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N
auczanie dzieci, zwłaszcza tych młodszych, nie jest prostà
sprawà. Inaczej postrzegajà Êwiat, posługujà si´ odmiennà

od dorosłych logikà i inaczej przyswajajà wiedz´. Organizujàc dla nich
zaj´cia, nie mo˝emy patrzeç na rzeczywistoÊç z perspektywy osoby
dorosłej. Jak zatem wyjaÊniaç zjawiska przyrodnicze, których cz´Êcià
jest ogieƒ i zagro˝enia z nim zwiàzane? Na to pytanie stara si´
odpowiedzieç dr Jan Amos Jelinek, pedagog i organizator zaj´ç dla
dzieci przybli˝ajàcych zagadnienia z przyrody, fizyki i matematyki.
Podejmujàc ten temat na naszych łamach, chcieliÊmy wesprzeç
stra˝aków, którzy prowadzà w ramach prewencji społecznej zaj´cia dla
najmłodszych w „Ognikach” lub innych salach edukacyjnych. Takich
miejsc z ka˝dym rokiem przybywa, o czym pisze w swoim artykule
Małgorzata Romanowska. Powszechna edukacja dzieci i młodzie˝y
stanie si´ z pewnoÊcià jednym z systematycznych zadaƒ stra˝aków.
Warto wi´c dobrze si´ do niego przygotowaç, bo to wymagajàcy
słuchacze. Dlatego w tym numerze publikujemy te˝ krótki przewodnik
po przydatnych pomocach dydaktycznych. W kolejnym numerze uka˝à
si´ propozycje eksperymentów dla dzieci, zapoznajàcych z istotà ognia. 

To wydanie w du˝ej cz´Êci poÊwi´cone jest te˝ kwestiom
operacyjnym, a to za sprawà głoÊnych i trudnych akcji ratowniczych.
Jedna dotyczy dwóch karamboli na autostradzie A1, o niespotykanej
dotàd skali. Druga to trudna technicznie akcja ratownictwa
wysokoÊciowego na terenie zbiornika ˚elazny Most, wykorzystywanego
do składowania odpadów technologicznych powstałych w procesie
wydobycia miedzi. Oba zdarzenia, choç zgoła odmienne, łàczy
wspólna cecha – były niespodziewane. Dwa olbrzymie karambole
na tej samej drodze o podobnej porze raczej si´ nie zdarzajà, tak
samo jak akcja ratownictwa wysokoÊciowego na terenie zbiornika
przypominajàcego jezioro. Oba zdarzenia dowodzà
jednego – w ratownictwie trzeba byç przygotowanym
na nieprzewidywalne.

Ten rok jest wr´cz usłany rocznicami – mamy 25-lecie Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i po˝aru w Kuêni Raciborskiej. 20-lecie powodzi
tysiàclecia i 105-lecie powstania „Przeglàdu Po˝arniczego”. Zgodnie
z zapowiedzià, chcemy Paƒstwu przybli˝yç klimat tamtych lat.
Zaczynamy od tego, co nam najbli˝sze, czyli naszego czasopisma.
Wracamy do korzeni i publikujemy manifest programowy „Przeglàdu”
pióra Józefa Tuliszkowskiego, jednego z zało˝ycieli czasopisma. 
Ten artykuł to te˝ diagnoza stanu ówczesnego po˝arnictwa, jeszcze
pod zaborami. 

Ciekawej lektury!
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szyst kie za da nia, za rów no za pla -

no wa ne, jak i nie prze wi dzia ne,

zo sta ły przez Pań stwo wą Straż

Po żar ną, czę sto we współ dzia ła niu z dru ha mi

ochot ni ka mi, wy ko na ne w spo sób wła ści wy

i pro fe sjo nal ny. Wiel kim suk ce sem na szych

służb, w któ rym du ży udział mie li stra ża cy, by -

ło za pew nie nie bez pie czeń stwa i pra wi dło we go

prze bie gu Świa to wych Dni Mło dzie ży, Szczy tu

NATO w War sza wie, uro czy sto ści 1050-le cia

Chrztu Pol ski, du żych zgro ma dzeń pa trio tycz -

nych oraz im prez ma so wych o róż no ra kim cha -

rak te rze. Wy so ka oce na po sta wy i dzia łań

funk cjo na riu szy oraz wdzięcz ność oby wa te li

i uczest ni ków waż nych wy da rzeń 2016 r. od by -

wa ją cych się na te re nie Pol ski naj le piej świad -

czą o do brej kon dy cji służb od po wie dzial nych

za na sze bez pie czeń stwo. 

Wy ma ga ło to za an ga żo wa nia i wy sił ku ko -

men dan tów wszyst kich szcze bli, rzą du i kie-

row nic twa MSWiA, ale przede wszyst kim

stra ża ków, od po wie dzial nych za po wie rzo ne im

kon kret ne za da nia. Re ali za cji tych bie żą cych

obo wiąz ków to wa rzy szy ły przy tym ko niecz ne,

ale wpro wa dza ne w spo sób ewo lu cyj ny mo dy -

fi ka cje ma ją ce na ce lu udo sko na le nie sys te mu

ochro ny prze ciw po ża ro wej i pod nie sie nie je go

spraw no ści.

W ra mach tro ski o wła ści wy roz wój i do sko -

na le nie kadr w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej zo -

sta ły przy go to wa ne i wdro żo ne no we pro gra my

do sko na le nia za wo do we go, obej mu ją ce ka drę

do wód czą i ra tow ni ków w za kre sie tak ty ki i do -

wo dze nia, lo gi sty ki i pre wen cji po ża ro wej.

Wpro wa dzo ne za sa dy or ga ni za cji do sko na le nia

za wo do we go w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

uła twia ją kom plek so we roz wią za nia w za kre sie

pod no sze nia kwa li fi ka cji kadr stra żac kich.

W Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej

w War sza wie, kształ cą cej wyż szą ka drę ofi cer -

ską i do wód czą na po zio mie stra te gicz nym dla

PSP, utwo rzo ny zo stał no wy kie ru nek stu diów

po dy plo mo wych: bez pie czeń stwo ener ge ty ki ją -

dro wej. Bę dą się na nim kształ cić spe cja li ści

od za rzą dza nia bez pie czeń stwem ener ge ty ki 

ją dro wej, ze szcze gól nym uwzględ nie niem 

ra tow nic twa i bez pie czeń stwa po ża ro we go

w sy tu acjach za gro żeń ra dio lo gicz nych.

Obiek ty stra żac kie co raz czę ściej ko ja rzą

się spo łe czeń stwu nie tyl ko z czer wo ny mi sa -

mo cho da mi wy jeż dża ją cy mi na ra tu nek, gdy

zda rzy się nie szczę ście, ale tak że z ośrod ka mi

edu ka cyj no -kul tu ral no -in for ma cyj ny mi słu żą -

cy mi lo kal nym spo łecz no ściom. Wie le jed no -

stek stra ży po żar nej po dej mu je róż no rod ne

ini cja ty wy spo łecz ne. Nie zwy kle cen ne są

m.in. otwie ra ne w wie lu miej scach sa le edu ka -

cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży, któ re po zwa la ją

zmie nić szkol ne wy ciecz ki do stra ży w waż ny

ele ment kształ ce nia, uzu peł nia ją cy sys tem

edu ka cji szkol nej. Pań stwo wa Straż Po żar -

na w 2016 r. zor ga ni zo wa ła kil ka kon kur sów

z za kre su wie dzy o ochro nie prze ciw po ża ro -

wej prze zna czo nych dla uczniów szkół pod sta -

wo wych i gim na zjów. Stra ża cy uczest ni czą

rów nież w ćwi czeb nych alar mach ewa ku acyj -

nych, któ re co ro ku po win ny od by wać się

w każ dej szko le.

W ra mach od blo ko wy wa nia dróg awan su

i opty mal ne go za rzą dza nia za so ba mi ka dro wy -

mi zwięk szy li śmy szan se młod szych, ale już do -

świad czo nych, zdol nych i am bit nych ofi ce rów

na spra wo wa nie funk cji ko men danc kich i do -

wód czych w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Zmia ny ka dro we po łą czo ne z wy ko rzy sta niem

do świad cze nia za wo do we go funk cjo na riu szy

do brze wpły wa ją na kon ku ren cyj ność ka dro wą

w for ma cji i ja kość wy ko ny wa nych przez nią za -

dań usta wo wych. 

Oprócz za dań wy ko ny wa nych na te re nie kra -

ju Pań stwo wa Straż Po żar na w mi nio nym ro ku

pro wa dzi ła rów nież współ pra cę mię dzy na ro do -

wą. W ra mach bi la te ral nej współ pra cy z Re pu -

bli ką Bia ło ru si i utwo rzo nej wcze śniej

Pol sko -Bia ło ru skiej Mię dzy rzą do wej Ko mi sji

Ko or dy na cyj nej ds. Współ pra cy Trans gra nicz -

nej po wo ła na zo sta ła pod ko mi sja ds. ra tow nic -

twa i ochro ny lud no ści w wa run kach nad-

zwy czaj nych za gro żeń. Obec nie trwa ją pra ce

zmie rza ją ce do ra ty fi ka cji umo wy mię dzy rzą -

dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a rzą dem Re pu -

bli ki Bia ło ru si o współ pra cy w dzie dzi nie

za po bie ga nia ka ta stro fom, klę skom ży wio ło -

wym i in nym po waż nym wy pad kom oraz usu -

wa nia ich na stępstw. 22 wrze śnia 2016 r. zo stał

pod pi sa ny plan współ pra cy Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej z nie miec ką Fe de ral ną Agen cją Po mo -

cy Tech nicz nej (THW) na la ta 2016-2017, obej -

mu ją cej udzie la nie wza jem nej po mo cy oraz
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Mo˝ na na was li czyç

Polscy strażacy w 2016 r.
udowodnili, że w pełni

zasługują na wysokie
zaufanie społeczne, którym

są obdarzani. Powinno to
stanowić powód

do uzasadnionej satysfakcji
oraz motywację do jak

najlepszej, ofiarnej służby.
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pro wa dze nie ćwi czeń i szko leń na po trze by ra -

tow nic twa i ochro ny lud no ści.

Na wet naj le piej wy szko le ni ra tow ni cy nie

są w sta nie pro wa dzić sku tecz nych i spraw -

nych dzia łań bez od po wied nie go sprzę tu.

Do ko na li śmy zmian w spo so bie prze ka zy -

wa nia do ta cji z bu dże tu pań stwa jed nost kom

ochot ni czych stra ży po żar nych. Ko or dy na cja

rzą do we go wspar cia w za spo ka ja niu po trzeb

OSP zo sta ła po wie rzo na ko men dan to wi głów ne -

mu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Roz wią za nie to

ma na ce lu za pew nie nie rów no mier ne go roz wo -

ju sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go na te re nie 

ca łe go kra ju oraz spój no ści ze środ ka mi po cho -

dzą cy mi z in nych źró deł bu dże to wych. Po zwo li

to rów nież na re al ne wzmoc nie nie po szcze -

gólnych jed no stek ochro ny prze ciw-

po ża ro wej, od gry wa ją cych waż ną ro lę w nie sie -

niu szyb kiej i sku tecz nej po mo cy oso bom po -

szko do wa nym. We dług do tych cza so wych za sad

dys po no wa nia środ ka mi bu dże to wy mi dla OSP

pań stwo re zy gno wa ło w isto cie z ja kie go kol wiek

wpły wu na spo sób i ce lo wość ich wy ko rzy sta -

nia, zda jąc się we wszyst kim na Za rząd Głów ny

OSP. Wbrew wcze śniej szym opi niom obroń ców

tam tej me to dy no we za sa dy przy nio sły już

w pierw szym ro ku ich sto so wa nia po zy tyw ne

efek ty. Świad czą o tym licz ne po dzię ko wa nia ze

stro ny jed no stek OSP z te re nu ca łe go kra ju kie -

ro wa ne do ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej oraz Mi ni ster stwa Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Za gwa ran to wa na

w bu dże cie pań stwa na 2016 r. kwo ta 36 mln zł,

któ ra zo sta ła zwięk szo na o 3,5 mln zł w sto sun -

ku do pro jek tu bu dże tu przy go to wa ne go na ten

rok przez rząd PO-PSL, umoż li wi ła za war -

cie 5239 umów z jed nost ka mi OSP na do fi nan -

so wa nie za ku pu wy po sa że nia i sprzę tu

po żar ni cze go, za ku pów in we sty cyj nych, w tym

przede wszyst kim sa mo cho dów ra tow ni czo -ga -

śni czych, a tak że tra dy cyj nych mię dzy na ro -

dowych za wo dów po żar ni czych, obo zów

mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych i tur nie jów

wie dzy po żar ni czej. W usta wie bu dże to wej

na 2017 r. kwo ta do fi nan so wa nia dla jed no stek

OSP dzię ki sta ra niom kie row nic twa MSWiA 

zo sta ła zwięk szo na do 39 mln zł.

Jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych

włą czo ne do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -

śni cze go otrzy ma ły w 2016 r. do fi nan so wa nie

z bu dże tu pań stwa w wy so ko ści 73 mln zł. Mon -

taż fi nan so wy łą czą cy środ ki po cho dzą ce z róż -

nych źró deł – wska za nych wy żej roz dzia łów

bu dże to wych, wkła du fi nan so we go sa mo rzą -

dów, usta wo wych od pi sów od środ ków ubez pie -

cze nio wych, Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska,

do fi nan so wa nia ze stro ny La sów Pań stwo wych

oraz spon so rów in dy wi du al nych po zwo lił w mi -

nio nym ro ku na za kup 171 sa mo cho dów po żar -

ni czych. Po nad to jed nost ki ochot ni czych stra ży

po żar nych za si li ły 253 uży wa ne, ale spraw ne sa -

mo cho dy stra żac kie wy co fy wa ne z jed no stek ra -

tow ni czo -ga śni czych PSP. 

W 2016 r. na po trze by Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej zo sta ło za ku pio nych 108 sa mo cho dów

ra tow ni czo -ga śni czych i spe cjal nych. Re ali zo -

wa ne by ły 92 in we sty cje bu dow la ne po le ga ją ce

na bu do wie, mo der ni za cji i re no wa cji obiek tów

PSP, na któ re prze zna czo na zo sta ła kwo ta

42,6 mln zł. Z po wyż szej licz by 26 in we sty cji

zo sta ło już za koń czo nych. 

No we moż li wo ści w za kre sie za ku pów no -

wo cze sne go wy po sa że nia dla Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej otwie ra ją pro jek ty z Pro gra -

mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi -

sko oraz uchwa lo na przez Sejm tzw. usta wa

mo der ni za cyj na na la ta 2017-2020. Za war te

już dwie umo wy na do fi nan so wa nie pro jek tów:

Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa w trans por -

cie ko le jo wym – etap I i Zwięk sze nie sku tecz-

no ści pro wa dze nia dłu gotrwa łych ak cji ra tow -

ni czych o łącz nej war to ści po nad 343 mln zł oraz

prze wi dy wa na umo wa na re ali za cję pro jek tu

Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa w trans por -

cie dro go wym – etap IV na kwo tę 200 mln zł 

po zwo lą na zna czą ce do po sa że nie jed no stek sys -

te mu ra tow ni czo -ga śni cze go w sa mo cho dy ra -

tow nic twa tech nicz ne go, sa mo cho dy ra tow ni cze

do dzia łań na szla kach ko le jo wych, tre na że ry

do pro wa dze nia ak cji ra tow ni czych pod czas ka -

ta strof ko le jo wych, po jaz dy do ra tow nic twa wy -

so ko ścio we go, pom py do sub stan cji che -

micz nych, agre ga ty prą do twór cze, sy mu la to ry

i spe cja li stycz ny sprzęt tech nicz ny.

W ra mach rzą do we go pro gra mu mo der ni za -

cji służb mun du ro wych na la ta 2017-2020 

za pla no wa ne zo sta ły w Pań stwo wej Stra ży 

Po żar nej 52 in we sty cje bu dow la ne, po le ga ją ce

na bu do wie, roz bu do wie i mo der ni za cji obiek -

tów ko mend po wia to wych i jed no stek ra tow ni -

czo -ga śni czych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

na łącz ną kwo tę pra wie 400 mln zł, za kup sprzę -

tu trans por to we go na łącz ną kwo tę po nad

300 mln zł oraz wy po sa że nia oso bi ste go

i ochron ne go funk cjo na riu szy na bli sko

123 mln zł. Na pod wyż ki wy na gro dzeń funk cjo -

na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych, któ re bę dą

re ali zo wa ne w dwóch tran szach – od 1 stycz -

nia 2017 r. i od 1 stycz nia 2019 r., prze zna czo -

na zo sta ła kwo ta po nad 760 mln zł. W 2020 r.

pod wyż ki te wraz z na gro dą rocz ną spo wo du ją

wzrost wy na gro dzeń o 13,6% w sto sun ku

do 2016 r., tj. śred nio o 609 zł na jed ne go funk -

cjo na riu sza. Wy na gro dze nia pra cow ni ków cy -

wil nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od

1 stycz nia 2017 r. wzro sną śred nio o 250 zł

na etat, a od 1 stycz nia 2019 r. o ko lej ne 300 zł.

W 2017 r. na re ali za cję za dań prze wi dzia nych

w pro gra mie mo der ni za cyj nym wy dat ko wa nych

zo sta nie po nad 300 mln zł, a łącz nie w la tach

2017-2020 kwo ta ta wy nie sie 1 mld 723 mln zł.

Przy spraw nym, uczci wym i go spo dar nym

wy dat ko wa niu środ ków fi nan so wych w ra -

mach wy mie nio nych wy żej pro jek tów eu ro -

pej skich oraz usta wy mo der ni za cyj nej

w la tach 2017-2020 moż li wy bę dzie za kup dla

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i jed no stek OSP

pra wie ty sią ca no wych sa mo cho dów stra żac -

kich. Po ło wa z nich tra fi do PSP, a po ło wa

do OSP.

W 2017 r. bę dzie my kon ty nu owa li wy sił ki

na rzecz po rząd ko wa nia i uspraw nia nia sfe ry ra -

tow nic twa i ochro ny lud no ści. Znaj dą swój rzą -

do wy i sej mo wy fi nał trwa ją ce już pra ce

nad pro jek tem usta wy o ochro nie lud no ści i obro -

nie cy wil nej. Współ cze sne za gro że nia cy wi li za -

cyj ne po wo do wa ne przez czło wie ka oraz in ne

za gro że nia, nie tyl ko ze stro ny sił na tu ry, czy nią

re ali za cję te go punk tu pro gra mu Pra wa i Spra -

wie dli wo ści i rzą du pa ni pre mier Be aty Szy dło

za da niem o szcze gól nie waż nym cha rak te rze.

Dzię ku ję ko men dan to wi głów ne mu Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej, ko men dan tom wo je -

wódz kim, miej skim, po wia to wym, ko men-

dan tom szkół po żar ni czych, wszyst kim funk cjo -

na riu szom i pra cow ni kom cy wil nym Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej oraz druh nom i dru hom

ochot ni czych stra ży po żar nych za pro fe sjo nal -

ną, uczci wą i ofiar ną pra cę i służ bę na rzecz bez -

pie czeń stwa pań stwa i oby wa te li. Wa sze

za wo do we i wo lon ta ry stycz ne za an ga żo wa nie

spra wia, że nikt w na szym kra ju nie po zo sta -

je bez ra tun ku i po mo cy w sy tu acjach za gro -

że nia, któ re zda rza ją się nie ste ty każ de go

dnia. W nie bez pie czeń stwie i nie szczę ściu,

któ re spo ty ka ją wie lu z nas, za wsze moż -

na na was li czyć. Spraw ni i ofiar ni stra ża cy,

no wo cze sny sprzęt i do brze zor ga ni zo wa ny

sys tem ra tow ni czo -ga śni czy to pod sta wo we

wa run ki sku tecz no ści w dzia ła niach nio są -

cych po moc dru gie mu czło wie ko wi. Trze ba

nie ustan nie trosz czyć się o wszyst kie te aspek -

ty. Bę dzie my to wspól nie czy nić w 2017 r.

i w la tach na stęp nych. Pro szę o dal szą su mien -

ną, cier pli wą, ofiar ną, od waż ną, ale i roz waż ną

służ bę na rzecz spo łe czeń stwa, aby śmy wszy scy

mo gli w na szej Oj czyź nie cie szyć się nie zmien -

nie bez pie czeń stwem i zdro wiem.

Se kre tarz Sta nu w MSWiA

/ 2017 LUTY 5
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PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

Osoba, pod którą załamał się lód,
najczęściej nie jest w stanie sama

wyjść na powierzchnię, a kilka minut
spędzonych w wodzie o tak niskiej
temperaturze prowadzi do wyziębienia
organizmu, utraty sił, a w konsekwencji
do utonięcia.
W związku z feriami zimowymi na terenie
woj. mazowieckiego strażacy rozpoczęli
akcję Bezpieczne Lodowiska 2017. W jej
ramach pomagają m.in. w wylewaniu wody
na terenie boisk szkolnych, parków,
ogródków jordanowskich, osiedli itp.,
tworząc w ten sposób bezpieczne ślizgawki.
Aby uzyskać takie wsparcie, potrzebna jest

pisemna prośba dyrektora szkoły lub
zarządcy terenu, do której należy dołączyć
pisemną zgodę władz na pobór wody oraz
zgodę właściciela terenu na wylanie
lodowiska. Trzeba jeszcze przygotować
teren – wyrównać nawierzchnię, usypać
bandy z piasku lub śniegu bądź ustawić
barierki. 
Przygotowując się do ferii, mazowieccy
strażacy zorganizowali także ćwiczenia
pod kryptonimem Lodowe 2017. Odbyły
się 7 lutego na terenie zbiornika wodnego
w żwirowni „Niziński” w Wyszkowie.
Scenariusz przewidywał kilka zdarzeń.
Pierwsze dotyczyło sytuacji, w której jadący
po tafli lodu pojazd wpadł w poślizg

i najechał na grupę wędkarzy. Lód wokół
przerębla załamał się, a samochód znalazł się
pod wodą. W drugim epizodzie załamał się
lód po upadku dziecka podczas gry
w hokeja. Trzeci dotyczył poszukiwania
jednego z uczestników nurkowania
podlodowego. Nurkowie nie zabezpieczyli
się linami i jeden z nich nie znalazł drogi
powrotu do otworu w lodzie. 
Ćwiczenia miały sprawdzić m.in. gotowość
operacyjną pododdziałów Mazowieckiej
Brygady Odwodowej, doskonalić
współdziałanie i koordynację działań
ratowniczych specjalistycznych grup i sekcji
ratownictwa wodno-nurkowego

wojewódzkiego i centralnego odwodu
operacyjnego, a także poprawić techniki
poszukiwania osób pod lodem, ich
lokalizacji i wydobycia. Była to doskonała
okazja do operacyjnego rozpoznania
akwenu. 
Brało w nich udział 80 strażaków 
i 15 samochodów, w tym grupy i sekcje
ratownictwa wodnego z terenu
województwa mazowieckiego (SGRWN
„Warszawa 5”, „Radom 5”, „Sokołów 5”,
„Maków 5”, „Płock 5” oraz SSRWN „Kozienice”,
„Ciechanów”, „Przasnysz” i „Ostrołęka”). 

red.

Ogła sza my XIX edy cję Ogól no pol -
skie go Kon kur su Pla stycz ne go 

dla Dzie ci i Mło dzie ży 2017 r. Je go or ga -
ni za to rem jest ko men dant głów ny
PSP – szef Obro ny Cy wil nej Kra ju, we
współ pra cy z wy dzia ła mi bez pie czeń -
stwa i za rzą dza nia kry zy so we go urzę -
dów wo je wódz kich.
Po przez sztu kę moż na pro mo wać wie -
dzę o sze ro ko ro zu mia nym bez pie czeń -
stwie. Kon kurs ma zwró cić uwa gę
na waż ne zja wi ska i sy tu acje mo gą ce
zda rzyć się w co dzien nym ży ciu oraz
uwraż li wić od bior ców i twór ców
na pra wi dło we po stę po wa nie w sy tu -
acjach za gro że nia ży cia. Te go rocz -
na edy cja do ty czy ju bi le uszu po wsta nia
PSP. Waż ne są więc prze my śle nia au to -
rów i sko ja rze nia po wią za ne ze służ bą
funk cjo na riu szy PSP. Ce lem kon kur su 
jest tak że uka za nie stra ża ków -ra tow ni -
ków pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych. 
Już tra dy cyj nie kon kurs ad re so wa ny
jest do uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych oraz wy cho wan ków
spe cjal nych ośrod ków szkol no -wy cho -
waw czych, świe tlic te ra peu tycz nych
i od dzia łów in te gra cyj nych. W kon kur -
sie mo gą tak że uczest ni czyć dzie ci bio -
rą ce udział w za ję ciach pla stycz nych
w ośrod kach i do mach kul tu ry, pra cow -
niach, ogni skach pra cy po zasz kol nej
itp. Uczest ni cy nie mo gą mieć ukoń czo -
nych 18 lat. 
Szcze gó ły kon kur su moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej Ko men dy
Głów nej PSP www.straz.gov.pl/ak tu al -
no ści, w za kład ce „Kon kur sy or ga ni zo -
wa ne przez KG PSP”. 
Li sta lau re atów uka że się w czerw -
cu 2017 r. na stro nie www.straz.gov.pl
oraz na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze -
go”. Zwy cięz cy otrzy ma ją na gro dy 
i dy plo my, któ re zo sta ną wrę czo ne
w pla ców kach oświa to wych pod czas
in au gu ra cji no we go ro ku szkol ne go.

Na lo dzie25 lat PSP: 
Pro fe sjo nal ni,
spraw ni, 
po moc ni 
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Za mar z ni´ te akwe ny cz´ sto ku szà ama to rów spor tów zi mo wych.
Wcho dze nie na sku te lo dem rze ki, sta wy czy za le wy jest jed nak
skraj nie nie bez piecz ne, o czym przy po mi na jà ma zo wiec cy stra ̋ a cy. 
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Trwa kam pa nia „Każ dy ad res jest waż ny”.
Na stro nie geo por tal. gov. pl moż na

spraw dzić, czy ad res na sze go do mu jest
w urzę do wej ba zie ad re so wej. Z ta kich da -
nych ko rzy sta ją służ by ra tow ni cze, li sto no sze,
do staw cy. O waż no ści da nych ad re so wych
od kil ku mie się cy in for mu je Głów ny Urząd
Geo de zji i Kar to gra fii. Do ak cji włą czy ła się
tak że Pań stwo wa Straż Po żar na. Nie wła ści we
ozna ko wa nie bu dyn ków nie jest rzad ko -
ścią – po ku tu je prze ko na nie, że prze cież na wi -
ga cja i tak do pro wa dzi do ce lu. O ile pró bu ją
do nas do trzeć za pro sze ni go ście al bo pra cu -
ją cy w oko li cy ku rier, fak tycz nie nie bę dzie to
sta no wi ło więk sze go pro ble mu – za wsze
prze cież moż na za dzwo nić. Ale w przy pad ku
za wia do mie nia służb ra tow ni czych po szu ki -
wa nie wła ści we go bu dyn ku za bie ra cen ny
czas. – W dzia ła niach ra tow ni czych li czy się 
każ da se kun da, dba łość o po praw ne da ne ad re -
so we oraz ozna ko wa nie bu dyn ku ta blicz ka mi
z nu me rem i na zwą uli cy to nasz oby wa tel ski
obo wią zek, któ ry w istot ny spo sób uła twia pra -
cę stra ża kom – pod kre śla st. kpt. Ka rol 
Kierz kow ski, ofi cer pra so wy ma zo wiec kie go
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP. 
Przy kła dem gmi ny wiej skiej, któ ra za dba ła
o pra wi dło wą nu me ra cję, jest Ka mion ka w po -
wie cie lu bar tow skim (woj. lu bel skie). Sta nę ły
w niej na wet ta bli ce in for mu ją ce o za kre sie
nu me ra cji do mów przy da nej dro dze (np.
od 25 do 48). Wię cej o kam pa nii moż na prze -
czy tać na stro nie in ter ne to wej: 
www.emu ia.gu gik.gov.pl red.

Sprawdê 
swój ad res!Wi ce mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski po wo łał sze ściu no wych człon ków Ra dy Na uko wej Cen -

trum Na uko wo -Ba daw cze go Ochro ny Prze ciw po ża ro wej im. Jó ze fa Tu lisz kow skie go
(CNBOP-PIB). W usta la niu no we go skła du Ra dy wzię li tak że udział: ko men dant głów ny PSP
nad bryg. Le szek Su ski oraz bryg. dr inż. hab. Da riusz Wró blew ski, dy rek tor Cen trum.

Ra da Na uko wa od po wia da za dzia łal ność In sty tu tu, roz wój je go ka dry na uko wej i kie run ki
pro wa dzo nych ba dań. W jej skład wcho dzi 12 osób – po ło wa to pra cow ni cy na uko wi i ba daw -
czo -tech nicz ni In sty tu tu wy bie ra ni w gło so wa niu. Dru ga część to oso by po wo ły wa ne przez
sze fa MSWiA, ma ją ce eks perc ką wie dzę w za kre sie dzia ła nia CNBOP-PIB. Ka den cja Ra dy trwa
czte ry la ta.

Wśród po wo ła nych zna leź li się: płk prof. dr hab. inż. Grze gorz So bo lew ski z Aka de mii Sztu ki
Wo jen nej, dr hab. inż. Wi told Wi śniow ski, prof. nadzw. ILOT, któ ry jest dy rek to rem In sty tu tu Lot -
nic twa, mł. bryg. mgr inż. Er nest Zię ba czew ski z Ko men dy Głów nej PSP, st. bryg. dr hab. inż. 
Pa weł Kęp ka – prof. Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej, st. bryg. dr inż. Grze gorz Stan kie -
wicz – ko men dant Szko ły Aspi ran tów w Po zna niu, a tak że mł. bryg. dr inż. Ma rek Ma rzec, peł -
nią cy obo wiąz ki na czel ni ka w Kra jo wym Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa KG PSP.

W skład no wo po wo ła nej Ra dy Na uko wej wej dą tak że pra cow ni cy na uko wi i ba daw czo -
-tech nicz ni: dr inż. Do ro ta Rie gert, dr inż. Ja cek Ro gu ski, mgr inż. To masz So wa, mgr inż. Da niel
Ma ło zięć, mgr inż. Łu kasz Pa stusz ka i mgr inż. Woj ciech Klap sa.

red.

CNBOP-PIB ma no wà Ra d´
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A lbrecht Broemme – prezydent Federalnego Urzędu Służby
Ratownictwa Technicznego Republiki Federalnej Niemiec (THW)

oraz jego pełnomocnik na kraje związkowe Berlin, Brandenburgia,

Saksonia-Anhalt Manfred Metzger złożyli w Polsce wizytę pod koniec
stycznia. Pierwszego dnia spotkał się z nimi komendant główny PSP
nadbryg. Leszek Suski. Odbyła się również prezentacja modułu
CBRNDET Mazowsze oraz zastępu ratownictwa chemicznego
i technicznego z Komendy Miejskiej m. st. Warszawy (JRG 6 i JRG 10).
Ponadto omówiono założenia do ćwiczeń PSP-THW, zaplanowanych
na II kwartał 2017 r. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów
o inicjatywach w obszarze prewencji społecznej, o przygotowaniach
do radzenia sobie z negatywnymi skutkami katastrof naturalnych
bądź wywołanych działalnością człowieka. Poruszono też kwestię
działań profilaktycznych przeciwdziałających chorobom zawodowym
wśród ratowników.

red.

Współ pra ca z THW

fo
t. 

ar
 ch

i w
um

 K
W

 P
SP

 w
W

ar
 sz

a w
ie



godz. 8.38 do Sta no wi ska Kie ro wa -

nia Ko men dan ta Miej skie go PSP

w Piotr ko wie Try bu nal skim wpły -

nę ło z Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go

zgło sze nie o zde rze niu sied miu po jaz dów, w tym

dwóch cię ża ro wych, na 395 ki lo me trze au to stra -

dy A1 w kie run ku Ło dzi, w miej sco wo ści Po le -

sie. Kie dy pierw sze za stę py do tar ły na miej sce,

oka za ło się, że stra ża cy bę dą mu sie li się zmie -

rzyć z miej sco wym zagroże niem o nie spo ty ka -

nej do tych czas ska li. W gę stej mgle, zna czą co

ogra ni cza ją cej wi docz ność, trud no by ło ca ło -

ścio wo oce nić sy tu ację. Po prze pro wa dze niu

roz po zna nia sta ło się jed nak ja sne, że do szło

do zde rze nia nie sied miu, ale kil ku dzie się ciu sa -

mo cho dów oso bo wych i cię ża ro wych, na dłu -

gim od cin ku jezd ni – jak się póź niej oka za ło,

li czą cym 1200 m. 

Dzia ła nia we mgle
Sce ne ria zda rze nia przed sta wia ła się prze ra -

ża ją co: au ta uszko dzo ne w róż nym stop -

niu – od stłu czo nych po cał ko wi cie znisz czo ne,

po szko do wa ni uwię zie ni w po jaz dach lub po ru -

sza ją cy się mię dzy ni mi, a na po bo czu dro gi pło -

ną cy sa mo chód oso bo wy. W tak dra ma tycz nej

sy tu acji, kie dy nie zbęd nych jest wie le na tych -

mia sto wych dzia łań, z po mo cą przy cho dzą pro -

ce du ry. Funk cjo na riu sze PSP roz po czę li za tem

od roz po zna nia i iden ty fi ka cji za gro że nia oraz

za bez pie cze nia miej sca zda rze nia. Kie ru ją cy

dzia ła niem ra tow ni czym okre ślił prio ry te ty dzia -

łań dla po szcze gól nych ra tow ni ków, jed no cze -

śnie wska zu jąc ja ko pierw szy cel uga sze nie

po ża ru au ta. Kie row ca zdą żył opu ścić po jazd,

nim ten po zde rze niu wy padł z dro gi i za czął

pło nąć. Ko lej nym eta pem dzia łań by ło wy ko na -

nie czyn no ści umoż li wia ją cych do tar cie do za -

gro żo nych lub po szko do wa nych osób, wraz

z udzie le niem im kwa li fiko wa nej pierw szej po -

mo cy oraz ewa ku acją po za stre fę za gro że nia.

Nie ste ty nie wszy scy uczest ni cy ka ram bo lu

mie li ty le szczę ścia. Nie któ rzy od nie śli po waż -

ne ob ra że nia – przede wszyst kim po dró żu ją cy

sa mo cho da mi, któ re zde rzy ły się ja ko jed ne

z pierw szych. Trzy oso by zo sta ły uwię zio ne

w po jaz dach i aby ze spo ły ra tow nic twa me dycz -

ne go (przy by łe w tym sa mym cza sie, co za stę -

py PSP) mo gły udzie lić im po mo cy, ko niecz ne

by ło wy ko na nie do stę pu przez stra ża ków. Naj -

pierw jed nak roz po czął się trud ny pro ces se gre -

ga cji po szko do wa nych, by oce nić ich stan

i stwier dzić, któ rzy po trze bu ją po mo cy w pierw -

szej ko lej no ści. Po nie waż na miej scu obec ny był

le karz, to on prze jął za da nia ko or dy na to ra me -

LUTY 2017/8

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Ka ram bol jak do   AN NA SO BÓT KA

Wystarczyła chwila, by 26 stycznia w porannej mgle, która znienacka
pojawiła się na odcinku autostrady A1, doszło do tragicznego zderzenia

dwóch ciężarówek i w następstwie karambolu kilkudziesięciu aut
osobowych i ciężarowych. Minęła godzina i na drugim pasie

autostrady – w kierunku Częstochowy powstał drugi karambol.

O



dycz nych dzia łań ra tow ni czych i zgod nie z sys -

te mem tria ge za kwa li fi ko wał ich do grup 

ozna czo nych ko lo rem zie lo nym, żół tym i czer -

wo nym. Gru pa czer wo na to ran ni po trze bu ją cy

na tych mia sto wej po mo cy me dycz nej, a więc ci,

któ rzy po win ni być naj szyb ciej prze trans por to -

wa ni do szpi ta la. Wśród uczest ni ków ka ram bo -

lu zna la zły się czte ry ta kie oso by. Po zo sta łym,

któ rzy od nie śli lżej sze ob ra że nia, kwa li fi ko wa -

nej pierw szej po mo cy udzie la li rów nież stra ża -

cy – ta mo wa li krwo to ki, opa try wa li ra ny,

unie ru cha mia li zła ma nia lub zwich nię cia, za -

pew nia li ochro nę przed wy chło dze niem lub

prze grza niem, sto so wa li tle no te ra pię bier ną,

a tak że udzie la li wspar cia psy chicz ne go. 

Ak cja ra tow ni cza trwa ła nie prze rwa nie, pod -

czas gdy ko lej ni funk cjo na riu sze PSP z po zio -

mu in ter wen cyj ne go przej mo wa li do wo dze nie

i prze cho dzi li na po ziom tak tycz ny. W pierw -

szych dwu dzie stu mi nu tach dzia łań za stę pów

PSP do wo dzi li ni mi naj pierw kpt. Piotr Ćwi kliń -

ski, na stęp nie st. kpt. Sta ni sław Gło wac ki,

a o 9.07 ste ry prze jął do wód ca JRG KM PSP

w Piotr ko wie Try bu nal skim bryg. Ma rek 

Skro bek. O 9.35 na miej sce zda rze nia przy był

ko men dant miej ski PSP w Piotr ko wie Try bu nal -

skim st. bryg. Wło dzi mierz Ka piec, któ ry prze -

jął kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi. Każ dy

z do wo dzą cych za ak cep to wał do tych czas przy -

ję tą for mę dzia łań i pod trzy mał za miar tak tycz -

ny po przed ni ka.

Na dal trwa ło wy ko ny wa nie do stę pu do osób

po szko do wa nych, uwię zio nych w zgnie cio nych

au tach. Stra ża cy sta bi li zo wa li, cię li i roz pie ra li

kon struk cje po jaz dów za po mo cą spe cja li stycz -

nych na rzę dzi i urzą dzeń. Naj trud niej szym za -

da niem by ło wy do by cie naj cię żej ran ne go

kie row cy sa mo cho du cię ża ro we go, któ re go wy -

pa dek za po cząt ko wał ka ram bol. Nie ste ty, kil ka

dni póź niej zmarł w szpi ta lu.

Aby jak naj szyb ciej prze trans por to wać 

czte ry oso by za li czo ne w cza sie wstęp ne go roz -

po zna nia do gru py ozna czo nej ko lo rem czer wo -

nym, za dys po no wa no śmi głow ce Lot ni cze go

Po go to wia Ra tun ko we go z Ło dzi, Kielc, War -

sza wy i Płoc ka. Dwa ostat nie nie by ły w sta nie

wy lą do wać ze wzglę du na wa run ki at mos fe rycz -

ne. Śmi gło wiec z Ło dzi przewiózł po szko do -

wa ne go do szpi ta la w sto li cy wo je wódz twa,

na to miast śmi gło wiec z Kielc mi mo sta wie nia

się na miej scu zda rze nia nie wy star to wał z lą do -

wi ska w po bli żu ka ram bo lu z po szko do wa nym

na po kła dzie. Pi lot stwier dził, że ze wzglę du

na mo men tal ne po gor sze nie się wa run ków at -

mos fe rycz nych nie bę dzie w sta nie bez piecz nie

ode rwać się od zie mi. W tej sy tu acji ko niecz ne

by ło do wie zie nie ran ne go do szpi ta la am bu -

lansem.

Dru gi ka ram bol
O godz. 9.40 na 393 ki lo me trze au to stra dy

A1 w prze ciw nym kie run ku – w stro nę Czę sto -

cho wy, w miej sco wo ści Wo la By kow ska, do szło

do ko lej ne go ka ram bo lu. Ja ko pierw si ze służb

ra tow ni czych na tra fi li na nie go funk cjo na riu sze

z gru py ope ra cyj nej ko men dan ta wo je wódz kie -

go PSP w Ło dzi: mł. bryg. Ma riusz Ma ków ka,

st. kpt. Mi chał Kło siń ski i st. kpt. Ję drzej Paw -

lak, któ rzy zmie rza li na miej sce pierw sze go wy -

pad ku. – Na gle we mgle po ja wił się sa mo chód

sto ją cy na dro dze, a po tem zo ba czy li śmy ko lej -

ne au ta przed nim, no szą ce śla dy zde rze nia – re -

la cjo no wał po tem st. kpt. Kło siń ski. – By li śmy

prze ko na ni, że to pierw szy ka ram bol, mi mo że

nie zga dza ło się do kład nie miej sce zda rze nia.

Nie zwłocz nie przy stą pi li śmy do dzia ła nia: za -

bez pie czy li śmy te ren i roz po czę li śmy udzie la nie

kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy naj bar dziej

po szko do wa nej oso bie – kie row cy bu sa. Po dej -

rze wa jąc uraz od cin ka szyj ne go, na ło ży li śmy mu

koł nierz ra tow ni czy i gdy kil ka mi nut póź niej po -

ja wił się już ze spół ra tow nic twa me dycz ne go,

prze ka za li śmy mu po szko do wa ne go. Na szym

dal szym za da niem by ło już tyl ko udzie le nie

wspar cia psy chicz ne go po zo sta łym uczest ni kom

zda rze nia – do da je. 

Tym cza sem na wieść o dru gim ka ram bo lu

na miej sce zda rze nia przy był za stęp ca ko men -

dan ta wo je wódz kie go PSP w Ło dzi bryg. Grze -

gorz Ja now ski, ana li zu ją cy do tej po ry roz wój

wy da rzeń w Wo je wódz kim Sta no wi sku Ko or -

dy na cji Ra tow nic twa w Ko men dzie Wo je wódz -

kiej PSP w Ło dzi. O 11.16 prze jął do wo dze nie.

Pod trzy mał za miar tak tycz ny ko men dan ta miej -

skie go PSP w Piotr ko wie Try bu nal skim, a po -

nad to po dzie lił te ren ak cji na dwa od cin ki

bo jo we: pierw szy na 395 ki lo me trze au to stra dy

w kie run ku Ło dzi, pod do wódz twem st. bryg.

Wło dzi mie rza Kap ca i dru gi – na 393 ki lo me -

trze tra sy w kie run ku Czę sto cho wy, któ rym 

do wo dził bryg. Ma rek Skro bek. Jed ną z pierw -

szych de cy zji by ło prze ka za nie funk cjo na riu -

szom po li cji peł nej kon tro li w za kre sie ru chu

dro go we go: za bez pie cze nia miej sca zda rze nia,

czu wa nia nad bez pie czeń stwem, kie ro wa nia ru -

chem i je go kon tro lo wa nia w wy zna czo nym ob -

sza rze. Do dat ko wo w ce lu szyb kie go roz łado -

wa nia po wsta ją ce go kor ka oraz umoż li wie nia
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prze jaz du służ bom ra tow ni czym ja dą cym

od stro ny Ło dzi KDR zde cy do wał o prze cię ciu

i de mon ta żu ba rier ener go chłon nych od dzie la -

ją cych pa sy jezd ni. Już oko ło go dzi ny 11.30 po -

li cja kon tro lo wa ła ca ły ob szar ob ję ty zda rze niem

i za bez pie cza ła mie nie uczest ni ków wy pad ku,

m.in. tych osób, któ re by ły już prze trans por to -

wa ne do szpi ta li. Wy zna czo no rów nież ob jaz dy,

aby po dró żu ją cy mo gli omi nąć za kor ko wa ny

frag ment au to stra dy. 

Naj trud niej szy etap ak cji ra tow ni czej zo stał

za koń czo ny, kie dy uda ło się prze trans por to wać

oso by naj bar dziej po szko do wa ne do szpi ta li.

Na ho spi ta li za cję ocze ki wa li tak że uczest ni cy

zda rze nia z gru py żół tej. Nie ste ty ich licz ba się

zwięk sza ła, bo u czę ści osób, któ re za raz po

zda rze niu zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do gru py

zie lo nej, po pew nym cza sie po ja wia ły się do le -

gli wo ści kwa li fi ku ją ce je do trans por tu do pla -

ców ki me dycz nej. Osta tecz nie do szpi ta li

w Ło dzi, Beł cha to wie, Pa bia ni cach, Piotr ko wie

Try bu nal skim i To ma szo wie Ma zo wiec kim tra -

fi ło 34 po szko do wa nych z oby dwu ka ram bo li. 

Or ga ni za cja po mo cy
Na le ża ło rów nież za pew nić pod sta wo wą po -

moc dla osób z gru py zie lo nej, któ re ocze ki wa -

ły na za koń cze nie prac ope ra cyj nych po li cji,

ba da ją cej oko licz no ści zda rze nia i pro wa dzą cej

oglę dzi ny każ de go z po jaz dów uczest ni czą cych

w ka ram bo lu. Wia do mo by ło, że mo że to po -

trwać wie le go dzin, na wet do wie czo ra, tym cza -

sem tem pe ra tu ra utrzy my wa ła się po ni żej ze ra,

a o tej po rze ro ku już oko ło godz. 16 za pa da ł

zmrok. Z po mo cą przy szły wła dze lo kal ne.

Na miej scu zja wił się wi ce sta ro sta po wia tu

piotr kow skie go Piotr Woj ty siak wraz z przed sta -

wi cie la mi Po wia to we go Cen trum Za rzą dza nia

Kry zy so we go, a tak że przed sta wi cie le Gmin ne -

go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go w Gra -

bi cy. Na proś bę KDR (od godz. 12.47 był nim

po now nie st. bryg. Wło dzi mierz Ka piec) za dys -

po no wa no au to bus, w któ rym oso by ocze ku ją -

ce na za koń cze nie prac przez po li cjan tów mo gły

się ogrzać i po si lić. Funk cjo na riu sze PSP roz sta -

wi li rów nież dwa na mio ty pneu ma tycz ne z na -

grzew ni ca mi w po bli żu te re nu oby dwu zda rzeń.

