
1 
 

Prezes Zarządu V kadencji PTMiTH dr A. Olejnik podczas 
wystąpienia inauguracyjnego XV Konferencji Naukowej 
PTMiTH Sopot 2013 

XV JUBILEUSZOWA  
KONFERENCJA NAUKOWA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY  
I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ 

 

16 – 17 listopada 2013 roku 
Sopot 

 
 
 
 
 

W dniach 16 – 17 listopada 2013 
roku po raz piętnasty odbyła się 
Konferencja Naukowa Polskiego 
Towarzystwa Medycyny i Techniki 
Hiperbarycznej. Tradycyjnie 
miejscem konferencji był ośrodek 
WDW w Sopocie. Ponieważ w tym 
roku Towarzystwo obchodzi 15-lecie 
swojej działalności przebieg 
inauguracji konferencji był nieco 
odmienny od dotychczasowego. 
Prezes PTMiTH dr inż. Adam Olejnik 
wygłosił okolicznościowe 
wystąpienie, w którym krótko 
podsumował działalność 
Towarzystwa od 1998 roku (tekst 

wystąpienia na końcu tego 
materiału). W wystąpieniu Prezes w 
imieniu Towarzystwa podziękował za 
wsparcie i pomoc sympatyków  

i przyjaciół PTMiTH oraz wyraził wdzięczność Towarzystwa dla ludzi, którzy na co 
dzień wspomagają pracę Zarządu. Wręczył też pamiątkowe medale wybite z okazji 
15 – lecia z okolicznościową dedykacją. Medale za wspieranie PTMiTH otrzymali:  

 
Wiceadmirał Ryszard Demczuk,  
Wiceadmirał Maciej Węglewski.  
 

Natomiast za zasługi dla Towarzystwa medale otrzymały następujące osoby (w 
kolejności alfabetycznej):  
 

Burke Stephen, Denis Andrzej, Kaczerska Dorota, Kaczerski Maciej, Kłos 
Ryszard, Konarski Maciej, Krefft Łukasz, Kreft Karolina, Krzyżak Jarosław, 
Lakomov Elena, Morawiec Bartosz, Olszański Romuald, Ruszkowski Cezary,  
Samborska Małgorzata, Siermontowski Piotr, Szczepkowska Kamila, 
Wójtowicz Anna.  
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Medal pamiątkowy PTMiTH z okazji 15 lecia działalności
1
 

 
Następnie ogłoszono wyniki na doroczne nagrody Towarzystwa. W roku 2013 
nagrodę PTMiTH za osiągnięcia w dziedzinie medycyny hiperbarycznej otrzymał 
prof. Siergiej Guliar z Zakładu Fizjologii Podwodnej Instytutu Fizjologii im. 
Bohomolca w Kijowie, który ze względów służbowych nie mógł przybyć na obrady 
konferencji i w związku z powyższym wręczenie tej nagrody nastąpi w roku 
przyszłym. Redakcja czasopisma Polish Hyperbaric Research postanowiła w roku 
2013 nie przyznawać nagrody dla debiutantów nauki. Po raz kolejny z powodzeniem 
udało się przeprowadzić konkurs o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego.  
 

 

 

 
 

Wręczanie pamiątkowych medali podczas inauguracji XV Konferencji Naukowej PTMiTH 

 
Wyniki tego konkursu ogłosił przewodniczący kapituły stypendium dr med. 

Maciej Konarski. W bieżącym roku laureatem konkursu został Piotr Bałazy z 
Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii nauk w Sopocie. Podczas wręczania 
stypendium odczytano okolicznościowy list do laureata od Pani Haliny Dębskiej, 
wdowy po patronacie stypendium, która w tym roku nie mogła przybyć na 
konferencję. Po ogłoszeniu wyników konkursów, tradycyjnie obrady konferencji 
otworzył wiceadmirał Ryszard Demczuk. Tegoroczny wykład inauguracyjny 
wygłosił kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński, jego tematem była technika 
hiperbaryczna ostatniego półwiecza.  
 

                                                           
1
 Medal z dedykacją otrzymali zasłużeni dla PTMiTH, ponadto wszyscy obecni na konferencji członkowie Towarzystwa otrzymali 

ten medal w formie okolicznościowej pamiątki podczas zebrania członków w dniu 17.11.2013r. Pozostałym członkom 
Towarzystwa medale zostaną dostarczone drogą pocztową z najbliższym numerem PHR.  
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Wręczanie stypendium im. A.Dębskiego laureatowi III konkursu p. Piotrowi Bałazy z Instytutu 
Oceanologii PAN.  

 

 
 

Wiceadmirał Ryszard Demczuk otwiera obrady XV Jubileuszowej Konferencji Naukowej PTMiTH 

 
Podczas tegorocznej konferencji wygłoszono kilkadziesiąt interesujących 

referatów pogrupowanych w osiem sesji tematycznych, były to referaty z zakresu 
medycyny, techniki, wychowania fizycznego, psychologii oraz po raz pierwszy  
w historii konferencji sesja tematyczna poświęcona badaniom realizowanym  
w ośrodkach przemysłowych (streszczenia wybranych referatów w dalszej części 
tekstu). Ponadto program konferencji zawierał szereg dodatkowych atrakcji. PTMiTH 
wspólnie z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z okazji przypadającej w roku 2013 
90-tej rocznicy służby nurkowej w MW RP przygotowało na konferencji wystawę 
fotograficzną poświęconą tej tematyce. W kuluarach zaprezentowano fragment 
większej ekspozycji, którą można w całości obejrzeć na terenie muzeum w Gdyni. 
Wystawa ta jest zorganizowana przez Historical Diving Association Poland i Muzeum 
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Nurkowania w Warszawie. W czasie konferencji odbyły się również wodowania 
dwóch wydawnictw monograficznych napisanych przez członków Towarzystwa.  
 

 

 

 
 

Okładki wodowanych podczas konferencji publikacji monograficznych 

 
 Z okazji 15-sto lecia działalności PTMiTH wyemitowało również 
okolicznościowy znaczek pocztowy w limitowanej ilości, który zostanie przekazany 
wszystkim członkom towarzystwa w terminie późniejszym.  
 
 

 
 

Pamiątkowy znaczek pocztowy wyemitowany przez PTMiTH z okazji 15-lecia działalności 
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Prof. P. Radziwon 

W drugi dzień konferencji miało miejsce Walne Zgromadzenie członków 
Towarzystwa, podczas którego Prezes Zarządu V kadencji złożył sprawozdanie  
z działalności zarządu podczas kadencji i odbyły się wybory nowych władz. W wyniku 
głosowania Prezesem Zarządu VI kadencji został dr med. Maciej Konarski,  
a zgodnie z statutem Towarzystwa dr inż. Adam Olejnik objął stanowisko I-go Vice 
Prezesa Zarządu. Drugim Vice-Prezesem została wybrana Pani dr hab. med. 
Agnieszka Pedrycz. Ponadto w wyniku głosowania do zarządu Towarzystwa weszli: 
Piotr Siermontowski, Paweł Różański, Paweł Zarzycki, Joanna Walczyńska  
i Krzysztof Stopierzyński. Po wyborach zarządu odbyły się wybory członków 
Komisji Rewizyjnej, do której weszli: Bartosz Morawiec, Dorota Kaczerska i Michał 
Penkowski. Następnie przeprowadzono wybory Sądu Koleżeńskiego, w skład 
którego weszli: Ryszard Kłos, Andrzej Ratajczak i Roman Jeszke.  
 
