
MA REK CZO SNY KA
Ma rek Czo sny ka uro dzi³ siê 12 lu te go 1955
ro ku w War sza wie. W 1974 ro ku zda³ eg za -
min ma tu ral ny w XIX Li ceum Ogól no kszta³ -
c¹ cym. W tym sa mym ro ku zo sta³ przy jê ty na
stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej (kie ru nek Apa ra -
tu ra Elek tro nicz na). Pra cê dy plo mo w¹ wy ko -
na³ w Ze spo le Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej
pro fe so ra Wik to ra Gol de go i w 1978 ro ku
uzy ska³ ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra. W tym sa -
mym ro ku zo sta³ asy sten tem w Ze spo le. Od
okre su pra cow ni dy plo mo wej je go pra ce na u -
ko we zo sta ³y ukie run ko wa ne na po miar, ana -
li zê i mo de lo wa nie ma te ma tycz ne sy gna ³u
ci œnie nia we wn¹trz cza szko we go i prze p³y wu
krwi mózgo wej. Sto pieñ dok to ra na uk tech -
nicz nych uzy ska³ w 1985 ro ku na pod sta wie
roz pra wy Ana li za czê sto tli wo œcio wa sy gna ³u
ci œnie nia we wn¹trz cza szko we go, na Wy dzia -
le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Pra cê
ha bi li ta cyj n¹ przed sta wi³ na tym sa mym wy -
dzia le w 1994 ro ku (roz pra wa: Ana li za dy na -
micz nych pro ce sów we wn¹trz cza szko wej
kom pen sa cji ob jê to œcio wej ) i uzy ska³ ty tu³ dok -
 to ra ha bi li to wa ne go. W 2008 ro ku otrzy ma³ ty -
tu³ pro fe so ra zwy czaj ne go na uk tech nicz nych.

Od 1991 ro ku pra cu je na u ko wo na Uni -
wer sy te cie Cam brid ge w Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie kie ru je Pra cow ni¹ Fi zy ki Mózgu przy
Aka de mic kim Od dzia le Neu ro chi rur gii ja ko
Uni ver si ty of Cam brid ge Re a der in Bra in Phy -
sics. Nie za nied bu je przy tym kon tak tów na u -
ko wych z Po li tech ni k¹ War szaw sk¹ (prze by wa
na urlo pie bez p³at nym). 

Za in te re so wa nia na u ko we Mar ka Czo sny -
ki skie ro wa ne s¹ na no w¹ (zde fi nio wa n¹ w³a œ -
ci wie przez sie bie) dzie dzi nê — fi zy kê mózgu.

Do ty czy ona ba da nia pro ce sów prze p³y wu
krwi mózgo wej, p³y nu mózgo wo-rdze nio we -
go oraz kszta³ to wa nia pro ce sów pro wa dz¹ -
cych do zmian ob jê to œci tkan ki mózgo wej.
Opra co wa³ me to dy ana li zy fa li pul sa cyj nej ci œ -
nie nia we wn¹trz cza szko we go, ci¹ g³ej ana li zy
me cha ni zmów au to re gu la cji prze p³y wu krwi
mózgo wej, ana li zy kr¹ ¿e nia p³y nu mózgo wo-
-rdze nio we go, nie in wa zyj ne go po mia ru ci œ -
nie nia per fu zyj ne go mózgu, ana li zy re ak tyw -
no œci ³o ¿a krwio no œne go mózgu, kom pu te ro -
wej re je stra cji i ana li zy mo ni to ro wa nia pra cy
mózgu, mo de lo wa nia ma te ma tycz ne go pro ce -
sów dy na micz nych w prze strze ni we wn¹trz -
cza szko wej, po mia ru i ana li zy za sta wek wo -
do g³o wio wych. Jest au to rem lub wspó³ au to rem
260 ar ty ku ³ów w pra sie na u ko wej (cy to wa -
nych w Scien ce Ci ta tion In dex lub ba zie Me d -
li ne), 49 roz dzia ³ów w ksi¹¿ kach na u ko wych
i 79 stre szczeñ re fe ra tów przed sta wia nych na
kon fe ren cjach miê dzy na ro do wych (opu bli ko -
wa nych w cza so pi smach na u ko wych). By³ pro -
mo to rem 4 za koñ czo nych prze wo dów dok tor -
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skich w Cam brid ge oraz opie ku nem 18 prac
ma gi ster skich w Pol sce.

Za osi¹ gniê cia na u ko we by³ na gra dza ny
na gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej,
Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go, Na gro d¹ im.
To ma Lang fit ta (USA) i Na gro d¹ Ca lu mel la
(W³o chy).

