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VII  KONFERENCJA   
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY I  TECHNIKI  

H IPERBARYCZNEJ   
SOPOT 16  –  17 .  12 .  2006  ROK  

 
 
 W dniach 16 i 17 grudnia 2005 roku odbyła się doroczna konferencja naukowa 
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Tym razem po raz 
pierwszy zorganizowana w WDW Sopot. 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. Początek konferencji przebiegał nietypowo, gdyż na wstępie 
Prezes dr inż. Ryszard Kłos przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu. 
Potem nastąpiło wręczenie wyróżnień i aktu rekomendacji.  

Zarząd PTMiTH na posiedzeniu w październiku 2005 roku podjął uchwały 
odnośnie ustanowienia dwóch rodzajów wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
medycyny i techniki hiperbarycznej oraz za zasługi dla celów realizowanych przez 
Towarzystwo. Ponadto, na podstawie §6 pkt. 3, 7 i 9 Statutu Towarzystwa ustanowiono 
wyróżnienie specjalne w postaci aktu rekomendacji. Powyższe wyróżnienie jest 
przyznawane za szczególne osiągnięcia technologiczne, techniczne, organizacyjne  
i przemysłowe dotyczące medycyny i techniki hiperbarycznej.  

W roku 2005 za całokształt osiągnięć zawodowych w dziedzinie medycyny 
hiperbarycznej Wyróżnieniem PTMiTH został uhonorowany Pan prof. dr hab. n. med. 
Tadeusz Doboszyński, a za całokształt osiągnięć zawodowych w dziedzinie techniki 
hiperbarycznej Pan Antoni Dębski. 

 

Rys. 1. Pan Antoni Dębski przemawia po otrzymaniu Wyróżnienia PTMiTH. 
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Natomiast za zasługi dla celów Towarzystwa oraz wspieranie jego działalności 
uhonorowani zostali Pan Wiceadmirał Maciej Węglewski oraz pierwszy Prezes 
PTMiTH Pan dr n. med. Jarosław Krzyżak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Wyróżnieni za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki 
Hiperbarycznej: (z lewej) Wiceadmirał Maciej Węglewski odbiera nagrodę z rąk 
Prezesa dr inż. R. Kłosa, (z prawej) dr n. med. Jarosław Krzyżak przemawia po 
otrzymaniu Wyróżnienia.  
 
W przypadku Aktu Rekomendacji, w roku 2005 tym wyróżnieniem została 
uhonorowana firma Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za oferowanie 
na polskim rynku wysokiej jakości tlenu medycznego, który znajduje szerokie 
zastosowanie w nurkowaniu. Chyba żadnemu z nurków, techników hiperbarycznych 
oraz fizjopatologów nurkowania nie należy udowadniać celowości i zbawiennych 
efektów stosowania pierwszej pomocy tlenowej, a Linde Gaz Polska jest największym 
dystrybutorem tlenu medycznego w kraju i oferuje gaz o bardzo wysokiej jakości.  
 

 
Rys. 3. Przedstawiciel firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Pan Wiktor Adamczewski po 
odebraniu nagrody PTMiTH.  
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Szczegółowe zasady i tryb przyznawania powyższych wyróżnień i aktu są zawarte  
w Uchwale Zarządu z dnia 24 października 2005 roku (całość opublikowana w PHR 4 
(13) 2005r str. 89 – 92) 
 
Poniżej przedstawiono notki biograficzne wyróżnionych osób. 
 

PROF. DR HAB. N. MED. TADEUSZ DOBOSZYŃSKI 

 