 
Sponsorami tegorocznej konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojskowa Izba Lekarska i 
firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oraz Prof. Cosmetica Sp. z o.o.  

 
 

Streszczenia wybranych referatów 
 

Piotr Radziwon, Romuald Olszański, Jolanta Korsak. 

CZYNNIK XII – OGRANICZENIE NURKÓW ? 

Powstawanie mikropęcherzyków gazu podczas dekompresji jest główną 
przyczyną rozwoju choroby dekompresyjnej (DCS). Mikropęcherzyki pojawiające się 
we krwi stanowią niefizjologiczną powierzchnię, która wchodzi w interakcje  
z płytkami krwi i białkami osocza. W konsekwencji aktywowane są płytki krwi  
i czynniki kontaktu. Interakcja ta nie prowadzi jednak do aktywacji krzepnięcia krwi 
lecz, jak wykazały badania własne, do aktywacji fibrynolizy. W szczególności 

dochodzi do aktywacji czynnika XII. Czynnik 
XII jest beta-globuliną syntetyzowaną  
w wątrobie mającą właściwości proesterazy. 
Aktywuje on czynnik XI, prekalikreinę  
i proaktywator plazminogenu, który z kolei 
powoduje generację plazminy. Aktywny 
czynnik XII także proteolitycznie inaktywuje 
inhibitor tkankowego aktywatora plazminogenu 
(PAI-1). W związku z powyższym u nurków, po 
dekompresji obserwujemy wzrost stężenia 
kompleksów plazmina-antyplazmina i spadek 
stężenia i aktywności PAI-1. Może to być 
przynajmniej częściowym wyjaśnieniem 
stwierdzanych u nurków krwotoków do OUN, 
okolicy podokostnowej oczodołów, ucha 
wewnętrznego oraz płuc, które nie powstały na 
skutek urazów czy też koincydencji innych 
jednostek chorobowych. Mikropęcherzyki gazu 
wykrywane metodą Dopplera nie są 



6 
 

wystarczającym wskaźnikiem zagrożenia chorobą dekompresyjną i nadal 
poszukiwane są wskaźniki, które dokładniej określałyby ryzyko DCS. Wyniki badań 
wskazują na potrzebę rozszerzenia panelu badań osób kwalifikowanych do 
nurkowania o czynniki ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych oraz badania liczby 
płytek krwi i wskaźników aktywacji fibrynolizy.  

 
Andrzej Buczyński, Gabriela Henrykowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska, 

Małgorzata Lewicka, Romuald Olszański 
 

OCENA SZKODLIWOŚCI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO GENEROWANEGO 

PRZEZ RÓŻNE URZĄDZENIA CODZIENNEGO UŻYTKU WYKORZYSTYWANE  
W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA 

 
W obecnych czasach powszechne stało się częste i wielogodzinne 

korzystanie z urządzeń elektrycznych, których jeszcze 50 lat temu używała znikoma 
część ludności lub nie były znane wcale. Zarówno w wielu domach, jak  
i w miejscach pracy obecność gęstej sieci przewodów w ścianach, rozbudowanych 
oświetleń, telewizorów, sprzętów audio, komputerów z monitorami i urządzeniami 
peryferyjnymi, telefonów, płyt i piekarników elektrycznych czy elektrycznego 
ogrzewania podłogowego powoduje, że współczesny człowiek żyje w ciągłym 
narażeniu na smog elektromagnetyczny. 

Celem pracy było określenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego 
generowanego przez telefony komórkowe, monitory LCD oraz występującego w 
pojazdach samochodowych na metabolizm tlenowy krwinek płytkowych.  

Materiał do badań stanowiła zawiesina ludzkich krwinek płytkowych 1 x 
109/cm3 uzyskana z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Łodzi. 

 

 
 

Obrady XV Konferencji Naukowej PTMiTH Sopot 2013 
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Materiał badawczy poddawano działaniu PEM o określonych parametrach i 
czasie ekspozycji: dla telefonu komórkowego – częstotliwość 1800 MHz, moc 0,2 W, 
1 i 5 min.; dla monitorów LCD - częstotliwość 1 kHz, natężenie 150 V/m, przy 
odległości 30 cm od monitora i 220 V/m, przy odległości 15 cm od monitora, 30 i 60 
min.; dla elektroniki samochodowej - częstotliwość 1 kHz, indukcja 0,5 mT, 30, 60 i 
90 min. Oceniano stężenie reaktywnych form tlenu, dialdehydu malonowego oraz 
aktywność enzymatyczną dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) i katalazy jako 
markerów zmian metabolizmu tlenowego krwinek płytkowych. 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej testem t-Studenta dla 
dwóch średnich przy poziomie ufności p≤0,05, testem Wilcoxona-Coxa oraz testem 
Manna-Whitney’a. 

We wszystkich badanych próbach zaobserwowano wzrost stężenia 
reaktywnych form tlenu pod wpływem PEM emitowanego przez telefony komórkowe 
oraz spadek aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w wyniku działania PEM 
generowanego przez monitory LCD i elektronikę samochodową  
w stosunku do wartości wyjściowych. Aktywność enzymatyczna katalazy  
w krwinkach płytkowych poddanych promieniowaniu elektromagnetycznemu, którego 
źródłem są monitory LCD oraz elektronika samochodowa początkowo wzrastała, 
natomiast po dłuższej ekspozycji malała w stosunku do wartości kontrolnych. 
Stężenie dialdehydu malonowego, w porównaniu do próby zerowej, wzrastało 
niezależnie od czasu i rodzaju ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że analizowane 
parametry PEM wpływają negatywnie na metabolizm tlenowy krwinek płytkowych, co 
może stanowić przyczynę dysfunkcji zdolności adaptacyjnych ustroju w zakresie 
układów antyoksydacyjnych komórek somatycznych i w znacznym stopniu 
rozprzęgać funkcje fizjologiczne. 
 

Jacek Fabisiak , Jarosław Michalak , Adam Olejnik  Bartłomiej Pączek 
 

BROŃ CHEMICZNA W BAŁTYKU - OCENA ZAGROŻENIA  
I PRZECIWDZIAŁANIE 

 
Udostępniona przez państwa nadbałtyckie, Wielką Brytanię, Stany 

Zjednoczone oraz Norwegię dokumentacja dotycząca zatapiania powojennej 
amunicji chemicznej pozwoliła ustalić, iż na dnie Bałtyku zdeponowano ok 45 000 ton 
broni chemicznej wyprodukowanej w Niemczech do zakończenia II wojny światowej. 
Powołana w 1993 roku przez Komisję Helsińską grupa robocza HELCOM CHEMU, 
na podstawie narodowych raportów ustaliła, że  zatopiono od 6 000 do 13 000 ton 
bojowych środków trujących, wśród których dominują: iperyt, chloroacetofenon, Clark 
I, Clark II, adamsyt, fosgen, luizyt, tabun oraz cyjanowodór. Jako oficjalne miejsca 
zatopienia przyjęto: południowo-wschodnią część Głębi Gotlandzkiej, wschodnią 
część Głębi Bornholmskiej, cieśninę Mały Bełt a także, na podstawie wiarygodnych 
zeznań świadków, rejon na  południowy zachód od Bornholmu. 