Uczest ni cy ka ram bo lu, któ rzy chcie li ogrzać się

w au to bu sie lub na mio tach, mo gli bez obaw po -

zo sta wić swo je rze czy w au tach – te ren za bez -

pie cza ło stu po li cjan tów, któ rzy nie po zwa la li

na obec ność osób trze cich. 

Zo sta ły uru cho mio ne trzy szta by kry zy so we:

dwa na po zio mie gmin nym i je den na po zio mie

sta ro sty po wia to we go. Na miej scu zja wił się wi -

ce sta ro sta po wia tu piotr kow skie go Piotr Woj ty -

siak wraz z przed sta wi cie la mi Po wia to we go

Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go, a tak że

przed sta wi cie le Gmin ne go Cen trum Za rzą dza -

nia Kry zy so we go w Gra bi cy. Wła dze sa mo rzą -

do we przy go to wa ły się na hi po te tycz ną

eska la cję zda rze nia – do ewen tu al ne go przy ję -

cia du żej licz by po szko do wa nych by ła wy zna -

czo na po bli ska szko ła pod sta wo wa oraz ho tel

(łącz nie 200 miejsc). Pra cow ni cy urzę dów gmin

za bez pie czy li ra cje żyw no ścio we oraz cie płe po -

sił ki. Zo sta ły one roz da ne uczest ni kom ka ram -

bo lu, szcze gól nie oso bom ocze ku ją cym

w kor ku. W stan go to wo ści sta ro stwa zo stał po -

sta wio ny tzw. ma ga zyn prze ciw kry zy so wy,

w któ rym znaj du je się sprzęt tech nicz ny, so cjal -

ny, oświe tle nio wy przy dat ny w ra zie nie kon tro -

lo wa ne go roz wo ju zda rze nia. Z władz sa mo rzą -

do wych do ak cji po mo cy włą czo nych zo sta ło

po nad 25 osób. Bar dzo mi łym ge stem by ło za -

an ga żo wa nie spo łecz no ści lo kal nej, któ ra cze -

ka ją cych w kor ku czę sto wa ła cie płą her ba tą

i cia stem.

Aby mo ni to ro wać sy tu ację, na miej sce ak -

cji przy był rów nież łódz ki ko men dant wo je -

wódz ki PSP st. bryg. Ja ro sław Wla złow ski

i wo je wo da łódz ki Zbi gniew Rau wraz z przed -

sta wi cie la mi Wo je wódz kie go Cen trum Za rzą -

dza nia Kry zy so we go. Ko men dant wo je wódz ki

PSP w Ło dzi na bie żą co in for mo wał o po dej -

mo wa nych dzia ła niach bez po śred nio ko men -

dan ta głów ne go PSP oraz mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Te ren zda rze nia

był rów nież ob le ga ny przez dzien ni ka rzy pra -

so wych i ra dio wych oraz eki py ogól no pol skich

sta cji te le wi zyj nych. O wy da rze niu na ta ką ska -

lę by ło gło śno nie tyl ko w ca łym kra ju, ale i po -

za je go gra ni ca mi – ma te riał z ka ram bo lu

moż na by ło zo ba czyć choć by na stro nach bry -

tyj skiej te le wi zji BBC. Ob słu gą me diów z ra -

mie nia PSP zaj mo wał się ofi cer pra so wy

ko men dan ta wo je wódz kie go PSP w Ło dzi 

st. kpt. Ję drzej Paw lak oraz ofi cer pra so wy ko -

men dan ta miej skie go PSP w Piotr ko wie Try-

bu nal skim mł. bryg. Ma ciej Do bra kow ski.

Udzie li li wie lu wy wia dów przed ka me ra mi

oraz te le fo nicz nie. Wy ja śnia li, na czym po le -

ga ły dzia ła nia ra tow ni cze PSP, in for mo wa li

o licz bie i sta nie po szko do wa nych oraz o roz -

mia rach zda rze nia.

Dal sze dzia ła nia służb ra tow ni czych po le -

ga ły na re ali za cji za dań z za kre su ra tow nic twa

che micz ne go i eko lo gicz ne go – na le ża ło 

ogra ni czyć skut ki wy cie ku, pa ro wa nia lub emi -

sji sub stan cji nie bez piecz nych, tj. pły nów 

eks plo ata cyj nych po jaz dów – ole jów, pa liw.

Za dys po no wa na zo sta ła rów nież Spe cja li -

stycz na Gru pa Ra tow nic twa Tech nicz ne go

z KM PSP w Ło dzi, któ ra dzię ki swo je mu

sprzę to wi po ma ga ła w cię ciu, roz pie ra niu, pod -

no sze niu kon struk cji po jaz dów lub ich usu wa -

niu z jezd ni. W oczysz cza niu dro gi bra li udział

rów nież pra cow ni cy Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg

Kra jo wych i Au to strad, wy po sa że ni w spe cja -

li stycz ny sprzęt i po jaz dy. W oby dwu ka ram -

bo lach po szko do wa ne by ły 34 oso by – jedna

z nich zmar ła po kil ku dniach w szpi ta lu. Ogó -

łem uszko dzo nych zo sta ło 76 sa mo cho dów.

Pierw sza in ter wen cja za koń czy ła się po pra -

wie 14 godz. pra cy służb ra tow ni czych, na to -

miast dru ga – po 7,5 godz. W dzia ła niach na

te re nie pierw sze go ka ram bo lu bra ło udział

65 stra ża ków PSP i OSP oraz 80 po li cjan tów,

a na te re nie dru gie go – 27 stra ża ków PSP i OSP

oraz 20 po li cjan tów. 
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Komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim 
st. bryg. Włodzimierz Kapiec, kierujący działaniami ratowniczymi:

Nie ulega wątpliwości, że największą trudnością podczas tej
akcji ratowniczej były warunki atmosferyczne – niezwykle gęsta
mgła. To ona przyczyniła się do karambolu i to ona utrudniała
prowadzenie czynności. Dowodzący w pierwszej fazie akcji nie
wiedzieli, na jakim obszarze wystąpił karambol, ile pojazdów brało
udział w zdarzeniu, ile osób jest poszkodowanych – mgła
skutecznie komplikowała ustalenie tych podstawowych danych. 

Służby ratownicze zostały zaskoczone również rozmiarami
zdarzenia. Wiedzieliśmy, że w karambolu bierze udział

kilkadziesiąt aut, nie znaliśmy liczby poszkodowanych (ocenialiśmy je na blisko 30 osób – łatwo zgadnąć,
jak trudnym zadaniem było zapanowanie nad sytuacją. Dużym wyzwaniem było również dostosowanie
działania do dynamiki zdarzeń, która zmuszała dowodzących do szybkiego reagowania, zmiany planów
oraz rozkładu sił i środków. Prowadziliśmy akcję ratowniczą na terenie, na którym doszło do pierwszego
karambolu, kiedy dowiedzieliśmy się, że na tej samej autostradzie, ale na pasie w kierunku Częstochowy
doszło do drugiego karambolu z udziałem kilkudziesięciu aut. Trzeba było przeformować zasoby
ratownicze, zadysponować siły i środki na drugi odcinek bojowy. Wiedzieliśmy, że po osoby najbardziej
poszkodowane mają przylecieć cztery śmigłowce LPR, tymczasem okazało się, że z powodu warunków
atmosferycznych tylko jeden będzie w stanie zrealizować swoje zadanie. Pozostałe osoby do szpitali
musiały odwieźć karetki ZRM. 
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a kła dy Gór ni cze „Rud na”, bę dą ce

odzia łem KGHM Pol ska Miedź, to naj -

więk sza ko pal nia ru dy mie dzi w Eu ro -

pie i jed na z naj więk szych głę bi no wych

ko pal ni rud mie dzi na świe cie. Po ło żo ne są

na pół noc od Po lko wic (woj. dol no ślą skie).

17 stycz nia te go ro ku w go dzi nach przed po łu -

dnio wych w dys po zy tor ni jed nost ki ra tow nic -

twa gór ni czo -hut ni cze go ode bra no in for ma cję

o wy pad ku zbio ro wym, do któ re go do szło

na te re nie zbior ni ka Że la zny Most, wy ko rzy -

sty wa nego do skła do wa nia od pa dów tech no lo -

gicz nych po wsta łych w pro ce sie wy do by cia

mie dzi. Te le fon alar mo wy był o ty le za ska ku -

ją cy, że Że la zny Most przy po mi na ogrom ne

(o po wierzch ni 1400 ha) błot ni ste je zio ro,

a zgło sze nie do ty czy ło ko niecz no ści uży cia

tech nik al pi ni stycz nych. 

Win da jak spa da jà cy głaz
W od le gło ści kil ku set me trów od brze gu po -

nad lu stro wo dy wy sta je wie ża szy bu prze sy -

ło we go Za kła du Hy dro tech nicz ne go, słu żą ca

do od pro wa dza nia wo dy z gro ma dzo nych

w tym zbior ni ku od pa dów po flo ta cyj nych. 

Te go dnia oko ło 11.00 do wie ży do pły nę ło ku -

trem trzech nad szty ga rów. Wsie dli do win dy,

a ta po chwi li ru nę ła na głę bo kość 35 m. Ło -

mot usły szał ki per na ku trze. On też wszczął

alarm, a wia do mość o wy pad ku bły ska wicz nie

do tar ła naj pierw do Za kła du Hy dro tech nicz ne -

go, a na stęp nie do peł nią cych dy żur ra tow ni -

ków po go to wia wy so ko ścio we go. 

O tej po rze, a więc na pierw szej zmia nie,

w sta cji Gór ni cze go Po go to wia Ra tow ni cze go

dy żur peł ni ło pię ciu eta to wych ra tow ni ków

wy so ko ścio wych. Na miej sce zda rze nia uda li

się: An to ni Du szeń ko, Ja cek Gą sie niec, Ja kub

Le wic ki, Piotr Cu krow ski i Łu kasz Ro sik. Gdy -

by do wy pad ku do szło w go dzi nach po po łu -

dnio wych, ko niecz ne by ło by ścią ga nie lu dzi

z do mów. Od 14.00 bo wiem w sie dzi bie Gór -

ni cze go Po go to wia Ra tow ni cze go z za wo do -

wych ra tow ni ków na dy żu rze zo sta ją tyl ko

me cha nik i kie row nik zmia ny. 

Ra tow ni cy za bra li ze so bą ple ca ki ra tun ko -

we, każ dy z nie zbęd nym wy po sa że niem oso bi -

stym i stu me tro wą li ną, a po nad to li no wą

wy cią gar kę elek trycz ną o udźwi gu do 200 kg,

dwie pa ry no szy ku beł ko wych oraz dwie pa ry

no szy ty pu de ska. Wraz z ra tow ni ka mi wy so ko -

ścio wy mi do zda rze nia po je cha li dy rek tor tech -

nicz ny JRGH KGHM Pol ska Miedź SA

w Lu bi nie Ma rek Ko wa lik, a tak że le karz Ar tur

Ha riasz. Le ka rze są za trud nie ni na kontr ak cie
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Wy so ko Êciów ka 
na… je zio rze

LECH LE WAN DOW SKI

Ratownicy wysokościowi z KGHM Polska Miedź SA ćwiczą działania podczas
rozmaitych zdarzeń, do których może dojść w kopalniach. Życie napisało

jednak scenariusz wypadku wysokościowego, którego nikt nie przewidywał.

Z

˚e la zny Most to naj wi´k szy w Eu ro pie zbior nik od pa dów po flo ta cyj nych (1400 ha, gł´ bo koÊç – 2,5 m).
Usy tu owa ny jest na wschód od Po lko wic – przy miej sco wo Êci Rud na, w Le gnic ko -Gło gow skim Okr´ -
gu Mie dzio wym. Bu do w´ zbior ni ka roz po cz´ to w 1974 r., a eks plo atu je si´ go od 1977 r. Na je go po -
trze by za la no trzy miej sco wo Êci: Bar szów, Ka li nów k´ i Piel grzy mów. Zbior nik jest wcià˝ po wi´k sza ny
(dys po nu je mo˝ li wo Êcia mi roz wo ju do po jem no Êci po nad 1,1 mld m³).
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i peł nią dy żu ry w sys te mie dwu zmia no wym.

Wy jeż dża ją z ra tow ni ka mi gór ni czy mi do każ -

dej ak cji, a wspo ma ga ją ich sa ni ta riu sze wy bra -

ni spo śród ra tow ni ków KGHM.

Peł na mo bi li za cja
Wy pa dek na te re nie Że la zne go Mo stu uru -

cho mił wszyst kie ogni wa lo kal ne go sys te mu

bez pie czeń stwa. Na miej sce zda rze nia, dzię ki

wy pra co wa ne mu spo so bo wi alar mo wa nia, bły -

ska wicz nie do tar ła po li cja, ze spół ra tow ni czy

PRM z le ka rzem Ma cie jem Kna pi kiem i ra tow -

ni ka mi me dycz ny mi – Ta de uszem Żu brem

i Ka mi lem No wa kiem. Nie mal na tych miast, bo

już o 11.08, in for ma cję o zda rze niu ode bra ła

też służ ba dy żur na Ko men dy Po wia to wej PSP

w Po lko wi cach. 

Nie ja ko a prio ri, spo dzie wa jąc się po waż -

nych ob ra żeń u szty ga rów znaj du ją cych się

w win dzie i ko niecz no ści ich ho spi ta li zo wa nia,

do ak cji za dys po no wa no śmi gło wiec LPR

z Wro cła wia. Za bez pie cze niem lą do wi ska za -

jął się za stęp JRG PSP Po lko wi ce. Stra ża cy już

po 8 mi nu tach od chwi li ode bra nia przez służ -

bę dy żur ną KP PSP Po lko wi ce in for ma cji

o zda rze niu by li na miej scu ak cji. Do dzia łań

ra tow ni czych włą czo no tak że za stę py JRG PSP

z Lu bi na, Choj no wa (gru pa wy so ko ścio wa)

oraz OSP Grę bo ci ce. 

O szyb ko ści re ak cji naj le piej świad czy tak -

że to, że kie dy sa mo chód z ra tow ni ka mi gór ni -

czy mi do jeż dżał do wa łu oka la ją ce go zbior nik,

do lą do wa nia pod cho dził już śmi gło wiec wro -

cław skie go LPR. Sa mo chód z ra tow ni ka mi

nie mógł pod je chać na oka la ją cy zbior nik po -

tęż ny, sie dem dzie się cio me tro wy wał, co nie -

co opóź ni ło przy stą pie nie do dzia łań

ra tow ni czych. Trze ba więc by ło prze ła do -

wać sprzęt ra tow ni czy do te re no we go Land

Ro ve ra, któ ry bez tru du pod je chał na szczyt

i do wiózł eki pę do przy sta ni. Stąd ra tow ni cy

gór ni czy po pły nę li ku trem do wie ży. 

Dzia ła nia stra ża ków PSP w pierw szej fa zie

ak cji po le ga ły przede wszyst kim na przy go to -

wa niu lą do wi ska dla śmi głow ca LPR. Na miej -

scu oka za ło się jed nak, że ko niecz ne jest tak że

zwo do wa nie pon to nu ra tow ni cze go i do pły nię -

cie z ra tow ni ka mi PSP oraz spe cja li stycz nym

sprzę tem do wie ży prze le wo wej. Tym sa mym,

gdy by za szła ta ka po trze ba, stra ża cy po zo sta -

wa li w peł nej go to wo ści do na tych mia sto we go

włą cze nia się do dzia łań ra tow ni czych już

ma li ra dio sta cję. Le karz mógł więc bez po śred -

nio kon sul to wać z ni mi po dej mo wa ne dzia ła -

nia ra tow ni cze.

Ja cek Gą sie niec, wy ko rzy stu jąc tech ni ki al -

pi ni stycz ne, za ło żył sta no wi sko zjaz do we i zje -

chał na li nie do me ta lo wej klat ki win dy. By ło

to bo wiem naj szyb sze roz wią za nie. W ko lej nej

fa zie dzia łań An to ni Du szeń ko roz bu do wał

i prze bu do wał sta no wi sko za ło żo ne wcze śniej

przez Jac ka Gą sień ca na sta no wi ska do opusz -

cza nia i wcią ga nia. Po zo sta li ra tow ni cy do łą -

czy li do Jac ka, scho dząc po me ta lo wej dra bi nie

przy mo co wa nej do ścia ny szy bu. Uda ło się to

w za le d wie kil ka mi nut, dzię ki nie złej wi docz -

no ści w szy bie, któ rą za pew nia ło stan dar do we

oświe tle nie. Jed no cze śnie na li nach zje cha ły

do ra tow ni ków no sze ty pu de ska i no sze ku beł -

ko we.

Kie dy wszy scy zna leź li się w gór nej czę ści

klat ki win dy, zo ba czy li, że dwaj po szko do wa -

ni le żą na ple cach, a trze ci znaj du je się w po -

zy cji przy kur czo nej. Wszy scy by li przy tom ni.

Uda ło się na wią zać z ni mi kon takt, dzię ki cze -

mu ra tow ni cy do wie dzie li się m.in., że po szko -

do wa ny bę dą cy w po zy cji przy kur czo nej nie

jest w sta nie się wy pro sto wać. To jed nak nie

by ło w tym mo men cie naj waż niej sze. Nad ran -

ny mi, trzy ma jąc się je dy nie na zła ma nym

sprzę gle, zwi sał urwa ny sil nik win dy o wa dze

oko ło 150 kg! 

Ewa ku acja
Pierw szym i naj waż niej szym w tym mo -

men cie za da niem by ło za bez pie cze nie cięż -

kie go sil ni ka. Ra tow ni cy, któ rzy wśli zgnę li

się do win dy przez umiesz czo ną na gó rze

klat ki kla pę awa ryj ną, po sta no wi li użyć

w tym ce lu ta śmy sta no wi sko wej. Spraw -

nie przy mo co wa li sil nik do klat ki. Do pie -

ro gdy mie li pew ność, że to za gro że nie zo sta ło

zneu tra li zo wa ne, zde mon to wa li uszko dzo ne

bocz ne drzwi win dy, zdej mu jąc je z za wia sów.

Dzię ki te mu mo gli w mia rę swo bod ne do stać

się do środ ka i udzie lić po szko do wa nym pierw -

szej po mo cy oraz prze ło żyć ich na no sze. 

Po szko do wa ni by li wy zię bie ni. Ra tow ni cy

przy kry li ich ko ca mi ter micz ny mi i od da li im

swo je kurt ki.

Na pod sta wie wy wia du i ba da nia pul sok sy -

me trem ra tow ni cy uzna li, że z uwa gi na ob ra -

że nia w pierw szej ko lej no ści trze ba ewa-

ku ować jed ne go z le żą cych gór ni ków. 

w sa mym szy bie. Ich wspar cie by ło bar dzo po -

trzeb ne. Za ję li się ewa ku acją do przy sta ni

na brze gu zbior ni ka wy do by tych z szy bu po -

szko do wa nych, a na stęp nie prze ka za li ich ze -

spo łom śmi głow ca LPR i am bu lan su. 

Trud ny do st´p
Pod ję to de cy zję, że do po szko do wa nych

zej dą ra tow ni cy Ja cek Gą sie niec, Piotr Cu -

krow ski i Ja kub Le wic ki. W szy bie o kształ cie

ru ry i śred ni cy nie speł na 4 m jest cia sno. Miej -

sca wy star czy, że by zmie ścić w nim sta lo wą

pro wad ni cę win dy i przy mo co wać do ścia ny

me ta lo wą dra bin kę. Nie by ło mo wy o tym, aby

do po szko do wa nych mo gło zejść jed no cze śnie

wię cej niż trzech ra tow ni ków. Po nad to

do uwię zio nych w roz bi tej win dzie szty ga rów

trze ba by ło po słać lu dzi, któ rzy są nie tyl ko do -

świad czo ny mi ra tow ni ka mi wy so ko ścio wy mi,

lecz tak że me dycz ny mi. Te wa run ki speł ni li

Ja kub Le wic ki i Ja cek Gą sie niec. Ak cją wy so -

ko ścio wą do wo dził kie row nik po go to wia spe -

cja li stycz ne go do prac z uży ciem tech nik

al pi ni stycz nych – An to ni Du szeń ko. Przed zej -

ściem roz wią za no jesz cze je den, bar dzo waż -

ny pro blem. Do ty czył utrzy ma nia łącz no ści

mię dzy ra tow ni ka mi a le ka rzem, któ ry po zo -

stał na gó rze. Że by mieć za pew nio ną łącz ność

na tej sa mej czę sto tli wo ści, ra tow ni cy otrzy -
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W trak cie ewa ku acji po szko do wa ny, któ ry

po zo sta wał wcze śniej w po zy cji przy kur czo -

nej, zbladł i za czął za sy piać. Na je go po gar -

sza ją cy się stan nie wąt pli wie wpływ mia ła

tak że pa nu ją ca na do le ni ska tem pe ra tu ra. 

Ob ser wo wa ne ob ja wy zda niem Jac ka Gą sień -

ca mo gły ozna czać, że na stą pił we wnętrz ny

krwo tok. Po now nie przy da ła się bez po śred nia

łącz ność z le ka rzem. Zde cy do wa no, że w tej

sy tu acji tak że na le ży za dys po no wać śmi gło -

wiec LPR.

***

Oko ło 17.30 ak cja ra tow ni cza zo sta ła za -

koń czo na. Ze szpi ta li do rzecz ni ka pra so we go

KGHM na de szły in for ma cje, że ży ciu po szko -

do wa nych nie za gra ża nie bez pie czeń stwo.

Dla cze go do szło do urwa nia się win dy i dla -

cze go nie za dzia ła ły do dat ko we za bez pie cze -

nia, tzw. chwy ta ki, któ re ha mu ją ją, gdy opa da

zbyt szyb ko – te py ta nia po zo sta ją na ra zie bez

od po wie dzi. Wąt pli wo ści roz wie je śledz two.

Dla ra tow ni ków wy so ko ścio wych waż na by ła

od po wiedź na in ne py ta nie: czy zdo ła li pro fe -

sjo nal nie i sku tecz nie po do łać te mu po waż-

ne mu wy zwa niu ra tow ni cze mu? Jak sa mi od -

po wia da ją skromnie – choć ła two nie by ło, da li

ra dę.

Lech Le wan dow ski jest dzien ni ka rzem,
pra cow ni kiem Wy dzia łu Or ga ni za cji 
i Nad zo ru w KW PSP we Wro cła wiu

ję li pierw sze go z ewa ku owa nych. Prze tra s-

por to wa li go do śmi głow ca, któ ry na tych miast

od le ciał do jed ne go z wro cław skich szpi ta li. 

Dru gi po szko do wa ny miał zła ma ne oby dwie

no gi, w tym otwar te zła ma nie pod udzia pra we -

go. Nie by ło mo wy, aby w tym sta nie prze ło żyć

go na no sze i spiąć pa sa mi. Ko lej ny po zo sta wał

zaś ca ły czas w po zy cji przy kur czu. Twier dził,

że nie jest w sta nie zmie nić po zy cji, po nie waż

od czu wa ogrom ny ból. I to tak że unie moż li wia -

ło za sto so wa nie no szy. Roz wią za niem oka za ło

się po da nie obu po szko do wa nym znie czu la ją -

cych za strzy ków do mię śnio wych. Ból ustą pił

na ty le, że ra tow ni cy mo gli przy go to wać ich

do ewa ku acji. 

Pluł krwią, miał cięż ki od dech, sy gna li zo wał 

ostry ból w klat ce pier sio wej i ból w obu no -

gach. Ba da nie wy ka za ło, że sa tu ra cja (wy sy ce -

nie krwi tle nem) wy no si 76%, pod czas gdy

wy nik po ni żej 90% ozna cza nie wy dol ność od -

de cho wą. 

Z gó ry spusz czo no dwie li ny. Jed ną przez

wy cią gar kę elek trycz ną, a dru gą prze cią ga ną

ręcz nie przez układ blocz ków. Na do le ra tow -

ni cy prze ło ży li ran ne go na no sze ty pu de ska,

spię li go pa sa mi i umie ści li w no szach ku beł -

ko wych. Wraz z no sza mi wy cią ga ny był Piotr

Cu krow ski, któ ry ase ku ro wał ewa ku ację.

Po chwi li zje chał 35 m po ko lej ne go po szko -

do wa ne go. Na gó rze le karz i stra ża cy prze-
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Ja cek Gą sie niec, ra tow nik gór ni czy, za stęp ca kie row ni ka Gór ni cze go Po -
go to wia Ra tow ni cze go Jed nost ki Ra tow nic twa Gór ni czo -Hut ni cze go
KGHM Pol ska Miedź SA: Je ste śmy jed nym z ra tow ni czych fi la rów KGHM.

Sta cja ra tow ni cze go po go to wia gór ni cze go skła da się z trzech wy dzia łów.
Dwa to stra że po żar ne, zaś trze ci two rzą ra tow ni cy gór ni czy, któ rzy dzia ła ją
tak że ja ko po go to wie spe cja li stycz ne ra tow nic twa wy so ko ścio we go i wod no -
-nur ko we go. Spo śród 400 ra tow ni ków gór ni czych KGHM oko ło 90 to człon ko -
wie po go to wia spe cja li stycz ne go do prac z wy ko rzy sta niem tech nik
al pi ni stycz nych. W GPR na sta łe za trud nio nych jest 10 ra tow ni ków dzia ła ją -
cych jed no cze śnie w po go to wiu wy so ko ścio wym. Oko ło 80 po zo sta łych ra tow -
ni ków pra cu je na co dzień w swo ich ma cie rzy stych ko pal niach. Wy konu ją tam
pra ce wy so ko ścio we, m.in. czysz czą zbior ni ki re ten cyj ne urob ku przed pla no -
wa ny mi re mon ta mi.

Miesz czą ca się w So bi nie ba za ra tow ni cza przy po mi na ko pal nię w mi nia -
tu rze. Jest tak skon stru owa na, by moż na by ło pro wa dzić tu wszel kie go ro dza ju
szko le nia – nie tyl ko wy so ko ścio we, lecz tak że np. wod ne w za la nych sztol niach.
Każ dy ra tow nik wy so ko ścio wy od by wa tu raz w ro ku ty go dnio wy dy żur, pod -
czas któ re go ćwi czo ne są roz ma ite tech ni ki al pi ni stycz ne i sy tu acje awa ryj ne.
Ra tow ni cy ma ją obo wią zek od by wa nia dy żu rów w sta cji po go to wia, a w ra zie
alar mu – uczest nic twa w ak cjach. Współ pra cu je my z ra tow ni ka mi GOPR – gru -
pą kar ko no ską i wał brzy sko -kłodz ką. W ra mach te go współ dzia ła nia na wio -
snę i je sie nią or ga ni zu je my zgru po wa nia w gó rach. Co ro ku każ dy ra tow nik
wy so ko ścio wy mu si pod dać się we ry fi ka cji. Po le ga ona na dwu dnio wym prak -
tycz nym spraw dzia nie umie jęt no ści ra tow ni czych. 

Mł. bryg. Piotr Woź nia kie wicz, ofi cer pra so wy KP PSP w Po lko wi cach: 
Wspól na ak cja ra tow ni cza prze pro wa dzo na na te re nie zbior ni ka Że la zny Most po -
ka za ła, że co dzien na współ pra ca stra ża ków i ra tow ni ków gór ni czo -hut ni czych jest
bar dzo po trzeb na, po nie waż się uzu peł nia my. 

Oka za ło się też jednak, że nie je ste śmy w sta nie prze wi dzieć do koń ca spe cy fi ki zda -
rzeń, z któ ry mi przy cho dzi nam się zmie rzyć. W zgło sze niu, któ re ode brał dy żur ny SK
ze WCPR, po ja wi ła się proś ba, by śmy wy sła li na szych stra ża ków do za bez pie cze nia lą -
do wi ska dla śmi głow ca. Dla te go za dys po no wa ny zo stał za stęp z JRG do wo dzo ny przez
asp. Grze go rza Szmid ta. Na miej scu, w oko li cy przy sta ni, oka za ło się, że z dwóch ba -
rek na le żą cych do Za kła du Hy dro tech nicz ne go, któ ry mi moż na pły wać po zbior ni ku,
jed na jest nie spraw na. Dru gą ra tow ni cy gór ni czo -hut ni czy po pły nę li już do wie ży prze -
le wo wej. Po trzeb ny był do dat ko wy sprzęt pły wa ją cy. Za dys po no wa no więc po przez
WSKR we Wro cła wiu ra tow ni ków i pon ton ra tow ni czy z KP PSP Lu bin i jed no cze śnie
SGRW z JRG Choj nów. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach do wie ży prze le wo wej po pły nę li na -
si ra tow ni cy ze sprzę tem wy so ko ścio wym i na grzew ni cą po wie trza. Pierw sze go po -
szko do wa ne go ewa ku owa li na sta ły ląd ra tow ni cy gór ni czo -hut ni czy, ale w ewa ku acji
dwóch po zo sta łych uczest ni czy li już na si stra ża cy. Przy oka zji chciał bym do dać, że choć
wcze śniej już ćwi czy li śmy wspól nie na tym obiek cie, ni ko mu do gło wy nie przy szło, że
bę dzie my pro wa dzić tu dzia ła nia z za kre su ra tow nic twa wy so ko ścio we go. Ta ak cja
by ła więc bar dzo spe cy ficz na. 

Ostat nie wspól ne dzia ła nia ra tow ni cze prze pro wa dzi li śmy na te re nie zbior ni -
ka Że la zny Most w grud niu 1997 r. Wów czas na sku tek utra ty ste row no ści (urwa -
nie śmi gła ogo no we go) do zbior ni ka wpadł śmi gło wiec i jed na oso ba po nio sła
śmierć. Tym ra zem, na szczę ście, wszyst ko skoń czy ło się do brze.

Ra tow ni cze  fi la ry

Od lewej stojà: Jakub Lewicki, Marek Kowalik, Piotr Cukrowski i Jacek Gàsieniec

fo
t. 
ar
 ch

i w
um

 J
R
G
-H
 K
G
H
M
 P
ol
 sk

a 
M
ie
dê

SA



ie mo jów to ma ła wieś w gmi nie Mię -

dzy le sie (po wiat kłodz ki), w ma low -

ni czej do li nie Dzi kiej Or li cy. Rze ka

wy zna cza na tam tym od cin ku gra ni cę pol sko -

-cze ską. Ob szar ten cha rak te ry zu je się nie wiel -

kim za lud nie niem w po rów na niu na przy kład

do Ko tli ny Kłodz kiej. Od naj bliż szych miast

po stro nie pol skiej Nie mo jów od dzie la ją Gó ry

By strzyc kie, a po cze skiej – Or lic kie. Oba 

pa sma nie prze kra cza ją w tam tym re jo -

nie 900 m n.p.m., zaś sa ma wieś le ży na wy so -

ko ści 550 m n.p.m. Jej za bu do wa nie jest gę sta,

w du żej mie rze sta no wią ją bu dyn ki po nie miec -

kie o kon struk cji mu ro wa no -drew nia nej,

z prze wa gą drew na. 

Alar mo wa nie
Wła śnie w jed nym z ta kich wol no sto ją cych

bu dyn ków o prze zna cze niu miesz kal no -go spo -

dar czym 8 stycz nia te go ro ku do szło do po ża -

ru pod da sza. Straż po żar ną za alar mo wa no

o 10.51. Zgła sza ją cy in for mo wał o ogniu wy -

cho dzą cym po nad dach. Dy żur ny PA w By -

strzy cy Kłodz kiej za dys po no wał w pierw szym

rzu cie: dwa za stę py JRG w By strzy cy Kłodz -

kiej, dwa za stę py OSP KSRG Do masz ków,

dwa za stę py OSP KSRG Mię dzy le sie, OSP

Dłu go po le Gór ne i OSP KSRG Wil ka nów. Tuż

po za alar mo wa niu stra ża ków OSP, na wnio sek

KDR, za po śred nic twem kłodz kie go SK

i SKKW PSP we Wro cła wiu po pro szo no o włą -

cze nie do dzia łań sił i środ ków z Re pu bli ki

Cze skiej. Za dys po no wa ne zo sta ły wów czas

dwa za stę py z Ro kyt nic oraz je den z Bar -

tošovic. Obie te jed nost ki są for ma cja mi ochot -

ni czy mi. Za alar mo wa ne zo sta ły o 11.06. 

Pod sta wą ta kiej proś by KDR by ła od le głość

od miej sca po ża ru do po szcze gól nych jed no -

stek stra ży po żar nej. By strzy ca Kłodz ka jest

od nie go od da lo na o 26 km, a Mię dzy le sie, czy -

li naj bliż sza OSP – 12 km. Tym cza sem cze skie

Bar tošovi ce ulo ko wa ne są po dru giej stro nie

rze ki. Stra ża cy z tam tej szej jed nost ki ma ją za -

le d wie 2 km do Nie mo jo wa, a z Ro kyt -

nic – 12 km (po dro gach pu blicz nych we dług

Go ogle Maps). Tam te go dnia wy stą pi ły po nad -

to nie sprzy ja ją ce wa run ki dro go we, za śnie że -

nie i miej sco we ob lo dze nie na wierzch ni, co

skut ko wa ło tym, że np. za stę py PSP mu sia ły

mo men ta mi zwal niać do 30 km/h. Pierw si pol -

scy stra ża cy by li na miej scu o 11.16. Cze si

przy by li kil ka na ście mi nut póź niej. Moż -

na przy jąć, że róż ni ca ta by ła od zwier cie dle -

niem róż ni cy w cza sach alar mo wa nia. 

Cze ski sys tem
In for ma cja z SKKW do tar ła naj pierw do je -

go od po wied ni ka po stro nie cze skiej, czy li

do Cen trum Ope ra cyj no -In for ma cyj ne go Kor -

pu su Po żar ni czo -Ra tow ni cze go w Hrad cu

Králové, a stam tąd za po śred nic twem cen tra li

SMS do alar mo wa nych jed no stek. W prze ci -

wień stwie do pol skie go sys te mu, u Cze chów

w SMS-ie po ja wia ją się kom plet ne in for ma cje

na te mat ro dza ju za gro że nia, lo ka li za cji oraz sił

i środ ków, któ re bę dą po trzeb ne do dzia łań. 

Ta ostat nia in for ma cja jest jed nak tyl ko su ge -

stią dla do wo dzą ce go da ną jed nost ką. Osta tecz -

ną de cy zję po dej mu je on sa mo dziel nie

i mel du je o tym, ja ki mi po jaz da mi wy jeż dża

z re mi zy. Po zy tyw ną stro ną ta kiej pro ce du ry

jest to, że stra ża cy z miej sco wej OSP le piej

zna ją to po gra fię te re nu, ro dzaj za bu do wy i ak -

tu al ne wa run ki at mos fe rycz ne niż ofi cer sie -

dzą cy w od le głym punk cie kie ro wa nia, a przez

to z gó ry wie dzą, czy na miej scu bę dzie moż li -

wość uży cia spe cja li stycz ne go sprzę tu, np.

pod no śni ka hy drau licz ne go. Do po ża ru w Nie -

mo jo wie z obu cze skich jed no stek wy je cha ły

po jaz dy zgod ne z su ge stia mi za war ty mi

w SMS-ach. A by ły to dwa po jaz dy ga śni -

cze – Ta tra i Liaz, od po wied ni ki pol skich

GCBA, oraz po jazd wspo ma ga ją cy Pra ga, bez

zbior ni ka na wo dę. Łącz nie ze stro ny cze skiej

w dzia ła niach wzię ło udział 16 stra ża ków,

a z pol skiej 32. 
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Po moc bez gra nic
AR KA DIUSZ KOT Blisko granicy polsko-czeskiej wybuchł pożar

budynku. Do działań ratowniczo-gaśniczych
przystąpili zarówno polscy, jak i czescy strażacy.

Alarmowanie naszych kolegów zza granicy
nastąpiło na mocy uzgodnień szczebla krajowego

i wojewódzkiego. 
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Spraw ne współ dzia ła nie
Sa mo ga sze nie po ża ru trwa ło oko ło trzech

go dzin, a cał ko wi ta dłu gość dzia łań stra ży po -

żar nej się gnę ła 10 go dzin. Za stę py cze skie

dzia ła ły przez po nad dwie go dzi ny. Pierw szy

przy by ły na miej sce za stęp za stał po żar ca ło -

ścio wy da chu, stry chu nad czę ścią miesz kal ną

oraz zin te gro wa nej czę ści go spo dar czej, czy li

pło nę ło oko ło 60 proc. obiek tu. Je dy na oso ba

prze by wa ją ca we wnątrz ewa ku owa ła się sa ma

przed przy by ciem ra tow ni ków. W wal ce z po -

ża rem po da no pięć prą dów wo dy w na tar ciu,

rów no cze śnie wy rzu ca jąc z po miesz czeń za ję -

tych ogniem sia no, sło mę, drew no opa ło we itp.

W dal szej fa zie pro wa dzo no tak że pra ce roz -

biór ko we. Za da nia, któ re po sta wio no za stę pom

cze skim, to po da nie prą du ga śni cze go w na tar -

ciu z dra bin na sad ko wych, po moc w utwo rze -

niu punk tu czer pa nia wo dy, co wy ma ga ło

wy cię cia prze rę bla w za mar z nię tym sta wie

i po moc w suk ce syw nie po stę pu ją cych pra cach

roz biór ko wych. Cze scy stra ża cy dzia ła li

w więk szo ści au to no micz nie, wy ko rzy stu jąc

swój sprzęt, choć nie za bra kło pró by kom pa -

ty bil no ści wę ży po żar ni czych, gdy cze ski 

od ci nek zo stał pod łą czo ny do pol skie go 

roz dzie la cza. Ich tech ni ka dzia łań ra tow ni czo -

-ga śni czych nie róż ni się prak tycz nie od sto so -

wa nej przez pol skich stra ża ków. Współ dzia ła -

nie za stę pów pol skich i cze skich prze bie ga ło

bar dzo spraw nie. Jak mó wią Petr Fric i Petr Bu -

chal, ko men dant i za stęp ca ko men dan ta SDH

Ro kyt ni ce (Sbor Do bro vol nych Ha si ću), stra -

ża cy cze scy nie zna li ję zy ka pol skie go, a pol -

scy cze skie go, po ro zu mie wa li się za po mo cą

ge sty ku la cji i do my śla jąc się zna cze nia słów.

By ło to o ty le prost sze, że oba ję zy ki są do

sie bie po dob ne. Ge ne ral nie ko mu ni ka cja prze -

bie ga ła jednak bez pro ble mów. Ła two ści po ro -

zu mie nia sprzy ja ją utrzy my wa ne od wie lu lat

kon tak ty, ta kie jak wspól ne ćwi cze nia czy spo -

tka nia na róż ne go ro dza ju lo kal nych uro czy sto -

ściach, bę dą ce czę sto od dol ną ini cja ty wą

ochot ni czych stra ży po żar nych. 

Efek ty umów 
Alar mo wa nie jed no stek cze skich do po ża ru

w Nie mo jo wie by ło moż li wie dzię ki dwóm do -

ku men tom o wza jem nej po mo cy i współ pra cy

w przy pad ku ka ta strof, klęsk ży wio ło wych i in -

nych nad zwy czaj nych wy da rzeń. Pierw szy

z nich to umo wa za war ta po mię dzy Rzecz po -

spo li tą Pol ską a Re pu bli ką Cze ską w War sza -

wie 8 czerw ca 2000 r., na któ rej pod sta wie

wy da no „In struk cję me to dycz ną dla jed no stek

stra ży po żar nej bio rą cych udział w po mo cy

wza jem nej RP i Re pu bli ki Cze skiej”. Dru gi to

po ro zu mie nie po mię dzy wo je wo dą dol no ślą -

skim i ko men dan tem wo je wódz kim PSP we

Wro cła wiu a kra jem hra dec kim (Královéhra -

deckým kra jem), do ty czą ce ści śle tzw. stre fy

przy gra nicz nej. Po dzię ko wa nia za oka za ną po -

moc zło żył cze skim stra ża kom KDR jesz cze

na miej scu wspól nych dzia łań, a w ofi cjal nym

pi śmie kil ka dni póź niej tak że bur mistrz Mię -

dzy le sia. 

Od 2004 r. na te re nie po wia tu kłodz kie go

mia ło miej sce kil ka dzie siąt in ter wen cji, w któ -

rych bra li udział stra ża cy z Re pu bli ki Cze skiej.

Aż 27 z nich to dzia ła nia na sta cji ko le jo wej

w Mię dzy le siu (bę dą cej ele men tem szla ku 

tran zy to we go łą czą ce go Re pu bli kę Cze ską

z wie lo ma kra ja mi Eu ro py), zwią za ne z nie -

szczel no ścia mi cy stern ko le jo wych prze wo żą -

cych sub stan cje nie bez piecz ne, np. amo niak,

chlor, pa li wo lot ni cze. Do szło rów nież

do wspól nych dzia łań przy po ża rze la su, roz -

prze strze nia ją cym się po obu stro nach gra ni cy.

Pol scy stra ża cy ga si li raz po żar w Cze chach.

Pło nął wów czas bu dy nek znaj du ją cy się tuż

przy przej ściu gra nicz nym. Naj więk szą cie ka -

wost ką są jed nak dzia ła nia w La sów ce, miej -

sco wo ści po ło żo nej nie opo dal Nie mo jo wa.

28 li sto pa da 2010 r. po wstał tam po żar ga ra żu,

do któ re go bez alar mo wa nia wy je cha li stra ża -

cy z cze skiej jed nost ki ochot ni czej w Or lické

Záhoří. Oka za ło się, że pra cu jąc w re mi zie, do -

strze gli po żar po pol skiej stro nie i nie za sta na -

wia jąc się dłu go, ru szy li do ak cji. 

mł. asp. Ar ka diusz Kot jest p.o. do wód cà
zmia ny w JRG w By strzy cy Kłodz kiej 

i spe cja li stà ds. bhp w KP PSP w Kłodz ku
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a wie dza ją ce każ de go ro ku wszyst kie re gio ny Pol ski wi chu ry to

powalone drzewa czy na wał ni ce wy ma ga ją od stra ża ków nie ty -

po wych dzia łań, w trak cie któ rych zmu sze ni są do pra cy w trud -

nych i nie bez piecz nych wa run kach. Oczy wi ste jest, że aby nieść po moc

i udzie lać jej oso bom po szko do wa nym, trze ba być do brze przy go to wa -

nym do po dej mo wa nia ta kich dzia łań. 

Sta no wi ska çwi czeb ne 
Obec nie szko le nia z ra tow nic twa wy so ko ścio we go na po zio mie pod -

sta wo wym re ali zo wa ne są w ra mach do sko na le nia za wo do we go stra ża -

ków PSP róż ny mi me to da mi i z róż nym skut kiem. Wy ni ka to w zde cy do -

wa nej więk szo ści ze zbyt krót kie go czasu, któ ry upły nął od chwili wpro -

wa dze nia obo wiąz ku re ali za cji dzia łań z te go za kre su przez wszyst kie

jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze. Funk cjo na riu sze wy ty po wa ni do ro li li de -

rów bądź ko or dy na to rów po wia to wych oma wia ne go po zio mu ra tow nic -

twa sa mi obec nie ugrun to wu ją na by wa ną wie dzę, co mo że prze kła dać się

na nie jed no li ty po ziom wy szko le nia przez nich stra ża ków zmian służ bo -

wych. Ko lej nym czyn ni kiem, któ ry zde cy do wa nie wpły wa na zróż ni -

co wa nie wy szko le nia, jest brak lub ogra ni czo na licz ba miejsc umoż li wia -

ją cych re ali za cję do sko na le nia za wo do we go na ocze ki wa nym po zio mie.

LUTY 2017/16

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

PRZE MY SŁAW BE RUS

PIOTR TY CZY¡ SKI

MAREK GRUSZKOWSKI

W większości interwencji ratowniczych podejmowanych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej strażacy wykorzystują

podstawowe umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego.
Przybliżamy jeden ze sposobów ich doskonalenia. 
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Wy cho dząc na prze ciw no wym po trze bom i wycią ga jąc wnio ski z do tych -

cza so wych dzia łań ra tow ni czych, w Ko men dzie Po wia to wej PSP we

Wscho wie (woj. lu bu skie) zbu do wa no kil ka sta no wisk ćwi czeb nych (m.in.

do ra tow nic twa i ewa ku acji osób po szko do wa nych ze stud ni, do ra tow -

nic twa i ewa ku acji osób po szko do wa nych z za wa lisk ziem nych, ma kie tę

do ćwi czeń prak tycz nych w za kre sie roz wo ju po ża rów we wnętrz nych)

uspraw nia ją cych pro ces do sko na le nia za wo do we go w za kre sie ra tow nic -

twa wy so ko ścio we go na po zio mie pod sta wo wym. 

Ma kie ta
Jed nym ze stanowisk jest ma kie ta po zo ru ją ca dach ko per to wy. Umoż -

li wia ona do sko na le nie umie jęt no ści bu do wy sta no wisk pra cy na wy so -

ko ściach, wła ści we go za bez pie cza nia się ra tow ni ków do wy ko ny wa nia

ta kich prac oraz po ru sza nia się po po chy łych płasz czy znach. Sta no wi sko

wy ko na ne zo sta ło z kon struk cji drew nia nej na wzór więź by da cho wej, ca -

łość ode sko wa no i po kry to pa pą. Do dat ko wo w da chu wy ko na ny zo stał

otwór sy mu lu ją cy okno (właz) o wielkości 0,84 m x 0,64 m, któ ry – w za -

leż no ści od przy ję tych sce na riu szy ćwi czeń – mo że być wy ko rzy sty wa ny

ja ko jed na z dróg po ru sza nia się ra tow ni ków bądź ja ko prze szko da w po -

sta ci otwo ru kon struk cyj ne go. Sta no wi sko ma 4,1 m sze ro ko ści, 4,4 m

dłu go ści i 1,8 m wy so ko ści, a skon stru owa ne jest z be lek drew nia nych

o wy mia rach 7 × 14 cm. Usy tu owa ne jest w te re nie otwar tym, dzię ki cze -

mu ćwi cze nia od by wa ją się w rze czy wi stych wa run kach po go do wych,

z któ ry mi stra ża cy każ do ra zo wo mu szą się bo ry kać pod czas dzia łań. 

