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NA POCZĄTEK

Katastrofa budowlana to dla ratowników niewàtpliwie jedno

z trudniejszych zdarzeƒ. Presja, by jak najszybciej dotrzeç

do poszkodowanych, trudny teren akcji, zagro˝enia dla ich własnego

bezpieczeƒstwa i nierzadko rozczarowanie, gdy przegrało si´ wyÊcig

z czasem. Los zrzàdził, ˝e polscy stra˝acy doÊwiadczyli ostatnio dwóch

takich trudnych akcji w krótkim czasie – pierwsza miała miejsce

w kwietniu w Âwiebodzicach, druga miesiàc póêniej w Lublinie. Z opisu

tych zdarzeƒ płynie jeden dobitny wniosek: w tego typu katastrofach

bardzo wa˝na jest trafna i szybka analiza treÊci zgłoszenia – przekłada

si´ bowiem na zadysponowanie odpowiednich sił i Êrodków, a te

decydujà o skutecznoÊci działaƒ ratowniczych.

Susza, sàdzàc po cz´stych opadach tego lata, wydaje nam si´

nierealnym zagro˝eniem. W rzeczywistoÊci jednak naturalne zasoby

wodne Polski sà niewielkie. W Europie sytuujemy si´ dopiero na

22. miejscu. Karol Wiler w artykule dotyczàcym problematyki

zaopatrzenia w wod´ do gaszenia po˝arów lasu stawia tez´, ˝e to

palàcy problem. Jakie sà wi´c nasze zasoby leÊne pod tym wzgl´dem?

Wiedza na ten temat przyda si´ ka˝demu stra˝akowi. 

Zapowiedzi budowy pierwszej w Polsce elektrowni jàdrowej słyszymy

od lat. Ostatnio przyj´to, ˝e uruchomienie pierwszego bloku reaktora

jàdrowego nastàpi najwczeÊniej w 2024 r. B´dzie to w skali kraju

budowla ze wszech miar unikatowa. Jakie musi spełniaç wymogi

ochrony przeciwpo˝arowej? Karol Mojski przybli˝a standardy

bezpieczeƒstwa w takich obiektach. 

Przypominamy ponadto dwa historyczne wydarzenia – biały szkwał

na Mazurach (właÊnie mija 10 lat od tego groênego zdarzenia)

i powódê tysiàclecia (20 lat temu), w której ucierpiało wiele

miejscowoÊci, wÊród nich Wrocław. Co zmieniło si´ od tego czasu 

i czy w razie powtórki z historii system ochrony przeciwpowodziowej

zmniejszy straty? O tym w artykule Andrzeja Powidzkiego.

Przybli˝amy tematyk´ ochrony danych osobowych. W czasach

rozwoju nowoczesnych technologii ich pozyskiwanie i przetwarzanie jest

powszechne. Czy jednak wiemy, jakie ograniczenia i przepisy

obowiàzujà PSP? Warto poznaç tematyk´, zwłaszcza ˝e za rok czeka

nas modyfikacja prawa. RODO, czyli rozporzàdzenie w sprawie

ujednolicenia przepisów dotyczàcych ochrony danych osobowych,

według znawców tematu wprowadzi rewolucj´ w podejÊciu do ich

ochrony. 

Zapraszamy do lektury!



zer wiec i li piec to mie sią ce, w któ rych
sku mu lo wa ły się trzy du że i waż ne im -
pre zy: roz gry wa ne w sze ściu pol skich

mia stach Mi strzo stwa Eu ro py w Pił ce Noż nej
do lat 21 UEFA 2017 U -21, 41. Po sie dze nie Biu ra
Ko mi te tu Dzie dzic twa Świa to we go UNESCO
oraz 41. Se sja Ko mi te tu Dzie dzic twa Świa to we -
go UNESCO w Kra ko wie, a tak że Fo rum Państw
Trój mo rza po łą czo ne z wi zy tą pre zy den ta USA
Do nal da Trum pa w War sza wie.

Przy go to wa nia
Ko men da Głów na PSP pod ję ła wie le czyn no -

ści zwią za nych z pra wi dło wym prze bie giem
tych wy da rzeń, a przede wszyst kim z od po wied -
nim przy go to wa niem ich za bez pie cze nia ope ra -
cyj ne go. 

Nad zór nad dzia ła nia mi przy go to waw czy mi
kon cen tro wał się w du żej mie rze na aspek cie kon -
tro l no -roz po znaw czym. Za da nia re ali zo wa ne
w tym ob sza rze sta ły się punk tem wyj ścia
do opra co wa nia roz wią zań w za kre sie za bez pie -
cze nia ope ra cyj ne go. Stra ża cy prze pro wa dzi li roz -
po zna nie ope ra cyj ne obiek tów prze wi dy wa nych
do or ga ni za cji wy da rzeń, uwzględ nia jąc w szcze -
gól no ści oce nę wa run ków ewa ku acji, spraw no ści
tech nicz nej i funk cjo nal nej urzą dzeń prze ciw po -
ża ro wych, a tak że wa run ków pro wa dze nia dzia -
łań ra tow ni czych. Waż ne by ło po zy ska nie od ich
za rząd ców (wła ści cie li) ak tu al nych wa run ków
ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz pla nów z in struk -
cji bez pie czeń stwa po ża ro we go. Na le ża ło tak że
zwe ry fi ko wać pro ce du ry po stę po wa nia, uwzględ -
nia jąc przy ję te w obiek tach sce na riu sze po ża ro -
we, w tym pro ce du ry prze ciwdzia ła nia wy stę -
po wa niu alar mów fał szy wych. Na pod sta wie do -
ko na nych usta leń zo sta ły opra co wa ne kar ty cha -
rak te ry sty ki obiek tów, wraz z oce ną sta nu
bez pie czeń stwa po ża ro we go, za wie ra ją ce jed no -
znacz ną opi nię wła ści we go ko men dan ta miej skie -
go PSP o moż li wo ści wy korzy sta nia da ne go

obiek tu na po trze by okre ślo ne go wy da rze nia.
Stra ża cy mo ni to ro wa li po nad to zmia ny aran ża cji
obiek tów wy ko ny wa ne w związ ku z wy da rze nia -
mi, a w ra zie ich nie zgod no ści z wy ma ga nia mi
ochro ny prze ciw po ża ro wej in ter we nio wa li na bie -
żą co. Bar dzo waż ne by ło za po zna nie stra ża ków
zmian służ bo wych JRG przewi dzia nych do za bez -
pie cze nia wy da rzeń z wa run ka mi ochro ny prze -
ciw po ża ro wej obiek tów i za sa da mi po stę po wa nia
na wy pa dek za gro że nia.

UEFA 2017 U -21 
Mia sta mi go spo da rza mi roz gry wek by ły: Byd -

goszcz, Gdy nia, Kiel ce, Kra ków, Lu blin i Ty chy. 
Mi strzo stwa trwa ły od 16 do 30 czerw ca 2017 r.
Na sze ściu sta dio nach ro ze gra no 21 me czów. 
Za bez pie cze nie ope ra cyj ne po le ga ło przede
wszyst kim na ta kim dys lo ko wa niu sił jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej, że by osią gnąć za ło żo -
ny czas do tar cia sił I rzu tu w mo men cie uzy ska nia
in for ma cji o za gro że niu. Za bez pie cze nie re ali zo -
wa ne by ło rów nież z sie dzib JRG (si ły II rzu tu).

Łącz nie nad bez pie czeń stwem 21 me czów czu wa -
ło bli sko 600 ra tow ni ków i po nad 150 po jaz dów.
Prze wi dzia no rów nież za bez pie cze nie CBRN,
a tak że udział pa tro li pie szych skła da ją cych się
z ra tow ni ków me dycz nych PSP. Pod czas mi s-
trzostw PSP in ter we nio wa ła pięć ra zy.

UNESCO
Wy so ka ran ga se sji Ko mi te tu Świa to we go

Dzie dzic twa UNESCO wy ma ga od pań stwa go -
spo da rza pod ję cia przed się wzięć or ga ni za cyj -
nych, któ re za pew nią wła ści wy prze bieg se sji,
w tym mak sy mal ne bez pie czeń stwo jej uczest ni -
ków. Za rzą dze niem nr 162 pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z 21 li sto pa da 2016 r. utwo rzo ny więc zo stał
mię dzy re sor to wy ze spół ds. przy go to wa nia
41. Po sie dze nia Biu ra Ko mi te tu Dzie dzic twa Świa -
to we go UNESCO oraz 41. Se sji Ko mi te tu Dzie dzic -
twa Świa to we go UNESCO w Kra ko wie w 2017 r.
Zgod nie z za rzą dze niem mi ni ster kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go na prze wod ni czą ce go ze -
spo łu wy zna czył pod se kre ta rza sta nu w MKiDN.
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PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

Bez pie czeƒ stwo 
na du ̋ à ska l´

JA CEK ZA LECH

Po ubiegłorocznym zabezpieczaniu szczytu NATO w Warszawie
i Światowych Dni Młodzieży strażacy zmierzyli się w tym roku

z kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami na szczeblu krajowym.

C

Sta no wi sko zdal nej de tek cji pod czas prze mó wie nia pre zy den ta USA na pla cu Kra siƒ skich w War sza wie 
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Człon kiem ze spo łu zo stał tak że ko men dant głów -
ny PSP, któ ry de cy zją nr 9 z 7 lu te go 2017 r. po wo -
łał ze spół ds. ko or dy na cji i mo ni to ro wa nia dzia łań
jed no stek or ga ni za cyj nych PSP w związ ku z przy -
go to wa nia mi do za bez pie cze nia wy da rze nia.

W Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji od po cząt ku lu te go funk cjo no wał ze spół,
któ re go za da niem by ła ko or dy na cja dzia łań służb
nad zo ro wa nych przez mi ni stra wła ści we go
do spraw we wnętrz nych w za kre sie za pew nie nia
od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa pod -
czas se sji oraz to wa rzy szą cych im prez ofi cjal nych. 

W Ko men dzie Głów nej PSP opra co wa no kon -
cep cję za bez pie cze nia ope ra cyj ne go po wyż sze go

wy da rze nia, okre śla ją cą za kres za dań kra jo we go
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go oraz stan dar dy or -
ga ni za cyj ne i ope ra cyj ne. Po za wy da rze nia mi
głów ny mi, od by wa ją cy mi się w Kra ko wie, na le ża -
ło za bez pie czyć wie le ofi cjal nych im prez to wa rzy -
szą cych, a tak że miej sca i tra sy prze jaz dów
uwzględ nio ne w pro gra mie fa kul ta tyw nym.
Oprócz wo je wódz twa ma ło pol skie go, naj bar dziej
za an ga żo wa ne go w te dzia ła nia, za da nie re ali zo -
wa ły rów nież wo je wódz twa: łódz kie, ma zo wiec kie,
opol skie, ślą skie i świę to krzy skie. Łącz nie w za bez -
pie cze niu uczest ni czy ło bli sko 700 po jaz dów i po -
nad 3000 ra tow ni ków, w tym w sa mej Ma ło pol sce
ok. 1500 ra tow ni ków z PSP i OSP oraz słu cha czy
szkół PSP i ok. 300 po jaz dów.

Trój mo rze i wi zy ta pre zy den ta
USA
Fo rum Państw Trój mo rza pla no wa ne by ło we

Wro cła wiu. Za rów no kon cep cja, jak i plan za bez -
pie cze nia ope ra cyj ne go do ty czył więc te go mia -
sta. W mo men cie po twier dze nia przez pre zy den ta
USA przy jaz du do Pol ski pod ję to de cy zję o prze -
nie sie niu Fo rum do sto li cy, co skut ko wa ło cał ko -
wi tą zmia ną kon cep cji za bez pie cze nia. Pre zy dent
za pla no wał wy gło sze nie pu blicz ne go prze mó wie -
nia na pla cu Kra siń skich, a to zo bli go wa ło na szą
służ bę do za dba nia o bez pie czeń stwo nie tyl ko
osób ochra nia nych, lecz przede wszyst kim uczest -
ni ków spo tka nia. Za bez pie cze nie re ali zo wa ne by -
ło si ła mi Ko men dy Miej skiej PSP m. st. War sza wy,
ko mend po wia to wych i miej skich PSP z te re nu
wo je wódz twa ma zo wiec kie go oraz Ko men dy Wo -

je wódz kiej PSP w War sza wie. W ra mach cen tral -
ne go od wo du ope ra cyj ne go za dys po no wa no
do War sza wy 35 funk cjo na riu szy Cen tral nej Szko -
ły PSP w Czę sto cho wie, re ali zu ją cych za da nia pa -
tro li pie szych, 15 funk cjo na riu szy Ko men dy
Miej skiej PSP w Ło dzi oraz 21 funk cjo na riu szy
Szko ły Aspi ran tów PSP w Po zna niu z ze sta wa mi
do de kon ta mi na cji wstęp nej. Łącz nie w za bez pie -
cze niu wy da rze nia uczest ni czy ło bli sko 300 ra tow -
ni ków i po nad 60 po jaz dów.

Przy go to wa nie tak wie lo płasz czy zno we go za -
bez pie cze nia tych wy da rzeń by ło moż li we dzię ki
po wo ła niu w Ko men dzie Głów nej PSP szta bu ko -
men dan ta głów ne go PSP (de cy zją nr 31 ko men -
dan ta głów ne go PSP z 2 czerw ca 2017 r.).
Funk cjo no wał on od 20 czerw ca do 14 lip ca, a kie -
ro wał nim za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP
st. bryg. Ta de usz Jo pek. 

War to do dać, że to nie ko niec wy zwań dla stra -
ża ków. W naj bliż szym cza sie na po zio mie kra jo -
wym pla no wa ne jest za bez pie cze nie Mi strzostw
Eu ro py w Pił ce Siat ko wej Męż czyzn EUROVOLLEY
POLAND 2017. Roz gryw ki od bę dą się już
w dniach 24 sierp nia – 3 wrze śnia w Gdań sku,
Szcze ci nie, Kra ko wie, Ka to wi cach i War sza wie.
A za pół to ra ro ku (3-14 grud nia 2018 r.) cze ka nas
w Ka to wi cach 24. Se sja Kon fe ren cji Stron Ra mo -
wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w Spra -
wie Zmian Kli ma tu (COP 24 UNFCCC).

bryg. Ja cek Za lech jest na czel ni kiem
Wy dzia łu Pla no wa nia Ope ra cyj ne go 

i Ana liz w KCKRiOL KG PSP
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Pie szy pa trol

Ja ro sław Zie liń ski, se kre tarz sta nu
w MSWiA, po dzię ko wał służ bom za pro fe -

sjo nal ne za bez pie cze nie ostat nich wy da rzeń
pu blicz nych, w tym wi zy ty pre -
zy den ta USA Do nal da Trum pa
oraz Glo bal Fo rum, któ re od by ły
się 6-7 lip ca br. w War sza wie. Mi -
ni ster Ja ro sław Zie liń ski po gra tu -
lo wał przed sta wi cie lom służb
MSWiA i służ by me dycz nej zna -
ko mi tej współ pra cy pod czas
tych wy da rzeń. War to pod kre -
ślić, że nie do szło wów czas
do żad nych po waż nych in cy -
den tów. Spo tka nie by ło rów nież
oka zją do pod su mo wa nia do -
świad czeń, któ re wy ni ka ją z do -
tych cza so wej współ pra cy służb

przy za bez pie cza niu te go ro dza ju przed się -
wzięć. Uczest ni cy spo tka nia krót ko przed sta -
wi li naj waż niej sze aspek ty ta kich za dań oraz
wska za li ele men ty, któ re mo gą wy ma gać do -
dat ko wych uzgod nień. Przed sta wi cie le De -
par ta men tu Zdro wia MSWiA po da li
in for ma cje na te mat za bez pie cza nia me dycz -
ne go przed się wzię cia oraz da ne do ty czą ce

licz by in ter wen cji me dycz nych, w szcze gól no -
ści na pla cu Kra siń skich w trak cie prze mó wie -
nia pre zy den ta USA Do nal da Trum pa.
Mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski do ce nił pro fe sjo -
na lizm przy go to wa nia za bez pie cze nia obu
wy da rzeń. Wy cho dząc zaś na prze ciw po stu -
la tom uczest ni ków spo tka nia, po zy tyw nie od -
niósł się do po my słu or ga ni za cji grup

za da nio wych przed sta wi cie li
służb, któ re w przy pad ku te go
ty pu przed się wzięć mo gły by ko -
or dy no wać na ro bo czo dzia ła nia
w po szcze gól nych ob sza rach za -
bez pie cze nia, np. pi ro tech nicz -
ne. Na spo tka niu obec ni by li
m.in.: ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej gen.
bry ga dier Le szek Su ski, ko men -
dant głów ny Po li cji nad insp. Ja -
ro sław Szym czyk i gen. To masz
Mił kow ski, szef BOR.
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so bo tę 8 kwiet nia o godz. 9.13 dy żur ny Sta no wi ska Kie -
ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP w Świd ni cy
otrzy mu je zgło sze nie o za wa le niu się wie lo ro dzin ne go bu -

dyn ku miesz kal ne go przy ul. bp. Igna ce go Kra sic kie go w Świe bo dzi cach.
We dług re la cji pierw sze go zgła sza ją ce go za wa le nie się bu dyn ku po prze -
dził od głos eks plo zji. Te le fon alar mo wy nie prze sta je dzwo nić. Z ko lej -
nych zgło szeń moż na wy wnio sko wać, że do ka ta stro fy bu dow la nej do szło
praw do po dob nie na sku tek wy bu chu ga zu. Po wta rza ją ca się in for ma cja
o za wa le niu bu dyn ku oka zu je się jed nak za le d wie ci szą przed bu rzą.

Znisz cze niu uległ trzy kon dy gna cyj ny bu dy nek miesz kal ny, czę ścio wo
pod piw ni czo ny, ze stry chem, za kwa li fi ko wa ny do ka te go rii za gro że nia lu -
dzi ZL IV. W przed wo jen nej ka mie ni cy znaj do wa ła się jed na klat ka scho -
do wa i wy dzie lo nych by ło sześć miesz kań – po dwa na każ dej
kon dy gna cji.

Alar mo wa nie
Dy żur ny SK KP zgod nie z pro ce du rą dys po no wa nia wy słał na miej -

sce zda rze nia si ły pierw sze go rzu tu – dzie sięć za stę pów. Już po 4 min
od zgło sze nia na wska za ny ad res do tar ły trzy z po bli skiej JRG Świe bo -
dzi ce. Po kil ku ko lej nych po ja wił się też ze spół ra tow nic twa me dycz ne -
go, Po li cja oraz jed nost ki OSP Sta no wi ce i Do bro mierz. Dy żur ny
ope ra cyj ny zgło sił do SK KW za po trze bo wa nie na wspar cie dzia łań ra -
tow ni czych si ła mi z te re nu wo je wódz twa.

Przy by ły na miej sce zda rze nia do wód ca pierw sze go za stę pu po twier -
dził in for ma cje o ka ta stro fie bu dow la nej. Stra ża cy za sta li ogrom znisz -
czeń: bu dy nek za wa lo ny w oko ło 80 proc., znisz czo ne ścia ny bocz ne,

czę ścio wo za wa lo ne ścia ny fron to we, kon struk cja da chu znaj do wa ła się
na wy so ko ści pierw sze go pię tra, po miesz cze nia go spo dar cze zlo ka li zo -
wa ne w bez po śred nim są siedz twie by ły znisz czo ne, a sa mo cho dy oso bo -
we za par ko wa ne wzdłuż uli cy przy sy pa ne gru zem. W są sied nim bu dyn ku
miesz kal nym po pę ka ły szy by. W stre fie gru zo wi ska wy czu wal na by ła woń
ga zu, ale ska la uszko dzeń bu dyn ku unie moż li wia ła do tar cie do głów ne go
za wo ru. Nie by ło wi dać ze wnętrz nych oznak po ża ru. Przy wstęp nym roz -
po zna niu ra tow ni cy stwier dzi li, że pod war stwą gru zu sły szal ne by ły gło -
sy lu dzi.

In for ma cja o zda rze niu zo sta ła prze ka za na do Kra jo we go Cen trum Ko -
or dy na cji Ra tow nic twa, jed no cze śnie dy żur ny SK KW zgło sił po trze bę
skie ro wa nia do dzia łań spe cja li stycz nych grup po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych z te re nu kra ju.

Dzia ła nia
Pierw szy KDR po le cił ra tow ni kom prze szu ka nie gru zo wi ska. Ca ły

czas trze ba by ło zwra cać uwa gę na bez pie czeń stwo ra tow ni ków – za gra -
ża ły im nie sta bil ne ele men ty kon struk cyj ne bu dyn ku i osła bio ne ścia ny,
gro żą ce za wa le niem. Pierw szą oso bę uda ło się zlo ka li zo wać oko ło 9.20.
Mło dy męż czy zna znaj do wał się na wy so ko ści pierw sze go pię tra. Stra ża -
cy, ręcz nie prze rzu ca jąc gruz, do tar li do po szko do wa ne go i ewa ku owa li
go do stre fy bez piecz nej. Po oko ło 12 min od roz po czę cia dzia łań zo stał
prze ka za ny ze spo ło wi ra tow nic twa me dycz ne go. Stra ża cy w dal szym cią -
gu prze szu ki wa li te ren znisz czeń, a na miej sce ak cji przy by ły ko lej ne za -
stę py z ra tow ni ka mi. KDR do ko nał po dzia łu te re nu ak cji na trzy od cin ki
bo jo we i okre ślił dla nich za da nia:
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Ka ta stro fa bu dow la na
w Âwie bo dzi cach

Rośnie liczba i wielkość katastrof budowlanych. Statystyki wskazują, 
że w ciągu ostatniej dekady w naszym kraju zarejestrowano 

ich ponad 5 tys. Katastrofa w Świebodzicach 
to jedno z tragiczniejszych zdarzeń tego typu.
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1 OB I – prze szu ka nie gru zo wi ska z kie run ku wej ścia głów ne go od
ul. Kra sic kie go,
1 OB II – prze szu ka nie gru zo wi ska od stro ny bu dyn ku nr 26 przy
ul. Kra sic kie go,
1 OB III – prze szu ka nie gru zo wi ska od stro ny ul. Mły nar skiej.

Oko ło godz. 9.40, wy ko rzy stu jąc pod ręcz ny sprzęt bu rzą cy, po wy ko -
na niu do stę pu uda ło się wy do być z gru zów dru gą ży wą oso bę – ko bie tę
w wie ku ok. 55 lat, z licz ny mi ob ra że nia mi, któ ra zo sta ła prze ka za na ra -
tow ni kom me dycz nym. 

Sy tu acja sta ła się dra ma tycz na, gdy ster czy ny (po zo sta ło ści ele men -
tów kon struk cyj nych bu dyn ku) prze wró ci ły się, po wo du jąc wtór ne za wa -
le nie da chu i stro pów. KDR pod jął wtedy de cy zję o wy co fa niu stra ża ków
z gru zów. 

W tym sa mym cza sie na miej sce do tar ła SGPR Wał brzych i na tych -
miast roz po czę ła dzia ła nia. Po do ko na niu oce ny sta nu gru zo wi ska do wód -
ca gru py po le cił prze szu kać za po mo cą ka me ry wzier ni ko wej wol ne
prze strze nie w struk tu rze gru zo wi ska, w któ rych mo gli by znaj do wać się
ży wi lu dzie. 

W dal szym eta pie dzia łań KDR do ko nał re or ga ni za cji od cin ków bo jo -
wych. Na od cin ku pierw szym – „gru zo wi sko”, czy li w miej scu pro wa dze -
nia bez po śred nich dzia łań ra tow ni czych, do wo dze nie prze jął do wód ca
SGPR Wał brzych. Spo śród człon ków swo jej gru py wy zna czył ofi ce ra bez -
pie czeń stwa, któ re go za da niem by ło ob ser wo wa nie sto ją cych po zo sta ło -
ści ele men tów kon struk cyj nych bu dyn ku, przede wszyst kim tych
od chy lo nych i gro żą cych upad kiem. Je śli po ja wi ło by się nie bez pie czeń -
stwo, miał ostrze gać pra cu ją cych na gru zach ra tow ni ków i na ka zać ich
na tych mia sto wą ewa ku ację. Po przy by ciu SGPR z Ja strzę bia-Zdro ju
i z Ło dzi ob ser wa cję pro wa dzo no do dat ko wo z wy ko rzy sta niem dwóch
ta chi me trów. Dru gim od cin kiem bo jo wym był „te ren wo kół gru zo wi ska”,
bę dą cy rów no cze śnie za ple czem dzia łań, a trze cim – „za ple cze lo gi stycz -
ne”, zor ga ni zo wa ne na po trze by dłu go trwa łej ak cji. 

Dzia ła nia re ali zo wa ne by ły w try bie cią głym. Do wód ca pierw sze go
od cin ka bo jo we go kil ka krot nie za rzą dzał ci szę na gru zo wi sku, na wo ły -
wa nie przez me ga fon oraz na słu chi wa nie. Za ło żo na tak ty ka przy nio sła po -
żą da ny efekt. Uda ło się na wią zać kon takt słow ny z jed ną za sy pa ną oso bą.
Ze wzglę du na du że ry zy ko za wa le nia po zo sta łej czę ści bu dyn ku do wód -
ca od cin ka okre ślił prio ry te ty dzia łań ra tow ni czych. By ło to za bez pie cze -
nie na ru szo nych ścian za po mo cą pod pór me cha nicz nych i drew na,
a na stęp nie wy ko na nie do stę pu do uwię zio nej oso by. Trze cią ży wą oso -
bę – 19-let nie go męż czy znę ra tow ni cy ewa ku owa li o 10.37. 