Jednakże udostępniona dokumentacja nie była do końca była kompletna. 
Brakowało i do dziś wciąż brak jest wiarygodnych danych od Rosjan, którzy bardzo 
aktywnie uczestniczyli w zatapianiu amunicji chemicznej, szczególnie  
w środkowej części Bałtyku. Niedawno odtajniona archiwalna dokumentacja byłej 
NRD, w sposób niedwuznaczny wskazuje, że amunicję chemiczną zatapiano także 
w latach 60 ubiegłego wieku. Również istnieją szczątkowe dane, głównie zeznania 
świadków, na podstawie których można przypuszczać, że amunicję chemiczną  
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Prof. B.K. Głód 

w latach 60 zatapiali także Rosjanie. Te i wiele innych informacji, także przypadków 
wyrzucania przez morze amunicji na plażę dało mocne podstawy, by przypuszczać, 
iż istnieją w Bałtyku inne, poza oficjalnymi, miejsca zatapiania amunicji chemicznej. 

15 lat po opublikowaniu raportów Komisji Helsińskiej, państwa nadbałtyckie 
postanowiły zweryfikować ich zapisy i wytyczne, a także zaktualizować wiedzę 
o zatopionych w Morzu Bałtyckim bojowych środkach trujących w oparciu o nowe 
informację i badania naukowe, które od 1994 roku prowadzone były w tym obszarze. 
W tym samym czasie 5 państw nadbałtyckich, pod przewodnictwem Polski, 
rozpoczęło zakrojony na wielką skalę projekt badawczy pod nazwą CHEMSEA. 
Wykonawcy projektu podjęli się zweryfikowania hipotezy o zatapianiu wokół Głębi 
Gdańskiej i Gotlandzkiej, a także w rejonie Rynny Słupskiej amunicji chemicznej. 
Ponadto celem projektu jest oszacowanie stężeń bojowych środków trujących i ich 
produktów degradacji w osadach dennych otaczających znaleziska, a także ocena 
ryzyka związanego z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych substancji do 
toni wodnej. 

W referacie przedstawiono dotychczasowe wyniki badań w ramach projektu 
CHEMSEA związane z oceną zagrożenia amunicją chemiczną i bojowymi środkami 
zatopionymi w Bałtyku, metody poszukiwania i weryfikowania prawdopodobnych 
miejsc zatapiania amunicji chemicznej oraz dotychczasowe wyniki, w szczególności 
dotyczące Głębi Gdańskiej.   
 

Bronisław K. Głód, Iwona Kiersztyn, Paweł Wantusiak, Paweł Piszcz 
 

RÓŻNE ELEKTROANALITYCZNE TECHNIKI OZNACZANIA CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU 

ANTYOKSYDACYJNEGO KRWI 
 
Tlen atmosferyczny jest wolnym rodnikiem, występującym w nietypowym stanie 

tripletowym. Z jednej strony jest on niezbędny do życia, z drugiej – szkodliwy dla 
organizmów żywych. To samo można powiedzieć zarówno o innych wolnych 
rodnikach jak i antyoksydantach, chociaż ich 
mechanizmy oddziaływania na organizmy żywe 
są różne. Czysty tlen, pod zwiększonym 
ciśnieniem, jest używany w celach 
terapeutycznych mimo, że jest toksyczny. 
Dlatego istotne jest badanie jak zmieniają się 
wówczas stężenia wolnych rodników. Ponieważ 
tworzy się wówczas łańcuch reakcji 
wolnorodnikowych często oznacza się ich 
sumaryczne stężenie. Podobnie jest w 
przypadku antyoksydantów. Często więcej 
informacji dostarcza Całkowity Potencjał 
Antyoksydacyjny (CPA), będący sumą iloczynów 
ich stężeń i stałych szybkości reakcji z 
rodnikiem, niż stężenie poszczególnych 
antyoksydantów. Dodatkowo, oznaczanie tych 
ostatnich jest często utrudnione ze względu na 

nieznany skład próbki oraz wzajemne ich 
oddziaływania.  

CPA można wyznaczać metodami bezpośrednimi, elektrochemicznymi, do 
których zalicza się potencjometrię i różne techniki woltametryczne. Na ogół CPA jest 
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mierzone w odniesieniu do rodników trwałych lub wytworzonych w wyniku termo-, 
elektro-, foto- lub radiolizy. W trakcie wystąpienia omówione zostaną cztery nowe 
metody pomiaru CPA z zastosowaniem woltametrii: 

 

 pomiar pola powierzchni piku woltametrycznego w którym oś 
potencjałowa przedstawiona jest w odniesieniu do rodnika 
hydroksylowego, w skali ekspotencjalnej; 

 pomiary w odniesione do rodnika hydroksylowego, którego produkt 
reakcji z tzw. sensorem oznaczany jest chromatograficznie  
z detektorem elektrochemicznym; 

 pomiary w odniesione do rodnika DPPH, którego zmiany stężenia 
oznaczane jest za pomocą HPLC z detekcją elektrochemiczną; 

 w których miarą CPA jest całkowite pole powierzchni wszystkich pików 
chromatograficznych zarejestrowanych za pomocą detektora 
elektrochemicznego. 

 
 

 
 

Obrady XV Konferencji Naukowej PTMiTH Sopot 2013 

 
 

Jaromir Jakacki, Krzysztof Poraziński, 
Instytut Oceanologii PAN 

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp.z o.o. 
 

ANALIZA RYTMU SERCA ZA POMOCA METOD INTEGRACYJNYCH. 
 

Metody diagnostyczne serca w niektórych przypadkach nie obrazują we właściwy 
i szybki sposób dolegliwości takich jak na przykład arytmia serca.  
W pracy tej wykorzystano model IPFM (Integral Pulse Frequency Modulation) oraz 
jego modyfikację jako podstawowy schemat pozwalający w prosty sposób na 
określenie np. arytmii serca. Kluczowym elementem takiego modelu jest wartość 
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progowa integratora. W tym przypadku rozważono kilka różnych wersji doboru progu 
w celu precyzyjniejszej diagnozy choroby serca. W pracy tej planowane jest 
zaprezentowanie wersji teoretycznej takiego modelu oraz jego numeryczna 
implementacja.  Metoda ta daje bardzo szybko obraz zmienności pulsu serca wraz  
z jego odchyleniami i może być z pewnością stosowana, oczywiście po odpowiednim 
sparametryzowaniu, do tego typu chorób. 
 

