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W dniach 2 i 3 grudnia 2006 roku odbyła się doroczna konferencja naukowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. W konferencji udział
wzięło liczne grono Członków Towarzystwa oraz zaproszeni goście i sympatycy,
a także duże grono zainteresowanych problematyką medycyny i techniki nurkowej.
Obrady konferencji otworzył
Szef
Szkolenia
MW
RP
wiceadmirał Maciej Węglewski.
Program
konferencji
przewidywał szereg wystąpień
merytorycznych
oraz
prezentację
producentów
sprzętu
nurkowego
i
medycznego. Podobnie jak w
poprzednim roku na początku
konferencji Prezes PTMiTH dr
hab.
inż.
Ryszard
Kłos
przedstawił sprawozdanie z
rocznej działalności Zarządu.
Potem nastąpiło wręczenie
wyróżnień przyznanych przez
Towarzystwo w bieżącym roku.
Fot. 1. Prezes PTMiTH dr hab. inż. R. Kłos
Zgodnie z zasadami zawartymi
przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu
w uchwale Zarządu z dnia 24
w roku 2006 podczas inauguracji konferencji
października 2005 roku oraz na
wniosek Członków Towarzystwa przyznano wyróżnienia za osiągnięcia
w dziedzinie medycyny i techniki hiperbarycznej oraz za zasługi dla celów
realizowanych przez Towarzystwo. W roku 2006 nie przyznano Aktu Rekomendacji. Za
całokształt osiągnięć zawodowych w dziedzinie medycyny hiperbarycznej
Wyróżnieniem PTMiTH został uhonorowany Pan doc. dr hab. med. Romuald
Olszański, a za całokształt osiągnięć zawodowych w dziedzinie techniki
hiperbarycznej Pan dr inż. Stanisław Skrzyński. Natomiast za zasługi dla celów
Towarzystwa uhonorowana została Komisja Działalności Podwodnej PTTK.
Podczas tej konferencji Towarzystwo po raz pierwszy uhonorowało adeptów
hiperbarii, studentów aktywnie biorących udział w popularyzacji badań i żywo
zainteresowanych działalnością Towarzystwa. Pierwszymi laureatami wyróżnień za
studencką działalność publikacyjną w roku 2006 zostali studenci Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni. Bosm. pchor. Magdalena Kozłowska za publikacje dotyczące
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systemów pozycjonowania podwodnego oraz bosm. pchor. Przemysław Chrabąszcz
za szereg publikacji dotyczących konstrukcji i badania bezzałogowych pojazdów
podwodnych. Poniżej przedstawiono noty biograficzne wyróżnionych osób i instytucji.

kmdr rez. dr inż. Stanisław SKRZYŃSKI
Urodził się 25 lutego 1946 r. Służbę
wojskową na różnych stanowiskach oficerskich
w Marynarce Wojennej pełnił przez ponad 40
lat. W latach 1963 – 1974 w dywizjonie
Okrętów
Ratowniczych
na
stanowiskach
technicznych i ratowniczych. Po uzyskaniu
specjalności nurkowych w 1971 r. został
skierowany na kursy specjalistyczne do byłego
ZSRR, związane z techniką ratownictwa
podwodnego. W tym czasie jako jeden
z pierwszych ludzi w Polsce opanował technikę
nurkowań głębokowodnych, czego wyrazem było
nurkowanie na głębokość 100m. Brał aktywny
udział we wdrażaniu kompleksów nurkowych dla
nowych okrętów ratowniczych. W latach 1976 –
1986 pełni obowiązki specjalisty d/s nurkowych w Szefostwie Ratownictwa Morskiego
MW. W 1986 roku przechodzi na stanowisko naukowo-badawcze do Akademii
Marynarki Wojennej, a w 1991 roku zostaje Kierownikiem Zakładu Sprzętu Nurkowego
i Technologii Prac Podwodnych (obecnie Zakład Technologii Nurkowania i Prac
Podwodnych). Na powyższym stanowisku pozostaje do 2004 roku, kiedy to odchodzi
do rezerwy. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Technologii Nurkowania i Prac
Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Komandor Stanisław Skrzyński
w
czasie
swojej
wieloletniej
działalności zawodowej stał się
wychowawcą
wielu
pokoleń
specjalistów
z
zakresu
prac
podwodnych. Organizował i prowadził
liczne kursy specjalistyczne z zakresu
nurkowania,
technologii
prac
podwodnych i ratownictwa morskiego
dla specjalistów MW RP oraz różnych
przedsiębiorstw
gospodarki
narodowej. Wykształcił szerokie grono
inżynierów,
kierowników
prac
podwodnych i nurków. Jako Kierownik
Zakładu
Sprzętu
Nurkowego
Fot. 2. dr inż. Stanisław Skrzyński odbiera
i Technologii Prac Podwodnych
Wyróżnienie PTMiTH za całokształt osiągnięć
inicjował oraz prowadził szereg
w dziedzinie techniki hiperbarycznej.