Ma kie ta po zwa la re ali zo wać róż ne epi zo dy ra tow ni cze. Naj częst sze

za ło że nia to wyj ście na dach ra tow ni ka, by za bez pie czyć zwi sa ją cy ele -

ment opie rze nia (po kry cia da chu). Ce lem ćwi cze nia jest zbu do wa nie sta -

no wisk za bez pie cza ją cych na pod da szu (wy ko rzy sta nie wnę trza

kon struk cji da cho wej), wyj ście ra tow ni ka przez otwór okien ny i prze -

miesz cza nie się po po wierzch ni da chu w po zy cji pod par tej do wy zna czo -

ne go miej sca. W ćwi cze niu tym moż na sto so wać róż ne wa rian ty

po ru sza nia się ra tow ni ka po kon struk cjach po chy łych, z uwzględ nie niem

ko niecz no ści je go prze miesz cza nia się w po zy cji pod par tej, przy

wykorzystaniu po kry cia da cho we go lub z uwzględ nie niem prze miesz cza -

nia się po po wierzch ni da chu przy uży ciu dra bi ny na sad ko wej, ja ko uła -

twie nia – szcze gól nie przy wcho dze niu pod gó rę. Dru gim czę sto

ćwi czo nym sce na riu szem jest wyj ście na dach pa ry ra tow ni ków i zdjęcie

(usta bi li zo wanie) uszko dzo nego frag mentu po kry cia da chu. W za ło że niu

tym na cisk po ło żo ny jest na sko or dy no wa nie pra cy dwóch ra tow ni ków

pra cu ją cych jed no cze śnie na da chu, przy uwzględ nie niu wspól ne go miej -

sca wyj ścia oraz ase ku ra cji. 

Ko rzy Êci
Sta no wi sko po zwa la od zwier cie dlić wa run ki to wa rzy szą ce rze czy wi -

stym dzia ła niom, któ re wy ma ga ją uży cia tech nik stric te al pi ni stycz nych

w ce lu wy ko na nia czyn no ści ra tow ni czych. Kon struk cja da chu wy mu sza

na ćwi czą cych prze strze ga nie za sad bhp oraz wła ści wą oce nę wa run ków

wy ko na nia za da nia i do bór od po wied nie go sprzę tu. Nie jed no krot nie oka -

zu je się to nie zwy kle skom pli ko wa nym ele men tem dzia łań. Moż na za ry -

zy ko wać stwier dze nie, że nie wiel kim na kła dem ma te ria łu i pra cy

stra ża ków wy ko na no sta no wi sko, któ re po zwa la bez piecz nie, a co naj waż -

niej sze efek tyw nie do sko na lić umie jęt no ści z za kre su ra tow nic twa wy so -

ko ścio we go.

st. kpt. Prze my sław Be rus jest do wód cà JRG we Wscho wie, 
st. asp. Piotr Ty czyƒ ski p.o. za st´p cà do wód cy JRG, 

a st. asp. Ma rek Grusz kow ski do wód cà zmia ny
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fot. 1 i 2. Widok tylnej i frontalnej
cz´Êci stanowiska 

fot. 3 i 4. Budowa stanowiska
zabezpieczajàcego

fot. 5. Działania bez wsparcia
w postaci drabiny

fot. 6, 7 i 8. Działania
z wykorzystaniem drabiny
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fot. Marek Gruszkowski (8)



a da niem Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

na naj bliż sze la ta bę dzie ogra ni cze nie

licz by ofiar po ża rów w miesz ka niach.

Jest to cel re al ny, choć wy ma ga ją cy wie le pra cy

i za an ga żo wa nia. Po śred nio prze ło ży się to tak -

że na ogra ni cze nie licz by po ża rów, a tym sa mym

zmniej sze nie po ten cjal nych strat. Jak to osią -

gnąć?

Tech no lo gia a bez pie czeƒ stwo
Po mi mo bar dzo in ten syw ne go roz wo ju

ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz kra jo we go sys -

te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, któ ry prze ło żył się

na wzrost po ten cja łu ra tow ni cze go i sku tecz no -

ści in ter wen cyj nej jed no stek ochro ny prze ciw -

po ża ro wej (zna czą ce in we sty cje w sprzęt oraz

in fra struk tu rę, licz ne uspraw nie nia or ga ni za cyj -

ne, do sko na le nie sys te mu szko le nia) licz ba po -

ża rów nie spa da. Na dal wy so ka jest sza cun ko wa

war tość bez po śred nich strat po ża ro wych (śred -

nio oko ło 1 mld zł rocz nie). Co wię cej, Pol ska

na le ży do kra jów o naj wyż szym po zio mie

śmier tel no ści w po ża rach. 

Jak po ka zu ją do świad cze nia więk szo ści wy -

so ko roz wi nię tych państw, po osią gnię ciu okre -

ślo ne go po zio mu tech no lo gicz ne go dal sze

in we sto wa nie w po ten cjał in ter wen cyj ny – choć

jest ko niecz ne – nie skut ku je spad kiem licz by

po ża rów ani zmniej sze niem licz by ofiar. Do -

świad cze nia te po twier dza ją jed no cze śnie, że ich

zmniej sze nie jest moż li we, choć nie zwy kle trud -

ne. Osią gnię cie suk ce su wy ma ga jed nak in ten -

syw nych i sko or dy no wa nych dzia łań nie tyl ko

stra ży po żar nej, lecz tak że wie lu in sty tu cji pu -

blicz nych. Po trzeb ne są bo wiem dzia ła nia [1]

o cha rak te rze: tech nicz nym (bez piecz ne urzą -

dze nia, wy po sa że nie oraz bu dow nic two), le gi -

sla cyj nym (zmia na prze pi sów oraz ich eg ze kwo -

wa nie – pre wen cja tech nicz na), a przede

wszyst kim edu ka cyj nym (do star cza nie in for ma -

cji, wpły wa nie na zmia nę po staw i wzrost 

świa do mo ści, czy li do sto so wa na do po trzeb

i ocze ki wań pre wen cja spo łecz na). 

Bu do wa nie Êwia do mo Êci 
za gro ̋e ƒ 
O tym, jak ni ska jest świa do mość spo łecz -

na za gro żeń po ża ro wych w miesz ka niach, prze -

ko na li śmy się po opu bli ko wa niu ba dań [2]

zle co nych przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji w paź dzier ni ku 2016 r. 

Ja ko przy czy nę po ża rów 31% re spon den tów wy -

mie ni ło w pierw szej ko lej no ści zwar cie in sta la -

cji elek trycz nej, 22% nie umyśl ne za pró sze nie

ognia, 13% po zo sta wie nie włą czo nych urzą dzeń

elek trycz nych, a 10% ele men ty urzą dzeń grzew -

LUTY 2017/18

TEMAT MIESIĄCA

Ope ra cja edu ka cja 

MAŁ GO RZA TA RO MA NOW SKA

Od wielu lat strażacy uczą, przestrzegają, sprawdzają i pomagają. Zawsze są
blisko środowisk lokalnych. Mimo to przez ostatnie 25 lat nie doczekaliśmy się

systemowego rozwiązania mającego istotny wpływ na zwiększenie
świadomości społecznej, a co za tym idzie – bezpieczeństwa. Zmienia się to

m.in. za sprawą rozpoczętego w 2015 r. programu Bezpieczna+.
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czych, ta kich jak pie cy ki lub ko mi ny. Nie ste ty

aż 53% re spon den tów jest prze świad czo nych

o tym, że czad moż na roz po znać po za pa chu.

Tyl ko co pią ty ba da ny wska zu je, że moż na go

wy kryć za po mo cą spe cjal nych czuj ni ków. Jed -

nak już 45% ba da nych do ce nia przy dat ność tych

urzą dzeń w wy kry wa niu za gro że nia. Czy Po la -

cy z nich ko rzy sta ją? Nie ste ty nie. Tyl ko 18% ma

za mon to wa ne czuj ki dy mu, a 17% uży wa w do -

mu czuj ni ków tlen ku wę gla.

Kro kiem w kie run ku zmia ny tej sy tu acji jest

ma te riał pro mo cyj ny przy go to wa ny przez Ko -

men dę Głów ną PSP do kam pa nii Mi ni ster stwa

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji pt. „Czad

i ogień. Obudź czuj ność”. Do świad cze nia z mi -

nio nych lat po mo gły z po wo dze niem zre ali zo -

wać cel kam pa nii – in for mo wać o za gro że niach

i pro mo wać za sa dy bez piecz ne go za cho wa nia

w ich ob li czu. 

Te mu ce lo wi słu żą rów nież za ję cia edu ka cyj -

ne pro wa dzo ne z dzieć mi w ra mach Rzą do we go

pro gra mu wspo ma ga nia w la tach 2015-2018 

or ga nów pro wa dzą cych szko ły w za pew nie niu

bez piecz nych wa run ków na uki, wy cho wa nia

i opie ki w szko łach – Bez piecz na+ (roz po rzą dze -

nie Ra dy Mi ni strów z 23 czerw ca 2015 r.,

DzU z 2015 r. poz. 972). W za łącz ni ku do

uchwa ły nr 89/2015 Ra dy Mi ni strów z 23 czerw -

ca 2015 r., któ ra usta no wi ła ten pro gram, wska -

za no m.in. dia gno zę do ty czą cą bez pie czeń stwa

w szko łach oraz stwier dzo no ko niecz ność upo -

wszech nia nia wśród dzie ci i mło dzie ży wie dzy

do ty czą cej bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

Ogni ki
Tak po wstał po mysł pro wa dze nia bez po śred -

nich dzia łań edu ka cyj nych skie ro wa nych

do dzie ci ze szkół pod sta wo wych, któ re mia ły

po ka zać w prak ty ce, jak re ago wać na sy tu acje

za gro że nia. Re ali zu ją go funk cjo na riu sze PSP

w ko men dach po wia to wych (miej skich) 

PSP, w przy go to wa nych do te go ce lu klu bi kach

edu ka cji prze ciw po ża ro wej, czy li „Ogni kach”. 

Wy po sa że nie tych sal za pla no wa no po kon -

sul ta cjach z oso ba mi pro wa dzą cy mi już wcze -

śniej za ję cia z dzieć mi w straż ni cach. Ich

do świad cze nie po mo gło tak że przy go to wać mo -

de lo we sce na riu sze tych wy jąt ko wych lek cji.

Pro gram prze wi du je do fi nan so wa nie wy po sa że -

nia sal edu ka cyj nych do prak tycz nych za jęć edu -

ka cyj nych oraz prze szko le nie stra ża ków PSP

do pro wa dze nia ta kich za jęć. Koszt do fi nan so -

wa nia do wy po sa że nia jed ne go „Ogni ka” wy no -

si obec nie 21 820 zł.

W 2015 r. zo sta ły otwar te dwa klu bi ki,

a w 2016 r. – 19. Re kor do wy pod tym wzglę dem

bę dzie 2017 r., w któ rym za pla no wa no otwar cie

aż 44 „Ogni ków”. W na szym kra ju dzia ła rów -

nież dzie więć sal edu ka cyj nych peł nią cych ta ką

sa mą funk cję, jed nak nie sfi nan so wa nych z oma -

wia ne go pro gra mu. 

Po ̋a ro wa lek cja
Licz ba od wie dza ją cych sa le edu ka cyj ne

w po szcze gól nych wo je wódz twach prze ro sła

ocze ki wa nia stra ża ków. Je dy nie w 2016 r. od -

wie dzi ło je bli sko 45 tys. dzie ci. Ofer ta edu ka -

cyj na oka za ła się nie by wa le atrak cyj na nie tyl ko

dla nich, lecz tak że dla na uczy cie li. Za ję cia są

ła two do stęp ne, bez płat ne, ale przede wszyst kim

pro fe sjo nal nie pro wa dzo ne. 

Po mysł ucze nia dzie ci w wa run kach kon tro -

lo wa ne go za gro że nia, z moż li wo ścią po ka za nia

wła ści wych spo so bów re ago wa nia, przy no si ko -

rzy ści – głów nie dzię ki te mu, że nie bo ją się

dzia łać. Li czy my, że w przy szło ści to dzie ci

prze nio są tę wie dzę do do mów i „wy mu szą”

na ro dzi cach na przy kład za mon to wa nie czuj ki

dy mu czy czuj ni ka tlen ku wę gla.

Pier wot na kon cep cja, za pro po no wa na pod -

czas two rze nia rzą do we go pro gra mu, za kła da ła

otwo rze nie „Ogni ków” w nie mal że każ dej ko -

men dzie po wia to wej (miej skiej) PSP. Pierw szy

rok dzia ła nia pro gra mu po ka zał jed nak, że de -

kla ro wa na licz ba otwar cia 50 ta kich sal rocz nie

jest nie moż li wa. Głów na przy czy na, na któ rą

wska zu ją ko men dan ci wo je wódz cy PSP, to brak

od po wied nich lo ka li.

Szko le nia dla funk cjo na riu szy
W la tach 2015-2016 zo sta ły prze pro wa dzo -

ne szko le nia dla stra ża ków pro wa dzą cych za ję -

cia z dzieć mi. W 2015 r. ukoń czy ło je 54,

w 2016 r. już 161 funk cjo na riu szy PSP. Ich or -

ga ni za cja po wie rzo na zo sta ła Ośrod ko wi Roz -

wo ju Edu ka cji (ORE). Pod czas dwu dnio wych

szko leń przed sta wia ne by ły za gad nie nia do ty -

czą ce wpły wu pre wen cji spo łecz nej na po pra wę

bez pie czeń stwa po ża ro we go, cha rak te ry stycz ne

ce chy roz wo jo we dziec ka w wie ku 6-8 oraz

9-12 lat, ele men ty me to dy ki pra cy z dzieć mi

oraz pod sta wo we za sad ko mu ni ko wa nia się z ni -

mi. Omó wio ne zo sta ły rów nież kom pe ten cje

i pre dys po zy cje, któ re po win ni mieć funk cjo na -

riu sze PSP od po wie dzial ni za pra cę z dzieć mi.

Stra ża cy bra li też udział w ćwi cze niach sy mu -

lu ją cych za ję cia z dzieć mi, z wy ko rzy sta niem

go to wych sce na riu szy. Otrzy ma li tak że go to we

sce na riu sze za jęć, na ty le roz bu do wa ne, że moż -

na je z po wo dze niem do sto so wać do każ dej gru -

py wie ko wej i in dy wi du al nych po trzeb dzie ci.

Aby uła twić re ali za cję pro gra mu, ORE przy go -

to wa ło rów nież dwu mi nu to we fil my ani mo -

wane. Uczą dzie ci pra wi dło wych za cho wań

w przy pad ku wy stą pie nia nie bez pie czeń stwa,

po ka zu jąc za baw ne pe ry pe tie dwóch kre sków -

ko wych bo ha te rów. Jed nym jest Flo rek Wod -

nic ki – ośmio la tek w ka sku z pió ro pu szem

(przy po mi na ją cym hełm św. Flo ria na) i pe le ry -

ną z ko ca ga śni cze go. Doj rza ły jak na swój wiek,

od waż ny i sko ry do po mo cy. Chce być stra ża -

kiem, tak jak je go ta ta. W ma łym pal cu ma wie -

dzę na te mat pra wi dło we go za cho wa nia pod czas

za gro że nia po ża ro we go. Dru gi bo ha ter to

Smok – to wa rzysz Flor ka, sym pa tycz na, wiecz -

nie za ka ta rzo na fajt ła pa. Czę sto ki cha, czym

cza sa mi zda rza mu się za pró szyć ogień.

Na szczę ście za wsze to wa rzy szy mu Flo rek, któ -

ry wy cią ga go z ta ra pa tów. Smok bar dzo chęt -

nie słu cha rad przy ja cie la i jest głod ny wie dzy. 

Szko le nia by ły też oka zją do wy mia ny do -

świad czeń z do tych cza so wej dzia łal no ści sal
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edu ka cyj nych. Ko lej ny raz oka za ło się, że za -

gad nie nia pre wen cji spo łecz nej re ali zo wa ne są

przez stra ża ków PSP w ca łym kra ju. Wie lu

z nich wpro wa dza au tor skie pro gra my szko leń,

któ re cie szą się bar dzo du żym za in te re so wa niem

dzie ci i ro dzi ców. Są też ta cy, któ rzy pod pa tru ją

cie ka we roz wią za nia po za gra ni ca mi kra ju i sta -

ra ją się je prze szcze pić na nasz ro dzi my grunt.

Są nie ste ty i ta cy, któ rym nie po dro dze z edu -

ka cją dzie ci i mło dzie ży. Nie tak wy obra ża li so -

bie za szczyt ną służ bę w sze re gach PSP.

Więc al bo nie wie rzą, że

pre wen cja

spo łecz na sta -

nie się ko lej nym

fi la rem na szej dzia łal -

no ści, al bo nie wi dzą

efek tów tej pra cy – co

mo że dzi wić, gdy tak czę sto me dia do no szą

o ko lej nych ma łych bo ha te rach ra tu ją cych nie

tyl ko swo je ro dzi ny.

Nie za wsze z gór ki
Pierw szy tak kom plek so wy pro gram na po ty -

ka licz ne pro ble my. Naj trud niej sze w cią gu

pierw szych 2 lat by ło zna le zie nie wła ści wych

miejsc dla „Ogni ków”. Więk szość bu dyn ków,

ja ki mi dys po nu ją ko men dy po wia to we (miej -

skie) PSP, nie ma od po wied nich po miesz czeń,

czy li przy naj mniej dwóch, naj le piej w bez po -

śred nim są siedz twie lub po łą czo nych ze so bą sal

o łącz nej po wierzch ni od 60 do 100 m2. Jed -

na ma być mul ti me dial na, dru ga – prze zna czo -

na do sy mu lo wa nia ty po we go miesz ka nia.

Po miesz cze nia po win ny mie ścić jed no cze śnie

oko ło 30 osób. Ich wy po sa że nie mu si speł niać

wy ma ga nia z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny

dla dzie ci w wie ku 5-8 lat: mięk kie i bez piecz ne

wy kła dzi ny pod ło go we za pew nia ją ce do brą izo -

la cję ciepl ną, ze sto sow ny mi ate sta mi bez pie -

czeń stwa dla pla có wek oświa to wych, ilu stra cje

za wie szo ne lub przy kle jo ne na ścia nach po win -

ny być ko lo ro we i przy ja zne dzie ciom.

Brak wła ści wych wa run ków lo ka lo wych nie

mo że być przy czy ną nie zre ali zo wa nia zo bo wią -

zań w tak słusz nej spra wie. Do brym po my słem

by ło by więc umoż li wie nie two rze nia „Ogni -

ków” w wo je wódz kich ośrod kach szko le nia

PSP. Re ali za cja te go za ło że nia jest moż li wa jed -

nak tyl ko po zmia nie spo so bu fi nan so wa nia 

wy po sa że nia sal edu ka cyj nych. Sto sow nie

do wy mo gów art. 154 usta wy z 27 sierp nia

2009 r. o fi nan sach pu blicz nych (DzU z 2009 r.

nr 157, poz. 1240) wo je wo do wie ja ko dys po -

nen ci czę ści wy stę pu ją do mi ni stra fi nan sów

o uru cho mie nie środ ków z re zer wy ce lo wej.

Na pod sta wie de cy zji mi ni stra fi nan sów

wo je wo da zwięk sza plan

wy dat ków

bu dże to wych

ko men dy wo je -

wódz kiej PSP oraz

kwo tę do ta cji dla

po wia tu z prze zna -

cze niem dla ko mend po wia to wych (miej skich)

PSP. Wła ści wy wo je wo da prze ka zu je środ ki fi -

nan so we na re ali za cję za dań przez ko men dy po -

wia to we (miej skie) PSP wła ści wym sta ro stom

w for mie do ta cji ce lo wej. Pie nią dze po kry wa ją

za tem wy dat ki tyl ko ko mend po wia to wych

(miej skich) PSP. 

Wo je wódz kie ośrod ki szko le nia PSP są

pod wzglę dem fi nan so wym i or ga ni za cyj nym in -

te gral ną czę ścią ko mend wo je wódz kich PSP. Ich

przy go to wa nie lo gi stycz ne, tech nicz ne, szko le -

nio we i lo ka lo we da je moż li wo ści prze kształ -

cenia ośrod ków w lo kal ne cen tra edu ka cji

spo łecz nej, któ re zre ali zu ją za da nia pro gra mu

Bez piecz na+. Po trze bu ją jed nak do fi nan so wa nia. 

God ne na Êla do wa nia
Nie za leż nie od re ali za cji rzą do we go pro gra -

mu Bez piecz na+, w obiek tach PSP otwie ra ne są

roz bu do wa ne cen tra edu ka cji prze ciw po ża ro -

wej. Mo gą one nie tyl ko wy peł niać wszyst kie

funk cje „Ogni ków”, lecz tak że wy cho dzić

z ofer tą do mło dzie ży i osób star szych. Do brym

przy kła dem jest Cen trum Edu ka cji Prze ciw po -

ża ro wej w Cho rzo wie, w któ rym funk cjo nu ją

sek to ry te ma tycz ne: „Ścież ka edu ka cyj na” oraz

„Ma ła straż ni ca”. Za sto so wa ne naj no wo cze -

śniej sze roz wią za nia tech no lo gicz ne od róż nia ją

to miej sce od in nych sal edu ka cyj nych. Za ję cia

pro wa dzo ne są w ra mach za jęć po zasz kol nych,

po zwa la jąc na sku tecz ne prze ka za nie wie dzy

przez prak ty ków (stra ża ków w czyn nej służ bie). 

Cen trum zo sta ło utwo rzo ne w za adap to wa -

nym po miesz cze niu nie uży wa ne go ma ga zy nu

pod ziem ne go w cho rzow skiej ko men dzie miej -

skiej PSP (800 m2 po wierzch ni o ku ba tu rze

3200 m3). Przestrzeń po dzie lo no na sek to ry te -

ma tycz ne. Po ka zu ją one za gro że nia po ża ro we

wy stę pu ją ce w miesz ka niach czy na ob sza rach

le śnych oraz skut ki wy pad ków dro go wych 

i ka ta strof bu dow la nych. Do dat ko wy sek tor, wy -

po sa żo ny m.in. w sa mo chód po żar ni czy (w ska -

li 1:1), z wi zu ali za cją jaz dy alar mo wej, po ka zu je

spe cy fi kę pra cy w stra ży po żar nej. Koszt pro -

jek tu za mknął się kwo tą oko ło 480 000 zł. Za -

pew ne wy dat ki był by więk sze, gdy by nie

oso bi ste za an ga żo wa nie stra ża ków z Ko men dy

Miej skiej PSP w Cho rzo wie. Po dob ne ścież ki

edu ka cyj ne funk cjo nu ją m.in. w Ra ko nie wi cach,

Ra do miu i Le gio no wie. Ma się ta ka po ja wić tak -

że w War sza wie. 

Bez piecz ne ˝y cie
Nie moż na za po mnieć o wie lo let nim pro gra -

mie edu ka cyj nym „Bez piecz ne ży cie”, re ali -

zowa nym przez PSP na pod sta wie li stu

in ten cyj ne go pod pi sa ne go 20 wrze śnia 2001 r.

przez se kre ta rza ge ne ral ne go Szwedz kiej Li gi

Obro ny Cy wil nej oraz ko men dan ta głów ne go

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – sze fa Obro ny 

Cy wil nej Kra ju. 

Pro gram ma po pra wić bez pie czeń stwo dzie -

ci i mło dzie ży po przez upo wszech nia nie wie dzy

oraz umie jęt no ści z za kre su wła ści we go za cho -

wa nia się w sy tu acji za gro że nia, pod nie sie nie

kwa li fi ka cji na uczy cie li prze ka zu ją cych

uczniom wie dzę z za kre su bez pie czeń stwa,

wzrost świa do mo ści oraz wy ro bie nie umie jęt no -

ści i na wy ków za cho wa nia się w trud nych sy tu -

acjach, a tak że po pra wę sta nu bez pie czeń stwa

w szko łach. 

Do pro gra mu opra co wa ne zo sta ły nie tyl ko

prze tłu ma czo ne z ję zy ka szwedz kie go ćwi cze -

nia dla dzie ci i pod ręcz ni ki dla na uczy cie li, ale

rów nież na sze ro dzi me „Przy go dy Ogni ka”

z opo wia da nia mi au tor stwa Al do ny Do brzyń -

skiej. Przez 15 lat pro gram ob jął po nad 150 tys.

dzie ci w ca łej Pol sce. Wy da je się jed nak, że po -

ten cjał szwedz kie go pro gra mu nie zo stał do brze

skon su mo wa ny. Obec nie trwa ją pra ce nad więk -

szym za an ga żo wa niem wo je wódz kich ko or dy -

na to rów pre wen cji w roz po wszech nia nie je go

idei oraz nad prze szko le niem funk cjo na riu szy

mo gą cych przy go to wać na uczy cie li do prze ka -

zy wa nia za gad nień z za kre su ochro ny prze ciw -

po ża ro wej. 
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Kon kurs ka len da rzo wy
Po raz pierw szy de cy zją ko men dan ta głów -

ne go PSP re ali zu je my za da nie do tar cia

do wszyst kich szkół pod sta wo wych i gim na zjal -

nych w Pol sce z ka len da rzem pla ka to wym PSP

na 2017 r. Ma to być za chę tą do przy stą pie nia

do kon kur sów tra dy cyj nie za miesz cza nych

na je go dru giej stro nie. Ma rów nież wią zać się

z wi zy tą stra ża ków w pla ców kach oświa to wych

i po mo cą w roz wią zy wa niu do raź nych pro ble -

mów pre wen cyj nych. W tym ce lu ju bi le uszo wy

ka len darz Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, zwią za -

ny z 25-le ciem jej dzia łal no ści, zo stał wy dru ko -

wa ny w na kła dzie pra wie 60 tys. eg zem pla rzy.

I co da lej?
Opi sa ne dzia ła nia edu ka cyj ne to ele ment

sze ro ko ro zu mia nej pre wen cji spo łecz nej. Jed -

nak sa ma edu ka cja, choć waż na, nie wy star czy.

Przede wszyst kim na le ży wpły nąć na wpro wa -

dze nie za da nia „pre wen cja spo łecz na” do bu dże -

tu pań stwa oraz do do ku men tów stra te gicz nych

oraz wpro wa dze nie obo wiąz ku sto so wa nia czu -

jek dy mu i czuj ni ków tlen ku wę gla w do mach

i miesz ka niach. W prze pi sach po win ny po ja wić

się też zmia ny umoż li wia ją ce kon tro lę pra wi dło -

wo ści ich sto so wa nia. Rów nie waż ne jest uza -

leż nie nie staw ki skład ki ubez pie cze nio wej

lo ka lu miesz kal ne go od po zio mu je go bez pie -

czeń stwa oraz wpro wa dze nie stan dar dów 

bez pie czeń stwa dla ma te ria łów wy stro ju i wy -

po sa że nia wnętrz. 

Roz sze rzyć mu si my rów nież licz bę od bior -

ców na sze go pro gra mu. Ucze nie dzie ci jest za -

da niem bar dzo wdzięcz nym i sto sun ko wo

ła twym. Sta ty sty ki jed nak przy po mi na ją, że oso -

by tra cą ce ży cie z po wo du za tru cia tlen kiem 

wę gla naj czę ściej ukoń czy ły 60. rok ży cia.

Przed na mi więc trud ne za da nie roz po czę cia

„pre wen cji se nio ral nej”, za pew ne z wy ko rzy sta -

niem in nych form prze ka zu niż me dia spo łecz -

no ścio we i in ter net. 

Od kie run ku pro spo łecz ne go nie ma uciecz -

ki. Pre wen cja spo łecz na to jed nak trud, któ ry się

nam wszyst kim opła ci.

st. kpt. Mał go rza ta Ro ma now ska jest 
na czel nicz kà Wy dzia łu Pre wen cji Spo łecz nej

w Ga bi ne cie Ko men dan ta Głów ne go 
KG PSP

Źró dła
[1] „Zgaś ry zy ko”. Pro gram ogra ni cze nia licz by ofiar
po ża rów 2015-2024. Pro jekt.
[2] „Ba da nie do ty czą ce za gro że nia po ża ro we go oraz
za truć tlen kiem wę gla” prze pro wa dzo ne me to dą CATI
(Com pu ter As si sted Te le pho ne In te rvie wing) na re pre -
zen ta tyw nej pró bie 1001 Po la ków, w wie ku 16+, 
Ip sos Sp. z o.o. dla MSWiA, paź dzier nik 2016.

zie ci po strze ga ją obiek ty przy ro dy nie -

oży wio nej, np. drze wa, chmu ry czy

wo dę w stru mie niu, ja ko isto ty ży we.

Uwa ża ją, że obiek ty te są świa do me i ma ją wła -

sną wo lę, że np. chmu ry na nie bie po ru sza ją się,

bo tak chcą. Zja wi sko to na zy wa ne jest dzie cię -

cym ani mi zmem. Je go apo geum przy pa da

na koń co wy okres przed szko la, choć nie kie dy

ten spo sób my śle nia wi dać tak że w okre sie

szkol nym. Po wo dem, dla któ re go zda rza się na -

wet u 12-lat ków, jest to, że nie mie li oni oka zji

zwe ry fi ko wać swo ich prze ko nań na te mat spo -

so bu funk cjo no wa nia ota cza ją ce go świa ta.

W po dob ny spo sób dzie ci do szu ku ją się źró -

deł po cho dze nia przed mio tów w oto cze niu.

Uwa ża ją, że wszyst ko na świe cie jest przez ko -

goś wy ko na ne. Zja wi sko to na zy wa się ar ty fi -

cja li zmem. Na przy kład oglą da jąc uno szą ce się

w bez chmur ne nie bo kłę by pa ry z ko mi nów fa -

brycz nych, dziec ko do cho dzi do wnio sku, że po -

wsta ją z nich chmu ry. A za tem gdy by nie

ko mi ny fa bryk, nie by ło by chmur na nie bie. 

Po dob nie jak w przy pad ku ani mi zmu, dziec ko

z cza sem doj rze wa do świa do mo ści, że świat nie

zo stał stwo rzo ny przez czło wie ka i że obiek ty

ta kie jak chmu ry, księ życ czy gwiaz dy są po cho -

dze nia na tu ral ne go. 

Po ja wia się za tem py ta nie – jak okre ślić, czy

dzie ci przy ję ły już na uko wy ob raz rze czy wi sto -

ści? Trud no to jed no znacz nie usta lić. Py ta jąc

wprost, mo że my usły szeć od po wiedź wy uczo -

ną lub za sły sza ną, nie ko niecz nie od zwier cie -

dlają cą rze czy wi ste wy obra że nia dziec ka.

Na przy kład pod czas pi sa nia spraw dzia nów

dziec ko for mu łu je ta kie wy po wie dzi, któ rych

ocze ku je na uczy ciel, po nie waż zda je so bie spra -

wę, że za pra wi dło wą od po wiedź cze ka na nie

na gro da. Jed nak że w co dzien nej sy tu acji, np.

gdy na dzien nym nie bie do strze że księ życ, za -

py ta – dla cze go księ życ jest na nie bie w cią gu

dnia, „a prze cież on ro bi noc…”. Ta kie wy obra -

że nia wy da ją się na iw ne i w oczach do ro słych

tak nie do rzecz ne, że nie są trak to wa ne po waż -

nie. Wie lu na uczy cie li, pro wa dząc za ję cia, po -

mi ja te wy po wie dzi (nie słusz nie), nie da jąc

dzie ciom oka zji do kon fron to wa nia swo ich prze -

ko nań z rze czy wi sto ścią. Kon cen tru ją się na wy -

po wie dziach tych dzie ci, któ re prze ja wia ją

na uko we wy obra że nie. 

My, do ro śli, czę sto ma my kło po ty z wy ja -

śnie niem ta kich pod sta wo wych po jęć z fi zy ki,

jak ener gia, ci śnie nie, cie pło czy tem pe ra tu ra.

Przez pry zmat sie bie mo że my oce nić moż li wo -

ści po znaw cze dzie ci, któ rych do świad cze nie

ży cio we jest zde cy do wa nie krót sze. W do dat ku

w trak cie po zna wa nia świa ta dzie ci sty ka ją się

tak że z wie lo ma in for ma cja mi za kłó ca ją cy mi,

np. gdy na uczy ciel w nie pra wi dło wy spo sób

prze ka zu je im wie dzę, gdy oma wia ją przy czy -

ny zja wisk przy rod ni czych mię dzy so bą czy

oglą da ją baj ki i fil my prze peł nio ne za cho wa nia -

mi bo ha te rów sprzecz ny mi z rze czy wi sto ścią. 

Ucze nie zja wisk przy rod ni czych jest moż li -

we już wśród dzie ci przed szkol nych, je śli za ję -

cia te są opar te na wła ści wych ele men tach.

Trze ba jed nak za zna czyć, że dzie ci nie przyj mu -

ją da nych z oto cze nia bez ich wcze śniej szej 

oce ny. We ry fi ku ją je zgod nie z wła snym do -

świad cze niem. Po rów nu ją je z za cho wa niem

przed mio tów, któ re kie dyś mo gły za ob ser wo -

wać i któ re by ły na ty le cha rak te ry stycz ne, że

utkwi ły w ich pa mię ci. Je śli no wa in for ma cja

pa su je do struk tu ry wie dzy, któ rą dziec ko zdą -

ży ło już zbu do wać, wów czas przyj mu je ją, roz -
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Na ucza jąc dzie ci, nie mo że my pa trzeć na świat
z per spek ty wy oso by do ro słej. One ma ją in ną kon -
struk cję umy sło wą i za ska ku ją spo so bem bu do wa -

nia sko ja rzeń. Jak za tem or ga ni zo wać dla nich
za ję cia wy ja śnia ją ce zja wi ska przy rod ni cze?

D



sze rza jąc w ten spo sób swo ją struk tu rę po znaw -

czą (ten pro ces Pia get na zy wa asy mi la cją wie -

dzy, por. J. Pia get, Rów no wa że nie struk tur

po znaw czych. Cen tral ny pro blem roz wo ju,

PWN, War sza wa 1981). Ina czej dzieje się, gdy

no wa in for ma cja jest tak od le gła od zbu do wa -

ne go w umy śle wy obra że nia świa ta, że dziec ko

wa ha się przed przy ję ciem jej. Pra wi dło wość

jest jed nak ta ka, że im wię cej do świad czeń 

ma ją dzie ci, tym ła twiej im przy jąć na uko we

wy obra że nie.

Jak mó wiç o ogniu?
W przy pad ku ognia wie dza dzie ci jest nie -

wiel ka. Nie dość, że po zo sta je abs trak cyj -

na (dzie ci po zna ją ogień tyl ko z du żej od le -

gło ści), to do ro śli opi su ją go, uży wa jąc czę sto

trud nych po jęć (np. tłu ma czą, że ogień szyb ko

się prze miesz cza – choć nie ma nóg). Nic za tem

dziw ne go, że wy obra że nia dzie ci o za cho wa niu

ognia są nie wła ści we i przez to nie do ce nia ją one

je go wła ści wo ści. Na przy kład ba wiąc się

z ogniem, prze sta ją so bie z nim ra dzić i w kon -

se kwen cji do cho dzi do wy pad ku. 

Pro wa dząc za ję cia z dzieć mi, trze ba mieć

świa do mość, że za nim zre zy gnu ją ze swo ich na -

iw nych prze ko nań, mu szą zwe ry fi ko wać swo ją

wie dzę. Na stę pu je to po przez prze pro wa dza nie

do świad czeń i ob ser wa cję zja wisk, w efek cie

któ rych mo gą do świad czyć dy so nan su po znaw -

cze go, a więc róż ni cy mię dzy tym, jak one sa -

me prze wi dy wa ły efekt zja wi ska, a je go

rze czy wi stym za koń cze niem. Do ko na ne od kry -

cie jest dla na uczy cie la punk tem wyj ścia, po nie -

waż dziec ko, któ re uzmy sło wi ło so bie, że

cze goś nie wie, jest za in te re so wa ne zro zu mie -

niem. Dzie ci przed szkol ne pa trzą wów czas z za -

in te re so wa niem, a ucznio wie szkol ni po tra fią

za dać ca łe mnó stwo py tań uszcze gó ła wia ją cych. 

Trze ba pa mię tać, że na wet naj le piej przy go -

to wa ne za ję cia mo gą oka zać się nie sku tecz ne,

je śli punk tem wyj ścia nie bę dzie ak tu al ny po -

ziom wie dzy dzie ci. Chcąc usta lić, co dzie ci

wie dzą na te mat ognia czy je go ga sze nia, moż -

na prze pro wa dzić eks pe ry ment wstęp ny, np. po -

ka zu jąc świecz kę i za po wia da jąc, że za raz

zo sta nie ona przy kry ta sło ikiem usta wio nym

do gó ry dnem. Py ta nie „co się mo że stać” mu si -

my za dać, za nim prze pro wa dzi my eks pe ry ment.

W ten spo sób dzie ci bę dą wska zy wa ły swo je hi -

po te zy. Jed ne od ra zu po wie dzą, że świecz ka

zga śnie, in ne bę dą ob sta wa ły przy tym, że ogień

da lej się bę dzie pa lił, prze pa la jąc w kon se kwen -

cji szkło sło ika. Przy kład ten po ka zu je, jak

za po mo cą py tań sta wia nych dziec ku moż -

na usta lić ak tu al ny po ziom je go wie dzy. To na -

to miast mo że skło nić do roz po czę cia za jęć

od wy ja śnie nia te go zja wi ska i udo wod nie nia go

po przez eks pe ry ment, a więc przy sła nia jąc sło -

ikiem pa lą cą się świecz kę. 

Ana lo gicz nie moż na spraw dzić, co dzie ci

wie dzą na te mat efek tu re ak cji kwa su z za sa dą,

a więc zja wi ska, w któ rym wy twa rza się dwu -

tle nek wę gla. Dzie ci ob ser wu ją ce, jak za cho -

wu je się ocet wy la ny na so dę, wi dzą tyl ko

pia nę. Rzad ko któ ry uczeń wie, że po ja wia się

tak że nie wi docz ny, bez won ny gaz. Po dob nie

dzie ci nie wie le wie dzą na te mat spo so bu za -

cho wa nia się me ta li, pla sti ku, ka mie ni czy

szkła wło żo nych do ognia. Wie lu uczniów nie

wie, że je den ro dzaj me ta lu po na grza niu się

mo że czer wie nieć, a in ny po zo sta nie bez barw -

ny, jed nak oba są go rą ce. Prze pro wa dzo ne do -

świad cze nia mo gą po słu żyć do usta le nia

po zio mu wie dzy dzie ci ja ko punk tu wyj ścia

do or ga ni zo wa nia za jęć. 

Czy je śli w trak cie do świad czeń dzie ci za -

uwa żą, że obiekt za cho wu je się ina czej, niż prze -

wi dy wa ły, ozna cza to, że od te go mo men tu bę dą

ina czej oce nia ły to zja wi sko? Nie ste ty nie. Kon -

fron tu jąc się z no wą in for ma cją, dziec ko wca le

nie mu si jej przy jąć. Mo że ono (por. S.

Kang, L.C. Schar mann, T. Noh, 2004, Re -exa -

mi ning the ro le of co gni ti ve con flict in scien ce

con cept le ar ning, Res. Sci. Educ. 34, 71-96): 

• zu peł nie od rzu cić no wą in for ma cję, trak tu jąc

ją ja ko ta ką, któ ra go nie do ty czy, 

• po now nie zin ter pre to wać da ne i tak je za na li -

zo wać, aby pa so wa ły do obec ne go sta nu je go

wie dzy,

• wy klu czyć no wą in for ma cję spo śród po zo sta -

łych i po trak to wać ją ja ko do ty czą cą in ne go, po -

krew ne go za gad nie nia – przy po mi na to tzw.

dwo istość sta nów i prze kształ ceń u dzie ci, któ re

są w sta nie za ak cep to wać wy ja śnie nia so bie

prze czą ce (por. J. Pia get, B. In hel der, Psy cho lo -

gia dziec ka, Wro cław, Sier mio róg 1999),

• no wa in for ma cja mo że tak że wzbu dzić nie -

pew ność, two rząc swe go ro dza ju wy łom w do -

tych cza so wej struk tu rze – w kon se kwen cji

dzie ci mo gą zmie nić swo je prze ko na nia, jed nak

rdzeń wie rze nia po zo sta nie nie na ru szo ny,

• dzie ci mo gą prze stać ufać swo im do tych cza -

so wym prze ko na niom i za cząć po szu ki wać no -

wych in for ma cji na te mat no we go po glą du,

a osta tecz nie mo gą zmie nić swo je prze ko na nie. 

I tak, w za leż no ści od przy ję te go sce na riu -

sza, dzie ci mo gą wy ja śniać zja wi sko, po da jąc

(za: L. Ke le man, „Ro zu mie nie po jęć przez

uczniów szko ły pod sta wo wej”, w: Psy cho lo gia

ro zu mie nia, red. W. Szew czuk, War sza wa 1968,

s. 227-242): 

• przy czy ny nie re al ne (a więc ani mi stycz ne, 

ar ty fi cja li stycz ne), 

• re al ne przy czy ny, któ re jed nak nie po zo sta ją

w związ ku przy czy no wym z da nym fak tem, 

• przy czy ny fak tycz ne, któ re rze czy wi ście

wcho dzą w skład związ ku przy czy no we go, ale

są nie istot ne (syn kre tyzm), 

• przy czy nę istot ną, ale nie spre cy zo wa ną (frag -

men ta rycz nie), 

• przy czy nę spe cy ficz ną, ale bez zna jo mo ści

praw (np. fi zycz nych), któ re sta no wią pod sta wę

do ro zu mie nia da ne go związ ku, 

• przy czy ny na pod sta wie ogól ne go pra wa, 

• przy czy ny na pod sta wie kil ku praw ogól nych. 

Pew ną cie ka wost ką zwią za ną z my śle niem

dzie ci jest tak że tzw. ar ty fi cja lizm tech nicz ny

(por. J. Pia get, Jak dziec ko so bie wy obra ża

świat, PWN, War sza wa 2006). Dzi siaj, gdy 

co raz czę ściej moż na zo ba czyć urzą dze nia po -

da ją ce pro duk ty spo żyw cze, dzie ci czę ściej od -

po wia da ją, że mle ko po cho dzi z mle ko ma tu,

a nie od kro wy. Wy po wie dzi te wy ni ka ją z pro -

ste go łą cze nia związ ków, to z ko lei okre śla się

mia nem syn kre ty zmu my śle nia (por. L. Wy got -

ski, Wy bra ne pra ce psy cho lo gicz ne, PWN, War -

sza wa 1971, s. 232-243). Po nad to wie le dzie ci

szkol nych, oce nia jąc zja wi ska przy rod ni cze, ule -

ga do mi na cji zmy słu wzro ku, za miast po le gać

na wła snej wie dzy. Na przy kład prze le wa jąc 

wo dę ze szklan ki do węż sze go, ale wyż sze go

po jem ni ka, wie le z nich oce nia, że wo dy jest

wię cej w no wym po jem ni ku. Dzie ci su ge ru ją się

po zio mem wo dy, nie bio rąc pod uwa gę zaj mo -

wa nej przez nią ob ję to ści. 

Jak pra co waç z dzieç mi?
Przy go to wu jąc się do pra cy z dzieć mi, trze -

ba mieć więc świa do mość od mien no ści ich spoj -

rze nia na ota cza ją cy świat. Ce lem te go ar ty ku łu

jest nie ty le zwró ce nie uwa gi na in ność dzie cię -

cej per spek ty wy, co do star cze nie przy kła dów

sku tecz nych od dzia ły wań, któ re przy czy nią się

do bu do wa nia w dzie cię cym umy śle sen sow nej

wie dzy na te mat wła ści wo ści ognia. Przy czyn -

kiem dla każ de go dzia ła nia jest mo ty wa cja dzie -

ci. Istot ne jest za tem zwró ce nie uwa gi na ich

za in te re so wa nia. Jed nym ze wskaź ni ków za in -

te re so wań są dzie cię ce py ta nia. Ba da nia Ste fa -

na Szu ma na (Roz wój py tań dziec ka. Ba da nia

nad roz wo jem umy sło wo ści dziec ka na tle je go

py tań, Na sza Księ gar nia, War sza wa – Wil -

no – Lu blin 1939) wska za ły, że wraz z wie kiem

dzie ci co raz bar dziej są za in te re so wa ne pro ce -

sem ba daw czym – za da ją py ta nia o to, co by by -

ło, gdy by, zwra ca ją uwa gę na po miar: licz bę

i czas, in te re su je je funk cja i spo sób wy ko na nia

przed mio tów. Ba da jąc treść dzie cię cych py tań,

Szu man sfor mu ło wał po nad cza so we za sa dy pra -

cy z dzieć mi. Stwier dził on, że nie wol no ich

okła my wać, stro fo wać za to że sta wia ją py ta nia,

od po wia dać im su cho i la ko nicz nie. Pi sał:

„oschłość, nie przy stęp ność su ro wość na uczy cie -
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la, ale rów nież brak prze ko na nia, że »on się

wszyst kim in te re su je«, na pew no je od stra sza”

(tam że, s. 360-361). Na uczy ciel po wi nien po bu -

dzać dzie ci do dal szych py tań, for mu ło wać krót -

ko i rze czo wo wy po wie dzi. Nie po wi nien jed nak

zdra dzać im ca łej ta jem ni cy w jed nej od po wie -

dzi (dzie ci nie lu bią wy kła dów). Le piej spraw -

dza się krót sza wy po wiedź, w któ rej za trzy-

ma my pew ną nie do po wie dzia ną in for ma cję, aby

wy wo łać tym sa mym ko lej ne py ta nie. W ten

spo sób, prze ka zu jąc in for ma cje, wciąż utrzy mu -

je my dzie ci w krę gu za in te re so wa nia. 

