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Jak zwykle w listopadzie, w dniach 28-29.11.2015 r. odbyła się już siedemnasta z 

kolei Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. 

Po raz kolejny w Lidzbarku Warmińskim, w przyjaznym Towarzystwu miejscu – kompleksie 

hotelowym „Górecki”. Na szczęście, w bieżącym roku aura nam dopisała i warunki 

pogodowe nie miały zupełnie wpływu na frekwencję uczestników, co zauważam z 

nieskrywanym zadowoleniem, jako Prezes Towarzystwa – bo oczywistym jest dla mnie i dla 

całego Zarządu, że bez Was, członków i sympatyków PTMiTH, nawet najbardziej atrakcyjna 

formuła Konferencji byłaby niepełna. Zatem, raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom za 

przybycie. 

Stałym punktem naszej Konferencji Naukowej jest przywitanie Uczestników i 

zaproszonych Gości; tutaj miłe dla nas wszystkich spostrzeżenie: lista sympatyków naszego 

dorocznego przedsięwzięcia jest z roku na rok dłuższa, a jak pokazuje doświadczenie lat 

ubiegłych, część z nich staje się w krótkim czasie członkami PTMiTH – co nie tylko cieszy, 

ale i dodaje naszemu Towarzystwu splendoru. 

Tradycyjnie, kolejnym punktem programu, realizowanym niezmiennie od kilku już lat, 

jest wręczenie dorocznych nagród Towarzystwa; w roku 2015 była to nagroda Redakcji 

naszego periodyku, Polish Hyperbaric Research oraz Stypendium Naukowe im. Antoniego 

Dębskiego. 

Nagrodą Redakcji PHR wyróżnieni zostali młodzi naukowcy, reprezentujący Katedrę 

Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej: inż. Aleksander 

Wojtowicz oraz inż. Konrad Stolarczyk, za publikację niezwykle interesujących wyników 

badań dotyczących skaningu laserowego w fotogrametrii podwodnej. 

Laureatem Stypendium Naukowego im. Antoniego Dębskiego została wybrana lek. 

Agnieszka Koźmin-Burzyńska, pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach. Wzorem lat poprzednich, laureatka otrzymała a’konto nagrody pieniężnej 

(współfinansowanej przez sponsora Konferencji, firmę PBP Forkos Spółka z o.o.) pokaźnych 

rozmiarów pamiątkowy czek, a w imieniu pani Haliny Dębskiej – wdowy po patronie 

Stypendium, Przewodniczący Kapituły dr inż. Adam Olejnik przekazał Laureatce list z 

osobistymi gratulacjami. Z kolei Pani Agnieszka, w sesji inauguracyjnej została zobligowana 

do wygłoszenia referatu w zakresie problematyki, którą zajmuje się na co dzień, czyli 

hiperbarii tlenowej („Poziom objawów depresji i lęku u pacjentów z zespołem stopy 

cukrzycowej leczonych tlenem hiperbarycznym w Centrum Leczenia Oparzeń w 

Siemianowicach Śląskich”). 

Po oficjalnym otwarciu obrad Konferencji, z wykładem inauguracyjnym pt. 

„Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach wypadków nurkowych. Odpowiedzialność 

karna organizatora nurkowań” wystąpił prok. Adam Borzyszkowski z Prokuratury Okręgowej 

w Gdańsku, od niedawna pełniący obowiązki koordynatora Prokuratury w zakresie badania 

wypadków nurkowych. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy, które autor 

spotęgował udostępniając nieodpłatnie zainteresowanym zebrane w opracowaniu zwartym 

rozwinięcie tez, prezentowanych podczas naszej Konferencji (vide: Adam Borzyszkowski 

„Metodyka przeprowadzania czynności procesowych postępowania przygotowawczego w 

sprawach wypadków nurkowych”, Wyd. Totem, Gdańsk 2014). 

Z nie mniej entuzjastycznym przyjęciem spotykały się referaty, wygłaszane podczas 

kolejnych sesji XVII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki 

Hiperbarycznej, a przez 2 dni obrad wygłoszonych zostało przeszło czterdzieści 

interesujących referatów i doniesień naukowych, zebranych w 6 sesji. W roku bieżącym 



program, na który – tradycyjnie – złożyły się wiodące sesje tematyczne dotyczące medycyny i 

techniki hiperbarycznej, uzupełniły dwie sesje „varia”, o szerokiej formule prezentowanych 

przez autorów treści. Ta część naszej Konferencji Naukowej zdominowana została przez 

zespół młodych pracowników naukowych Politechniki Koszalińskiej, kierowanych przez 

Członka Zarządu PTMiTH, dr hab. Pawła Zarzyckiego, profesora PK, z cyklem prac 

poświęconych problemom monitoringu zanieczyszczeń ekosystemów wodnych. 

Zgodnie z obietnicą, złożoną na zakończenie Konferencji ubiegłorocznej (vide: referaty 

dr inż. Stanisława Poleszaka i dr med. Jarosława Krzyżaka), dalsze rozwinięcie znalazła 

problematyka wypadków nurkowych (Renata Klonowska i wsp. „Analiza wybranych 

wypadków nurkowych”). 

Jednak ze szczególnym aplauzem odbiorców spotkała się prezentacja wyników pracy naszego 

wieloletniego kolegi i aktywnego uczestnika kolejnych Konferencji Naukowych PTMiTH, 

dr inż. Michała Penkowskiego, reprezentującego Gdański Uniwersytet Medyczny, pt. 

„Pasywne urządzenie do komunikacji głosowej w środowisku wodnym”; przedmiotowe 

urządzenie uzyskało już ochronę patentową w świecie i rokuje na hit sprzedaży – co cieszy 

nas tym bardziej, że po raz pierwszy zostało zaprezentowane na szerszym forum właśnie 

podczas naszego dorocznego spotkania. 

Uwzględniając doświadczenia lat poprzednich, po raz kolejny zmieniono lokalizację 

czasową dorocznego zwyczajnego zebrania członków PTMiTH w programie Konferencji – 

tym razem na początek 2 dnia obrad; wydaje się, że tym razem Zarząd osiągnął w końcu 

założony cel, to jest zwiększenie frekwencji na zebraniu, przy równoczesnym braku kolizji 

czasowej z innymi punktami programu, co nas niezmiernie cieszy i co planujemy 

kontynuować w latach następnych. 

Kończąc, trudno nie wspomnieć o sponsorach Konferencji, bo bez Ich wkładu 

niemożliwe byłoby zorganizowanie i przeprowadzenie naszej Konferencji na praktycznie 

niezmienionym poziomie, pomimo redukcji wysokości (lub utraty) części dotacji 

instytucjonalnych (MNiSW) – a zatem raz jeszcze dziękuję w imieniu Towarzystwa naszym 

sponsorom: Ministerstwu Obrony Narodowej, Wojskowej Izbie Lekarskiej oraz firmom: Prof. 

Cosmetica Sp. z o.o., PBP FORKOS Sp. z o.o. i FROG Ośrodek Szkolenia Nurków 

Zawodowych.  
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