nowatorskich programów badawczych
w zakresie nowych technologii nurkowania, sprzętu nurkowego i prac podwodnych.
Ściśle współpracował z przemysłem stoczniowym przy opracowaniu i produkcji techniki
nurkowej tak dla celów gospodarki jak i obronności. Był kierownikiem prób zdawczych
wszystkich krajowych systemów nurkowania. W 1995 i 1997 r. przygotował i kierował
polską ekipą nurkową przy pracach podwodnych na polskim szelfie Morza Bałtyckiego dla
zabezpieczenia, których wykonano w kraju po raz pierwszy 7 operacyjnych nurkowań
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saturowanych na głębokości 80 m, o łącznym czasie trwania ponad 150 dni. Brał
również udział w opracowywaniu aktów normatywnych dotyczących problematyki
nurkowania na szczeblu krajowym. Działalność ta obejmowała opracowanie przepisów
nurkowych, tabel dekompresyjnych oraz polskich norm dotyczących sprzętu
nurkowego. Propagował nurkowanie w środowisku cywilnym organizując i prowadząc
obozy dla młodzieży, wspomagał i współpracował z instytucjami zajmującymi się
nurkowaniem, profesjonalnie i sportowo. Inicjator współpracy międzynarodowej
Akademii Marynarki Wojennej z zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi
się problematyką prac podwodnych (Kanada, Ukraina). Autor i współautor wielu
publikacji naukowych i popularnonaukowych obejmujących problematykę nurkowania,
sprzętu nurkowego, ratownictwa okrętów podwodnych i technologii prac podwodnych.
Opracowanie: Redakcja na podstawie materiałów dostarczonych przez p. St. Skrzyńskiego

kmdr rez. doc. dr hab. n. med. Romuald OLSZAŃSKI
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii
Medycznej. Jest specjalistą II st. w zakresie: medycyny
morskiej i tropikalnej, II st. w dermatologii i wenerologii, II st.
w alergologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał
w roku 1988 na podstawie pracy: „Wpływ powietrznych
ekspozycji hiperbarycznych na funkcję krwinek płytkowych u
nurków”. Doktora habilitowanego nauk medycznych w roku
2004 na podstawie dorobku i rozprawy: „Ocena
bezpieczeństwa nurków w warunkach hiperbarii na podstawie
opracowanych procedur dekompresyjnych”. W latach 1976 1982 lekarz ambulatorium i st. wykładowca w Ośrodku
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni; posiada klasę
mistrzowską nurka. W latach 1983 - 1999 adiunkt, od 2000 roku kierownik Zakładu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowej Akademii Medycznej, od 2003 roku
kierownik tego Zakładu. Który w tym czasie organizacyjnie włączony jest do
Wojskowego Instytutu Medycznego w
Warszawie. Kierownik 22 specjalizacji
z
zakresu
medycyny
morskiej
i tropikalnej. Autor pionierskich badań
w zakresie oceny bezpieczeństwa
nurkowania, weryfikacji i opracowania
nowych tabel dekompresyjnych na
podstawie wybranych parametrów
hemostazy.