Zda rza ją się sy tu acje, gdy dziec ko za da je 

py ta nie, na któ re w da nej chwi li nie zna my od -

po wie dzi. Zmę cze ni, wo le li by śmy unik nąć od -

po wie dzi lub prze for mu ło wać je go py ta nie (np.

to rze czy wi ście bar dzo cie ka we py ta nie…). 

Te go ty pu za cho wa nia nie po ma ga ją jed nak

ucznio wi iść do przo du. R. Stern berg i L. Spe -

ar -Swer ling w książ ce Jak na uczyć dzie ci my śle -

nia (Gdańsk 2003) zwra ca ją uwa gę, że rów nie

ma ło war to ścio we są sy tu acje, w któ rych na -

uczy ciel wprost po da je in for ma cję i w któ rych

przy zna je się do nie wie dzy. Każ de za da nie py -

ta nia jest bo wiem oka zją, by za chę cić dziec ko

do szu ka nia od po wie dzi. Prze ka za nie ucznio wi

in for ma cji wprost po zba wia go moż li wo ści sa -

mo dziel ne go zdo by cia wie dzy. Na le ży bo wiem

pa mię tać, że w dro dze sa mo dziel ne go po zna wa -

nia dzie ci te za pa mię tu ją nie tyl ko no we in for -

ma cje, ale tak że dro gę do ich zdo by cia (np. sam

eks pe ry ment). Źró dłem, w któ rym dzie ci mo gą

sa mo dziel nie szu kać od po wie dzi, są: roz mo wy

ze spe cja li sta mi (sa mo za da nie stra ża ko wi py ta -

nia jest już pro ce sem ba daw czym), pro gno zo -

wa nie róż nych roz wią zań eks pe ry men tu (co się

mo że zda rzyć), wraz ze spo so ba mi ich oce ny

(je śli coś się zda rzy, to jak mam się usta wić, że -

by móc to le piej za ob ser wo wać) i ich spraw dze -

niem (je śli coś się zda rzy ło, to jak mo gę to raz

jesz cze po twier dzić, ja ki in ny eks pe ry ment za -

sto so wać). To oka zje do bu do wa nia u dzie ci po -

sta wy ba daw czej, a tak że do gro ma dze nia

wie dzy zgod nej z wie dzą na uko wą. 

Pro wa dze nie do świad czeń dla dzie ci nie jest

trud ne. Ży wo re agu ją na te go ty pu sy tu acje.

Uważ nie ob ser wu ją i nie mo gą się do cze kać wy -

ni ku. Jed nak każ de ta kie do świad cze nie mo że

ro dzić wie le nie pra wi dło wych wy obra żeń. 

Po dam przy kład. Chcia łem po ka zać dzie ciom,

że wiatr to ruch po wie trza. Sko rzy sta łem więc

z pro ste go do świad cze nia opi sa ne go w wie lu

książ kach, któ re po le ga na wy wo ła niu wia tru

za po mo cą sztyw nej kart ki pa pie ru. Ma cha jąc

kart ką przed twa rzą dziec ka, spra wi my, że po -

czu je ono po wiew wia tru, a więc za mie rzo ny

efekt. Jed nak z per spek ty wy dziec ka wy glą da ło

to nie co ina czej. Do wie dzia łem się te go, gdy za -

da łem dzie ciom ko lej ne py ta nie: skąd się bie rze

wiatr na dwo rze? Po chwi li za sta no wie nia jed -

no z dzie ci re zo lut nie od po wie dzia ło, że wiatr

po wsta je w wy ni ku po ru sza nia się drzew. Przy -

glą da jąc się do świad cze niu, dzie ci prze kła da ły

uży te w nim przed mio ty na re al ne zja wi sko.

Prze nio sły tak że obec ność sa mej kart ki i do -

strze gły jej ruch w po ru sza niu się drzew. Po zo -

sta ło tyl ko od wró cić ko lej ność i po wsta ło

sko ja rze nie syn kre tycz ne. 

Je śli się za sta no wi my, ten spo sób ro zu mo wa -

nia dziec ka wy da je się oczy wi sty.

Sko ja rze nia dzie cię ce są bo wiem pro -

ste, wręcz bez po śred nie. Ich zro zu -

mie nie przez do ro słych jest

ogra ni czo ne po przez wy pra co wa ne

la ta mi sche ma ty. Z punk tu wi dze nia

dy dak ty ki opi sa ne do świad cze nie mo -

gło wy rzą dzić wię cej szko dy niż po -

żyt ku, po nie waż wy ko rzy sta ne

zo sta ło w nie wła ści wy spo sób. Choć

rze czy wi ście wy ja śnia zja wi sko wia -

tru, to jed nak nie po win no być prze -

no szo ne na zja wi sko at mos fe rycz ne,

po nie waż tam wiatr po wsta je w wy -

ni ku ście ra nia się dwóch mas po wie -

trza, a więc w zu peł nie in ny spo sób

(nie me cha nicz ny – jak to po ka za -

łem). Tak więc przy go to wa nie do -

świad czeń wy ma ga od po wied nich

kom pe ten cji i świa do me go sto so wa -

nia.

Tym cza sem ry nek wy peł nio ny jest

wie lo ma pu bli ka cja mi, któ re co praw -

da opi su ją in te re su ją ce eks pe ry men ty

ob ra zu ją ce nie któ re wła ści wo ści wia -

tru, ognia czy elek trycz no ści, jed nak

nie wie le jest wśród nich ta kich, któ re

zwra ca ją uwa gę na to, w ja kiej ko lej no ści wy -

ko ny wać do świad cze nia, aby w umy śle dziec ka

bu do wać ustruk tu ra li zo wa ną wie dzę. Bez re flek -

syj ne pro wa dze nie do świad czeń i eks pe ry men -

tów mo że do pro wa dzić do po wsta nia błęd nych

sko ja rzeń, a w kon se kwen cji do utrud nień

w przy swa ja niu na uko wych wy ja śnień. Ma to

ogrom ne zna cze nie w kon tek ście wła ści wo ści

ognia i spo so bów je go ga sze nia. 

W ko lej nym ar ty ku le – „Dzie ci bli żej ognia”

przed sta wię pro po zy cje za jęć dla uczniów.

Autor jest doktorem nauk
humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Pracuje w Katedrze Pedagogiki Małego

Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Zajmuje si´ problematykà

edukacji matematycznej, technicznej
i przyrodniczej na etapie edukacji

przedszkolnej i szkolnej. 
Prowadzi internetowy portal dla rodziców

i nauczycieli www.dzieciecafizyka.pl.
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Za j´ cia w „Ogni ku” w KP PSP w Po li cach 
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zie ciom po ma ga ją one przy swa jać

i utrwa lać wie dzę, a wy cho waw com

prze ka zy wać in for ma cje o za gro że -

niach i spo so bach ra dze nia so bie z ni mi. Oto kil -

ka wy bra nych pu bli ka cji i stron in ter ne to wych,

któ re mo gą oka zać się przy dat ne w za szcze pia -

niu pra wi dło wych za cho wań. 

Ksià˝ ki peł ne wie dzy
Wraz z in au gu ra cją no we go ro ku szkol ne -

go 2016/2017 roz po czę ła się ko lej na edy cja pro -

gra mu edu ka cyj ne go pt. „Bez piecz ne ży cie”.

Wy da ne przez Ko men dę Głów ną „Przy go dy

Ogni ka”, w for mie pod ręcz ni ka dla na uczy cie la

i ze szy tu ćwi czeń dla naj młod szych, to praw dzi -

we kom pen dium wie dzy o za gro że niach. 

Pod ręcz nik za wie ra krót kie opo wia da nia

o Ogni ku – po sta ci stwo rzo nej na po trze by dzia -

łań edu ka cyj nych, a tak że in for ma cje nie zbęd ne

na uczy cie lo wi do przy go to wa nia się do za jęć.

Hi sto ryj ki po ru sza ją te ma ty zwią za ne z za gro -

że nia mi, któ re moż na na po tkać w co dzien nym

ży ciu i jed no cze śnie edu ku ją, w ja ki spo sób so -

bie z ni mi ra dzić. Dzie ci od naj dą w kar tach ćwi -

czeń ze sta wy róż ne go ro dza ju ła mi głó wek,

ma lo wa nek i krzy żó wek, któ rych roz wią zy wa -

nie bę dzie dla nich utrwa la ją cą wie dzę za ba wą.

In for ma cje prze ka za ne są w przy stęp ny i upo -

rząd ko wa ny spo sób – tak, by ła two za pa da ły

w pa mięć. Za ję cia z dzieć mi moż na uroz ma icić

za pro po no wa ny mi w pod ręcz ni ku gra mi i za ba -

wa mi ru cho wy mi. Dys try bu cją pod ręcz ni ka 

zaj mu je się KG PSP (Ga bi net Ko men dan ta

Głów ne go KG PSP – Wy dział Pre wen cji). 

Naj młod szych w bez piecz ny świat wpro wa -

dza tak że przy ja zny Zgu bek, Ki cia i Ru fi. 

Te wy my ślo ne po sta cie po ma ga ją zro zu mieć,

dla cze go pew nych sy tu acji i przed mio tów na le -

ży uni kać oraz po ka zu ją, jak za cho wać się

w chwi li za gro że nia. Od stro ny me ry to rycz nej

pro gram po dzie lo ny jest na kil ka blo ków te ma -

tycz nych, dzię ki cze mu dziec ko przy swa ja wie -

dzę z za kre su kon kret nych za gro żeń. I tak

na przy kład w ra mach kur su „Od na leźć Zgub -

ka” dzie ci za po zna ją się z za sa da mi prze trwa nia

w le sie. Pro gram obej mu je rów nież od po wied nie

przy go to wa nie na uczy cie li do re ali za cji tre ści

w nim za war tych. Szcze gó ło we in for ma cje na te -

mat pro gra mu i po mo cy dy dak tycz nych moż -

na zna leźć na www.ock.gov.pl oraz w za kład ce

Pre wen cja spo łecz na na www.straz.gov.pl.

Nie oce nio ną po mo cą w pra cy z dzieć mi jest

książ ka „In spi ra tow nik”. Znaj dzie my w niej

mnó stwo spraw dzo nych po my słów, któ re po mo -

gą do ro słym zmo ty wo wać dzie cia ki do po głę -

bia nia wie dzy i na by wa nia no wych umie -

jęt no ści, np. w udzie la niu pierw szej po mo cy.

Ani ma to rzy zwią za ni w więk szo ści z OSP

Stołp no w Mię dzy rze cu Pod la skim i tam tej szą

mło dzie żo wą dru ży ną po żar ni czą w kil ku dzie -

się ciu lek ko na pi sa nych tek stach dzie lą się swo -

imi do świad cze nia mi. Materiały są krót kie

i me ry to rycz ne, każ dy po świę co ny jest od ręb ne -

mu za gad nie niu. Za wie ra ją wie le wska zó wek,

po rad i su ge stii co do form i me tod dzia łań sto -

so wa nych w pra cy z mło dzie żą, są też ba zą

twór czych po my słów na wspól ne ak tyw ne spę -

dza nie cza su. Do wie my się, w ja ki spo sób zor -

ga ni zo wać cie ka we za ję cia z pierw szej po mo cy,

jak za po bie gać agre sji w gru pie za po mo cą za -

jęć ru cho wych, co to są wa ka cyj ne ma new ry

tech nicz ne al bo jak prze pro wa dzić za ję cia fo to -

gra ficz ne. W tek stach za miesz czo ne zo sta ły 

au tor skie przy kła dy sce na riu szy gier in te gra cyj -

nych czy ra mo we go pla nu dnia obo zu szko le -

nio we go. Książ kę moż na prze czy tać od de ski

do de ski bądź stu dio wać tyl ko te roz dzia ły, któ -

re po świę co ne są in te re su ją cym nas za gad nie -

niom. Do stęp na jest w wer sji elek tro nicz nej,

pod ad re sem: http://is suu.com/pa we mi ko aj -

czuk/docs/in spi ra tow nik_po pra wio ny. 

Groź nych sy tu acji na co dzień nie bra ku -

je – tle nek wę gla ulat nia ją cy się z pie cy ka w ła -

zien ce, pa lą cy się tłuszcz na pa tel ni czy po wrót

do do mu w trak cie wi chu ry. Nie je den do ro sły

w ob li czu za gro że nia tra ci zim ną krew. „Po lak

mą dry przed szko dą. O po ża rach i in nych za gro -

że niach” to po rad nik opra co wa ny przez Al do nę

Do brzyń ską z KM PSP w Żo rach, przy wspar -

ciu me ry to rycz nym pre wen ty stów z Biu ra Roz -

po zna wa nia Za gro żeń KG PSP. Czy ta się go

lek ko, a wie dza – rze tel na, bo zwe ry fi ko wa -

na przez za wo dow ców – sa ma wcho dzi do gło -

wy. Po rad nik skie ro wa ny jest przede wszyst kim

do osób do ro słych. W książ ce znaj dzie my od po -

wie dzi na wie le wy da wa ło by się try wial nych py -

tań: w któ rym miej scu w do mu za mon to wać

czuj kę dy mu? dla cze go war to za pro sić ko mi nia -

rza do do mu? jak pra wi dło wo uży wać ga śni cy?

To syn te tycz ne opra co wa nie moż na po brać

w for mie PDF ze stro ny www.zga sry zy ko.pl.

Na uka on -li ne
Istot ną kwe stią jest do sto so wa nie tre ści i for -

my prze ka zu do wie ku dziec ka. Ta kim za ło że -

niem kie ro wa li się au to rzy po mo cy edu-

ka cyj nych z za kre su sze ro ko ro zu mia nej kul tu -

ry bez pie czeń stwa, wy da nych przez Cen tral ny

In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut

Ba daw czy. Na pły tach CD i DVD zna leźć moż -

na ma te ria ły prze zna czo ne dla dzie ci z klas 
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Co i jak?

EL˚ BIE TA PRZY ŁU SKA

D

Promując wśród dzieci bezpieczne
zachowania, warto korzystać z różnego
rodzaju materiałów – scenariuszy zajęć,
zeszytów z ćwiczeniami, poradników 
czy konspektów. Takich pomocy
w edukowaniu o bezpieczeństwie jest
na szczęście coraz więcej.



I -III i IV-VI szko ły pod sta wo wej, gim na zjów

oraz szkół po nad gim na zjal nych. Ma ją one, ja ko

uzu peł nie nie obo wią zu ją cych pro gra mów na -

ucza nia, wes przeć na uczy cie li w pro ce sie kształ -

ce nia dzie ci na wszyst kich po zio mach edu ka cji

szkol nej. Mo wa o na uczy cie lach, ale z po mo cy

tych z po wo dze niem mo gą ko rzy stać tak że stra -

ża cy pro wa dzą cy za ję cia i po ga dan ki czy opie -

ku no wie mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych. 

Ma te ria ły ma ją struk tu rę mo du ło wą, umoż li -

wia ją cą ela stycz ne ko rzy sta nie z ich tre ści. I tak

np. ze staw dla klas I -III szko ły pod sta wo wej

obej mu je sześć mo du łów, m.in.: Bez piecz na dro -

ga do do mu i szko ły, Za sa dy bez piecz ne go za cho -

wa nia w szko le czy Bez pie czeń stwo po ża ro we.

Na każ dy z nich skła da się kil ka od ręb nie re ali -

zo wa nych te ma tów. W mo du le Bez pie czeń stwo

po ża ro we są to: Przed po ża rem, Wy buchł po żar.

Co ro bić?, Po przez ćwi cze nia utrwa la my wia do -

mo ści. Co istot ne, za gad nień przy by wa w za leż -

no ści od gru py wie ko wej, są one tak że

od po wied nio mo dy fi ko wa ne i roz sze rza ne.

W ze sta wie prze zna czo nym dla klas IV-VI po ja -

wia się mo duł Bez piecz ne za cho wa nie w cza sie

wy po czyn ku, a w tym dla gim na zjum – mo duł

zwią za ny z udzie la niem pierw szej po mo cy. Trze -

ba przy znać, że w żad nym in for ma cji nie bra ku -

je. Jak je prze ka zy wać, by dzie ci fak tycz nie

ko rzy sta ły z nich w ży ciu co dzien nym? Na każ -

dy mo duł skła da ją się do sto so wa ne do gru py

wie ko wej ma te ria ły dy dak tycz ne, uspraw nia ją ce

prze ka zy wa nie in for ma cji i na ukę: 

– kar ta mo du łu, któ ra in for mu je o je go za -

kre sie te ma tycz nym, cza sie re ali za cji, ce lach

edu ka cyj nych oraz za wie ra spis li te ra tu ry po -

moc ni czej, 

– sce na riu sze za jęć, ćwi cze nia in dy wi du al ne

i dla grup wraz z ma te ria ła mi po moc ni czy mi dla

na uczy cie la, 

– kar ty pra cy ucznia za wie ra ją ce róż no rod ne

ćwi cze nia (ry sun ki, re bu sy, krzy żów ki, ko lo ro -

wan ki itp.), 

– fo lio gra my, pre zen ta cje, fil my. 

Ma te ria ły te moż na zna leźć pod ad re sem

kult bezp.ciop.pl lub za mó wić na pły tach CD

i DVD pod ad re sem www.ciop.pl (za kład ka Kul -

tu ra bez pie czeń stwa).

Ośro dek Roz wo ju Edu ka cji – ORE przy go -

to wał na po trze by za jęć w „Ogni kach” cykl ani -

mo wa nych fil mi ków dla naj młod szych dzie ci,

uczą cych pra wi dło wych za cho wań w ra zie wy -

stą pie nia nie bez pie czeń stwa. Kre sków ki przed -

sta wia ją przy go dy dwóch bo ha te rów – Flor ka

Wod nic kie go i je go to wa rzy sza Smo ka. Dzie ci

po obej rze niu fil mów bę dą wie dzia ły, jak po stę -

po wać w pod sta wo wych sy tu acjach za gro że nia.

Co ro bić, gdy na kimś za pa li się ubra nie? Jak

we zwać straż po żar ną? Jak się za cho wać, gdy

stra ża cy przy bę dą na miej sce zda rze nia? Co mó -

wią zna ki ewa ku acyj ne, jak je roz po znać? To

tyl ko nie któ re z za gad nień po ru sza nych w tych

we so łych, a jed no cze śnie po ucza ją cych ani ma -

cjach. Co waż ne, ORE za dba ło tak że o dzie ci

nie do sły szą ce. Po wsta ły bo wiem tak że wer sje

kre skó wek z na pi sa mi. Fil my znaj dzie my

na stro nie in ter ne to wej Ko men dy Głów nej PSP

w za kład ce Pre wen cja spo łecz na. Ale war to też

zaj rzeć na stro nę in ter ne to wą Ośrod ka. Wi try -

na peł na jest przy dat nych in for ma cji i ma te ria -

łów do ty czą cych pra cy z dzieć mi i mło dzie żą. 

Bez po śred nio do dzie ci ad reso wa ne są też

po ra dy za baw nej i życz li wej mysz ki, któ re moż -

na zna leźć na stro nie in ter ne to wej KG PSP w za -

kład ce Po ra dy (Dzie ci). To go to wy, so lid nie

przy go to wa ny ma te riał, któ ry moż na wy dru ko -

wać w ca ło ści lub we frag men tach, za chę ca jąc

naj młod szych do czy ta nia pro stych edu ka cyj -

nych hi sto ry jek o mysz ce i ko lo ro wa nia ilu stra -

cji przed sta wia ją cych jej za baw ne pe ry pe tie. 

Mul ti me dial ny „Po rad nik bez piecz nych za -

cho wań” za mie ści ła na swo jej stro nie in ter ne to -

wej KM PSP w Szcze ci nie. Pre zen tu je on

w przy stęp ny spo sób za sa dy po stę po wa nia

na wy pa dek po wsta nia po ża ru w szko le, do mu

czy le sie oraz za sa dy dzia ła nia w przy pad ku

opa rzeń. Pre zen ta cja do stęp na jest w wer sji

z dźwię kiem (nie zwy kle su ge styw ne od gło sy)

lub bez dźwię ku. Z tej sa mej stro ny moż na rów -

nież ścią gnąć kon spekt za jęć, pod po wia da ją cy,

jak opty mal nie wy ko rzy stać po rad nik ja ko źró -

dło in for ma cji. 

Ko men da Wo je wódz ka PSP w Po zna niu kil -

ka lat te mu uru cho mi ła por tal „Edu ka cja i pro -

fi lak ty ka po ża ro wa”, pod ad re sem: edu ka cja.

psp.wlkp.pl. To bank ma te ria łów edu ka cyj nych

dla dzie ci i do ro słych pro wa dzą cych z ni mi za -

ję cia. Za miesz czo no w nim m.in. opo wia da nie

o trud nych przy go dach świe tli ka, ko lo ro wan ki

zwią za ne te ma tycz nie z pod sta wo wy mi za gro -

że nia mi, a dla mi ło śni ków roz ry wek in te lek tu -

al nych – krzy żów kę stra żac ką. Stra ża cy pro -

wa dzą cy za ję cia edu ka cyj ne w za kre sie bez pie -

czeń stwa znaj dą tu wska zów ki me to dycz ne,

czy li co i jak mó wić pod czas spo tkań z dzieć mi. 

Sce na riu sze do po bra nia
Mó wi się, że czym sko rup ka za mło du na -

siąk nie, tym na sta rość trą ci. Na uka w przed szko -

lu te go, co bez piecz ne, jest ele men tem sys te mu

kształ ce nia. Za kła da się, że dzie ci koń czą ce edu -

ka cję przed szkol ną bę dą umia ły za cho wać się

w sy tu acji za gro że nia, a tak że wie dzia ły, gdzie

otrzy mać po moc i jak o nią po pro sić. Do sko na -

łym ma te ria łem po moc ni czym dla osób pro wa -

dzą cych za ję cia z przed szko la ka mi są kon spek ty

opra co wa ne przez Mar tę Brzo zow ską, pu bli ko -

wa ne swe go cza su na ła mach „Prze glą du Po żar -

ni cze go”. Za ję cia opi sa ne w pierw szych kon -

spek tach za po zna ją dzie ci z za wo dem stra ża ka

i miej scem je go pra cy. W ko lej nych zaś po ru sza -

ne są te ma ty szcze gó ło we do ty czą ce po ża ru: 

za gro że nie po ża rem, ga śni ce, ozna ko wa nie zna -

ka mi bez pie czeń stwa, dro gi po ża ro we oraz dzia -

ła nia, któ re na le ży pod jąć w ra zie po ża ru

(ewa ku acja, nu me ry alar mo we). Kon spek tom 

 to wa rzy szą cie ka we ma te ria ły ilu stra cyj ne. 

Stra ża kom pro wa dzą cym za ję cia w „Ogni -

kach”, choć nie tyl ko im, przy da dzą się zaś

z pew no ścią spe cjal nie opra co wa ne przez ORE

sce na riu sze za jęć, pre zen ta cja mul ti me dial -

na i kar ty pra cy dla dzie ci. Ma te ria ły te moż -

na po brać ze stro ny www.straz.gov.pl (za kład ka

Pre wen cja spo łecz na). 

Nie co in ne prze wod ni ki me to dycz ne z te ma -

ta mi za jęć (po ga da nek) do ty czą cych bez pie czeń -

stwa po ża ro we go wraz z pro po zy cja mi ich

prze bie gu oraz kon spek ty za jęć dla na uczy cie li

w przed szko lu i szko le pod sta wo wej za miesz -

czo no też na stro nie KM PSP w Szcze ci nie. 

Mó wią one o naj częst szych przy czy nach po wsta -

nia po ża ru, je go skut kach, za sa dach za cho wa nia

się w sy tu acji za gro że nia po ża rem, za sa dach pa -

le nia ognisk w po bli żu la su czy ne ga tyw nych

aspek tach za ba wy w te le fo no wa nie na nu me ry

alar mo we. Ma te ria ły te moż na po trak to wać ja ko

in spi ra cję dla wła snych po my słów.
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Krok po Kro ku – Pierw sza Po moc to ka pi tal ny
po mysł ka dry Ze spo łu Szkół im. Ja na Paw -
ła II w Osiecz ni cy (woj. dol no Êlà skie) wy ko -
rzy sta nia klat ki scho do wej ja ko na rz´ dzia
dy dak tycz ne go. I wie dza sa ma wcho dzi
do gło wy!
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1836 r. dwóch po cho dzą cych

z No we go Jor ku bra ci po sta no -

wi ło, że za ło ży no we mia sto.

Wy ku pi li 26 km2 zie mi i na cześć ów cze sne go

pre zy den ta Tek sa su Sa ma Ho usto na na zwa li je

je go na zwi skiem. W dwa la ta póź niej na te re nie

mia sta po wsta je pierw sza ochot ni cza jed nost ka

stra ży po żar nej – Pro tec tion Com pa ny No. 1.

W 1859 r. funk cjo nu ją już trzy re mi zy, wy po sa -

żo ne w wo zy cią gnię te przez spe cjal nie przy go -

to wa ne ko nie. Od 1895 r. wszyst kie jed nost ki

zo sta ją prze mia no wa ne z ochot ni czych na za wo -

do we. Pierw sza jed nost ka wy bu do wa na po tym

ro ku no si nu mer 7, dziś mie ści się w niej mu -

zeum po żar nic twa. We wnątrz bu dyn ku za cho -

wa no ory gi nal ny wy strój i ele men ty wy koń-

cze nia.

Obec nie w Ho uston funk cjo nu je 98 jed no -

stek, w tym jed na w por cie Ho uston – dru gim co
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ZA GRANICĄ

Stra ̋  w Ho uston

Czym różnią się od polskich strażacy zza oceanu?
Czy specyfika ich pracy jest inna?

Jakie przechodzą szkolenia? 
Zapraszamy w odwiedziny do Houston.

W
MA TE USZ CI ̊ EW SKI

TO MASZ GI ZIC KI



do wiel ko ści w Sta nach Zjed no czo nych. Mia sto

ma wła sną aka de mię dla stra ża ków, mie ści się

na je go obrze żach. Chro nio ny ob szar jest po -

dzie lo ny na 22 dys tryk ty, a na je den z nich przy -

pa da czte ry, pięć jed no stek. Każ dy z dys tryk tów

ma przy dzie lo ne go do wód cę – to od po wied nik

ofi ce ra ope ra cyj ne go mia sta. Od le gło ści mię dzy

jed nost ka mi wy no szą 5-6 km. 

Słu˝ ba 
Stra ża cy w Ho uston pra cu ją w sys te mie czte -

ro zmia no wym. Jed na zmia na trwa 24 godz. 

i są one ozna czo ne ko lej ny mi li te ra mi al fa be tu:

A, B, C, D. Gra fik peł nie nia służb nie jest tak re -

gu lar ny, jak w Pol sce. Po dniu służ by stra ża kom

przy słu gu je dzień wol ne go, po na stęp nej służ -

bie – ko lej ne pięć dni wol nych i ca ły cykl za czy -

na się od po cząt ku. W Ho uston za trud nio nych

jest oko ło 4000 stra ża ków.

Sprz´t
Pod sta wo wy po jazd, znaj du ją cy się w pra -

wie każ dej jed no st ce, to sa mo chód ga śni czy

(obec nie jest ich 87). Je go ob sa dę sta no wi

dwóch ra tow ni ków, do wód ca w naj niż szym

stop niu ofi cer skim (od po wied nik pol skie go

młod sze go ka pi ta na) i kie row ca/ope ra tor sprzę -

tu. Każ dy z człon ków za ło gi ma pod sta wo we

prze szko le nie z udzie la nia pierw szej po mo cy,

wy kra cza ją ce swo im za kre sem po za to, ja kie

prze cho dzą stra ża cy w Pol sce.

Dru gim au tem, któ re znaj du je się w straż -

ni cach, jest dra bi na me cha nicz na. W wie lu

mia stach w USA dra bi ny są wy po sa żo ne

w zbior nik z wo dą o po jem no ści po nad 1000 l.

W Ho uston jed nak ich nie ma ją, dla te go też

na zy wa ne są przez wie lu ame ry kań skich stra -

ża ków praw dzi wy mi dra bi na mi. Stan dar do -

wo ma ją wy so kość 25-30 m, ale ich ga ba ry ty

znacz nie prze kra cza ją wy mia ry dra bin uży wa -

nych w Pol sce, przez co po le ich pra cy jest

znacz nie więk sze. Naj czę ściej spo ty ka nym ty -

pem (83 po jaz dy) są dra bi ny bez ko sza, ma go

obec nie za le d wie pięć po jaz dów w Ho uston.

W mie ście znaj du je się tak że jed nost ka wy -

po sa żo na i prze szko lo na w za kre sie ra tow nic twa

che micz ne go oraz je den sa mo chód do wo dze nia

i łącz no ści. Na sta nie są rów nież lek kie sa mo -

cho dy ty pu pic kup ze zbior ni kiem na ok. 300-

400 l, wy ko rzy sty wa ne w przy pad ku ma łych

po ża rów śmiet ni ków czy tra wy, dwa sa mo cho -

dy wy po sa żo ne je dy nie w apa ra ty od de cho we

na wy pa dek du żych ak cji oraz je den po jazd

gwa ran tu ją cy kli ma ty zo wa ne miej sce na od po -

czy nek dla stra ża ków bio rą cych udział w dłu go -

trwa łych ak cjach. 

Li nie ga śni cze ma ją za zwy czaj śred ni -

cę 44 mm i za koń czo ne są prą dow ni ca mi ty pu
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Ho uston to czwar te
pod wzglę dem wiel ko -
ści po pu la cji mia sto
w Sta nach Zjed no czo -
nych. Za miesz ku je je
po nad 2,1 mln lu dzi,
a aglo me ra cja Ho uston
li czy oko ło 6 mln miesz -
kań ców. Mia sto le ży
na po łu dniu sta nu Tek -
sas, 80 km od Za to ki
Mek sy kań skiej, a je go
po wierzch nia jest oko -
ło trzech ra zy więk sza
od po wierzch ni War -
sza wy.



tur bo. Przy więk szych po ża rach uży wa ne są

wę że 52 mm, łą czo ne za po mo cą po łą czeń

gwin to wych i za koń czo ne prą dow ni cą pro stą.

Za opa trze nie wod ne opie ra się głów nie na sie -

ci hy dran to wej. Wę że słu żą ce do za si la nia

w wo dę ma ją śred ni cę 125 mm i są łą czo ne

za po mo cą złą cza Storz. Ko lo ry hy dran tów

świad czą o ich wy daj no ści. Mi ni mal na wy daj -

ność to oko ło 1900 l/min przy ci śnie niu rzę -

du 5-6 ba rów.

Stra ża cy w Ho uston nie uży wa ją tra dy cyj -

nych nie pal nych ko mi nia rek, tyl ko kap tu rów

wy ko na nych ze sztyw ne go, nie pal ne go ma te -

ria łu. Łącz ność pod czas ak cji jest pro wa dzo -

na za po mo cą spe cjal nych prze kaź ni ków

przy łą czo nych do mi kro fo nu wbu do wa ne go

w ma skę. Prze kaź nik po łą czo ny jest z ra dio -

sta cją.

Port w Ho uston chro ni jed nost ka stra ży po -

żar nej pod le gła mia stu. Dys po nu je ona trze ma

ło dzia mi ga śni czy mi o zbli żo nych pa ra me trach.

Każ da z nich wy po sa żo na jest w pięć zdal nie

ste ro wa nych dzia łek o łącz nej wy daj no ści oko -

ło 52000 gal/min, z za się giem ok. 73 m. Mak -

sy mal na pręd kość ło dzi to 90 km/h. Jej ob sa dę

sta no wi pię ciu stra ża ków. Ja ko śro dek ga śni czy

do wal ki z po ża ra mi jed nost ka sto su je pia nę

AFFF. 

Alar mo wa nie
W Ho uston na próż no szu kać od po wied ni ka

pol skich sta no wisk kie ro wa nia. Wszyst kie zgło -

sze nia wpły wa ją ce na nu mer alar mo wy 911 są

od bie ra ne w spe cjal nym punk cie (di spatch, po -

za struk tu ra mi stra ży). Stam tąd też na stę pu je

alar mo wa nie kon kret nej jed nost ki, za pa la nie sy -

gna li za cji świetl nej w straż ni cach i z tym punk -

tem pro wa dzi się ko re spon den cję pod czas ak cji.

W każ dej jed no st ce i w każ dym po jeź dzie jest

kom pu ter, na któ ry tra fia in for ma cja o zda rze -

niu ze wszyst ki mi po trzeb ny mi in for ma cja mi. 

Do wy pad ków sa mo cho do wych ja ko pierw -

sze dys po no wa ne są sa mo chód ga śni czy i dra -

bi na, na któ rej znaj du ją się na rzę dzia

hy drau licz ne, a w mia rę po trzeb od po wied nia

licz ba am bu lan sów. Do po ża rów do mów jed no -

ro dzin nych dys po no wa ne są trzy sa mo cho dy ga -

śni cze, któ rych głów nym za da niem jest do tar cie

i uga sze nie po ża ru. Na miej scu zda rze nia po ja -

wią się rów nież dwie dra bi ny (ich za ło gi ma ją

prze pro wa dzić wen ty la cję i do ko nać wstęp ne go

prze szu ka nia) oraz dwóch do wód ców dys tryk -

tu, peł nią cych funk cję ofi ce rów ope ra cyj nych

(przej mu ją do wo dze nie, obie ra ją za miar tak tycz -

ny i wy da ją roz ka zy), któ rzy po ru sza ją się sa -

mo cho da mi ope ra cyj ny mi z kie row ca mi. 

Czę sto na miej sce zda rze nia jest dys po no wa -

ny ofi cer bez pie czeń stwa, któ ry kon tro lu je odłą -

cza nie me diów. Od je go de cy zji za le ży tak że,

czy stra ża cy mo gą wejść do bu dyn ku z na ru szo -

ną kon struk cją.

Me dy cy
Każ dy stra żak jest zo bli go wa ny do ukoń cze -

nia pod sta wo we go kur su pierw szej po mo cy, tzw.

EMT Ba sic. Tak jak w wie lu ame ry kań skich

mia stach, tak że w Ho uston stra ża cy peł nią służ -

bę w am bu lan sach – ten po jazd znaj dzie my więc

rów nież w każ dej jed no st ce. Moż na wy róż nić

dwa ich ro dza je. W każ dym z nich służ bę peł ni

dwóch ra tow ni ków. W zwy kłym am bu lan sie

jeż dżą oso by z pod sta wo wym prze szko le niem

me dycz nym, na to miast w tzw. me dic unit za ło -

gę two rzy dwóch stra ża ków -ra tow ni ków me -

dycz nych (pa ra me dy ków), któ rzy ukoń czy li

spe cjal ny rocz ny kurs. Dwóch pa ra me dy ków za -

sia da tak że w in nym dys po no wa nym do zda rzeń

me dycz nych po jeź dzie (tzw. squ ad). Nie ma

w nim jed nak moż li wo ści trans por tu po szko do -

wa ne go do szpi ta la. 

Każ de go dnia stra ża cy bio rą udział

w około 1000 ak cji, więk szość z nich to we zwa -

nia me dycz ne. W Ho uston po waż nym pro ble -

mem jest nad uży wa nie nar ko ty ków, a stra ża cy

są czę sto wzy wa ni, aby zba dać oso by będące

pod ich wpły wem i prze by wa jące na uli cy lub

w in nych miej scach pu blicz nych. Za ło ga sa mo -

cho du ga śni cze go do ko nu je wstęp ne go ba da nia

ta kiej oso by i je że li nie mo że się obyć bez trans -

por tu me dycz ne go, dys po no wa ny jest am bu lans.

Do bar dziej skom pli ko wa nych zda rzeń me dycz -

nych wy sy ła ny jest am bu lans i squ ad.

Pierw szy krok
Aby zo stać stra ża kiem w Ho uston, na le ży

zło żyć swo je po da nie na stro nie in ter ne to wej

i przejść pro ces re kru ta cyj ny. Oczy wi ście trze -

ba speł nić okre ślo ne wa run ki. Jed nym z nich jest

ukoń cze nie uczel ni wyż szej lub co naj mniej spe -

cjal ne go kur su na ta kiej uczel ni, prze zna czo ne -

go dla osób chcą cych apli ko wać do stra ży,

trwa ją ce go 60 go dzin, al bo 2 la ta służ by w woj -

sku. Trze ba mieć co naj mniej 18 i nie wię cej

niż 36 la t. Co cie ka we, je że li w cią gu ostat -

nich 36 mie się cy oso ba skła da ją ca po da nie

otrzy ma ła wię cej niż dwa man da ty za wy kro cze -

nie dro go we, jej po da nie zo sta nie od rzu co ne. 

Ko lej nym eta pem jest eg za min pi sem ny

z wie dzy ogól nej. Po je go zda niu kan dy da tów

cze ka test spraw no ści fi zycz nej, któ ry skła da się

z dwóch czę ści. Pierw sza obej mu je pięć za dań:

roz kła da nie dra bi ny o wy so ko ści 8 m, wej ście

na siód me pię tro wie ży tre nin go wej wraz z od -

cin kiem wę ża stra żac kie go (wy ma ga ne jest, aby

kan dy dat do tknął sto pą każ de go stop nia), a po -

tem zej ście na zie mię, wcią gnię cie za po mo cą

li ny na trze cie pię tro wę ża stra żac kie go zwi nię -

te go w krąg, prze nie sie nie skrzy ni o wa dze

34 kg na dy stan sie 33 m oraz prze cią gnię cie wa -

żą ce go 68 kg ma ne ki na przez 15 m. Wszyst kie

kon ku ren cje wy ko ny wa ne są z apa ra tem po -

wietrz nym na ple cach (do dat ko we 9 kg), ale bez

za ło żo nej ma ski. Mak sy mal ny czas na wy ko na -
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nie wszyst kich za dań to 6 min 40 s. Dru gi etap

eg za mi nu spraw no ścio we go po le ga na po ko na -

niu w stro ju spor to wym dy stan su 1,5 mi li, czyli

2,4 km w cza sie nie dłuż szym niż 15 min. 

Ko lej nym eta pem pro ce su re kru ta cyj ne go jest

roz mo wa kwa li fi ka cyj na. Na stęp nie od kan dy -

da ta po bie ra ne są od ci ski pal ców i pod da je się 

go ba da niu z uży ciem wa rio gra fu, na któ rym we -

ry fi ko wa na jest jego wia ry god ność. Je że li za li -

czy wszyst kie do tych cza so we eta py, spraw-

dza na jest je go prze szłość, czy li m.in. hi sto ria

kry mi nal na, wy kształ ce nie, prze szłe za trud nie -

nie. Ostat ni etap to ba da nie me dycz ne, we ry fi ku -

ją ce stan zdro wia kan dy da ta. Ca ły pro ces trwa

od 3 do 6 mie się cy. 

Po przej ściu wszyst kich eta pów re kru ta cji

kan dy dat jest kie ro wa ny do Aka de mii Po żar ni -

czej mia sta Ho uston, gdzie przez 38 ty go dni uczy

się stra żac kie go rze mio sła. Naj lep si ma ją moż li -

wość wy bo ru jed nost ki, w któ rej bę dą pra co wa li. 

Ka de ci nie są za kwa te ro wa ni na te re nie aka -

de mii, choć ta znaj du je się na obrze żach mia sta.

Każ dy dzień roz po czy na się tu o 5.45, od trwa -

ją cych oko ło pół to rej go dzi ny ćwi czeń. Za zwy -

czaj są to: bie ga nie, bie ga nie po scho dach,

pomp ki, pod cią ga nie na drąż ku, przy sia dy,

brzusz ki, ude rze nia mło tem w opo nę, dźwi ga nie

wę ża. Po ćwi cze niach ka de ci ma ją przy naj mniej

go dzi nę na my cie, prze bra nie się i zje dze nie śnia -

da nia. Pierw sza cześć dnia to prze waż nie za ję cia

teo re tycz ne, a po po łu dniu pro wa dzo ne są róż ne

ćwi cze nia, tak że na po li go nie. Oczy wi ście nie

jest to sta ły i nie zmien ny roz kład dnia. Za ję cia

koń czą się o 16.00, a ty dzień w aka de mii trwa

od po nie dział ku do czwart ku. Na bór do tej szko -

ły jest pro wa dzo ny na ogół sześć ra zy w ro ku,

za le ży to od po trzeb i licz by wol nych sta no wisk.

Szko le nie w aka de mii mu szą od być tak że

stra ża cy ma ją cy już kwa li fi ka cje w za wo dzie,

ale chcą cy pra co wać w Ho uston. Je go for ma

i czas trwa nia są jed nak do sto so wy wa ne do kon -

kret nej oso by. Za zwy czaj ta ki kurs trwa 11 ty -

go dni. Nie któ re za ję cia moż na od być on -li ne,

a na po li go nie pro wa dzo ne są je dy nie ćwi cze nia

prak tycz ne.

Dra bi na ka rie ry
W Sta nach Zjed no czo nych stop nie są ści śle

po wią za ne z peł nio ną funk cją. Każ dy stra żak

po ukoń cze niu aka de mii i pod sta wo we go kur su

me dycz ne go zo sta je przy ję ty na rocz ny okres

prób ny. Po tym cza sie otrzy mu je sto pień stra ża -

ka i sta je się wów czas człon kiem za ło gi sa mo-

cho du ga śni cze go, dra bi ny bądź am bu lan su. 

Po 2 la tach mo że ubie gać się o awans na sta no -

wi sko kie row cy/ope ra to ra – o ile zda eg za min

i ta kie sta no wi sko bę dzie wol ne (mo że zdać eg -

za min tak że w przy pad ku bra ku wa ka tu, jed nak

z awan sem bę dzie mu siał po cze kać na wol ne

miej sce). O awans na sta no wi sko ofi cer skie moż -

na się ubie gać do pie ro po 2 la tach. Wów czas trze -

ba zdać ko lej ny eg za min, tym ra zem

trzy czę ścio wy. Pierw sza część to test wie lo krot -

ne go wy bo ru skła da ją cy się z 50 py tań. Część

dru gą sta no wi za da nie prak tycz ne, po le ga ją ce

na do wo dze niu ak cją – prze ka zy wa ny jest sce na -

riusz sy mu lo wa nej ak cji, eg za mi no wany do sta je

kil ka mi nut na za po zna nie się z nim, a na stęp nie

pre zen tu je, ja kie de cy zje pod jął by w kon kret nej

sy tu acji, cza sa mi mo de lo wa nej przez ko mi sję.

Trze cia część to roz wią zy wa nie pro ble mów zwią -

za nych z za rzą dza niem ludź mi. Przy stą pie nie

do eg za mi nu jest bez płat ne. Stra żak w naj niż szym

stop niu ofi cer skim (od po wied nik pol skie go

młod sze go ka pi ta na) peł ni ro lę do wód cy za stę pu

w sa mo cho dzie ga śni czym. Z cza sem mo że

awan so wać na wyż szy sto pień (czy li pol skie go

star sze go ka pi ta na) i peł nić służ bę na sta no wi sku

do wód cy za stę pu w dra bi nie. Ko lej ny mi sta no -

wi ska mi są: do wód ca dys tryk tu, asy stent ko men -

dan ta mia sta, za stęp ca ko men dan ta mia sta

i ko men dant mia sta, mia no wa ny przez bur mi strza

Ho uston. 

Każ de go dnia służ bę peł ni trzech ofi ce rów

bez pie czeń stwa. Je den z nich dys po no wa ny jest

do po waż niej szych zda rzeń, a do je go za da ń na -

le ży oce na bez pie czeń stwo po dej mo wa nych

dzia łań, np. oce na sta bil no ści kon struk cji do mu,

w któ rym był po żar i wy da nie de cy zji, czy stra -

ża cy mo gą pra co wać w środ ku, czy jed nak po -

win ni opu ścić bu dy nek. De cy du je o roz biór ce

kon kret nych ele men tów stwa rza ją cych ewen tu -

al ne za gro że nie. Kon tro lu je odłącz nie me diów,

ta kich jak prąd, gaz itp. Funk cje ofi ce ra dy żur -

ne go mia sta peł nią za stęp cy ko men dan ta. Stra -

żak mo że odejść na eme ry tu rę po 20 la tach

czyn nej służ by, jed nak po ta kim okre sie nie

otrzy ma peł ne go świad cze nia. Ta kie przy słu gu -

je w wie ku 55 lat. 

Ma te usz Ci ̋ ew ski i To masz Gi zic ki 
sà pod cho rà ̋ y mi SGSP

Ma te ria ły do ar ty ku łu zo sta ły ze bra ne pod czas

po dró ży do Sta nów Zjed no czo nych we wrze -

śniu 2016 r. Po dróż by ła współ fi nan so wa ne

przez fir mę Ar pa pol – sklep ze sprzę tem po żar -

ni czym.
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a na ło we czuj ki dy mu są roz wią za niem

po ma ga ją cym za po bie gać po wsta niu po -

ża ru, je go roz prze strze nia niu oraz mi ni -

ma li zu ją od dzia ły wa nie to wa rzy szą cych mu

czyn ni ków, ta kich jak roz cho dze nie się dy mu

w obiek cie po przez ka na ły wen ty la cyj ne. Skła -

da ją się z czuj ki dy mu, optycz nej lub jo ni za cyj -

nej, mon to wa nej we wnątrz obu do wy chro nią cej

przed wpły wa mi śro do wi ska ze wnętrz ne go. 