Po przy by ciu na miej sce dzia łań ra tow ni czych ko men dan ta po wia to -
we go PSP w Świd ni cy (KDR II) za wią za ny zo stał sztab ak cji oraz okre -
ślo no punkt przy ję cia sił i środ ków. Jed no cze śnie KDR zgło sił
do bur mi strza Świe bo dzic za po trze bo wa nie na cięż ki sprzęt bu dow la ny
(m.in. ko par ko -ła do war ka), któ ry w ko lej nych fa zach dzia łań był wy ko -
rzy sty wa ny mię dzy in ny mi do prze miesz cza nia i uno sze nia ele men tów
kon struk cyj nych bu dyn ku, wy wo zu znisz czo nych sa mo cho dów oraz
udroż nie nia dróg. Uspraw ni ło to dzia ła nia i znacz nie skró ci ło czas ich
trwa nia. 

Kwa drans przed godz. 11.00 w gru zo wi sku zlo ka li zo wa ni zo sta li ko -
lej ni po szko do wa ni. Stra ża cy ewa ku owa li i prze ka za li ZRM 14-let nie go
chłop ca. Był w cięż kim sta nie, zo stał prze trans por to wa ny do szpi ta la śmi -
głow cem Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go. Do słow nie mi nu tę póź niej
z gru zów wy do by to dwo je po szko do wa nych – 12-let nie go chłop ca i 7-let -
nią dziew czyn kę. Trwa ła he ro icz na wal ka o ich ży cie. Przez bli sko 90 min
ra tow ni cy pro wa dzi li czyn no ści re su scy ta cyj ne – niestety bez efek tu.

Na miej sce ak cji przy był dol no ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP
(KDR III). Wdro żył pro ce du rę or ga ni za cji za ple cza lo gi stycz ne go i zde -

cy do wał o za dys po no wa niu w re jon dzia łań trzech psy cho lo gów PSP, któ -
rzy by li od po wie dzial ni za or ga ni za cję wspar cia psy cho lo gicz ne go dla
osób po szko do wa nych w zda rze niu, ich ro dzin oraz stra ża ków. Na tym
eta pie do wo dze nia po wstał od wód tak tycz ny, w któ re go skła dzie zna la zła
się SGPR Łódź. Wzmoc nio na zo sta ła tak że współ pra ca z lo kal ną ad mi ni -
stra cją kry zy so wą. Ko lej no przy by wa ły do dat ko we za so by ra tow ni cze,
w tym ze spo ły po szu ki waw cze z psa mi spe cjal no ści gru zo wi sko wej z OSP
JRS Wro cław.

Do wód ca OB I po le cił wy co fać z gru zo wi ska ra tow ni ków i wpro wa -
dzić psy. Nie ste ty nie za sy gna li zo wa ły one obec no ści za pa chu osób z za -
cho wa ny mi czyn no ścia mi ży cio wy mi. Wy ka zy wa ły je dy nie nie spo koj ne
za cho wa nia w pew nych ob sza rach. Do dzia łań wpro wa dzo ne zo sta ły elek -
tro nicz ne urzą dze nia do lo ka li za cji za sy pa nych lu dzi. Nie ste ty ich wska -
za nia tak że nie po twier dza ły moż li wo ści prze by wa nia ży wych osób
pod gru za mi. Na za wa li sko po now nie zo sta li wpro wa dze ni ra tow ni cy.
Prio ry te tem sta ło się zlo ka li zo wa nie uwię zio nych i do tar cie do nich w bez -
piecz ny dla ra tow ni ków spo sób. Bio rąc pod uwa gę nie sta bil ność po zo sta -
ło ści po kon struk cji ka mie ni cy, zde cy do wa no o ręcz nym od gru zo wy wa niu
te re nu, by w ten spo sób do trzeć do naj ni żej po ło żo nych par tii bu dyn ku.
O godz. 13.31 ra tow ni cy wy do by li na stęp ną oso bę – le karz stwier dził jej
zgon. Wy po sa że ni w ma ski prze ciw py ło we, prze rzu ca li gruz jesz cze przez
wie le go dzin. Na miej sce ak cji do cie ra ły ko lej ne jed nost ki, któ re by ły sys -
te ma tycz ne wpro wa dza ne do dzia łań. Mię dzy 16.31 a 21.03 stra ża cy wy -
do by li jesz cze trzy oso by, nie ste ty żad na z nich nie prze ży ła.

Te ren ak cji zo stał oświe tlo ny, aby moż li we by ło za cho wa nie cią gło ści
i dy na mi ki dzia łań. Wie czo rem na miej sce zda rze nia przy je chał ko men -
dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski (KDR IV), któ ry po na ra -
dzie z człon ka mi gru py ope ra cyj nej oraz ze spe cja li sta mi w szta bie
zde cy do wał o roz biór ce zwi sa ją cej po ła ci da chu i kon tro lo wa nym wy bu -
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rze niu po zo sta łej czę ści bu dyn ku gro żą cej za wa le niem. Do re ali za cji te -
go za da nia stra ża cy przy stą pi li po cał ko wi tym prze szu ka niu gru zo wi ska,
ze stu pro cen to wą pew no ścią, że we wnątrz nie ma już żad nych lu dzi. Wy -
bu rza nie pro wa dzo no pod nad zo rem po wia to we go in spek to ra nad zo ru bu -
dow la ne go. Ze wzglę du na bli skość za bu do wań i ry zy ko prze wró ce nia się
ścian w kie run ku in nym niż za mie rzo ny był to je den z trud niej szych mo -
men tów ak cji. Pra ce te za koń czy ły się w póź nych go dzi nach noc nych. 

Me dia
Zda rze nie to wy wo ła ło ogrom ne za in te re so wa nie dzien ni ka rzy, ak cja

by ła więc wy zwa niem tak że dla osób od po wie dzial nych za kon tak ty z me -
dia mi. Każ da ogól no pol ska i re gio nal na re dak cja ra dio wa, te le wi zyj -
na i por ta le in for ma cyj ne chcia ły mieć re la cję na ży wo. Współ pra ca ze
środ ka mi ma so we go prze ka zu jest bar dzo waż na – je śli ją za nie dba my,
na te mat zda rze nia, w któ rym je ste śmy służ bą wio dą cą, wy po wie się „dy -
żur ny spe cja li sta”. W po cząt ko wym eta pie dzia łań pod sta wo wą for mą
kon tak tu z me dia mi by ły roz mo wy te le fo nicz ne. Za in te re so wa nie ak cją
z każ dą mi nu tą ro sło. Po przy jeź dzie rzecz ni ka pra so we go dol no ślą skie -
go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP na miej scu zda rze nia utwo rzo no
punkt in for ma cyj ny, zlo ka li zo wa ny w po bli żu na mio tu szta bo we go.
Na po trze by przed sta wi cie li me diów przy go to wa no na miot wy po sa żo ny
w ław ki, krze sła oraz oświe tle nie, z do stę pem do ener gii elek trycz nej oraz
cie płych i zim nych na po jów. Ro lą rzecz ni ka pra so we go by ło kon tak to wa -
nie się z KDR i szta bem ak cji, prze ka zy wa nie in for ma cji dzien ni ka rzom,
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Wnioski
1. Z uwa gi na skom pli ko wa ny i wie lo wy mia ro wy cha rak ter zda rze nia,

je go prze bieg i szcze gól ne oko licz no ści oczy wi ste by ło kie ro wa nie dzia ła -
nia mi na po zio mie stra te gicz nym. Przy by cie na miej sce zda rze nia ko men -
dan ta głów ne go PSP wraz z gru pą ope ra cyj ną zwięk szy ło moż li wo ści
po dej mo wa nia sku tecz nych de cy zji i po pra wi ło or ga ni za cję za ple cza me -
ry to rycz ne go dla KDR, w po sta ci szta bu skła da ją ce go się ze spe cja li stów
z róż nych dzie dzin.

2. Klu czo wa by ła bły ska wicz na ana li za tre ści zgło sze nia, po zwa la ją ca
za dys po no wać ade kwat ne si ły i środ ki do pro wa dze nia sku tecz nych (choć
trud nych i zło żo nych) dzia łań ra tow ni czych. Wła ści wa re ali za cja pro ce dur
przy ję cia zgło sze nia, je go kwa li fi ka cji oraz alar mo wa nia i dys po no wa nia
spo wo do wa ła szyb kie przy by cie na miej sce zda rze nia od po wied nich sił
i środ ków, zwłasz cza spe cja li stycz nych grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych.

3. Na po zy tyw ną oce nę za słu gu je współ dzia ła nie pod mio tów KSRG
z in ny mi pod mio ta mi bio rą cy mi udział w dzia ła niach ra tow ni czych. Współ -
pra cę z PRM na miej scu zda rze nia uła twił fakt, że ko or dy na to rem me dycz -
nych dzia łań ra tow ni czych był wo je wódz ki ko or dy na tor ra tow nic twa
me dycz ne go z KW PSP we Wro cła wiu, któ ry w da nym dniu peł nił dy żur
w po go to wiu ra tun ko wym. Uspraw ni ło to ko or dy na cję dzia łań z za kre su
KPP oraz współ pra cę z ZRM i szpi tal ny mi od dzia ła mi ra tun ko wy mi.

4. Waż nym ele men tem w dzia ła niach po szu ki waw czo -ra tow ni czych
jest jak naj rze tel niej sze okre śle nie licz by osób do od na le zie nia. Pod czas
ak cji w Świe bo dzi cach bar dzo po moc ne by ły pa pie ro we rzu ty bu dyn ku
z roz kła dem po miesz czeń, do star czo ne przez sa mo rząd gmi ny i nad zór
bu dow la ny. Współ pra ca z Po li cją, ad mi ni stra cją bu dyn ku i z przed sta wi -
cie la mi sa mo rzą du po zwo li ła osza co wać licz bę osób mo gą cych prze by -
wać w za wa lo nym obiek cie oraz jej bie żą cą we ry fi ka cję. Po li cja usta la ła
miej sce po by tu nie od na le zio nych lu dzi, a pra cow ni cy sa mo rzą du po szu -
ki wa li in for ma cji wśród miesz kań ców miej sco wo ści. 

5. Żad na SGPR z te re nu woj. dol no ślą skie go nie ma sys te mu mo ni to -
rin gu sta bil no ści uszko dzo nej kon struk cji. Na wy zna czo nym ofi ce rze 
bez pie czeń stwa spo czy wa ła więc ogrom na od po wie dzial ność za bez -
pieczeń stwo ra tow ni ków pra cu ją cych na gru zo wi sku. Z uwa gi na cha-
rak ter zda rze nia oraz bez pie czeń stwo ra tow ni ków waż ne by ło jak
naj szyb sze wpro wa dze nie sys te mu mo ni to rin gu sta bil no ści kon struk cji.
W ta ki sprzęt po win na być wy po sa żo na szcze gól nie SGPR Wał brzych, ja -
ko gru pa po zio mu A, B, C. Za pew ni ło by to moż li wość pro wa dze nia przez
nią sa mo dziel nych dzia łań bądź wspar cia dzia łań in nych SGPR z te re nu
wo je wódz twa.

6. Ana li za prze pły wu in for ma cji me dial nych pod czas ka ta stro fy bu dow -
la nej w Świe bo dzi cach po zwa la stwier dzić, że spraw ne i do brze zor ga ni -
zo wa ne kon tak ty z me dia mi sta no wią wła ści wą dro gę re ali za cji po li ty ki
in for ma cyj nej oraz od cią ża ją KDR.

7. Znacz na część ra tow ni ków bio rą cych udział w ak cji uczest ni czy ła
w zor ga ni zo wa nych w 2013 r. ćwi cze niach pk. „Si le na”, do ty czą cych or ga -
ni za cji dzia łań zwią za nych z ka ta stro fą in fra struk tu ry ko mu nal nej na znacz -
nym ob sza rze. Od by ły się one w Świe bo dzi cach, na te re nie daw nej fa bry ki
są sia du ją cej z miej scem zda rze nia. Wpły nę ło to na ja kość re ali zo wa nych
czyn no ści ra tow ni czych i wy pra co wa nie od po wied niej tak ty ki dzia łań.

8. Sku tecz ność dzia łań zwięk szy ło rów nież zor ga ni zo wa nie na ba zie
kon te ne ra in ży nie ryj no -tech nicz ne go ba zy sprzę to wej z ob słu gą tech nicz -
ną. Pro wa dzo no tam szyb kie na pra wy, wy mia ny i tan ko wa nie sprzę tu.

9. Do brym roz wią za niem oka za ła się or ga ni za cja punk tu od po czyn ku
dla ra tow ni ków bli sko stre fy bez po śred nich dzia łań. Pod czas krót kich pod -
mian ra tow ni ków moż li we by ło uzu peł nie nie pły nów i ka lo rii.



a tak że wy stę po wa nie przed ka me ra mi. Na miej scu obec ny był rów nież
ofi cer pra so wy ko men dan ta po wia to we go w Świd ni cy. Je go ro la spro wa -
dza ła się do współ pra cy z ofi ce ra mi pra so wy mi in nych służb pra cu ją cych
na miej scu oraz udzie la nia in for ma cji te le fo nicz nie. Od chwi li przy by cia
wo je wo dy co dwie go dzi ny od by wa ły się brie fin gi pra so we, któ re do dat -
ko wo by ły or ga ni zo wa ne na bie żą co w sy tu acjach szcze gól nych (np. gdy
stra ża cy zlo ka li zo wa li i wy do by li ko lej ne go po szko do wa ne go). Bar dzo
waż nym ele men tem dzia łań in for ma cyj nych by ła kon se kwent nie re ali zo -
wa na wspól na po li ty ka in for ma cyj na wszyst kich pod mio tów obec nych
w miej scu tra ge dii. Ta kie dzia ła nie uchro ni ło przed cha osem in for ma cyj -
nym i po zwo li ło unik nąć za rzu tu, że służ by ra tow ni cze nie pa nu ją nad sy -
tu acją. 

Pod su mo wa nie 
Trze ba przy znać, że ak cja by ła nie co dzien na i sta no wi ła po waż ne wy -

zwa nie dla służb ra tow ni czych. Stra ża cy pra co wa li nie prze rwa nie bli -
sko 35 godz. w eks tre mal nie trud nych wa run kach, mie rząc się nie tyl ko
z cza sem i stre sem, lecz tak że z sze re giem nie bez pie czeństw. W naj więk -
szej od kil ku lat ak cji ra tow ni czej na Dol nym Ślą sku wzię ły udział 63 za -

stę py, 228 stra ża ków. Po za PSP i OSP w czyn no ści ra tow ni cze za an-
ga żo wa ne by ły ze spo ły ra tow nic twa me dycz ne go, Po li cja oraz pry wat ne
pod mio ty, dzię ki któ rym mo gli śmy ko rzy stać ze spe cja li stycz ne go sprzę -
tu bu dow la ne go. 

Na miej sce dzia łań przy by li przed sta wi cie le naj wyż szych władz pań -
stwo wych. Pre mier Beata Szydło wraz z mi ni strem spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji Mariuszem Błaszczakiem wzię li udział w od pra wie szta bu
kry zy so we go. Spo tka li się rów nież ze stra ża ka mi, któ rzy od ra na ręcz nie
prze szu ki wa li gru zo wi sko. Pod czas brie fin gu pra so we go po dzię ko wa li
wszyst kim służ bom za peł ne po świę ce nie i pro fe sjo na lizm w dzia ła niu.
Mi ni ster Ma riusz Błasz czak pod kre ślił: – Je stem dum ny z po sta wy stra -
ża ków i in nych służb. Ry zy ko wa li swo je ży cie i zdro wie, że by ra to wać in -
nych. 

Ko men dant głów ny PSP przy znał do ta cję ze środ ków firm ubez pie -
cze nio wych w wy so ko ści 100 tys. zł jed nost kom OSP w Do bro mie rzu,
Ol sza nach, Ża ro wie, Mo krze szo wie, Strze go miu, No wi cach, Tom ko wi -
cach oraz Ja wo rzy nie Ślą skiej, z prze zna cze niem na do po sa że nie sprzę -
to we oraz umun du ro wa nie utra co ne lub znisz czo ne pod czas ak cji
ra tow ni czej po ka ta stro fie bu dow la nej w Świe bo dzi cach. 

Za tę ak cję ra tow ni czą mi ni ster Ma riusz Błasz czak sied miu stra ża kom
wrę czył Krzyż Za słu gi za Dziel ność, a 45 oso bom od zna ki „Za słu żo ny
dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej”. Zło te od zna ki otrzy ma ło pię ciu stra ża -
ków oraz bur mistrz Świe bo dzic, srebr ną wy róż nio nych zo sta ło 12 funk -
cjo na riu szy, a brą zo wą – 27 stra ża ków. Mi ni ster przy znał tak że 23
stra ża kom na gro dy fi nan so we. – Bę dąc na miej scu zda rze nia, mia łem oka -
zję zo ba czyć, w jak eks tre mal nych i nie bez piecz nych wa run kach pro wa -
dzo na by ła ak cja. Ra tow ni cy z ogrom nym po świę ce niem, ręcz nie
prze szu ki wa li gru zo wi sko. W ta kiej sy tu acji naj le piej moż na do strzec to,
czym jest etos służ by. Dzię ku ję za ak cję w Świe bo dzi cach – po wie dział
szef MSWiA pod czas uro czy sto ści wrę cza nia od zna czeń. Trud ny cha rak -
ter ak cji i za an ga żo wa nie stra ża ków pod kre ślił tak że ko men dant głów ny
PSP gen. brygadier Le szek Su ski, któ ry przy znał na gro dy 31 funk cjo na -
riu szom: – Ak cja w Świe bo dzi cach by ła dla nas bar dzo cięż ka. Część osób
uda ło nam się ura to wać, część nie ste ty nie. To wła śnie tra ge dia stra ża ka,
któ ry jest bez sil ny, szcze gól nie wo bec ży wio łu czy klę ski, kie dy nie mo że
już po móc in nym oso bom – pod kre ślił. Szef stra ża ków po dzię ko wał mi ni -
stro wi za wy róż nie nia, a stra ża kom za służ bę.

st. kpt. Da niel Mu cha jest rzecz ni kiem pra so wym 
KW PSP we Wro cła wiu
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Jed nost ki PSP/OSP

Po jaz dy Ra tow ni cy

PSP 46 131

OSP KSRG 9 65

OSP 8 32

Ra zem 63 228

Si ły i Êrod ki pod czas ka ta stro fy bu dow la nej w Âwie bo dzi cach

Psy ra tow ni cze

Jed nost ka Licz ba psów

OSP Jed nost ka Ra tow nic twa Spe cja li stycz ne go Wro cław 5

JRG Ja strz´ bie -Zdrój 1

OSP Ja strz´ bie -Zdrój 3

JRG 9 Łódê 2

Ra zem 11

Gru py spe cja li stycz ne

Po jaz dy Ra tow ni cy

SGRW (PSP) 1 4

SGPR (PSP) 13 80

SGRT (PSP) 2 6

Gru pa ra tow nic twa me dycz -
ne go (OSP) 2 7

In ne słu˝ by i pod mio ty:
• 12 ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go (w tym 5 lot ni czych ze spo łów ra tow nic twa

me dycz ne go)
• 15 ra dio wo zów
• 2 po jaz dy po go to wia ga zo we go
• 1 po jazd po go to wia ener ge tycz ne go
• 2 ko par ko -ła do war ki
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Była to dla lubelskich strażaków jedna
z najtrudniejszych akcji. Składał się na to ogrom
zniszczeń, zagrożenie zawaleniem ścian, brak
wiarygodnych informacji o liczbie osób mogących
przebywać w zawalonej kamienicy, zaangażowane siły
i środki oraz bardzo duże zainteresowanie mediów. 

Była to dla lubelskich strażaków jedna
z najtrudniejszych akcji. Składał się na to ogrom
zniszczeń, zagrożenie zawaleniem ścian, brak
wiarygodnych informacji o liczbie osób mogących
przebywać w zawalonej kamienicy, zaangażowane siły
i środki oraz bardzo duże zainteresowanie mediów. 

WOJ CIECH MI CIU ŁA
AN DRZEJ SZA CO¡



24 ma ja 2017 r. od go dzi ny 13.51 do Sta no -
wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie go
PSP w Lu bli nie za czę ły na pły wać zgło sze nia
te le fo nicz ne od świad ków zda rze nia – mó wi li
o po ża rze lub za wa le niu się pra wie 120-let niej
ka mie ni cy usy tu owa nej w ści słym cen trum Lu -
bli na, przy ul. Lu bar tow skiej 45. Peł nią cy te go
dnia służ bę dy żur ni ope ra cyj ni kpt. Zbi gniew
Wa le niak i asp. Ra fał Gą ska na tych miast za -
dys po no wa li za stę py z JRG 4 (re jon ope ra cyj -
ny), JRG 1 oraz z JRG 3 (w któ rej dzia ła
spe cja li stycz na gru pa ra tow nic twa tech nicz ne -
go). Pierw szy za stęp przy był już po 5 min
od chwi li zgło sze nia zda rze nia, po ko nu jąc dy -
stans oko ło 3 km. 

Pierw sze dzia ła nia
Po prze pro wa dze niu roz po zna nia kie ru ją cy

dzia ła niem ra tow ni czym dro gą ra dio wą prze -
ka zał dy żur ne mu ope ra cyj ne mu sta no wi ska
kie ro wa nia in for ma cję, że w jed nym z pio nów
trzy pię tro wej ka mie ni cy na wszyst kich kon dy -
gna cjach za wa li ły się stro py drew nia no -ce men -
to we wraz ze ścia na mi dzia ło wy mi. Na miej sce
dzia łań skie ro wa no więc stra ża ków PSP z po -
zo sta łych jed no stek oraz dru hów OSP. KDR
zde cy do wał o wpro wa dze niu na gru zo wi sko
ra tow ni ków wyposażo nych w ma secz ki prze -
ciw py ło we, aby prze szu ka li te ren pod ką tem
obec no ści osób po szko do wa nych. Ze wzglę du
na znacz ne uszko dze nie bu dyn ku (pęk nię cia,
od kształ ce nia) wy zna czo no ra tow ni ka do sta -
łej kon tro li sta bil no ści je go kon struk cji. Miej -
sce zda rze nia zo sta ło nie zwłocz nie za bez-
pie czo ne przed do stę pem osób po stron nych,
a ra tow ni cy przy stą pi li do ewa ku acji miesz kań -
ców i użyt kow ni ków przy le głych ka mie nic.
Na stęp nie wy łą czo no do pływ me diów do bu -
dyn ku (wo da, prąd, gaz), po le co no od ho lo wa -
nie po jaz dów par ku ją cych obok ka mie ni cy oraz
wy łą czo no z ru chu są sied nie uli ce: No wy Plac
Tar go wy i Tar go wą. W tym sa mym cza sie
funk cjo na riu sze Po li cji, Stra ży Miej skiej oraz
pra cow ni cy Wy dzia łu Bez pie czeń stwa Miesz -
kań ców i Za rzą dza nia Kry zy so we go Urzę du
Mia sta we ry fi ko wa li licz bę osób, któ re mo gły -
by znaj do wać się pod gru za mi ka mie ni cy. 

KDR, si ły i Êrod ki
Od godz. 13.56 pierw szym kie ru ją cym

dzia ła niem ra tow ni czym był za stęp ca do wód -
cy zmia ny z JRG 4 mł. kpt. Mar cin Ru miń ski,
któ ry prze pro wa dził roz po zna nie oraz zgło sił
za po trze bo wa nie na do dat ko wy sprzęt spe cja -
li stycz ny (za stę py ra tow nic twa tech nicz ne go).

Od godz. 14.18 kie ro wa nie prze jął do wód -
ca JRG 4 bryg. Zbi gniew Ko tłow ski, któ ry
stwier dził, że za cho dzi praw do po do bień stwo

dal sze go za wa le nia się bu dyn ku i że pod gru -
za mi mo gą prze by wać za sy pa ne oso by.

O godz. 14.23 na miej sce zda rze nia przy był
ko men dant miej ski PSP w Lu bli nie mł. bryg.
Ma rek Fiut ka wraz ze swo im za stęp cą 
bryg. Ma cie jem Błasz czy kiem oraz gru pą ope -
ra cyj ną. Prze jął kie ro wa nie dzia ła nia mi, roz ka -
zał za bez pie czyć lub usu nąć nie sta bil ne
ele men ty kon struk cyj ne bu dyn ku oraz zde cy -
do wał o wpro wa dze niu na gru zo wi sko ra tow -
ni ków z za da niem usta le nia, czy znaj du ją się
w nim po szko do wa ni. W trak cie prze szu ki wa -
nia jed ne mu ze stra ża ków (st. kpt. Paw ło wi Ka -
sper ko wi, do wód cy zmia ny z JRG 3) uda ło się
na wią zać wer bal ny kon takt z męż czy zną. Był
ca ły przy sy pa ny gru zem i przy gnie cio ny ele -
men ta mi kon struk cyj ny mi bu dyn ku. Ra tow-
ni cy ręcz nie od gru zo wa li gło wę po szko-
do wa ne go, po da jąc mu tlen, a na stęp nie roz po -
czę li pro ces je go uwal nia nia i ewa ku acji.