Redaktor
naukowy
i współautor podręczników z zakresu
medycyny morskiej i tropikalnej:
„Problemy medycyny i techniki
nurkowej” 1997, „ABC zdrowia nurka”
2002,
„Sanitarno-higieniczne
i
przeciwepidemiczne
podstawy
Fot. 3. doc. dr hab. n. med. Romuald Olszański
organizacji zabezpieczenia wojsk
odbiera Wyróżnienie PTMiTH za całokształt
w klimacie tropikalnym” 2004, „Ocena
osiągnięć w dziedzinie medycyny hiperbarycznej
zagrożenia chorobą dekompresyjną
u nurków” 2006, Zarys medycyny tropikalnej” 2006. Autor rozdziałów w książkach:
„Leczenie hiperbarią tlenową” (red. K. Ulewicz 1989), „Choroby alergiczne i zawodowe
skóry” (red. H. Szarmach 1993), „High Pressure Biology and Medicine” (red. P.
Bennett, I. Demchenko, R. Marquis 1998), „Advances in high pressure bioscience and
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biotechnology” (red. H. Ludwig 1999), „Służba zdrowia w misjach pokojowych (red. B.
Kierznikowicz, J.Knap 2001), „Medycyna wypadków w transporcie” (red. Klukowski K.
2005), „Medycyna sportowa” (red. A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak 2005). Członek wielu
towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych m.in.: European Undersea and
Baromedical Society, Undersea and Hyperbaric Medicine Society. V-ce prezes
Polskiego Towarzystwa
Medycyny
i
Techniki
Hiperbarycznej,
zastępca
przewodniczącego Komisji Medycyny Morskiej i Tropikalnej PAN (oddział w Gdańsku),
członek podgrupy roboczej ds. medycyny podwodnej NATO w Brukseli, naczelny
specjalista WP w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej oraz medycyny transportu,
sekretarz „Rocznika Służby Zdrowia Marynarki Wojennej”, organizator corocznych
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny medycyny
i techniki nurkowej (od roku 1994).
Opracowanie: Redakcja na podstawie materiałów dostarczonych przez p. R. Olszańskiego

Komisja Działalności Podwodnej PTTK
KDP PTTK powstała pod koniec 1956 r. jako Komisja Turystyki Podwodnej przy
Zarządzie Głównym PTTK, celem powołania takiej komórki w obrębie PTTK była
koordynacja działalności powstających w kraju klubów nurkowych. Wprawdzie w tym
czasie istniały w PTTK tylko dwa kluby - Warszawski Klub Płetwonurków i Poznański
Klub Podwodny "Akwanauta" - ale
zanosiło się na powstanie w
najbliższym czasie następnych. W
skład pierwszego zarządu Komisji
weszli:
Antoni
Beill
(przewodniczący),
Andrzej
Zinserling (wiceprzewodniczący),
Tadeusz Kołacin (członek), Anna
Szarska
–
Staniszewska
(sekretarz).
Od
kongresu
założycielskiego w Monaco w 1959
roku KDP PTTK jest członkiem
założycielem CAMS.
Obecnie
do
zakresu
działania
Komisji
należą
zagadnienia związane z realizacją
Fot. 4. Pan Wiesław Wachowski Przewodniczący
celów
i zadań PTTK w dziedzinie
KDP PTTK odbiera Wyróżnienie PTMiTH
działalności podwodnej, a w
szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki
w tej dziedzinie i koordynacja działalności klubów płetwonurków w Oddziałach PTTK.
