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Sło wa klu czo we
n spo łe czeń stwo in for ma -

cyj ne

n tech no lo gie mo bil ne

n odkrywanie wiedzy z teks -
tów i zasobów sie cio wych

n prze twa rza nie ję zy ka na -
tu ral ne go

PIOTR GAW RY SIAK
Piotr Gaw ry siak uro dzi³ siê 28 paŸ dzier ni ka
1974 ro ku w War sza wie. W 1993 ro ku zda³
ma tu rê w II Ogól no kszta³ c¹ cym Li ceum im.
Ste fa na Ba to re go i wst¹ pi³ na Wy dzia³ Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W trak cie
stu diów w Po li tech ni ce roz po cz¹³ rów no le -
g³e dru gie stu dia dzien ne na Wy dzia le Za rz¹ -
dza nia Uni wer sy te tu War szaw skie go. Dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra in for ma ty ki uzy ska³ na Po -
li tech ni ce War szaw skiej w 1998 ro ku, zaœ stu -
dia na Wy dzia le Za rz¹ dza nia ukoñ czy³ w 2001
ro ku, uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra. W 1998 ro ku
roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie na Wy dzia le,
kon ty nu u j¹c pra ce roz po czê te je szcze w trak -
cie stu diów ma gi ster skich, zwi¹ za ne z pro -
ble ma ty k¹ prze twa rza nia jê zy ka na tu ral ne go
i prze szu ki wa nia te ksto wych re po zy to riów
in for ma cji. Czêœæ ba dañ zwi¹ za nych z te ma -
ty k¹ roz pra wy dok tor skiej wy ko na³ w ra mach
pro jek tu ba daw cze go, pro wa dzo ne go na Ulster
Uni ver si ty w Bel fa œcie, w Ir lan dii Pó³ noc nej.
W 2002 ro ku obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹ Au to -
ma tycz na ka te go ry za cja do ku men tów, której
pro mo to rem by³ pro fe sor Hen ryk Ry biñ ski. Po
za koñ cze niu stu diów dok to ranc kich roz po -
cz¹³, od 2003 ro ku, pra cê w In sty tu cie In for -
ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej na sta no wi -
sku ad iunk ta. W tym okre sie na wi¹ za³ tak ¿e
wspó³ pra cê na u ko w¹ z In sty tu tem In for ma cji
Na u ko wej i Stu diów Bi blio lo gicz nych Wy dzia -
³u Hi sto rycz ne go Uniwersytetu War szaw skie -
go, gdzie w 2010 ro ku obro ni³ roz pra wê ha -
bi li ta cyj n¹ Cy fro wa re wo lu cja. Roz wój spo ³e -
czeñ stwa in for ma cyj ne go. Od paŸ dzier ni ka
2008 ro ku pe³ ni funk cjê za stêp cy dy rek to ra
ds. na u ki In sty tu tu In for ma ty ki.

W 1996 ro ku, pod czas stu diów ma gi ster -
skich, roz po cz¹³ pra cê za wo do w¹, po cz¹t ko -
wo ja ko dzien ni karz, pu bli ku j¹c ar ty ku ³y po -
œwiê co ne tech no lo gii in for ma tycz nej. W la tach
1998–2002 pra co wa³ tak ¿e ja ko ana li tyk w fir -
mach FMCG (m.in. Proc ter &Gam ble) oraz fir -
mach kon sul tin go wych, re a li zu j¹c pro jek ty ICT
dla prze my s³u oraz orga ni za cji miê dzy na ro -
do wych, w tym dla pro gra mów i agen cji ONZ
w Eu ro pie, Azji i Afry ce. W 2002 ro ku prze by -
wa³ na sta ¿u w Agen cji ds. ¯yw no œci i Rol nic -
twa ONZ w Rzy mie, gdzie spê dzi³ dzie siêæ,
na stêp nie zaœ szeœæ mie siê cy (w 2004 ro ku).
W 2004 ro ku z po le ce nia Dzie ka na Wy dzia -
³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych orga ni -
zo wa³ La bo ra to rium BRA MA, bê d¹ ce cen trum
ba daw czym tech no lo gii mo bil nych, wspó³ -
two rzo nym przez Pol sk¹ Te le fo niê Cy fro w¹,
pe³ ni¹c na stêp nie obo wi¹z ki je go dy rek to ra.
W 2006 ro ku zre zy gno wa³ z tej funk cji, po -
zo sta j¹c wci¹¿ ko or dy na to rem nie których



pro jek tów ba daw czych pro wa dzo nych w La -
bo ra to rium.