O godz. 14.50 na miej sce zda rze nia przy był
lu bel ski ko men dant wo je wódz ki st. bryg. Grze -
gorz Ali now ski wraz z za stęp ca mi: st. bryg.
Szcze pa nem Go ław skim i st. bryg. Pio trem
Zma rzem. Po prze ję ciu kie ro wa nia pod jął de -
cy zję o kon ty nu owa niu pod ję tych dzia łań ra -
tow ni czych, zor ga ni zo wa niu szta bu ak cji oraz
za dys po no wa niu Gru py Po szu ki waw czo -
-Ra tow ni czej „Lu bar tów” i Spe cja li stycz nej
Gru py Po szu ki waw czo -Ra tow ni czej „War sza -

wa 9” z JRG 15 KM PSP w War sza wie. Po nad -
to za dys po no wał wo je wódz kie go ko or dy na to -
ra ra tow nic twa me dycz ne go a tak że psy cho lo ga
z KW PSP w Lu bli nie, z za da niem udzie le nia
wspar cia psy cho lo gicz ne go miesz kań com, któ -
rzy stra ci li dach nad gło wą.

O godz. 15.47, po od gru zo wa niu męż czy -
zny, ra tow ni cy ewa ku owa li go z te re nu ak cji
i prze ka za li ze spo ło wi ra tow nic twa me dycz ne -
go (był przy tom ny, miał ogól ne ob ra że nia). 
Na stęp nie pod ję to de cy zję o wy co fa niu ra tow -
ni ków z gru zo wi ska z uwa gi na nie sta bil ność
ścian za wa lo ne go bu dyn ku.

O go dzi nie 16.40 na miej sce zda rze nia
przy był ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier
Le szek Su ski, któ ry prze jął kie ro wa nie dzia ła -
nia mi ra tow ni czy mi i zde cy do wał o za dys po -
no wa niu na miej sce ka ta stro fy cen tral ne go
od wo du ope ra cyj ne go – 40 pod cho rą żych ze
Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej oraz ra -
tow ni ków ze Spe cja li stycz nej Gru py Po szu ki -
waw czo Ra tow ni czej „Łódź” z JRG 9 KM PSP
w Ło dzi. Po nad to ko men dant głów ny PSP po -
dzie lił te ren ak cji na trzy od cin ki bo jo we:
1 OB – gru zo wi sko, 2 OB – klat ka scho do wa,
3 OB – te ren od ul. No wy Plac Tar go wy oraz
po le cił zor ga ni zo wa nie za ple cza lo gi stycz ne go
dla pra cu ją cych stra ża ków.

O godz. 17.28 na miej sce zda rze nia przy by -
li stra ża cy z SGPR „War sza wa 9”. Po prze pro -
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wa dze niu oglę dzin bu dyn ku oraz gru zo wi ska
wpro wa dzi li do dzia łań trzy psy ra tow ni cze
o spe cjal no ści gru zo wi sko wej, któ re jed nak nie
wy czu ły osób po szko do wa nych. 

O godz. 19.46 na miej sce zda rze nia przy by -
li ra tow ni cy z SGPR „Łódź”. Wzno wio no prze -
szu ki wa nie gru zo wi ska, wpro wa dza jąc na je go
te ren ko lej ne go psa ra tow ni cze go. Po prze ana -
li zo wa niu wszyst kich do stęp nych in for ma cji
oraz kon sul ta cjach z funk cjo na riu sza mi Po li cji
i pra cow ni ka mi WBMiZK UM Lu blin wy klu -
czo no moż li wość prze by wa nia w gru zo wi sku
ko lej nych osób.

Sta bil ność kon struk cji bu dyn ku spraw dza -
no za po mo cą spe cja li stycz nych urzą dzeń, ta -
kich jak teo do lit oraz ta chi metr. W związ ku
z na ru sze niem sta ty ki ścian no śnych bu dyn ku
i praw do po do bień stwem je go za wa le nia gen.
bry ga dier Le szek Su ski po kon sul ta cji z po -
wia to wym in spek to rem nad zo ru bu dow la ne go
pod jął de cy zję o roz biór ce bu dyn ku za po mo -
cą me cha nicz ne go sprzę tu bu rzą ce go sta no -
wią ce go wy po sa że nie spe cja li stycz nej fir my
wy bu rze nio wej „Sztyr lic”. Pra ce wy bu rze nio -
we trwa ły do go dzin po ran nych na stęp ne go
dnia.

Dzia ła nia SGPR „War sza wa 9”
Dzia ła nia po szu ki waw czo -ra tow ni cze pod

do wódz twem st. kpt. Ma cie ja Gar czyń skie go
pro wa dzi ło ośmiu ra tow ni ków oraz trzy psy ra -
tow ni cze o spe cjal no ści gru zo wi sko wej. Gru -
pa przy je cha ła dwo ma sa mo cho da mi SCRt

(sa mo chód tech nicz ny ze sprzę tem SGPR) oraz
SGRat (sa mo chód ze sprzę tem SGPR słu żą cy
do prze wo zu psów). Dys po no wa ła rów nież
dro nem DJI In spier v2 PRO z ka me rą X5. 

W wy po sa że niu SCRt (ob sa da trzech stra -
ża ków) znaj du je się sprzęt tech nicz ny w po sta -
ci urzą dzeń do lo ka li za cji za gi nio nych oraz
in ny sprzęt spe cja li stycz ny (geo fo ny, ka me ry,
wiert ni ce itp.). Po jazd wy po sa żo ny jest rów -
nież w hy drau licz ny dźwig sa mo cho do wy
(HDS) o udźwi gu do 8 t. 

SGRat słu ży do prze wo że nia dzie wię ciu
stra ża ków oraz sze ściu psów. Prze dział dla

psów jest kli ma ty zo wa ny i ogrze wa ny. Psy po -
dró żu ją w pla sti ko wych ke ne lach. W prze dzia -
le tech nicz nym znaj du je się pod sta wo wy sprzęt
ra tow ni czy oraz drew no i pły ty do wy ko ny wa -
nia drew nia nych kon struk cji do sta bi li za cji
i stem plo wa nia kon struk cji bu do wla nych i wy -
ko pów. Dzia ła nia po szu ki waw czo -ra tow ni cze
pro wa dzi ły trzy ze spo ły: st. ogn. Woj ciech Wy -
szo mir ski z psem Ro do sem (8 lat), mł. ogn. Łu -
kasz Gra bow ski z psem Ro dim (8 lat) i st. str.
To masz Kło cze wiak z psem Cwa nia kiem 
(8 lat). Wszyst kie psy mia ły waż ną spe cja li za -
cję gru zo wi sko wą. Ro dos i Ro di to do świad -
czo ne czwo ro no gi – uczest ni czy ły w dzia ła -
niach po szu ki waw czo -ra tow ni czych po trzę sie -
niu zie mi w Ne pa lu w 2015 r., a tak że na te re -
nie ca łe go kra ju i ćwi cze niach po za Pol ską
(w Gru zji, Cze chach, Wiel kiej Bry ta nii). 

Głów ne dzia ła nia gru py po le ga ły na okre -
śle niu za gro że nia i wy zna cze niu stre fy nie bez -
piecz nej. Wej ście do niej wy ma ga ło zgo dy
wska za ne go ofi ce ra bez pie czeń stwa, któ re go
za da niem by ła kon tro la sta tecz no ści bu dyn ku
za po mo cą teo do li tu (urzą dze nie geo de zyj ne
słu żą ce do po mia rów ką tów pio no wych i po -
zio mych, wy po sa żo ne w lu ne tę, któ ra wraz
z kor pu sem in stru men tu mo że ob ra cać się wo -
kół je go osi pio no wej; umoż li wia to swo bod ne
i do kład ne wy ko na nie od czy tu kie run ków po -
zio mych i pio no wych) oraz ewi den cję wejść
i wyjść stra ża ków ze stre fy nie bez piecz nej,
a w ra zie za gro że nia ogła sza nie alar mu.
Po oczysz cze niu stre fy pra cy na gru zo wi sko
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Mł. kpt. Mar cin Ru miń ski,
za stęp ca do wód cy zmia -
ny JRG 4 KM PSP Lu blin,
pierw szy KDR

Z in for ma cji, któ re
dotarły do mnie z SK KM,
wy ni ka ło, że do szło do po -
ża ru i wy bu chu w lo ka lu

przy ul. Lu bar tow skiej 45. Po do jeź dzie na miej sce
ak cji za sta łem męż czy znę zgła sza ją ce go to zda rze -
nie. Był to je den z miesz kań ców ka mie ni cy. Wska -
zał lo kal, w któ rym mia ło dojść do po ża ru
i wy bu chu. Po le ci łem roz wi nąć jed ną li nię ga śni czą.
Po prze pro wa dze niu roz po zna nia usta li łem, że do -
szło do za wa le nia trzy pię tro wej ka mie ni cy do we -
wnątrz bu dyn ku (ru nę ła część da chu i stro py
do po zio mu par te ru). Po pro si łem o do dat ko we si -
ły i środ ki PSP oraz wspar cie in nych służb. W trak -
cie dzia łań spo tka łem się z wie lo ma utrud nie nia mi.
Moż na do nich za li czyć m.in. brak współ pra cy
miesz kań ców ka mie ni cy (w trak cie ewa ku acji trud -
no by ło im wy tłu ma czyć po wa gę sy tu acji), go dzi -
nę zda rze nia, lo ka li za cję ka mie ni cy (obok targ,

skle py, par king bez po śred nio przy bu dyn ku) oraz
brak kon kret nych in for ma cji o licz bie osób mo gą -
cych prze by wać w za wa lo nej czę ści ka mie ni cy (nikt
z miesz ka ją cych tam osób nie po tra fił udzie lić wia -
ry god nej od po wie dzi).

St. kpt. Pa weł Ka spe rek,
do wód ca zmia ny JRG 3
KM PSP Lu blin 

Pierw sze dzia ła nia po -
le ga ły na ewa ku acji mie-
sz kań ców ka mie ni cy. Jed -
no cze śnie sta ra łem się do -
wie dzieć od nich, czy

w za wa lo nej czę ści ktoś miesz ka. Uzy ska łem in for -
ma cję, że na pierw szym pię trze miesz ka  ko bie ta
z ma łym dziec kiem, a na par te rze i na dru gim pię -
trze są pu sto sta ny. Jak się póź niej oka za ło, by ły to
błęd ne in for ma cje. Po wy ko na niu do stę pu da ją ce -
go wi dok na za wa lo ną część ka mie ni cy z wy so ko -
ści pierw sze go pię tra za czę li śmy na wo ły wać oso by,
któ re mo gły znaj do wać się pod gru za mi. Za bro ni -
łem stra ża kom wcho dze nia na gru zo wi sko, gdyż

gaz i prąd nie by ły odłą czo ne. Po nad to ka mie ni ca
gro zi ła za wa le niem, po nie waż jed na ze ścian ze -
wnętrz nych się wy brzu szy ła. W pew nym mo men -
cie, gdy od cho dzi łem już od gru zo wi ska,
usły sza łem bar dzo ci chy głos: „Po mo cy…”. Na tych -
miast za rzą dzi li śmy ci szę, aby po twier dzić, że rze -
czy wi ście ktoś wzy wa po mo cy, a póź niej go
zlo ka li zo wać. Jak się oka za ło, był to męż czy zna,
któ ry miesz kał na dru gim pię trze. Aby zna leźć za -
sy pa ną oso bę, wsze dłem na gru zo wi sko sam, ko -
rzy sta jąc ze sta nu wyż szej ko niecz no ści
i za cho wu jąc przy tym za sa dę pro por cjo nal no ści.
Nie chcia łem na ra żać ko le gów ze zmia ny na za gro -
że nie. Męż czy znę na le ża ło jak naj szyb ciej zlo ka li -
zo wać, do pó ki był z nim kon takt. Po szko do wa ny
in for mo wał mnie, że co raz cię żej mu od dy chać
i bra ku je mu po wie trza. Pod czas od gru zo wy wa nia
miej sca, z któ re go do cho dził głos, usły sza łem: „Po -
dra pał mnie pan po uchu”. Fak tycz nie, po od sy pa -
niu gru zu wy ło ni ło się ucho i część gło wy.
Na stęp nie do po mo cy przy szło trzech ra tow ni ków,
z któ ry mi ręcz nie od gru zo wy wa li śmy po szko do wa -
ne go. Po da li śmy mu tlen oraz ga zę zwil żo ną wo dą,



wpro wa dzo no ko lej no ze spo ły ra tow ni cze
w ce lu spraw dze nia, czy pod gru za mi znaj du ją
się oso by ży we. Psy nie wska za ły ich obec no -
ści. Ska la znisz czeń nie po zwa la ła na za bez pie -
cze nie uszko dzo nej kon struk cji bu dyn ku.
Za po mo cą dro na ob ser wo wa no pro ces roz -
biór ki w ob sza rze, w któ rym by ło to nie bez -
piecz ne. Po roz biór ce dron zo stał wy ko-
rzy sta ny do spraw dze nia sta nu po zo sta łej czę -
ści obiek tu oraz spo rzą dze nia do ku men ta cji fo -
to gra ficz nej i fil mo wej do dal szej ana li zy
zda rze nia.

Dzia ła nia SGPR „Łódê”
Po le ga ły one na kon tro li za po mo cą sys te -

mu ta chi me trycz ne go sta bil no ści kon struk cji
bu dow la nych, któ re nie ule gły za wa le niu oraz
prze szu ka niu gru zo wi ska pod ką tem obec no ści
osób po szko do wa nych pod gru za mi. Pod czas
dzia łań pod okiem do wód cy gru py mł. bryg.
Mar ci na Pło ti cy pra co wał ze spół po szu ki waw -
czy o spe cjal no ści gru zo wi sko wej kla sy I
(prze wod nik mł. ogn. Ka mil Go sław ski oraz
pies Red – 8 lat, bra li udział w mi sji w Ne pa lu
w 2015 r.). 

Po przy jeź dzie na miej sce zda rze nia SGPR
„Łódź” wspo ma ga ła dzia ła nia tak że po przez
kon tro lę sta bil no ści kon struk cji. Na gru zo wi -
sko ra tow ni cy wpusz cza ni by li przez ofi ce ra
bez pie czeń stwa. Część prac roz biór ko wych
pro wa dzi li we współ dzia ła niu z ope ra to rem
ko par ki. W trak cie pra cy wy ko rzy sta ny zo stał
tak że pies ra tow ni czy – spraw dzał gru zo wi -

sko, by po twier dzić brak osób po szko do wa -
nych. 

Pra ca w stre fach za gro że nia oraz pra ce roz -
biór ko we wy ko ny wa ne przez ko par ki od by wa -
ły się w wa run kach sta łej kon tro li sta bil no ści
kon struk cji bu dow la nych za po mo cą sys te mu
ta chi me trycz ne go Le ica Geo sys tems. Stra ża cy

usta wi li ta chi metr sprzę żo ny z kom pu te rem,
któ ry au to ma tycz nie mo ni to ro wał od chy ły bu -
dyn ku w kil ku punk tach i był w sta nie ogła szać
alarm (choć osta tecz nie ta kie go zda rze nia nie
od no to wa no). Ta chi metr to urzą dze nie optycz -
ne da ją ce moż li wość wy ko na nia po mia rów 
od le gło ści do za da ne go punk tu. Po łą czo ne
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Z lu bel ski mi stra ża ka mi bio rą cy mi udział w ak cji spo tkał się ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier
Le szek Su ski. Przy znał im na gro dy pie nięż ne za re ali za cję za dań w szcze gól nie trud nych wa run kach.
Wśród wy róż nio nych stra ża ków by li: lu bel ski ko men dant wo je wódz ki PSP st. bryg. Grze gorz Ali now ski,
ko men dant miej ski PSP w Lu bli nie mł. bryg. Ma rek Fiut ka oraz bryg. Zbi gniew Ko tłow ski, st. kpt. Mar cin
So bo lew ski, st. kpt. Pa weł Ka spe rek, mł. kpt. Ar tur Chu dzik, kpt. Kon rad Wój cik, mł. kpt. Mar cin Ru miń -
ski i st. sekc. Krzysz tof Du da.

ca ły czas mo ni to ru jąc je go stan. Po szko do wa ny zo -
stał wy do by ty po ok. 40 min od mo men tu od na le -
zie nia, ale nam wy da wa ło się, że trwa ło to dwie
go dzi ny. Po li cja usta li ła, kto był za mel do wa ny w ka -
mie ni cy. Funk cjo na riu szom uda ło się na wią zać
kon takt ze wszyst ki mi, po za męż czy zną zna le zio -
nym przez nas. Pod czas dal szych dzia łań nie zna -
leź li śmy wię cej ży wych osób. 

Zda rze nie to na su wa mi wie le wnio sków i uwag.
Pod czas roz po zna nia na le ży ze brać jak naj wię cej in -
for ma cji od miesz kań ców, ale póź niej za wsze trzeba
je we ry fi ko wać przez in ne służ by, np. Po li cję, po nie -
waż lo ka to rzy się nie zna ją i uzy ska ne in for ma cje mo -
gą być błęd ne. Pa mię taj my, aby nie po trzeb nie nie
na ra żać ra tow ni ków, wpusz cza jąc ich do stre fy za gro -
że nia. Na le ży prze strze gać za sa dy pro por cjo nal no ści
na ra ża ne go i ra to wa ne go ży cia, a je że li mu si my
wpro wa dzić do tej stre fy wię cej osób, na le ży ogra ni -
czyć za gro że nia np. po przez sta bi li za cję, usu wa nie
i za bez pie cza nie zwi sa ją cych ele men tów. War to jak
naj wię cej współ pra co wać z in ny mi służ ba mi, bo mo -
gą nam uła twić pro wa dze nie dzia łań i pod ję cie de -
cy zji. Przy te go ty pu dzia ła niach nie odzow ne są

ze sta wy do szyb kiej sta bi li za cji kon struk cji bu dyn ku,
za pew nia ją ce więk sze bez pie czeń stwo pra cu ją cym
stra ża kom, np. ze sta wy PowerShore lub po dob ne.
Mu si my za cho wać szcze gól ną dba łość o bez pie czeń -
stwo, np. wy ko rzy sty wać sprzęt po zwa la ją cy ogra -
niczyć za gro że nie (mier ni ki, de tek to ry, ka me ry
ter mo wi zyj ne, itp.), a pod czas od gru zo wy wa nia, od -
sta wia nia i prze miesz cza nia ele men tów kon struk cji
nie do ty kać tych, któ re mo gą sta bi li zo wać za wa lo ną
kon struk cję. Dbaj my o wła sne zdro wie i uży waj my
ma sek prze ciw py ło wych,

St. kpt. Mar cin So bo lew -
ski, do wód ca JRG 3 KM
PSP Lu blin, do wód ca
SGRT Lu blin 3 Pu ła wy

Po za wa le niu się stro -
pów ka mie ni cy i czę ści 
da chu wy two rzy ła się pew -
ne go ro dza ju stud nia:

wszyst kie ścia ny ze wnętrz ne po zo sta ły w pio nie,
choć nie któ re z nich by ły na ru szo ne, a ca łe wnę trze
le ża ło na dnie. Uwal nia jąc po szko do wa ne go, stra -

ża cy mu sie li pra co wać w cią głym za gro że niu utra -
tą sta bil no ści ścian, z utrud nio ną moż li wo ścią szyb -
kiej ewa ku acji. Z po wo du ogra ni czo nej prze strze ni
oraz spe cy fi ki gru zo wi ska po słu gi wa nie się sprzę -
tem spe cja li stycz nym by ło bar dzo utrud nio ne lub
wręcz nie moż li we. Naj efek tyw niej sza oka za ła się
pra ca dłoń mi, sa per ką, wia dra mi i pi łą łań cu cho wą.
Bar dzo istot ne by ło cią głe wspie ra nie psy chicz ne
po szko do wa ne go, któ re po zwa la ło ogra ni czyć
skut ki stre su wy wo ła ne go cią głym uci skiem i bra -
kiem moż li wo ści wy ko na nia ja kie go kol wiek ru chu.
W trak cie uwal nia nia po szko do wa ne go miej sce
dzia łań, za rów no z po wo du bra ku od po wied nie go
sprzę tu spe cja li stycz ne go, jak i du żych od le gło ści
mię dzy ścia na mi, za bez pie czo no naj prost szy mi
me to da mi: usu nię to ele men ty gro żą ce od pad nię -
ciem, a lin ka mi mo co wa no ele men ty po ten cjal nie
nie sta bil ne do in nych bez piecz nych czę ści bu dyn -
ku. Odłą cze nie za si la nia ka mie ni cy w ener gię elek -
trycz ną nie spo wo do wa ło cał ko wi te go bra ku
na pię cia w in sta la cjach. By ło to wy ni kiem ist nie nia
„dzi kich” in sta la cji, za si la nych z zu peł nie in nych
przy łą czy z są sied nich ka mie nic. 



z pro gra mem GeoMoS two rzy au to ma tycz ny
sys tem mo ni to rin gu sta bil no ści kon struk cji bu -
dow la nych. Ope ra tor sys te mu na no si od po -
wied nie punk ty na kon struk cji i ko du je je
w sys te mie. Na stęp nie sys tem sa mo dziel nie
i au to ma tycz nie spraw dza od le głość od za da -
nych punk tów i w przy pad ku ich zmia ny
o okre ślo ną z gó ry wiel kość włą cza alarm. Jest
on pod sta wą do ogło sze nia ewa ku acji sił i środ -
ków ze stref nie bez piecz nych. Sys tem po zwa -
la na ana li zę ja ko ścio wą i ilo ścio wą po mia rów,
co ozna cza, że moż na wska zać, któ ry punkt zo -
stał prze su nię ty oraz o ja ką war tość.

Po prze ka za niu do ko men dan ta głów ne go
PSP in for ma cji, że te ren jest spraw dzo ny i nie
ma w je go ob rę bie osób ży wych, pod ję ta zo sta -
ła de cy zja o roz biór ce bu dyn ku. Czyn no ści te
za bez pie cza li ra tow ni cy. 25 ma ja o godz. 9.00
obiekt zo stał ode bra ny od PSP przez po wia to -
we go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go.

Sztab i lo gi sty ka
Sztab pra co wał w sa mo cho dzie do wo dze -

nia i łącz no ści SDł Ford z KW PSP w Lu bli nie.
Po nad to roz sta wio ne zo sta ły na mio ty pneu ma -
tycz ne i ste la żo we. W trak cie dzia łań pra cu ją -
cym stra ża kom za pew nio no wo dę i go rą ce
na po je (ka wę, her ba tę) oraz cie płe po sił ki.

Współ pra ca z me dia mi
Ak cja spo tka ła się z bar dzo du żym za in te -

re so wa niem me diów. Do kon tak tów z dzien ni -
ka rza mi zo stał wy zna czo ny ze spół pra so wy
w skła dzie: bryg. Mi chał Ba dach, kpt. An drzej
Sza coń i asp. To masz Sta chy ra. Po nad to or ga -
ni zo wa no kon fe ren cje pra so we z udzia łem kie -
ru ją ce go dzia ła nia mi – ko men dan ta głów ne go

PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go, lu bel -
skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP 
st. bryg. Grze go rza Ali now skie go oraz wo je -
wo dy lu bel skie go.

Pod su mo wa nie 
W dzia ła niach, któ re trwa ły po nad do bę,

udział bra ło: 37 za stę pów PSP (141 stra ża ków),
w tym spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -
-ra tow ni cze: „Lu bar tów”, „War sza wa 9” oraz
„Łódź”, Kom pa nia Szkol na COO SGSP, gru pa
ope ra cyj na KG PSP, gru pa ope ra cyj na KW PSP
Lu blin i gru pa ope ra cyj na KM PSP Lu blin,
sześć za stę pów OSP KSRG (32 stra ża ków)
oraz 107 przed sta wi cie li in nych służb i in sty -
tu cji. 

Na miej sce zda rze nia przy by li rów nież: wo -
je wo da lu bel ski Prze my sław Czar nek, pre zy -

dent Lu bli na Krzysz tof Żuk, dy rek tor Wy dzia -
łu Bez pie czeń stwa Miesz kań ców i Za rzą dza nia
Kry zy so we go UM Lu blin Je rzy Ostrow ski oraz
po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go
An na Ostań ska.

Przy czy nę po wsta nia zda rze nia ba da ją po -
li cjan ci z Ko men dy Miej skiej Po li cji pod nad -
zo rem pro ku ra to ra re jo no we go w Lu bli nie.

st. kpt. Woj ciech Mi ciu ła peł ni słu˝ b´
w KW PSP Lu blin, a kpt. An drzej Sza coƒ

w KM PSP Lu blin

fot. Mar cin So bo lew ski, Ma ciej Gar czyƒ ski, Mi chał Ba -

dach, Sławomir Brandt
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St. kpt. Ma ciej Gar czyń ski
p.o. do wód ca JRG 15 
War sza wa, do wód ca
SGPR War sza wa 9

Dzia ła nia pierw szych
za dys po no wa nych do dzia -
łań stra ża ków, któ rych 
kie ru nek opar ty był na kon -

tak cie z po szko do wa nym, przy nio sły wy mier ny
efekt ra tow ni czy. Szyb kie za dys po no wa nie SGPR
po zwo li ło na przy by cie kie run ko wo szko lo nych
i wy po sa żo nych stra ża ków w fa zie dzia łań, któ ra
da wa ła szan sę na po wo dze nie po szu ki wań za sy pa -
nych osób. Waż nym ele men tem dzia łań, do brze
funk cjo nu ją cym, był ofi cer bez pie czeń stwa i je go
nad zór nad przebiegiem ak cji. To funk cja nie zwy -
kle istot na i wspie ra ją ca do wo dzą ce go, ma bez po -
śred ni wpływ na bez pie czeń stwo wszyst kich
na gru zo wi sku. 