Statutowe zadania wypełniane są przez KDP poprzez nadzór nad przestrzeganiem
zasad bezpieczeństwa, koordynację podwodnej działalności turystycznej i szkoleniowej
w klubach i centrach nurkowych zarejestrowanych i afiliowanych w KDP PTTK,
opracowywanie i unifikacja programów szkolenia, organizacja centralnych szkoleń
instruktorskich, nadawanie uprawnień, certyfikatów międzynarodowych, propagowanie
działalności podwodnej i reprezentowanie kraju w międzynarodowych organizacjach
płetwonurkowych. KDP PTTK jest jedynym w Polsce członkiem Komitetu
Technicznego Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej CMAS organizacji
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zrzeszającej 104 narodowe federacje oraz liczne stowarzyszenia i organizacje nurkowe
z całego Świata. W ramach Komisji zrzeszonych jest w Polsce i za granicą ponad 230
klubów płetwonurków, centrów nurkowych oraz innych jednostek amatorsko
i zawodowo zajmujących się swobodnym nurkowaniem. W klubach płetwonurków
i centrach nurkowych pracuje aktualnie ponad 370 zawodowych instruktorów
płetwonurkowania KDP/CMAS i ponad 100 certyfikowanych Lekarzy Klubowych KDP
specjalizujących się w badaniu płetwonurków. W Polsce i za granicą wyszkolono dotąd
w systemie KDP/CMAS ponad 20.000 płetwonurków. Szkolenia są prowadzone na
wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami
państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa
CMAS, a absolwenci tych kursów szkoleniowych otrzymują Międzynarodowe
Certyfikaty Wyszkolenia KDP/CMAS -dokumenty uznawane w bazach i klubach
nurkowych całego Świata. KDP PTTK współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Medycyny
Hiperbarycznej IMMiT w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią
Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Państwową Strażą Pożarną oraz Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Aktualny skład Komisji przedstawia się następująco:
Prezydium:
Wiesław Wachowski - Przewodniczący
Stanisław Chomentowski - Wiceprzewodniczący d/s Szkoleniowych
Krzysztof Kuszewski - Wiceprzewodniczący d/s Medycznych
Grzegorz Czernek – Sekretarz
Członkowie Komisji:
Marcin Dąbrowski, Michał Górny, Jacek Piechocki, Błażej Pruski, Witold
Skrodzki
Zespól Doradczy:
Jerzy Chomik, Tadeusz Masztalerz, Jarosław Samsel, Grzegorz Zieleniec
Biuro Komisji:
Iwona Miodek
Opracowanie: Redakcja na podstawie strony internetowej KDP PTTK

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i jednocześnie przypominamy,
że w myśl zasad zawartych w uchwale z dnia 24.10.05 roku Wyróżnienia Towarzystwa
przyznawane są przez Zarząd na wniosek co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
Wniosek o nadanie wyróżnienia w formie pisemnej powinien wpłynąć do Zarządu
Towarzystwa nie później niż do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.
Wniosek powinien zawierać dane osoby przewidzianej do wyróżnienia oraz
uzasadnienie. Wyróżnienie otrzymuje autor, zespół autorski lub instytucja wymieniona
we wniosku.
W przypadku Aktu Rekomendacji jest on nadawany osobie prawnej lub
instytucji posiadającej udokumentowane osiągnięcia technologiczne, techniczne,
organizacyjne lub przemysłowe dotyczące medycyny i techniki hiperbarycznej.
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Wniosek o nadanie Aktu powinien wpłynąć do Zarządu nie później niż do dnia 15
listopada danego roku kalendarzowego. Powyższy wniosek powinien zawierać:
- nazwę i adres osoby prawnej lub instytucji zgłaszanej do rekomendacji,
- nazwę produktu/rozwiązania zgłaszanego do rekomendacji,
- dokumenty potwierdzające wysoką jakość produktu/rozwiązania
zgłaszanego do rekomendacji.
Poniżej przedstawiamy streszczenia wybranych referatów wygłoszonych
podczas VIII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej.
Autor referatu:
Bodziak Anna
Tytuł referatu:
POSZUKIWANIE ZWŁOK W STARORZECZACH SZTUCZNYCH JEZIOR
ZAPOROWYCH – ASPEKTY WYBRANE
Jezioro Solińskie jest jednym z najważniejszych zbiorników retencyjnych w Polsce.
W 1968 roku wybudowano zaporę z Solinie – Zabrodziu spiętrzającą wody Sanu
i Solinki a mówiąc ściślej zapora w Solinie przegrodziła dolinę rzeki San. Wysokość jej
wynosi 81,8m co sprawia, że jest to najwyższa zapora w Polsce a w wyniku spiętrzenia
wody powstało największe sztuczne jezioro w Polsce o powierzchni 2200 ha.
Zbiornik Soliński jest klasycznym sztucznym jeziorem zaporowym, powstałym
w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Charakterystyka jeziora
wydaje się być więc punktem wyjściowym przy rozpoczęciu poszukiwania zwłok.