Do tych czas osło ny mo gły być wpro wa dza ne

do ob ro tu po uzy ska niu cer ty fi ka tu zgod no ści

z wła ści wą apro ba tą tech nicz ną. Za ich wy da -

wa nie od po wie dzial ny jest Dział Apro bat

CNBOP-PIB.

Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny opu bli ko wał

w 2015 r. nor mę eu ro pej ską dla czu jek ka na ło -

wych (PN-EN 54-27:2015), któ ra sank cjo nu je

wy ma ga nia tech nicz ne oraz for mal ne w za kre -

sie ba da nia i cer ty fi ka cji te go wy ro bu bu dow la -

ne go. Do tych cza so we cer ty fi ka ty, wy da ne

na pod sta wie apro bat tech nicz nych, jak i cer ty -

fi ka tów eu ro pej skich, obo wią zu ją do 11 mar -

ca 2019 r., kie dy to koń czy się okres przej ścio wy

okre ślo ny we wspo mnia nej nor mie. Po tym ter -

mi nie wszyst kie ka na ło we czuj ki dy mu wpro -

wa dza ne do ob ro tu bę dą mu sia ły mieć

cer ty fi ka ty sta ło ści wła ści wo ści użyt ko wych

wy da ne na pod sta wie nor my eu ro pej skiej 

PN-EN 54-27:2015.

Wy ma ga nia ogól ne
Nor ma okre śla wy ma ga nia, me to dy ba daw -

cze oraz wła ści wo ści użyt ko we dla czu jek wy -

kry wa ją cych dym w ka na łach wen ty la cyj nych

obiek tów bu dow la nych. Są one ele men tem sys -

te mu wy kry wa nia i sy gna li za cji po ża ru lub

wręcz ini cju ją dzia ła nie sys te mu za bez pie czeń

prze ciw po ża ro wych.

Ka na ło wa czuj ka dy mu (DSD) to czuj ka

po ża ro wa nad zo ru ją ca, czy w ka na le wen ty la -

cyj nym nie po ja wia się dym i sy gna li zu ją ca

wy kry cie po ża ru w mo men cie, gdy za ło żo -

na war tość pro gu za dzia ła nia zo sta nie prze kro -

czo na. Wy róż nia się sześć ty pów ta kich

czu jek:

– DSD ty pu 1 – punk to wa czuj ka dy mu mon -

to wa na we wnątrz ka na łu wen ty la cyj ne go,

– DSD ty pu 2 – punk to wa czuj ka dy mu mon -

to wa na we wnątrz ka na łu wen ty la cyj ne go wraz

z do dat ko wym wy po sa że niem po mia ro wym

(do dat ko we wy po sa że nie po mia ro we, ta kie jak

wskaź ni ki optycz ne, nie jest uwzględ nio ne

w nor mach se rii EN 54),

– DSD ty pu 3 – punk to wa czuj ka dy mu mon -

to wa na na ze wnątrz ka na łu wen ty la cyj ne go,

z do dat ko wym wy po sa że niem me cha nicz nym

umoż li wia ją cym prób ko wa nie po wie trza z ka -

na łu wen ty la cyj ne go,

– DSD ty pu 4 – punk to wa czuj ka dy mu mon -

to wa na na ze wnątrz ka na łu wen ty la cyj ne go,

z do dat ko wym wy po sa że niem me cha nicz nym

umoż li wia ją cym prób ko wa nie po wie trza z ka -

na łu wen ty la cyj ne go i do dat ko wy mi ele men ta -

mi elek tro nicz ny mi,

– DSD ty pu 5 – czuj ka dy mu za sy sa ją ca, któ -

rej wszyst kie otwo ry ssaw ne znaj du ją się we -

wnątrz ka na łu wen ty la cyj ne go,

– DSD ty pu 6 – ka na ło wa czuj ka dy mu dzia -

ła ją ca na in nej za sa dzie niż ty py 1-5. Typ 6 obej -

mu je rów nież czuj ki dzia ła ją ce na za sa dach

opi sa nych w nor mach EN 54-7 i EN 54-20 ze

zmo dy fi ko wa ny mi usta wie nia mi czu ło ści [1].

Ka na ło we czuj ki dy mu wy ko rzy stu ją je den

lub wię cej sen so rów, jed nak na le ży pa mię tać, że

sen so ry in ne niż sen sor dy mu mu szą speł niać

wy ma ga nia wła ści wej nor my se rii EN 54.

Ba da nia la bo ra to ryj ne czu jek
ka na ło wych
Naj więk sze za gro że nia wy ni ka ją ce z nie pra -

wi dło we go dzia ła nia ele men tów sys te mu sy gna -

li za cji po ża ro wej to: po wsta wa nie fał szy wych

alar mów, opóź nio ne wy kry cie lub nie wy kry cie

po ża ru, a w efek cie nie za dzia ła nie ele men tów

wy ko naw czych sys te mu (np. sta łych urzą dzeń

ga śni czych, dźwię ko we go sys te mu ostrze gaw -

cze go). Wszyst kie te zda rze nia mo gą stać się

przy czy ną roz prze strze nie nia się po ża ru na ca ły

obiekt, zwięk szo nej licz by ofiar i po szko do wa -

nych oraz du żych strat ma te rial nych. Zmniej sza -

ją tak że po czu cie bez pie czeń stwa użyt kow ni ków

obiek tu.

Jed nym z naj waż niej szych pa ra me trów,

w prak ty ce de cy du ją cym o wy bo rze kon kret ne -

go urzą dze nia, jest przy dat ność czuj ki do wy -

kry wa nia okre ślo ne go ty pu po ża ru. Pod czas

ba dań pro wa dzo nych w wa run kach la bo ra to ryj -

nych czuj ki ma ją wy kryć w okre ślo nym cza sie

pro duk ty spa la nia po wsta ją ce w wy ni ku tzw. po -

ża rów te sto wych – ozna czo nych ja ko: 

– TF2 szyb ki roz kład ter micz ny – pi ro li -

za drew na bu ko we go, 

– TF4 pło mie nio we spa la nie two rzy wa

(pian ki po li ure ta no wej), 

– TF8 spa la nie cie czy wy dzie la ją cej dym 

bez cie pła (de ka li na). 

Do bór te stów jest uza sad nio ny tym, że test

TF2 od po wia da po wol ne mu tle niu się drew -

na i roz kła do wi ter micz ne mu izo la cji prze cią żo -

nych prze wo dów elek trycz nych, TF4 cha ra-

k te ry zu je pa lą ce się ma te ria ły wy koń cze nio we

z two rzyw sztucz nych, na to miast TF8 – prze chło -

dzo ne dy my o nie wiel kiej pręd ko ści wzno sze nia,

prze do sta ją ce się z ob ję te go po ża rem po miesz -

cze nia na dro gi ewa ku acyj ne [2].
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Ka na ło we 
czuj ki dy mu

TO MASZ SO WA 

TO MASZ PO PIE LAR CZYK 

UR SZU LA GAR LI¡ SKA 

Systemy wentylacji bytowej i klimatyzacji stają się coraz bardziej
rozbudowane i zaawansowane konstrukcyjnie. Są one bardzo ważną częścią
instalacji budynku w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. 
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Na le ży zda wać so bie spra wę, że w ka na łach

wen ty la cyj nych pa nu ją spe cy ficz ne wa run ki.

Dla te go wła śnie czuj ki mu szą gwa ran to wać pra -

wi dło wą pra cę co naj mniej przy: 

– pręd ko ści po wie trza od 1 m/s do 20 m/s,

– tem pe ra tu rze od –10°C do +70°C,

– wil got no ści względ nej po wie trza do 95%

przy 40°C.

W ka na le dy mo wym wy ko nu je się ba da nie

po wta rzal no ści (ce lem jest wy ka za nie, że czuj -

ka za cho wu je się sta bil nie i jej czu łość nie

zmie nia się na wet po wie lu sta nach alar mu)

i od twa rzal no ści (ce lem jest wy ka za nie, że czu -

łość czu jek nie róż ni się nad mier nie po mię dzy

po szcze gól ny mi prób ka mi), wy ko rzy stu jąc

spe cjal ny ae ro zol te sto wy. Badanie ma obiek -

tyw nie zwe ry fi kować war to ść, po któ rej prze -

kro cze niu czuj ka ka na ło wa za dzia ła, a tak że

sta ło ść te go pa ra me tru. War tość pro gu za dzia -

ła nia czuj ki jest wy ko rzy sty wa na póź niej

do ba da nia od dzia ły wa nia wa run ków śro do wi -

ska (np. tem pe ra tu ry) na jej pra cę. Po każ dym

ba da niu kli ma tycz nym, czy li np. pod -

da niu urzą dze nia ni skiej tem pe ra -

tu rze, spraw dza się war tość

pro gu za dzia ła nia: sto su -

nek war to ści pro -

gu za dzia ła nia

po na ra że niu

na zim no i war -

to ści otrzy ma nej

pod czas ba da nia od -

twa rzal no ści nie mo że

być więk szy niż 1,6.

Pró ba szczel no ści prze -

pro wa dza na jest tyl ko dla ka -

na ło wych czu jek dy mu

mon to wa nych na ze wnątrz ka na -

łu i prób ku ją cych po wie trze z ka na -

łu. Pod czas ba da nia wy ko rzy stu je się

pom pę próż nio wą, za jej po mo cą ob ni ża się ci -

śnie nie o 0,03 kPa/s aż do mo men tu uzy ska nia

ci śnie nia o war to ści mniej szej o 1,2 kPa od ci -

śnie nia oto cze nia, po czym na le ży odłą czyć

pom pę próż nio wą. Trze ba pa mię tać, aby pod -

czas ba da nia wszyst kie otwo ry prób ku ją ce

(ssaw ne) by ły za mknię te. Wzrost ci śnie nia, ja -

ko efekt nie szczel no ści, nie mo że prze kro -

czyć 0,12 kPa w cza sie 60 s. 

Te sty po ża ro we (TF2, TF4, TF8) we ry fi ku -

ją ce czu łość po ża ro wą da ne go urzą dze nia prze -

pro wa dza się dla dwóch war to ści prze pły wu

po wie trza: (1 ± 0,2) m/s i (20 ± 2,0) m/s, czy li

w su mie na le ży wy ko nać ich sześć. Do pusz czal -

ne jest re gu lo wa nie ilo ści pa li wa, usta wie nia

sprzę tu i wa run ków te stu tak, aby uzy skać rze -

tel ne wy ni ki.

Wy ma ga nia pro jek to we
Ka na ło we czuj ki dy mu mo gą być wy ko na ne

z two rzy wa sztucz ne go, ma te ria łów kom po zy -

to wych lub me ta lu. Ma ją obu do wę z otwo ra mi

do za in sta lo wa nia gniaz da pod czuj kę, do obu -

do wy przy mo co wa na jest rur ka za sy sa ją ca 

i wy lo to wa. Prze wo dy in sta la cji elek trycz nej do -

pro wa dza się jed nym lub dwo ma szczel ny mi

prze pu sta mi. Za da niem czu jek jest kon tro lo wa -

nie po wie trza w ka na łach wlo to wych oraz

wy lo to wych po wie trza

w in sta la cjach wen ty la -

cyj nych oraz kli ma -

ty za cyj nych. 

Osło na prze -

ciw wietrz na two rzy

ko mo rę, w któ rej

znaj du je się czuj ka dy -

mu. Do ko mo ry do pro wa -

dza się nie wiel ką część

po wie trza prze pły wa ją ce go

przez ka nał. Wraz z rur ka mi (za -

sy sa ją cą i wy lo to wą) two rzy ona układ

prób ku ją cy po wie trze. 

Miej sce in sta lo wa nia osło ny po win no być

sta ran nie do bra ne: tak, aby nie znaj do wa ło się

za bli sko wlo tu ka na łu, gdyż przy la mi nar nym

ru chu po wie trza mo że być wy peł nio na dy mem

tyl ko część ka na łu, ani też w zbyt du żej od le gło -

ści od wlo tu, gdyż dym mo że po dro dze osa dzić

się na ścian kach. 

Aby unik nąć skut ków tur bu len cji po wie trza,

czuj ki dy mu lub rur ki za sy sa ją ce po win ny być

in sta lo wa ne w pro stym od cin ku ka na łu, w od le -

gło ści od naj bliż sze go za gię cia, na ro ża lub po -

łą cze nia równej co naj mniej trzy krot nej

sze ro ko ści ka na łu. 

Ze wzglę du na ruch po wie trza w ka na le i je -

go wy mu szo ny prze pływ przez ko mo rę osło ny

znaj du ją ca się we wnątrz czuj ka na ra żo na jest

na szyb sze za nie czysz cze nie niż ta ka sa ma czuj -

ka za in sta lo wa na w nor mal nych wa run kach. 

Na le ży w związ ku z tym okre so wo kon tro lo wać

wi zu al nie urzą dze nie i usu wać na gro ma dzo ny

pył z je go ze wnętrz nej po wierzch ni oraz z wnę -

trza osło ny, np. od ku rza czem. Czę sto tli wość

tych dzia łań, po dob nie jak ter mi ny kon ser wa cji,

mu si być do sto so wa na do lo kal nych wa run ków

i jest uza leż nio na przede wszyst kim od śro do -

wi ska do zo ro wa nia. 

Kon tro lę czu jek na le ży prze pro wa dzać zgod -

nie z in struk cją in sta lo wa nia i kon ser wa cji,

zwra ca jąc uwa gę na za pew nie nie szczel no ści

osło ny po każ dym za bie gu kon ser wa cyj nym. 

***

Dzię ki za sto so wa niu osłon prze ciw wietrz -

nych moż li we jest nad zo ro wa nie ka-

na łów wen ty la cyj nych

z szyb ki mi prze pły wa mi

po wie trza przez czuj ki dy -

mu. Na le ży pa mię tać, by sto so wać pro duk ty cer -

ty fi ko wa ne przez no ty fi ko wa ne jed nost ki

cer ty fi ku ją ce i prze ba da ne w akre dy to wa nych

la bo ra to riach. Ze spół La bo ra to riów Sy gna li za -

cji Alar mu Po ża ru i Au to ma ty ki Po żar ni czej 

bę dą cy czę ścią CNBOP-PIB zaj mu je się prze -

pro wa dza niem ba dań dla ka na ło wych czu jek dy -

mu na zgod ność ze sta no wi ska mi do apro bat

tech nicz nych dla ta kich wy ro bów, jak rów nież

na zgod ność z nor mą PN-EN

54-27:2015, któ rą ma w za kre sie akre dy ta cji.

Au to rzy sà pra cow ni ka mi 
Ze spo łu La bo ra to riów Sy gna li za cji 

Alar mu Po ̋ a ru i Au to ma ty ki Po ̋ ar ni czej
w CNBOP-PIB

    Li te ra tu ra

[1] PN-EN 54-27:2015 Sys te my sy gna li za cji po -

ża ro wej. Część 27: Ka na ło we czuj ki dy mu.

[2] Wy tycz ne SITP WP-02:2010 In sta la cje sy gna -

li za cji po ża ro wej. Pro jek to wa nie.
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ra jo we prze pi sy bu dow la ne i prze ciw po ża ro we w okre ślo nych

przy pad kach na kła da ją obo wią zek sto so wa nia in sta la cji do od pro -

wa dza nia dy mu i cie pła z bu dyn ków lub za po bie ga ją cych za dy -

mie niu, aby po pra wić wa run ki pa nu ją ce w obiek cie.

Za da nia wen ty la cji po ̋a ro wej 
Głów nym za da niem wen ty la cji po ża ro wej jest prze ciw dzia ła nie

roz prze strze nia niu się dy mu i go rą cych ga zów po ża ro wych po za kon -

dy gna cję ob ję tą po ża rem oraz wzdłuż cią gów ko mu ni ka cyj nych. Jej

pra wi dło we funk cjo no wa nie umoż li wia ewa ku ację lu dzi z za gro żo nej

stre fy, uła twia też prze pro wa dze nie sku tecz nej ak cji ga śni czej dzię ki

za po bie gnię ciu nad mier ne mu ogra ni cze niu wi docz no ści oraz spad ko -

wi stę że nia tle nu po ni żej war to ści za gra ża ją cych ży ciu w po zio mych

ko ry ta rzach ewa ku acyj nych i w przed sion kach prze ciw po ża ro wych

na kon dy gna cji ob ję tej po ża rem oraz na klat kach scho do wych [1].

Wen ty la cja po ża ro wa ma rów nież za za da nie zmniej szyć stra ty po po -

ża ro we. 

Zja wi ska wpły wa jà ce na in sta la cj´
Sys te my za po bie ga ją ce za dy mie niu, ina czej zwa ne sys te ma mi róż -

ni co wa nia ci śnień, dzia ła ją na za sa dzie wy two rze nia róż ni cy ci śnie nia

po mię dzy prze strze nią chro nio ną a ob ję tą po ża rem. Dzię ki te mu ob szar

chro nio ny utrzy my wa ny jest w sta nie wol nym od dy mu. Po praw ne za -

pro jek to wa nie ta kiej in sta la cji wy ma ga wła ści wej iden ty fi ka cji i ana li -

zy czyn ni ków wpły wa ją cych na roz kład ci śnie nia w prze strze niach

chro nio nych i prze pły wu za dy mio ne go po wie trza w roz pa try wa nym bu -

dyn ku. Kwe stią naj bar dziej pro ble ma tycz ną jest wy stę po wa nie zja wi -

ska cią gu ko mi no we go, kon wek cji i roz prę że nia, opo rów prze pły wu,

a tak że od dzia ły wa nie wia tru na bu dy nek. Ko in cy den cja zja wisk wska -

za nych na rys. 1 wpły wa bez po śred nio na kształ to wa nie się ci śnie nia

na klat ce scho do wej, a co za tym idzie – na za pew nie nie po praw ne go

dzia ła nia in sta la cji róż ni co wa nia ci śnień, zwłasz cza w bu dyn kach wie -

lo kon dy gna cyj nych. 

Zja wi sko cią gu ko mi no we go, opi sy wa ne w PP nr 1/2016, nie sie

ze so bą dwa pod sta wo we za gro że nia w kon tek ście funk cjo no wa nia in -

sta la cji za po bie ga nia przed za dy mie niem. Pierw sze to nie kon tro lo wa ny

lo kal ny wzrost róż ni cy ci śnie nia w prze strze ni klat ki scho do wej i w kon -

se kwen cji brak moż li wo ści otwar cia drzwi ewa ku acyj nych. Dru gim jest

lo kal ny spa dek róż ni cy ci śnie nia, co mo że po wo do wać wy stą pie nie pod -

ci śnie nia w prze strze ni klat ki scho do wej i bę dzieo pro wa dziło do za ssa -

nia i dys try bu cji dy mu utrud nia ją ce go lub na wet unie moż li wia ją ce go

ewa ku ację. Przy za sto so wa niu w bu dyn ku tra dy cyj ne go i naj bar dziej po -

pu lar ne go ukła du na po wie trza nia – z wen ty la to rem na po wie trza ją cym

w dol nej czę ści klat ki scho do wej i kla pą upu sto wą znaj du ją cą się na da -

chu – bar dzo trud no bę dzie uzy skać rów no mier ny rozkład ci śnie nia

na ca łej wy so ko ści ob sza ru chro nio ne go. Na le ży więc pa mię tać, że

przy wpro wa dze niu nie wiel kiej ilo ści po wie trza na wie wa ne go kla pa

upu sto wa utrzy mu je ci śnie nie w gór nej czę ści klat ki scho do wej, zaś

w po zo sta łej prze strze ni ci śnie nie nie jest re gu lo wa ne. Kon se kwen cją

te go roz wią za nia bę dzie nie kon tro lo wa ny spa dek róż ni cy ci śnie nia, co

spowoduje wy stą pie nie pod ci śnie nia w prze strze ni klat ki scho do wej i za -

ssa nie do niej dy mu. Przy wtła cza niu do klat ki zbyt du żych ilo ści po -

wie trza ist nie je na to miast ry zy ko wy stą pie nia nie kon tro lo wa ne go

miej sco we go wzro stu róż ni cy ci śnie nia w prze strze ni pio no wej dro gi

ewa ku acyj nej. W skraj nych przy pad kach unie moż li wi to otwar cie drzwi

ewa ku acyj nych. 
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Ró˝ ni co wa nie ci Ênieƒ
IWO NA OR ŁOW SKA Wydzielający się w czasie pożaru dym jest

toksyczny. Stanowi zagrożenie dla ewakuujących
się ludzi i ekip ratowniczych. Jak ograniczyć jego

rozprzestrzenianie się w budynku?

K

rys. 1. Zja wi ska wpły wa ją ce na in sta la cję róż ni co wa nia ci śnień: 1) efekt ko mi no wy, 2)

kon wek cja, 3) roz prę że nie, 4) par cie wia tru, 5) opo ry prze pły wu po wie trza w klat ce

scho do wej, 6) efekt tło ko wy, 7) pra ca in sta la cji wen ty la cji ogól nej [2]



War tość ci śnie nia jest wy ni kiem in ten syw no ści cią gu ko mi no we go,

wiel ko ści stru mie nia na wie wa ne go po wie trza i za le ży od opo rów prze pły -

wu po wie trza. Zja wi sko opo ru prze pły wu po wie trza dla klat ki scho do wej

o ty po wej geo me trii wy no si kil ka pa ska li. Do kład ny opis ru chu po wie trza

w jej ob rę bie jest jed nak bar dzo trud ny ze wzglę du na efekt ko mi no wy.

Do dat ko wo wpływ na nie go ma ją ewa ku ują cy się lu dzie, zmia ny ci śnie -

nia na sku tek prze pły wu przez nie szczel no ści oraz stra ty ci śnie nia spo wo -

do wa ne tar ciem [2]. 

Pra cę in sta la cji róż ni co wa nia ci śnie nia bę dzie za kłó cał rów nież wiatr.

Ska la je go od dzia ły wa nia za le ży przede wszyst kim od lo ka li za cji bu dyn -

ku, wa run ków at mos fe rycz nych, nie szczel no ści, a tak że ae ro dy na micz ne -

go kształ tu ele wa cji. Wiatr, opły wa jąc bu dy nek, wy twa rza w je go

oto cze niu cha rak te ry stycz ny roz kład ci śnie nia. Na ele wa cji prze ciw le głej

za wietrz nej po wsta je stre fa pod ci śnie nia, a na ele wa cji na wietrz nej – stre -

fa nad ci śnie nia. Si ła wia tru i je go kie ru nek po win ny być uwzględ nia ne

przy okre śla niu mo cy wen ty la to ra na po wie trza ją ce go. Je że li na na wietrz -

nej stro nie klat ki scho do wej w sto lar ce znaj du ją się nie szczel no ści, wów -

czas wpa da ją cy wiatr mo że dzia łać w kie run ku prze ciw nym

do wen ty la to ra na po wie trza ją ce go, prze ciw dzia ła jąc efek tom wen ty la cji

po ża ro wej i za kłó ca jąc sta bil ność stru mie nia na wie wa ne go me cha nicz nie.

W przy pad ku nie szczel no ści po stro nie za wietrz nej klat ki scho do wej po -

wsta łe tam pod ci śnie nie spo wo du je, że po wie trze zo sta nie wy ssa ne z bu -

dyn ku na ze wnątrz [2].

W bu dyn kach wy po sa żo nych w win dy istot nym zja wi skiem wpły wa -

ją cym na sys tem róż ni co wa nia ci śnień jest efekt tło ko wy. Po wsta je on

wsku tek prze miesz cza nia się ka bi ny, po wo du jąc wy two rze nie się nad -

ci śnie nia. Prze miesz cza ją ca się w dół win da wy py cha po wie trze z szy bu

po ni żej ka bi ny i za sy sa je do ob sza ru nad ka bi ną. Skut ki efek tu tło ko we -

go na le ży uwzględ nić w bu dyn kach, w któ rych win dy wy ko rzy sty wa ne

są przez eki py ra tow ni cze ja ko dro gi ewa ku acyj ne (zwłasz cza dla osób

nie peł no spraw nych) lub gdy znaj du ją się w ob rę bie przed sion ków prze -

ciw po ża ro wych czy kla tek scho do wych. W ta kich wy pad kach ko niecz ne

sta je się ob ję cie szy bów win do wych in sta la cją nad ci śnie nio we go za bez -

pie cze nia przed za dy mie niem.

Pod czas ana li zo wa nia wa run ków po ża ro wych w bu dyn ku na le ży wziąć

pod uwa gę ruch po wie trza, wspo ma ga ny przez kon wek cję i roz prę ża nie.

Roz grza ne po wie trze ma mniej szą gę stość, dla te go pod le ga dzia ła niu si -

ły uno sze nia i prze miesz cza się po przez nie szczel no ści w prze gro dach od -

dzie la ją cych kon dy gna cje. Bę dzie to po wo do wa ło prze pływ dy mu w gó rę

po mię dzy kon dy gna cja mi i wy stą pie nie za dy mie nia na po zio mych i pio -

no wych dro gach ewa ku acyj nych. Roz prę że nie wy ni ka z roz sze rzal no ści

ob ję to ścio wej (ter micz nej) ga zów, któ ra – przy nie wiel kich zmia nach

ci śnie nia – to wa rzy szy znacz ne mu wzro sto wi ich tem pe ra tu ry. Aby prze -

ciw dzia łać zja wi skom kon wek cji i roz prę ża nia, na le ży utrzy my wać

w prze strze ni chro nio nej klat ki scho do wej po ziom nad ci śnie nia wy no szą -

cy min. 20 Pa oraz za pew nić pręd kość prze pły wu po wie trza 1 m/s w cza -

sie ewa ku acji użyt kow ni ków obiek tu.

Za sa dy dzia ła nia sys te mu 
De fi ni cję sys te mu róż ni co wa nia ci śnie nia opi su je nor ma PN-

EN 12101-6: 2007 [3], któ ra okre śla, że „sys tem róż ni co wa nia ci śnień słu -

ży do ogra ni cza nia roz prze strze nia nia się dy mu z jed nej prze strze ni

bu dyn ku do dru giej, przez nie szczel no ści w prze gro dach fi zycz nych lub

przez otwar te drzwi. Sys tem ta ki da je moż li wość utrzy ma nia bez piecz -

nych wa run ków prze by wa nia w prze strze niach chro nio nych, ta kich jak:

dro gi ewa ku acyj ne, dro gi do stę pu ekip ra tow ni czych, szy by prze ciw po -

ża ro we, przed sion ki prze ciw po ża ro we, klat ki scho do we oraz in ne prze -

strze nie, gdzie wy ma ga ne jest utrzy ma nie sta nu wol ne go od dy mu”. 

Sys te my róż ni co wa nia ci śnień dzie li my na sys te my pod wyż szo ne go

i ob ni żo ne go ci śnie nia. Ci śnie nie po wie trza w prze strze ni chro nio nej

w przy pad ku sys te mu pod wyż szo ne go ci śnie nia jest zwięk szo ne do wiel -

ko ści po wy żej ci śnie nia w stre fie ob ję tej po ża rem (rys. 2). 

W przy pad ku sys te mu ob ni żo ne go ci śnie nia ci śnie nie po wie trza

w prze strze ni chro nio nej jest zaś ob ni ża ne po ni żej wiel ko ści ci śnie nia pa -

nu ją ce go w stre fie ob ję tej po ża rem (rys. 3). 

Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są w bu dyn kach sys te my nad ci śnie nio -

we. Zgod nie z wy ma ga nia mi nor my PN-EN 12101-6 ob li cze nio we róż ni -

ca ci śnie nia po mię dzy są sia du ją cy mi po miesz cze nia mi trak to wa ny mi ja ko

dro gi ewa ku acyj ne mo że wy no sić np. 5 Pa, jak w przy pad ku kla tek scho -

do wych (50 Pa) i przed sion ków prze ciw po ża ro wych (45 Pa) [3, 4]. Sys -

tem pod wyż szo ne go ci śnie nia zbu do wa ny jest z in sta la cji na wie wu

po wie trza lub prze pły wu po wie trza w stre fie pod wyż szo ne go ci śnie nia

oraz in sta la cji od dy mia nia lub od pro wa dza nia po wie trza z kon dy gna cji

ob ję tej po ża rem na ze wnątrz bu dyn ku. Sys tem ob ni żo ne go ci śnie nia po -
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rys. 2. Przy kład re ali za cji me to dy pod wyż szo ne go ci śnie nia [2]

rys. 3. Przy kład re ali za cji me to dy ob ni żo ne go ci śnie nia [2]



wi nien być wy po sa żo ny w wen ty la to ry wy cią go we, a tak że (je śli za cho -

dzi ta ka ko niecz ność) w prze wo dy wen ty la cyj ne do usu wa nia na ze wnątrz

ga zów po ża ro wych ze stre fy o ob ni żo nym ci śnie niu. Sys tem ten jest bar -

dzo rzad ko sto so wa ny ze wzglę du na wy ma ga nia po ża ro we sta wia ne wen -

ty la to rom od dy mia ją cym oraz pro ble my z utrzy ma niem wy ma ga nej

gra da cji ci śnie nia. Pol ska Nor ma [3] okre śla kry te ria, któ re mu szą zo stać

speł nio ne w za leż no ści od skla sy fi ko wa nia bu dyn ku (rys. 4, 5 i 6).

Dzia ła nie sys te mów róż ni co wa nia ci śnień (nad ci śnie nia) po le ga na do -

pro wa dza niu ilo ści po wie trza ze wnętrz ne go wy ma ga nej z uwa gi na wy -

stę pu ją ce nie szczel no ści w spo sób jed no punk to wy (skon cen tro wa ny)

w ob rę bie naj wyż szych lub naj niż szych kon dy gna cji. Jed nost ki na po wie -

trza ją ce zlo ka li zo wa ne są za zwy czaj na da chu bu dyn ku. W przy pad ku na -

wie wu wie lo punk to we go roz miesz cza się go rów no mier nie na ca łej

wy so ko ści klat ki scho do wej – zgod nie z PN-EN 12101-6: 2007 na co trze -

ciej kon dy gna cji. Na to miast sys tem prze pły wu, za kła da ją cy sko re lo wa ny

na wiew i wy wiew po wie trza z ku ba tu ry klat ki scho do wej, za leż ny jest

od róż ni cy tem pe ra tu ry po wie trza ze wnętrz ne go i we wnętrz ne go [4].

Pod czas pro jek to wa nia sys te mu róż ni co wa nia ci śnień na le ży pa mię -

tać, że pręd kość prze pły wu po wie trza przez drzwi za le ży od po wierzch ni

otwar tych drzwi oraz licz by otwar tych drzwi do prze strze ni ma ją cej czyn -

ną in sta la cję wy cią go wą lub otwar tej na prze strzeń ze wnętrz ną.

Utrzy ma nie od po wied nie go ci śnie nia w prze strze ni chro nio nej wy -

ma ga in sta la cji od bio ru po wie trza. Po wszech nie sto su je się ukła dy okien

uchyl nych, któ re mo gą być sku tecz ną me to dą – pod wa run kiem, że

uwzględ ni się ewen tu al ny nie ko rzyst ny wpływ wia tru (moż li wość wtła -

cza nia po wie trza po na wiew nej stro nie bu dyn ku), a miej sce za in sta lo wa -

nia okien bę dzie gwa ran to wa ło od biór po wie trza z prze strze ni

pod wyż szo ne go ci śnie nia. In nym spo so bem usu wa nia po wie trza mo że

być bu do wa tzw. ka na łów gra wi ta cyj nych, ale przy roz sąd nych pręd ko -

ściach prze pły wu (moż li wych do osią gnię cia) są to prze wo dy o nie ak -

cep to wal nie du żych roz mia rach (z du żym za po trze bo wa niem na wol ną

prze strzeń tech nicz ną w bu dyn ku). Po nad to ka na ły gra wi ta cyj ne mu szą

zo stać uzbro jo ne na każ dej kon dy gna cji w kla py po ża ro we, au to ma tycz -

nie otwie ra ne na kon dy gna cji ob ję tej po ża rem i za mknię te na wy lo cie au -

to ma tycz nie otwie ra ną kla pą dy mo wą. Naj lep szą me to dą od bio ru

po wie trza wy da je się sys tem wy cią gu me cha nicz ne go, ale brak jest w tym

przy pad ku za le ceń pro jek to wych dla do bo ru wy daj no ści in sta la cji wy -

cią go wej. In sta la cja od bio ru po wie trza po win na pra co wać z ta ką in ten -

syw no ścią, by by ła w sta nie ode brać znacz ne ilo ści po wie trza tra fia ją ce

z klat ki scho do wej i przed sion ków po ża ro wych na kon dy gna cję

przy otwar tych drzwiach. Z dru giej jed nak stro ny ilość usu wa ne go w spo -

sób cią gły po wie trza nie po win na wy twa rzać pod ci śnie nia w sto sun ku

do stre fy chro nio nej, gdy drzwi po zo sta ją za mknię te. Efekt ta ki uzy skać

moż na, je że li na przy kład in sta la cja na wie wu po ża ro we go do przed sion -

ka wy po sa żo na zo sta nie w prze wód trans fe ru po wie trza na ko ry tarz (wraz

z ukła dem prze pust nic), za pew nia ją cy sta ły je go stru mień tra fia ją cy

na ko ry tarz ze stre fy pod wyż szo ne go ci śnie nia (nie za leż nie od po ło że nia

drzwi) [5].

Nor ma PN-EN 12101-6 [3] okre śla rów nież mak sy mal ną war tość si ły,

ja kiej na le ży użyć, aby otwo rzyć drzwi do prze strze ni chro nio nej. Si ła ta

za le ży od po la po wierzch ni drzwi, róż ni cy ci śnień po obu stro nach drzwi

oraz si ły po trzeb nej do po ko na nia opo ru wła sne go drzwi (przede wszyst -

kim opo ru sa mo za my ka cza) i wy no si zgod nie z nor mą nie wię cej niż

100 N. Prze kro cze nie tej war to ści po wo do wać mo że utrud nie nia w ewa -

ku acji oraz wpły nąć na wy dłu że nie jej cza su. Oso by star sze, osła bio ne lub
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rys. 4. Kry te rium róż ni cy ci śnie nia (drzwi za mknię te), 50 Pa we dług PN-EN 

12101-6 [4]

rys. 5. Kry te rium prze pły wu po wie trza w drzwiach otwar tych we dług 

PN-EN 12101-6 dla umoż li wie nia ewa ku acji wraz z ak cją ga śni czą [4]

rys. 6. Kry te rium prze pły wu po wie trza w drzwiach otwar tych we dług PN-EN

12101-6 dla umoż li wie nia ak cji ewa ku acyj nej [4]



bę dą ce w stre sie mo gą uznać, że drzwi są za mknię te i bę dą szu ka ły in nej

dro gi uciecz ki. 

Pra wi dło wo dzia ła ją ca in sta la cja nad ci śnie nio wa nie do pusz cza

do wtar gnię cia dy mu na dro gi ewa ku acyj ne. Spe cjal ny układ elek tro nicz -

ny kon tro lu je ca ły pro ces od dy mia nia i przy ro stu ci śnie nia za po śred nic -

twem dwóch nie za leż nych li nii od dy mia nia i grup na pę dów oraz

spe cjal nych wy łącz ni ków nad ci śnie nio wych. Od po wied nie wy ste ro wa nie

za in sta lo wa nych w ob sza rze klap od dy mia ją cych i na po wie trza ją cych

umoż li wia sku tecz ne za bez pie cze nie chro nio ne go ob sza ru. Po wie trze po -

win no na pły wać do klat ki scho do wej w spo sób rów no mier ny, tzn. wlot

za pew nia je go roz pływ w dol nej czę ści klat ki scho do wej i prze miesz cza -

nie się w gó rę ca łym jej prze kro jem. Otwór wlo to wy świe że go po wie trza

naj le piej speł nia swo ją funk cję, gdy umiesz czo ny jest moż li wie ni sko, nie

ni żej jed nak niż 0,5 m nad pod ło gą. Na wiew mu si do star czać wy ma ga ną

ilość świe że go po wie trza z ze wnątrz. Za sto so wa ny układ stop nio wa nia 

ci śnień po zwa la na ukie run ko wa nie je go prze pły wu [6].

Sys tem róż ni co wa nia ci śnień mu si być bar dzo wy daj ny, po nie waż wa -

run ki pa nu ją ce w klat ce scho do wej ule ga ją cią głym zmia nom. W pierw -

szym eta pie je go pra cy wen ty la to ry na po wie trza nia wy twa rza ją

i sta bi li zu ją przy ję ty po zio m nad ci śnie nia. Otwar cie drzwi ewa ku acyj nych

po wo du je, że sys tem mu si do star czyć do klat ki scho do wej po wie trze

w ilo ści gwa ran tu ją cej je go prze pływ w ich otwo rze z wy ma ga ną pręd ko -

ścią mi ni mal ną. Drzwi ewa ku acyj ne po zo sta ną otwar te przez sto sun ko wo

krót ki czas, po czym na sku tek dzia ła nia sa mo za my ka czy po now nie się

za mkną. W tym mo men cie sys tem na po wie trza nia po wi nien po now nie

prze ste ro wać się do wa run ku sta bi li za cji ci śnie nia. Opi sa na sy tu acja mo -

że po ja wiać się bar dzo czę sto, przez ca ły czas ewa ku acji, co ozna cza rów -

nie czę ste zmia ny pa ra me trów pra cy in sta la cji na po wie trza nia, przy czym

do pa so wa nie wy dat ku po wie trza za każ dym ra zem mu si od by wać się bar -

dzo szyb ko. Do sto so wa nie pa ra me trów – okre ślo ne ja ko czas, po któ rym

chwi lo wy wzrost ci śnie nia spo wo do wa ny za mknię ciem drzwi nie prze -

kro czy war to ści, przy któ rej si ła po trzeb na do otwar cia drzwi bę dzie więk -

sza od 100 N, a wy da tek po wie trza po otwar ciu drzwi zo sta nie osią gnię -

ty z do kład no ścią ±10% – no si na zwę cza su re ak cji sys te mu [5].

Stan dar dy pro jek to we
Naj czę ściej sto so wa ne w Pol sce stan dar dy pro jek to we to PN-

EN 12101-6 [3] oraz In struk cja ITB 378/2002 [1]. Róż nią się one

pod wzglę dem spo so bu ob li cza nia nie zbęd nej ilo ści po wie trza na wie wa -

ne go i od pro wa dza ne go z prze strze ni chro nio nych.

In struk cja ITB zgod nie z za ło że nia mi fran cu ski mi wpro wa dza kla sy
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rys. 7. Roz miesz cze nie ele men tów in sta la cji nad ci śnie nio wej: 1) cen tra la ste ru ją ca

z czuj ni kiem róż ni cy ci śnień, 2) wen ty la tor, 3) ka nał prze wie trza nia, 4) ręcz ne przy -

ci ski wy zwa la ją ce, 5) au to ma tycz ne czuj ki po ża ro we, 6) sa mo za my ka cze drzwi,

7) rur ka mie dzia na, 8) prze wo dy elek trycz ne do na pę du elek trycz ne go, li nie sy gna -

li za cyj ne czu jek po ża ro wych i przy ci sków, 9) czuj nik ci śnie nia na klat ce, 10) na -

pęd elek trycz ny, 11) otwór od dy mia nia, 12) czuj nik ci śnie nia ze wnętrz ne go [6]

PN-EN 12101-6 In struk cja nr 378/2002 ITB

Wy ma ga nia:
–�ochro na prze strze ni klat ki scho do wej
(wa ru nek nad ci Ênie nia),
–�prze pływ po mi´ dzy klat kà scho do wà
a po zo sta ły mi cz´ Êcia mi bu dyn ku,
–�si ła po trzeb na do otwar cia drzwi,
–�in sta la cja od bio ru po wie trza.

Wy ma ga nia:
–�ochro na prze strze ni klat ki scho do wej
(wa ru nek nad ci Ênie nia),
–�prze pływ po mi´ dzy klat kà scho do wà
a przed sion kiem,
–�prze pływ mi´ dzy przed sion kiem a ko ry ta -
rzem,
–�od pro wa dze nie dy mu z ko ry ta rza.

Ob li cze nia:
–�iloÊç po wie trza nie zb´d na do ochro ny
klat ki scho do wej dla wa run ku nad ci Ênie nia
(prze cie ki),
–�iloÊç po wie trza nie zb´d na do ochro ny
klat ki scho do wej do speł nie nia wa run ku
prze pły wu (prze cie ki + pr´d ko Êci prze pły -
wu w drzwiach otwar tych),
– ob li cze nie ilo Êci usu wa ne go po wie trza,
– ob li cze nie si ły po trzeb nej do otwar cia
drzwi.

Ob li cze nia:
–�iloÊç po wie trza nie zb´d na do ochro ny
klat ki scho do wej do speł nie nia wa run ku
prze pły wu (pr´d koÊç prze pły wu),
–�iloÊç po wie trza nie zb´d na do ochro ny
przed sion ka po ̋ a ro we go (pr´d koÊç prze pły -
wu i wiel koÊç trans fe ru lub wy daj noÊç in -
sta la cji na wiew nej i wy cià go wej),
– ob li cze nie wy daj no Êci in sta la cji od pro wa -
dze nia dy mu z ko ry ta rzy lub in sta la cji na -
wie wu i od pro wa dza nia dy mu z ko ry ta rzy.

Ta be la 1 
Po rów na nie stan dar dów pro jek to wych sys te mów ró˝ ni co wa nia ci Ênieƒ [7]

Klasy systemu zgodnie z zało˝eniami metody francuskiej

Rozwiàzanie typu A Rozwiàzanie typu B

Wy ma ga nia dla sce na riu sza sta bi li za cji 
ci Ênie nia:
1) na wiew po wie trza do prze strze ni klat ki
scho do wej w ce lu wy two rze nia nad ci Ê-
nie nia z za kre su 20-80 Pa,
2) na wiew po wie trza do przed sion ka prze -
ciw po ̋ a ro we go na kon dy gna cji ob j´ tej 
po ̋ a rem w ce lu wy two rze nia nad ci Ênie nia
o war to Êci ok. 5 Pa ni˝ szej ni˝ nad ci Ênie nie
w klat ce scho do wej,
3) trans fer po wie trza po mi´ dzy przed sion -
kiem i ko ry ta rzem w ce lu utrzy ma nia na pły -
wu po wie trza na ko ry ta rze, kie dy drzwi
ewa ku acyj ne po zo sta jà otwar te,
4) od biór po wie trza i dy mu z kon dy gna cji 
ob j´ tej po ̋ a rem (wiel koÊç wy cià gu rów -
na ilo Êci po wie trza tra fia jà ce go na kon dy -
gna cj´ przez drzwi otwar te z przed sion ka
prze ciw po ̋ a ro we go i klat ki scho do wej).

Wy ma ga nia dla sce na riu sza sta bi li za cji 
ci Ênie nia:
1) na wiew po wie trza do prze strze ni klat ki
scho do wej w ce lu wy two rze nia nad ci Ê-
nie nia z za kre su 20-80 Pa,
2) na wiew po wie trza do przed sion ka prze -
ciw po ̋ a ro we go na kon dy gna cji ob j´ tej 
po ̋ a rem w ce lu wy two rze nia nad ci Ênie nia
o war to Êci ok. 5 Pa ni˝ szej ni˝ nad ci Ênie nie
w klat ce scho do wej,
3) wy ciàg po wie trza z przed sion ka prze ciw -
po ̋ a ro we go w ilo Êci 90% wy daj no Êci in sta -
la cji na wiew nej,
4) na wiew po wie trza na ko ry ta rze ewa ku -
acyj ne,
5) od biór po wie trza i dy mu z kon dy gna cji 
ob j´ tej po ̋ a rem (wiel koÊç wy cià gu rów -
na ilo Êci po wie trza tra fia jà ce go na kon dy -
gna cj´ przez drzwi otwar te z przed sion ka
prze ciw po ̋ a ro we go (10%), klat ki scho do -
wej oraz punk tów na wiew nych na ko ry ta rzu
ewa ku acyj nym).

Wy ma ga nia wa run ku prze pły wu w drzwiach otwar tych:
1) za cho wa nie pr´d ko Êci prze pły wu w drzwiach otwar tych po mi´ dzy klat kà scho do wà
i przed sion kiem prze ciw po ̋ a ro wym co naj mniej 0,5 m/s,
2) za cho wa nie pr´d ko Êci prze pły wu w drzwiach otwar tych po mi´ dzy przed sion kiem prze -
ciw po ̋ a ro wym i ko ry ta rzem ewa ku acyj nym co naj mniej 1 m/s.
Za ło ̋ e nie jed no cze sne go otwar cia drzwi ewa ku acyj nych po mi´ dzy klat kà scho do wà
i przed sion kiem prze ciw po ̋ a ro wym oraz przed sion kiem prze ciw po ̋ a ro wym i ko ry ta rzem
ewa ku acyj nym.

Ta be la 2 
Za ło ̋ e nia pro jek to we stan dar dów fran cu skich [7]



sys te mu A i B, na to miast PN-EN cha rak te ry zu je sześć klas sys te mów (kla -

sy A, B, C, D, E i F) dla róż nych ty pów bu dyn ków. Ich głów ne za ło że nia

przed sta wio ne zo sta ły w ta be li 2 i 3.