Mł. bryg. Mar cin Pło -
ti ca, do wód ca SGPR
„Łódź”

Jako uczestnik dzia -
ła ń ra tow ni czych pod -
czas ka ta strof bu dow-
la nych za wsze się za sta -
na wiam, co moż na po -
pra wić, aby za pew nić

jesz cze większe bez pie czeń stwo ra tow ni ków 
dzia ła ją cych w stre fach bez po śred nie go za gro że -
nia. Obec nie uży wa ny przez PSP sprzęt po zwa la
na au to ma tycz ną kon tro lę sta bil no ści kon struk cji
bu dow la nych, jed nak nie za pew ni on bez pie czeń -
stwa w stu pro cen tach. Da je nam on je dy nie wie -
dzę o za cho wa niu się ele men tów bu dow la nych,
a w po łą cze niu z od po wied ni mi pro ce du ra mi bez -
pie czeń stwa cen ne se kun dy na wy co fa nie się ra -
tow ni ków ze stre fy nie bez piecz nej, co znacz nie

zwięk sza ich szan se na prze ży cie. Spe cja li stycz ne
gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze ma ją wy pra co -
wa ne pro ce du ry bezpie czeń stwa na wy pa dek 
de sta bi li za cji mo ni to ro wa nych ele men tów kon -
struk cyj nych. Są one zgod ne z mię dzy na ro do wy -
mi re gu la cja mi INSARAG i opar te na sys te mie
bez pie czeń stwa LCES (Lo oko uts, Com mu ni ca tion,
Esca pe Ro utes, Sa fe Zo nes). Wspo mnia ny au to ma -
tycz ny sys tem kon tro li jest je dy nie pierw szym ele -
men tem tych pro ce dur (au to ma tycz nym
ob ser wa to rem). Jed nak na wet naj lep szy sys tem
elek tro nicz ny jest bez u ży tecz ny bez od po wied -
nich szko leń, dla te go też tak waż ne jest wy szko le -
nie ra tow ni ków już na po zio mie pod sta wo wym
z za kre su spo so bów ko mu ni ko wa nia za gro że nia,
wy zna cza nia bez piecz nych dróg ewa ku acji czy wy -
zna cza nia stref bez piecz nych.

Pod miot Po jaz dy Ra tow ni cy (oso by)

PSP 37 141

OSP KSRG 6 32

Po li cja 15 59

Po go to wie ra tun ko we 3 9

Po go to wie ga zo we 1 2

Po go to wie ener ge tycz ne 1 2

Stra˝ miej ska 11 16

Za rzà dza nie kry zy so we 1 4

MPK Lu blin 1 1

Spe cja li stycz na fir ma wy bu rze nio wa „Sztyr lic” 10 12

Ra zem 86 278

Wy kaz sił i Êrod ków



ed nym z ele men tów dzia łań mo że oka -
zać się uzy ska nie do stę pu do kie row cy.
Na do bór tech ni ki wpły wa bez po śred -

nio kon struk cja po jaz du. W pierw szej ko lej -
no ści na le ży po więk szyć prze strzeń po przez
wy ko rzy sta nie usta wień fo te la oraz ob cię-
cie czę ści ko ła kie row ni cy. Po win no to wstęp -
nie zli kwi do wać na cisk na cia ło po szko do wa -
ne go.

Po stę po wa nie jest ta kie sa mo, jak w przy -
pad ku cię ża ró wek, je śli drzwi znaj du ją się
od stro ny kie row cy. Usu nię cie ich po zwa la do -
stać się do dol nej po dłuż ni cy, któ ra nie jest
w tym ob sza rze szcze gól nie wzmoc nio na. Wy -

ko nu je się w niej głę bo kie cię cie w kształ cie 
li te ry Y oraz cię cie słup ka A – w mia rę moż li -
wo ści jak naj wy żej (fot. 1).

Na stęp nie wsta wia się w wej ście do po jaz -
du roz pie racz ko lum no wy, rów no le gle do pod -
ło ża. Je go wy par cie po wo du je od su nię cie
ca łe go przo du po jaz du (fot. 2).

Je śli w da nym au to bu sie nie ma drzwi
od stro ny kie row cy, wów czas część po jaz du
po ni żej we wnętrz nej pod ło gi użyt ko wej jest
moc ną kon struk cją kra tow ni co wą. Nie ma
moż li wo ści głę bo kie go na cię cia po dłuż ni cy,
a płyt kie cię cia nie są sku tecz ne. W ta kim wy -
pad ku na le ży wy ko nać cię cia od prę ża ją ce po -

wy żej we wnętrz nej pod ło gi użyt ko wej, co 
po zwo li na od su nię cie de ski roz dziel czej
(fot. 3). Tak że w tej tech ni ce wy ko rzy stu je się
roz pie racz ko lum no wy. W mia rę moż li wo ści
moż na ode pchnąć ko lum nę kie row ni cy za po -
mo cą krót kie go roz pie ra cza ko lum no we go
(fot. 4).

Au to bus na bo ku
Ta kie uło że nie po jaz du spra wi, że nie bę -

dzie du żych trud no ści ze sta bi li za cją. Le żą cy
na pła skim bo ku au to bus jest za zwy czaj sta bil -
ny. Sto su je się je dy nie miej sco wą pod bu do wę
i wy peł nie nia. 
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Wy pad ki au to bu sów (cz. 2)

Na ci´ cie w pod ło dze w kształ cie li te ry Y

RA FAŁ POD LA SI¡ SKI

Konstrukcje autobusów i narzędzia wykorzystywane do cięcia
omówiłem w pierwszej części artykułu. Tym razem przyjrzymy się,

w jaki sposób można dotrzeć do poszkodowanych
uwięzionych w tych pojazdach. 

J

Ode pchni´ cie przo du po jaz du za po mo cà roz pie -
ra cza ko lum no we go

Miej sca na ci´ç wy ko ny wa nych, gdy pod we -
wn´trz nà pod ło gà u˝yt ko wà znaj du je si´
wzmoc nio na kon struk cja kra tow ni co wa

1
2

3



Do stęp uzy sku je się przez szy bę przed nią,
cza sem tyl ną (je śli wy stę pu je) oraz wy ła zy da -
cho we. Moż na wy ko rzy stać dra bi ny przy staw -
ne, aby do stać się do gór nych okien i roz po znać
sy tu ację we wnątrz po jaz du (fot. 5-7).

Do stęp przez wy łaz da cho wy nie stwa rza
du że go pro ble mu (fot. 8 i 10). Jest to część
kon struk cyj na z pro fi lo wa ne go two rzy wa z ele -
men ta mi me ta lu. Ła two usu nąć ją sprzę tem bu -
rzą cym. Moż na rów nież dość szyb ko po sze rzyć
otwór przez głę bo kie cię cie. Do sko na le spraw -
dza się tu pi ła sza bla sta, któ ra bez pro ble mu
tnie ca łe po szy cie da chu wraz z je go me ta lo -
wy mi wzdłuż ny mi pro fi la mi wzmac nia ją cy mi.
Waż na jest jed nak kon tro la pra cy brzesz czo tu
pi ły po we wnętrz nej stro nie po jaz du. Nie na -
strę cza to więk szych trud no ści, ze wzglę du
na wy ko rzy sta nie wy ko na ne go wcze śniej
otwo ru wy ła zu. 

Nie bez piecz ne jest po sze rza nie otwo ru wy -
ła zu za po mo cą spa li no wej pi ły do be to nu i sta -
li. Kon tro la głę bo ko ści cię cia jest trud na ze
wzglę du na wiel kość urzą dze nia, a szko dli we
spa li ny do sta ją się do środ ka po jaz du (fot. 9).
Głę bo kie cię cie spra wia, że z kon struk cji da -
chu od ry wa ją się odłam ki z two rzy wa i wpa da -
ją do środ ka z du żą si łą. Tar cze ko run do we
do me ta lu wy twa rza ją pod czas uży cia wy so ką
tem pe ra tu rę, po wo du ją cą nad pa la nie we -
wnętrz ne go wy peł nie nia da chu. 
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Ode pchni´ cie ko lum ny kie row ni cy za po mo cà
roz pie ra cza ko lum no we go. Wi docz ne cz´ Êcio we
ob ci´ cie ko ła kie row ni cy, li kwi du jà ce ucisk
na cia ło kie row cy

Au to bus na bo ku. Mo˝ li we wej Êcie przez otwo ry po przed niej i tyl nej szy bie oraz przez wła zy da cho we.
Na do kład niej sze roz po zna nie sy tu acji we wnàtrz po zwa la jà okna od gó ry, do któ rych mo˝ na si´ do staç 
za po mo cà dra bin przy staw nych

Do st´p do wn´ trza przez otwór po tyl nej szy bie

Do st´p do wn´ trza przez otwór po przed niej szy bie

4

5

6

7



De mon ta˝ we wn´trz nych 
ele men tów au to bu su
Aby suk ce syw nie po sze rzać prze strzeń wo -

kół osób po szko do wa nych, a tym sa mym
zwięk szać efek tyw ność ewa ku acji, na le ży zde -
mon to wać wy po sa że nie wnę trza au to bu su.
Naj czę ściej bę dą to sie dze nia, oru ro wa nie oraz
pół ki ba ga żo we. Do ko nu je się te go za po mo cą
sprzę tu hy drau licz ne go, pił sza bla stych, szli fie -
rek aku mu la to ro wych oraz klu czy (fot. 11-13).

Oso ba po szko do wa na
pod au to bu sem
Oso ba po szko do wa na mo że znaj do wać się

tak że pod au to bu sem bądź też je go ko łem – to
nie rzad kie sy tu acje. Pod czas pod no sze nia sto -
su je się spe cjal ne koń ców ki mon to wa ne na roz -
pie ra cze ko lum no we (prze zna czo ne do felg
wklę słych i wy pu kłych). Moż na to rów nież
zro bić, wy ko rzy stu jąc po dusz ki po wietrz ne
pod pro giem lub sprzęt hy drau licz ny wy par ty
o spe cjal nie wzmoc nio ne punk ty, prze zna czo -
ne do le wa ro wa nia po jaz du (fot. 14-16). Je śli
po szko do wa ny znaj du je się pod ko łem, to
przed pod no sze niem na le ży za mon to wać
na ko le pas z na cią giem, któ ry za bez pie czy
przed je go ob ro tem i opa da niem na re so ro wa -
niu. Pod czas pod no sze nia nie zwy kle waż na jest
sta bi li za cja wspo ma ga ją ca. Naj le piej spraw dza
się tu bie żą ca pod bu do wa drew nem. Kon tro lo -
wać na le ży rów nież na ciąg pa sa pod pór szyb -
kiej sta bi li za cji.
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Two rze nie do st´ pu do wn´ trza przez wy łaz 
da cho wy

Po sze rza nie otwo ru: bez piecz ne – za po mo cà pi ły sza bla stej i nie bez piecz ne – spa li no wà pi łà z tar czà ko run -
do wà

Do st´p do wn´ trza przez po sze rzo ny wy łaz da cho wy. Wi dok z ze wnàtrz i od Êrod ka

De mon ta˝ we wn´trz nych ele men tów au to bu su pi łà sza bla stà

8

9

10

11



Jak wi dać, au to bu sy pod czas wy pad ków
mo gą spra wić ra tow ni kom wie le pro ble mów,
za rów no tak tycz nych, jak i ze wzglę du na swo -
ją kon struk cję. Wy ma ga ona jed no cze sne go
uży cia wie lu róż no rod nych na rzę dzi. Ra tow ni -
cy ma ją nie wie le moż li wo ści prak tycz nych
ćwi czeń z te go ty pu sa mo cho da mi, dla te go nie -
zwy kle waż ne jest zdo by cie so lid nych pod staw
teo re tycz nych. Zna jąc za le ty i ogra ni cze nia wy -
ko rzy sta nia po szcze gól ne go sprzę tu oraz new -
ral gicz ne miej sca w tych po jaz dach, pod czas
re al nych ak cji nie bę dzie my dzia ła li na za sa -
dzie prób i błę dów.

st. kpt. Ra fał Pod la siƒ ski jest do wód cà
zmia ny w JRG 15 w War sza wie, człon kiem

spe cja li stycz nej gru py 
po szu ki waw czo -ra tow ni czej
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De mon ta˝ we wn´trz nych ele men tów au to bu su za po mo cà klu czy
Pod no sze nie kół au to bu su za po mo cà roz pie ra -
cza ko lum no we go i spe cjal nych koƒ có wek 
ro bo czych do felg wy pu kłych i wkl´ słych

Pod no sze nie au to bu su za po mo cà sprz´ tu hy drau licz ne go w punk cie prze zna czo nym do le wa ro wa nia. 
Sta bi li za cja wspo ma ga jà ca po przez bie ̋ à cà pod bu do w´ drew nem
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la tach 80. XX w. roz po czął się dłu go trwa ły okres su szy hy -
dro lo gicz nej, trwał do po ło wy lat 90. Za ta ki stan rze czy
wy so ką ce nę za pła ci ły la sy – wzro sła licz ba po ża rów

i owa dów li ścio żer nych, spa dła udat ność upraw itp. Hi sto ria lu bi się po wta -
rzać, więc wy ko rzy sta nie obec nych moż li wo ści gro ma dze nia wo dy i do -
świad czeń z lat ubie głych jest na praw dę pa lą cą kwe stią, zwłasz cza że
na tu ral ne za so by wod ne Pol ski są nie wiel kie. W Eu ro pie sy tu uje my się 
do pie ro na 22. miej scu.

Ja ki sys tem?
Punk tem wyj ścia przy pro jek to wa niu prze ciw po ża ro we go sys te mu

obron ne go kom plek su le śne go, za kła da nej upra wy le śnej czy więk szej
plan ta cji drzew mo że być wy pró bo wa ny i spraw dzo ny od wie lu lat spo -
sób za bez pie cze nia aglo me ra cji i obiek tu bu dow la ne go. Pod sta wo we ele -
men ty te go sys te mu sta no wią dro gi do jaz do we, za pew nie nie wo dy
do ga sze nia po ża rów i od dzie le nia prze ciw po ża ro we (li nie obro ny). 
Te ostat nie w du żych kom plek sach le śnych mo gą do dat ko wo zmniej szyć
lęk ra tow ni ków przed na wał ni cą ognia. Na co dzień li nie obro ny w mo -
no kul tu rach so sno wych, zbu do wa ne w for mie pa sów bio lo gicz nych,
są – po dob nie jak źró dła wo dy – nie oce nio ną ba zą po by to wą i po kar mo -
wą dla fau ny le śnej. 

Nie wy ma ga uza sad nie nia, że do brze za pla no wa ne, a na stęp nie do brze
wy ko na ne ele men ty za bez pie cze nia kom plek su le śne go w ra zie więk sze go
po ża ru lub in nej ka ta stro fy na tu ral nej po zwa la ją zmniej szyć za gro że nie dla
ra tow ni ków, kosz ty dzia łań ra tow ni czych oraz póź niej sze stra ty pro duk cyj -
ne i po za pro duk cyj ne. Naj waż niej sze ele men ty za bez pie cze nia prze ciw po -
ża ro we go la sów, z uwa gi na ich zna cze nie, po win ny być re gu lo wa ne
sto sow ny mi prze pi sa mi. Uwa żam, że oprócz wspo mnia nych do jaz dów po -

ża ro wych, źró deł wo dy do ga sze nia po ża rów i li nii obro ny od po wied ni mi
re gu la cja mi po win ny zo stać ob ję te tak że:
1 za kres spo rzą dze nia pla nu ochro ny prze ciw po ża ro wej w pla nie urzą dza -
nia la su i pla nie ochro ny par ku na ro do we go,
1 ka te go ry za cja za gro że nia po ża ro we go okre ślo nych ob sza rów le śnych, 
1 bie żą ce pro gno zo wa nie moż li wo ści po wsta nia i roz prze strze nia nia się
po ża ru,
1 sys tem mo ni to rin gu po ża ro we go,
1 ko mu ni ka cja we wnętrz na kom plek su le śne go,
1 etat sprzę tu do ga sze nia i do ga sza nia po ża rów,
1 za kres opra co wa nia spo so bu po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru (plan
ochro ny prze ciw po ża ro wej la sów w użyt ko wa niu woj ska),
1 szcze gó ło wy za kres opra co wa nia za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go
te re nów le śnych ob ję tych więk szy mi ćwi cze nia mi wojsk,
1 za sa dy wpro wa dza nia za ka zu wstę pu do la su oraz spo sób in for mo wa nia
o tym spo łe czeń stwa,
1 wa run ki uży wa nia ognia i in nych nie bez piecz nych źró deł ener gii w la -
sach.

Źró dła wo dy za li czo ne do pod sta wo wych ele men tów sys te mu obron ne -
go kom plek su le śne go są ure gu lo wa ne nor mą praw ną wy mie nio ną w roz -
dzia le 9 (Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we la sów) roz po rzą dze nia MSWiA 
z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te re nów: 

„§ 39.2. Wła ści cie le, za rząd cy lub użyt kow ni cy la sów, któ rych la sy sa -
mo ist nie lub wspól nie two rzą kom pleks le śny o po wierzch ni po nad 300 ha:
[...]; 2) za pew nia ją i utrzy mu ją źró dła wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych;
[...]; 4) ozna cza ją sta no wi ska czer pa nia wo dy zna ka mi zgod ny mi z Pol ski -
mi Nor ma mi do ty czą cy mi zna ków bez pie czeń stwa; […]. 
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Pełne zaopatrzenie terenów
leśnych w wodę do gaszenia
pożarów jest zadaniem
do realizacji od zaraz. Pozwala
na to magazynowanie wody
opadowej w ramach tzw. małej
retencji.
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3. Źró dło wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych w la sach po win no za pew -
nić moż li wość po bie ra nia wo dy z głę bo ko ści nie więk szej niż 4 m, li cząc
mię dzy lu strem wo dy a po zio mem sta no wi ska czer pa nia wo dy, i być wy -
po sa żo ne w sta no wi sko czer pa nia wo dy wraz z do jaz dem. 

4. Źró dła wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych w la sach, któ re sa mo ist -
nie lub wspól nie two rzą kom pleks le śny o po wierzch ni po nad 300 ha, za -
pew nia się w po sta ci nie wię cej niż 2 zbior ni ków w ob rę bie chro nio nej
po wierzch ni za wie ra ją cych łącz nie co naj mniej 50 m3 wo dy, hy dran tów ze -
wnętrz nych lub cie ku wod ne go o sta łym prze pły wie wo dy nie mniej szym
niż 10 dm3/s przy naj niż szym sta nie wód, z za pew nie niem naj bliż sze go sta -
no wi ska czer pa nia wo dy w te re nie o pro mie niu: 1) nie prze kra cza ją cym 3 km
w la sach I ka te go rii za gro że nia po ża ro we go; 2) nie prze kra cza ją cym 5 km
w la sach II ka te go rii za gro że nia po ża ro we go; 3) uzgod nio nym z wła ś-
ci wym miej sco wo ko men dan tem po wia to wym (miej skim) Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w la sach III ka te go rii za gro że nia po ża ro we go”.

W la sach za rzą dza nych przez Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy
Pań stwo we obo wią zu ją w tym za kre sie do dat ko we wy mo gi, okre ślo ne

w „In struk cji ochro ny prze ciw po ża ro wej ob sza rów le śnych oraz w szcze -
gó ło wych wy tycz nych służb ochro ny la sów”. 

Skàd wo da?
Do źró deł wo dy w kom plek sie le śnym na le żą jej na tu ral ne za so by,

tj. je zio ra, rze ki, sta wy, wy bu do wa ne w tym ce lu zbior ni ki wo dy oraz
cie ki, hy dran ty i stud nie głę bi no we. Aby urzą dzić uję cie wo dy na rze -
kach, po to kach, ka na łach i me lio ra cyj nych ro wach zbior czych, na le ży
wy ko nać od po wied nie za staw ki do jej spię trza nia. Są to bu dow le wy -
ma ga ją ce po zwo le nia wod no praw ne go. W bi lan sie wo dy do ce lów prze -
ciw po ża ro wych moż na ująć usy tu owa ne w la sach wszyst kie ele men ty
ma łej re ten cji i urzą dze nia me lio ra cyj ne spię trza ją ce wo dę oraz gwa ran -
tu ją ce jej po bór w ilo ści mniej szej niż 36 m3/godz. In for ma cje o tych
źró dłach wo dy moż na za mie ścić na do dat ko wej war stwie le śnej ma py
nu me rycz nej. Każ dy pro jekt ma łej re ten cji lub re gu la cja sto sun ków wod -
nych w la sach po wi nien uwzględ niać wy ko rzy sta nie tych za pa sów wo -
dy do ce lów ga śni czych w la sach, np. przy za sto so wa niu pomp pły-
wa ją cych Ze źró deł tych moż na z po wo dze niem za si lać sprzęt go spo -
dar czy sto so wa ny przy do ga sza niu po ża rzysk nie po sia da ją cy ar ma tu ry
wod nej wy so kiej tech no lo gii. By ła by to for ma do dat ko wej po pra wy za -
opa trze nia wod ne go w la sach.

Pod sta wo we źró dła wo dy uję te w pla nie ochro ny prze ciw po ża ro wej mu -
szą mieć od po wied nio przy go to wa ne sta no wi sko do po bo ru wo dy każ dym
sprzę tem pom po wym stra ży po żar nej. Źró dła wo dy znaj du ją ce się pro mie -
niu do 1,5 km od gra ni cy kom plek su le śne go za li czo ne go do I ka te go rii za -
gro że nia po ża ro we go oraz do 2,5 km od za li czo ne go do II ka te go rii
moż na przy sto so wać do ce lów prze ciw po ża ro wych ja ko przed się wzię cia
wspól ne z ich wła ści cie la mi lub za rząd ca mi. Ten za pis wy ma ga szcze gól -
ne go pod kre śle nia, po nie waż umoż li wia rów no cze sną po pra wę za opa trze -
nia wod ne go po bli skich jed no stek osad ni czych oraz przy le głych
kom plek sów le śnych bez wzglę du na ich stan praw ny. Źró dła te nie zo sta -
ną za gro żo ne lub ob ję te po ża rem la su. 

Szcze gó ło wy za kres przy sto so wa nia i utrzy my wa nia źró deł wo dy do ga -
sze nia po ża rów la su przed sta wia się na stę pu ją co:
1 źró dło wo dy po win no po sia dać za pas w wiel ko ści wy ma ga nej prze pi -
sa mi prze ciw po ża ro wy mi, utrzy my wa ny przez ca ły rok,
1 dro ga do miej sca po bo ru wo dy po win na pro wa dzić od dro gi pu blicz nej
lub do jaz du po ża ro we go, za pew niać ruch dwu kie run ko wy i speł niać pa ra -
me try do jaz du po ża ro we go, 
1 te ren miej sca po bo ru wo dy po wi nien być przy go to wa ny w for mie za to -
ki ma new ro wej, a w przy pad ku dro gi bez prze jaz du mieć ob jazd pę tli co wy
lub in ne roz wią za nie umoż li wia ją ce rów no cze sne ma new ro wa nie i tan ko -
wa nie po jaz dów,
1 do po bo ru wo dy po win na być przy go to wa na stu dzien ka czer pal na, sta -
ła li nia ssaw na lub scho dy pro wa dzą ce od po zio mu grun tu do dna zbior ni -
ka o sze ro ko ści 1,5-2,0 m,
1 miej sce uję cia wo dy po win no być za bez pie czo ne przed jej za nie czysz -
cza niem i za mu la niem, co bez względ nie wy mu sza no wo cze sna ar ma tu ra
wod na sprzę tu stra ży po żar nej. 

W każ dym przy pad ku no wo bu do wa ne bądź mo der ni zo wa ne sztucz ne
zbior ni ki wo dy po win ny utrzy my wać wy ma ga ny dla nich za pas wo dy, a po -
nad to za pew niać zwie rzę tom le śnym od po wied nio przy go to wa ny do stęp
do niej (z po idłem i za bez pie cze niem przed de wa sta cją zbior ni ka przez
zwie rzę ta ko pyt ne). 

Sztucz ne zbior ni ki
Szcze gó ło we wy ma ga nia dla sztucz nych zbior ni ków wo dy w le sie 

do ce lów prze ciw po ża ro wych są na stę pu ją ce:
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1. Za pew nie nie mi ni mal ne go za pa su wo dy do ce lów ga śni czych, tj.
25 lub 50 m3, po uwzględ nie niu let nie go pa ro wa nia przez ca ły rok. W zbior -
ni kach za si la nych do wo zem wo dy pa ro wa nie moż na ogra ni czyć, po kry wa -
jąc lu stro wo dy cien kim sty ro pia nem, np. ko lo ru zie lo ne go.

2. Ze wzglę dów ope ra cyj nych i eko no micz nych zbior nik po wi nien być
usy tu owa ny:

a) na li nii obro ny – w pa sie bio lo gicz nym,
b) przy skrzy żo wa niach dróg z do jaz da mi po ża ro wy mi lub jak naj bli żej

ta kiej dro gi,
c) jak naj da lej od drzew li ścia stych, z uwa gi na za śmie ca nie opa da ją cy -

mi li ść mi i du ży po bór wo dy w przy pad ku bra ku spe cjal ne go uszczel nie nia
dna i bo ków zbior ni ka. 

3. Zbior nik po wi nien być po dzie lo ny na dwie czę ści, we dług prze zna -
cze nia:

a) część ogól no do stęp ną, sta no wią cą po idło dla zwie rząt z od po wied nio
wzmoc nio nym do stę pem i dnem,

b) część nie do stęp ną (ogro dzo ną) z miej scem po bo ru wo dy (punk tem
czer pa nia) przez pom py sta no wią ce wy po sa że nie stra ży po żar nej (w tym
przez pom pę pły wa ją cą).

