
GRZE GORZ GA LIÑ SKI
Grze gorz Ga liñ ski uro dzi³ siê 17 li sto pa da 1972
ro ku w ̄ y rar do wie (woj. ma zo wiec kie), gdzie
ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹ (1987) oraz
Tech ni kum Elek trycz ne (spe cjal noœæ — Ra -
dio tech ni ka i te le wi zja, 1992). Dy plom ma gi s -
tra in ¿y nie ra uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1997 ro ku (z wy ró¿ nie niem).
Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 2003 ro ku za roz pra wê De tek cja i in de k so -
wa nie ru chu w se kwen cji obra zów, której pro -
mo to rem by³ pro fe sor W³a dy s³aw Skar bek. Od
2002 ro ku pra cu je w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni -
ki, po cz¹t ko wo ja ko asy stent, a po uzy ska niu
stop nia dok to ra ja ko ad iunkt.

Za in te re so wa nia ba daw cze Grze gorz Ga -
liñ skie go kon cen tru j¹ siê na za ga dnie niach
zwi¹ za nych z kom pre sj¹ obra zów i se kwen cji
wi deo oraz na za ga dnie niach in de kso wa nia
i wy szu ki wa nia da nych obra zo wych. Jest au -
to rem lub wspó³ au to rem po nad 30 re fe ra tów
i ar ty ku ³ów pre zen to wa nych na kra jo wych
i miê dzy na ro do wych kon fe ren cjach na u ko -
wych oraz w cza so pi smach. 

W ra mach pra cy dy dak tycz nej Grze gorz
Ga liñ ski pro wa dzi³ wy k³a dy „Pod sta wy tech -
nik mul ti me dial nych” (2002–2004), „Al go ryt -
my i stan dar dy mul ti me dial ne” (2004–2010)
oraz „Pod sta wy tech ni ki obra zo wej (od 2010
ro ku). By³ opie ku nem po nad 20 prac dy plo -
mo wych in ¿y nier skich i ma gi ster skich. 

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. In te re su je siê
hi sto ri¹ Pol ski (w szcze gól no œci Pol ski Pia s tów)
oraz hi sto ri¹ pie ni¹ dza. Lu bi tu ry sty kê kra jo -
znaw cz¹ oraz cho dze nie po górach.
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