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W£O DZI MIERZ
KA SPRZAK
W³o dzi mierz Ka sprzak uro dzi³ siê w 1957 ro -
ku w War sza wie. W 1976 ro ku ukoñ czy³ Li ce -
um Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ta de usza Re y ta na,
w kla sie o pro fi lu ma te ma tycz no-fi zycz nym,
a w la tach 1976–1981 stu dio wa³ na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej i uzy ska³
ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra in for ma ty ka. W cza sie
stu diów dok to ranc kich na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, w la tach 1981–1984, za cz¹³ spe cja -
li zo waæ siê w za ga dnie niach gra fi ki kom pu te -
ro wej, a póŸniej w me to dach ana li zy obra zów
cy fro wych. W stycz niu 1987 ro ku obro ni³ na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej
roz pra wê dok tor sk¹ Mo del sy ste mu roz po zna -
wa nia obiek tów 3-wy mia ro wych, której pro -
mo to rem by³ Ka zi mierz Bieñ kow ski z In sty tu tu
In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W ma -
ju 1997 ro ku uzy ska³ nie miec ki ty tu³ Dr-Ing.
w In sty tu cie In for ma ty ki Wy dzia ³u Tech nicz -
ne go Uni wer sy te tu Er lan gen-No rym ber ga, bro -
ni¹c roz pra wy Ad ap ti ve Er ken nung von be weg -
ten Ob jek ten in mo no ku la ren Bild fol gen bei
Ei gen be we gung, której pro mo to rem by³ pro fe -
sor He in rich Nie mann.

Od 1997 ro ku W³o dzi mierz Ka sprzak jest
na u czy cie lem aka de mic kim w In sty tu cie Au -
to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej Po li tech ni -
ki War szaw skiej. W li sto pa dzie 2001 ro ku, na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych,
obro ni³ roz pra wê ha bi li ta cyj n¹ Ad ap ti ve Com -
pu ta tion Me thods in Di gi tal Ima ge Se qu en ce
Ana ly sis i uzy ska³ sto pieñ dok to ra ha bi li to wa -
ne go. Od ma ja 2005 ro ku jest pro fe so rem nad -
 zwy czaj nym Po li tech ni ki War szaw skiej. 

W pierw szym okre sie pra cy za wo do wej,
obej mu j¹ cym la ta 1981–1996, pro wa dzi³ pra -
ce na u ko wo-ba daw cze w wie lu in sty tu cjach.
La ta 1981–1985 przy pa d³y na stu dia dok to -
ranc kie na Po li tech ni ce War szaw skiej i rocz n¹
s³u¿ bê woj sko w¹. Swo j¹ roz pra wê dok tor sk¹
za i ni cjo wa³ pod czas sta ¿u na u ko we go w ro ku
aka de mic kim 1983/1984 w Tech ni sche Hoch -
 schu le Darm stadt, w ze spo le „Gra phi sch-In te r -
ak ti ve Sy ste me”. W la tach 1986–1989 by³ pra -
cow ni kiem na u ko wym w In sty tu cie Ma szyn
Ma te ma tycz nych, a na stêp nie w In sty tu cie Pod -
 staw In for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk, gdzie
zaj mo wa³ siê im ple men ta cj¹ stan dar du sy ste -
mów gra fi ki kom pu te ro wej GKS (Gra phi cal
Ker nel Sy stem) i wi zu a li za cj¹ da nych 3-wy -
mia ro wej to mo gra fii kom pu te ro wej.

W 1988 ro ku ja ko post-doc uzy ska³ sty pen -
dium Fun da cji Hum bold ta w Bonn i odby³ sta¿
na u ko wy w In sty tu cie In for ma ty ki Uni wer sy te -
tu Er lan gen-No rym ber ga. Wspó³ pra ca z tym
oœrod kiem aka de mic kim trwa ³a z prze rwa mi
do 1995 ro ku i ugrun to wa ³a je go do ro bek ba -
daw czy w za kre sie tech nik ana li zy obra zów
cy fro wych, w tym ana li zy se kwen cji obra zów
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z ru cho me go po ja zdu i roz po zna wa nia obiek -
tów 3D.

W la tach 1995–1996 pra co wa³ na u ko wo
w Ja po nii, w kra ju o za a wan so wa nej tech no -
lo gii. Ba da nia pod kie row nic twem pro fe so ra
An drze ja Ci choc kie go w czo ³o wym ja poñ skim
in sty tu cie RI KEN, by ³y bar dzo owoc ne i przy -
czy ni ³y siê do roz wo ju no wych tech no lo gii
(me tod œle pej se pa ra cji sy gna ³ów i ad ap ta cyj -
nej ana li zy obra zów), co da ³o mu wie le sa ty s -
fak cji.