Przede wszystkim niezbędne jest uzyskanie, jeżeli jest to oczywiście możliwe, map
batymetrycznych danego zbiornika. Na tego typu mapach izolinie-izobaty łączą punkty
o tej samej głębokości ale również widoczna jest topografia dna a w szczególności
występowanie i układ starorzeczy cieków wodnych, co ważniejsze oprócz samego
koryta rzeki, może być również widoczna dolina rzeczna. Definicja starorzecza
w hydrologii jest związana przede wszystkim z fragmentem byłego koryta rzeki
odciętego wałem przykorytowym od obecnego nurtu, definicja ta jest również związana
z występowaniem na dnie sztucznych jezior zaporowych tzw. „ starych koryt”.
Należy pamiętać, że przed budową zapory wodnej w korycie płynęła regularna
rzeka o określonym nurcie, dopiero wyniku zatamowania wód rzecznych powstało
jezioro, koryto rzeki, w starorzeczu jest więc głębsze gdyż w pierwotnym reżimie cieku
wodnego zostało ono wyżłobione przez erozję rzeczną. W przypadku prób pomiaru
głębokości koryto rzeki będzie najczęściej ujawniało się największą głębokością na
określonym odcinku pomiarowym. Jest to bezpośrednio związane z tym , że koryto jest
najniższą częścią doliny, które znajduje się w obrębie jej dna. Jeśli rzeka ma silny nurt,
następuje erozja denna, jeżeli słaby - akumulacja niesionego materiału, a jeśli rzeka
„meandruje ”, dochodzi do erozji bocznej. Najczęściej zapory wodne powstają
w terenach górskich, przede wszystkim dlatego, że koszt budowy zapory w „węższym”
korycie jest niższy, dlatego też w przypadku „starych koryt” w sztucznych jeziorach
zaporowych mamy do czynienia najczęściej z głębokimi korytami wyżłobionymi przez
silny nurt rzeki górskiej (erozja denna).
Koryto należy do fragmentu łożyska rzeki, które jest z kolei częścią dna doliny
rzecznej, do którego należy również teras rzeczny zalewowy. Łożysko zajmowane jest
przez wodę w czasie wysokich stanów wody (wezbranie, powódź) ponadto ciągle się
zmienia , na skutek meandrowania, przemieszczania osadów, podcinania progów
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i powodzi. W części potoków górskich łożysko jest praktycznie tożsame z korytem. Tak
ukształtowana więc pierwotna dolina rzeczna już na wstępie sugeruje zróżnicowaną
topografię dna w miejscu występowania „ starych koryt” rzeki w sztucznych jeziorach
zaporowych.
Autor referatu:
Hoppe Adam
Tytuł referatu:
WYŻSZA SZKOŁA MORSKA W SZCZECINIE – SPECJALNOŚĆ RATOWNICTWO

W roku akademickim 2000/2001 rozpoczął studia pierwszy rocznik specjalności
Ratownictwo w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Obecnie już siódmy raz
studenci I roku tej specjalności składają ślubowanie i otrzymują indeksy – tym razem
już nie WSM, ale Akademii Morskiej w Szczecinie.
Specjalność Ratownictwo jest wykładana na kierunku Nawigacja na wydziale
Nawigacyjnym. Utworzenie tej nowej specjalności związane było z dużą pracą zanim
jeszcze pierwsi kandydaci mogli rozpocząć całą procedurę związaną
z zakwalifikowaniem na studia. Głównymi inicjatorami i siłą napędową tych prac byli
ówczesny dyrektor instytutu nawigacji morskiej dr inż. kpt. ż. w. Zbigniew Ferlas
i prodziekan wydziału Nawigacyjnego mgr inż. st. of. pokł. Barbara Kwiecińska.
Kierowali oni pracami całego zespołu ludzi przygotowujących programy nauczania dla
poszczególnych przedmiotów i organizujących praktyki dla studentów nowej
specjalności. Cała procedura zatwierdzania programu wymagała akceptacji Rady
Wydziału, Senatu Uczelni, Rektora a także zgody ze strony Ministerstwa Transportu i
Gospodarki Morskiej.
