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AN DRZEJ
STE FAN ŒLU ZEK
An drzej Ste fan Œlu zek uro dzi³ siê 3 paŸ dzier ni -
 ka 1953 ro ku w War sza wie, gdzie w 1968 ro -
 ku ukoñ czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a w 1972 ro -
 ku li ceum ogól no kszta³ c¹ ce. Dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra pod sta wo wych pro ble mów tech ni ki
(z wy ró¿ nie niem) uzy ska³ w 1977 ro ku na Wy -
 dzia le Fi zy ki Tech nicz nej i Ma te ma ty ki Sto so -
 wa nej Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach
1977–1980 by³ s³u cha czem stu diów dok to -
ran c kich na Wy dzia le Elek tro ni ki (kie ru nek
Au to  ma ty ka i In for ma ty ka), gdzie w 1981 ro ku
otrzy  ma³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych za
roz pra wê pt. Mo del struk tu ral ne go sy ste mu hie -
 rar chicz nej ge ne ra cji i roz po zna wa nia obra -
zów. Sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne -
 go uzy ska³ rów nie¿ na Wy dzia le Elek tro ni ki
(w 1990 ro ku) za mo no gra fiê Za sto so wa nie
me  tod mo men to wych do iden ty fi ka cji obiek -
tów w cy fro wych sy ste mach wi zyj nych. W la -
 tach 1980–1995 by³ za tru dnio ny (od 1992 ro -
 ku na urlo pie bez p³at nym) w In sty tu cie Au to -
ma  ty ki na Wy dzia le Elek tro ni ki ja ko na u czy ciel
aka de mic ki, po cz¹t ko wo ja ko star szy asy stent,
a na stêp nie ad iunkt. Od 1992 ro ku pra cu je
w Na ny ang Tech no lo gi cal Uni ver si ty (Sin ga -
pur), obe cnie ja ko as so cia te pro fes sor w Scho  ol
of Com pu ter En gi ne e ring. Rów no cze œnie (od
1994 ro ku) pe³ ni funk cjê za stêp cy dy rek to ra
Ro bo tics Re se arch Cen tre.

W 1987 ro ku An drzej S. Œlu zek prze by wa³
w In dian In sti tu te of Scien ce (Ban ga lo re) ja ko
vi si ting fel low, a w la tach 1991–1992 pra co -
wa³ w Uni ver si ty of Bir min gham ja ko re se arch
fel low. Po 1992 ro ku odwie dza³ wie le in sty tu -
 cji aka de mic kich w Azji, Au stra lii i Eu ro pie.

Za in te re so wa nia ba daw cze An drze ja S.
Œluz  ka kon cen tru j¹ siê na pro ble ma ty ce kom -
pu te ro wych sy ste mów wi zyj nych oraz ro bo ty -
ki. Na Po li tech ni ce War szaw skiej ucze st ni czy³
w pra cach nad ste row ni kiem ro bo tów prze my -
s ³o wych do ce lów ba daw czych oraz nad sy s -
te mem kom pu te ro we go mo ni to rin go wa nia li nii
ko le jo wych. Zaj mo wa³ siê rów nie¿ two rze niem
la bo ra to rium sy ste mów wi zyj nych (we wspó³ -
pra cy z Uni ver si ty of Bir min gham). W Na ny ang
Tech no lo gi cal Uni ver si ty pro wa dzi pra ce nad
za sto so wa nia mi sy ste mów wi zyj nych cza su
rze  czy wi ste go do spe cja li stycz nych sy ste mów
ro bo tycz nych (np. ro bo ty ka podwod na). Zaj -
mu je siê rów nie¿ pro jek to wa niem pew nych
ty pów al go ryt mów wi zyj nych oraz ich im ple -
men ta cj¹ w struk tu rach FP GA. Jest wspó³ w ³a -
œci cie lem 2 pa ten tów przy zna nych przez US
Pa  tent Offi ce. Kil ka krot nie otrzy my wa³ Na gro -
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 dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej za dzia -
 ³al noœæ na u ko w¹.

An drzej S. Œlu zek pro wa dzi³ wie le wy k³a -
dów w Pol sce, In diach i Sin ga pu rze, z któ rych
naj wa¿ niej sze to: „Te o ria uk³a dów lo gicz nych”,
„Prze twa rza nie i roz po zna wa nie obra zów”,
„Gra  fi ka kom pu te ro wa”, „Di gi tal Ima ge Pro ces -
 sing”, „Ad van ced To pics in Ima ge Pro ces sing”,
„Ro bo tics” oraz „Di gi tal Cir cu its and Sy stems”.
Jest au to rem lub wspó³ au to rem wie lu ar ty ku -
³ów w ró¿ nych cza so pi smach na u ko wych oraz
roz  dzia ³ów w mo no gra fiach wy da nych przez
Sprin  ger Ver lag i El se vier. Jest tak ¿e wspó³ au to -
 rem skryp tu aka de mic kie go Te o ria uk³a dów
cy f ro wych (Wy daw nic twa Po li tech ni ki War -
szaw skiej, War sza wa 1987 i 1991) oraz au to -
rem podrêcz ni ka Kom pu te ro wa ana li za ob ra -
 zów (Wy daw nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 1991).

W la tach 1995–1996 An drzej S. Œlu zek by³
za pro szo ny do ze spo ³u ds. sen so rów w ra mach
Ko mi te tu Au to ma ty ki i Ro bo ty ki Pol skiej Aka -
 de mii Na uk. Od 1990 ro ku jest cz³on kiem ko -
 le gium re dak cyj ne go „Ma chi ne Gra phics and
Vi sion”. W la tach 1997–2000 pra co wa³ w ko -
 mi te cie orga ni za cyj nym Sin ga po re Ro bo tic Ga -
 mes. Od 2000 ro ku na le ¿y do gru py pro jek tuj¹ -
 cej struk tu rê i wy po sa ¿e nie ma ³o ga ba ry to we go
sa te li ty ob ser wa cyj ne go, które go wy strze le nie
Na ny ang Tech no lo gi cal Uni ver si ty pla nu je
w naj  bli¿ szych la tach. Jest tak ¿e cz³on kiem To -
 wa rzy stwa Prze twa rza nia Obra zów.

Jest ¿o na ty, ma jed no dziec ko. W³a da czyn -
 nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj skim, a bier nie
fran cu skim i w³o skim. In te re su je siê góra mi
i hi sto ri¹ tech ni ki woj sko wej.