Dru gi za sa dni czy okres w do rob ku za wo -
do wym W³o dzi mie rza Ka sprza ka przy pa da na
la ta 1997–2010, czas wzmo ¿o nej pra cy dy dak -
tycz nej, nie zbêd nej do uzu pe³ nie nia osi¹ g -
niêæ w tym za kre sie, wy ma ga nych od wy k³a -
dow cy wy ¿szej uczel ni. Obe cnie po sia da on
zna cz¹ ce osi¹ gniê cia dy dak tycz ne uho no ro -
wa ne na gro d¹ Rek to ra Po li tech ni ki War szaw -
skiej w 2010 ro ku. Opra co wa³ te¿ au tor skie
we rsje 10 cy klów wy k³a do wych wraz ze skryp -
ta mi i ma te ria ³a mi to wa rzy sz¹ cy mi („Pro gra -
mo wa nie obiek to we”, „Pro gra mo wa nie zda -
rze nio we”, „Roz po zna wa nie obra zów i sy g na -
³ów mo wy”, „Prin ci ples of Com pu ter Scien ce”,
„Ima ge and Spe ech Re co gni tion”, „Me to dy
szucz nej in te li gen cji”, „In te li gent ne tech ni ki
obli cze nio we”, „Wstêp od in for ma ty ki”, „Com -
pu ter Vi sion”, „Ar ti fi cial In tel li gen ce”). Obe c -
nie pro wa dzi g³ów nie wy k³a dy dla stu den tów
za gra nicz nych na Po li tech ni ce War szaw skiej.
Od 2000 ro ku wy k³a da re gu lar nie 2 przed mio -
ty na stu diach an glo jê zycz nych („Prin ci ples of
Com pu ter Scien ce”, „Ima ge and Spe ech Re cog -
ni tion”), a od 2008 ro ku jest wy k³a dow c¹ na
eu ro pej skich stu diach ma gi ster skich EMA RO,
bê d¹ cych ko o pe ra cj¹ Po li tech ni ki War szaw -
skiej z uczel nia mi z Fran cji i W³och (pro wa dzi
3 przedmio ty i pra ce dy plo mo we). Jest pro mo -
to rem 22 dy plo mów ma gi ster skich i 38 in ¿y -
nier skich oraz 1 pra cy dok tor skiej (i 2 w fa zie
koñ co wej).

W tym cza sie wy ró¿ nia³ siê te¿ ak tyw nym
udzia ³em w ini cja ty wach miê dzy na ro do wych
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych

Po li tech ni ki War szaw skiej i w ba da niach prze -
my s³o wych (orga ni za cja se mi na rium z KIST
Seul w 2005 ro ku i se rii wor ksho pów z Vi sion
Pro ject z Er fur tu — RFN w la tach 2005–2007,
przy go to wa nie Fo rum Na u ki Pol ska–Niem cy
dla Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿ sze -
go w 2007 ro ku, wspó³ pra ca z Ke io Uni ver si -
ty w Ja po nii w la tach 2009–2010, kie ro wa nie
ba da nia mi prze my s³o wy mi na zle ce nie 3 firm
w la tach 2006–2010, cz³on ko stwo w Wy dzia -
³o wej Ko mi sji ds. Prac Ba daw czych). Osi¹ g niê -
cia na u ko we W³o dzi mie rza Ka sprza ka w 2002
ro ku zo sta ³y uho no ro wa ne na gro d¹ Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej i Spo rtu. Je go do ro bek
obej mu je m.in. 4 mo no gra fie i ksi¹¿ ki, 45 ar ty -
ku ³ów do miê dzy na ro do wych cza so pism na u -
ko wych i 35 w ma te ria ³ach miê dzy na ro do -
wych kon fe ren cji, kie ro wa nie 2 pro jek ta mi
Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych i Mi ni ster stwa
Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go oraz ucze st -
nic two w dal szych 2, kie ro wa nie za da nia mi
w 2 pro jek tach ra mo wych Unii Eu ro pej skiej
i ucze st nic two w dal szych 2). 

W³o dzi mierz Ka sprzak po sia da te¿ do -
œwiad cze nie w pra cy w sek to rze pry wat nym.
Przez dwa la ta (1997–1999) by³ kie row ni kiem
dzia ³u w fir mie Fe sto Sp. z o.o. i zaj mo wa³ siê
orga ni za cj¹ ko mer cyj nych szko leñ i do sta w¹
pro duk tów z za kre su tech nik au to ma ty za cji
pro duk cji. W la tach 2002–2008 by³ pro fe -
so rem w War szaw skiej Wy ¿szej Szko le In for -
ma ty ki, gdzie m.in. pe³ ni³ funk cjê kie row ni ka
Za k³a du In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia.

Jest ce nio nym eks per tem w dzie dzi nie roz -
po zna wa nia obra zów i sy gna ³ów mo wy, cz³on -
kiem to wa rzy stwa ICPR, a ak tu al nie cz³on kiem
w³adz To wa rzy stwa Prze twa rza nia Obra zów.
By³ ucze st ni kiem Rad Pro gra mo wych 4 kon fe -
ren cji miê dzy na ro do wych, eks per tem w 2 pro -
jek tach do ty cz¹ cych ar chi tek tu ry ITS dla Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i In sty tu tu Ba da nia Dróg
i Mo stów oraz re cen zen tem 8 roz praw dok tor -
skich, w tym 2 za gra nicz nych, i oko ³o 120 ar ty -
ku ³ów do na u ko wych cza so pism i kon fe ren cji
miê dzy na ro do wych.
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