Ideą, która przyświecała utworzeniu nowej specjalności było wykształcenie
absolwenta, którego wiedza i umiejętności byłyby oparte na solidnych podstawach,
jakie otrzymuje inżynier nawigator zgodnie z wymaganiami IMO (International Maritime
Organization) a zarazem rozszerzone o szereg interdyscyplinarnych zagadnień
z zakresu psychologii, logistyki, medycyny ratunkowej, pożarnictwa, ekologii i poparte
odpowiednimi praktykami w tym min. z zakresu nurkowania. Co warto podkreślić,
„ratownictwo” nie miało być ograniczone do zagadnień stricte morskich, ale
rozszerzone o działania i procedury (w tym prawodawstwo) obowiązujące na lądzie.
Chodziło o to, by zarówno dalszy etap kształcenia do stopnia magistra, jak i docelowo
praca zawodowa, jakkolwiek na pewno mocno preferująca szeroko pojętą gospodarkę
morską, nie była do niej ograniczona.
Dla znawców tematu i pomysłodawców od samego początku było jasne, że celem
nie jest stworzenie specjalistów, którzy ofert pracy będą szukać tylko w polskim SAR’e
(dawnym PRO) ale będą mogli pracować u armatorów na całym świecie. Już teraz
można powiedzieć, że pomimo krótkiego okresu od momentu opuszczenia murów
akademii przez I rocznik znajdują oni zatrudnienie jako oficerowie na jednostkach
ratowniczych przy platformach wiertniczych na morzu północnym, czy
supernowoczesnych chemikaliowcach.
Trudno tu przedstawiać cały program studiów ze szczegółami, tym bardziej, że
podlega on ciągłym zmianom. Nie ma, co ukrywać, że studia te są - podobnie jak inne
kierunki tzw. „pływające”- stosunkowo kosztowne i uczelnia dąży do obniżenia
kosztów, co nie zawsze idzie w parze z racjonalnością jak chodzi o program nauczania
i praktyk.
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Należy rozpocząć od tego, że kandydaci na specjalność ratownictwo oprócz
standardowej procedury kwalifikacyjnej, czyli badań lekarskich i konkursu świadectw,
przechodzą jeszcze test sprawności fizycznej. Składa się on z dwóch części – na
basenie gdzie jest pływanie na czas (100m) i pływanie pod wodą na bezdechu (25m ze
zbieraniem przyborów) oraz na Ośrodku Szkolenia Ratownictwa Morskiego AM.
Przeprowadzany jest tam sprawnościowy tor przeszkód (bieg, przewroty, siłowe
przejście po linie, przeskoki itp.), test na klaustrofobię – w tzw. komorze dymowej oraz
prosty sprawdzian równowagi. Punkty uzyskane na teście sprawności fizycznej są
dodawane do tych za świadectwo maturalne i w ten sposób uzyskuje się kolejność
kwalifikacji. Dostaje się pierwszych 32 kandydatów. Co warte podkreślenia, na tę
specjalność dostają się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Pierwszą praktyką, jaką
odbywają studenci jest obóz kondycyjny w górach w warunkach zimowych. Rokrocznie
odbywa się on na Hali Szrenickiej w Karkonoszach. Przez tydzień czasu odbywają się
zajęcia terenowe, jazda na nartach i prezentowana jest praca ratowników górskich.
Kolejna praktyka to pod koniec II semestru, rejs statkiem szkolno-badawczym
NAWIGATOR XXI. W ciągu dwóch tygodni przyszli oficerowie poznają kulisy
funkcjonowania statku od maszynowni poprzez kambuz aż po mostek.