Prak tycz na re ali za cja ochro ny przed za dy mie niem dróg ewa ku acyj -

nych w bu dyn kach wie lo kon dy gna cyj nych mi mo ist nie ją cych stan dar dów

nie jest ła twa, ze wzglę du na ma ło pre cy zyj ne za pi sy pol skiej nor my

i wpro wa dze nie wie lu klas sys te mów. Wpro wa dze nie w niej zmian w po -

sta ci dwóch klas sys te mów: MOE (ang. Me ans of Esca pe) – gdzie wy twa -

rza nie róż ni cy ci śnień wy stę pu je ze wzglę du na ko niecz ność ewa ku acji

lu dzi i FF (ang. Fi re Fi gh ting) – ko niecz no ść za pew nie nia wa run ków

do pro wa dze nia ak cji ga śni czej, po win no znacz nie upro ścić pro ce du rę pro -

jek to wą.

st. str. Iwo na Or łow ska peł ni słu˝ b´ w KP PSP w Pa bia ni cach

  Przy pi sy
[1] M. Ko sio rek, P. Głąb ski, In struk cja nr 378/2002 ITB Pro jek to wa nie in sta la cji

wen ty la cji po ża ro wej dróg ewa ku acyj nych w bu dyn kach wy so kich i wy so ko ścio -

wych, War sza wa 2002.

[2] A. Szczę sna, Czyn ni ki wpły wa ją ce na funk cjo no wa nie sys te mu za po bie ga nia

za dy mie niu. Po wie trze na wspo ma ga niu, „Ma ga zyn In sta la to ra” 5 (189), 2014,

str. 62-63.

[3] PN-EN 12101-6: 2007: Sys te my kon tro li roz prze strze nia nia dy mu i cie pła.

Wy ma ga nia tech nicz ne do ty czą ce sys te mów róż ni co wa nia ci śnień. Ze sta wy urzą -

dzeń.

[4] P. Ho le wa, G. Ku bic ki, G. Sy pek, J. Wi che, R. Za pa ła, Prze wod nik. Sys te my

róż ni co wa nia ci śnie nia w bu dyn kach wie lo kon dy gna cyj nych, SMAY Sp. z o.o., 

Kra ków 2013.

[5] G. Ku bic ki, Wa run ki sku tecz no ści sys te mów za po bie ga nia za dy mie niu. Ele -

men ty sys te mów wen ty la cji po ża ro wej, „Ry nek In sta la cyj ny” 1-2, 2011.

[6] J. Wiatr, Za sa dy do bo ru prze wo dów elek trycz nych w in sta la cjach od dy mia ją -

cych, http://www.sep.kra kow.pl/nbiu le tyn/nr50a r4.pdf, do stęp elek tro nicz ny

26.08.2016.

[7] B. Mi zie liń ski, G. Ku bic ki, Wen ty la cja po ża ro wa. Od dy mia nie, Wy daw nic two

WNT, War sza wa 2012.
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Ta be la 3. Po szcze gól ne kla sy sys te mów wraz z przy kła da mi za sto so wa -
nia zgod nie z PN-EN 12101-6 [7] 

Kla sa sys te mu Przy kład za sto so wa nia In ter pre ta cja

Sys tem kla sy A dla Êrod ków ewa ku acji,
obro na na miej scu

bu dyn ki, w któ rych nie za kła da si´
ogól nej ewa ku acji, je dy nie ewa ku -
acj´ osób bez po Êred nio za gro ̋ o -
nych

Sys tem kla sy B dla Êrod ków ewa ku acji 
i ak cji ga Êni czej

szy by dêwi go we, przed sion ki i klat ki
scho do we prze zna czo ne do ewa ku -
acji i na po trze by ra tow ni ków

Sys tem kla sy C dla Êrod ków ewa ku acji
przy ewa ku acji jed no cze snej

obiek ty, w któ rych prze wi du je si´
jed no cze snà ewa ku acj´ wszyst kich
lu dzi

Sys tem kla sy D dla Êrod ków ewa ku acji; 
ry zy ko snu ho te le, schro ni ska, in ter na ty itp.

Sys tem kla sy E dla Êrod ków ewa ku acji
przy ewa ku acji stop nio wej

bu dyn ki, w któ rych prze wi du je si´
ewa ku acj´ stop nio wà – fa zo wà

Sys tem kla sy F urzà dze nia ga Êni cze i Êrod ki
ewa ku acji

sys te my prze zna czo ne do wspo ma -
ga nia ekip ra tow ni czych i jed no cze -
snej ewa ku acji
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i sto ria zna wie le przy pad ków dzia łań

wo jen nych, w któ rych po słu żo no się

ce lo wo wy wo ła nym po ża rem la su ja -

ko na rzę dziem wal ki. W XII w., w cza sach kru -

cjat, woj ska Sa ra ce nów pod do wódz twem

suł ta na Sa la dy na, wy ko rzy stu jąc osło nę no cy,

pod pa li ły ży wicz ne krze wy ota cza ją ce obóz

krzy żow ców. Śpią cy ła cin ni cy du si li się dy -

mem w swo ich na mio tach. In dia nie Ame ry ki

Pół noc nej uży wa li zaś ognia, by po zba wić wro -

ga kry jó wek w le sie i wy so kiej tra wie. Spa lo -

ne ob sza ry za pew nia ły lep szą wi docz ność

i po sze rzo ne po le ob ser wa cji. Rdzen ni Ame ry -

ka nie wy ko rzy sty wa li po ża ry la sów tak że 

w ce lu spo wol nie nia po ści gu i za ma sko wa nia

uciecz ki. 

Tu rec ka ar mia spa li ła w trak cie I woj ny świa -

to wej la sy po ra sta ją ce roz le głe ob sza ry Ro do pów

(pa smo gór skie na Pół wy spie Bał kań skim), by

od sło nić kry jów ki Buł ga rów. Pod czas II woj ny

świa to wej Niem cy w cza sie bi twy z Po la ka mi 

(6 wrze śnia) dwu krot nie po dej mo wa li nie uda ną

pró bę spa le nia la su po ra sta ją ce go We ster plat te,

wy ko rzy stu jąc cy ster ny wy peł nio ne ro pą. Uda ło

się to do pie ro na stęp ne go dnia, po przy by ciu ba -

ta lio nu sa pe rów dys po nu ją cych mio ta cza mi

ognia. Od po wiedź Po la ków na stą pi ła dwa dni

póź niej, gdy na czel ny wódz Woj ska Pol skie go

Edward Rydz -Śmi gły wpro wa dził in struk cję

do wal ki z od dzia ła mi pan cer ny mi nie przy ja cie -

la, gdzie za pi sa no wprost: „W ra zie wy kry cia

więk szej licz by czoł gów w le sie nie co fać się

przed pod pa le niem la su”. 

Ja poń czy cy w cza sie II woj ny świa to wej

wy sy ła li bom by ba lo no we, na pę dza ne si ła mi

przy ro dy (przez prą dy stru mie nio we), któ re

umoż li wi ły za ata ko wa nie kon ty nen tal ne go te -

ry to rium Sta nów Zjed no czo nych. Do za chod -

nich brze gów Ame ry ki Pół noc nej zdo ła ło

do le cieć tyl ko oko ło 10% wy pusz czo nych 

ba lo nów. Te, któ re już do tar ły nad kon ty nent,

roz bi ły się w gę stych la sach po gra ni cza ame -

ry kań sko -ka na dyj skie go, ini cju jąc kil ka po ża -

rów oraz do pro wa dza jąc do śmier ci sze ściu

osób w sta nie Ore gon (je dy ne ofia ry woj ny

na te ry to rium USA). Ame ry ka nie z ko lei pod -

czas woj ny w Wiet na mie prze pro wa dzi li wie le

ope ra cji woj sko wych po le ga ją cych na pod pa -

le niach la sów za pomocą zrzu ca nych z sa mo -

lo tów bomb za pa la ją cych. Spa le nie szczel ne go

bal da chi mu ko ron drzew mia ło na ce lu od sło -

nię cie dna la su, co uła twia ło wy kry wa nie kry -

jó wek par ty zan tów w dżun gli. 

Ter ro ry Êci z za pał ka mi
Ni ko go nie po wi nien więc dzi wić fakt, że

po ża ry la sów po ja wi ły się w krę gu za in te re so -

wań mu dża he di nów. Dżi had w le sie? – nie ina -

czej. Pod kła da nie ognia w le sie mo że stać się
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JAN KACZ MA ROW SKI

Pożar stał się w rękach człowieka wyjątkowo skuteczną i śmiercionośną
bronią. Jest niejako praojcem broni masowego rażenia, a podpalenie

lasu – tanim, prostym i efektywnym narzędziem sztuki wojennej.
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al ter na tyw ną tak ty ką dla ter ro ry stów. Wy ko rzy -

stu jąc śro do wi sko na tu ral ne ja ko te atr dzia łań

wo jen nych, za ma chow cy mo gą z ła two ścią

unik nąć stan dar do wych me cha ni zmów bez pie -

czeń stwa, za pro jek to wa nych do wy kry wa nia

skom pli ko wa nych bomb oraz środ ków bio lo -

gicz nych i che micz nych. Opie ra jąc swo je dzia -

ła nia na ła two pal nej ro ślin no ści, zmniej sza ją

kosz ty i ry zy ko, nie od łącz nie to wa rzy szą ce

ope ra cjom ter ro ry stycz nym. Wy mie rzo ny

w eko sys tem le śny i prze pro wa dzo ny na od po -

wied nio du żą ska lę uda ny atak ter ro ry stycz ny

mo że do pro wa dzić do bez po śred nie go za gro -

że nia zdro wia i ży cia ludz kie go, de sta bi li za cji

po li tycz nej czy kry zy sów so cjal nych. 

Pod pa le nie la su mo że mieć więc cha rak ter

dzia łal no ści ter ro ry stycz nej, de fi nio wa -

nej ja ko uży cie si ły bądź prze mo cy wo -

bec osób lub mie nia w ce lu za stra sze nia

lub wy war cia wpły wu na rząd, or ga ni -

za cje mię dzy na ro do we oraz lud ność cy -

wil ną. Aby dzia ła nia ter ro ry stycz ne

by ły sku tecz ne, mu szą wy wo łać szok

i eks tre mal ne za stra sze nie jed no stek,

grup, spo łe czeństw lub rzą dów, a do dat -

ko wo cha rak te ry zo wać się znacz nym

efek tem me dial nym. O tym, jak bar dzo

lu dzie bo ją się po ża rów, któ re z ko lei

przy cią ga ją uwa gę środ ków ma so we go

prze ka zu, nie trze ba ni ko go prze ko ny -

wać. Mó wi my w ta kim przy pad ku o ce lo wym

pod pa le niu la su ja ko for mie ata ku ter ro ry stycz -

ne go, czy li o pi ro ter ro ry zmie. 

Pi ro ter ro ryzm moż na zde fi nio wać ja ko bez -

praw ne i nie le gal ne wy ko rzy sty wa nie wiel ko -

ob sza ro wych po ża rów la sów w ce lu wy mu-

sze nia ja kie goś dzia ła nia lub za stra sze nia rzą -

du, lud no ści cy wil nej (lub ja kiej kol wiek jej

czę ści) dla osią gnię cia ce lów oso bi stych, po li -

tycz nych, spo łecz nych lub re li gij nych. Cha rak -

te ry zu ją go czte ry ogól nie przy ję te ele men ty

skła do we ter ro ry zmu: 

1) roz myśl ne ata ko wa nie osób cy wil nych

(nie wal czą cych), 

2) mo tyw po li tycz ny, 

3) za mie rzo ny efekt psy cho lo gicz ny

(strach), 

4) zor ga ni zo wa nie spraw ców. 

Za mie rzo ny efekt po li tycz ny i psy cho lo -

gicz ny to ce chy, któ re od róż nia ją pi ro ter ro ryzm

od zwy kłe go pod pa le nia. 

Po raz pierw szy te go po ję cia uży to do opi -

su dzia łal no ści or ga ni za cji ter ro ry stycz nej

Front Wy zwo le nia Zie mi, zwa nej El fa mi (ang.

Earth Li be ra tion Front), któ rej dzia łal ność

mia ła po wstrzy mać eks plo ata cję i nisz cze nie

śro do wi ska na tu ral ne go. Do 2001 r. sta no wi ła

ona naj więk sze za gro że nie ter ro ry stycz ne

w Sta nach Zjed no czo nych. Ce lem pi ro mań -

skich ata ków by ła m.in. in fra struk tu ra Służ by

Le śnej USA i grun ty le śne w ich za rzą dzie. 

Do pi ro ter ro ry stycz nych ata ków do szło

w 2006 r. w Es to nii. Część tam tej szych po ża -

rów la sów po wsta ła naj praw do po dob niej

na sku tek dzia łal no ści ter ro ry stów kie ru ją cych

się dość za ska ku ją cym mo ty wem. Gru pa Le śne

Kre ma to ria, któ rej ha sło brzmia ło „Niech ca ła

Es to nia spło nie”, gro zi ła pod pa le niem wszyst -

kich la sów w kra ju, je śli rząd nie usu nie ra -

dziec kich po mni ków ze sto li cy. 

In nym zda rze niem, o któ rym na le ży wspo -

mnieć przy oka zji oma wia nia pi ro ter ro ry zmu,

jest se ria po ża rów la sów, któ re prze to czy ły się

przez Gre cję la tem 2007 r. Set ki po ża rów sza -

le ją cych w trak cie naj więk szej su szy w no wo -

żyt nej hi sto rii te go kra ju za gra ża ły ży ciu

i zdro wiu du żej czę ści lud no ści, zmu sza jąc rząd

do ogło sze nia sta nu wy jąt ko we go. Wła dze zde -

cy do wa ły się po trak to wać je ja ko atak ter ro ry -

stycz ny, mo bi li zu jąc 6000 żoł nie rzy oraz

wy spe cja li zo wa ne od dzia ły an ty ter ro ry stycz ne.

Wy zna czo no wy so kie na gro dy za wska za nie

spraw ców. Osta tecz nie w po ża rach zgi nę ły

84 oso by, a po nad 2000 bu dyn ków cał ko wi cie

znik nę ło z po wierzch ni zie mi. Stra ty wy ce nio -

no na 7 mld do la rów. 

Le Êny d˝i had 
Fe de ral ne Biu ro Śled cze (FBI) ja ko pierw -

sze zi den ty fi ko wa ło re al ne za gro że nie wy ko -

rzy sta nia przez ter ro ry stów no we go ro dza ju

bro ni. W 2003 r. ostrze ga ło, iż po ten cjal nym

ce lem ata ków ter ro ry stycz nych Al -Ka idy są la -

sy na Za chod nim Wy brze żu USA. FBI zdo by -

ło ta kie in for ma cje pod czas prze słu cha nia

człon ka tej sun nic kiej or ga ni za cji ter ro ry stycz -

nej. Z ze znań za trzy ma ne go wy ni ka ło, że fun -

da men ta li ści is lam scy pla no wa li wy wo łać se rię

ka ta stro fal nych po ża rów jed no cze śnie na te re -

nie kil ku sta nów – za da jąc do tkli wy cios go -

spo dar ce USA. Po twier dza ją to do ku men ty

prze chwy co ne pod czas ak cji bry tyj skie go wy -

wia du w Pa ki sta nie, z któ rych wi dać ja sno, że

Osa ma bin La den pla no wał glo bal ną kam pa nię

Al -Ka idy o kryp to ni mie Fi re ball (ang. Ku la

Ognia), po le ga ją cą na se ryj nych dzia ła niach pi -

ro ter ro ry stycz nych w la sach Eu ro py, Sta nów

Zjed no czo nych i Au stra lii. Do ku men ty o tej sa -

mej tre ści si ły spe cjal ne ame ry kań skiej ma ry -

nar ki od na la zły po śmier ci Osa my bin

La de na w 2011 r. 

Re al ne za gro że nie no wym ro dza jem bro ni

ma so we go ra że nia, wy mie rzo nej w kra je spo -

za is lam skie go świa ta, po twier dzi ła tak że ro -

syj ska Fe de ral na Służ ba Bez pie czeń stwa.

„Za let nie po ża ry la sów w Eu ro pie od po wia da

Al -Ka ida” – stwier dził Alek sandr Wa sil je wicz

Bort ni kow, dy rek tor FSB, na spo tka niu

z przed sta wi cie la mi służb bez pie czeń -

stwa kra jów za przy jaź nio nych w Mo -

skwie. Uznał, że jest to ele ment

„stra te gii ty sią ca cięć” – me to dy po le -

ga ją cej na osła bia niu sil ne go prze ciw -

ni ka licz ny mi drob nym cio sa mi.

Ter ro ry ści wy rzą dza ją w ten spo sób

znacz ne szko dy ma te rial ne i ob ni ża ją

po czu cie bez pie czeń stwa lud no ści cy -

wil nej. Szef FSB uznał, że in spi ra to -

rzy ta kich ope ra cji są nie zwy kle trud ni

do wy kry cia. Tro py wiodą do in ter ne -

tu oraz na is la mi stycz ne fo ra. Z dys -

ku sji użyt kow ni ków wy ni ka, że

Al -Ka ida pro wa dzi w Eu ro pie „le śny dżi had”.

Wil liam Scott, by ły urzęd nik Agen cji Bez -

pie czeń stwa Na ro do we go (NSA), wy gło sił

w lip cu 2012 r. prze mó wie nie za ty tu ło wa ne

„Fi re Wars” (ang. Woj ny ognio we). Swo je wy -

stą pie nie roz po czął od stwier dze nia: „Praw -

do po dob nie naj prost szą me to dą woj ny go spo -

dar czej jest pod pa le nie la sów”, przy wo łu jąc

stra ty po śred nie i bez po śred nie po wo do wa ne

przez po ża ry la sów oraz kosz ty pro wa dze nia

dzia łań ga śni czych. Oce nia jąc ogól nie kon se -

kwen cje, stwier dził, że si ła pi ro ter ro ry zmu,

mie rzo na znisz cze nia mi i stra ta mi po ża ro wy -

mi, mo że wie lo krot nie prze kra czać nisz czą cy

po ten cjał do tych cza so wych po ża rów an tro po -

ge nicz nych. Scott wska zał, że po ża ry te go ro -

dza ju po win ny prze stać być pro ble mem

wy łącz nie dla le śni ków, stra ża ków i lo kal nych

spo łecz no ści, a win ny być po strze ga ne ja ko

pro blem po li ty ki we wnętrz nej pań stwa. Po in -

for mo wał po nad to, że funk cjo na riu sze ma ją

licz ne po szla ki wska zu ją ce, że nie któ re z po -

ża rów la sów po wsta ły na sku tek pod pa leń do -

ko na nych przez świę tych wo jow ni ków

Al -Ka idy – brak jed nak na to twar dych do wo -

dów. Dla te go tak waż ne jest, by w trak cie do -

cho dzeń po po ża ro wych bie gli zwra ca li

szcze gól ną uwa gę na ele men ty wska zu ją ce,
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Eksperci od terroryzmu twierdzą, że pożary
lasu mogą czasem stanowić tylko tło dla

innych wydarzeń. Wywołany pożar może mieć
na celu koncentrację całej uwagi oraz

wszystkich dostępnych sił i środków na walce
z żywiołem, podczas gdy drugi atak nastąpi

w innym miejscu.



czy pod pa le nie ma zna mio na dzia łań ter ro ry -

stycz nych. 

Eks per ci od ter ro ry zmu twier dzą, że po ża -

ry la su mo gą cza sem sta no wić tyl ko tło dla in -

nych wy da rzeń. Wy wo ła ny po żar mo że mieć

na ce lu kon cen tra cję ca łej uwa gi oraz wszyst -

kich do stęp nych sił i środ ków na wal ce z ży -

wio łem, pod czas gdy dru gi atak na stą pi

w in nym miej scu. Sil ne za dy mie nie to wa rzy -

szą ce po ża rom la sów zmniej sza wi docz ność,

co mo że przy czy nić się do za bu rze nia orien ta -

cji w prze strze ni, a w kon se kwen cji do utrud -

nień przy ewa ku acji i do tar ciu do ce lu przez

służ by ra tun ko we. Dym utrud nia rów nież od -

dy cha nie, a za war te w nim tok sycz ne ga zy mo -

gą po wo do wać za tru cia i śmierć. Pod ło że nie

pło mie ni ja ko dru gi atak w ko lej no ści skom pli -

ku je ope ra cję ra tow ni czą i mo że dra stycz nie

zwięk szyć śmier tel ność (efek tyw ność) pierw -

sze go ata ku na sku tek wy ge ne ro wa nych opóź -

nień na dro dze ra tow ni ków. Stra ża cy

na miej scu ak cji rów nież sta ją się po ten cjal nym

ce lem za ma chow ców. 

Ele men tarz pi ro ma na
Za gro że nie pi ro ter ro ry zmem sta ło się

przed mio tem dys ku sji po uka za niu się ob szer -

ne go ar ty ku łu na ła mach wy da wa ne go pod -

ziem nie ma ga zy nu „In spi re”. Nie le gal nie

kol por to wa ne ze wzglę du na za war tość cza so -

pi smo pro mu je dżi had, ofe ru jąc ra dy kal nym

wy znaw com is la mu róż no rod ne tre ści: wy wia -

dy z ima ma mi i mu dża he di na mi, pło mien ne

prze mo wy, ob ja śnie nia dok tryn, a tak że po ra -

dy, jak po pra wić po zy cję strze lec ką czy wła -

sno ręcz nie skon stru ować bom bę. W jed nym

z nu me rów po ja wił się ob szer ny ar ty kuł na te -

mat pi ro ter ro ry zmu. Tekst roz po czy na hi sto ria

po ża ro wa la sów Ame ry ki i Au stra lii. Przy to -

czo ne przy kła dy ka ta stro fal nych po ża rów wiel -

ko ob sza ro wych ma ją na ce lu pod kre śle nie

de struk cyj nej si ły ży wio łu ognia. Na stęp nie au -

tor py ta czy tel ni ków: „O mu dża he di ni ca łe go

świa ta, dla cze go nie moż na wal czyć z wro giem

za po mo cą po ża rów ta kich jak te? Po ża rów,

któ re mo gą za bić set ki nie wier nych, znisz czyć

ty sią ce ich do mów i wy rzą dzić wie lo mi lio no -

we stra ty? Czy my mo że my spo wo do wać 

rów nie de struk cyj ne ka ta stro fy? Jak te go do ko -

nać?”. W od po wie dzi na te py ta nia w ar ty ku le

za miesz czo no in struk taż po stę po wa nia: 

1. Proś Al la ha o po moc i zdaj się na nie go.

2. Wy bierz od po wied ni czas i oko licz ność.

3. Użyj bom by za pa la ją cej.

Pierw szy z wy mie nio nych punk tów jest naj -

waż niej szym kro kiem i wspól nym mia now ni -

kiem wszyst kich ope ra cji prze pro wa dza nych

przez dżi ha dy stów, ja ko że Al lah po przez swo ją

ła skę sprzy ja pod ję tym przez świę tych wo jow -

ni ków dzia ła niom. Wia rę tę wy ra ża prze ko na -

nie, iż „Ogień jest jed nym z żoł nie rzy Al la ha”.

Po le ga nie na Al la hu i przy wo ły wa nie go w mo -

dli twie przed za ma chem, w trak cie za ma chu

i po nim to pod sta wa po wo dze nia dzia łań. 

W dru giej czę ści pu bli ka cji umiesz czo ne

zo sta ły in for ma cje do ty czą ce pod staw pi ro lo -

gii le śnej. Mu dża he di nom ra dzi się, by swo je

ata ki pla no wa li na wietrz ne dni w cza sie su szy.

Po mo cą w pla no wa niu są pro gno zy syn op tycz -

ne i za miesz cza ne w in ter ne cie ma py za gro -

że nia po ża ro we go la sów. Ja ko cel ata ku wska -

za no ła two pal ne drze wo sta ny igla ste w po bli -

żu za bu do wań, któ re mo gły by zwięk szyć

licz bę ofiar. 

Ar ty kuł za wie ra szcze gó ło we wska zów ki,

w ja ki spo sób w do mo wych wa run kach krok

po kro ku zro bić bom bę za pa la ją cą z opóź nio -

nym za pło nem. In struk cję ilu stru ją licz ne fo to -

gra fie, uka zu ją ce ko lej ne eta py pro duk cji.

Ma te ria ły nie zbęd ne do skon stru owa nia ta kich

bomb są po wszech ne i ła two do stęp ne, przez

co trud no wy kryć dzia łal ność przed ope ra cyj ną,

za po biec jej i udo wod nić, że mia ła miej sce. 

Za ma chow com -pod pa la czom za le ca się przy -

go to wa nie kil ku dzie się ciu ta kich bomb i roz -

miesz cze nie ich w róż nych miej scach.

Roz sta wie nia bomb ze ga ro wych w le sie na le -

ży do ko nać pod osło ną no cy, by ogra ni czyć ry -

zy ko na po tka nia przy pad ko wych świad ków.

Usta wie nie od po wied nie go opóź nie nia na cza -

so mie rzu po zwo li na bez piecz ne wy co fa nie

i re lo ka cję spraw cy. 

Stra te gia „le śne go dżi ha du” po par ta jest

w ar ty ku le teo lo gicz ną wy kład nią ra dy kal nych

przy wód ców re li gij nych. Ucze ni du chow ni

uspra wie dli wia ją wy ci na nie i wy pa la nie la sów

nie wier nych, zgod ne z daw ną za sa dą ta lio nu,

zna ną z ob ra zo wej sta ro żyt nej dok try ny „oko

za oko, ząb za ząb”.

Od mo men tu uka za nia się ar ty ku łu orę dzia

is lam skich przy wód ców re li gij nych do ty czą ce

ata ków na in no wier ców co raz czę ściej za wie -

ra ją stwier dze nie: „Ogień jest pro stym i sku -

tecz nym na rzę dziem do eko no micz nej wal ki”.

Slo ga nem pro pa gan do wym sta ło się ha sło:

„Zwiększ za dłu że nie Ame ry ki ze swym skrom -

nym pu deł kiem za pa łek”

In ti fa da pod pa la czy 
Od pu bli ka cji ar ty ku łu w ma ga zy nie „In spi -

re” mi nę ły 4 la ta. I choć przez nasz glob prze -

wi nę ło się w tym cza sie kil ka na praw dę du żych

po ża rów la sów, nie po wią za no ich z pi ro ter ro -

ry zmem. Czy ozna cza to, że ca ły pro blem 

le śnego pi ro ter ro ry zmu jest abs trak cyj ny?

Ostat nie wy da rze nia zda ją się te mu za prze czać. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku w Izra elu

(pań stwie o po wierzch ni woj. za chod nio po -

mor skie go) rów no cze śnie sza la ło kil ka dzie siąt

po ża rów. La sy i za ro śla pło nę ły na roz pro szo -

nej po wierzch ni 2000 ha. Po go da sprzy ja ła roz -

prze strze nia niu się po ża rów ze wzglę du na

dłu go trwa łą su szę oraz sil ny wschod ni wiatr.

Z Haj fy, trze cie go co do wiel ko ści mia sta

w Izra elu, ewa ku owa no bli sko 70 tys. osób za -

miesz ku ją cych pe ry fe ryj ne dziel ni ce, do któ -

rych wdarł się ogień. Część miesz kań ców

zo sta ła ze swo ich do mów wy pro wa dzo na si łą.

Ewa ku owa no tak że dwa wię zie nia. Za mknię to

miej sco we lot ni sko, szko ły i uli ce. Ogień ogar -

nął za bu do wa nia i sa mo cho dy. W mie ście za -

pa no wa ła pa ni ka. Do szpi ta la z ob ra że nia mi

tra fi ło po nad 130 osób. Więk szość przy pad ków

to za tru cie dy mem. Lo kal ne wła dze wpro wa -

dzi ły stan wy jąt ko wy. W in nych czę ściach kra -

ju sy tu acja wy glą da ła po dob nie. Stra ża ków

wspo ma ga li żoł nie rze i na pręd ce zmo bi li zo wa -

ne set ki re zer wi stów. Izra el otrzy mał szyb ką

po moc lot ni czą z ca łe go świa ta. Czy ten sce na -

riusz brzmi zna jo mo? Gi lad Er dan, mi ni ster ds.

bez pie czeń stwa pu blicz ne go Izra ela, po in for -

mo wał, że przy naj mniej po ło wa po ża rów po -

wsta ła na sku tek ce lo wych pod pa leń,

sta no wią cych no wy ro dzaj ter ro ry zmu.

Na drze wach zna le zio no śla dy świad czą ce

o sto so wa niu bomb za pa la ją cych. „Każ dy po -

żar, któ ry po wstał w tym okre sie na sku tek pod -

pa le nia, bez dwóch zdań jest ak tem ter ro ru i tak

bę dzie trak to wa ny” – ogło sił pre mier Izra ela

Bin ja min Ne tan ja hu. 

*** 

W ca łej hi sto rii sztu ki wo jen nej – od sta ro -

żyt no ści aż po dziś, ogień za pi sał się ja ko sku -

tecz na broń bo jo wa. Kwe stią cza su jest je go

po now ne uży cie w kon flik tach o cha rak te rze

asy me trycz nym, w któ rych me to dy dzia ła nia

nie miesz czą się w kon wen cjo nal nym po ję ciu

woj ny. Po stę pu ją ca do mi na cja tech no lo gicz -

na świa ta za chod nie go zmu sza sła biej uzbro jo -

nych ter ro ry stów do po szu ki wa nia no wych

stra te gii nę ka nia. Prze wod ni cy ide owi is lam -

skich grup eks tre mi stycz nych na wo łu ją swo ich

zwo len ni ków, by do ko ny wa li ma so wych pod -

pa leń. Świę ta woj na ma być pro wa dzo -

na wszel ki mi moż li wy mi spo so ba mi. Te raz

tak że w le sie. 

Jan Kacz ma row ski zaj mu je si´ ochro nà
prze ciw po ̋ a ro wà la su, jest pra cow ni kiem

Wy dzia łu Ochro ny La su Dy rek cji Ge ne ral nej
La sów Paƒ stwo wych
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wu osio wy cią gnik sio dło wy Sca nia G440LA4x2HNA na pę dza -

ny jest sze ścio cy lin dro wym, rzę do wym sil ni kiem wy so ko pręż -

nym z tur bo do ła do wa niem o mak sy mal nej mo cy 324 kW (440

KM). Je go mak sy mal ny mo ment ob ro to wy wy no si 2300 Nm i jest do stęp -

ny w za kre sie od 1000 do 1300 obr./min. Jed nost ka ta speł nia stan dar dy

nor my emi sji spa lin Eu ro V, przy za sto so wa niu sys te mu SCR bez re duk -

cji mo men tu ob ro to we go oraz z uży ciem pły nu AdBlue.

Na pęd prze ka zy wa ny jest na tyl ną oś wy po sa żo ną w blo ka dę me cha -

ni zmu róż ni co we go kół, za pośrednictwem zauto ma ty zo wa nej dwu na sto -

bie go wej (12+2) skrzy ni bie gów Opti cru ise GRS895. Ko ła oby dwu osi

ma ją ha mul ce tar czo we. Po jazd wy po sa żo ny jest po nad to w elek tro nicz -

ny układ ha mul co wy EBS i sys tem kon tro li trak cji ESP. Do prze wo zu

dwu oso bo wej za ło gi w ukła dzie 1 + 1 słu ży jed no mo du ło wa, od chy la na,

dwu drzwio wa ka bi na typ CG19N.

Zbior nik na wo dę zo stał za mon to wa ny na na cze pie ty pu KI S3B, fir -

my Bo dex Sp. z o.o. Sp. kom. Wy po sa żo na zo sta ła w trzy osio wy wó -

zek jezd ny z za wie sze niem pneu ma tycz nym. Kon struk cja ta ka jest

przy sto so wa na do znacz nej ma sy rze czy wi stej na cze py, któ ra wy no si

pra wie 32,5 t. Pierw sza oś na cze py jest pod no szo na, zaś trze cia to oś

skręt na. Ta kie roz wią za nie po zwa la na spraw ne ma new ro wa nie na cze -

pą. Po prze kro cze niu pręd ko ści 20 km/h pierw sza oś jest au to ma tycz -

nie opusz cza na. 

Jed no ko mo ro wy, bez ci śnie nio wy zbior nik o po jem no ści 25 015 l zo -

stał wy ko na ny ze sta li kwa so od por nej i do dat ko wo wy po sa żo ny w izo la -

cję ter micz ną. Przy sto so wa ny jest do prze wo zu wo dy do ce lów ga śni czych

lub – po od po wied nim przy go to wa niu – do ce lów spo żyw czych. We wnątrz

zbior ni ka za mon to wa ne są fa lo chro ny. W je go gór nej czę ści znaj du je się

właz re wi zyj ny za my ka ny po kry wą z za wo ra mi na po wie trza ją cy mi i od -

po wie trza ją cy mi. Przy nim za mon to wa no po most ro bo czy ze skła da ną ba -

rier ką o wy so ko ści min. 1,1 m, któ rej pod nie sie nie sy gna li zo wa ne jest

w ka bi nie cią gni ka sio dło we go. Na po most moż na wejść po dra bin ce usy -

tu owa nej w przed niej czę ści zbior ni ka (po lewej stro nie). Zbior nik wy po -

sa żo ny jest w in sta la cję do my cia od we wnątrz. W każ dej prze gro dzie

cy ster ny za mon to wa no spe cjal ne gło wi ce my ją ce, do któ rych wo da do -

pro wa dzo na jest ru ro cią giem, za koń czo nym wy pro wa dzo ną na ze wnątrz

na sa dą 52 mm. Pro du cen tem zbior ni ka jest ko sza liń ski PRO-WAM

Sp. z o.o. 

W środ ko wej czę ści na cze py, pod zbior ni kiem, znaj du je się skryt ka

sprzę to wa wy ko na na z aluminium, prze zna czo na na sprzęt po żar ni czy

i mo to pom pę. Za my ka na jest z oby dwu stron ża lu zja mi alu mi nio wy mi.
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TECHNIKA

Nowoczesna  

D

Ciężki samochód specjalny do przewozu wody na podwoziu
Scania G440LA4x2HNA (4x2)  to zestaw składający się

z ciągnika siodłowego oraz naczepy cysterny 
ze zbiornikiem na wodę o pojemności ponad 25 tys. litrów.



Umiesz czo no w niej po dwie na sa dy na peł nia nia hy dran to we go 75 mm

i jed ną 110 mm. Wszyst kie na sa dy słu żą ce do na peł nia nia cy ster ny za bez -

pie czo ne są siat ka mi unie moż li wia ją cy mi prze do sta nie się za nie czysz czeń.

W skryt ce po pra wej stro nie znaj du je się mo to pom pa To hat su VC82A -

SE o wy daj no ści 1600 l/min przy ci śnie niu 8 ba rów. Zo sta ła tak za mon -

to wa na, by za pew nić od po wied nie wa run ki chło dze nia sil ni ka i pom py,

od pro wa dza nie spa lin do gó ry (osło na tłu mi ka i ru ry wy de cho wej), moż -

li wość uzu peł nia nia pa li wa oraz prze pro wa dza nia pod sta wo wej ob słu gi

tech nicz nej. Prze dział ten jest ogrze wa ny za po mo cą nie za leż ne go urzą -

dze nia We ba sto Air Top 2000.

W tyl nej czę ści na cze py usy tu owa no dwie in ne skryt ki sprzę to we za -

my ka ne ża lu zja mi alu mi nio wy mi (po jed nej z każ dej stro ny), w któ rych

prze wo żo ny jest sprzęt po żar ni czy, ar ma tu ra oraz wę że po żar ni cze. Czte -

ry od cin ki wę ży ssaw nych 110 mm umiesz czo ne zo sta ły w sta lo wych ru -

rach za mon to wa nych po oby dwu bo kach zbior ni ka. 

Po bo kach cy ster ny znaj du je się ko lek tor dys try bu cyj ny do roz pro wa -

dza nia wo dy. Jest on za koń czo ny dwie ma na sa da mi 110 mm, po jed nej

z każ dej stro ny na cze py. Ze staw do dat ko wo wy po sa żo ny jest w dwa ko -

lek to ry dys try bu cyj ne do wo dy pit nej, każ dy z nich ma pięć za wo rów. 

Pa weł Fràt czak
Ja nusz Woê niak
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CIÑGNIK SIODŁOWY

Kabina
Liczba miejsc (układ): 2 (1+1) 
Typ/model: CG19N
Liczba drzwi: 2

Silnik

Producent: Scania
Typ: DC13 440 
PojemnoÊç: 12,7 l 
Moc (kW/KM): 324 kW (440 KM)
Max moment obrotowy: 2300 Nm przy 1000 do 1300 obr./min

Układ jezdny

Liczba osi: 2
Liczba osi nap´dowych: 1
Blokady: blokada mechanizmu ró˝nicowego osi nap´dowej
Przeło˝enie przekładni głównej: i = 2,92

Skrzynia biegów
Rodzaj: zautomatyzowana
Typ: Opticruise GRS895
Liczba przeło˝eƒ: 12+2

Wymiary zewn´trzne
pojazdu

Dł. x szer. x wys.: 5935 x 2535 x 3500 mm
Rozstaw osi: 3700 mm

Masa DMC: 19 000 kg

Siodło
Producent: Jost
Typ/model: JSK37C150ZB
Dopuszczalny nacisk na siodło: 10 000 kg

NACZEPA CYSTERNA

Podwozie

Producent: BODEX Sp. z o.o. Sp. kom.
Typ/model: KIS3B
Liczba osi: 3
NoÊnoÊç: 35 500 kg

Zbiornik

Producent: PRO-WAM Sp. z o.o.
Typ/model: KIS3CB
Materiał: stal nierdzewna z izolacjà termicznà
PojemnoÊç: 25 015 l

Wymiary zewn´trzne
naczepy

Dł. x szer. x wys.: 10 670 x 2535 x 3470 mm
Rozstaw osi: brak danych

Masa DMC: 35 500 kg
MMR: 32 470 kg

Zabudowa (skrytki
sprz´towe)

Materiał: aluminium
Liczba skrytek/strona zabudowy: 4 (2+2)

Liczba nasad
Spustowe: 4 x 75 mm (2 x lewa i 2 x prawa)
Napełniania hydrantowego: 4 x 75 mm (2 x lewa i 2 x prawa) oraz 2 x 110 mm
(po jednej na lewej i prawej stronie)

WYPOSA˚ENIE

Motopompa po˝arnicza
Producent: Tohatsu
Typ/model: VC82ASE
WydajnoÊç: 1850 l/min przy 8 barach

Motopompa pływajàca
Producent: KZWM Ogniochron SA
Typ/model: MP-4/2 Niagara-1
WydajnoÊç: 400 l/min przy 2 barach

Wà˝ tłoczny 110
Producent: Bezalin SA 
Typ/model: W-110-20-ŁA
Liczba: 4 odc. 20 m

Wà˝ tłoczny 75
Producent: Bezalin SA 
Typ/model: W-75-20-ŁA
Liczba: 10 odc. 20 m

Wà˝ ssawny 110
Producent: Bezalin SA
Typ/model: A-110-2500-Ł
Liczba: 4 szt. 2,5 m

Rozdzielacz Typ/model: K-75/52-75-52
Liczba: 1

Zbieracz Typ/model: 2 x 75/110
Liczba: 2

Mostek przejazdowy Liczba: 2

GaÊnica proszkowa GP-6Z ABC/E Liczba: 1

Kosz do smoka (metalowy) Liczba: 1

Pływak z zatrzaÊnikiem Liczba: 1

Linka do smoka i linii ssawnej Liczba: 1 

Siodełko w´˝owe Liczba: 1

Pràdownica wodna PW-75 Liczba: 1

Pràdownica wodna TURBO PWT52 Liczba: 1

Stojak hydrantowy 80 Liczba: 1

Smok ssawny 110 Liczba: 1

 cysterna 
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od sta wo we upraw nie nie miesz ka nio we

stra ża ków to pra wo do lo ka lu miesz -

kal ne go. Po świę co ny jest mu roz dział 8

usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej (tekst jedn. DzU z 2016 r.

poz. 603 ze zm., da lej: usta wa o PSP).

W art. 74 ust. 1 przy wo ła nej usta wy czy ta my,

że stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta łe przy-

słu gu je pra wo do lo ka lu miesz kal ne go 

w miej sco wo ści, w któ rej peł ni służ bę lub

w miej sco wo ści po bli skiej. 

Prze pis ten sta tu uje ge ne ral ne upraw nie nie

wszyst kich funk cjo na riu szy mia no wa nych

na sta łe – czy li ta kich, któ rzy prze szli przez

okres służ by przy go to waw czej. Lo kal mu si

znaj do wać się w okre ślo nym przez usta wo -

daw cę miej scu: miej sco wo ści, w któ rej stra -

żak peł ni służ bę lub w po bli skiej.

War to prze ana li zo wać uży te przez usta wo -

daw cę po ję cia. Klu czo we jest ro zu mie nie

zwro tu „lo kal miesz kal ny”. Usta wa o PSP nie

za wie ra de fi ni cji le gal nej te go po ję cia, dla te -

go za sad ne bę dzie od wo ła nie się do in nych de -

fi ni cji funk cjo nu ją cych w sys te mie pra wa.

Zgod nie z de fi ni cją za war tą w art. 2 ust. 2

usta wy z 24 czerw ca 1994 r. o wła sno ści lo ka li

(tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 1892) sa mo -

dziel nym lo ka lem miesz kal nym jest wy dzie -

lo na trwa ły mi ścia na mi w ob rę bie bu dyn ku

izba lub ze spół izb prze zna czo nych na sta ły

po byt lu dzi, któ re wraz z po miesz cze nia mi po -

moc ni czy mi słu żą za spo ka ja niu ich po trzeb

miesz ka nio wych. Ta kie ro zu mie nie jest naj -

traf niej sze dla spo so bu usta la nia wiel ko ści lo -
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DOMINIK KA BAT Wszyscy strażacy są z mocy ustawy 
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mieszkalnego i szeregu innych świadczeń związanych
z sytuacją mieszkaniową.
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ka lu, o któ rym mo wa w usta wie o PSP. Co waż ne – usta wa nie upraw nia

do uzy ska nia do mu lub in nej for my za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio -

wych. 

Miej sco wo ścią na zy wa my każ de

sku pi sko lud no ści, nie za leż nie od

licz by za bu do wań, gę sto ści za bu do -

wy oraz licz by lud no ści, któ re ma

urzę do wą lub też zwy cza jo wą na zwę

wła sną. W ro zu mie niu usta wo wym

tak na zy wa my jed nost kę osad ni czą

(wy od ręb nio ny prze strzen nie ob szar

za bu do wy miesz ka nio wej wraz

z obiek ta mi in fra struk tu ry tech nicz -

nej za miesz ka ny przez lu dzi) lub 

in ny ob szar za bu do wa ny, któ ry od -

róż nia się od in nych od ręb ną na zwą

(art. 2 pkt 4 usta wy z 29 sierp -

nia 2003 r. o urzę do wych na zwach

miej sco wo ści i obiek tów fi zjo gra -

ficz nych DzU nr 166 poz. 1612, ze zm.). Miej sco wo ścia mi bę dą więc mia -

sta, osie dla, wsie, osa dy, ko lo nie oraz przy siół ki. Miej sco wo ścia mi,

w któ rych stra żak peł ni służ bę, bę dą co do za sa dy (ze wzglę du na struk -

tu rę or ga ni za cyj ną PSP) mia sta wo je wódz kie lub po wia to we. Z ko lei

za miej sco wość po bli ską uwa ża się ta ką, w któ rej przy pad ku czas do jaz -

du pu blicz ny mi środ ka mi trans por tu, prze wi dzia ny w roz kła dzie jaz dy,

łącz nie z prze siad ka mi, nie prze kra cza w obie stro ny dwóch go dzin. Ob -

li cza się go od sta cji (przy stan ku) naj bliż szej miej sca peł nie nia służ by

do sta cji (przy stan ku) naj bliż szej miej sca za miesz ka nia. Do cza su te go nie

wli cza się do jaz du do i od sta cji (przy stan ku) w ob rę bie miej sco wo ści,

z któ rej stra żak do jeż dża, oraz miej sco wo ści, w któ rej wy ko nu je on obo -

wiąz ki służ bo we (art. 74 ust. 3 usta wy o PSP).

Usta wa o PSP wpro wa dza sze reg prze sła nek otrzy ma nia lo ka lu miesz -

kal ne go. Upraw nie nie to jest więc ob wa ro wa ne okre ślo ny mi wa run ka mi

i nie mo że ja ko ta kie być roz pa try wa ne w ka te go rii na leż no ści, któ ra na -

le ży się każ de mu (war to wspo mnieć cho ciaż by o tym, że oso ba upraw -

nio na nie mo że mieć lo ka lu w miej scu peł nie nia służ by lub

w miej sco wo ści po bli skiej, a tak że o cza sie ocze ki wa nia na przy dział 

lo ka lu miesz kal ne go, kwa li fi ka cjach za wo do wych oraz o kry te rium 

tzw. przy dat no ści do służ by).

Lo kal moż na otrzy mać tyl ko po zło że niu sto sow ne go wnio sku, a ak -

tem koń czą cym po stę po wa nie jest de cy zja ad mi ni stra cyj na o przy dzia le

lo ka lu miesz kal ne go. To stra żak wy ra ża wo lę ubie ga nia się o lo kal, a wła -

ści wy, okre ślo ny przez prze pi sy usta wy o PSP or gan ba da, czy wy stę pu -

ją oko licz no ści uza sad nia ją ce je go przy zna nie. Ma te ria ta jest jed nak że

zbyt ob szer na jak na ra my ni niej sze go ar ty ku łu i za słu gu je na od ręb ne

opra co wa nie.

Pra wo do lo ka lu jest przez usta wo daw cę trak to wa ne w spo sób szcze -

gól ny – wska zu je na to cho ciaż by umiesz cze nie na po cząt ku roz dzia łu 8.