Janusz Kapuściński 
Firma POLIMAT 

 
WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW EO/IR®

 FLIR W 

BEZZAŁOGOWYCH PLATFORMACH NAWODNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIAŁAŃ SAR 
 

Zadania SAR na morzu oraz w rejonie krytycznej infrastruktury portowej 
realizowane są głownie przez specjalistyczne statki patrolowe, ratownicze oraz 
śmigłowce SAR. Wypełnianie misji SAR wymaga posiadania odpowiedniej struktury 
organizacyjnej oraz doświadczonej kadry. Kryteriami ograniczającymi intensywność 
zadań ratowniczych są koszty oraz ograniczenia wynikające  
z warunków meteorologicznych. Szybkość i skuteczność wykorzystania platform 
latających, zwłaszcza śmigłowców jest ich największą zaletą. Z drugiej strony, koszt 
pozyskania platform latających oraz prowadzenie operacji śmigłowcowych  
w ramach akcji SAR wymaga aby instytucje zajmujące się ratownictwem dbały  
o zapewnienie stosownych środków budżetowych. Dużym utrudnieniem  
w operacjach śmigłowcowych jest z reguły czas nadejście zmroku co znacznie 
ogranicza efektywność operacji SAR przez zmniejszenie zdolności wykrywania 
poszukiwanych obiektów w wyznaczonym obszarze poszukiwań. 

W ciągu ostatnich lat, w ramach projektów naukowo-badawczych opracowano 
oraz zbudowano szereg prototypów platform bezzałogowych do zadań patrolowych i 
interwencyjnych będących modyfikacjami popularnych łodzi typu RIB. Każda z nich 
wyposażona jest środki do obserwacji wizualnej, radary nawigacyjne lub 
poszukiwawcze oraz urządzenia do zdalnego starowania i teletransmisji obrazów do 
stanowiska sterowania systemem. Zainstalowany zestaw urządzeń powinien 
umożliwiać wykrywanie przeszkód pływających i unikanie kolizji, prowadzenie 
obserwacji potrzeby SAR co prowadzić powinno do wykrycia i ustalania 
współrzędnych poszukiwanych obiektów oraz jego śledzenie do momentu gdy 
możliwa będzie interwencja z wykorzystaniem innych środków. W warunkach 
zróżnicowanego i częściowego oświetlenia obserwowanego obszaru światłem 
sztucznym wysokoczułe kamery telewizyjne są nieskuteczne ze względu na 
oślepianie przez światło wpadające do obiektywu. Znany jest szereg aplikacji kamer 
FLIR na łodziach roboczych statków przeznaczonych do zwalczania pożarów przez 
zapewnienia możliwości obserwacji w warunkach zadymienia, co jest szczególną 
cechą kamer do obserwacji w podczerwieni podczas prowadzenia operacji gaszenia 
pożaru. FLIR oferuje kamery do zadań SAR, które oprócz wizualizacji będą mogą 
mierzyć temperaturę w zadanych sektorach.  

Wybór urządzeń na wyposażenie platformy bezzałogowej powinien 
uwzględniać szereg czynników i przyjęcie jedynie kryterium ceny, wiązać może się z 
rezygnacją z tak istotnych parametrów jak np. małe gabaryty i masa urządzenia czy 
też dostępność interfejsów i urządzeń peryferyjnych lub zdolność do pracy  
w środowisku narażonym na działanie środowiska morskiego oraz wysoki  
i długotrwały poziom drgań, przyspieszeń i udarów. Szczególnie ważnym zadanie w 
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integracji systemu EO/IR jest zdolność do współpracy z radarem poszukiwawczym i 
nawigacyjnym oraz innymi urządzeniami przeznaczonymi do misji SAR. 

Doświadczenie zdobyte przez firmę POLIMAT w projekcie SAR3000 
(Optoelektroniczny System Poszukiwania Rozbitków) pozwala na opracowanie 
projektu integracji urządzeń EO/IR na doświadczalnej uniwersalnej platformie 
bezzałogowej do wspomagania zadań poszukiwawczych na akwenach 
przybrzeżnych. Platforma przeznaczona byłaby m.in. do sprawdzenia możliwości 
wykorzystania urządzeń i technologii dostępnych komercyjne zadań SAR. 

 
Marcin Malec, Marcin Morawski Adam Olejnik Tomasz Praczyk,  

Piotr Szymak, Jerzy Zając 
 

ŁAWICA BIOMIMETYCZNYCH POJAZDÓW PODWODNYCH DLA ROZPOZNANIA PODWODNEGO – 

PROPOZYCJA PROJEKTU PK. SABUVIS W EDA 
(ang. Swarm of Biomimetic Underwater Vehicles for Underwater ISR) 

 
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój robotyki podwodnej. 

Jednym z kierunków jej rozwoju są autonomiczne biomimetyczne pojazdy podwodne 
(ABPP), które naśladują zarówno w budowie, jak i sposobie ruchu żywe organizmy 
podwodne, np. ryby. Tego typu pojazdy posiadają następujące właściwości istotne  
z punktu widzenia wojskowego: ich napęd jest bardziej efektywny energetycznie  
i cichszy niż klasyczny napęd oparty na pędnikach śrubowych (bazując na wstępnych 
badaniach przeprowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej), są bardzo trudno 
odróżnialne od rzeczywistych mieszkańców środowiska podwodnego. Dlatego też 
można zauważyć większą skrytość i potencjalnie większy zasięg działania ABPP  
z napędem falowym w porównaniu do klasycznych pojazdów podwodnych  
z napędem śrubowym. 

Głównym celem proponowanego projektu jest zbudowanie heterogenicznych 
ABPP z napędem falowym dla wybranych scenariuszy rozpoznania podwodnego. 
Nowe konstrukcje ABPP będą bazowały na doświadczeniach z budowy 5 wersji 
ABPP CyberRyba z Politechniki Krakowskiej. 
 

 
 

Obrady XV Konferencji Naukowej PTMiTH Sopot 2013 
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Marek Narewski 

Polski Rejestr Statków SA 
 

WYBRANE ASPEKTY OCENY BEZPIECZEŃSTWA MORSKICH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH Z 

FUNKCJAMI NURKOWANIA 
 

Rosnąca popularność sportów wodnych, w skład których wchodzi również 
nurkowanie z jego różnymi formami (często ekstremalnymi), sprzyja opracowywaniu 
koncepcji różnego rodzaju pływających lub zanurzonych obiektów rekreacyjnych. 
Wykorzystanie szeroko pojmowanej wiedzy i techniki projektowania oraz budowy 
luksusowych statków wycieczkowych ma zasadnicze znaczenie w przypadku 
obiektów pływających, gdzie funkcje nurkowania są realizowane w sposób tradycyjny 
– statek jest specjalnym samobieżnym hotelem a wejście do wody umożliwiają 
drabiny lub specjalne platformy czy też urządzenia dźwignicowe. 