Latem po pierwszym roku studiów kolejna praktyka morska – na promach oraz
tygodniowa praktyka z zakresu płetwonurkowania i ratownictwa wodnego. Tu warto
powiedzieć, że program wychowania fizycznego jest rozszerzony w stosunku do
standardowego. Na I roku studiów doskonalona jest technika pływania i nauczane
podstawy ratownictwa wodnego – poziom młodszego ratownika WOPR. Dzięki temu
nad jeziorem oprócz szkolenia na stopień podstawowy płetwonurka (P1), prowadzone
jest szkolenie w warunkach „bojowych” z ratownictwa. W trakcie roku akademickiego
w ramach uczelnianego klubu AZS studenci odbywali część nurkowań stażowych,
reszta przed kolejnym szkoleniem na stopień średni które było realizowane po II roku
studiów. Niestety ze względu na cięcia finansowe władze uczelni zlikwidowały tą
praktykę. Obecnie studenci sami opłacają szkolenie (jest ono dobrowolne) i stopień
średni uzyskują w ramach obozu AZS. Tu warto podkreślić, że program obozu jest
rozszerzony w stosunku do obowiązkowych tematów o nurkowanie w suchym
skafandrze. Także wymagania stawiane uczestnikom szkolenia są nieco inne niż na
każdym zwykłym szkoleniu. Nieco większa dyscyplina, a przede wszystkim to sami
kandydaci na stopień P2 są odpowiedzialni za organizację nurkowań – zbiórka,
przygotowanie sprzętu podział na grupy, chronometrarz itp.. Spowodowane jest to tym,
że na III roku Ratownictwo ma zaplanowany cały szereg praktyk w tym jako pierwszą w lutym - miesięczny rejs Nawigatorem XXI. W trakcie rejsu realizowany jest ostatni
etap szkolenia z nurkowania, praktycznie najważniejszy dla studentów.
Przeprowadzany jest najpierw pokaz a następnie już samodzielnie tylko pod nadzorem
instruktorów jest organizowane i realizowane nurkowanie zgodnie z wymogami
nurkowań zawodowych. Do nurkowań wykorzystywany jest sprzęt firmy Drager
a przede wszystkim hełmy nurkowe Superlite SL 17 oraz maska KMB 18 Heliox firmy
Kirby Morgan. Powietrze jest podawane wężami z pokładu i cały czas zapewniona jest
łączność z nurkiem. Tu największy wkład pracy i sprzętu wnosi Adam Hoppe
a pomagają mu Rafał Sławiński i Jakub Chuta. Co warte podkreślenia jest to (niestety)
praca za symboliczną złotówkę (prawie dosłownie). W tym miejscu warto podkreślić, że
celem tych szkoleń nie jest wyszkolenie nurka zawodowego, ale pokazanie jak złożone
i trudne jest wykonywanie pracy pod wodą. Czego można oczekiwać i czego wymagać
od ekipy nurkowej pojawiającej się na pokładzie. Wszystkie służby ratownictwa
morskiego mają w swoich kadrach nurków i przyszły Kapitan czy Oficer odpowiadając
za to, co dzieje się na statku musi znać specyfikę pracy nurka i związane z tym
ograniczenia od podszewki. Musi zdawać sobie sprawę, że ekipa nurkowa jakkolwiek
zgrana i o dużym stopniu samodzielności bez współpracy z załogą będzie mocno
ograniczona. Nawet tak prozaiczne czynności jak wejście i wyjście nurka zwody
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wymagają współpracy i zgrania zwłaszcza w warunkach morskich, gdy np. przychodzi
załamanie pogody. Opuszczanie i podnoszenie nurka w klatce jak ma to miejsce
podczas ćwiczeń na Nawigatorze XXI upraszcza całą procedurę niekiedy w ogóle
czyniąc ją wykonalną, ale bez zgodnej pracy całej ekipy nurkującej i załogi byłoby
równie nieskuteczne i ryzykowne co bez użycia sprzętu.
Studenci specjalności Ratownictwo nie muszą być nurkami zawodowymi, ale
niektórzy z nich decydują się na samodzielne zrobienie kursów związanych
z nurkowaniem zawodowym. Z pewnością tylko nieliczni z nich ewentualnie podejmą
pracę pod wodą. Rozmawiając z tymi, którzy już pracują zawodowo jako oficerowie
bądź jeszcze marynarze (wymóg odpowiedniej praktyki morskiej do dyplomu oficera)
kilkoro prawdopodobnie będzie szkoliło się dalej w Aberdeen w Anglii by od razu mieć
dostęp do rynku międzynarodowego prac podwodnych i ratownictwa morskiego.
