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Pro fe so ra uho no ro wa no za zna czą -
cy wkład w po wo ła nie Ka te dry
Bio me cha tro ni ki na pierw szym

w Pol sce i naj młod szym w struk tu rze
Po li tech ni ki Ślą skiej Wy dzia le In ży nie -
rii Bio me dycz nej, bli ską współ pra cę
z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym
w pro ce sie kształ ce nia, sze ro ko po ję -
tą dzia łal ność spo łecz ną, w tym pra cę
nad in ży nier skim wspo ma ga niem dia -
gno sty ki, le cze nia oraz re ha bi li ta cji
dzie ci i do ro słych, wkład i za an ga żo -
wa nie w roz wój wo je wódz twa ślą -
skie go po przez pra cę rad ne go Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go oraz prze -
wod ni cze nie Ko mi sji ds. Go spo dar ki
i In no wa cji.

Roz mo wa 
z prof. Mar kiem Gzi kiem 

n Pla ty no wy Laur Umie jęt no ści
i Kom pe ten cji przy zna no pa nu przede
wszyst kim za dzia łal ność zwią za ną
z uczel nią. 

Ja ko kie row nik Ka te dry Bio me cha -
tro ni ki i dzie kan Wy dzia łu In ży nie rii Bio -
me dycz nej od kil ku lat kie ru ję ze spo łem
wspa nia łych lu dzi ze zna czą cy mi osią -
gnię cia mi na uko wy mi. Ka pi tu ła do ce ni -
ła rów nież mo ją dzia łal ność w sej mi ku
ślą skim. Tak się skła da, że je stem je dy -
nym gli wic kim rad nym re pre zen tu ją cym
w nim in te res mia sta. Ale nie tyl ko. Ja -
ko za fa scy no wa ny na uką wy kła dow ca
aka de mic ki sta ram się in ten syw nie pro -
mo wać uczel nię, Po li tech ni kę Ślą ską,
a tak że śro do wi sko zwią za ne z dzie dzi -
ną, któ rej po świę ci łem się na uko wo – in -
ży nie rią bio me dycz ną. Laur jest dla
mnie wiel kim za szczy tem i ob li gu je
do jesz cze więk szych sta rań, sta no wi też
wy raz uzna nia dla śro do wi ska na uko we -
go zaj mu ją ce go się dzie dzi ną, przed któ -
rą w kra ju otwie ra się sze ro kie po le
do dzia ła nia.

n In ży nie ria bio me dycz na i bio me -
cha tro ni ka są mło dy mi dzie dzi na mi.
Na pierw szy plan wy su wa się ma riaż
na uki z me dy cy ną. Ja kie by ły klu czo -
we mo men ty tej współ pra cy i na czym
po le ga ły? 

Po li tech ni ka Ślą ska jest je dy ną uczel -
nią w Pol sce z wy dzia łem in ży nie rii bio -
me dycz nej. Po wstał w 2010 ro ku i uda -
ło mu się uzy skać ka te go rię „A”, bę dą -
cą po twier dze niem wy so kie go po zio mu
na uko we go. Je ste śmy też atrak cyj nym
ośrod kiem kształ ce nia, bo mło dzież wi -
dzi w in ży nie rii bio me dycz nej cie ka wy,
per spek ty wicz ny kie ru nek. 

nRze czy wi ście tak jest.
Ma my, w sto sun ku do kra jów za chod -

nich, do nad ro bie nia tro szecz kę za le gło -
ści, bo tam od lat roz wi ja się ona zna ko -
mi cie. Ale sta ra my się je nad go nić i wy -
dzia ło wi, któ rym kie ru ję, uda je się to dość
do brze. W ra mach współ pra cy z róż ny -
mi ośrod ka mi me dycz ny mi re ali zu je my
pro jek ty w czte rech ob sza rach: bio me cha -
tro ni ki, in for ma ty ki me dycz nej, bio ma -
te ria łów, bio sen so rów i prze twa rza nia sy -
gna łów bio me dycz nych. Ze spół, któ ry
uda ło się stwo rzyć, jest kwin te sen cją in -
ży nie rii bio me dycz nej na Po li tech ni ce
Ślą skiej. Na wie lu wy dzia łach pro wa dzo -
no ba da nia i roz wi ja ły się po szcze gól ne
gru py na uko we, więc de cy zją prof. An -
drze ja Kar bow ni ka, rek to ra po przed niej
ka den cji, zde cy do wa no o utwo rze niu
na sze go wy dzia łu. Pra cu je my w Za -
brzu, bo tam, przy du żym wspar ciu pre -