4. Zbior nik po wi nien mieć:
a) pod ło że uszczel nio ne tak, by gwa ran to wa ło szczel ność dna i bo ków, 
b) skar py o mi ni mal nym na chy le niu w czę ści sta no wią cej po idło dla

zwie rząt, 
c) obu do wę skarp i dna z ma te ria łów na tu ral nych, np. ka mie ni po lnych,

ru mo szu skal ne go. 
5. Zbior nik po wi nien być za pro jek to wa ny do za si la nia w wo dę we dług

na stę pu ją cej ko lej no ści:
a) z na tu ral ne go cie ku wy daj no ści po ni żej 10 dm3/s,
b) z sie ci wo do cią go wej o wy daj no ści po ni żej 10 dm3/s,
c) po przez do wóz becz ko wo zem.
Po wszech ne uży wa nie pomp pły wa ją cych wy ma ga od po wied nie go do -

sto so wa nia miejsc czer pa nia wo dy, tak aby pom pę moż na by ło ła two po ło -
żyć na lu strze wo dy oraz za cu mo wać lin ką do wcze śniej przy go to wa ne go
uchwy tu. Scho dy do wo dy speł nia ją ten wa ru nek, a po nad to do sko na le
utrzy mu ją li nię ssaw ną po zo sta łych pomp na wy bra nej głę bo ko ści, gwa ran -
tu jąc po bór wo dy bez za nie czysz czeń. 

Po czą tek dro gi do jaz do wej do miej sca po bo ru wo dy po wi nien być wy -
raź nie ozna ko wa ny (z po da niem od le gło ści do te go miej sca), dal szy jej prze -
bieg zaś ozna ko wa ny we dług po trzeb. Wy zna czo ne miej sce czer pa nia
wo dy – sta no wi sko wod ne mu si być ozna ko wa ne (wy móg ww. roz po rzą -
dze nia). W przy pad ku mniej szych zbior ni ków, z któ rych wo dę mo gą po bie -
rać śmi głow ce, wy ma ga ne jest usta wia nie ta blic na moż li wie naj niż szej
wy so ko ści. Na przy kład śmi gło wiec Mi -2 po bie ra ją cy wo dę wy ma ga cał -
ko wi cie wol nej prze strze ni lu stra wo dy w pro mie niu 25 m oraz wol nej ścież -
ki po dej ścia i wzno sze nia w sto sun ku 1:20 do po zio mu zbior ni ka. 

Wy ma ga ne pra wem usta wia nie ta blic in for ma cyj nych przy punk tach po -
bo ru wo dy w le sie jest mo im zda niem dys ku syj ne. Wzór ta bli cy sto so wa -
nej w te re nie za bu do wa nym nie zbyt do brze wy glą da w oto cze niu le śnym.
Przy naj bliż szej ak tu ali za cji roz dzia łu 9 na le ży po chy lić się nad tym wy -
mo giem, uwzględ nia jąc obec ne moż li wo ści umiesz cze nia nie zbęd nych in -
for ma cji na ma pach nu me rycz nych i w od bior ni kach GPS.

Sto sun ko wo ma ła gę stość ob cią że nia ognio we go w la sach oraz moż li -
wość szyb kie go roz wo ju li nio we go po ża ru w funk cji cza su w prak ty ce eli -
mi nu je sta łe sta no wi ska ga śni cze. Wy mu sza to z ko lei ko niecz ność in nej
or ga ni za cji za opa trze nia wod ne go niż dla osie dli, obiek tów itp. W każ dym
przy pad ku po ża ru la su na le ży li czyć się z ko niecz no ścią do wo że nia wo dy
i pro wa dze niem ga sze nia tyl ko na je go ob wod ni cy. Dla te go też w bi lan sie
wo dy do ce lów ga śni czych po win ny być bra ne pod uwa gę wszyst kie naj -

bliż sze po ża ru za so by wod ne ma łej re ten cji. W wie lu kra jach obo wią zu je
za sa da przyj mo wa nia do pla nu dzia łań ga śni czych moż li wo ści uzy ska nia
tzw. mi ni mum, wy no szą ce go 5 m3. 

Nie zmier nie waż nym za gad nie niem w za pew nie niu spraw no ści pro wa -
dzo nych dzia łań jest przy go to wa nie dróg do jaz do wych i pla ców ma new ro -
wych w spo sób za pew nia ją cy bez ko li zyj ny po bór wo dy przez po jaz dy i jej
szyb ki do wóz do li nii ga śni czych. Na te re nach z gru bą war stwą mur szo wą
i tor fem na le ży za pew niać zwięk szo ne ilo ści wo dy do li kwi da cji po ża rów
pod po wierzch nio wych. Przy dat ne w tym przy pad ku są źró dła z nie ogra ni -
czo ną ilo ścią wo dy, z od po wied nio przy go to wa nym miej scem po bo ru przez
pom py du żej wy daj no ści lub desz czow nie rol ni cze. W tych re jo nach za sad -
ne jest prze tła cza nie wo dy na więk sze od le gło ści. Bar dzo do brym roz wią -
za niem jest wy ko rzy sta nie pod ziem nych za so bów wo dy przez stud nię
głę bi no wą. Jej wy daj ność mu si jed nak wy no sić przy naj mniej 36 m3/godz.,
a woda gruntowa musi zalegać w miarę płytko. W bez po śred nim są siedz -
twie stud ni na le ży do dat ko wo zbu do wać wie lo funk cyj ny zbior nik bu fo ro -
wy, w któ rym za pas wo dy bę dzie na bie żą co uzu peł nia ny w cza sie ak cji
ga śni czej. 

War to za uwa żyć, że na te re nie wo je wódz twa lu bu skie go współ pra ca PSP
i PGL LP w za kre sie po pra wy za opa trze nia wod ne go kom plek sów le śnych
jest wzo ro wa. Za li czam do niej w szcze gól no ści pod ję te i już re ali zo wa ne
w prak ty ce za da nia zmie rza ją ce do udo stęp nie nia wy bra nych źró deł wo dy
we wnątrz bar dzo du żych kom plek sów le śnych dla cięż kie go sprzę tu pom -
po we go. Po cią ga to za so bą po trze bę mak sy mal ne go zwięk sze nia ilo ści wo -
dy w po ło żo nych stra te gicz nie zbior ni kach, a tym sa mym re ali zo wa nie
pil ne go za da nia w po pra wie bi lan su wod ne go kra ju.

Ka rol Wi ler jest ab sol wen tem Wy˝ szej Ofi cer skiej Szko ły Po ̋ ar ni -
czej, eme ry to wa nym pra cow ni kiem La sów Paƒ stwo wych, au to rem

pu bli ka cji o ochro nie prze ciw po ̋ a ro wej la sów
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zię li w niej udział przed sta wi cie le
wszyst kich służb wo je wódz twa,
władz sa mo rzą do wych i cen tral -

nych. Kon fe ren cja by ła oka zją do zin te gro wa nia
śro do wi ska spe cja li stów zaj mu ją cych się ra tow -
nic twem i bez pie czeń stwem na wo dach śród lą -
do wych, a tak że na ukow ców ba da ją cych zmia ny
w śro do wi sku na tu ral nym, spe cja li zu ją cych się
w na wi ga cji i ba ty me trii (dział hy dro me trii zwią -
za ny z po mia ra mi głę bo ko ści cie ków i zbior ni -
ków wod nych). Uczest ni czy li w niej przed-
sta wi cie le: Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Uni wer -
sy te tu War miń sko -Ma zur skie go, Urzę du Że-
glu gi Śród lą do wej, Woj sko we go In sty tu tu Me -
dycz ne go, War miń sko -Ma zur skie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej, Ma zur skie go Ochot ni-
cze go Po go to wia Ra tun ko we go, Ko men dy Wo -
je wódz kiej Po li cji w Olsz ty nie, Pol skie go 
Re je stru Stat ków, RZGW – Zlew nia w Gi życ ku
oraz Biu ra Hy dro gra ficz ne go Ma ry nar ki Wo jen -
nej RP. Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ła Ko-
men da Wo je wódz ka PSP w Olsz ty nie, przy
współ udzia le Ko men dy Po wia to wej PSP w Gi -
życ ku. Ho no ro wy pa tro nat nad nią spra wo wał
ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
gen. bry ga dier Le szek Su ski.

Jak by ło…
Po tęż na chmu ra bu rzo wa po ja wi ła się

21 sierp nia 2007 r. oko ło godz. 14.00 w oko li cy
je zior Mi ko łaj skie go, Śniardw, Nie go ci na, Tałt
i je zio ra Ła bap. Chmu ry nie za re je stro wał ra dar
w Le gio no wie, po nie waż był uszko dzo ny, a co
za tym idzie – nie wy da no ostrze że nia po go do -
we go dla re jo nu Wiel kich Je zior Ma zur skich.
Na wo dzie znaj do wa ło się wie le jach tów ża glo -
wych i mo to ro wych. Ich do kład ną licz bę trud no
dziś oce nić, ale moż na przy jąć, że by ło to oko -
ło 5000 jed no stek pły wa ją cych. Część że gla rzy,
wi dząc nad cho dzą cą bu rzę, zrzu ci ło ża gle i wró -
ci ło do por tu lub schro ni ło się przy brze gu je -
zior. Nie ste ty, na wo dzie po zo sta li ci, któ rzy nie
prze czu wa li zbli ża ją ce go się nie bez pie czeń stwa
lub je zba ga te li zo wa li.

Oko ło 14.30 bu rza ude rzy ła z po tęż ną si łą,
pręd kość wia tru do cho dzi ła do 12 st. w ska li 
Be au for ta. Pę dzą cy wiatr po ry wał kro ple wo dy,
uno sząc je w po wie trze, co czę ści że gla rzy
od ra zu sko ja rzy ło się – zresz tą nie słusz nie – ze
zja wi skiem bia łe go szkwa łu. Na zwa szyb ko za -
ist nia ła w me diach i funk cjo nu je na okre śle nie
tam te go wy da rze nia do dziś. Ale tak na praw dę
by ła to po pro stu bu rza o po tęż nej si le, któ ra spo -
wo do wa ła ka ta stro fal ne skut ki. 

Po mię dzy go dzi ną 14.21 a 14.41 wpły nę ły
do Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa Wod ne -
go i sta no wisk kie ro wa nia PSP pierw sze zgło sze -
nia o prze wró co nych jach tach i za gi nio nych
oso bach, ale tak że o po ła ma nych drze wach i ko -
na rach, któ re ta ra so wa ły dro gi. Prze wa ża ją ca
część sił i środ ków PSP i OSP zo sta ła skie ro wa -
na do usu wa nia skut ków bu rzy. Na wo dzie ak cję
ra tow ni czą od ra zu roz po czę ło Ma zur skie Ochot -
ni cze Po go to wie Ra tun ko we, Ma zur ska Służ ba

Ra tow ni cza, wod ne ze spo ły ra tow nic twa me -
dycz ne go oraz in ne jed nost ki, któ re wy cią gnę ły
po nad 100 osób z wy wró co nych ło dzi. Do dzia -
łań włą czy li się też nur ko wie PSP, któ rzy w oko -
li cach za to pio nych wra ków po szu ki wa li ofiar.
Roz miar zda rze nia rósł z każ dą chwi lą i sta wał
się co raz bar dziej za trwa ża ją cy. Zna le zio no wte -
dy już pięć ofiar śmier tel nych bu rzy.

Re jon dzia łań ra tow ni czych obej mo wał m.in.
je zio ro Mi ko łaj skie, Śniar dwy, Nie go cin, Tał ty,
Ła bap, Dar gin, je zio ro Do bskie i Ki saj no. Po ich
za koń cze niu pod ję to de cy zję o roz po czę ciu ak -
cji po szu ki wa nia sied miu za gi nio nych że gla rzy.
Za an ga żo wa no w nią wszyst kie do stęp ne si ły
i środ ki PSP i OSP wo je wódz twa war miń sko -
-ma zur skie go, przy współ udzia le jed no stek PSP
z są sied nich wo je wództw (ma zo wiec kie go, pod -
la skie go i po mor skie go).

Dzia ła nia trwa ły nie prze rwa nie od 21 sierp -
nia do 31 sierp nia, a na je zio rze Ła bap do
1 wrze śnia (po szu ki wa nie ostat niej ofia ry
szkwa łu). Od 2 wrze śnia po szu ki wa nia pro wa -
dzi ły jed nost ki pły wa ją ce PSP i Po li cji. W ak cji
ra tow ni czo -po szu ki waw czej bra ło udział 95
stra ża ków PSP z te re nu woj. war miń sko -ma zur -
skie go i 52 stra ża ków PSP spo za wo je wódz twa.
Nur ko wie wy ko na li kil ka dzie siąt cy kli nur ko -
wań na róż nych głę bo ko ściach i o róż nych po -
rach, we ry fi ku jąc wska za nia so na rów. Ogól ny
bi lans na wał ni cy to 39 wy wro tek, 15 za to pio -
nych jach tów i 12 ofiar śmier tel nych.

O kon fe ren cji
Kon fe ren cję uro czy ście roz po czął wi ce wo -

je wo da war miń sko -ma zur ski Sła wo mir Sa -
dow ski od przy po mnie nia tam tych zda rzeń
i dzia łań ra tow ni czych. Re fe rat na te mat or ga -
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ni za cji ra tow nic twa wod ne go oraz zmian
w wy po sa że niu i szko le niu stra ża ków na te-
re nie wo je wódz twa na prze strze ni ostat niej 
de ka dy wy gło sił za stęp ca war miń sko -
-ma zur skie go ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP bryg. Mi chał Ka mie niec ki. W trak cie kon -
fe ren cji prze pro wa dzo no też ćwi cze nia zgry -
wa ją ce służb ra tow ni czych dzia ła ją cych
na Wiel kich Je zio rach Ma zur skich. Sce na riusz
prze wi dy wał zde rze nie w oko li cy por tu dwóch
stat ków pa sa żer skich, w wy ni ku któ re go po -
wstał po żar. Wśród pa sa że rów wy bu chła pa ni -
ka. Część z nich zna la zła się w wo dzie,
jed na oso ba za gi nę ła pod wo dą. Ewa ku acji
wy ma ga ło po nad 50 osób. Prze ćwi czo no ta kie
ele men ty, jak: współ dzia ła nie służb ra tow ni -
czych, or ga ni za cja łącz no ści na po zio mie tak -
tycz nym, ga sze nie po ża rów stat ków z uży ciem
ło dzi ra tow ni czych oraz ewa ku acja lu dzi z po -
kła du stat ku, z wo dy i spod wo dy.

W ćwi cze niach udział wzię ły si ły i środ ki
ko mend PSP w Gi życ ku, Mrą go wie, Wę go rze -
wie, Olec ku i Pi szu, OSP z po wia tu gi życ kie -
go, Ma zur skie go Ochot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go, Po li cji, Ra tow nic twa Me dycz -
ne go i Urzę du Że glu gi Śród lą do wej w Gi życ -
ku. Ma new ry po ka za ły m.in., że do po sa że nie
po bia łym szkwa le jed no stek ra tow ni czo -ga śni -
czych w du że ło dzie sta cjo nu ją ce na sta łe
na Wiel kich Je zio rach Ma zur skich po zwa la
na or ga ni za cję spraw nej ak cji ra tow ni czo -po -
szu ki waw czej. Ko niecz ne jest wy ko rzy sta nie
w cza sie dzia łań w za kre sie po ża rów jed no stek
pły wa ją cych ło dzi ra tow ni czych wy po sa żo -
nych w dział ka wod ne oraz o wiel ko ści umoż -
li wia ją cej ewa ku ację jak naj więk szej licz by
osób po szko do wa nych.

Dru ga część kon fe ren cji od by ła się w Cen -
tral nym Ośrod ku Spor tu w Gi życ ku. Wzię li
w niej udział za rów no stra ża cy, jak i oso by zwią -
za ne z ra tow nic twem wod nym z ca łej Pol ski.
Spe cja li ści z róż nych dzie dzin wy gło si li re fe ra -
ty do ty czą ce or ga ni za cji dzia łań z za kre su ra -
tow nic twa wod ne go, bez pie czeń stwa że glu gi,
wy ko rzy sta nia sprzę tu spe cja li stycz ne go i ra -
tow ni cze go oraz zja wisk me te oro lo gicz nych
wpły wa ją cych na bez pie czeń stwo na akwe nach. 

Na przy szłoÊç
Dwu dnio wa kon fe ren cja sta ła się fo rum wy -

mia ny cen nych spo strze żeń i do świad czeń oraz
oka zją do kon struk tyw nej dys ku sji. Przy nio sła
też wie le cie ka wych wnio sków. 

Po pra wa bez pie czeń stwa na Wiel kich Je zio -
rach Ma zur skich i in nych du żych zbior ni kach
wod nych oraz utrzy ma nie go na od po wied nim
po zio mie wy ma ga dal sze go do sko na le nia sys te -
mów in for ma cyj nych i ostrze gaw czych, dzia ła ją -
cych na ba zie no wo cze sne go sprzę tu me te o-
ro lo gicz ne go, do kład niej szych pro gnoz i me tod
sy gna li za cyj nych. Nie da się te go uzy skać bez
usta wie nia do dat ko we go ra da ru me te oro lo gicz -
ne go w re jo nie Ma zur. Ko niecz ne jest też sta łe
mo ni to ro wa nie efek tyw no ści ich dzia ła nia.

Licz ba jed no stek pły wa ją cych po akwe nach,
w tym jach tów ża glo wych, mo to ro wych i in -
nych, z ro ku na rok ro śnie. Przy tym spa da po -
ziom wy szko le nia osób, któ re je ob słu gu ją.
Trzeba się spo dzie wać wzro stu licz by zda rzeń
z udzia łem tych jed no stek – po ża rów na wo dzie,
ko li zji i uto nięć. Na le ży więc pod jąć okre ślo ne
dzia ła nia, by się do te go przy go to wać. 

War to roz wa żyć moż li wość opra co wa nia
i wdro że nia w PSP wła sne go pro gra mu szko le -
nia w za kre sie pa to fi zjo lo gii nur ko wa nia. Na le -
ża ło by wów czas przy go to wać do pro wa dze nia
szko leń ka drę nur ków -in struk to rów we współ -
pra cy z le ka rza mi spe cja li sta mi w tej dzie dzi nie.
Obec nie ta kie szko le nie mu szą prze cho dzić kie -
ru ją cy pra ca mi pod wod ny mi. Je go pro gram
opie ra się jed nak na szko le nich prze zna czo nych
dla nur ków re kre acyj nych, nie uwzględ nia ją cych
prag ma ty ki służ by w PSP.

War to roz po cząć szko le nia stra ża ków – za -
rów no na po zio mie pod sta wo wym, jak i spe -
cjali stycz nym – w za kre sie za bez pie cza nia
przed za to nię ciem wy wró co nych jed no stek pły -
wa ją cych (głów nie jach tów ża glo wych) i ewa -
ku acji z nich lu dzi. To nie zwy kle istot ne ze
wzglę du na wy so ki sto pień trud no ści te go ty pu
dzia łań. Moż na też roz wa żyć bu do wę spe cjal -
nych tre na że rów do ćwi cze nia ta kich ak cji
na wo dzie. Sta no wi ły by wy po sa że nie ośrod ków
szko le nia zaj mu ją cych się szko le niem w za kre -
sie ra tow nic twa wod ne go.

Nur ko wie PSP po win ni na by wać umie jęt no -
ści w za kre sie nur ko wa nia w prze strze niach 
za mknię tych (obiek tach hy dro tech nicz nych,
wra kach stat ków). Na le ża ło by im to umoż li wić
po przez pro wa dze nie nur ko wań w miej scach
do te go przy sto so wa nych, za rów no pod czas
szko leń kwa li fi ka cyj nych, jak i do sko na lą cych.
Po pra wi to ich przy go to wa nie do tych trud nych
dzia łań, a jed no cze śnie wpły nie istot nie na ich
bez pie czeń stwo w trak cie ak cji. 

Sprzęt po sia da ny przez PSP, ta ki jak so na ry
do okol ne i ho lo wa ne, na dal speł nia wy ma ga nia
i jesz cze przez co naj mniej kil ka lat bę dzie za li -
cza ny do naj wyż szej kla sy w za sto so wa niach
zwią za nych z po szu ki wa niem ofiar na dnie
akwe nów śród lą do wych. Ule gnie jed nak stop -
nio wej de gra da cji, je śli w dal szym cią gu ze sta -
wy so na ro we bę dą mon to wa ne na przy pad-
ko wych ło dziach. Wska za ne jest do po sa że nie
grup so na ro wych w spe cjal ne ło dzie prze zna -
czo ne do so na rów, na któ rych część ele men tów
wy po sa że nia bę dzie za in sta lo wa na na sta łe.
Uspraw ni to dzia ła nie grup, a tak że wy eli mi nu -
je awa rie me cha nicz ne tych urzą dzeń, zwią za ne
m.in. z ich wie lo krot nym pod łą cza niem i roz łą -
cza niem.

Bez za ło go we po jaz dy pod wod ne wy po sa żo -
ne we wła sne so na ry w po łą cze niu z so na ra mi
do okol ny mi i ho lo wa ny mi znacz nie uła twia ją
i przy spie sza ją dzia ła nia po szu ki waw cze, umoż -
li wia jąc iden ty fi ka cję ce lów pod wo dą bez ko -
niecz no ści każ do ra zo we go wy ko rzy sta nia
nur ków. Zwięk sza to dy na mi kę pro wa dzo nych
dzia łań i bez pie czeń stwo nur ków. Po win ny zna -
leźć się w wy po sa że niu grup.

W dal szym cią gu na le ży roz wi jać ra tow nic -
two wod ne na po zio mie pod sta wo wym po przez
pro wa dze nie szko leń prze zna czo nych dla stra -
ża ków PSP, uwzględ nia ją cych współ cze sne
tech ni ki ra tow ni cze. 

To tyl ko nie któ re z wnio sków po kon fe ren -
cyj nych. Wy da je się, że naj waż niej szy jest po -
nad cza so wy – każ da tra ge dia na wo dzie, z ja ką
ma my do czy nie nia w na szej służ bie, uczy nas
po ko ry i sza cun ku wo bec wo dy i sił na tu ry. 
Ci, któ rych obo wiąz kiem jest ra to wa nie, po win -
ni cią gle się szko lić, uczyć od sie bie wza jem nie
i wy mie niać do świad cze nia. Pa mię taj my, że ce -
lem nad rzęd nym jest ra to wa nie ży cia. Nie ma tu
miej sca na kon ku ren cję, a je dy nie na współ dzia -
ła nie. Mam na dzie ję, że ta kon fe ren cja na sta łe
wpi sze się w ka len darz wy da rzeń w wo je wódz -
twie war miń sko -ma zur skim i przy czy ni się
do in te gra cji ca łe go śro do wi ska ra tow ni cze go.

kpt. Ma riusz Za krzew ski peł ni słu˝ b´ 
w Wy dzia le Ope ra cyj nym 
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bec nie pla no wa ne są jed nak ko lej ne
zmia ny pro jek tu ją dro we go, za kła -
da ją ce moż li wość prze su nię cia ter -

mi nu bu do wy pierw szej elek trow ni na na stęp ne
la ta. Po mi mo tak od le głych dat więk szość ak -
tów praw nych istot nych z punk tu wi dze nia przy -
go to wa nia do sa mej bu do wy oraz eks plo ata cji
elek trow ni ją dro wej zo sta ła już opra co wa -
na i we szła w ży cie. Do ty czą sze ro ko ro zu-
mia ne go bez pie czeń stwa ją dro we go, za rów no
w trak cie bu do wy, jak i użyt ko wa nia obiek tu ją -
dro we go. Nie są w nich na to miast po ru sza ne
kwe stie wy ma gań z za kre su bez pie czeń stwa po -

ża ro we go. A te w przy pad ku awa rii od gry wa ją
nie wąt pli wie jed ną z naj waż niej szych ról. 

Re gu la cje praw ne
Naj istot niej szy mi ak ta mi praw ny mi zaj mu -

ją cy mi się tą ma te rią są: usta wa z 29 li sto pa -
da 2000 r. Pra wo ato mo we (tj. DzU z 2017 r.,
poz. 576), usta wa z 29 czerw ca 2011 r. o przy -
go to wa niu i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
obiek tów ener ge ty ki ją dro wej oraz in we sty cji to -
wa rzy szą cych (tj. DzU z 2017 r., poz. 552), roz -
po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 27 grud nia
2011 r. w spra wie oce ny okre so wej bez pie czeń -

stwa ją dro we go obiek tu ją dro we go (DzU 
z 2012 r., poz. 556) i roz po rzą dze nie Ra dy Mi -
ni strów z 31 sierp nia 2012 r. w spra wie wy ma -
gań bez pie czeń stwa ją dro we go i ochro ny
ra dio lo gicz nej, ja kie ma uwzględ niać pro jekt
obiek tu ją dro we go (DzU z 2012 r., poz. 1048). 

W tym miej scu na le ży zwró cić uwa gę, że
przy wo ła ne prze pi sy wy ni ka ją w du żej mie rze
z dy rek ty wy Ra dy Eu ro py EURATOM, usta na -
wia ją cej wspól no to we ra my bez pie czeń stwa
obiek tów ją dro wych. W do ku men cie tym na ło -
żo no na pań stwa człon kow skie Wspól no ty obo -
wią zek wpro wa dze nia i utrzy my wa nia kra-
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jo wych ram bez pie czeń stwa ją dro we go, za war -
tych w fun da men tal nych za sa dach bez pie czeń -
stwa za twier dzo nych przez Mię dzy na ro do wą
Agen cję Ener gii Ato mo wej (MAEA, ang.
IAEA – In ter na tio nal Ato mic Ener gy Agen cy). 