Bardziej futurystyczne pomysły są związane z opracowywaniem koncepcji 
obiektów, w których pewna ilość pomieszczeń jak np. kabiny mieszkalne, restauracje, 
bary czy sale konferencyjne znajduje się stale pod wodą. Zapewnienie 
długoterminowego bezpieczeństwa ludziom oraz konstrukcji wymaga dużej wiedzy 
inżynierskiej oraz doświadczenia i znajomości szeregu zagadnień specyficznych dla 
środowiska morskiego. Istniejące regulacje (przepisy, normy, wytyczne) mogą 
okazać się niewystarczające w przypadku awangardowych rozwiązań technicznych 
związanych np. unikalnymi lokalizacjami. Projektowanie nietypowych konstrukcji, 
zwłaszcza podwodnych wymaga także znajomości stosownych standardów 
technicznych lub wytycznych oraz gdy zachodzi potrzeba przepisów towarzystw 
klasyfikacyjnych . Uwarunkowania finansowe mogą być także czynnikiem o dużym 
znaczeniu dla zapewnienia poziomu bezpiecznej eksploatacji oraz bezpiecznego 
pobytu ludziom oraz personelowi obsługującemu. Ocena bezpieczeństwa 
pojmowanego jako bezpieczna konstrukcja oraz bezpieczne rozwiązania projektowe, 
a w dalszej kolejności zastosowane procedury organizacyjne i eksploatacyjne, 
obejmują nie tylko weryfikację dokumentacji technicznej ale także specyficzne 
działania jak np. różne formy analizy ryzyka. Faktyczna ocena  bezpieczeństwa 
obiektu przed rozpoczęciem fazy realizacyjnej mająca na celu zapewnienia 
adekwatnego do wymagań przepisów i standardów poziomu bezpieczeństwa jest 
wypadkową wszystkich działań projektowo-realizacyjnych oraz proceduralnych. 
Kluczem do uzyskania obiektywnej oceny ryzyka jest zapewnieniu niezależnej oceny 
przez dysponujących odpowiednią wiedzą specjalistów i akredytowane do tego 
organizacje.  

 
Adam Olejnik, Krzysztof Poraziński 

Zakład Technologii Prac Podwodnych AMW 
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp.z o.o. 

 
MODUŁOWY SYSTEM INSPEKCJI PODWODNEJ 

 
Od 4 Programu Ramowego UE wydała na badania i rozwój w zakresie 

bezzałogowych platform morskich ponad 200 mld PLN. Badania te były realizowane 
w europejskich ośrodkach naukowych i przemysłowych, a ich efektem jest aktualna 
dominacja kontynentu europejskiego w zakresie prototypowych konstrukcji pojazdów 
podwodnych. W chwili obecnej na tym obszarze oferowanych jest ponad 65% 
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wszystkich prototypowych konstrukcji dostępnych na świecie. Główne kierunki tej 
działalności skupiają się na:  

 

 pozyskaniu nowych możliwości badawczych,  

 wzrostu wydajności i autonomiczności pojazdów, 

 ograniczeniu kosztów produkcji,  

 miniaturyzacji,  

 zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

 nowe sposoby przechowywania energii,  

 zwiększenie zdolności manipulatorów montowanych jako urządzenia 
peryferyjne pojazdów,  

 modułowość konstrukcji.  
 

Przynajmniej w dwóch z powyżej wymienionych obszarów realizowana jest 
owocna współpraca pomiędzy Zakładem Technologii Prac Podwodnych Akademii 
Marynarki Wojennej a Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym „Forkos” Sp. o.o. 
z Gdyni (tzn. miniaturyzacja i modułowość konstrukcji), w ramach której następuje 
transfer technologii i wymiana doświadczeń pomiędzy przemysłem a ośrodkiem 
badawczym.  

W ostatnim czasie instytucje te wystąpiły o realizację wspólnego projektu  
w ramach III Konkursu w Programie NCBiR pod nazwą InnoTech. Celem projektu 
jest opracowanie i zbudowanie modułowej konstrukcji systemu inspekcji podwodnej 
składającego się z opracowanego w firmie Forkos pojazdu miniROV o nazwie KH-
100 i pojazdu z klasy micro, którego koncepcję opracowano w ZTPP-AMW.  
W wyniku realizacji tego projektu ma powstać jedna z pierwszych europejskich 
konstrukcji podwodnego pojazdu bezzałogowego typu Fly-out-ROV. Przedmiotem 
referatu jest omówienie aktualnych trendów rozwojowych w konstrukcjach pojazdów 
typu ROV i koncepcji systemu budowanego w ramach w/w projektu.  

 
Romuald Olszański, Piotr Radziwon, Jolanta Korsak,  

Zbigniew Dąbrowiecki 
 
OCENA ZAGROŻENIA CHOROBĄ DEKOMPRESYJNĄ U NURKÓW NA PODSTAWIE WYBRANYCH 

PARAMETRÓW HEMOSTAZY I FIBRYNOLIZY 
 

Nie ma obecnie  tabel dekompresyjnych, które by w pełni gwarantowały 
bezpieczeństwo nurkom. Nawet przy ścisłym przestrzeganiu zasad określonych  
w tabelach dekompresyjnych może pojawić się choroba dekompresyjna, np. przy 
poprawnym stosowaniu najpopularniejszych tabel US Navy, choroba dekompresyjna 
występuje aż w 3,9% przypadków. 

W czasie trwania dekompresji, jak i po jej zakończeniu, we krwi nurków może 
występować tolerowana przez organizm pewna ilość bezobjawowych pęcherzyków 
gazowych, które w piśmiennictwie określa się także jako pęcherzyki nieme (silent 
bubbles). Zwykle nie dają objawów patologicznych, ale po przekroczeniu wielkości 
średnicy naczyń włosowatych, powodują mikrozatory gazowe, co prowadzi do 
rozwinięcia lokalnej hipoksji. Stan, w którym występują pęcherzyki śródnaczyniowe, 
ale nie stwierdza się choroby dekompresyjnej, nazywamy stresem dekompresyjnym. 

Najdłużej znanym i najpowszechniej stosowanym kryterium oceny 
bezpieczeństwa nurków  jest brak objawów „bends”. Innym kryterium są badania 
dopplerowskie na obecność mikropęcherzyków u nurków. Obecnie uważa się, że 
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mikropęcherzyki gazowe mogą powstać u nurków po prawie każdej ekspozycji, mimo 
przestrzegania tabel dekompresyjnych. Dowodem na to, że badanie dopplerowskie i 
brak objawów bends nie są wystarczające dla oceny bezpiecznej dekompresji, jest 
występowanie w późniejszym okresie jałowej martwicy kości u nurków. Zagrożenie 
jałową martwicą kości, która jest późnym następstwem nurkowania, zmusza do 
opracowania nowych kryteriów określających bezpieczeństwo  dla nurków.  

Takim nowym kryterium do oceny zagrożenia nurków chorobą dekompresyjną, a 
także do oceny tabel dekompresyjnych mogą być zmiany krzepnięcia krwi i 
fibrynolizy występujące w czasie i po dekompresji. Wychodząc z tego założenia, od 
ponad 20 lat rozpoczęto w Polsce  weryfikować tabele dekompresyjne  za pomocą 
oceny zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy.  

Najwięcej cytowań dotyczących polskiej  metody oceny bezpieczeństwa tabel 
dekompresyjnych za pomocą zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy,  pojawiły się  
w piśmiennictwie zagranicznym z ostatnich pięciu  latach.  

Zastosowanie metody hemostazy nie uwzględnianej dotychczas  w ocenie 
tabel nurkowych w świecie umożliwia interpretację zjawisk zachodzących  podczas 
dekompresji  i może być podstawowym elementem  określającym  stopień 
zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków.  