zy dent Mał go rza ty Mań ki -Szu lik, uda ło
się po zy skać bu dy nek włą czo ny do kam -
pu su Po li tech ni ki Ślą skiej. W cią gu kil -
ku lat wy da li śmy na stwo rze nie la bo ra -
to riów o wy so kim, eu ro pej skim stan dar -
dzie oko ło 20 mln zł. Ostat nio nasz pro -
jekt zna lazł się na li ście klu czo wych pro -
jek tów wpi sa nych do Re gio nal ne go
Kon trak tu Te ry to rial ne go dla Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Cho dzi o As sist
Med Sport Si le sia – Ślą skie Cen trum In -
ży nier skie go Wspo ma ga nia Me dy cy ny
i Spor tu. Je śli uda nam się po zy skać te
środ ki, a cho dzi o 90 mln zł, bę dzie to coś
ab so lut nie wy jąt ko we go w ska li kra ju. 

n In ży nie ro wie słu żą me dy cy nie
na róż ne spo so by. Pań skie do ko na nia
w tej sfe rze na le żą do in no wa cyj nych,
szcze gól nie je śli cho dzi o re ha bi li ta cję
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. 

Spe cja li zu ję się we wdra ża niu wir tu -
al nych tech no lo gii do dia gno sty ki i re ha -
bi li ta cji. Osiem lat te mu stwo rzy li śmy
na Po li tech ni ce Ślą skiej Ja ski nię 3D – ja -
ko pierw si uru cho mi li śmy de mon stra tor
tech no lo gii wir tu al nej rze czy wi sto ści
i za czę li śmy roz wi jać me to dy re ha bi li ta -
cji, szcze gól nie dla dzie ci z po ra że niem
mó zgo wym i au ty zmem. My ślę, że cie -
ka we i in no wa cyj ne. Re ha bi li ta cja scho -
rzeń neu ro -psy cho fi zycz nych tra dy cyj -
ny mi me to da mi czę sto nie dość sku tecz -
nie mo bi li zo wa ła ma łe go pa cjen ta do wy -
ko na nia okre ślo nych czyn no ści, wir tu al -
na ja ski nia wy wią zu je się z te go za da nia. 

n W ja ki spo sób po ma ga wir tu al -
na tech no lo gia? 

Two rzy my baj ko wy świat, sty mu lu -
jąc do wy ko na nia okre ślo nej czyn no -
ści – na przy kład przez zbi ja nie ba lo nów
czy za ba wy z po sta cia mi. Dziec ko sa mo
gar nie się do te go, amy, wprze bie gły spo -
sób, pro wo ku je my od po wied nie za cho -
wa nia, po tem oce nia jąc sku tecz ność ta -
kie go wir tu al ne go za bie gu. Fi zjo te ra peu -
ci by li zdu mie ni re zul ta ta mi pra cy w Ja -
ski ni 3D. 

n W 2004 ro ku wy my ślił pan,
wspól nie z ze spo łem, in te rak tyw ne
za baw ki.

Nasz pro jekt zwy cię żył w kon kur sie
„Mój po mysł na biz nes”. Z ba dań i ob -

ser wa cji wie dzie li śmy, że re ha bi li ta cja by -
wa dla ma łych pa cjen tów nu żą ca. Po pro -
stu jej nie lu bią. Z dru giej stro ny, dzie ci
uwiel bia ją gry kom pu te ro we, więc za pro -
po no wa li śmy kil ka za ba wek wy ko nu ją -
cych przy jem ną re ha bi li ta cje we współ -
pra cy z kom pu te rem. To by ła gra, w któ -
rej zbie ra ło się punk ty, ale tak na praw dę
cho dzi ło o uzy ska nie in for ma cji, ile
okre ślo nych ćwi czeń mo że wy ko nać
dziec ko. 

n Ja ski nia 3D sta no wi ła tech no lo -
gicz ny prze skok.