Ma rek Czo sny ka pro wa dzi³ na Po li tech ni -
ce War szaw skiej ory gi nal ny wy k³ad „Prze twa -
rza nie cy fro we sy gna ³ów bio me dycz nych”
(1988–1991), pra cow niê ma gi ster sk¹ Ze spo ³u
Apa ra tu ry Bio me dycz nej (1981–1991) oraz
pra cow niê fi zjo lo gii dla stu den tów kie run ku
Neu ro scien ce (Cam brid ge, 1993–2001).

Za rów no w Pol sce, jak i w Cam brid ge
wspó³ pra co wa³ œci œle z wie lu oœrod ka mi me -
dycz ny mi, ta ki mi jak Szpi tal-Po mnik Cen trum
Zdro wia Dziec ka, Cen tral na Kli ni ka Aka de mii
Me dycz nej w War sza wie, Cen trum Me dy cy ny
Do œwiad czal nej i Kli nicz nej Pol skiej Aka de mii
Na uk oraz szpi ta le uni wer sy tec kie w Ko pe n ha -
dze, Go e te bor gu i Mo na chium, gdzie wdra ¿a³
do prak ty ki kli nicz nej no we me to dy dia gno zo -
wa nia cho rób mózgu, ta kich jak ura zy cza sz -
ko we, wo do g³o wie, ar te rio skle ro za i wy le wy
z na czyñ mózgo wych.

Jest wspó³ twór c¹ 2 pa ten tów (w tym jed ne -
go bry tyj skie go). Za sia da w ko mi te tach re dak -
cyj nych pism na u ko wych „Ac ta Neu ro lo gi ca
Scan di na vi ca” i „CSF re a se arch”. Jest re cen -
zen tem 4 pe rio dy ków na u ko wych („Jo ur nal
Neu ro sur ge ry”, „Neu ro lo gy and Psy chia try”,
„Bri tish Jo ur nal of Neu ro sur ge ry”, „Stro ke”,

„Ane sthe sio lo gy”). Re cen zu je te¿ pro jek ty
przed sta wia ne do kon kur sów Me di cal Re se -
arch Co un cil (Wiel ka Bry ta nia). Jest cz³on kiem
trzech miê dzy na ro do wych sto wa rzy szeñ na u -
ko wych (In ter na tio nal So cie ty of Bra in Oe de -
ma, Bri tish Neu ro sur ge ry Re se arch Gro up, In -
ter  na tio nal So cie ty of Hy dro ce pha lus and CSF
Di sor ders). W 2000 ro ku by³ g³ów nym orga -
ni za to rem Œwia to wej Kon fe ren cji Ci œnie nia
We wn¹trz cza szko we go w Cam brid ge. By³ kon -
sul tan tem fir my Del tex Ltd. w Wiel kiej Bry ta -
nii, pro wa dz¹ cej pra ce wdro ¿e nio we zwi¹ za -
ne z nie in wa zyj nym po mia rem ci œnie nia per -
fu zyj ne go mózgu. Pro wa dzi³ pra ce ba daw cze
fi nan so wa ne w ra mach pro ble mów wê z³o -
wych Pol skiej Aka de mii Na uk i Ko mi te tu Ba -
dañ Na u ko wych. By³ wspó³ twór c¹ Wol fson
Bra in Ima ging Cen tre (Cam brid ge), pla ców ki
na u ko wej pro wa dz¹ cej no wa tor skie pra ce
z za kre su obra zo wa nia ana to micz ne go i czyn -
no œcio we go mózgu (re zo nans ma gne tycz ny
i to mo gra fia po zy tro no wa).

W la tach 1982–1987 by³ ucze st ni kiem
pod ziem nej „So li dar no œci”, bra³ czyn ny udzia³
w pra cach zwi¹ za nych z pro duk cj¹ nadaj ni -
ków sy gna ³u te le wi zyj ne go.

Przez pra cow niê Mar ka Czo sny ki w Cam -
brid ge prze wi ja j¹ siê licz ne rze sze wi zy tu j¹ -
cych na u kow ców, a zw³a szcza Po la cy, którzy
s¹ nie tyl ko mi le wi dzia ni, ale rów nie¿ bar dzo
ce nie ni za swe osi¹ gniê cia na u ko we.

Jest ¿o na ty, ma jed ne go sy na. In te re su je siê
gra fi k¹ i hi sto ri¹. Lu bi jeŸ dziæ na ro we rze.
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