Autor referatu:
Narewski Marek
Tytuł referatu:
WYBRANE ASPEKTY WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ ZDALNIE
STEROWANYCH DO CZYSZCZENIA POD WODĄ KADŁUBÓW STATKÓW
Wszystkie konstrukcje pływające w tym kadłuby statków i okrętów są miejscem,
gdzie występuje osiedlanie się organizmów morskich. Organizmy, które porastające
kadłub są powodem zwiększenia oporów i w konsekwencji zwiększenia zużycia paliwa
w czasie żeglugi. Innymi negatywnymi zjawiskami jest zwiększona emisja
zanieczyszczeń stałych i gazowych. Przeciwdziałanie tym zjawiskom polega na
czyszczeniu kadłuba metodami mechanicznymi w czasie dokowania i malowaniu
odpowiednim zestawem farb przeciw porostowych. Od szeregu lat czynione są
starania nad opracowaniem urządzeń zdalnie sterowanych, które mogłyby wykonywać
czyszczenie kadłuba z porostów pod wodą bez konieczności dokowania. Zadanie
opracowana urządzenia, które operacje czyszczenia wykonywałoby bez uszkodzenia
powłoki malarskiej nie jest zadaniem łatwym. Opublikowane informacje na temat
zbudowanych prototypów robotów pokazują, że jest to jeszcze zadanie kosztowne
i trudne do realizacji w praktyce. Aktualnie w UE realizowany jest projekt budowy
robota przeznaczonego do czyszczenia kadłubów o akronimie HISMAR. Jednym
z celów projektu jest obniżenie kosztów budowy tego typu urządzeń oraz uzyskanie
wysokiej wydajności czyszczenia.
Autor referatu:
Kołacz Włodzimierz
Tytuł referatu:
RESUSCYTACJA ODDECHOWA W WODZIE – wstęp do dyskusji
Jednym z ważniejszych elementów udanej nurkowej akcji ratowniczej jest możliwie
jak najszybsze udzielenie oddechu poszkodowanemu. Jedynej czynności
resuscytacyjnej jaką możemy przeprowadzić w wodzie. Do tej pory istniejące,
akceptowane procedury są trudne zwłaszcza dla początkujących nurków a i dla
zaawansowanych także przysparzają sporo trudności. Dlatego należy się zastanowić
czy jest możliwe wprowadzenie stosunkowo prostej metody resuscytacji za pomocą
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wtłaczania powietrza automatem oddechowym. Sprawa wcale nie jest tak prosta
i jednoznaczna, mimo iż od dawna słyszymy o takiej możliwości. Słyszymy ale nie
znamy dokładnych danych dotyczących skuteczności takiego działania. Przy
rozpatrywaniu tego problemu pojawia się więcej pytań niż sprawdzonych odpowiedzi.
Dyskusja, jaką zamierzam zapoczątkować ma na celu zwrócenie uwagi na
dość marginalny, ale istniejący problem do rozwiązania przez kompetentne osoby. Być
może efektem będą kompleksowe badania problemu z wyznaczeniem standardów
resuscytacji oddechowej w wodzie za pomocą automatu oddechowego.
W roku 2006 Konferencja Towarzystwa została zorganizowana przez Komitet
Naukowy i Organizacyjny w następującym składzie:
prof. dr hab. med. Jan Błaszczyk,
prof. dr hab. med. Andrzej Buczyński,
prof. dr hab. med. Krzysztof Chomiczewski,
prof. dr hab. med. Kazimierz Dęba,
dr med. Marian Dójczyński,
prof. dr hab. med. Władysław Harmata,
doc. dr hab. med. Marek Janiak,
prof. dr hab. med. Zbigniew Jethon,
prof. dr hab. med. Józef Kędziora,
dr hab. inż. Ryszard Kłos,
dr med. Maciej Konarski,
prof. dr hab. med. Wojciech Kozłowski,
dr hab. med. Joanna Łaszczyńska,
dr inż. Adam Olejnik,
doc. dr hab. med. Romuald Olszański,
prof. dr hab. med. Andrzej Paradowski,
dr med. Piotr Siermontowski

Fot. 5. Obrady plenarne VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej w Sopocie w roku 2006. Na pierwszym planie p. Janusz Janczukowicz
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