 
Michał Penkowski 

 
PROSTE URZĄDZENIE DO POMIARU IN VITRO OBJĘTOŚCI GAZÓW ROZPUSZCZONYCH WE KRWI 
 

Przedstawiono proste urządzenie pozwalające na pomiar objętości gazów 
rozpuszczonych we krwi. Aparatura wykorzystuje próbki krwi zawarte  
w probówkach podciśnieniowych. Za pomocą układu volumetrycznego podłączonego 
do scalonego, różnicowego czujnika ciśnienia wyznacza się wartość ciśnienia 
końcowego. Objętość uwolnionego gazu określona jest względem dowolnie 
zadanego ciśnienia zewnętrznego co pozwala na badanie uwalniania pęcherzyków 
dla ciśnienia większego od atmosferycznego. 
 

 
 

Obrady XV Konferencji Naukowej PTMiTH Sopot 2013 
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Paweł Różański 
 

PROFIL SZKOLENIA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI SŁUŻBY MUNDUROWE AWF W BIAŁEJ 

PODLASKIEJ, W ZALEŻNOŚCI OD ICH ZAINTERESOWAŃ FORMACJĄ OBRONNĄ 
 

Praca dotyczy określenia oczekiwań studentów AWF w Białej Podlaskiej  
w kontekście przygotowania zawodowego funkcjonariuszy i żołnierzy RP.  
W opracowaniu zaprezentowano ogólne kierunki i trendy szkoleniowe jak również 
wykazano osiągane efekty prowadzonych dotychczas szkoleń specjalistycznych.  
W opracowaniu badawczo-sondażowym respondenci za pomocą anonimowo 
wypełnianych ankiet wskazywali docelowe formacje, do których zamierzają się 
rekrutować po ukończeniu specjalności mundurowej. Ponadto poddano analizie 
główne czynniki motywujące studentów AWF do pojęcia służby w wybranych 
formacjach obronnych. Wyniki pracy wzbogacono o informację z zakresu 
zainteresowania zdobywaniem kierunkowych uprawnień zawodowych, takich jak: 
instruktorskie uprawnienia z samoobrony, ratownictwa wodnego, ratownictwa 
medycznego, nurkowania, strzelectwa i spadochroniarstwa – przydatnych ich 
zdaniem w służbie zawodowej. 
 

Paweł Różański 
 

WYBRANE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W SPORTACH EKSTREMALNYCH NA 

PRZYKŁADZIE IV BIEGU MORSKICH KOMANDOSÓW 
 

Opracowanie prezentuje analizę wybranych czynników warunkujących 
przygotowanie zawodników do uczestnictwa w wytrzymałościowej konkurencji  
o podłożu ekstremalnym, realizowanej w warunkach wodno-lądowych. Analizy 
dokonano w oparciu o uczestnictwo w bieg, który odbył się 31.08.2013 r.,  
w Gdyni Kolibki, pod patronatem morskich sił specjalnych Formozy.  
W relacjonowanym przedsięwzięciu uczestniczyli studenci AWF z Białej Podlaskiej 
specjalności Służby Mundurowe. Sugestie i refleksje z tym związane  
o charakterze popularno-naukowym zamieszczono w materiale. Są one efektem 
półrocznego przygotowania zawodników do udziału w konkurencji, prowadzonej na 
dystansie 20 km biegu z 20 kg obciążeniem [kategoria Team]. W opracowaniu 
podjęto próbę usystematyzowania wybranych czynników mogących mieć wpływ na 
przygotowanie kondycyjne zawodników do biegu, ukończenie konkurencji jak również 
uzyskanie stosownych wyników wynikających z udziału w opisywanej konkurencji. 

 
 

Bartosz Rutkowski 
 

SZKOLENIE NURKÓW W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ PO ODZYSKANIU 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Referat omawia szkolenie nurków w Polskiej marynarce Wojennej po 
odzyskaniu niepodległości w 1918r. Jego inicjatorem i pomysłodawcą był komandor 
Witold Żelechowski. Przed I wojną Światową był on oficerem Carskiej Marynarki 
Wojennej Rosji. Ukończył szkolenie nurkowe w szkole nurkowej w Kronsztadzie, 
która rocznie szkoliła około 200 marynarzy i 6 oficerów. W styczniu 1914 roku został 
oddelegowany do komisji wyznaczonej przez rosyjski Morski Sztab Generalny 
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mającej opracować nowe przepisy nurkowania. Ponieważ wybuch wojny przerwał te 
prace a istniała szybka konieczność nowelizacji przepisów nurkowych pochodzących 
z 1897 roku Żelechowski jako Szef Służby Nurkowej zarekomendował Dowódcy Floty 
przyjęcie przepisów według metody stosowanej przez admiralicję brytyjską.  
Komandor Żelechowski jako pierwszy jeszcze w 1919 roku dostrzegł potrzebę 
stworzenia służby nurkowej w tworzącej się marynarce wojennej. Już 15-go grudnia 
1919 roku złożył na ręce Szefa Departamentu Spraw Morskich swój wniosek o 
zapoczątkowanie szkolenia nurkowego. Jako podstawę do rozpoczęcia szkolenia 
złożył wniosek o zakupienie jednego aparatu nurkowego. Zgoda została wydana w 
dwa dni później. Główny Urząd Zaopatrywania Armii zamówił sprzęt w firmie Siebe 
Gorman wraz z katalogami firmowymi. Jednocześnie od razu zamówiono katalogi w 
konkurencyjnej firmie francuskiej na wypadek konieczności dywersyfikacji dostaw 
sprzętu. Cały rok 1920 minął na wymyślaniu organizacji nowo tworzonej służby i 
zakupach. 1.01.1921 Komandor Żelechowski został wyznaczony jako Kierownik 
Części Departamentu Spraw Morskich do Dowództwa Wybrzeża Morskiego w Pucku 
celem zorganizowania i prowadzenia szkolenia nurków. Wszystko trzeba było 
tworzyć od podstaw. Jako początkowe miejsce stacjonowania szkoły wybrano 
Modlin. Zaczęto gromadzić sprzęt nurkowy często go naprawiając. Rozpoczęto też 
poszukiwanie kandydatów na instruktorów. Okazało się, że udało się pozyskać tylko 
jedną osobę – sierżanta Ignacego Sieję, który służył 6 lat jako nurek w marynarce 
Austro-Węgierskiej. Kandydatów na nurków zgłosiło się dużo ale ich stan zdrowotny 
po ponad sześciu latach ciągłych wojen był słaby. Komandor Żelichowski sam 
opracował normy badań lekarskich jakim powinni podlegać nurkowie.  

21.05.1921 roku rozpoczął się nowy etap w istnieniu szkoły nurkowej, została 
przeniesiona na Hel w celu prowadzenia praktycznego szkolenia nurkowego w 
morzu. Warunki były iście spartańskie. Hel nie miał połączenia drogowego z Gdynią. 
Jedynym stałym połączeniem był gdański statek wycieczkowy przypływający raz w 
tygodniu w niedzielę. Jedzenie składało się z zepsutych ziemniaków i śledzi a po 
świeżą żywność do Pucka komandor Żelichowski pływał na wypożyczonym od 
rybaków kutrze gdyż część kursantów zrezygnowała z kursu z powodu 
niedożywienia. Dodatkowo należy wspomnieć, iż pierwszą kwaterą dla szkoły 
nurkowej był zdemolowany budynek więzienia dzielony z internowanymi Ukraińcami 
a dla szkoły nie naliczono żadnych przydziałów, więc na przykład opał zdobywali 
nielegalnym wyrębem lasu. Dochodziła do tego niechęć większości ludności Helu 
niezadowolonej z przyłączenia ich do Polski. Pomimo wszystkich przeciwności 22 
kwietnia 1922r. sześciu pierwszych nurków zdało pozytywnie egzaminy i z dniem 1 
maja zaliczono ich do specjalności nurków.  
 