Moż na tak po wie dzieć. In for ma ty cy
po świę ca ją du żo cza su na stwo rze nie re -
ali stycz nej apli ka cji, ale tech no lo gia jest
uni wer sal na i ma wie le za sto so wań. Nie
tyl ko w me dy cy nie, ale tak że w woj sku.
Te go ro dza ju apli ka cje wy ko rzy stu ją
na przy kład pro du cen ci eks klu zyw nych
jach tów czy sa mo cho dów. 

nBio me cha tro ni ka w pla no wa niu
przed ope ra cyj nym – in no wa cyj ne roz -
wią za nie, któ re po mo gło wie lu ma łym
pa cjen tom. 

Jesz cze przed ha bi li ta cją w 2008 ro -
ku roz po czą łem współ pra cę z prof. Da -
wi dem La ry szem, neu ro chi rur giem i neu -
rop sy cho lo giem, jed nym z nie wie lu
w Pol sce, spe cja li zu ją cym się w ope ro -
wa niu kra nio sy no stoz – przed wcze śnie
za ra sta ją cych szwów czasz ko wych u nie -
mow ląt. W przy pad kach pa to lo gicz nych
roz wi ja ją cy się mózg szu ka miej sca,
tym sa mym po wo du jąc de for ma cje
czasz ki. Wir tu al na sy mu la cja za bie gu po -
zwa la za pla no wać po szcze gól ne eta py ko -
rek cji kształ tu czasz ki, wspo ma ga jąc

tym sa mym le ka rza, któ ry w przy pad ku
kla sycz ne go po stę po wa nia mu siał by pla -
no wać na cię cia do pie ro w trak cie ope ra -
cji, ba zu jąc na wła snej wie dzy i do świad -
cze niu. Dzię ki ta kiej in no wa cji wy ko na -
no już po nad 400 za bie gów z wy ko rzy -
sta niem pla no wa nia przez sys te my kom -
pu te ro we. Zresz tą wpro wa dza li śmy je
w Pol sce ja ko pierw si i tę ścież kę in ży -
nier skie go wspo ma ga nia wciąż roz wi ja -
my, ubo le wa jąc nad tym, że NFZ nie
przy zna je żad nych punk tów za wy ko rzy -
sta nie w za bie gach ta kich szcze gól nych
me tod le cze nia sper so na li zo wa ne go. 

n Ja kie jesz cze kie run ki roz wi ja ją
pań stwo w ka te drze? 

Er go no mii i bez pie czeń stwa. Wspól -
nie z Woj sko wym In sty tu tem Me dycz -
nym w War sza wie, Woj sko wą Aka de mią
Tech nicz ną, Aka de mią Sztu ki Wo jen nej
oraz fir mą AMZ Kut no re ali zu je my du -
ży pro jekt zwią za ny z bez pie czeń stwem
żoł nie rza pol skie go na mi sjach. Mo de lu -
je my za cho wa nie żoł nie rzy w trak cie wy -
bu chu im pro wi zo wa nych ła dun ków wy -
bu cho wych pod po jaz dem. W ra mach
pro jek tu przy go to wu je my dla woj ska
re ko men da cje do ty czą ce te go, jak wsia -
dać do wo zów bo jo wych, jak trzy mać
broń, bo żoł nie rze czę sto nie ma ją świa -
do mo ści, że po sia da to istot ne zna cze nia
dla po pra wy bez pie czeń stwa w trak cie
wy bu chów. Ko lej ny du ży pro jekt, re ali -
zo wa ny wspól nie z Ame ri can He art of
Po land, Ślą skim Cen trum Cho rób Ser ca,
Woj sko wą Aka de mią Tech nicz ną, Cen -
trum Ma te ria łów Po li me ro wych i Wę glo -
wych przy wspar ciu fir my Bal ton, to po -

mysł na bio de gra do wal ny i ela stycz ny
stent we wnątrz na czy nio wy. Je że li się nam
po wie dzie, bę dzie to suk ces w kar dio lo -
gii na ska lę mię dzy na ro do wą. Sto so wa -
ne sten ty me ta lo we po zo sta ją w na czy -
niach i w dłuż szym okre sie użyt ko wa nia
są czę stą przy czy ną po wi kłań, na to miast
jest na dzie ja, że bio de gra do wal ne bę dą
peł nić swo je funk cje przez okre ślo ny czas,
w któ rym na czy nia krwio no śne po zy tyw -
nie się prze bu du ją, prze pływ krwi wró -
ci do nor my, a stent z cza sem ule gnie bio -
de gra da cji.