Dla cze go tak jest? War to w tym miej scu od no to wać, że pra wo do lo ka lu

uwzględ nia stra ża ka oraz człon ków je go ro dzi ny, co pod kre śla wa gę speł -

nia nia sze re gu ról spo łecz nych po za sa mą służ bą. Jed nak upraw nie nie to

prze wi dzia no w prze pi sach przede wszyst kim ze wzglę du na cha rak ter

służ by. Pro szę za uwa żyć, że po dob ne re gu la cje od no szą się rów nież do in -

nych służb mun du ro wych (np. Po li cji i Stra ży Gra nicz nej), a tak że Woj -

ska Pol skie go. Bar dzo istot ne jest za miesz ki wa nie w po bli żu miej sca

wy ko ny wa nia za dań służ bo wych. W eks tre mal nych przy pad kach prze ja -

wia się to w kon cen tra cji osób peł nią cych służ bę na bar dzo ma łym ob sza -

rze (np. ko sza ry woj sko we). 

Służ ba w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ma szcze gól ny cha rak ter. 

Nie wy star czy tu od wo łać się do oczy wi ste go po ję cia dys po zy cyj no ści,

któ rą mu szą od zna czać się funk cjo na riu sze, choć ma ona istot ne zna cze -

nie. Nie przez przy pa dek usta wa

o PSP od wo łu je się do cza su do jaz du

(i to na wet środ ka mi trans por tu pu -

blicz ne go) ja ko czyn ni ka kwa li fi ku -

ją ce go da ne miej sce do ka te go rii

miej sco wo ści po bli skiej. W przy pad -

ku po waż ne go za gro że nia do jazd

z do mu do miej sca peł nie nia służ by

(na wet środ ka mi trans por tu pu blicz -

ne go) nie po wi nien prze kra czać go -

dzi ny w jed ną stro nę (art. 74 ust. 3

usta wy o PSP). 

Nie wąt pli wie pra wo do lo ka lu da

się roz pa try wać ja ko swo isty przy wi -

lej zwią za ny przez usta wę z miej -

scem i ro dza jem peł nio nej służ by.

Isto tą tej re gu la cji nie jest jed nak two rze nie do dat ko wych przy wi le jów,

lecz czy sto prag ma tycz ne po dej ście do nie za wod no ści dzia ła nia for ma cji.

Za pew nie nie funk cjo na riu szom dzia ła ją cym na rzecz spo łe czeń stwa moż -

li wo ści za miesz ki wa nia moż li wie jak naj bli żej miej sca peł nio nej służ by

nie sie wiel ki po ży tek dla spo łe czeń stwa.

st. sekc. Dominik Ka bat słu˝y w Wy dzia le Lo gi sty ki i In fra struk tu ry 
w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP
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Lokal można otrzymać tylko po złożeniu
stosownego wniosku, a aktem kończącym
postępowanie jest decyzja administracyjna
o przydziale lokalu mieszkalnego. To strażak

wyraża wolę ubiegania się o lokal, a właściwy,
określony przez przepisy ustawy o PSP organ

bada, czy występują okoliczności
uzasadniające jego przyznanie.



ia łem przy jem ność je po pro wa dzić. Choć w tej dzie dzi nie sam

je stem wiecz nym stu den tem, to mo głem po dzie lić się spo strze -

że nia mi, któ rych bra ko wa ło mi, gdy by łem w służ bie kan dy -

dac kiej. Od bior ca mi wy kła dów mie li być pod cho rą żo wie, ale swo ją

obec no ścią na au li za sko czy li nas mł. kpt. Ma ciej Macz kow ski, któ ry przy -

szedł wy słu chać wy kła du swo je go daw ne go wy cho wan ka, oraz licz na gru -

pa stu den tów cy wil nych. Ce lem se mi na rium by ło uświa do mie nie

słu cha czom, jak wie le za le ży od nich sa mych, a tak że fak tu, że ich te raź -

niej sza pra ca nad so bą i na uka wy da owo ce w przy szłej służ bie. 

O sa mo roz wo ju słów kil ka
Pierw szy wy kład do ty kał te ma tu roz wo ju. Każ dy z nas ma in ny pa kiet

umie jęt no ści, cech cha rak te ru, przy zwy cza jeń. A tak że pe wien ta lent, czy li

coś, do cze go ma my szcze gól ną pre dys po zy cję, co wy cho dzi nam do brze

i w co war to in we sto wać. 

John Ma xwell po sta wił te zę, że je śli osza cu je my po ziom na szych wro -

dzo nych zdol no ści w ska li dzie się cio punk to wej, to przez ca łe na sze ży cie

mo że my je roz wi nąć o dwa, mak sy mal nie trzy punk ty. Je śli więc ra tow -

nic two me dycz ne idzie mi na do brą sió dem kę, to mo gę po la tach, przez

swo ją pra cę i na ukę, zo stać dzie się cio punk to wym eks per tem. Je śli zaś

w ob li cze niach i za da niach na uko wych mam sła bą trój kę, to du żo pra cy

bę dę mu siał wy ko nać, by osią gnąć prze cięt ny po ziom piąt ki lub szóst ki,

przy czym szan sa zo sta nia eks per tem w tej dzie dzi nie jest bar dzo ma ła.

Dla te go roz wój za czy na się od przyj rze nia się so bie, spró bo wa nia sił

w róż nych dzie dzi nach, by od kryć swo je pre dys po zy cje, a po tem kon se -

kwent nie w nie in we sto wać.

Jak jed nak po ka zu je ży cie, wie lu uta len to wa nych lu dzi nie osią ga

dłu go trwa łe go suk ce su, bo sku pia ją się tyl ko na pra cy nad swo im ta len -

tem. Lu dzi roz wi ja ją cych coś wię cej niż tyl ko ta lent John Ma xwell na -

zy wa ludź mi o TALENCIE+. W stra ży po żar nej, jak i w ży ciu, przy dat ne

są róż ne umie jęt no ści i ce chy. Wśród nich chcia łem pod kre ślić szcze -

gól nie tzw. umie jęt no ści mięk kie, czy li zwią za ne z ce cha mi in ter per so -

nal ny mi, ko mu ni ka tyw no ścią i ce cha mi cha rak te ru. Nie są waż niej sze

od umie jęt no ści ty po wo tech nicz nych, za wo do wych (tzw. twar dych), by -

wa ją jed nak czę sto trak to wa ne po ma co sze mu. Są to m.in. umie jęt no ści

or ga ni za cyj ne (za rzą dza nie pra cą swo ją i cu dzą – szcze gól nie waż ne dla

przy szłych do wód ców), dy dak tycz ne (ucze nia sie bie i in nych, ale rów -

nież przed sta wia nia swo ich po my słów i pro jek tów) i ko mu ni ka cyj ne

(pre cy zyj ne go wy ra ża nia my śli, na wią zy wa nia kon tak tów, wy sła wia nia

się). Zwró ci li śmy tak że uwa gę na si łę na sze go cha rak te ru – bu do wa nie

swo je go ja na pod sta wie te go, ja ki mi ludź mi je ste śmy, a nie te go, co my -

ślą o nas in ni, a tak że mo ty wa cję, ety kę pra cy oraz ogól nie ro zu mia ne

zdro wie i rów no wa gę psy chicz ną. Szcze gól nie te ostat nie ce chy są waż -

ne dla na sze go roz wo ju i za cho wa nia pew ne go ba lan su mię dzy pra cą,

służ bą a do mem ro dzin nym, hob by i wy po czyn kiem. 

Bra ki w tych dzie dzi nach mo gą prze szko dzić w peł nym wy ko rzy sta -

niu swo je go ta len tu. Roz wój to na uka na wie lu płasz czy znach, a ta lent

to na praw dę nie wszyst ko. War to pod kre ślić, że stu dia po le ga ją nie ty le

na zdo by wa niu wie dzy, co na przy go to wa niu się do przy szłej pra cy i ży -

cia. Tu nikt nie po pro wa dzi nas za rę kę. SGSP da je ol brzy mie moż li wo -

ści, ka drę, ma te ria ły, sta że, kon tak ty za gra nicz ne – jest to stud nia,

z któ rej mo że my czer pać, ale nikt te go za nas nie zro bi. Jak po wie dział
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ame ry kań ski mów ca Wil liam Bry an, „prze zna cze nie nie jest spra wą

przy pad ku, ale spra wą wy bo ru; nie jest czymś, na co na le ży cze kać – jest

czymś, co na le ży osią gnąć”. Nasz roz wój za le ży wy łącz nie od nas, nie

war to szu kać wy mó wek. Je śli się nie roz wi ja my, zo sta je my w ty le.

Pod cho rà ̋o wie ocza mi za wo dow ców
Przy go to wu jąc ma te riał na dru gą cześć wy kła du, skon sul to wa łem się

z do wód ca mi zmian z kil ku JRG z War sza wy, by mieć szer sze spoj rze nie.

Pa mię ta jąc swo je do świad cze nia z cza sów, kie dy by łem pod cho rą żym

i uwzględ nia jąc obec ne ja ko opie ku na stu den tów na prak ty kach, chcia łem

ukie run ko wać przy szłych ofi ce rów i przed sta wić ob ser wa cje do wód ców.

Pierw szą spra wą by ło roz pra wie nie się ze ste reo ty pa mi. 

Jesz cze ja ko kan dy dat na pod cho rą że go czę sto sły sza łem zwro ty opie -

wa ją ce na szą wy jąt ko wość: „kwiat pol skiej mło dzie ży”, „naj lep si z naj -

lep szych”, „du ma po żar nic twa” – to tyl ko nie któ re z nich. Aby zo stać

stu den tem, na le ża ło przejść przez trud ną re kru ta cję: po ko nać wie lu kan -

dy da tów, wy ka zać się wie dzą i spraw no ścią. Po nad to – ba da nia psy cho -

lo gicz ne, le kar skie i prze trwa nie uni tar ki. Ab sol wen ci tych zma gań do brze

pa mię ta ją ner wy, stres, nie pew ność, a na koń cu za słu żo ną du mę pod czas

ślu bo wa nia. Je śli jed nak spoj rzy my na re kru ta cję pod czas zwy kłe go na -

bo ru do stra ży, or ga ni zo wa ne go przez ko men dy miej skie i po wia to we,

oka że się, że nie tyl ko nam by ło tak cięż ko. Je śli po rów na my sta ty stycz -

ną licz bę chęt nych na miej sce w SGSP i na wa kat w ko men dzie, mo że my

się moc no zdzi wić, po dob nie gdy po rów na my wy ma ga nia dla obu grup

kan dy da tów. Pod czas wy kła du ze sta wi li śmy te da ne.

Kie dy pój dzie my już do pra cy, na si ko le dzy i pod wład ni bę dą pa trzy -

li, co ten „kwiat mło dzie ży” so bą re pre zen tu je. Pa mię tać rów nież na le ży,

że koń cząc stu dia, nie ja ko prze ska ku je my 10-15 lat służ by, zo sta jąc od ra -

zu ofi ce ra mi (w po rów na niu do sta ży stów – sze re go wych stra ża ków), ale

nie zmie nia to fak tu, że po trze bu je my zdo być jesz cze du żo do świad cze -

nia. Sko ro je ste śmy mło dy mi adep ta mi po żar nic twa, mu si my mieć sza cu -

nek do tych, któ rzy by li przed na mi – któ rzy mo że ma ją du żo niż szy

sto pień, ale znacz nie prze wyż sza ją nas do świad cze niem, sta żem służ by

al bo wie kiem. Nie je ste śmy waż niej si niż in ni funk cjo na riu sze na zmia -

nie służ bo wej czy w wy dzia le. Jed nak fakt, że je ste śmy ab sol wen ta mi

SGSP i ofi ce ra mi, zo bo wią zu je nas do rze tel nej pra cy, od po wie dzial no ści

za sie bie i in nych oraz za an ga żo wa nia w służ bę.

Waż nym aspek tem wy kła du by ły rów nież prak ty ki pod cho rą żych

w war szaw skich JRG. Nie mal wszy scy do wód cy zmian, z któ ry mi się

kon tak to wa łem, za zna czy li, że na służ bę sta wia ją się u nich bar dzo róż -

ni lu dzie. Ale ce chą, któ rą za uwa ży li śmy wszy scy, jest pew ne za gu bie -

nie i brak umie jęt no ści od na le zie nia się w to ku służ by. Wszy scy

prak ty kan ci (czy to pod cho rą żo wie, czy ka de ci) po win ni przy cho dzić

do JRG z za mia rem po zna nia co dzien ne go ży cia jed nost ki, a nie tyl ko

za li cze nia wy jaz dów do zda rzeń. Prak ty ki ma ją przy go to wać do każ de -

go aspek tu tej pracy – rów nież kon tak tów z ludź mi. War to więc w peł ni

uczest ni czyć w służ bie: w zda rze niach, szko le niu, pra cach go spo dar -

czych, po rząd ko wych, ad mi ni stra cyj nych. I znów wra ca myśl, że nikt nas

ni cze go nie na uczy, je śli nie bę dzie my chcie li. Po win ni śmy wy cho dzić

z ini cja ty wą, py tać, ob ser wo wać. O po strze ga niu pod cho rą żych de cy du -

je nie tyl ko ze staw ich umie jęt no ści za wo do wych, lecz tak że umie jęt no -

ści mięk kie, któ re de ter mi nu ją ich za cho wa nie, ko mu ni ka cję i współ pra cę

z po zo sta ły mi stra ża ka mi. 

Ko lej nym wnio skiem z wy kła du by ła pro po zy cja, by prak ty kan ci

przy cho dzi li na kil ka służb po ko lei (np. przez kil ka ty go dni) na tę sa mą

zmia nę, w jed nej JRG. Moż na się spo dzie wać, że zwięk szy ło by to ich

za an ga żo wa nie w służ bę, bo by li by sta le w jed nym miej scu i pra co wa li -

by z ty mi sa my mi ludź mi. Po nad to zdo by wa li by wie dzę i umie jęt no ści,

bio rąc udział w ca łym cy klu do sko na le nia za wo do we go dla zmia ny

w JRG, zaś pod su mo wa nie tych prak tyk mo gło by za koń czyć się opi nią

do wód cy zmia ny. Oczy wi ście jest to tyl ko po mysł po zba wio ny ram ad -

mi ni stra cyj no -or ga ni za cyj nych, ale – co war to za uwa żyć – zbli żo ny

do ak tu al nie pro wa dzo nych szko leń pod sta wo wych w za wo dzie stra żak. 

Przy wódz two w wa run kach bo jo wych
Pod czas ostat niej, trze ciej czę ści wy kła du roz ma wia li śmy o isto cie

przy wódz twa i współ pra cy w służ bie. Kwe stie te by ły już po ru sza ne

na ła mach PP. Wspo mnieć na le ży jed nak o jesz cze in nym, po wią za nym

z przy wódz twem aspek cie. Otóż jesz cze 20 lat te mu ofi ce ro wie by li rzad -

ako ścią w po dzia le bo jo wym. Sta ty sty ki opi su ją ce sys tem zmia no wy

w PSP po twier dza ją tę te zę: „pro cen to wy udział ka dry ofi cer skiej w ogól -

nej licz bie stra ża ków peł nią cych służ bę w roz kła dzie zmia no wym wzrósł

z 0,84% w 1991 r. do 8,10% w 2011 r.”*. Co z te go wy ni ka? Otóż śro do -

wi sko po dzia łu bo jo we go – tak jak w woj sku na tzw. pierw szej li nii – nie

jest na tu ral nym miej scem dla ofi ce rów. W woj sku to sier żant do wo dził

od dzia łem, a po rucz nik zaj mo wał miej sce w szta bie i przy dzie lał za da -

nia. Po dob nie w stra ży po żar nej – w po dziale bo jo wym wy ko nu je się

kon kret ną, fi zycz ną pra cę, czę sto w trud nych wa run kach. Sko ro jed nak

ja ko mło dzi ofi ce ro wie chce my być czę ścią tej pra cy – to mu si my się

do niej do pa so wać i jej na uczyć, jed no cze śnie oka zu jąc sza cu nek i takt

lu dziom, któ rzy już tam są. Nie przy cho dzi my do JRG, by udo wod nić

brak wie dzy czy kom pe ten cji pra cow ni kom, ale by im w przy szło ści po -

móc, prze szko lić ich, po pro wa dzić. Na sza co dzien na pra ca bę dzie naj -

lep szą wi zy tów ką. 

Za czy na jąc pra cę w JRG, za ło ży łem, że nie przy sze dłem tu na pra wiać

świa t, ale uczyć się, ob ser wo wać, ana li zo wać i zbie rać po my sły. Gdy zo -

sta łem do wód cą sek cji, mo głem wpro wa dzać je w czyn, zna jąc swo je śro -

do wi sko, je go za le ty i wa dy. Bo jak to się mó wi w ra tow nic twie – dzia ła nia

po win no się za wsze po prze dzić so lid nym roz po zna niem. 

kpt. Ma rek Wy ro z´b ski jest do wód cà zmia ny 
w JRG 3 w War sza wie

Dzię ku ję re pre zen tan tom Ko ła Na uko we go Dzia łań Ga śni czych przy SGSP

za za pro sze nie na se mi na rium, je go uczest ni kom za obec ność, a do wód -

com z war szaw skich JRG za kon sul ta cje me ry to rycz ne.

*„Sys tem zmia no wy i co dzien ny oraz we dług pio nów służ by”, 20 lat Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej, Wy daw nic two SA PSP, Kra ków, 2012, str. 167.
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Studia polegajà nie tyle na zdobywaniu wiedzy, 
co na przygotowaniu si´ do przyszłej pracy i ˝ycia. 
Tu nikt nie poprowadzi nas za r´k´. 
SGSP daje olbrzymie mo˝liwoÊci, kadr´, materiały,
sta˝e, kontakty zagraniczne – jest to 
studnia, z której mo˝emy czerpaç, 
ale nikt tego za nas nie zrobi.



unk cjo na riusz zło to ryj skiej PSP st. str.

Ra fał No wak, któ ry je chał na służ bę

w ma cie rzy stej JRG PSP, wła ści wie tak -

że mógł nie zwró cić uwa gi na uno szą cą się

nad bu dyn kiem sza ro bu rą chmu rę. Spie szył się

do jed nost ki, a po kry ta cien ką war stwą lo du

jezd nia zmu sza ła do ogra ni cze nia pręd ko ści.

Po zo ry my là
Kie dy jed nak zo ba czył dym roz po star ty

w mro ku zi mo we go po ran ka nad bu dyn kiem,

coś go tknę ło. Za trzy mał sa mo chód i pod szedł

bli żej. Wpraw dzie okna by ły za bi te de ska mi,

a drzwi wej ścio we za bez pie czo ne, ale Ra fał

do strzegł przez szpa ry smu gi świa tła. Ogień! 

Na tych miast za te le fo no wał do dy żur ne go

sta no wi ska kie ro wa nia zło to ryj skiej KP PSP,

in for mu jąc o po ża rze. I w tym mo men cie mógł

już ze spo koj nym su mie niem wró cić do sa mo -

cho du i od je chać, ale… Nur to wa ła go myśl, że

po wi nien spraw dzić, czy w bu dyn ku nie ma

przy pad kiem lu dzi. Bo też jak mo gło dojść

do po ża ru w opusz czo nym i po czę ści zruj no -

wa nym do mu? Sa mo czyn nie?

Oka za ło się, że w drzwiach wej ścio wych

do obiek tu jest wy łom. Nie za sta na wia jąc się

dłu go, Ra fał wszedł do środ ka. Zo ba czył, że

pod ło gę i strop w jed nym z po koi za jął już ogień.

Był in ten syw ny, po nie waż w po miesz cze niu

znaj do wa ła się ster ta drew nia nych od pa dów

i śmie ci. Do dat ko we po waż ne za gro że nie stwa -

rzał fakt, że był to bu dy nek moc no znisz czo ny,

a więc na le ża ło się li czyć z nie bez pie czeń stwem

za wa le nia się nad pa lo nej kon struk cji. Nie by ło

tam ni ko go. Ra fał w pierw szej chwi li chciał

wyjść, ale kie dy doj rzał drzwi do ko lej ne go po -

ko ju, po now nie za dzia łał stra żac ki in stynkt.

Uznał, że sko ro już wszedł do środ ka, to po wi -

nien jesz cze spraw dzić, co jest za ni mi. Kie dy

po chwi li prze do stał się do na stęp ne go po miesz -

cze nia, uj rzał le żą ce go na pod ło dze męż czy znę.

Po szko do wa ny miał roz le głe opa rze nia na rę -

kach i moc no nad pa lo ne ubra nie. Był nie przy -

tom ny. Stra żak chwy cił go pod ra mio na

i wy tasz czył na ze wnątrz. 

Szyb ka po moc
Oka za ło się, że męż czy zna roz pa lił w po ko -

ju ogni sko, przy któ rym chciał się ogrzać.

W pew nej chwi li za snął. Obu dził się, gdy już

pło nę ło na nim ubra nie i od czu wał pie ką cy ból

pa lą ce go się cia ła. Prze ra żo ny po ża rem i bó -

lem, wy biegł do są sied nie go po ko ju, ale tam

też już pa no wa ło sil ne za dy mie nie, a po nad to

w mro ku nie wie le by ło wi dać. Roz pę dzo ny,

ma jąc w świa do mo ści je dy nie to, by uciec jak

naj da lej, ude rzył gło wą o ścia nę i upadł, tra cąc

przy tom ność. W tym sta nie zna lazł go stra żak. 

Po wy nie sie niu męż czy zny na ze wnątrz 

Ra fał udzie lił mu pierw szej po mo cy. Nie ste ty,

je dy nie w ogra ni czo nym za kre sie, po nie waż

głę bo kie ra ny na rę kach wy ma ga ły spe cja li -

stycz ne go opa trze nia przez le ka rza. Męż czy zna

od zy skał przy tom ność, lecz był w szo ku. Skar -

żył się na ból gło wy i drżał. Chło pak dał mu

więc swo ją kurt kę i sta rał się go uspo ko ić, tłu -

ma cząc, że nie ma już za gro że nia i że za chwi -

lę przy je dzie po moc. Tak też się sta ło. Wkrót ce

do je cha li na miej sce stra ża cy, któ rzy pod ję li ak -

cję ga sze nia po ża ru, a ze spół ra tow nic twa me -

dycz ne go za brał po szko do wa ne go do szpi ta la.

Stra ̋ak z po wo ła nia
Nie ma wąt pli wo ści, że st. str. Ra fał No wak,

dzia ła jąc z na ra że niem wła sne go zdro wia,

a pew nie i ży cia, ura to wał po szko do wa ne go

męż czy znę przed śmier cią. Po żar roz wi ja ją cy

się w opusz czo nym i czę ścio wo za wa lo nym bu -

dyn ku po wo do wał bo wiem dal sze osła bie nie

znisz czo nej kon struk cji, co gro zi ło za wa le niem

na przy kład stro pu. Po za tym ogień i gęst nie-

ją cy dym stwa rza ły ewi dent ne za gro że nie 

dla ży cia męż czy zny. Czas udzie le nia po mo cy

po szko do wa ne mu od gry wał tu za tem pierw szo -

pla no wą ro lę. A sko ro tak, to stra żac ki in stynkt,

któ ry na ka zał Ra fa ło wi za trzy ma nie sa mo cho -

du, a na stęp nie spraw dze nie bu dyn ku, oka zał

się wręcz na wa gę ludz kie go ży cia. 

Ro dzi się py ta nie: czy st. str. Ra fał No wak

ma to we krwi, czy jest to po pro stu za cho wa -

nie ty po we dla stra ża ków? Wła ści wie jed no

i dru gie. War to bo wiem przy tej oka zji za uwa -

żyć, że oj ciec Ra fa ła – Szcze pan No wak jest

eme ry to wa nym stra ża kiem z JRG PSP w Choj -

no wie. Pew ne war to ści, tak waż ne w do ro słym

ży ciu, chło pak wy niósł więc z ro dzin ne go 

LUTY 2017/46

ROZMAITOŚCI

Za wsze czuj ny
LECH LE WAN DOW SKI

Tego ranka obok opuszczonego domu
stojącego przy jednej z ulic w Złotoryi

na Dolnym Śląsku przejechało wiele
samochodów, ale żaden się nie zatrzymał.

Nikogo nie zainteresowało, że wydostają się
z niego kłęby dymu. 
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do mu. O tym, jak bar dzo Ra fa ła za fa scy no wa -

ła stra żac ka pro fe sja, naj le piej świad czy fakt,

że pierw sze kro ki w za wo dzie sta wiał, ma jąc

za le d wie 7 lat. Wte dy to bo wiem wstą pił

do dzie cię cej dru ży ny po żar ni czej przy OSP

Ro kit ki.

Dziś jest już na czel ni kiem tej OSP, a rów -

no cze śnie peł ni za wo do wą służ bę w zło to ryj -

skiej JRG PSP. Stra żac ka służ ba wy kształ ca

pew ne na wy ki w my śle niu i za cho wa niu ra tow -

ni ka, któ re nie rzad ko ujaw nia ją się tak że 

po za służ bą. To dla te go ja dąc do pra cy, w prze -

ci wień stwie do wie lu in nych kie row ców, na

widok dymu za re ago wał zgod nie z wpo jo ny mi

za sa da mi. Ry zy ku jąc wła sne zdro wie i ży cie,

ura to wał czło wie ka. 

Noc ˝y cia
Hi sto ria ta wy da rzy ła się w przed dzień

świąt Bo że go Na ro dze nia. To po ka zu je jesz cze

in ny jej aspekt. Otóż ura to wa ny przez Ra fa ła

męż czy zna nie przy po mi nał wy glą dem bez -

dom ne go. Prze ciw nie, miał na so bie czy ste

ubra nie, wy glą dał na za dba ne go. Skąd się za -

tem wziął w tym miej scu? Oka za ło się, że

dzień wcze śniej, po od by ciu ka ry wię zie nia,

zo stał wy pusz czo ny z za kła du kar ne go na wol -

ność. A po nie waż zbli ża ła się noc, po szu kał

miej sca, gdzie mógł by ją spę dzić. Nie wie le

bra ko wa ło, a mo gła to być je go pierw sza noc

po od zy ska niu wol no ści i za ra zem ostat nia 

noc ży cia.

rzy po mnij my: po żar w go spo dar stwie pań stwa

Dra bów po wstał 5 stycz nia 2017 r., oko ło 3.00

nad ra nem. W je go ga sze niu bra ło udział 11 za -

stę pów OSP i PSP z te re nu po wia tu gru dziądz kie go, łącz -

nie 35 osób. Nikt nie od niósł ob ra żeń, ale mi mo szyb kiej

re ak cji ra tow ni ków ogień stra wił więk szą część go spo -

dar stwa. Za sad ni cza część do mu zo sta ła ura to wa na, spa -

lił się jed nak je go przed sio nek, kuch nia, ła zien ka

i ko tłow nia, a tak że część go spo dar cza z ma szy na mi i sa -

mo cho dem. Dom nie na da je się do za miesz ka nia, wy ma -

ga ge ne ral ne go re mon tu. Stra żak wraz z żo ną i dwój ką

dzie ci stra ci li więk szość rze czy co dzien ne go użyt ku

i dach nad gło wą.

Nie po zo sta li jed nak bez po mo cy i wspar cia. W du -

żej mie rze dzię ki ko le gom z jed nost ki. To oni przy go to -

wa li i za mie ści li na ka na le YouTube po ru sza ją cy spot,

opo wia da ją cy o isto cie za wo du stra ża ka, nie bez pie czeń -

stwach z nim zwią za nych i za chę ca ją cy do wspar cia ro -

dzi ny Dra bów. Zor ga ni zo wa li tak że zbiór kę pie nię dzy

w ko men dzie oraz wy sto so wa li apel o po moc do in nych

ko mend, po ma ga li w uprząt nię ciu po go rze li ska i re mon -

to wa niu znisz czo ne go do mu. 

Dzię ki na gło śnie niu przez nich tra ge dii stra ża ka w or -

ga ni za cję ak cji włą czy ły się lo kal ne wła dze, przed się bior -

cy, me dia oraz lu dzie o wiel kim ser cu. W po moc

za an ga żo wa li się tak że mi ni ster spraw we wnętrz nych 

Ma riusz Błasz czak oraz ko men dant głów ny PSP 

nad bryg. Le szek Su ski. Obaj 20 stycz nia 2017 r. spo tka li

się w sie dzi bie MSWiA z po szko do wa nym stra ża kiem

i udzie li li mu wspar cia fi nan so we go. W spo tka niu uczest -

ni czy li tak że ku jaw sko -po mor ski ko men dant wo je wódz ki

PSP st. bryg. Ja nusz Ha lak i ko men dant miej ski PSP

w Gru dzią dzu bryg. Ro bert Gu tow ski. Nie za bra kło też

gru dziądz kiej za ło gi, w tym au to ra spo tu i przy ja ciół, któ -

rzy przez ca ły czas jesz cze po ma ga ją ko le dze sta nąć na no -

gi. By li to: bryg. Da riusz Sen ger ski, kpt. Ma rek Ła zic ki,

mł. kpt. Ra do sław Bi łyk, asp. Mar cin Ka szu bow ski, asp.

Pa tryk Rącz ka, mł. asp. Mi łosz Ką dzie la, mł. ogn. Szy mon

Du dzik, mł. ogn. Mar cin Mać ko wiak, st. sekc. Ma ciej Ku -

row ski, sekc. Ma ciej Ga che wicz, st. str. Mar cin Bar toś, st.

str. Łu kasz Ba ra now ski i Ja cek Pio trow ski. To wła śnie dzię -

ki nim wo ła nie o po moc sta ło się tak sku tecz ne. 

Nad bryg. Le szek Su ski ser decz nie po dzię ko wał stra -

ża kom za wspar cie dla ko le gi w trud nym cza sie. Pod-

kre ślił, że w cza sach, kie dy wię zi mię dzy ludz kie

w spo łe czeń stwie słab ną, ich za cho wa nie jest szcze gól -

nie bu du ją ce. – Stra ża cy z Gru dzią ca po ka za li, że moż -

na na nich li czyć, bez in te re sow nie po mo gli swo je mu

ko le dze. Chciał bym, aby ta chwa leb na po sta wa by ła po -

wszech na w spo łe czeń stwie – pod kre ślił ko men dant

głów ny PSP. 

Oso by chcą ce włą czyć się w ak cję po mo cy mo gą

wpła cić pie nię dze na kon to po szko do wa ne go:

nr 26 9500 0008 0009 4357 3000 0001

z do pi skiem „Po moc dla stra ża ka Ma riu sza”

red.

/ 2017 LUTY 47

St. str. Ra fał No wak (na pierw szym pla nie)
wraz z ko le ga mi z JRG PSP w Zło to ryi 

Po mó˝ my ko le dze!
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St. str. Mariusz Drab – funkcjonariusz Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu i członek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie stracił

niemal cały dorobek życia w pożarze. Trwa akcja
pomocy. Przyłączmy się do niej!

Spo tka nie st. str. Ma riu sza Dra ba, je go prze ło ̋ o nych i ko le gów ze słu˝ by z mi ni strem spraw we wn´trz nych
i ad mi ni stra cji Ma riu szem Błasz cza kiem oraz ko men dan tem głów nym PSP nad bryg. Lesz kiem Su skim

P



ce na ta nie ste ty po myśl nie wy paść

nie mo że. Na 500 prze szło to wa -

rzystw za le d wie mo że 10% stra ży

po sia da od po wied nie do miej sco wych wa run -

ków wy ekwi po wa nie i do bre no we na rzę dzia

ognio we. 

Znacz na więk szość or ga ni zu ją cych się stra -

ży otrzy ma ła i otrzy mu je w spad ku pra sta re si -

kaw ki mu ze al nych ty pów, daw no znaj du ją ce się

w sta nie do brze za słu żo ne go spo czyn ku w urzę -

dach gmin nych i ma gi strac kich. 

Bar dzo wie le no wo po wsta ją cych stra ży, nie

ma jąc do ko go się zwró cić o fa cho wą po ra dę,

na by wa naj czę ściej na rzę dzia za du że, za cięż -

kie i dro gie, kie ru jąc się nie fa cho wą i czę sto wa -

dli wą po ra dą sprze daw ców, w któ rych in te re sie

le ży sprze daż więk -

szych i droż szych wy ro -

bów. 

Jed nost ki, nie raz nic

po za sprze da żą na rzę dzi

nie ma ją ce z po żar nic -

twem wspól ne go, opra -

co wa ły w ga bi ne tach

swych róż ne go ro dza ju

pro jek ty na rzę dzi, nie

li cząc się wca le z po -

trze ba mi stra ży, co te raz

szko dli wie się od bi ja

na roz wo ju stra ży, pa -

ra li żu jąc spraw ność za -

stę pów na po ża rach,

opóź nia jąc ich przy by -

cie do ognia i znie-

chę ca jąc człon ków

do służ by przy tych 

nie udol nych i nie prak -

tycz nych ma szy nach.

Ta kie mi są si kaw ki, za -

mo co wa ne na sta łe

do dwu ko ło we go wo zu z dy sz lem dla ko ni, wo -

zy ar mat niej kon struk cji, kil ku dzie się cio pu do -

we dra bi ny i t. p. po ro nio ne po my sły. 

Do bór i kom ple to wa nie ta bo ru zwy kle od by -

wa się nie sys te ma tycz nie, lecz do ryw czo, bez

od po wied nio opra co wa ne go pla nu. 

No wo ob ra ny za rząd, no wy na czel nik czę sto

kry tycz nie uspo so bie ni są do swych po przed ni -

ków i spra wia ją we dług swe go „wi dzi mi się” na -

rzę dzia czę sto wręcz nie raz od mien ne i róż nią ce

się bu do wą i ka li brem od ist nie ją cych. Je den

z na czel ni ków jest za ma łe mi si kaw ka mi, dru gi

znów za du że mi. Ten dą ży do ta bo ru cięż kie -

go – do pa kow nych wo zów, nie li cząc się nie raz

z do sta wą ko ni, dru gi znów wpa da w osta tecz -

ność, zmniej sza jąc ilość wo zów i be czek ze

szko dą nie raz dla bo jo wej go to wo ści stra ży. 

Czę sto się nam zda rza ło spo ty kać przy re mi -

zach stra żac kich dra bi ny i wo zy swo istej kon -

struk cji, gni ją ce nie raz na dwo rze, bo oka za ły

się za cięż kie i nie moż li we do uru cho mie nia. 

Wi dzie li śmy w jed nej stra ży za miast dra bi -

ny spe cjal nie za mó wio ne scho dy dę bo we sze ro -

kie, w wy god nych stop niach, wa żą ce ze

30 pu dów! Kosz to wa ły one oko ło 80 rb. I się ga -

ły tyl ko do da chu przy ziem ne go bu dyn ku. 

A w wie lu oko li cach to por ni cy zmu sze ni są

dźwi gać 5-fun to we to po ry lub li ny ca lo wej gru -

bo ści!

Nie od po wied ni do wa run ków miej sco wych

i nie kom plet ny ta bor, za cięż kie, nie zgrab ne

i trud ne do ob słu gi na rzę dzia znie chę ca ją co wpły -

wa ją na człon ków stra ży. Za póź ne przy go to wa -

nie do ognia, brak czę sto przy ak cji ra tun ko wej

naj nie zbęd niej szych na rzę dzi – pa ra li żu ją spraw -

ność stra ży. Ogół miesz kań ców się znie chę ca

do in sty tu cji, skład ki co raz ską piej na pły wa ją. 

Spraw ność stra ży nie tyl ko za le ży od sta nu

ta bo ru, ale i od kie run ku i umie jęt no ści pro wa -

dze nia ćwi czeń.

W bar dzo wie lu in sty tu cjach te ćwi cze nia re -

du ku ją się do ćwi czeń rzę do wych, zwro tów

i mar szów; ta jed no staj ność na wet w naj go ręt -

szych stra ża kach mo że wkoń cu ostu dzić za pał. 

W nie któ rych stra żach na czel ni cy, nie obe -

zna ni fa cho wo, stwa rza ją róż ne go ro dza ju eg -

zer cy cje i ru chy przy na rzę dziach, czę sto

zby tecz ne i bez ce lo we. Trud no się i dzi wić te -

mu: bo skąd wo bec od osob nie nia stra ży, bra ku

do ostat nich cza sów wszel kiej pra wie łącz no ści,

bez od po wied nich in struk cji i pod ręcz ni ków,

mo gli kie row ni cy czer pać wska zów ki fa cho we? 

Nie umie jęt nie pro wa dzo ne a nie raz do ryw -

czo, nie sys te ma tycz nie urzą dza ne ćwi cze nia

ujem nie wpły wa ją na wy ro bie nie ochot ni ków,

osła bia jąc du cha kar no ści, spro wa dza jąc pe wien

za męt, a na wet za nik obo wiąz ko wo ści i ter mi -

no wo ści, tych naj waż niej szych czyn ni ków, pod -

staw każ dej or ga ni za cji, tem bar dziej stra żac kiej. 

Środ ki ma ter jal ne znacz nej więk szo ści to wa -

rzystw stra ży ognio wych są w opła ka nym sta -

nie. 

Nie wie le stra ży na szych, i tyl ko po mia stach

więk szych gu bern jal nych lub fa brycz nych

(Łódź, Czę sto cho wa, Wło cła wek), mo że wy ka -

zać w swym bu dże cie, w ru bry ce sta łych do cho -

dów, za sił ki po waż ne ze stro ny miast.

Z wy jąt kiem tych mo że kil ku na stu in sty tu cji

resz ta stra ży ży je anor mal nie, czer piąc do cho dy

z ofiar no ści pu blicz nej, urzą dza jąc, na wzór to -

wa rzystw do bro czyn no ści, kon cer ty, przed sta -

wie nia ama tor skie, lo te rie fan to we i t. d. I mu szą

te go środ ka się imać, nie ma jąc in nych do cho -

dów. 

Skład ki bo wiem człon kow skie zwy kle za wo -

dzą. Nie wiel ki pro cent tak zw. czyn nych człon -

ków „ofia ro daw ców” opła ca re gu lar nie swe

skład ki. Więk szość wszak że tych pro tek to rów,

szcze gól nie w mniej szych mia stecz kach i osa dach,

dzię ki róż nym i nie raz wprost bła hym po wo dom,
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Przy oka zji ju bi le -
uszu 105-le cia uka zy -
wa nia się „Prze glą du
Po żar ni cze go” i 25-le -
cia po wsta nia Pań -
stwo wej Stra ży
Po żar nej wra ca my
do ko rze ni. Przy po mi -
na my waż ne i cie ka we
ar ty ku ły opu bli ko wa -
ne na ła mach PP. Za -
czy na my od ma ni fe stu
pro gra mo we go na sze -
go cza so pi sma, bę dą -
ce go jed no cze śnie
dia gno zą sta nu ów -
cze sne go po żar nic -
twa, pió ra Jó ze fa
Tu lisz kow skie go.
Przy ta cza my w ca ło ści
ten waż ny i – co cie ka -
we – wciąż ak tu al ny
ar ty kuł, za cho wu jąc
przy tym ory gi nal ną
pi sow nię. 

Ja kiem byç win no 
pi smo fa cho we stra ̋ ac kie?

JÓ ZEF TU LISZ KOW SKI

Aby odpowiedzieć na to, musimy rzucić krytycznem okiem na stan
naszych organizacji strażackich, na ich wyposażenie, na skład

taboru, na sprawność i wyćwiczenie oddziałów, na wyrobienie
fachowe kierowników i na środki materialne instytucji. 
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nie po czu wa się cał kiem do wy peł nia nia naj prost -

szych, naj mniej na wet uciąż li wych obo wiąz ków. 

Naj mniej szy po wód, ma łej wa gi nie po ro zu -

mie nie wy star czy dla ta kiej ob ra żo nej po wa gi

ma ło mia stecz ko wej do wy kre śle nia się z li sty

człon ków, do te go, że za prze sta nie za si lać szczu -

płą ka sę to wa rzy stwa. 

Do ujem nych i trud nych wa run ków na szych

stra ży po żar nych na le ży brak ko ni i trud ność do -

sta nia ich, szcze gól nie pod czas po ża rów. 

Wie le jesz cze, bar dzo wie le jest stron, ujem -

nie wpły wa ją cych na czyn ność stra ży, pa ra li żu -

ją cych naj więk szą ener gię i naj lep sze chę ci

człon ków i kie row ni ków. 

Pod no sze nie i na le ży te oświe tle nie tych kwe -

stji win no wziąć na sie bie fa cho we pi smo, po -

świę co ne stra żom po żar nym. 

W za da niach ta kie go pi sma le żeć po win -

na nie tyl ko kry ty ka, nie tyl ko wy szu ki wa nie

tych wszyst kich wad i ułom no ści oraz sła bych

stron na sze go po żar nic twa w Kra ju, ale

i wszech stron ne ba da nie przy czyn i po wo dów,

ja kie się skła da ją na wy wo ła nie te go lub in ne go

ujem ne go zja wi ska, po da wa nie spo so bów usu -

wa nia nie po żą da nych ob ja wów, przed sta wia nie

pla nu na pra wy sto sun ków, ulep szeń fa cho wych,

udzie la nie rad i wska zó wek tech nicz nych, przy -

ta cza nie do dat nich przy kła dów z ży cia na szych

stra ży oraz ob ja wów god nych na śla do wa nia. 

Pi smo stra żac kie po win no być łącz ni kiem,

ze spa la ją cym wszyst kie na sze or ga ni za cje stra -

żac kie, nieść im po moc i ra dę w po trze bie i dą -

żyć do te go dro gą, ja ką jej pro gram przy ję ty

w za ło że niu wska zu je. 

Pro gram ta ki, w krót kich za ry sach skre ślo ny,

wi nien być na stę pu ją cy:

1. Śle dze nie po stę pu tech ni ki i tak ty ki po żar -

nej za gra ni cą i w kra ju i po da wa nie wszyst kie -

go, co jest god ne uwa gi, w od po wied nim

oświe tle niu i w moż li wem za sto so wa niu do po -

trzeb na szych or ga ni za cji. 

2. Wy ja śnie nia no wych roz po rzą dzeń, nada nia

przy wi le jów i sto sun ku wałdz do or ga ni za cji

stra żac kich, wy cią gi z roz po rzą dzeń ra dy Ces.

Tow. Stra ży Ognio wych, w za sto so wa niu do na -

szych stra ży, uchwał ko mi sji prze ciw po ża ro wej,

nie daw no ufor mo wa nej w izbie pań stwo wej,

ma ją cych dla na sze go Kra ju zna cze nie. 

3. Opra co wa nie kil ku ty pów naj od po wied niej -

szych do na szych wa run ków ta bo rów stra żac -

kich dla miast więk szych i mniej szych, dla osad

i wsi, z mo dy fi ka cja mi i zmia na mi, sto sow nie

do róż nych wa run ków miej sco wych, jak sta nu

dróg, ilo ści zbior ni ków wo dy i t. p.

4. Kry ty ka ra cjo nal na ist nie ją cych róż nych ro -

dza jów na rzę dzi ognio wych i wska zy wa nie naj -

prak tycz niej szych i naj lep szych przy rzą dów dla

na szych wa run ków. Po da wa nie ry sun ków tech -

nicz nych, we dług któ rych stra że sa me mo gły by

u sie bie wy ko ny wać nie któ re na rzę dzia. 

5. Udzie la nie prak tycz nych rad i wska zó wek

co do pie lę gno wa nia na rzę dzi ta bo ru i na pra wy

uszko dzeń.

6. Uła twia nie w spo rzą dza niu pla nów

i kosz to ry sów róż nych ro dza jów za bu do -

wań stra żac kich, jak re mi zy, szo py, sa li

do ćwi czeń i przed sta wień, wspi nal ni

i gim na sty ki, oraz po da wa nie nor mal -

nych ty pów tych bu dyn ków z od po -

wied nie mi wy ja śnie nia mi. 

7. Po da wa nie sche ma tów ćwi -

czeń stra żac kich rzę do wych i z na -

rzę dzia mi, ze wska za niem szcze gó ło wem

usta wia nia się przy nich człon ków z ry sun ka mi

i pla ni ka mi; po da wa nie ćwi czeń zbio ro wych

jed ne go kor pu su i kil ku stra ży z kon ny mi i pie -

szy mi ta bo ra mi.

8. Wy da wa nie ta blic ćwi czeń gim na stycz nych

zbio ro wych i po je dyń czych, ja ko po trzeb nych

i nie zbęd nych do ćwi czeń spe cjal nie stra żac kich,

wska za nych w po wyż szym punk cie. 

9. Na uka o sy gna li za cji elek trycz nej, aku stycz -

nej (dzwon ki, trąb ki, gwiz daw ki) oraz optycz -

nej (ge sty ku la cja, sy gna ły cho rą gwia mi

i la tar nia mi) i t. p.

10. Tak ty ka po żar na: ga sze nie róż ne go ro dza ju

po ża rów, Ak cja stra ży, Ra tow nic two, Za da nia

tak tycz ne i ich roz wią za nie.

11. Naj now sze me to dy i spo so by ga sze nia ognia

za po mo cą no wych che mi kal ji i przy rzą dów.

12. Po da wa nie spo so bów i prak tycz nych rad,

wzię tych z ży cia nie któ rych na szych stra ży,

w spra wach do star cza nia ko ni, spe cjal nych za -

rzą dzeń za pew nia ją cych po moc lud no ści i t. p.

13. Udzie la nie rad, ty czą cych się zdo by wa nia

środ ków pie nięż nych dla stra ży, wy naj dy wa nia

róż nych źró deł do cho do wo ści. 

Tech ni ka urzą dza nia igrzysk i za baw lu do wych

i róż ne go ro dza ju wi do wisk i lo ter ji fan to wych,

za pew nia ją cych in sty tu cjom stra żac kim sta łe

do cho dy.