Urodził się 24.02. 1927 roku w Lublinie, gdzie rozpoczyna naukę. W okresie 
okupacji walczy w szeregach Armii Krajowej. W 1945 roku zdaje maturę i rozpoczyna 
studia na Uniwersytecie Curie Skłodowskiej w Lublinie, które kończy w 1949 roku.  
W 1950 roku zostaje powołany do zawodowej służby wojskowej. Początkowo pracuje 
w Laboratorium San.- Hig. Marynarki Wojennej w Gdyni, a od 1961 roku na stanowisku 
Kierownika Zakładu Medycyny Podwodnej w Katedrze Medycyny Morskiej WAM. W 
1961 roku uzyskuje stopień naukowy doktora a w 1970 doktora habilitowanego. Tytuł 
naukowy profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 1987 roku. W okresie pracy w 
Katedrze Jego zainteresowania zostały ukierunkowane na tematykę związaną z 
problemami medycyny podwodnej tj. wpływem na ustrój człowieka, środowiska 
gazowego w warunkach podwyższonego ciśnienia. Pionierskie doświadczenia w tym 
zakresie były prowadzone zarówno na zwierzętach doświadczalnych jak i podczas 
eksperymentalnych nurkowań w komorach hiperbarycznych. Do ważniejszych badań 
należy zaliczyć, opracowanie układu do podawania tlenu w komorze ciśnieniowej, 
eliminującego ryzyko wybuchu pożaru. Wbudowanie go w system komory umożliwiło 
stosowanie tlenowej rekompresji leczniczej oraz eliminowanie osób nadwrażliwych na 
ośrodkową postać zatrucia tlenowego metodą „ testu tolerancji tlenowej „ W 1975 roku 
Profesor rozpoczął badania dotyczące nurkowań saturowanych. Początkowo były one 
oparte o habitaty i dzwony Stoczni Szczecińskiej, a następnie o bazę nurkową 
Marynarki Wojennej. Były to pierwsze tego typu nurkowania w Kraju i nieliczne w 
Europie. Kierował on ponadto zespołem, który rozwiązał problem kwalifikowania 
kandydatów do nurkowań specjalnych oraz problem zasad przeprowadzania 
dekompresji i rekompresji leczniczej po długotrwałych pobytach w hiperbarycznej 
atmosferze powietrznej. W omawianym programie stosowany profil dekompresji okazał 
się bardziej uzasadniony fizjologicznie, [zero powikłań], aniżeli profile w dwóch 
porównywalnych programach amerykańskich, w których ilość powikłań sięgała niekiedy 
20%. Ponadto zainicjował On badania nad opracowaniem modelu i zasad dekompresji 
leczniczej dla nurkowań saturowanych przy użyciu powietrza i nitroksu. W oparciu o 
zweryfikowane założenia koncepcji Profesora opracowano w Marynarce Wojennej 
system nurkowań saturowanych z głębokości szelfu Bałtyckiego oraz w formie 
nowoczesnej instrukcji „Zasady zabezpieczenia medycznego nurków”. 

Kmdr prof. T. Doboszyński jest człowiekiem nauki wielkiego formatu. Jest 
autorem lub współautorem wielu podręczników m.in. „Zarysu Fizjopatologii 
Nurkowania” i „Podstaw Terapii Hiparbarycznej” oraz ponad 120 prac drukowanych w 
Kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu nagród naukowych w tym Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki, Ministra Obrony Narodowej oraz Rektorów Wojskowej Akademii 
Medycznej i Akademii Marynarki Wojennej. Pozornie surowy zawsze otwarty i życzliwy 
dla młodzieży dydaktyk i wychowawca. W życiu pozazawodowym znawca literatury 
faktu i historii drugiej wojny światowej. Wielokrotny reprezentant WP w sportach 
zimowych. Od wielu lat z powodzeniem uprawia sport jeździecki. Jest Odznaczony 
Złotą Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego.  

Oprac. Kazimierz Dęga 
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ANTONI DĘBSKI 
Urodził się w 1935 roku. Oficer mechanik II klasy 

Marynarki Handlowej starszy nurek i nurek doświadczalny, 
batynauta. Legenda polskiej i światowej batynautyki. Przez 
wielu uznawany za polskiego J.Y. Cousteau. Wraz z grupą 
entuzjastów z Klubu Płetwonurków „Meduza” przy Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, zbudował pierwszy polski batyskaf 
„Meduza I” w którym zrealizował pierwsze w Polsce 
nurkowanie saturowane. W 1968 roku w batyskafie „Meduza 
II” wraz z Jerzym Kulińskim i Bogdanem Bełdowskim 
zrealizował siedmiodniową ekspozycję na głębokości 26 
metrów, podczas której nurkowie wykonywali pracę na wraku 
na głębokościach dochodzących do 54 metrów. Były to 
eksperymenty dłuższe i głębsze niż ekspozycje realizowane 
przez J.Y. Cousteau w latach sześćdziesiątych XX w. Jego 

dokonania są imponujące, umieściły Polskę w czołówce krajów rozwijających 
batynautykę i nurkowania saturowane. Jego praca zasługuje na uznanie tym bardziej, 
że w ówczesnej dobie musiał borykać się z wieloma trudnościami, brakami funduszy 
oraz wsparcia różnych instytucji naukowych, które często trudno było mu przekonać do 
swoich idei i koncepcji. A jednak mimo tych przeciwności, kłopotów, zawsze udawało 
mu się zgromadzić grono zapaleńców i zwolenników, z którymi realizował swoje 
pomysły. Jego późniejsze dzieła to batyskaf „Delfin I”, „Delfin II”. W 1975 roku dla 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi zaprojektował batyskaf „Geonur”. A w latach 80 – 
tych podwodną bazę nurkową do głębokości 150 metrów – „Gonur II”.  

Antoni Dębski odszedł od nas w sobotę 19 sierpnia 2006 roku. Odszedł 
człowiek o wielkim sercu, o ogromnym darze przekonywania do swoich pomysłów i 
idei. Człowiek, który dzięki swojej pasji, uporowi i marzeniom zrealizował rzeczy wielkie 
bez dostępu do zaplecza laboratoryjnego, finansowego, a często i bez dostępu do 
informacji o dokonaniach innych. Do końca swojego życia planował dalsze 
eksperymenty, był aktywny, brał czynny udział w życiu społeczności nurkowej. Był 
również Członkiem Założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki 
Hiperbarycznej. W ubiegłym roku za życiowe osiągnięcia został uhonorowany 
wyróżnieniem Towarzystwa. Często powtarzał: „[…] pragnienie przeżycia wspaniałej, 
męskiej przygody – moim zdaniem – może być celem w życiu, ale pod warunkiem, że 
równolegle chcemy coś odkryć, jakąś drobną cząstkę prawdy, choćby o samym sobie”. 
 