Radosław Tworus, Ludmiła Kosinska, Stanisław Ilnicki. 
 

EFEKTY ZASTOSOWANIA HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ  
U WETERANA PKW IRAK Z URAZEM AKUSTYCZNYM, MTBI  

I OBJAWAMI PTSD - OPIS PRZYPADKU 
 

Opis przypadku żołnierza PKW Irak ewakuowanego z powodu objawów „ostrej 
reakcji na stres z towarzyszącymi objawami somatycznymi ze strony układu krążenia 
i pokarmowego oraz licznymi dolegliwościami bólowymi”. Zgłaszane dolegliwości 
somatyczne ze strony w/ w układów nie miały potwierdzenia w badaniu fizykalnym 
przeprowadzonym w Grupie Zabezpieczenia Medycznego PKW Irak. Objawy 
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określone jako stresowe wystąpiły u żołnierza w 3 dobie po ostrzale rakietowym 
bazy. 

W trakcie hospitalizacji w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM stwierdzono 
znacznie nasilone objawy PTSD, które pomimo oddziaływań psycho i 
farmakoterapeutycznych nie ulegały redukcji. Poszerzona diagnostyka wykazała 
występowanie u chorego zaburzeń słuchu, które dysymulował oraz świeże 
naczyniopochodne uszkodzenia OUN zakwalifikowane jako mTBI. 

Leczenie urazu akustycznego w komorze hiperbarycznej przynosiło bardzo 
szybką stabilizację słuchu oraz jednoczesne stopniowe ustępowanie objawów PTSD 
i współwystępujących licznych dolegliwości somatycznych. Stosowane oddziaływania 
psycho farmakoterapeutyczne zaczęły przynosić poprawę stanu psychicznego 
dopiero po leczeniu hiperbarycznym. Żołnierz z kliniki został wypisany po 61 dniach 
leczenia w stanie pełnej poprawy objawowej. Wrócił do służby wojskowej 
 

Paweł K. Zarzycki 
 

ZASTOSOWANIE PROSTYCH NARZĘDZI CHEMOMETRYCZNYCH  
W INTERPRETACJI WYNIKÓW ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH EKOSYSTEMÓW WODNYCH 

 
Osoby prowadzące wysokospecjalistyczne prace podwodne mogą być 

narażone na szereg substancji organicznych w formie cząsteczkowej (hormony 
sterydowe i substancje zaliczane do grupy modulatorów hormonalnych EDCs – 
Endocrine Disrupting Compounds) oraz nanokonglomeratów o charakterze 
ksenobiotyków np. nanocząsteczki fulerenów i innych postaci węgla. Ocena jakości 
ekosystemów wodnych dokonywana jest obecnie poprzez zebranie informacji o 
stężeniach setek lub tysięcy związków, wykorzystując różnorodne pomiary 
fizykochemiczne, w tym urządzenia do chromatografii i elektroforezy. Ilość danych 
generowanych tym sposobem wymaga użycia zaawansowanych metod 
chemometrycznych i umiejętnej interpretacji wyników. Niniejszy komunikat stanowi 
podsumowanie badań naszego zespołu dotyczących problemów klasyfikacji 
ekosystemów wodnych w oparciu proste ale efektywne narzędzia statystyki 
wielowariancyjnej, w szczególności analizę czynników głównych. Przedyskutowana 
zostanie możliwość zastosowania opracowanych procedur do monitorowania 
ekosystemów i zbiorników wodnych dla celów prac podwodnych.  
 

 
 

Obrady XV Konferencji Naukowej PTMiTH Sopot 2013 
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Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu V kadencji PTMiTH 
dr inż. Adama Olejnika 

z okazji XV – lecia działalności Towarzystwa 
 

 
Szanowni Państwo! 
 
Tegoroczna konferencja jest piętnastą organizowaną przez Towarzystwo. 

Piętnaście lat temu grupa zapaleńców, a w śród nich należy wymienić:  
dr Luboińskiego, dr Krzyżaka, Kol. Denisa, prof. Olszańskiego i prof. Kłosa, 
zawiązała grupę inicjatywną dzięki której zmaterializowało się nasze Towarzystwo. 

 
Pierwszy zarząd pod kierownictwem dr Jarosława Krzyżaka wykonał ogromną, 

wręcz tytaniczną pracę organiczną związaną z organizacją ram prawnych, 
napisaniem statutu i jego zalegalizowaniem, nadaniem ram organizacyjnych oraz 
stworzeniem osobowości prawnej dla Towarzystwa.  

 
Zarząd II kadencji pod kierownictwem prof. Romualda Olszańskiego wzmocnił 

i wprowadził Towarzystwo w bieżącą działalność określając jego podstawowe 
kierunki działania.  

 
Podczas III kadencji za prezesury prof. Ryszarda Kłosa nastąpiły pewne 

zmiany polegające na przesunięciu środka ciężkości naszej aktywności na 
działalność związaną z upowszechnianiem nauki. To od tego momentu wydajemy 
nasze czasopismo Polish Hyperbaric Research i przyznajemy nagrody za osiągnięcia 
zawodowe w dziedzinie medycyny i techniki hiperbarycznej oraz za działalność na 
rzecz Towarzystwa.  

 
 W trakcie działania zarządu IV kadencji kierowanego przez dr Piotra 
Siermontowskiego nasze czasopismo uzyskało status pisma indeksowanego na 
liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponadto zarząd podjął starania  
o wpisanie Towarzystwa na listę organizacji pożytku publicznego.  
 
 Zarząd V kadencji, którym mam niewątpliwą przyjemność kierować, a który  
w dniu jutrzejszym przekaże władzę i zakończy swoją działalność, dokończył starania 
i dziś Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego, ponadto rozpoczął 
starania o wpisanie Polish Hyperbaric Research na listę filadelfijską. Uruchomił też 
pierwsze stypendium naukowe fundowane przez Towarzystwo – Stypendium im. 
Antoniego Dębskiego – pioniera polskiej i światowej hiperbarii, który odszedł od nas 
w 2006 roku.  

 
Dziś po 15 latach działalności Towarzystwo to dobrze naoliwiona i sprawnie 

działająca maszyna. To organizacja wpisana na listę krajowych towarzystw 
naukowych, na listę organizacji pozarządowych i towarzystwo o statusie organizacji 
pożytku publicznego. Piętnastoletni dorobek to kilkadziesiąt ekspertyz i opinii 
napisanych na prośbę różnych instytucji rządowych, rekomendacji dla krajowych 
konsultantów, to kilkadziesiąt specjalistycznych kursów z zakresu medycyny  
i techniki. Towarzystwo stało się również ważnym wydawnictwem naukowym,  
w czasie 15 lat nakładem Towarzystwa ukazało się ponad 20 monografii, tylko w tym 
roku trzy.  
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Niewątpliwym sukcesem jest nasze czasopismo, coś co na początku 
wydawało się bardzo nierealne, a można nawet powiedzieć, że ryzykowne ponieważ 
generuje cały czas koszty, a chciałbym przypomnieć, że pismo dla członków jest 
darmowe, a jego pełnotekstowe zasoby internetowe są również udostępniane 
bezpłatnie. Dziś Polish Hyperbaric Research zbliża się do dziesięciolecia swojej 
działalności, pismo powstało na bazie biuletynu Towarzystwa, który obecnie 
wydawany jest tylko jako wydawnictwo konferencyjne. Od dwóch lat pismo 
wydawane jest jako wydawnictwo bilingual, w języku polskim i angielskim, a jego 
zasięg jest obecnie ponad-europejski. Od 2004 roku ukazało się 36 woluminów 
pisma zawierających około 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych o różnej 
tematyce, a status pisma jest większy niż niektórych wydawnictw akademickich. To 
również jedyne krajowe czasopismo naukowe, które przyznaje swoją nagrodę dla 
debiutantów naukowych.  