Wie le pro jek tów zre ali zo wa li śmy
w ob sza rze re ha bi li ta cji dzie ci i do ro słych
wspól nie z Gór no ślą skim Cen trum Re -
ha bi li ta cyj nym „Rep ty Ślą skie”, Gór no -
ślą skim Cen trum Zdro wia Dziec ka,
z Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Ka to wi cach i in ny mi pa tr ne ra mi. Mo -
że my się rów nież po chwa lić ba da nia mi
tan ce rzy ze spo łu Śląsk, ale tak że spor tow -
ców ka dry na ro do wej sko ków nar ciar -
skich i szer mie rzy, łucz ni ków, siat ka rzy
czy pły wa ków. 

nNa czym bę dą się kon cen tro wać
pa na pla ny w naj bliż szych la tach? 

Przede wszyst kim na As sist Med
Sport Si le sia – Ślą skim Cen trum In ży -
nier skie go Wspo ma ga nia Me dy cy ny
i Spor tu. Wy dział In ży nie rii Bio me dycz -
nej Po li tech ni ki Ślą skiej sta ra się uru cho -
mić w Za brzu cen trum ba daw cze, któ -
re go ce l to roz wój no wo cze snych tech -
no lo gii dla me dy cy ny i spor tu. W za ło -
że niu bę dzie eks perc kim za ple czem
wspie ra ją cym roz wój i ko mer cja li za cję
tech no lo gii me dycz nych. Re ali za cja
pro jek tu war te go 90 mln zło tych prze -
wi dzia na jest w więk szo ści ze środ ków
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014 – 2020, więc rok 2017 bę dzie dla
mnie i mo je go ze spo łu nie zwy kle pra -
co wi ty. 

nWy róż nie nie jest tak że zwią za ne
z peł nie niem man da tu rad ne go Sej mi -
ku Wo je wódz twa Ślą skie go, ja kie są
Pa na do świad cze nia na tym po lu? 

Je stem je dy nym z Gli wic rad nym
sej mi ku, a mo je do świad cze nia współ pra -
cy na uki z biz ne sem po zwo li ły mi na ob -
ję cie funk cji prze wod ni czą ce go Ko mi sji
ds. Go spo dar ki i In no wa cji. Re pre zen tu -
ję Gli wi ce, ale tak że naj więk szą uczel nię
tech nicz ną w re gio nie, ja ką jest Po li tech -
ni ka Ślą ska. Roz wój Ślą ska w głów nej
mie rze za le żeć bę dzie od in no wa cyj no -
ści go spo dar ki, ja ko przed sta wi ciel po li -
tech ni ki kon cen tru ję więc uwa gę sej mi -
ku na istot nych pro ble mach współ pra cy
na uki z prze my słem. Od 2004 ro ku
czyn nie uczest ni czę w róż nych ini cja ty -
wach, któ rych głów nym ce lem jest wy -
ko rzy sty wa nie osią gnięć na uki dla roz -
wo ju go spo dar ki. Wśród in spi ro wa nych
prze ze mnie dzia łań mo gę wy mie nić sze -
reg ini cja tyw i spo tkań za chę ca ją cych
przed się bior ców do współ pra cy z uczel -
nia mi i in sty tu ta mi ba daw czy mi na sze -
go re gio nu w ra mach no wej per spek ty -
wy fi nan so wa nia. Ak tu al nie uru cho mi -
łem kon sul ta cje na te mat wy ło nie nia
ko lej nych in te li gent nych spe cja li za cji
w re gio nie. Po zwo li to na po sze rze nie do -
stę pu firm do środ ków unij nych. Ja ko rad -
ny wie le miej sca w swo jej dzia łal no ści
po świę cam rów nież roz wo jo wi szkol nic -
twa za wo do we go. Jest to kwe stia nie zwy -
kle istot na z punk tu wi dze nia za po trze -
bo wa nia ślą skich firm na ab sol wen tów
tych szkół. 

(ts)

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016 w kategorii „nauka i innowacyjność” dla prof. Marka Gzika, dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej. Pomysłodawcą wyróżnienia i organizatorem gali była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. W 2017 roku przygotowano ją
po raz 25. 

Krok w przy szłość 
– in ży nie ria w służ bie me dy cy ny 
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rektor Politechniki Śląskiej
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i Kompetencji.

n Prof. M. Gzik podczas
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