Oprac. Redakcja 

 
WICEADMIRAŁ MACIEJ WĘGLEWSKI 

SZEF SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
 

Wiceadmirał Maciej WĘGLEWSKI urodził się 21 lipca 
1950 roku w Bydgoszczy, gdzie ukończył szkołę podstawową 
oraz liceum ogólnokształcące. Zainteresowany sprawami 
morza oraz Marynarką Wojenną zdecydował o wyborze 
dalszej drogi życiowej w jej szeregach. 24 lipca 1968 roku 
podjął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, którą 
ukończył 1 października 1972 roku. 2 listopada 1972, po 
skierowaniu do 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, został dowódcą 
działu na okręcie rakietowym ORP "Elbląg". Kolejno 
przechodził wszystkie szczeble dowodzenia, do stanowiska 
dowódcy okrętu włącznie. W latach 1978-80 studiował w 
Akademii Marynarki Wojennej w b. Leningradzie. W sierpniu 
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1980 roku rozpoczął służbę w dywizjonie kutrów rakietowo-torpedowych jako oficer 
broni rakietowo-artyleryjskiej. W latach 1982-84 był szefem sztabu, a w latach 1984-88 
dowódcą dywizjonu. W roku 1988 został starszym oficerem Oddziału Operacyjnego w 
Sztabie Marynarki Wojennej. W 1991 roku ukończył podyplomowe Studia Operacyjno-
Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Następnie w latach 1991-96 był zastępcą 
dowódcy 3 Flotylli Okrętów. 19 kwietnia 1996 został dowódcą 3 Flotylli Okrętów w 
Gdyni. W 2004 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu MW. Od dnia 18 kwietnia 
2005 roku jest Szefem Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od początku istnienia 
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej jest jego aktywnym 
członkiem i wspiera jego działalność. Żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się sportem, 
podróżami i literaturą marynistyczną.  

 
Na podstawie strony internetowej MW RP oprac. Redakcja 

 
DR N. MED. JAROSŁAW KRZYŻAK 

 
 

 Urodził się w 1953 roku w Gdyni. Po 
zakończeniu studiów w Wojskowej Akademii 
Medycznej (1978 r.) odbył staż podyplomowy  
w Szpitalu Marynarki Wojennej W Gdańsku, 
potem był lekarzem na ORP „Lech” a następnie 
pełnił obowiązki starszego wykładowcy 
fizjopatologii nurkowania w Ośrodku Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w 
Gdyni. Potem pracował jako starszy asystent 
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej 
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Po 
zakończeniu służby wojskowej w 1996 roku 
zostaje dyrektorem Wielospecjalistycznej Kliniki 
Zabiegowej „Clinica Medica”. Pierwszego 

prywatnego szpitala zabiegowego w województwie pomorskim. Specjalista chorób 
wewnętrznych i wojskowej medycyny morskiej. Od 1990 roku czynny nurek, posiada 
udokumentowane około 500 godzin pobytu pod wodą na głębokościach do 60 metrów 
oraz około 150 godzin ekspozycji w komorach hiperbarycznych. W latach 1983 – 1990 
brał udział w leczeniu około 50 przypadków chorób nurkowych oraz zatruć tlenkiem 
węgla. W 1983 roku jest współorganizatorem wojskowego ośrodka terapii 
hiperbarycznej. Od 1988 roku posiada kwalifikacje płetwonurka I stopnia CMAS 
(obecnie P3). W 1990 roku uzyskał kwalifikacje specjalisty wojskowego płetwonurka  
i nurka klasycznego I klasy. Autor i współautor licznych publikacji specjalistycznych  
z dziedziny medycyny podwodnej. Jest współautorem podręcznika pt.: „Fizjopatologia 
nurkowania – podręcznik dla żołnierzy” oraz autorem obszernych monografii pt.: 
„Medycyna dla nurków” (1998r.) i „Medycyna nurkowa” (2006 r.). Od 1990 roku członek 
Undersea and Hyperbaric Medical Society. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa 
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, jego pierwszy prezes w latach 1998 – 2001.  
 Aktywność zawodowa i społeczna dr n. med. Jarosława Krzyżaka nie ogranicza 
się tylko do dziedziny nurkowej. Przez szereg lat był członkiem Związku Harcerstwa 
Polskiego (harcmistrz), Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz 
Ligi Obrony Kraju.  
 

Na podstawie mat. przekazanych przez J. Krzyżaka oprac. Redakcja 