 
Proszę Państwa, Towarzystwo posiada dziś dobrą i stabilną sytuacją 

finansową. Jest tak dla tego, że jako organizacja udało nam się posiąść zdolność do 
pozyskiwania środków celowych na realizację działalności statutowej i wprowadzić 
dyscyplinę finansową. Dzięki czemu dziś składki członkowskie to zaledwie niecałe 
1,3% naszego budżetu rocznego.  

 
Towarzystwo to również działalność konferencyjna, coś czego doświadczacie 

Państwo dzisiaj. Szanowni Państwo, 15 konferencji organizowanych w sposób ciągły 
i nieprzerwany przez kilkanaście lat – to łącznie około 2000 uczestników i ponad 450 
referatów konferencyjnych w rożnych obszarach wiedzy i nauki. Dziś nasza 
konferencja stała się forum wymiany doświadczeń i spotkań dla pracowników nauki  
i specjalistów oraz pasjonatów, a jej formuła jest obecnie bardzo szeroka i wykracza 
niejednokrotnie poza definitywne obszary działalności Towarzystwa, ale to dobrze. 
Ponieważ ta konferencja wpisała się już na stałe w świadomość środowiska, które 
przywykło do tego, że pod koniec roku kalendarzowego ma okazję do pochwalenia 
się swoimi dokonaniami i spotkania oraz nawiązania lub podtrzymania współpracy  
z partnerami.  

 
Szanowni Państwo, ten piętnastoletni dorobek nie byłby możliwy bez wsparcia 

i pomocy naszych przyjaciół, którym chciałbym w tym miejscu serdecznie 
podziękować. A te słowa podziękowania w pierwszej kolejności kieruję przede 
wszystkim do Panów Admirałów:  

 
Ryszarda Demczuka  
i Macieja Węglewskiego.  
 
Nasz dorobek nie byłby również możliwy bez pracy ludzi, których na co dzień, 

można tak chyba powiedzieć, po prostu nie widać. Ale bardzo realne i widoczne są 
efekty ich pracy. To zespół ludzi wspomagających zarząd w szarej codziennej pracy, 
którzy bardzo często nie są nawet członkami Towarzystwa, ale bez ich 
zaangażowania i pracowitości nasza organizacja nie mogła by dzisiaj funkcjonować. 
Chciałbym w tym miejscu złożyć im podziękowania a mam tu na myśli:  
 
Pani Małgorzata Samborska – która jest sekretarzem redakcji PHR i korektorką 
pisma,  
Pani Anna Wójtowicz – która zajmuje się tłumaczeniami tekstów na język angielski,  
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Pani Elena Lakomov – która zajmuje się tłumaczeniami tekstów na język rosyjski,  
Pani Dorota Kaczerska – która od dawna nadzoruje pracę naszego konferencyjnego 
sekretariatu,  
Pani Kamila Szczepkowska – nasza księgowa,  
Pani Karolina Krefft – pracująca od lat w sekretariacie konferencji,  
Pan Łukasz Krefft – który jest administratorem naszych stron internetowych, 
czasopisma i towarzystwa,  
Pan Maciej Kaczerski – który stanowi nasze zabezpieczenie techniczne podczas 
konferencji.  
I obywatel Wielkiej Brytanii Stephen Burke, który jest redaktorem językowym PHR.  
 

Proszę Państwa!  
 
W ciągu tych 15 lat działało 5 zarządów Towarzystwa, to dosyć 

skomplikowana struktura z sądem koleżeńskim, komisjami, dziś nadzorująca również 
pracę redakcji czasopisma i wydawnictwo, a w ostatnim czasie także kapitułę 
stypendium. W zarządach tych zawsze zasiadają członkowie Towarzystwa wybrani 
podczas walnego zgromadzenia. To praca społeczna i czasem niewdzięczna, bardzo 
często wymagająca zaangażowania. A jednak kilka razy zdarzyło się tak, że na 
członków zarządu, przewodniczących komisji były wybierane te same osoby, 
oczywiście za ich zgodą. Tym najbardziej zaangażowanym w ciągu tych 15 lat 
chciałbym teraz podziękować. Są to Panowie: 
 
Bartosz Morawiec,  
Maciej Konarski,  
Andrzej Denis  
i Cezary Ruszkowski.  
 

Proszę Państwa i na końcu, choć nie według ważności, chciałbym wyrazić 
wdzięczność swoim poprzednikom, byłym prezesom Towarzystwa: 
 
Panu dr Jarosławowi Krzyżakowi prezesowi zarządu I kadencji,  
Panu Prof. Romualdowi Olszańskiemu – prezesowi zarządu II kadencji,  
Panu Prof. Ryszardowi Kłos prezesowi zarządu III kadencji,  
Panu dr Piotrowi Siermontowskiemu – prezesowi zarządu IV kadencji,  
 

Wszystkim nagrodzonym gratuluję i jeszcze raz serdecznie dziękuję za ich 
pracę i zaangażowanie, przypominając, że Towarzystwo od każdego członka 
oczekuje, aby spełnił dobrze swój obowiązek.  

 
Szanowni Państwo! 
 
Mam nadzieję, że tegoroczna konferencja będzie dla Państwa interesująca, 

otrzymaliśmy wiele zgłoszeń ciekawych  referatów, to kilkadziesiąt interesujących 
doniesień z medycyny, techniki, psychologii, wychowania fizycznego i po raz 
pierwszy na naszej konferencji pojawia się sesja poświęcona badaniom 
realizowanym w ośrodkach przemysłowych. W tym roku przygotowaliśmy również 
kilka dodatkowych atrakcji.  
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Ponieważ w bieżącym roku przypada 90-ta rocznica służby nurkowej w MW 
RP, razem z Muzeum Marynarki Wojennej i HDS Poland oraz Muzeum Nurkowania 
w Warszawie przygotowaliśmy małą wystawę fotograficzną poświęconą tej tematyce. 
Jest to fragment większej ekspozycji, którą możecie Państwo zwiedzić na terenie 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.  

 
Oprócz tego wydarzenia około konferencyjne zawierają wodowanie dwóch 

interesujących książek na temat medycyny i badania wraków, napisanych przez 
naszych członków.  

 
Serdecznie zapraszam na wszystkie konferencyjne wydarzenia, życząc 

ciekawych i interesujących obrad.  
 

Dziękuje za uwagę.  
 
 