MAEA jest sa mo dziel ną or ga ni za cją dzia ła -
ją cą w struk tu rach Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych. Każ de go ro ku skła da Zgro ma dze niu
Ogól ne mu Na ro dów Zjed no czo nych ra port, sta -
no wią cy pod su mo wa nie naj waż niej szych za gad -
nień, dzia łań i osią gnięć z za kre su dzia łal no ści
or ga ni za cji oraz ta bel sta nu i wy kre sów zwią za -
nych z za bez pie cze nia mi, bez pie czeń stwem
i na uką oraz tech no lo gią. Dzia łal ność MAEA
opie ra się na trzech fi la rach: we ry fi ka cji ją dro -
wej, bez pie czeń stwie ją dro wym oraz pro mo cji
na uki i po ko jo wych za sto so wa ń tech nik ją dro -
wych. Waż nym ele men tem ak tyw no ści MAEA
w za kre sie bez pie czeń stwa ją dro we go jest wy -
da wa nie pu bli ka cji, a wśród nich stan dar dów
bez pie czeń stwa. Uwzględ nia ją one pod sta wo we
za sa dy, wy ma ga nia i za le ce nia nie zbęd ne do 

za pew nie nia bez pie czeń stwa ją dro we go. Moż -
na po wie dzieć, że są pew ne go ro dza ju glo-
bal nym od nie sie niem do ochro ny lu dzi i śro do -
wi ska, przy czy nia jąc się do za cho wy wa nia jed -
no li te go, wy so kie go po zio mu bez pie czeń stwa
na ca łym świe cie. 

We dług MAEA re gu lo wa nie kwe stii sze ro -
ko po ję te go bez pie czeń stwa jest obo wiąz kiem
pań stwa, a od po wie dzial ność za bez pie czeń -
stwo ją dro we po win na spo czy wać na oso bach
lub or ga ni za cjach nie tyl ko od po wie dzial nych
za pro duk cję, trans port lub wy ko rzy sta nie ma -
te ria łów ra dio ak tyw nych, lecz tak że za me dycz -
ne za sto so wa nie pro mie nio wa nia, funk cjo-
no wa nie in sta la cji ją dro wych czy go spo da ro wa -
nie od pa da mi pro mie nio twór czy mi. Co oczy wi -
ste, wszyst ko mu si pod le gać stan dar dom
bez pie czeń stwa. Ry zy ko ra dia cyj ne mo że jed -
nak wy kra czać po za gra ni ce pań stwa, a dzię ki
współ pra cy mię dzyna ro do wej moż li we jest pro -
mo wa nie i zwięk sza nie bez pie czeń stwa w ska li
glo bal nej. Roz po czy na jąc od wy mia ny do -
świad czeń, po przez mo ni to ro wa nie za gro żeń
w ce lu za po bie że nia wy pad kom, do re ago wa -
nia w sy tu acjach kry zy so wych – tak że aby zła -
go dzić wszel kie ich ne ga tyw ne skut ki. Sta tut
MAEA upo waż nia or ga ni za cję do usta no wie nia
lub przy ję cia nor my bez pie czeń stwa w za kre sie
ochro ny zdro wia i zmi ni ma li zo wa nia za gro że -
nia dla ży cia i mie nia. 

Nor my bez pie czeń stwa przed sta wio ne są
w trzech pu bli ka cjach: Pod sta wy bez pie czeń -
stwa (The Sa fe ty Fun da men tals), Wy mo gi bez -
pie czeń stwa (The Sa fe ty Re qu ire ments) oraz
Prze wod ni ki bez pie czeń stwa (The Sa fe ty 
Gu ides). Pierw sza z nich okre śla pod sta wo wy
cel bez pie czeń stwa oraz za sa dy ochro ny i bez -
pie czeń stwa, dru ga opi su je wy ma ga nia, któ re
mu szą być speł nio ne, aby za pew nić ochro nę lu -
dzi i śro do wi ska – za rów no te raz, jak i w przy -
szło ści, na to miast w prze wod ni kach bez-
pie czeń stwa moż na od na leźć po ra dy i wska zów -
ki, w ja ki spo sób speł nić wy ma ga nia okre ślo ne
w wy mo gach bez pie czeń stwa. 

Ogól nie o bez pie czeƒ stwie
Chcąc za pew nić od po wied ni po ziom bez pie -

czeń stwa w ta kim obiek cie, jak elek trow nia ją -
dro wa (rów nież bez pie czeń stwa po ża ro we go),
na le ży się gnąć po wspo mnia ne trzy ze sta wy
stan dar dów. W pierw szej ko lej no ści trze ba za -
po znać się z do ku men tem: Fun da men tal Sa fe ty
Prin ci ples. Sa fe ty Fun da men tals No. SF-1.

W stan dar dzie tym usta no wio ne zo sta ły pod -
sta wo we ce le bez pie czeń stwa oraz zwią za ne
z ni mi za sa dy (10 za sad, któ re na le ży za sto so -
wać, aby osią gnąć za mie rzo ny cel). Sta no wią
one pod sta wę wy ma gań i środ ków słu żą cych

ochro nie lu dzi i śro do wi ska przed ry zy kiem pro -
mie nio wa nia, w szcze gól no ści po cho dzą cym
od in sta la cji ją dro wych, źró deł pro mie nio twór -
czych, trans por tu ma te ria łów ra dio ak tyw nych
bądź go spo da ro wa nia od pa da mi pro mie nio twór -
czy mi. 

Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii Ato mo -
wej, aby okre ślić wy ma ga nia ogól ne, któ re mu -
szą zo stać speł nio ne przy za pew nie niu bez-
pie czeń stwa (w tym bez pie czeń stwa po ża ro we -
go) w elek trow ni ją dro wej, od sy ła do Sa fe ty of
Nuc le ar Po wer Plants: De sign. Spe cy fic Sa fe ty
Re qu ire ments. No. SSR-2/1.

W stan dar dzie tym opi sa no wy ma ga nia pro -
jek to we do ty czą ce kon struk cji (za rów no obiek -
tu, jak i zwią za nych z nim in sta la cji), sys te mów
i ele men tów elek trow ni ją dro wych. Okre ślo no
tak że pro ce du ry i pro ce sy or ga ni za cyj ne, któ re
mu szą zo stać speł nio ne, aby za pew nić bez piecz -
ną eks plo ata cję, za po biec zda rze niom mo gą cym
za gro zić bez pie czeń stwu elek trow ni, a w ra zie
ko niecz no ści zła go dzić skut ki ta kich zda rzeń.

Opisa ne wy żej wy ma ga nia ze bra no w roz -
dzia łach do ty czą cych m.in.: sto so wa nia za sad
bez pie czeń stwa (okre ślo no w nim ce le i za sa dy
bez pie czeń stwa oraz kon cep cje, któ re sta no wią
pod sta wę wy zna cze nia wy ma gań do ty czą cych
pro jek to wa nia obiek tu ją dro we go), pod sta wo -
wych wy ma gań, ja kie mu szą być speł nio ne
w pro ce sie pro jek to wa nia (do ty czą cych za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem), ogól nych wy ma gań
tech nicz nych (do ty czą cych m.in. pod sta wo wych
funk cji bez pie czeń stwa, ochro ny ra dia cyj nej, za -
rzą dza nia od pa da mi pro mie nio twór czy mi),
głów nych za sad pro jek to wa nia elek trow ni
(w za kre sie speł nie nia wy ma gań tech nicz nych
za pew nia ją cych bez pie czeń stwo) oraz pro jek to -
wa nia spe cjal nych sys te mów elek trow ni (m.in.
rdze nia re ak to ra i je go ukła dów chło dze nia, sys -
te mów za bez pie cza ją cych oraz sys te mów kon -
tro li).

W czę ści do ku men tu po świę co nej pro jek to -
wa niu sys te mów spe cjal nych, w pod roz dzia le
za ty tu ło wa nym Re qu ire ment 74: Fi re pro tec tion
sys tems (Wy ma ga nie 74: Sys te my ochro ny prze -
ciw po ża ro wej), przed sta wio ne zo sta ły ce le, któ -
re po win ny re ali zo wać sys te my ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Do ty czą one przede wszyst -
kim sys te mów wy kry wa nia po ża ru, sys te mów
ga śni czych, ba rier (prze gród ognio wych) ogra -
ni cza ją cych roz prze strze nia nie się ognia i sys te -
mów kon tro li dy mu. Uwzględ nia jąc wy ni ki
ana li zy za gro że nia po ża ro we go w elek trow ni ją -
dro wej, prze pro wa dzo nej przed stwo rze niem
pla nu za bez pie czeń, we dług oma wia ne go stan -
dar du prze wi du je się za bez pie cze nie ca łe go
obiek tu elek trow ni we wspo mnia ne wcze śniej
sys te my bez pie czeń stwa.
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Po nad to w pod roz dzia le tym wska za no wy -
ma ga nia sta wia ne sys te mom bez pie czeń stwa:

– sys te my prze ciw po ża ro we, w któ re bę dzie
wy po sa żo na elek trow nia ją dro wa, po win ny być
tak za pro jek to wa ne, aby by ły zdol ne wy kryć
i zwal czyć po żar bez wzglę du na ro dzaj za ist -
nia łe go zda rze nia (po żar ja ko zda rze nie po wo li
roz wi ja ją ce się w wy ni ku ja kie goś czyn ni ka ze -
wnętrz ne go czy po żar na sku tek wy bu chu lub
awa rii), 

– na le ży prze wi dzieć au to ma tycz ne uru cho -
mie nie sys te mów ga śni czych w przy pad ku wy -
kry cia po ża ru, 

– sys te my ga śni cze po win ny być tak za pro -
jek to wa ne i roz miesz czo ne, aby przy pad ko we
(nie umyśl ne) ich uru cho mie nie nie po wo do wa -
ło zna czą ce go osła bie nia istot nych pa ra me trów
ma ją cych wpływ na za pew nie nie bez pie czeń -
stwa elek trow ni,

– sys te my wy kry wa nia po ża ru po win ny być
tak za pro jek to wa ne, aby za pew nić ob słu dze
obiek tu nie zwłocz nie in for ma cje o lo ka li za cji
i roz prze strze nia niu się po ża ru.

– w bu dyn ku za le ca się sto so wa nie ma te ria -
łów nie pal nych lub ognio od por nych w moż li wie
jak naj więk szym za kre sie.

Po ̋a ry i wy bu chy
Jed nym z do ku men tów szcze gó ło wych okre -

śla ją cych spo so by speł nie nia wska za nych wy żej
wy ma gań jest stan dard MAEA z se rii po rad ni -
ków Sa fe ty Gu ides: Pro tec tion aga inst in ter nal
fi res and explo sions in the de sign of Nuc le ar 
Po wer Plants. Sa fe ty Gu ides. No. NS-G -1.7.

Roz wią za nia w za kre sie bez pie czeń stwa po -
ża ro we go zo sta ły w nim opi sa ne w nie co in ny
spo sób niż w po zo sta łych dwóch wspo mnia nych
do ku men tach. Przed sta wio no je w for mie za ło -
żeń ogól nych (Ge ne ral con cepts).

Za ło że nia te pod kre śla ją, że kon struk cja, sys -
te my i kom po nen ty waż ne z punk tu wi dze nia
bez pie czeń stwa po win ny być za pro jek to wa ne
i roz miesz czo ne w ta ki spo sób, aby zmi ni ma li -
zo wać skut ki po ża ru oraz wy bu chu, spo wo do -
wa ne za rów no czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi, jak
i we wnętrz ny mi. Wy mo gi te po win ny być speł -
nio ne, aby za pew nić nie za wod ne dzia ła nie elek -
trow ni, a do dat ko wo:

1) za bez pie czyć przed po wsta niem po ża ru
(pro jekt elek trow ni po wi nien uwzględ niać mi -
ni mal ne praw do po do bień stwo wy stą pie nia po -
ża ru),

2) za pew nić szyb kie wy kry cie i ga sze nie po -
ża ru w po cząt ko wej je go fa zie, ogra ni cza jąc
w ten spo sób po wsta nie ewen tu al nych szkód
(przy po mo cy do stęp nych urzą dzeń ga śni czych),

3) uni kać roz prze strze nia nia się po ża rów,
któ re nie zo sta ły uga szo ne, aby zmi ni ma li zo wać

ich wpływ na istot ne ze wzglę du na bez pie czeń -
stwo sys te my (przy wy ko rzy sta niu ba rier ognio -
wych i wy dzie leń po ża ro wych),

4) za po biec po wsta wa niu wy bu chów i ogra -
ni czyć ry zy ko ich wy stą pie nia, je śli nie można
unik nąć po wsta wa nia at mos fe ry wy bu cho wej,
a je śli nie da się speł nić tych wa run ków, ko -
niecz ne bę dzie wdro że nie prze pi sów pro jek to -
wych nie zbęd nych do ogra ni cze nia kon se -
kwen cji wy bu chu.

We dług po rad ni ka Sa fe ty Gu ides wła ści we
przy go to wa nie obiek tu elek trow ni ją dro wej
pod wzglę dem ochro ny prze ciw po ża ro wej po -
win no opie rać się na okre ślo nych za ło że niach.
Na le ży prze wi dzieć, że po żar mo że po ja wić się
tyl ko tam, gdzie sta le lub przej ścio wo mo że być
usy tu owa ny ma te riał pal ny. Za kła da się tak że,
że w da nym mo men cie mo że wy stą pić tyl ko je -
den po żar, a każ de do dat ko we za rze wie ognia
oraz je go roz prze strze nia nie się po win no być
uzna ne za na stęp stwo pierw sze go wy kry te go
po ża ru. Uzna je się rów nież, że po żar mo że po -
wstać w każ dym sta nie pra cy elek trow ni ją dro -
wej. 

Wy ma ga nia 
dla bez pie czeƒ stwa
W stan dar dzie tym wska za no wy ma ga nia,

któ re po win ny być zre ali zo wa ne w ce lu za pew -
nie nia bez pie czeń stwa po ża ro we go elek trow ni
ją dro wej. Moż na je za wrzeć w kil ku punk tach.

1. Za po bie ga nie po ża rom (fi re pre ven tion)
Moż li wość po wsta nia po ża ru w elek trow ni

ją dro wej po win na być ogra ni czo na do mi ni -
mum, w pierw szej ko lej no ści przez za sto so wa -
nie ma te ria łów nie pal nych lub ma te ria łów
za bez pie czo nych przed moż li wo ścią za pa le nia
się oraz przez zmi ni ma li zo wa nie licz by po ten -
cjal nych źró deł za pło nu. 

Ele men ty kon struk cyj ne elek trow ni po win -
ny być za pro jek to wa ne w ta ki spo sób, aby ich
uszko dze nie lub znisz cze nie nie spo wo do wa ło
moż li wo ści po wsta wa nia po ża ru. Po nad to ele -
men ty elek trow ni istot ne dla jej bez pie czeń stwa,
któ rych awa ria lub uszko dze nie mo że spo wo do -
wać nie do pusz czal ne uwol nie nie ma te ria łów
pro mie nio twór czych, mu szą być chro nio ne
przed zja wi ska mi na tu ral ny mi mo gą cy mi przy -
czy nić się do po wsta wa nia po ża ru, w szcze gól -
no ści przed wy ła do wa nia mi at mos fe rycz ny mi.

W pro ce sie pro jek to wa nia na le ży prze wi -
dzieć za pew nie nie pra wi dło we go skła do wa nia
przej ścio wych ma te ria łów pal nych, po wsta łych
w wy ni ku np. jed nost ko we go pro ce su. Za le ca
się, aby by ły one skła do wa ne w spe cjal nie prze -
zna czo nym do te go miej scu, moż li wie jak naj -
da lej od ele men tów elek trow ni waż nych dla jej
bez pie czeń stwa. 

2. Wy kry cie i ga sze nie po ża rów (de tec ting
and extin gu ishing fi res)

Sys te my wy kry wa nia dy mu oraz sys te my
ga śni cze w obiek cie elek trow ni po win ny być do -
sto so wa ne do prze pro wa dzo nej uprzed nio ana -
li zy za gro żeń, uwzględ nia ją cej moż li wo ści
po wsta wa nia po ża ru. Urzą dze nia te mu szą być
za pro jek to wa ne tak, aby w jak naj krót szym cza -
sie wy kry ły po żar, a na stęp nie uga si ły go we
wcze snej fa zie, mi ni ma li zu jąc ne ga tyw ne skut -
ki te go zda rze nia, od dzia łu ją ce na ob słu gę
obiek tu oraz pro ce sy za cho dzą ce w to ku pra cy
elek trow ni.

Sys te my prze ciw po ża ro we po win ny być za -
pro jek to wa ne i umiej sco wio ne w ta ki spo sób,
aby za rów no za mie rzo ne, jak i fał szy we ich za -
dzia ła nie nie unie moż li wia ło ich pra wi dło we go
funk cjo no wa nia.

Na le ży za pew nić od po wied nie oświe tle nie
awa ryj ne i urzą dze nia łącz no ści, by moż li we by -
ło ma nu al ne (ręcz ne) wy zwo le nie i wy ko rzy sta -
nie urzą dzeń ga śni czych w trak cie pro wa dze nia
dzia łań ga śni czych. 

3. Ła go dze nie skut ków po ża rów (con fi ne -
ment of fi res and mi ti ga tion of the ef fects 
of fi res)

Stan dard za le ca po dział sys te mów prze ciw -
po ża ro wych na sek to ry. Każ dy po wi nien obej -
mo wać swo im za się giem wy dzie lo ną po ża ro wo
prze strzeń w spo sób umoż li wia ją cy efek tyw ną
i nie za leż ną pra cę sys te mów. Wy zwo le nie urzą -
dzeń w za gro żo nym sek to rze nie po win no mieć
ne ga tyw ne go wpły wu na stan sys te mów w po -
zo sta łych sek to rach. Licz bę prze ciw po ża ro wych
przejść in sta la cyj nych po mię dzy sek to ra mi war -
to ogra ni czyć do mi ni mum. Moż li wość po wsta -
nia po ża ru w każ dym z prze wi dzia nych sek to rów
po win na zo stać pod da na od ręb nej ana li zie. 

4. Zda rze nia zło żo ne (com bi na tions of
events) 

Za kła da się, że jed no cze sna, przy pad ko wa
kom bi na cja róż nych zda rzeń i wy pad ków sta no -
wi ma ło praw do po dob ny sce na riusz. Nie mniej
jed nak mu si być on wy ka za ny w pro ba bi li stycz -
nej ana li zie bez pie czeń stwa elek trow ni, aby
w przy pad ku ta kie go zda rze nia do bra ne środ ki
i sys te my by ły wy star cza ją co sku tecz ne.

Sys te my i urzą dze nia prze ciw po ża ro we na -
le ży za pro jek to wać w ta ki spo sób, aby za cho -
wa ły one swo ją funk cjo nal ność po mi mo
ne ga tyw nych skut ków zda rze nia lo so we go (zda -
rze nia sej smicz ne go, awa rii tur bi ny). Sys te my,
któ rych nie moż na utrzy mać w peł nej spraw no -
ści w wy mie nio nych oko licz no ściach, na le ży za -
pro jek to wać tak, aby ich uszko dze nie nie
za gra ża ło bez pie czeń stwu ją dro we mu.

5. Po ża ry po cho dze nia ze wnętrz ne go 
(fi res of exter nal ori gin)
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Na le ży przy jąć, że po ża ry po cho dze nia ze wnętrz ne go (i ich na stęp stwo
w po sta ci dy mu i cie pła) nie zmie nia ją pod sta wo wych za ło żeń po da nych
w tym stan dar dzie. 

In sta la cje i sys te my w elek trow ni ją dro wej po win ny być tak za pro jek to -
wa ne, aby od dzia ły wa nie po ża rów ze wnętrz nych nie wpły wa ło na in fra -
struk tu rę za pew nia ją cą bez pie czeń stwo obiek tu. Dla przy kła du: sys tem
wen ty la cyj ny po wi nien być tak za pro jek to wa ny, aby za po biec prze do sta -
wa niu się dy mu i cie pła z po ża rów ze wnętrz nych do bu dyn ku (lub je go 
czę ści).

6. Ochro na przed za gro że niem wy bu cho wym (pro tec tion aga inst
explo sion ha zards)

Za ło że nia stan dar du wska zu ją, że za gro że nia wy bu chem na le ży wy eli -
mi no wać w spo sób moż li wie naj bar dziej prak tycz ny. Prio ry te tem po win no
być opra co wa nie środ ków, któ re bę dą za po bie ga ły po wsta wa nia at mos fer
wy bu cho wych lub ogra ni cza ły je.

Ilość ta kich ma te ria łów, jak ła two pal ne cie cze i ga zy, po win na być ści -
śle ogra ni czo na, przy za pew nie niu od po wied niej licz by po miesz czeń ma -
ga zy no wych, w któ rych sub stan cje re agu ją ce, utle nia cze i ma te ria ły pal ne
bę dą od dzie lo ne od sie bie.

Bu tle ła two pal nych sprę żo nych ga zów na le ży prze cho wy wać w prze -
zna czo nych spe cjal nie do te go ce lu obiek tach, znaj du ją cych się z da la
od głów nych bu dyn ków elek trow ni i za pew nia ją cych od po wied nią ochro -
nę przed wpły wem lo kal nych wa run ków śro do wi ska. 

Aby za po biec wy bu cho wi spo wo do wa ne mu po ża rem wpły wa ją cym
na ele men ty waż ne dla bez pie czeń stwa elek trow ni, na le ży roz wa żyć za pew -
nie nie wy po sa że nia obiek tu w au to ma tycz ne sys te my wy kry wa nia po ża ru
ła two pal nych ga zów i au to ma tycz nych sys te mów ga śni czych. Przy prze -
pro wa dza niu ana li zy za gro że nia wy bu chem war to wziąć pod uwa gę moż li -
wość po wsta nia wy bu chu che micz ne go oraz fi zycz ne go. W ce lu
iden ty fi ka cji za gro żeń wy bu cho wych trze ba uwzględ nić kon se kwen cje
efek tów zda rzeń lo so wych (np. pęk nię cia rur do star cza ją cych ła two pal ne
ga zy).

Za gro że nia zwią za ne z wy bu chem łu ków elek trycz nych wy so kie go na -
pię cia zmi ni ma li zu je od po wied ni do bór pod ze spo łów elek trycz nych (np.
wy łącz ni ków), a pro jek to wa ne sys te my po win ny za pew nić ogra ni cze nie nie
tyl ko praw do po do bień stwa wy stą pie nia po ten cjal nych łu ków elek trycz nych,
lecz tak że ich wiel ko ści i czasu trwa nia.

Je śli nie moż na unik nąć wy bu cho wej at mos fe ry, trze ba wdro żyć od po -
wied nie prze pi sy do ty czą ce pro jek to wa nia lub eks plo ata cji, w ce lu:
1 ogra ni cze nia ob ję to ści ga zów wy bu cho wych, 
1 wy eli mi no wa nia źró deł za pło nu,
1 za pew nie nia od po wied nich współ czyn ni ków wen ty la cji,
1 za pew nie nia od po wied nie go do bo ru urzą dzeń elek trycz nych prze zna -
czo nych do sto so wa nia w at mos fe rze wy bu cho wej, 
1 in er ty za cji,
1 od po wie trze nia (np. pły ty wy pusz cza ją ce po wie trze lub in ne urzą dze nia
za bez pie cza ją ce ci śnie nie), 
1 za sto so wa nia od dzie leń po ża ro wych od ele men tów waż nych dla bez -
pie czeń stwa. 

Na le ży tak że prze ana li zo wać za gro że nia wy bu chem, któ rych nie da się
wy eli mi no wać oraz opra co wać i wdro żyć wy tycz ne ma ją ce na ce lu ogra ni -
cze nie skut ków eks plo zji. 

Szcze gó ło we roz wią za nia do ty czą ce za sto so wa nych w elek trow ni ją dro -
wej sys te mów bez pie czeń stwa okre śla ją za łącz ni ki do stan dar du MAEA
Pro tec tion aga inst in ter nal fi res and explo sions in the de sign of Nuc le ar Po -
wer Plants. Sa fe ty Gu ides. No. NS-G -1.7. Od no szą się one w szcze gól no ści
do sys te mów od dzie leń prze ciw po ża ro wych, sys te mów wy kry wa nia dy mu
oraz sys te mów ga śni czych.

***
Stan dar dy Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej okre śla ją pew -

ne mi ni mal ne po zio my bez pie czeń stwa (w tym tak że bez pie czeń stwa po -
ża ro we go), któ re po win ny być za cho wa ne pod czas pro jek to wa nia, bu do wy
i użyt ko wa nia elek trow ni ją dro wej. Uzu peł nie niem wy ma gań za war tych
w przed mio to wych do ku men tach po win ny być ure gu lo wa nia kra jo we, któ -
re uwzględ nia ją spe cy fi kę da ne go re gio nu (wa run ki at mos fe rycz ne, od le -
głość od naj bliż szych za bu do wań, od le głość od jed no stek stra ży po żar nych,
wy ma ga ną ilość wo dy do ce lów po ża ro wych), jak rów nież po wszech nie
przy ję te nor my i szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce pro jek to wa nia urzą dzeń
prze ciw po ża ro wych. War to za zna czyć, że MAEA pu bli ku je tak że spra wo-
z da nia z za kre su bez pie czeń stwa i ochro ny w se riach za ty tu ło wa nych IAEA
Sa fe ty Re ports Se ries (pu bli ka cje in for ma cyj ne). Są to ra por ty o bez pie czeń -
stwie, opi su ją ce do bre prak ty ki i pre zen tu ją ce przy kła dy oraz szcze gó ło we
me to dy, któ re mo gą być sto so wa ne w ce lu speł nie nia wy ma gań bez pie czeń -
stwa. 

st. kpt. Ka rol Moj ski peł ni słu˝ b´ w Wy dzia le Za bez pie czeƒ 
Prze ciw po ̋ a ro wych Biu ra Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP

Li te ra tu ra
[1] Pro tec tion aga inst in ter nal fi res and explo sions in the de sign of Nuc le ar Po wer Plants.
Sa fe ty Gu ides. No. NS-G -1.7.
[2] Sa fe ty of Nuc le ar Po wer Plants: De sign. Spe cy fic Sa fe ty Re qu ire ments. No. SSR-2/1.
[3] Fun da men tal Sa fe ty Prin ci ples. Sa fe ty Fun da men tals No. SF-1.
[4] www.ia ea.org.
[5] www.paa.gov.pl.
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e go rocz na edy cja od by ła się 2-4 czerw -
ca w Wie licz ce. Or ga ni za cja tur nie ju jest
ogrom nym przed się wzię ciem – ogól no -

kra jo wym i wie lo let nim. A sko ro co rocz nie
uczest ni czy w nim kil ka dzie siąt ty się cy mło dych
lu dzi, to z per spek ty wy 40 lat moż na mó wić
o mi lio nach dzie ci, któ re ze chcia ły uczyć się za -
sad za po bie ga nia po ża rom. Zwy cię stwo w tur -
nie ju nie jest kwe stią przy pad ku, rzad ko by wa
łu tem szczę ścia. Ma ono du że zna cze nie na każ -
dym eta pie roz gry wek, ozna cza pre stiż i uza sad -
nio ny po wód do du my, za rów no dla mło dzie ży,
jak i jej opie ku nów. 