Za in te re so wa nia na u ko we Pio tra Gaw ry -
sia ka zwi¹ za ne by ³y po cz¹t ko wo przede wszy -
st kim z pro ble ma ty k¹ wy szu ki wa nia in for ma cji
w du ¿ych, he te ro ge nicz nych ba zach da nych,
za wie ra j¹ cych do ku men ty te ksto we. Pro ble mo -
wi te mu po œwiê ci³ pra cê ma gi ster sk¹, w której
szcze gól n¹ uwa gê zwróco no na kwe stie prze -
szu ki wa nia baz w jê zy ku pol skim, który — bê -
d¹c jê zy kiem fle ksyj nym — wy ma ga nie co od -
mien ne go podej œcia do kon stru o wa nia na rzê -
dzi wy szu ki waw czych ni¿ jê zy ki po zy cyj ne,
ta kie jak jê zyk an giel ski, oraz roz pra wê dok tor -
sk¹, po œwiê co n¹ za sto so wa niu me tod eks plo -
ra cji da nych, w tym kla sy fi ka cji, do ana li zy
ko lek cji do ku men tów te ksto wych. W pra cy tej
przed sta wio no no we me to dy bu do wa nia re -
pre zen ta cji do ku men tów te ksto wych, ana li zo -
wa ne i roz sze rza ne na stêp nie w ra mach pro jek -
tów ba daw czych pro wa dzo nych w Za k³a dzie
Sy ste mów In for ma cyj nych In sty tu tu In for ma -
ty ki. W tym okre sie pro wa dzi³ tak ¿e ba da nia
zwi¹ za ne z za sto so wa nia mi me tod eks plo ra cji
da nych w te le ko mu ni ka cji, m.in. w ra mach
pro jek tów prze my s³o wych re a li zo wa nych dla
PTC, Po lkom tel oraz T-Mo bi le. 

W póŸniej szym okre sie do je go za in te re so -
wañ na u ko wych do ³¹ czy ³a pro ble ma ty ka ana -
li zy struk tu ry sie ci In ter net oraz za cho wa nia jej
u¿yt kow ni ków, ze szcze gól nym uwzglê dnie -
niem zja wisk spo ³ecz nych. Mo¿ na tu wy mie -
niæ pra ce zwi¹ za ne z wi zu a li za cj¹ ser wi sów
spo ³ecz no œcio wych, ta kich jak Wi ki pe dia, oraz
pro po zy cje stwo rze nia no wych na rzê dzi gru -
po we go two rze nia tre œci nie te ksto wych. Po -
œre dnim wy ni kiem pro wa dzo nych wów czas
prac oraz na wi¹ za nych kon tak tów na u ko wych
(m.in. z przed sta wi cie la mi spo ³ecz no œci na u -
ko wej sku pio nej wo kó³ orga ni za cji Cre a ti ve
Com mons) by ³o je go szer sze za in te re so wa -
nie pro ble ma ty k¹ otwar te go opro gra mo wa nia
i otwar tej tre œci. Owo cem te go by ³o wie le pu b -
li ka cji do ty cz¹ cych zna cze nia mo de lu ot war -

 te go opro gra mo wa nia i tzw. wol nej kul tu ry
(free cul tu re) dla roz wo ju wspó³ cze sne go spo -
³e czeñ stwa in for ma cyj ne go, ana li zu j¹ cych as -
pek ty for mal no-pra wne li cen cji wol nej kul tu ry
oraz ewo lu cjê po jê cia w³a sno œci in te lek tu al -
nej, zwi¹ za nej z po stê pu j¹ c¹ cy fry za cj¹ dóbr
kul tu ry. Je go roz pra wa ha bi li ta cyj na po œwiê co -
na by ³a g³ów nie te mu dru gie mu pro ble mo wi,
pre zen tu j¹c hi sto riê roz wo ju tech no lo gii prze -
twa rza nia in for ma cji i obra zu j¹c jak ro sn¹ ce
mo¿ li wo œci, które da je in for ma ty ka, co raz bar -
dziej zmie nia j¹ podej œcie do te go, czym s¹ in -
for ma cja i wie dza. Prze sta j¹ byæ one bo wiem
trak to wa ne ja ko to war, który mo ¿e mieæ ce nê
i który mo ¿e byæ przedmio tem obro tu han dlo -
we go, a co raz po wszech niej uzna wa ne s¹ za
do bro wspól ne, które go two rze nie, ko pio wa -
nie i dar mo we roz po wszech nia nie zy sku je ju¿
nie tyl ko przy zwo le nie spo ³ecz ne, ale sta je siê
wrêcz obo wi¹z kiem ka¿ de go cz³o wie ka.

Wy ni ki prac na u ko wo-ba daw czych Pio tr
Gaw ry siak opu bli ko wa³ w po nad 50 ar ty ku -
³ach na u ko wych, z których czêœæ w zna nych
za gra nicz nych cza so pi smach na u ko wych,
jak np. „Lec tu re No tes in Com pu ter Scien ce”
i „Lec tu re No tes in Ar ti fi cial In tel li gen ce”. By³
tak ¿e cz³on kiem ko mi te tów pro gra mo wych
miê dzy na ro do wych kon fe ren cji na u ko wych
(m.in. e-So cie ty, ONTO RACT, RSCTC, IIS) i re -
cen zen tem pro jek tów pro gra mu FP7 KE.

Pro wa dzi³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej wy k³a dy do ty cz¹ ce pro -
ble ma ty ki prze twa rza nia jê zy ka na tu ral ne go,
pro gra mo wa nia urz¹ dzeñ mo bil nych oraz baz
da nych, zaœ na Wy dzia le Hi sto rycz nym Uni -
wer sy te tu War szaw skie go po œwiê co ne hi sto rii
in for ma ty ki.

By³ pro mo to rem 10 prac in ¿y nier skich oraz
19 ma gi ster skich o te ma ty ce zwi¹ za nej g³ów -
nie z wy szu ki wa niem in for ma cji, prze twa rza -
niem jê zy ka na tu ral ne go, ser wi sa mi spo ³ecz -
no œcio wy mi i tech no lo gia mi mo bil ny mi.

Jest ¿o na ty, ma dwóch sy nów i cór kê.
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