apli ka cyj nych opu bli ko wa nych w kra ju
i za gra ni c¹ oraz ksi¹¿ ki o gra fi ce kom pu te -
ro wej. Od 1993 ro ku jest se kre ta rzem se mi -
na rium „Gra fi ka kom pu te ro wa, prze twa rza nie
i roz po zna wa nie obra zów” orga ni zo wa ne go
przez In sty tut In for ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej i Ko mi tet In for ma ty ki Pol skiej Aka -
de mii Na uk. W la tach 2002–2003 ucze st ni -
czy³ w pra cach nad pro gra mem na u cza nia dla
spe cjal no œci Bu do wa i opro gra mo wa nie kom -
pu te rów. Wspó³ twór ca pro gra mu i wie lo let ni
wy k³a dow ca Po dy plo mo we go Stu dium In for -
ma ty ki dla Na u czy cie li. Dwu krot nie był wy -
ró¿ nio ny zbio ro w¹ na gro d¹ Rek to ra Po li tech -
ni ki War szaw skiej za osi¹ gniê cia dy dak tycz ne.
Jest cz³o nkiem Pol skie go To wa rzy stwa In for -
ma tycz ne go.
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