Tur niej od by wa się pod egi dą ochot ni czych
stra ży po żar nych, ale tyl ko pod wzglę dem or ga -
ni za cyj nym. Na le ży pod kre ślić, że au to ra mi
więk szo ści (je śli nie wszyst kich) py tań już
na po zio mie po wia tu są z nie licz ny mi wy jąt ka -
mi stra ża cy pio nu kon tro l no -roz po znaw cze go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. O ile or ga ni za cja
tur nie jo wych zma gań mie ści się bo wiem
w moż li wo ściach dzia ła nia prze cięt ne go za rzą -
du po wia to we go OSP (świe tli ca, ka wa łek łą ki,
kieł ba ski i na po je), o ty le do wy ło nie nia naj lep -
szych po trze ba już po mo cy za wo do wych stra ża -
ków. Na ucze ni do świad cze niem dru ho wie OSP
wszel kich szcze bli kwe stie przy go to wa nia py -
tań i ich za da wa nia przy wy kli zle cać stra ża kom
za wo do wym. Wśród tych zaś, ze wzglę du na ha -
sło „Mło dzież za po bie ga po ża rom”, zle ce nie to
zwy kle przyj mo wa ło po stać roz ka zu, prze ka zy -
wa ne go do wy ko na nia głów nie pre wen ty -
stom. I w tym miej scu ujaw nia się zna cze nie
tur nie ju dla lu dzi doj rza łych. Stra ża cy co dzien -
nie po ko nu ją cy bier ny i czyn ny opór do ro słych,
zwią za ny z ko niecz no ścią sto so wa nia „na zbyt
trud nych” prze pi sów prze ciw po ża ro wych, po
ze tknię ciu z tur nie jo wą rze czywi stością prze ko -
nu ją się, że dla mło dych lu dzi trud no ści, o któ -
rych mó wią do ro śli, po pro stu nie ist nie ją. I że
moż na ze znaw stwem, a na wet pa sją roz ma wiać
o eli mi na cji po ża rów z ży cia lu dzi jak o czymś

nie abs trak cyj nym, lecz jak naj bar dziej oczy wi -
stym. 

Tym ra zem
Ju bi le uszo we zma ga nia tur nie jo we nie róż -

ni ły się od po przed nich. Za wo dow cy jak co ro -
ku opra co wa li py ta nia i za da li je mło dzie ży,
wy ła nia jąc naj lep szych. Ty sią ce stra ża ków
ochot ni ków i za wo do wych przy go to wa ło eli mi -
na cje na róż nych szcze blach, by na prze ło mie
ma ja i czerw ca mo gło dojść do spo tka nia kra jo -
wej czo łów ki. 

Za rząd Głów ny Związ ku OSP RP wy zna czył
do udzia łu w ju ry ju bi le uszo we go tur nie ju trzy
oso by: st. bryg. w st. sp. Wal de ma ra Ba ra no wi -
cza ja ko prze wod ni czą ce go, dr. Krzysz to fa La -
to chę ja ko eks per ta czę ści hi sto rycz nej oraz
dru ha Ada ma No wa ka (kil ka krot ne go lau re ata
fi na łów kra jo wych tur nie ju) ja ko eks per ta ds. or -
ga ni za cji ru chu ochot ni cze go. Ko men dant głów -
ny PSP od de le go wał do pra cy w ju ry: st. bryg.
Paw ła Ro cha lę i mł. bryg. Ariad nę Ko niuch

z KG PSP (za po bie ga nie po ża rom), st. kpt. Prze -
my sła wa Przęcz ka z KP PSP w Wie licz ce 
(dzia łal ność ra tow ni czo -ga śni cza) i mł. asp. Ar -
ka diu sza Ko ta z KP PSP w Kłodz ku (kwa li fi ko -
wa na pierw sza po moc). 

Py ta nia
Naj wię cej py tań do ty czy za po bie ga nia po ża -

rom, co od po wia da ści śle ty tu ło wi tur nie ju, ale
nie ozna cza, że sta no wią bez względ ną więk -
szość – zaj mu ją naj wy żej 35% te stów. Znacz ny
od se tek to py ta nia hi sto rycz ne i do ty czą ce or ga -

ni za cji ochro ny prze ciw po ża ro wej (nie zbyt lu -
bia ne przez mło dzież), są też py ta nia z dzie dzi ny
tak ty ki dzia łań ra tow ni czych (za wsze z naj więk -
szą licz bą pra wi dło wych od po wie dzi) oraz z za -
kre su udzie la nia pierw szej po mo cy. Nie ina czej
by ło tym ra zem. Człon ko wie ju ry po sta ra li się
też (co jest nie pi sa nym zwy cza jem), by w każ -
dej gru pie wie ko wej zna la zło się kil ka py tań od -
po wia da ją cych te ma tycz nie miej scu, w któ rym
od by wa się tur niej. W ubie głym ro ku by ły to 
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Bi ta czter dziest ka
PA WEŁ RO CHA LA W tym roku już po raz czterdziesty młodzi ludzie z całego

kraju spotkali się, by rywalizować o miano najlepszych
z najlepszych w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
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la sy (część prak tycz na prze bie ga ła na te re nie
nad le śnic twa Po czo pek w woj. pod la skim),
obec nie ha sła mi oczy wi sty mi by ły Kra ków i ko -
pal nia. Mło dzież mu sia ła więc od po wia dać też
m.in. na py ta nia do ty czą ce pierw szych po rząd -
ków ognio wych w Kra ko wie oraz za gro żeń spe -
cy ficz nych dla ko pal ni so li (i wę gla). 

Prze bieg zma gaƒ w so bo t´
Te sty mło dzież pi sa ła w no wo cze snym bu -

dyn ku Cen trum Edu ka cyj no -Re kre acyj ne go
„Sol ne Mia sto” w Wie licz ce, a na stęp nie uda ła
się na zwie dza nie ko pal ni so li. Do zma gań fi na -
ło wych przy stą pi ło po pięć osób z każ dej gru py
wie ko wej. Nie oby ło się na tym eta pie bez do -
gryw ki w naj młod szej gru pie, co jest o ty le nie -
wdzięcz ne, że dzie ci im młod sze, tym bar dziej
prze ży wa ją do dat ko we emo cje, zwią za ne
z szan są wej ścia do fi na łu. Zma ga nia prak tycz -
ne od by ły się w Gdo wie (gm. Wie licz ka),
przy znacz nej po mo cy OSP w Gdo wie i Pci miu. 

Do za dań prak tycz nych na le ża ło tym ra zem: 
1) wią za nie wę złów uży wa nych przez

PSP – ku zdzi wie niu ju ry i wi dzów wszyst kie
trzy wę zły ja ko je dy ny wy ko nał pra wi dło wo fi -
na li sta z naj młod szej gru py wie ko wej, co do wo -
dzi, że za da nie by ło moż li we do wy ko na nia,

2) udzie la nie pierw szej po mo cy z uży ciem
pro stej ap tecz ki pod ręcz nej – mło dzież ra dzi ła
so bie ra czej do brze lub bar dzo do brze, 

3) „ga sze nie” na le wa ków za po mo cą hy dro -
ne tek – sku tecz ne wy ko na nie te go za da nia za le -
ża ło tro chę od szczę ścia, a tro chę od wy czu cia
sprzę tu, ale też od spraw ne go bie ga nia z wia -
drem mię dzy hy dro net ką a zbior ni kiem z wo dą. 

Po prze pro wa dze niu ostat niej kon ku ren cji
sam wy star to wa łem kon tro l nie ze sta no wi ska
ucho dzą ce go za naj gor sze – oka za ło się, że je śli
nie za ła mać wę ża w dwóch miej scach (jak to
czy ni li wszy scy star tu ją cy), nie roz le wać w po -
śpie chu (nie mar no wać) wo dy i wy czuć, w ja kim
po ło że niu tłok tło czy ją naj le piej, moż na uzy skać
cał kiem nie zły czas na peł nie nia na le wa ka. 

Prze bieg zma gaƒ w nie dzie l´
W nie dzie lę od ra na wszy scy uczest ni cy tur -

nie ju – za rów no star tu ją ce dzie ci i mło dzież, ich
opie ku no wie czy ro dzi ce, jak i człon ko wie ju -
ry – mie li moż li wość ob co wa nia przez dłuż szy
czas z wnę trzem Ko pal ni So li w Wie licz ce. 
Po bud ka by ła wy jąt ko wo wcze śnie, aby każ dy,
kto chciał (a nie mal wszy scy chcie li), mógł
wziąć udział w po ran nej mszy świę tej od pra wia -
nej pod zie mią, w ka pli cy pw. Świę tej Kin gi.
Po mszy cze kał wszyst kich prze marsz do wiel -
kiej ko mo ry War sza wa, gdzie osta tecz nie mia ło
się oka zać, kto zwy cię ży w tur nie jo wych zma -
ga niach. De cy do wa ły od po wie dzi fi na li stów

na py ta nia ust ne. Przy go to wa no je we dług na -
stę pu ją ce go klu cza. Każ dy z fi na li stów pierw -
szej gru py wie ko wej (ze szkół pod sta wo wych)
od po wia dał na py ta nie hi sto rycz ne i do ty czą ce
or ga ni za cji stra żac kie go ru chu ochot ni cze go. 
Fi na li ści gru py dru giej (z od cho dzą cych w nie -
byt gim na zjów) od po wia da li na py ta nia hi sto -
rycz no -fa le ry stycz ne oraz z tak ty ki ga sze nia
po ża rów. Fi na li ści gru py trze ciej mu sie li się
zmie rzyć w peł ni z ty tu łem tur nie ju, a za tem
każ dy z nich od po wia dał na dwa py ta nia z dzie -
dzi ny za po bie ga nia po ża rom. 

Wra ̋e nia do dat ko we
Okrą gła rocz ni ca tur nie ju skła nia do pod su -

mo wań i wnio sków. Ran ga fi na łów kra jo wych
tur nie ju od za wsze by ła znacz na. Dość po wie -
dzieć, że w la tach 90. XX w. zwy cza jo wo ko mi -
sji prze wod ni czy li dy rek to rzy Biu ra Roz -
po zna wa nia Za gro żeń Ko men dy Głów nej PSP,
a w jej skład wcho dzi li funk cjo na riu sze te go biu -
ra i biu ra wła ści we go do spraw dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych KG PSP. Apo nie waż or ga ni za tor
(Za rząd Głów ny Związ ku OSP RP) ży czył so bie,
by przez tur niej od dzia ły wać tak że na świa do -
mość hi sto rycz ną dzie ci i mło dzie ży, z cza sem
do skła du ju ry włą czo no hi sto ry ka, re pre zen tu ją -
ce go OSP. Nie da się obec nie wy grać tur nie ju bez
zna jo mo ści hi sto rii. Nie ste ty, jest to bar dziej hi -
sto ria or ga ni za cji ochot ni czych stra ży ognio wych
niż ochro ny prze ciw po ża ro wej. Mło dzież py tań
hi sto rycz nych nie lu bi, lecz z przy czyn or ga ni za -
cyj nych mu si znać na nie od po wie dzi. Uwiel bia
za to py ta nia tak tycz ne. Wnio sek z te go, że każ -
dy Woj tek ma rzy, że by zo stać stra ża kiem, co ura -
tu je ko goś z po ża ru i za wzię cie uczy się, by
w ta kiej po trze bie nie za wieść. 

Py ta nia pro fi lak tycz ne nie są ma rze niem tur -
nie jo wej mło dzie ży, ale idea OTWP do cze goś

zo bo wią zu je. Nam, za wo dow com, spra wia na -
praw dę wiel ką sa tys fak cję, że mo że my so bie po -
roz ma wiać z na sto lat ka mi, dla któ rych nie są
nie od gad nio ną ta jem ni cą nor my czy prze pi sy
prze ciw po ża ro we. Tur niej w tym sen sie jest do -
świad cze niem na wskroś po zy tyw nym. Star si
człon ko wie ju ry po tra fi li by wy mie nić z pa mię ci
wie lu fi na li stów, któ rych ze wzglę du na stan wie -
dzy moż na by za trud nić w stra ży od za raz, mi -
mo for mal ne go bra ku wy kształ ce nia. Żal, że tak
nie wie lu z nich tra fia do PSP i po zo sta je w ochro -
nie prze ciw po ża ro wej. Ich ogrom na, wie lo let nia
pra ca nie by wa na le ży cie za go spo da ro wa na, a że
to lu dzie bar dzo zdol ni, ra dzą so bie na in nych po -
lach, np. pra wa, me dy cy ny, bu dow nic twa. 

Py ta nia tur nie jo we, ob li czo ne na in te li gen cję
i wie dzę fi na li stów, są zbyt trud ne dla więk szo -
ści opie ku nów, co cza sa mi pro wa dzi do sy tu acji
gro te sko wych, jak na przy kład pro te stów skła -
da nych z te go wła śnie po wo du (kil ka na ście lat
te mu pe wien by ły ko men dant wo je wódz ki PSP
kil ka ra zy po wta rzał przy zdu mio nych świad -
kach bu dzą ce chi chot, na tar czy we żą da nie: 
„Pa no wie! Mu si cie coś zmie nić! Ja z te go nic
nie zro zu mia łem!”). Oczy wi ście każ dy z pro te -
stów ko mi sja rze tel nie roz pa tru je, ale czę sto nie
ma ją one żad ne go uza sad nie nia. Go rzej, że
za dzieć mi ma so wo za czę li jeź dzić ro dzi ce 
(by wa, że jest ich wię cej niż star tu ją cych), a z ni -
mi po ja wi ła się za wzię ta, oskar ży ciel ska rosz -
cze nio wość, opar ta na teo riach spi sko wych.
Wy star czy kil ka ta kich osób (a tym ra zem nie -
ste ty tak by ło), by at mos fe rę ry wa li za cji w za -
ba wie prze mie nić w wy ścig szczu rów. Na
szczę ście mło dzież jest mą dra i po tra fi za cho -
wać umiar i roz są dek. Za tem – jak zwy kle –
w niej ca ła na dzie ja. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà 
ko men dan ta głów ne go PSP
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Ostateczne wyniki turnieju
I gru pa wie ko wa 
I. Pa tryk Hor czak, woj. pod la skie (te sty – 27 pkt z do gryw ki, fi nał – 11 pkt) 
II. Jan Wę grzy niak, woj. ma ło pol skie (te sty – 29 pkt, fi nał 8 – do gryw ka o miej sce II i III)
III. Ma ciej Kwiat kow ski, woj. świę to krzy skie (te sty – 29 pkt, fi nał 8 – do gryw ka o miej sce II i III)
IV. Ma ciej Ko wal czyk, woj. po mor skie (te sty – 28 pkt, fi nał 8)
V. Ka mil Skot nic ki, woj. świę to krzy skie (te sty – 28 pkt, fi nał 7)
II gru pa wie ko wa
I. Ka mil Krauz, woj. pod kar pac kie (te sty – 29 pkt, fi nał 11)
II. Da wid Cy bul ski, woj. łódz kie (te sty – 30 pkt, fi nał 7)
III. Ju lia Brzu ska, woj. ma zo wiec kie (te sty – 29 pkt, fi nał 6)
IV. Ka mi la Zia ra, woj. pod kar pac kie (te sty – 27 pkt, fi nał 5)
V. Kac per Byz dra, woj. ma zo wiec kie (te sty – 28 pkt, fi nał 4)
III gru pa wie ko wa
I. Kac per Głąb, woj. ślą skie (te sty – 28 pkt, fi nał 10)
II. Pa tryk Fi lip czyk, woj. ślą skie (te sty – 25 pkt, fi nał 9)
III. Da wid Ko zioł, woj. pod la skie (te sty – 27 pkt, fi nał 8)
IV. Jo an na Ste fań czyk, woj. łódz kie (te sty – 25 pkt, fi nał 6)
V. Pa try cja So bant ka, woj. łódz kie (te sty – 28 pkt, fi nał 15)



po przed nich ar ty ku łach przyj -
rze li śmy się re ak cji stre so wej
na sze go or ga ni zmu, któ rą naj -

kró cej opi su je za sa da „walcz lub ucie kaj”, czy li
ogrom na ilość mo bi li zo wa nej ener gii i za cho -
wa nia pro wa dzą ce do ra to wa nia ży cia i zdro -
wia. Przed sta wio na obok hi sto ria John ny’ego
Bra vo po ka zu je jednak, że lu dzie są du żo bar -
dziej skom pli ko wa ni i dys po nu ją o wie le szer -
szą pa le tą za cho wań, niż te wspo mnia ne
po wy żej. Przyj rzy my się więc na sze mu mó zgo -
wi i sys te mom hor mo nal no -ner wo wym pod ką -
tem ana li zy ludz kich za cho wań. Co raz wię cej
wiemy o mó zgu. No wa tech no lo gia umoż li wia
śle dze nie szla ków neu ro nal nych ak ty wo wa -
nych w od po wie dzi na da ne za cho wa nie i po -
zwa la mie rzyć wzrost lub spa dek hor mo nów,
któ re przy oka zji wy dzie la ją się w na szym or -
ga ni zmie. 

Pro fe sor Paul Gil bert z Uni ver si ty of Der -
by, twór ca te ra pii skon cen tro wa nej na współ -

czu ciu, wy róż nił trzy sys te my re gu la cji emo -
cji: sys tem za gro że nia, sys tem zdo by wa nia 
za so bów oraz sys tem ko je nia, zwią za ny z bu -
do wa niem re la cji. Każ dy z nich ak ty wu je spe -
cy ficz ne ścież ki neu ro nal ne w mó zgu, któ re są
źró dłem na szych za cho wań.

Walcz lub ucie kaj
Sys tem za gro że nia po ma ga do strzec

wszel kie nie bez pie czeń stwa i za re ago wać
na nie, co czę sto ra tu je na sze ży cie lub zdro -
wie. To wła śnie on w ułam ku se kun dy włą cza
me cha nizm „walcz lub ucie kaj”, dzię ki któ re -
mu zy sku je my spo ro do dat ko wej ener gii. Neu -
ro prze kaź ni kiem wspo ma ga ją cym takie dzia -
ła nie jest ad re na li na (patrz: „Na tu ra stre su”,
PP 4/2017), a ak ty wo wa na część mó zgu to cia -
ło mig da ło wa te. Emo cje spe cy ficz ne dla te go
sys te mu to lęk, gniew oraz obrzy dze nie. Je go
za da niem jest ochro na nas w mo men cie za gro -
że nia, lecz tak że prze szu ki wa nie oto cze nia

pod ką tem po ten cjal nych nie bez pie czeństw.
Jest to ewo lu cyj nie naj star szy sys tem, osa dzo -
ny głę bo ko w mó zgu, któ ry w więk szo ści wy -
pad ków dzia ła bar dzo spraw nie. Wy ko ny wa nie
pra cy stra ża ka nie by ło by moż li we, gdy by ten
układ się nie ak ty wo wał. Ad re na li na da je do -
dat ko wą si łę, po ma ga skon cen tro wać się na
za da niu i zro bić to, co jest do zro bie nia w kry -
tycz nej sy tu acji. An ty cy po wa nie za gro żeń ma
swo je do bre stro ny – opi sa ny w pierw szym ar -
ty ku le stra żak nie pod jął by wła ści wej de cy zji
o wy co fa niu się z pło ną ce go do mu kil ka se -
kund przed je go za wa le niem, gdy by nie dzia -
ła nie wła śnie te go sys te mu. Ma on też swo je
ogra ni cze nia – nad uży wa ny mo że skut ko wać
do szu ki wa niem się za gro żeń w co raz więk szej
ga mie zda rzeń. Na wet neu tral ne wy da rze nia
w ży ciu mo gą włą czać alarm, w myśl za sa dy
„Kto ma mło tek w rę ku, wszę dzie wi dzi gwoź -
dzie”. Szcze gól nie wi docz ne jest to u osób, któ -
re ma ją za so bą trud ne dzie ciń stwo al bo
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Sys te my 
re gu la cji emo cji

Co sprawia, że
ludzie zachowują
się w określony
sposób i jak
wpływa to
na przeżywany 
przez nich stres? fot. Sławomir Brandt



do świad czy ły trau ma tycz nych zda rzeń. Sys tem
za gro żeń wy łą cza kon cen tra cję na po zy tyw -
nych aspek tach sy tu acji – od po wie dzial ny jest
za spe cy ficz ny ro dzaj my śle nia: „co mo że się
nie udać?”. Je że li zdo mi nu je on na sze ży cie,
za fun du je nam w naj lep szym wy pad ku cią gły
lęk, a w naj gor szym do pro wa dzi do de pre sji
lub wy pa le nia. 

Zdo by wa nie
Sys tem zdo by wa nia za so bów ewo lu ował

po to, aby śmy roz wi nę li głęb szą per spek ty -
wę – nie tyl ko re ago wa li w sy tu acjach za gro -
że nia, lecz tak że stwo rzy li so bie lep szą
przy szłość. Gdy by na si przod ko wie po lo wa li
tyl ko wte dy, kie dy by li głod ni – nie prze ży li by
dłu go. Sys tem po ma ga po szu ki wać za so bów
na za pas. Mo ty wu je nas do sta łe go zwięk sza -
nia swo je go bo gac twa. Do ty czy to za rów no
rze czy ma te rial nych (np. te le fo nów, sa mo cho -
dów, ty sią ca mniej lub bar dziej po trzeb nych
przed mio tów w na szych do mach), jak i nas sa -
mych (np. wy glą du, spraw no ści fi zycz nej, wy -
daj no ści umy sło wej, od por no ści psy chicz nej).
Emo cje to wa rzy szą ce ak ty wa cji te go sys te mu
to pra gnie nie, kon cen tra cja na za da niu, sa tys -
fak cja z osią ga nia ce lów. Struk tu rą, któ ra naj -
sil niej ak ty wu je się w mó zgu, jest tzw. układ
na gro dy – do star cza ją cy w okre ślo nych sy tu -
acjach su biek tyw ne go po czu cia przy jem no ści.
Głów nym neu ro prze kaź ni kiem jest do pa mi -
na – je den z tzw. hor mo nów szczę ścia. Mo ty -
wu je nas ona do dzia ła nia, czu je my się do brze
nie ty ko wte dy, kie dy osią ga my cel, lecz tak że
z każ dym kro kiem pro wa dzą cym do nie go, do -
świad cza jąc po czu cia szczę ścia i sa tys fak cji.
Je den z mów ców mo ty wa cyj nych opi sy wał

pew ną hi sto rię. Spo rzą dził on nie gdyś li stę
spraw do zro bie nia i w cią gu dnia re ali zo wał
po szcze gól ne za da nia, za każ dym ra zem do -
świad cza jąc po czu cia sa tys fak cji, bę dą ce go
skut kiem ma łych „za strzy ków do pa mi ny”.
W pew nym mo men cie, prze cho dząc obok pral -
ni che micz nej, przy po mniał so bie o od bio rze
gar ni tu ru, co na tych miast uczy nił. I choć nie
mu siał pa mię tać już o za da niu, któ re wy ko nał,
za pi sał je na li ście i z sa tys fak cją za zna czył 
ja ko za ła twio ne Ta kie za cho wa nie wy zwo li ło
ko lej ną daw kę do pa mi ny. Przy jem ność i sa tys -
fak cja mo ty wu ją nas do zor ga ni zo wa nia so bie
ży cia w dłuż szej per spek ty wie. Mo gą jed nak
tak że pro wa dzić na ma now ce, po nie waż sys -
tem moż na oszu kać.

Al ko hol, ni ko ty na, ko ka ina po wo du ją
wzrost do pa mi ny o kil ka dzie siąt, a na wet kil -
ka ty się cy pro cent. Stan przy jem no ści po ja wia
się nie ja ko owoc osią gnię cia cze goś, lecz za -
ży cia pew nych spe cy fi ków. Ta kie za cho wa nia
mo gą za cząć się utrwa lać, pro wa dząc do uza -
leż nie nia. Skut ka mi za zwy czaj są za nie dba nia
waż nych ob sza rów na sze go ży cia. Eks pe ry -
men ty ze szczu ra mi (któ re ma ją po dob ny układ
na gro dy, z do pa mi ną) po ka za ły, że po pod łą -
cze niu do mó zgu szczu ra elek tro dy, któ rą sam
mógł ak ty wo wać, po bu dza jąc wy dzie la nie do -
pa mi ny, ro bił to, igno ru jąc swo je po trze by – je -
dze nia, pi cia, snu, opie ki nad mło dy mi, aż
do cał ko wi te go wy czer pa nia. Ta ka jest si ła te -
go hor mo nu szczę ścia.