14. Wpro wa dze nie dzia łu za py tań i od po wie dzi

dla wszyst kich pre nu me ra to rów, in te re su ją cych

się róż ne go ro dza ju spra wa mi, z po żar nic twem

ści śle lub bez po śred nio zwią za ne mi.

15. Otwo rze nie łam pi sma dla fa cho wej, ra cjo -

nal nej, nie kie ro wa nej złą wo lą lub oso bi sty mi

wi do ka mi, po le mi ki w spra wach tech nicz nych

i tak tycz nych po żar nic twa.

16. Wy świe tla nie sto sun ków wza jem nych To -

wa rzystw Stra ży Ognio wych, po mo cy fa cho wej

i tech nicz nej jed nych stra ży dla in nych. Szcze -

gó ło we ob my śle nie pla nów zjaz dów wspól nych,

ćwi czeń, kon kur sów stra żac kich. Spra woz da nie

szcze gó ło we z tych ob ja wów zbio ro we go ży cia

na szych stra ży, jed no cze śnie szcze gó ło we wy -

ni ki kon kur sów, dru ko wa nie pro to kó łów waż -

niej szych zjaz dów.

17. Opi sy po ża rów, w ga sze niu któ rych stra że

uczest ni czy ły, z do kład nem po da niem ca ło -

kształ tu ak cji ra tun ko wej, z za łą cze niem pla ni -

ków od ręcz nych za bu do wań, z ozna cze niem

sta no wisk na rzę dzi i od dzia łów, kie run ku wia -

tru, zbior ni ków wo dy i t. p.

18. Spra woz da nie z dzia łal no ści stra ży ognio -

wych, z uwzględ nie niem, o ile moż na hi sto rii

roz wo ju, z opi sem wię cej szcze gó ło wem wy -

ekwi po wa nia i uzbro je nia stra ży, z po da niem

szcze gó ło wem ak cji i udzia łu stra ży w ga sze niu

więk szych po ża rów.

19. Krót kie opi sy więk szych uro czy sto ści i ju bi -

le uszów, bez zbyt nie go roz wo dze nia się o ca łem

prze bie gu ob cho dów, a szcze gól nie bez przy ta -

cza nia sza blo no wych nie raz mów i to a stów.

20. Wpro wa dze nie dzia łu be le try sty ki: utwo rów

na sce nę, no wel, ob raz ków, pie śni i wier szy z tak

ma ło do tych czas wy zy ska ne go a wdzięcz ne go

te ma tu z ży cia stra żac kie go.

Wie le jesz cze róż nych spraw, nasz ogół stra -

żac ki ob cho dzą cych, win no zna leźć swe miej -

sce i od po wied nie oświe tle nie w ta kiem pi śmie.

Win no ono wy so ko nieść po chod nię oświa -

ty, na ce cho wa ne god no ścią stra żac ką, li tyl ko 

in te re som dru żyn po żar nych słu żyć, krzep ko

dzier żąc w pra wi cy sztan dar z wy pi sa nem na -

szem ha słem „Je den za wszyst kich, wszy scy

za jed ne go”. 

in˝. Jó zef Tu lisz kow ski był jed nym z za ło -
˝y cie li „Prze glà du Po ̋ ar ni cze go, człon kiem

ko mi te tu re dak cyj ne go 
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Pierw sze wy da nie „Prze glà du Po ̋ ar ni cze go” uka -
za ło si´ 15 grud nia 1912 r. Bo le sław Cho micz, je -
den z za ło ̋ y cie li cza so pi sma, zo stał je go
re dak to rem na czel nym.



pierw szej fa zie noc nej ak cji stra ża cy wy ko rzy sty wa li na tu -

ral ne światło po ża ru i łu ny, jed nak że z chwi lą ga śnię cia

ognia za pa da ła ciem ność. Do oświe tla nia miej sca dzia łań

sto so wa no więc po chod nie. Ozna cza no ni mi m.in. po ste ru nek do wód cy.

Po chod nię dzier żył trę bacz (w dzień uży wał fla gi). Po chod nia mi, a po tem

la tar nia mi w róż nych ko lo rach zna ko wa no sta no wi ska wo zów kon -

nych – to uła twia ło stra ża kom orien ta cję: uda jąc się po na rzę dzia, na tych -

miast od naj dy wa li po jazd swo je go od dzia łu. Po chod nia mi zna ko wa no

tak że punkt czer pa nia wo dy i mon to wa no je w bocz nych uchwy tach na si -

kaw kach po wo zo wych – naj czę ściej by ły to po chod nie wa ha dło we (patrz

fot. na s. 51). 

Lam py sztaj ger skie i do ro˝ kar skie
Pod czas noc nych po ża rów za cho dzi ła ko niecz ność prze do sta wa nia się

do za ciem nio nych i za dy mio nych po miesz czeń. Do bez po śred niej wal ki

z ogniem stra ża cy  to por ni cy sto so wa li lam py świe co we. Skła da ły się one

z po dłuż ne go bla sza ne go pu deł ka, w środ ku któ re go mo co wa no świe cę.

Cha rak te ry stycz nym ele men tem był uchwyt u szczy tu lam py. W hi sto -

rycz nych ka ta lo gach pol skich pro du cen tów fi gu ro wa ły one pod na zwą

„lamp sztaj ger skich”.

No cą sto so wa no w po wo zach kon nych la tar nie do roż kar skie. By ły one

z re gu ły nie co więk sze od lamp sztaj ger skich. Mo co wa no je z przo du,

na tzw. koź le (przy sie dzi sku woź ni cy), za wsze dwie. La tar nia do roż kar -

ska mia ła me ta lo wą obu do wę w kształ cie pro sto pa dło ścia nu. W środ ku

umiesz cza no świe cę, mo co wa ną od do łu do obu do wy la tar ni. W rur ce

pod świe cą znaj do wa ła się spe cjal na sprę ży na, któ ra wy py cha ła świe cę

do gó ry w mia rę spa la nia się wo sku. W te go ty pu lam pach umiesz cza no

za świe cą od bły śnik, naj czę ściej mie dzia ny lub sre brzo ny, któ ry wzmac -

niał stru mień świa tła. W gór nej czę ści la tar ni do roż kar skiej mon to wa no

ażu ro wą kon struk cję umoż li wia ją cą prze pływ po wie trza i od pro wa dze nie

spa lin. 

Lam py naf to we
Prze ło mo wym wy da rze niem w hi sto rii oświe tle nia by ło wy na le zie nie

lam py naf to wej przez Igna ce go Łu ka sie wi cza w 1853 r. A po nie waż nie pra -

co wał on już nad jej udo sko na le niem, po wsta ły mo dy fi ka cje je go wy na laz -

ku. Lam py te oka za ły się pro ste i ta nie w eks plo ata cji. W zbio rach CMP

znaj du je się lam pa naf to wa fir my Świa to wid z Mysz ko wa ko ło Czę sto cho -

wy. Ma u do łu zbior nik na naf tę z gru bej bla chy. Na zbior nik na ło żo ny jest

ciem no czer wo ny klosz. Na szkle za miesz czo no ob szer ną sy gna tu rę fir my.

Ko lor klo sza wska zu je na za sto so -

wa nie jej do ozna cze nia ty łu po jaz -

du stra żac kie go, stąd wzię ło się

po wie dze nie „czer wo na la tar nia”.

Lam pa na le ża ła do wy po sa że nia

OSP Chrusz czo bród (ko ło Za wier -

cia). W 1980 r. jed nost ka prze ka -

za ła ją do mu zeum. W ka ta lo gu

Świa to wi da fi gu ro wa ła ja ko lam -

pa sta jen na.

Stra ̋ac kie po go to wia
noc ne
Lam py zna la zły sze ro kie za -

sto so wa nie w ko lej nic twie. Uży -

wa no ich do sy gna li za cji na

se ma fo rach, zwrot ni cach, pe ro -

nach i w bu dyn kach sta cyj nych.

Lam py te go ty pu mia ły w wy po -

sa że niu ko le jo we stra że po żar ne

oraz stra żac kie po go to wia noc ne,

for mo wa ne z człon ków stra ży 

ko le jo wych. Stra ża cy  ko le ja rze

uży wa li lamp tak że pod czas pro -
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Si ła Êwia tłaDA RIUSZ FA LEC KI

Na przykładzie lamp ze zbiorów CMP prześledzić można historię
specjalistycznego oświetlenia w strażach pożarnych. Placówka ma kilkanaście

takich przekrojowych muzealiów, większość z nich wyeksponowano.

Od le wej: lam pa naf to wa fir my Âwia to wid, lam pa z sy gna tu rà PKP, lam pa kar bi do wa z du ̋ ym klo szem, lam pa kar bi do -
wa z na pi sem LOPP, lam pa Da vy’ego
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wa dzo nych no cą kon tro li w ko le jo wych ma ga zy nach z ma te ria ła mi ła two -

pal ny mi, skła do wi skach wę gla oraz warsz ta tach przy pa ro wo zow niach,

gdzie znaj do wa ły się ła two pal ne sma ro wi dła. 

Lam py kar bi do we
W stra żach po żar nych uży wa no tak że lamp kar bi do wych. Stru mień

świa tła po wsta wał na sku tek prze do sta nia się kro pel wo dy do kar bi du. Re -

ak cja che micz na wy twa rza ła ace ty len, któ ry prze do sta wał się rur ką do pal -

ni ka. Efek tow ny eg zem plarz ze zbio rów CMP, po zy ska ny w 1997 r.,

wy pro du ko wa no w Niem czech. Lam pa ma ob szer ny klosz po ma lo wa ny

na czer wo no. Cie ka wym eks po na tem w CMP jest lam pa kar bi do wa wy -

twór ni St. Su li kow skie go, któ ra po wsta ła pod ko niec XIX w. w pod kra -

kow skich Dęb ni kach. Na lam pie wid nie je na pis „L.O.P.P.” (Li ga Obro ny

Prze ciw lot ni czej i Prze ciw ga zo wej). Eks po nat do ku men tu je współ pra cę

stra ży po żar nych z Li gą. W 1934 r. we szła w ży cie usta wa o obro nie prze -

ciw lot ni czej i prze ciw ga zo wej. Za rząd Głów ny Związ ku Stra ży Po żar nych

RP wy da wał w po ro zu mie niu z Li gą i Mi ni ster stwem Spraw Woj sko wych

roz po rzą dze nia re gu lu ją ce spo so by ochro ny prze ciw po ża ro wej w obiek -

tach miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej. Szcze gól ną uwa gę przy wią -

zy wa no do po ża rów stry chów. Ak cja ra tow ni cza pro wa dzo na przy

wy łą czo nej elek trycz no ści na pod da szach wy ma ga ła uży cia lamp.

Lam py Da vy’ego
W ak cjach pro wa dzo nych w chod ni kach ko pal nia nych i piw ni cach

stra ża cy -ra tow ni cy uży wa li lamp Da vy’ego. An giel ski wy na la zek z po -

cząt ku XIX w. skła dał się ze zbior nicz ka na ben zy nę i za nu rzo ne go w nim

kno ta. Pło mień pa lił się w prze strze ni osło nię tej siat ką o cien kich oczkach.

Je że li w miej scu zda rze nia znaj do wa ły się ga zy pal ne (np. me tan), pło -

mień lam py wy dłu żał się i przy bie rał nie bie ską bar wę. W zbio rach CMP

znaj du ją się dwie te go ty pu lam py, wy pro du ko wa ne po II woj nie świa to -

wej przez fir mę Elek tro me tal z Cie szy na. Hi sto rię lamp stra żac kich za -

my ka ją la tar ki elek trycz ne za si la ne aku mu la to rem, po tem ba te rią.

Kie szon ko wy roz miar i si ła świa tła za pew nia ły sku tecz ne dzia ła nie ra tow -

ni ków. 

Da riusz Fa lec ki jest na czel ni kiem Wy dzia łu 
Na uko wo -OÊwia to we go w Cen tral nym Mu zeum Po ̋ ar nic twa 

    Li te ra tu ra
[1] J.W. Ho łu biec, Pol skie lam py i świecz ni ki, Wro cław 1990.
[2] J. Tu lisz kow ski, Obro na przed po ża ra mi, War sza wa 1927.
[3] J. Tu lisz kow ski, Tak ty ka po żar na, War sza wa 1929.
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Uro czy stość Ofia ro wa nia Pań skie go tra -
dy cyj nie za my ka czas Bo że go Na ro dze nia,
wpro wa dza jąc nas w prze strzeń re flek sji
o mi sji Bo ga -Czło wie ka, któ ry przy szedł
na świat w Be tle jem w okre ślo nym ce -
lu – zba wie nia każ de go czło wie ka, bez wy -

jąt ku. Na prze strze ni wie ków uro czy stość ta zmie nia ła na zwę
i cha rak ter, za cho wu jąc jed nak sil ny wy miar ma ryj ny. Kie dyś li tur gia
te go dnia mó wi ła przede wszyst kim o Oczysz cze niu Ma ryi. W kon tek -
ście speł nia nia obo wiąz ku pra wa, któ re Mat ki Zba wi cie la, ja ko wol nej
od grze chu pier wo rod ne go, wła ści wie nie obo wią zy wa ło, wska zy wa no
na po trze bę wy zwo le nia się każ de go czło wie ka z dzie dzic twa grze chu
Ewy i Ada ma oraz zwró ce nia się ku świa tłu ła ski Bo żej. Dziś 2 lu te go
ak cen tu je się w pierw szym rzę dzie oso bę Je zu sa Chry stu sa. Jest je dy -
ną „świa tło ścią świa ta” i „świa tłem na oświe ce nie po gan”, jak na -
zwał go sta rzec Sy me on. Nie wol no przy tym za po mi nać, że re flek sja
nad ofia ro wa niem Je zu sa ma tak że wy miar głę bo ko dra ma tycz ny, gdyż
mia ło ono przy go to wać Ma ry ję na mę kę Je dy ne go Sy na.

War to rów nież wspo mnieć, że w Ko ście le wschod nim ten dzień
wciąż ob cho dzi się ja ko Świę to Spo tka nia. Pod kre śla się, że pod czas
ak tu ofia ro wa nia Je zu sa w świą ty ni zo ba czy li Go lu dzie, któ rzy tak bar -
dzo pra gnę li spo tkać Zba wi cie la, że po świę ci li tej chwi li ca łe nie mal
ży cie. Sta rzec Sy me on i pro ro ki ni An na re pre zen tu ją wszyst kich lu dzi
cze ka ją cych z głę bo ką wia rą na naj waż niej sze w ży ciu spo tka nie z Me -
sja szem. Ten tyl ko, kto trwa, kto cze ka tak jak oni w świą ty ni Pa na, mo -
że przy jąć Bo ga do swe go ser ca, przy jąć Je zu sa Chry stu sa, przy jąć
Je go świa tło. An na i Sy me on przy po mi na ją nam o tym, że tyl ko peł ne
po słu szeń stwo wo bec Bo żej wo li, bez wzglę du na oko licz no ści ży cia,
da je praw dzi wą ra dość i po zwa la do cze kać się speł nie nia na dziei. Nie
tej na szej, ludz kiej, czę sto wręcz ego istycz nej, ale tej, któ rą wią że z każ -
dym z nas sam Bóg. 

Nie wol no za po mi nać o tym, że od 1997 r. w tym dniu Ko ściół po -
wszech ny ob cho dzi tak że usta no wio ny przez św. Ja na Paw ła II Dzień
Ży cia Kon se kro wa ne go. Ma on przede wszyst kim przy po mi nać, że sio -
stry i bra cia za kon ni, po dob nie jak Je zus w je ro zo lim skiej świą ty ni,
ofia ro wu ją swo je ży cie wy łącz nej służ bie Bo gu. Dzię kuj my Bo gu za ich
po słu gę, któ rej owo ce nie za wsze do strze ga my i do ce nia my. 

Świe ca, któ rą za pa la my te go dnia pod czas mszy św., to już nie tyl -
ko sym bol Je zu sa Chry stu sa. Za pa lo na świe ca to chrze ści ja nin pło ną -
cy Je zu so wym świa tłem, czło wiek, któ ry świe ci ca łym pięk nem i do brem
swo je go ży cia w świe cie, w któ rym nie brak wie lu oznak zła, mro ku
grze chu i mię dzy ludz kiej nie na wi ści, obo jęt no ści re li gij nej. Ma my się
sta wać ta ki mi wła śnie, moc ny mi swym bla skiem la tar nia mi wia ry.
W prze strze ni ży cia ro dzin ne go, spo łecz ne go czy też peł nio nej służ by
nie zbęd ni są lu dzie pło ną cy świa tłem Je zu sa Chry stu sa. Po trzeb ny jest
każ dy, kto przy zna je się do Je zu sa, kto spo tkał Go tak jak Ma ry ja, 
sta rzec Sy me on czy pro ro ki ni An na. 

 SŁUŻBA I WIARA

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Święto
Ofiarowania
Pańskiego

Ko lek cja dzie wi´t na sto wiecz nych po chod ni, zbio ry CMP 
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ięk ne kra jo bra zy miej sco wo ści Black -

po ol Sands w po łu dnio wo -za chod niej

An glii sta ły się sce ne rią trud nych dwu -

dnio wych zma gań. Uczest ni czy ło w nich 168

sze ścio oso bo wych dru żyn, łącz nie 1008 za wod -

ni ków, m.in. ze Szwe cji, Wa lii, Nor we gii, Ho -

lan dii. Pol skę re pre zen to wa ły dwa ze spo ły:

nasz – łódz ki oraz wro cław ski, star tu ją cy po raz

pierw szy. Dwa la ta te mu w koń co wej kla sy fi ka -

cji upla so wa li śmy się na 34. miej scu, rok później

za ję li śmy czwar te. Te raz się gnę li śmy po ty tuł

mi strzow ski. Na nasz suk ces zło żył się ca ło rocz -

ny in dy wi du al ny tre ning każ de go człon ka dru -

ży ny, ale tak że zgra nie ca łe go ze spo łu

i za sto so wa nie prze my śla nej stra te gii pod czas

wy ko ny wa nia ko lej nych za dań. Wie dzie li śmy,

że je dzie my wal czyć o zwy cię stwo. 

Mor der czy wy si łek
Pierw szy dzień za wo dów był nie zwy kle in -

ten syw ny. Mie li śmy do wy ko na nia czte ry za da -

nia (wor ko uty), pierw sze z nich w kil ku

od sło nach. Za czę li śmy od gru po we go bie gu

z drew nia nym ba lem (45 kg) po pla ży, do po ko -

na nia był ki lo metr. Po tem cze kał nas czte -

ro ki lo me tro wy bieg po le si stym te re nie o zróż -

ni co wa nym ukształ to wa niu po wierzch ni. Jed ną

z prze szkód był zbior nik wod ny, któ ry moż -

na by ło obiec lub prze pły nąć. Na oso by któ re

po ko na ły tę prze szko dę, cze ka ły już wor ki z pia -

skiem. Przed ko lej nym za da niem od po czy wa li -

śmy za le d wie 5 mi n. Póź niej mu sie li śmy

prze nieść wor ki naj szyb ciej jak to moż li we

na od le głość ok. 20 m, wrzu cić do jed ne go wiel -

kie go wor ka i wró cić po na stęp ne. Wi sien ką

na tor cie w tej kon ku ren cji by ło prze no sze nie

wła śnie te go wiel kie go wor ka (wa żył 360 kg),

za wie szo ne go na dwóch drew nia nych ba lach,

któ re nie śli śmy na bar kach. 

W dru gim za da niu każ dy za wod nik mu siał

przejść po rów no waż ni, a na stęp nie ca ła dru ży -

na wy ko ny wa ła 30 syn chro nicz nych przy sia dów

z pla sti ko wym słu pem wy peł nio nym 70 l wo dy.

Waż ne by ło od po wied nie wy wa że nie cię ża ru

oraz wy ko ny wa nie przy sia dów w rów nym tem -

pie, tak by bel ka znaj do wa ła się ca ły czas na tej

sa mej wy so ko ści. Te go dnia cze ka ło nas jesz cze

wspi na nie się po li nie w trzech run dach

(po 21, 15 i 9 po wtó rzeń). Mię dzy ko lej ny mi

run da mi każ da dru ży na mu sia ła wspól nie prze -

rzu cać nad gło wą krót kie drew nia ne ba le po łą -

czo ne li ną i ro bić z ni mi przy sia dy. Wor ko ut

za czy nał się i koń czył wy kro ka mi z ba la mi

na ra mie niu. 

Po każ dej z kon ku ren cji ogła sza no ran king

dru żyn. Pierw sze go dnia za wo dów by li śmy

na pią tym miej scu. Naj trud niej sze oka za ły się

dla nas syn chro nicz ne przy sia dy ze słu pem wy -

peł nio nym wo dą. W ta kim za da niu lek kie unie -

sie nie ra mion z jed nej stro ny po wo du je, że wo da

spły wa do dru gie go koń ca i ca ły cię żar ob cią ża

jed ne go za wod ni ka. 

Na ko lej ny dzień or ga ni za to rzy za pla no wa li

po cząt ko wo trzy kon ku ren cje, w któ rych mie li

wziąć udział wszy scy uczest ni cy Tri bal Clash,

bez wzglę du na wy ni ki. Z uwa gi na zmie nia ją -

ce się wa run ki po go do we z jed nej z nich osta -

tecz nie zre zy gno wa no, choć… uję to ją

w za da niu fi na ło wym. By ło to wy pły nię cie

w mo rze na de sce z wio sła mi i wy ko na nie ma -

new rów mię dzy bo ja mi.

Za nim jed nak do tar li śmy do fi na łu, mu sie li -

śmy wy ko nać jesz cze dwa za da nia. Każ dy za -

wod nik miał prze pły nąć oko ło 100 m, a w tym

cza sie je go dru ży na trzy ma ła w gó rze opo nę.

Na stęp nie za wod nik, któ ry prze pły nął dy stans,

wy ko ny wał pod cią gnię cie na opo nie (mu sc le up

on rings), w tym cza sie ko lej ny biegł pły nąć,

a resz ta skła du trzy ma ła opo nę nad gło wą. 

Li czy ła się licz ba prze pły nięć i pod cią gnięć wy -

ko na nych w cza sie 12 min. 

Nie ste ty, or ga ni za to rzy przed roz po czę ciem

tej kon ku ren cji nie pre cy zyj nie okre śli li wy ma -

ga nia. Są dzi li śmy, że od po cząt ku za da nia opo -
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DA WID GAZ DEC KI W zeszłym roku wraz ze swoją drużyną – Adamed Team
Poland mogłem już po raz trzeci sprawdzić kondycję w Tribal

Clash – największych outdoorowych zawodach crossfitowych
w Europie. Przywieźliśmy z nich zwycięstwo.

Tri bal Clash 2016
P



ny nie moż na pod trzy my wać na ra mio nach,

przez co nasz wy si łek był du żo więk szy. Przy -

zna jąc się do błę du, po zwo li li wszyst kim dru ży -

nom z pierw sze go rzu tu wy ko nać jesz cze raz to

za da nie i dzię ki te mu osią gnę li śmy lep szy wy -

nik, choć wy ko na li śmy o je den wor ko ut wię cej.

W ko lej nym za da niu dru ży na mu sia ła wy my -

kiem lub pod cią gnię ciem po ko nać drew nia ne

ba le, na wy so ko ści po nad 2 m, a na stęp nie prze -

rzu cać przez bark za sie bie ka mien ne ku le o róż -

nej wa dze (od 35 do 75 kg).

Fi nał zma gaƒ
Dwa dzie ścia naj lep szych dru żyn prze szło

do pół fi na łu. My star to wa li śmy z czwar te go

miej sca. Za da nie po le ga ło na prze cią ga niu li ny

przez dwie dru ży ny, pa ry łą czo no we dług sche -

ma tu: pierw sze miej sce – dwu dzie ste miej sce,

dru gie miej sce – dzie więt na ste miej sce itd. W tej

kon ku ren cji du że zna cze nie mia ła nie tyl ko si ła,

lecz tak że prze my śla ne usta wie nie za wod ni ków,

od po wied nia tak ty ka i rytm cią gnię cia li ny. 

Wy gra na po zwo li ła na szej dru ży nie wejść do fi -

na ło wej dzie siąt ki.

Wresz cie na de szła chwi la de cy du ją ce go star -

cia o Ma skę Tri bal Clash. Fi na li ści mie li do wy -

ko na nia kil ka trud nych za dań, wśród któ rych

po ja wi ły się no wo ści, ale by ły też ćwi cze nia

zna ne z wcze śniej szych kon ku ren cji. Po przed -

sta wie niu wy tycz nych do sta li śmy 5 min

na omó wie nie tak ty ki, a na stęp nie ru szy li śmy

do wy ści gu po zwy cię stwo. 

W pierw szym epi zo dzie po szcze gól ne dru -

ży ny mia ły po dzie lić się na trzy pa ry, któ re

two rzy ły ludz kie tacz ki – jed na oso ba po ru sza -

ła się na rę kach, a dru ga szła za nią, trzy ma jąc

ją za no gi.

Po szyb kim sprin cie wszy scy bie gli po de -

ski z wio sła mi, któ re mia ły być ich środ ka mi

trans por tu pod czas „go ni twy mor skiej”. Za -

wod ni cy mie li wy ko nać na mo rzu sla lom mię -

dzy bo ja mi. To by ła ba ta lia o każ dą se kun dę

i jak naj lep szą po zy cję na wo dzie. Pod czas ma -

new ro wa nia przy ko lej nych bo jach (60 osób

na 10 pły wa ją cych de skach) star li śmy się z sil -

ny mi kon ku ren ta mi, twar do na cie ra ją cy mi ze

wszyst kich stron. Wy ścig ten wy glą dał jak

praw dzi wa bi twa mor ska. 

Na sza dru ży na po do pły nię ciu na brzeg zna -

la zła się na trze cim miej scu. To zmo bi li zo wa ło

nas do jesz cze więk sze go wy sił ku. W głę bi du -

szy wie dzia łem, że te raz wła śnie mo że my

wyjść na pro wa dze nie. Przed na mi był już tyl -

ko bieg z prze szko da mi, a na stęp nie z ob cią że -

niem – do me ty. Ma jąc do wy bo ru przed mio ty

zna ne z po przed nich kon ku ren cji – ka mien ne

ku le, drew nia ne krót kie bel ki na li nie, ka ni stry

z wo dą i wor ki z pia skiem, szyb ko roz pla no -

wa li śmy w dru ży nie, kto weź mie któ ry cię żar.

Ru szy li śmy do bo ju – i zwy cię ży li śmy! Na sza

ra dość by ła ogrom na. Or ga ni za to rzy stwier dzi -

li, że po raz pierw szy wi dzie li, by ktoś tak bar -

dzo cie szył się ze zwy cię stwa.

st. asp. Da wid Gaz dec ki jest do wód cà
sek cji w JRG 2 KM PSP w Ło dzi
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Skąd po mysł udzia łu w za wo dach? Ile cza su mu sie li ście ćwi czyć, że by osią gnąć tak
wy so ki po ziom? 

Zo ba czy li śmy kie dyś w in ter ne cie film z pierw szej edy cji za wo dów – zma ga nia na pla ży,
trud ne i wy ma ga ją ce ćwi cze nia na lą dzie i w mo rzu. Wy glą da ło to tro chę tak, jak by fak tycz nie
o tro feum wal czy ły ze so bą ja kieś ple mio na. To nas za cie ka wi ło na ty le, że po sta no wi li śmy wziąć
udział w ko lej nej edy cji. Wie dzie li śmy, że to pre sti żo we za wo dy, ale też od po cząt ku wie rzy li -
śmy, że mo że my w nich du żo osią gnąć. 

Czym zaj mu je cie się na co dzień? Czy oprócz pa na są w dru ży nie jesz cze ja cyś stra ża -
cy? 

Wszyst kich nas pa sjo nu je sport, ale na co dzień wy ko nu je my róż ne za wo dy. Hu bert to le -
karz we te ry na rii, Ar tur jest in ży nie rem sys te mów in for ma tycz nych, Li dia zaj mu je się tre nin giem
per so nal nym, Ma ria jest le ka rzem woj sko wym, a Emi lia przed sta wi cie lem han dlo wym.

Czy skład dru ży ny zmie niał się w cią gu tych kil ku lat?
W pierw szych dwóch la tach w za wo dach uczest ni czy ły czte ro oso bo we dru ży ny, do pie ro

po tem skła dy po sze rzo no o dwie do dat ko we oso by. Tyl ko tro je z nas: Li dia, Emi lia i ja wy star -
to wa li śmy w tych trzech edy cjach, resz ta skła du dru ży ny zmie nia ła się. Jed nak wszy scy się do -
brze zna my, dłu go tre no wa li śmy w jed nym klu bie.

Ćwi czy cie ra zem czy każ dy osob no? Jak zgry wa cie ze so bą tre nin gi?
Cross fit jest dys cy pli ną in dy wi du al ną. Tre nu je my od dziel nie, choć bar dzo czę sto spo ty ka -

my się na tych sa mych za wo dach, wte dy ze so bą ry wa li zu je my. Tre ning sze ściu osób bar dzo
trud no jest zgrać. Każ dy z nas ma in ne obo wiąz ki i za ję cia, ale wszy scy ostro ćwi czy my, dla te -
go gdy przed zbli ża ją cy mi się za wo da mi or ga ni zo wa li śmy wspól ny tre ning, sku pia li śmy się już
tyl ko na współ pra cy, po dzia le za dań i tak ty ce ich wy ko na nia. Tym wła śnie róż nią się tre nin gi
w ze spo le od in dy wi du al nych. 

Spor to we pla ny na ko lej ny rok? 
W Tri bal Clash osią gnę li śmy już to, co so bie za ło ży li śmy. Pierw szy raz zwy cię skie tro -

feum – Ma ska opu ści ło Wy spy Bry tyj skie. I to za na szą spra wą. Te raz czas na no we ce le. Pla ny
spor to we na ko lej ny rok każ dy z nas ma in ne, choć za pew ne nie raz spo tka my się na tych sa -
mych za wo dach, w star tach in dy wi du al nych. A co do dru ży no wych wy stę pów, to śle dzi my
na bie żą co, czy po ja wią się ja kieś no we cie ka we wy zwa nia.

rozmawiała Elżbieta Przyłuska
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 Dłu go ter mi no wy wpływ spo so bu alar mo wa nia w straż ni cy
na zdro wie stra ża ków (Ef fect of sta tion -spe ci fic aler ting and
ramp -up to nes on fi re fi gh ters' alarm ti me he art ra tes), Ja mes
MacNeal, Da vid Co ne, Chri sto pher Wi strom, „Jo ur nal of Oc cu -
pa tio nal and Envi ron men tal Hy gie ne” (JOEH), wy da nie 11,
s. 866-870

Nie zwy kle in te re su ją ce go przed się wzię cia pod ję li się na ukow cy

zaj mu ją cy się me dy cy ną ra tun ko wą w Sta nach Zjed no czo nych. Prze -

pro wa dzi li oni ba da nia, któ rych ce lem by ło okre śle nie dłu go ter mi no -

we go wpły wu na zdro wie spo so bu po da wa nia i gło śno ści dźwię ku

alar mu w straż ni cach pod czas służ by. Ba da nia, któ re prze pro wa dzi li,

trwa ły trzy mie sią ce. Za an ga żo wa no w nie 42 stra ża ków z trzech jed -

no stek ra tow ni czo -ga śni czych znaj du ją cych się w aglo me ra cjach miej -

skich. Wska zu ją one, że wpro wa dze nie stop nio wa ne go dźwię ku

alar mo we go mo że zre du ko wać stres, któ ry to wa rzy szy stra ża kom

w mo men cie, w któ rym do cie ra do nich in for ma cja o ko niecz no ści

wy jaz du. Na ukow cy do wie dli, że lep szym roz wią za niem niż na gły,

nie spo dzie wa ny dźwięk o wy so kim na tę że niu był by ta ki, któ ry stop -

nio wo na ra sta. Nie po wo do wał by on tak gwał tow nej i stre su ją cej re -

ak cji, a mógł by być sły szal ny dla stra ża ków już od sa me go po cząt ku

alar mo wa nia.

W 2013 r. w Sta nach Zjed no czo nych na służ bie po nio sło śmierć

97 stra ża ków, 32 z nich zmar ło z po wo du nad mier ne go wy sił ku fi -

zycz ne go, stre su i zwią za nych z nim przy czyn me dycz nych. W cią -

gu ostat nich 5 lat za wa ły ser ca sta no wi ły 40% wszyst kich przy czyn

śmier ci stra ża ków w USA na służ bie. Naj więk sza po dat ność na za -

wał ser ca wśród tych stra ża ków przy pa da na czas ob słu gi da ne go

zda rze nia. 

Stra ża cy pod czas eks pe ry men tu no si li na nad garst kach urzą dze nia

do po mia ru pul su. Na ukow cy mie rzy li wzrost tęt na w za leż no ści

od me to dy alar mo wa nia. Wzra sta ło śred nio o sie dem ude rzeń na mi -

nu tę w przy pad ku stan dar do we go sy gna łu alar mu ją ce go o wy so kim

stop niu gło śno ści i o pięć ude rzeń na mi nu tę w przy pad ku na ra sta ją -

ce go alar mo we go sy gna łu aku stycz ne go. Co wię cej, w prze pro wa dzo -

nej po ba da niu an kie cie stra ża cy wy raź nie opo wie dzie li się

za na ra sta ją cym sy gna łem aku stycz nym, ja ko mniej stre su ją cy mi i bar -

dziej dla nich przy ja znym. 

Zmia na spo so bu alar mo wa nia mo że zmniej szyć dys kom fort, ja kim

jest na głe, im pul syw ne re ago wa nie na aku stycz ne sy gna ły alar mo we

pod czas służ by w jed no st ce ra tow ni czo -ga śni czej. Za kres ba dań moż -

na by roz sze rzyć i wziąć pod uwa gę ele men ty świetl ne czy choć by za -

po wie dzi ust ne wy jaz du. Przed się wzię cia te go ro dza ju ma ją po pra wić

wa run ki służ by stra ża ków, a tak że wpły nąć na jak naj dłuż sze utrzy -

ma nie ich w do brej kon dy cji psy cho fi zycz nej. 

 My ślą cy stra żak (The „thin king” fi re fi gh ter), Ka the ri ne Lamb, 
Pe ter McBride „Fi re and Re scue” 2016, wy da nie 104, s. 10-14.

„Od wie dzy do prak ty ki” – tak na zwa no mię dzy na ro do wy pro jekt,

któ re go ce lem jest stwo rze nie i wy pro mo wa nie naj lep szych prak tyk

ope ra cyj nych pod czas re ali za cji za dań zwią za nych z usu wa niem skut -

ków i li kwi da cją po ża rów. Efek tem koń co wym ma być pro gram na -

ucza nia oraz plat for ma e -le ar nin go wa, dzię ki któ rym stra ża cy bę dą

mo gli szko lić się sys te ma tycz nie w tym za kre sie. Kon cep cją roz wo -

ju i osta tecz nej re ali za cji pro jek tu za ję ła się dr Ka the ri ne Lamb, bę -

dą ca uzna nym w USA, Ka na dzie i Wiel kiej Bry ta nii au to ry te tem

w or ga ni za cji i oce nie szko leń z za kre su do wo dze nia oraz za rzą dza -

nia kry zy so we go. Za je go re ali za cję od po wia da po nad to Pe ter

McBride – ko men dant stra ży po żar nej w Ot ta wie (Ka na da) i jed no -

cze śnie prze wod ni czą cy Ko mi te tu Ba dań i In no wa cji IAFF (Mię dzy -

na ro do we go Sto wa rzy sze nia Stra ża ków).

Au to rzy pro jek tu za uwa ży li, że stra ża cy czę sto wy ko nu ją swo je

za da nia ru ty no wo i we dług ana chro nicz nych stan dar dów, któ re nie

ma ją pod ło ża w na uko wej ana li zie czy sza co wa niu ry zy ka w kon kret -

nym przy pad ku. Współ cze sne tech no lo gie bu do wy obiek tów, ich kon -

struk cja, cha rak ter użyt ko wa nia, licz ba osób prze by wa ją cych

w środ ku, wresz cie wzrost ilo ści sub stan cji nie bez piecz nych skła do -

wa nych w obiek tach skut ku ją za rów no szyb szym roz prze strze nia niem

się po ża ru, jak i wy stę po wa niem trud nych do prze wi dze nia oko licz -

no ści pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Wo bec zmniej sza ją cej

się licz by po ża rów, w któ rych stra ża cy mo gli by na być do świad cze nia

(mo wa o po ża rach we wnętrz nych obiek tów), a tak że fa li odejść stra -

ża ków na eme ry tu rę wie dza wy ni ka ją ca z do świad cze nia w ja kimś

sen sie zo sta je bez pow rot nie utra co na.

Pro jekt za in spi ro wa ły tak że da ne sta ty stycz ne zwią za ne z wy pad -

ka mi stra ża ków. Otóż w Ka na dzie w ostat nich 6 la tach od no to wa no

tra gicz ne w skut kach po ża ry, w któ rych zo sta li ran ni lub zgi nę li wła -

śnie stra ża cy. W wie lu przy pad kach był to efekt: błęd nej oce ny zda -

rze nia pod wzglę dem je go roz mia rów, nie wła ści wej oce ny ry zy ka,

błęd nej pro gno zy pro ce su roz wo ju po ża ru, błęd nie przy ję te go za mia -

ru tak tycz ne go i nie wy star cza ją cej licz by szko leń z za kre su ga sze nia

po ża rów. Po nad to ob li czo no, że tyl ko w 2007 r. koszt po ża rów w Ka -

na dzie prze kro czył 1 mld USD. Kwo ta ta nie uwzględ nia kosz tów ope -

ra cyj nych po nie sio nych przez służ by ra tow ni cze ani wy dat ków

zwią za nych z re ha bi li ta cją człon ków tych służb (stra ża ków i ra tow ni -

ków me dycz nych po szko do wa nych w zda rze niach).

Za da niem nad rzęd nym pro jek tu jest pró ba zde fi nio wa nia okre -

śle nia „stra żak” na no wo w ta ki spo sób, by de fi ni cja opi sy wa ła za -

kres funk cjo no wa nia for ma cji za rów no pod wzglę dem ope ra cyj nym

(zwal cza nie po ża rów), in struk tor skim (szko le nie, tre ning w ce lu

prze ka za nia i przy swo je nia wie dzy), ba daw czym (zbie ra nie in for -

ma cji i ak tu ali zo wa nie wie dzy) i in ży nie ryj nym (wła ści wo ści kon -

struk cji, tech no lo gia bu do wy). Co to zna czy? Zda niem ba da czy

współ cze sny stra żak po wi nien ope ro wać pew nym za kre sem wie dzy

ze wszyst kich czte rech wy mie nio nych dys cy plin. I wła śnie pod tym

ką tem pla no wa ny jest rów nież prze bieg re ali za cji sa me go pro jek tu.

Treść ma te ria łów, jak twier dzą na ukow cy, wy peł ni lu ki mię dzy cha -

rak te ry sty ką prze bie gu po ża rów we wnętrz nych a tak ty ką ga śni czą,

któ rą sto su ją stra ża cy. Pro jekt bę dzie miał tak że mo duł e -le ar nin go -

wy, któ ry po wsta je przy wspar ciu De par ta men tu Obro ny Sta nów

Zjed no czo nych.

Za koń cze nie pro jek tu wraz z pu bli ka cją opra co wa ne go pro gra mu

na ucza nia i do ku men ta cji na uko wej zo sta ło za pla no wa ne na maj bie -

żą ce go ro ku. Za an ga żo wa ło się w nie go wie le róż nych mię dzy na ro -

do wych in sty tu cji, or ga ni za cji, sto wa rzy szeń i przed się biorstw. Z te go

wzglę du wszyst kie opra co wa nia i re ko men do wa ne roz wią za nia zo sta -

ną udo stęp nio ne bez płat nie za in te re so wa nym or ga ni za cjom i stra żom

po żar nym. 

kpt. Ja cek Rus peł ni słu˝ b´ 
w Wy dzia le Ope ra cyj nym KW PSP w Ło dzi

LUTY 2017/54

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ



/ 2017 LUTY 55

STRA
Ż N

A
 ZN

ACZKACH

6 stycz nia zmarł nad -

bryg. w st. sp. Je rzy Seń -

czuk – wy bit ny, eme-

ry to wa ny ofi cer po żar nic -

twa, za słu żo ny dla wo-

je wódz twa opol skie go.

Miał 72 la ta. 

Nad bryg. Je rzy Seń -

czuk uro dził się 30 paź -

dzier ni ka 1944 r. w Za lesz czy kach na Kre sach

Wschod nich. Służ bę w po żar nic twie roz po czął 3 mar -

ca 1961 r. w Za kła do wej Za wo do wej Stra ży Po żar nej

Ra fi ne rii Naf ty Trze bi nia na sta no wi sku po moc ni ka

przo dow ni ka ro ty. Od 1 wrze śnia 1962 r. do 31 ma -

ja 1975 r. peł nił służ bę w Za kła do wej Za wo do wej 

Stra ży Po żar nej Ra fi ne rii Naf ty w Cze cho wi cach -Dzie -

dzi cach, zaj mu jąc sta no wi ska od do wód cy sek cji do jej

ko men dan ta. W 1967 r. ukoń czył Szko łę Ofi ce rów Po -

żar nic twa w War sza wie, uzy sku jąc kwa li fi ka cje ofi ce ra

Kor pu su Tech nicz ne go Po żar nic twa. 1 czerw ca 1975 r.

pod jął służ bę w Ko men dzie Wo je wódz kiej Stra ży Po -

żar nych w Ka to wi cach, na sta no wi sku kie row ni ka Służ -

by Pre wen cji. Ukoń czył w 1973 r. stu dia wyż sze

na Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi cach, na Wy dzia le Me -

cha nicz nym, uzy sku jąc ty tuł in ży nie ra me cha ni ka.

Z dniem 15 paź dzier ni ka 1981 r. zo stał mia no wa ny

na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go

stra ży po żar nych w Ka to wi cach. Funk cję ko men dan ta

wo je wódz kie go stra ży po żar nych w Opo lu peł nił od

1 lip ca 1989 r. Ochro ną prze ciw po ża ro wą woj. opol -

skie go kie ro wał przez 11 lat. 

Za szcze gól ne osią gnię cia w służ bie zo stał w 1997 r.

awan so wa ny na sto pień nad bry ga die ra. Bo ga ty do ro -

bek nad bryg. Je rze go Seń czu ka w kie ro wa niu ze spo-

ła mi ludz ki mi, wy so kie kom pe ten cje za wo do we

i pro fe sjo na lizm w roz wią zy wa niu zło żo nych pro ble -

mów ochro ny prze ciw po ża ro wej zjed na ły mu uzna nie

oraz sza cu nek podwładnych i ca łe go śro do wi ska po -

żar ni cze go. Uho no ro wa ny został m. in.: Krzy żem Ko -

man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2000),

Or de rem Od ro dze nia Pol ski IV kla sy (1992), Zło tym

Krzy żem Za słu gi (1976), zło tym me da lem „Za Za słu gi

dla Obron no ści Kra ju” (1993), zło tą od zna ką „Za słu żo -

ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej”, zło tym me da lem

„Za Za słu gi dla Po żar nic twa”, Zło tym Zna kiem Związ ku

OSP RP (1991) oraz Me da lem Ho no ro wym im. Jó ze fa

Tu lisz kow skie go (1998).

Cześć Jego pamięci!

17 grud nia ub.r. zmarł na gle za stęp ca
ko men dan ta po wia to we go PSP w Ja ro ci -
nie mł. bryg. Ma rian Tom czak. To wiel ka
stra ta dla ca łej bra ci stra żac kiej po wia tu ja -
ro ciń skie go i ple szew skie go. 

Służ bę w ochro nie prze ciw po ża ro wej
roz po czął w 1979 r., ja ko ka det Szko ły Cho -
rą żych Po żar nic twa. Od 1981 r. peł nił służ -
bę w Ko men dzie Wo je wódz kiej Stra ży
Po żar nych w Ka li szu, na stęp nie w Ko men -

dzie Re jo no wej SP w Ple sze wie. W 1994 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi -
sko za stęp cy ko men dan ta re jo no we go, a po re for mie ad mi ni stra cji
w 1999 r. – za stęp cy ko men dan ta po wia to we go PSP w Ja ro ci nie.

Do sko na le znał również pro ble my ochot ni czych stra ży po żar -
nych – peł nił funk cję skarb ni ka w za rzą dzie OSP w Gi zał kach, a tak że
kie ro wał Ośrod kiem Szko le nia w Ko men dzie Po wia to wej PSP. Był ofi ce -
rem wy ma ga ją cym za rów no od swo ich pod wład nych, jak i od sie bie. 
Tę ce chę mo gli za ob ser wo wać m.in. adep ci po żar nic twa na co rocz nym
Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej, w któ rym cy klicz nie był twór cą te stów
i prze wod ni czą cym ko mi sji. Pro fe sjo nal ny, bar dzo ko le żeń ski, cie szył się
ogrom nym au to ry te tem. 

W trak cie wie lo let niej służ by zo stał od zna czo ny i wy róż nio ny m.in.:
Brą zo wym Krzy żem Za słu gi, zło tym me da lem „Za Za słu gi dla Po żar nic -
twa”, srebr ną od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej” i brą -
zo wym me da lem „Za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju”.

Cześć Jego pamięci!

Bomberos de Costa Rica
W Republice Kostaryki strażacy obchodzili uroczyście swój wielki
jubileusz – minęło 150 lat od powołania w mieście San José
pierwszej straży pożarnej  w tym kraju. Z tej okazji 16 lipca 2015 r.
wydano dwa znaczki okolicznościowe w ozdobnym arkusiku.

Maciej Sawoni

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW
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