Spo łecz noÊç
Trze ci ze wspo mnia nych sys te mów to sys -

tem ko je nia, zwią za ny z bu do wa niem re la cji.
W nie prze wi dy wal nym świe cie in tu icyj nie szu -

ka my sta bil no ści. Re la cje mo gą ochro nić nas
przed nie bez pie czeń stwem. Wie my, że w ży ciu
po ja wią się słab sze mo men ty, bę dzie my po trze -
bo wa li po mo cy. Kto jej nam wte dy udzie li?
Sys tem ko je nia po zwa la ogra ni czyć stres w ży -
ciu jed nost ki dzię ki łą cze niu się w gru py. To
sil ne wię zi spra wia ją, że po ja wia się za ufa nie,
któ re po zwa la stwo rzyć spo łecz ność z po dzia -
łem ról. Na si przod ko wie na uczy li się, że pra -
ca ze spo ło wa się opła ca. Dzię ki te mu, że
jed na oso ba czu wa, in ni mo gą spać spo koj nie,
bo gdy ja kiś nie bez piecz ny dra pież nik wtar gnie
na ich te ren, zo sta ną na czas obu dze ni. Mózg
czło wie ka to je den z naj do sko nal szych two rów
ewo lu cji. Jest nie zwy kle pla stycz ny, co po zwa -
la nam przy sto so wać się do ży cia w róż nych
śro do wi skach i do peł nie nia róż nych ról. Na sza
prze wa ga ewo lu cyj na nad in ny mi ga tun ka mi
ma jed nak swo ją ce nę. Ma ła ży ra fa po tra fi cho -
dzić w kil ka dzie siąt mi nut po uro dze niu. Lu -
dziom zaj mu je to o wie le dłu żej. Nie mow lę nie
po tra fi pra wie nic, oprócz od dy cha nia, pła ka -
nia i od ru cho we go ssa nia, nie jest w sta nie
prze żyć sa mo. Dla te go w roz wo ju lu dzi tak
waż na jest więź. Na tu ra roz wi nę ła sys tem bu -
do wa nia wię zi, dzię ki któ re mu sta no wi my ca -
łość z in ny mi i mo że my osią gnąć wię cej.
Sys tem ko je nia zwią za ny jest z ak ty wa cją
przed czo ło wej ko ry mó zgo wej, a hor mo na mi
wa run ku ją cym je go dzia ła nie są oksy to cy -
na i opia ty (opi sa ne w po przed nim mie sią cu en -
dor fi ny). Emo cje cha rak te ry stycz ne dla je go
ak ty wa cji to za do wo le nie, po czu cie bez pie -
czeń stwa, tro ska, za ufa nie. Oksy to cy na zwa -
na jest też hor mo nem mi ło ści. Nie bez po wo du
ko bie ty pod czas po ro du wy twa rza ją ją w du -
żych ilo ściach – po zwa la to na po wsta nie sil -

/ 2017 LIPIEC 31

Jest 16 sierp nia 2002 r. Dwa sa mo lo ty A -10 War thog le cą nad do li ną
w Afga ni sta nie. A -10 to ni sko i wol no la ta ją cy sa mo lot wy po sa żo ny w cięż -
ką amu ni cję, za pro jek to wa ny ja ko wspar cie dla od dzia łów wojsk lą do wych.
Noc jest bar dzo po chmur na, w oko li cy po ja wia ją się bu rze. Sa mo lo ty cze ka -
ją w po wie trzu, na wy pa dek gdy by ktoś na do le po trze bo wał wspar cia.
Na gó rze jest cu dow nie – księ życ świe ci ja sno, ple ja da gwiazd błysz czy,
a chmu ry wy glą da ją, jak by wła śnie spadł śnieg.

W do le 22 żoł nie rzy sił spe cjal nych wojsk ame ry kań skich prze pra wia
się przez do li nę z prze czu ciem, że coś jest nie tak. Je den z pi lo tów – znak
wy wo ław czy „John ny Bra vo” – roz ma wia jąc z gru pą na do le, czu je ich nie -
po kój. Po sta na wia zejść po ni żej po zio mu chmur, aby spraw dzić, co się dzie -
je. Przez ra dio mó wi do swo je go skrzy dło we go: „Zo stań tu taj, ja spraw dzę,
co się tam dzie je” i nur ku je w chmu ry. Wła śnie wte dy w ra diu sły chać ko -
mu ni kat „Tro ops in con tact”, co ozna cza, że żoł nie rze na zie mi zna leź li się
pod ostrza łem wro ga. John ny Bra vo kie ru je sa mo lot na dół. Scho dzi po -
ni żej chmur, na wy so kość 300 m nad zie mią i le ci do li ną z kli fa mi po obu
stro nach. W 2002 r. sa mo lo ty nie by ły jesz cze wy po sa ża ne w ra da ry omi -
ja nia prze szkód te re no wych. Co gor sza, pi lo ci uży wa li sta rych ro syj skich
map, bo tyl ko ta kie by ły w tam tym cza sie do stęp ne. 

Wy ła nia ją cy się wi dok prze ra ża go – nie wi dział cze goś ta kie go ni gdy,

ani pod czas tre nin gu, ani na fil mach. Grad ognia ze wszyst kich stron skie -
ro wa ny jest na śro dek do li ny, gdzie znaj du ją się ame ry kań scy żoł nie rze. Wy -
bie ra więc punkt i otwie ra ogień za po ro wy. Sam w każ dej chwi li mo że roz bić
się o klif. Zna swo ją pręd kość, dzię ki ma pie wie, ja ki dy stans dzie li go do koń -
ca do li ny. Nie wstrzy mu jąc ognia, za czy na gło śno li czyć: 1-1000, 2-1000, 3-
1000, po czym pod cią ga drą żek, wy co fu je się w chmu ry, za ta cza ko ło
i po now nie nur ku je do do li ny. „Do bre strza ły, do bre strza ły” – sły szy przez ra -
dio. Po now nie ata ku je. W koń cu koń czy mu się amu ni cja, pa li wo jest jesz -
cze w po rząd ku. Wy la tu je nad chmu ry, mó wi do swo je go skrzy dło we go:
„Mu sisz tam zejść”. Skrzy dło wy nie ma pew no ści, czy po ra dzi so bie w ta kich
wa run kach, więc scho dzą ra zem. Skrzy dło wy otwie ra ogień za po ro wy,
a John ny Bra vo li czy, kie dy le cą od da le ni od sie bie za le d wie o metr. I zno wu
do gó ry i do do li ny… Tej no cy 22 Ame ry ka nów wró ci ło do do mu.

Przed sta wio na hi sto ria wy da rzy ła się na praw dę. Zo sta ła opi sa -
na przez Si mo na Sin ka. Za chwy co ny po sta wą John ny’ego Bra vo, spy tał
go, dla cze go ry zy ko wał ży cie dla in nych w tak trud nych wa run kach. Od -
po wiedź pa dła bez wa ha nia: „Bo wiem, że in ni zro bi li by dla mnie to 
sa mo”. De cy zja o po mo cy ko le gom z na ra że niem wła sne go ży cia w nie -
sprzy ja ją cych wa run kach wy kry sta li zo wa ła się w ułam kach se kund. 
Cze go nas to uczy? 



nej wię zi z dziec kiem. Dzię ki niej ma ono
więk szą szan se prze trwa nia, a mat ka po tra fi
czer pać przy jem ność i sa tys fak cję z opie ki
nad nim – czę sto trud nej i wy ma ga ją cej. Dzie -
ci, któ re w naj młod szych la tach by ły tu lo ne,
w do ro słym ży ciu po tra fią du żo ła twiej do -
świad czać po zy tyw nych emo cji i sa me mu się
uspo ka jać. Bez ta kich do świad czeń sys tem bu -
do wa nia re la cji jest nie do sty mu lo wa ny, nie -
do sta tecz nie roz wi nię ty – co prze kła da się
na więk sze pro ble my ze stre sem. Na szczę ście
bra ki te moż na nad ro bić, o czym po ni żej.

Sys te mo wa rów no wa ga
Wszyst kie opi sa ne po wy żej sys te my są

waż ne dla opty mal ne go dzia ła nia. Je że li dzia -
ła ją w rów no wa dze – two rzy to har mo nij ne ży -
cie, w któ rym czu je my się bez piecz ni,
eks plo ru je my oto cze nie, wy zna cza my so bie
i osią ga my ce le oraz bu du je my wspie ra ją ce re -
la cje z in ny mi. Du żo czę ściej jed nak któ ryś
z sys te mów jest nad uży wa ny kosz tem in ne go
lub in nych. Na sza kul tu ra wy da je się pro mo -
wać sys tem zdo by wa nia za so bów – w któ rym
o war to ści czło wie ka świad czy to, jak du żo po -
sia da. W jed nym z hol ly wo odz kich fil mów
mło dy ma kler py ta re ki na fi nan so we go: „Ile
jesz cze mu si pan za ro bić, że by od po cząć?”.
„Wię cej…” – pa da od po wiedź. Nie rów no wa ga
sys te mów mo że pro wa dzić do stre su, wy pa le -
nia, nad mier ne go eks plo ato wa nia sie bie i in -
nych. U więk szo ści lu dzi w na szej za chod niej
cy wi li za cji naj sła biej roz wi nię ty jest sys tem
bu do wa nia wię zi. Wiel ka szko da, po nie waż to
świet ne an ti do tum na stres, po zwa la prze ży wać
po zy tyw ne emo cje i co naj waż niej sze – do mi -
nu ją cy w nim hor mon, czy li oksy to cy na, nie
uza leż nia. Ba da nia po ka zu ją na wet, że po tra fi
zna czą co osła bić in ne uza leż nie nia (np. na łóg
ty to nio wy, al ko ho lizm etc.).

Jak wzmoc niç sys tem ko je nia?
Pro wa dzi do te go sze reg za cho wań uwal -

nia ją cych oksy to cy nę. Fi zycz ny do tyk jest jed -
nym z nich. Przy tu la nie in nych osób wzmac nia
na szą od por ność, kreu je po zy tyw ne emo cje
i w dłuż szej per spek ty wie prze pro gra mo wu je
nasz mózg. Uścisk dło ni da je po czu cie bez pie -
czeń stwa, otwie ra dro gę do do brej re la cji
na przy szłość. Nic dziw ne go, że przy pie czę to -
wu je się nim za war te umo wy, a tak że wi ta 
i że gna. Je den z ko szy ka rzy NBA opi su je spo -
tka nie z gło wą pań stwa: „Po zna łem pre zy den -
ta. Wzbu dził mo je za ufa nie. Wy róż nia się
sil nym uści skiem dło ni”. 

W przy pad ku pra cy w ze spo łach du ża od po -
wie dzial ność za roz wi nię cie sprzy ja ją ce go śro -
do wi ska spo czy wa na li de rach. Kre owa nie

at mos fe ry wspar cia i za ufa nia w ze spo le, wśród
lu dzi, z któ ry mi pra cu je my, jest bar dzo istot ne.
Każ dy mo że to ro bić, ale szcze gól nie waż na jest
ro la za rzą dza ją cych, gdyż to oni na da ją ton re -
la cjom. Mo gą bu do wać swój au to ry tet na lę ku,
ale tak że na sza cun ku wy ni ka ją cym z prze -
świad cze nia pod wład nych o tym, że kie dy po -
ja wią się pro ble my, szef lub sze fo wa sta nie
za ni mi, bro niąc swo ich lu dzi. W bez piecz nym
śro do wi sku lu dzie roz wi ja ją wza jem ne za ufa -
nie, bu du jąc sy ner gię gru py, ta zaś po zwa la
osią gnąć du żo wię cej i le piej się wza jem nie
chro nić. Za cho wa nia ta kie czę ściej po ja wia ją
się w or ga ni za cjach woj sko wych niż w biz ne -
sie. Wspo mnia ny wy żej John ny Bra vo nie miał
żad nych wąt pli wo ści, co po wi nien zro bić, po -
nie waż mo ra le w ze spo le by ło wy so kie, żoł -
nierze czu li się od po wie dzial ni za sie bie
wza jem nie, co do bit nie po twier dzi ła od po wiedź
głów ne go bo ha te ra hi sto rii: „Wiem, że in ni zro -
bi li by dla mnie to sa mo”. W sta ro żyt nej Spar -
cie żo ny że gna ją ce mę żów wy ru sza ją cych
na bi twę mó wi ły do nich: „Wróć z tar czą al bo
na tar czy”. Dla cze go tar cza by ła tak waż na?
Spar ta nie wy gra li wie le bi tew dzię ki swo je mu
od da niu i za sto so wa niu sys te mu fa lan gi. Fa lan -
ga to usta wie nie ar mii w ta ki spo sób, że każ dy
żoł nierz osła nia tar czą oso bę po swo jej le wej
stro nie. To bu du je po czu cie wspól no ty, za ufa -
nie i wia rę w to wa rzy szy. Tra cąc tar czę, Spar -
ta nin nie mógł dłu żej chro nić ko le gi – dla te go
tak waż ne by ło jej pil no wa nie. Fa lan ga przy czy -
ni ła się więc nie tyl ko do wie lu zwy cięstw, ale
i do zbu do wa nia du cha wspól no ty.

Mo ty wy przy wódz twa opar te go na za ufa niu
spo ty ka my w wie lu fir mach (choć nie ste ty jesz -
cze nie do sta tecz nie wie lu) i fil mach. In tu icyj -
nie wie my, że jest to coś do bre go… Lu dzie,
czu jąc wspar cie in nych oraz współ od po wie -
dzial ność za ze spół, prze ży wa ją wię cej po zy -
tyw nych emo cji, są bar dziej od por ni na stres,
ma ją więk sze po czu cie sen su i po tra fią pra co -
wać w gru pie. Trzy ma nie się ra zem zwięk sza
szan se na suk ces. W fil mie „Gla dia tor” ty tu ło -
wy bo ha ter, sto jąc po środ ku are ny z prze ra żo -
ny mi to wa rzy sza mi cze ka ją cy mi na wro ga
ma ją ce go wy ło nić się nie ba wem zza wiel kich
drzwi, mó wi do nich: „Co kol wiek wyj dzie zza
tych drzwi – trzy ma my się ra zem. Ni gdy się nie
roz dzie la my”. Stwo rze nie gru py po zwo li ło mu
po ko nać du żo sil niej szych i le piej uzbro jo nych
Rzy mian, ra tu jąc ży cie swo je i to wa rzy szy. 

Na po zio mie in dy wi du al nym szcze gól nie
ko rzyst ne są ma łe ak ty hoj no ści wo bec in nych.
Bez in te re sow na po moc, od cią że nie ko goś
w trud nej sy tu acji czy choć by em pa tycz ne do -
strze że nie trud no ści, przez ja kie prze cho dzi
dru ga oso ba, nie tyl ko po ma ga in nym czuć się

le piej, ale ak ty wu je i roz wi ja nasz sys tem ko -
je nia.

W USA prze pro wa dzo no trwa ją ce kil ka lat
ba da nia po zio mu stre su na kil ku ty sięcz nej gru -
pie Ame ry ka nów. Zgod nie z ocze ki wa nia mi
stwier dzo no, że wy so ki po ziom stre su prze kła -
da się na wy so ką śmier tel ność (oso by z wy so -
kim po zio mem stre su umie ra ły przed wcze śnie).
Za uwa żo no jed nak zna czą cy wy ją tek od tej za -
sa dy. U lu dzi do świad cza ją cych sta łe go wy so -
kie go stre su, któ rzy jed no cze śnie re gu lar nie
an ga żo wa li się w co ty go dnio wą pra cę na rzecz
in nych (np. po moc dla lo kal nych spo łecz no ści),
stres nie miał ne ga tyw ne go wpły wu na ich zdro -
wie. Zdzi wie niem dla ba da czy był fakt, że 
wy ni ki śmier tel no ści w tej gru pie by ły naj niż -
sze – lep sze niż u osób, któ re do świad cza ły
w ży ciu bar dzo ni skie go po zio mu stre su. Dzia -
ło się tak praw do po dob nie na sku tek zba wien -
ne go dzia ła nia oksy to cy ny. 

Oprócz za cho wań wspo mnia nych po wy żej,
po zwa la ją cych wzmac niać sys tem ko je nia, mo -
że my tak że pod jąć for mal ny tre ning „prze-
pro gra mo wa nia umy słu”. Jest to tre ning
po sze rza nia świa do mo ści te go, co prze ży wa -
my, te go, jak dzia ła nasz umysł. Po ma ga w tym
prak ty ka uważ no ści (ang. Mindfulness) – for -
mal ny tre ning stwo rzo ny po cząt ko wo przez dr.
Jo na Ka bat Zin na w la tach 70. w USA, od kil -
ku lat pro wa dzo ny tak że w Pol sce. Przy pu ść -
my, że ktoś w to wa rzy stwie skie ru je pod
na szym ad re sem nie jed no znacz ny żart. Je śli
na szym do mi nu ją cym sys te mem jest sys tem
za gro że nia – za pew ne ak ty wu je się on, przy go -
to wu jąc nas do wal ki lub uciecz ki. Je że li ma -
my sil nie roz wi nię ty sys tem ko ją cy – mo że
uru cho mić się roz ba wie nie. Je że li chce my mieć
wpływ na to, jak za re agu je my – po trze bu je my
roz wi nąć świa do mość. Wte dy ma my wy bór.
Pra ca z umy słem wy ma ga tre nin gu. Je śli chce -
my zbu do wać mię śnie – mu si my za pi sać się
na si łow nię, do wie dzieć się, ja kie ćwi cze nia
ma my wy ko ny wać i co naj waż niej sze – re gu -
lar nie ćwi czyć. Wie dza bez ćwi czeń jest bez-
u ży tecz na. Po dob nie wy glą da sy tu acja
w przy pad ku tre nin gu uważ no ści. Chcąc prze -
pro gra mo wać swój mózg, mu si my po znać wła -
ści we w na szym przy pad ku ćwi cze nia i za cząć
je re gu lar nie wy ko ny wać. Dzię ki te mu w cią -
gu kil ku mie się cy w na szym mó zgu do ko na ją
się po zy tyw ne, trwa łe zmia ny, po zwa la ją ce ina -
czej re ago wać w róż nych sy tu acjach. Wię cej
na te mat pra cy z umy słem za po mo cą tech nik
uważ no ści – w ko lej nym ar ty ku le. 

To masz Za las – tre ner Mind ful ness
MBLC, psy cho log, do rad ca szko le nio wy
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n for ma cja (z łac. in for ma tio – po wia do mie -
nie o czym, za ko mu ni ko wa nie cze goś; wia do -
mość, po ucze nie) [1] le ży u źró deł teo rii

in for ma cji, obej mu ją cej ko do wa nie, prze kształ -
ca nie, prze ka zy wa nie i prze cho wy wa nie in for -
ma cji oraz ogra ni cza nie czyn ni ków za kłó -
ca ją cych je. W ję zy ku po tocz nym czę sto za -
mien nie uży wa się po jęć: in for ma cje, da ne, da -
ne oso bo we, da ne wraż li we itp. Na bie ra ją one
zna cze nia za leż nie od ję zy ko we go lub sy tu acyj -
ne go kon tek stu. 

Po ję cie da ne (z ang. da ta) ma nie wie le
wspól ne go z pier wot nym ła ciń skim da tum (czy li
ter mi nem, tj. ka len da rzo wym ozna cze niem dnia,
mie sią ca, ro ku) [2]. W na ukach hu ma ni stycz -
nych sło wo da ne ozna cza np. ce chy, wła ści wo -
ści. W na ukach ści słych, np. w in for ma ty ce, to
zbio ry liczb i tek stów w róż nych for mach
(a więc zna ki, mo wa, wy kre sy i sy gna ły). 

Me ta te oria TOGA wg Ga dom skie go [3] de -
fi niu je da ne ja ko wszyst ko, co jest lub mo że być
prze twa rza ne umy sło wo lub kom pu te ro wo, a in -
for ma cję ja ko da ne od no szą ce się do okre ślo nej
dzie dzi ny dzia łań czło wie ka lub sztucz nej in te -
li gen cji. Zgod nie z tym in for ma cja sta no wi da -
ne, ale nie każ de da ne są in for ma cją. Sa me
licz by są za wsze da ny mi, ale in for ma cją sta ją się
do pie ro w po łą cze niu z okre ślo ną dzie dzi ną.
Przy kła dem da nych będą np. licz by 134
i 9612XXX6822. Okre śle nie miej sca wy pad ku
ko mu ni ka cyj ne go na 134 km au to stra dy A -4 to
in for ma cja. PESEL nr 9612XXX6822 to da -
na oso bo wa, czy li szcze gól ny ro dzaj in for ma cji. 

Im pli ka cje i uwa run ko wa nia re wo lu cji tech -
no lo gicz nej wy ma ga ją po dej mo wa nia dzia łań
po rząd ku ją cych w sfe rze prze twa rza nia i za bez -
pie cze nia in for ma cji, co wią że się z wpro wa dze -
niem sto sow nych re gu la cji. Zgod nie z za pi sem
art. 47 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej
każ dy ma pra wo do ochro ny ży cia pry wat ne go,
ro dzin ne go, czci i do bre go imie nia oraz do de -
cy do wa nia o swo im ży ciu oso bi stym. Art. 51
ust. 1 i 2 usta wy za sad ni czej wska zu je, że nikt
nie mo że być obo wią za ny ina czej niż na pod sta -
wie usta wy do ujaw nia nia in for ma cji do ty czą -
cych je go oso by. 

Wła dze pu blicz ne nie mo gą po zy ski wać,
gro ma dzić i udo stęp niać in nych in for ma cji
o oby wa te lach niż te, któ re są nie zbęd ne w de -
mo kra tycz nym pań stwie pra wa, na co słusz nie
wska zu ją au to rzy pu bli ka cji pt. „Ochro na in for -
ma cji w sta nach za gro żeń” [4]. 

Ko lej nym istot nym, a za ra zem no wym ele -
men tem sys te mu ochro ny pro ce sów prze twa -
rza nia da nych są prze pi sy roz po rzą dze nia
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE)
2016/679 z 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro -
ny osób fi zycz nych w związ ku z prze twa rza -
niem da nych oso bo wych i w spra wie
swo bod ne go prze pły wu ta kich da nych oraz
uchy le nia dy rek ty wy 95/46/WE (RODO) [5].
Za stą pi ono prze pi sy do tych cza so wej usta wy
z 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo -
wych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 922, da lej
UODO) [6] wraz z ak ta mi wy ko naw czy mi
do niej. Prze pi sy te za czną być sto so wa ne od 25

ma ja 2018 r., a okres przej ścio wy war to wy ko -
rzy stać do uru cho mie nia od po wied nich pro ce -
sów do sto so wa nia do no wych wy mo gów. 

Da ne oso bo we 
Prze pi sy wy róż nia ją dwa ro dza je da nych

oso bo wych: zwy kłe oraz szcze gól nie chro nio -
ne (zwa ne rów nież sen sy tyw ny mi lub wraż li -
wy mi). Zgod nie z UODO za zwy kłe da ne
oso bo we uwa ża się wszel kie in for ma cje do ty -
czą ce zi den ty fi ko wa nej lub moż li wej do zi den -
ty fi ko wa nia oso by fi zycz nej. Moż li wa do
zi den ty fi ko wa nia jest oso ba, któ rej toż sa mość
moż na okre ślić bez po śred nio lub po śred nio,
w szcze gól no ści po wo łu jąc się na nu mer iden -
ty fi ka cyj ny al bo je den lub kil ka spe cy ficz nych
czyn ni ków okre śla ją cych jej ce chy fi zycz ne, fi -
zjo lo gicz ne, umy sło we, eko no micz ne, kul tu ro -
we lub spo łecz ne.

Usta wo daw ca nie za mknął ka ta lo gu in for ma -
cji, któ re na le ży uwa żać za da ne oso bo we pod le -
ga ją ce ochro nie, czyli in for ma cje ta kie, jak: nu -
mer te le fo nu, ad res IP kom pu te ra, ad res e -ma il,
pli ki co okies, nu mer IMEI te le fo nu ko mór ko we -
go, nick, lo gin rów nież mo gą sta no wić da ną oso -
bo wą. In for ma cji nie uwa ża się za umoż li wia ją cą
okre śle nie toż sa mo ści oso by, je że li wy ma ga ło by
to nad mier nych kosz tów, cza su lub dzia łań.

Mia nem da nych wraż li wych (sen sy tyw nych)
po tocz nie okre śla się da ne szcze gól nie chro nio -
ne. Wy mie nia je art. 27 usta wy z 29 sierp -
nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych,
zgod nie z któ rym są to: da ne ujaw nia ją ce po cho -
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Ochro na
da nych oso bo wych



dze nie ra so we lub et nicz ne, po glą dy po li tycz ne,
prze ko na nia re li gij ne lub fi lo zo ficz ne, przy na -
leż ność wy zna nio wą, par tyj ną lub związ ko wą,
da ne o na ło gach lub ży ciu sek su al nym, ska za -
niach, orze cze niach o uka ra niu i man da tach kar -
nych, sta nie zdro wia, ko dzie ge ne tycz nym.
Ka ta log ten uzu peł nia tak że art. 29 opi nii Gru -
py Ro bo czej Ra dy Eu ro py, któ ry do da nych
szcze gól nie chro nio nych za li cza tak że od wzo -
ro wa nia da nych bio me trycz nych i DNA, któ re
mo gą być wy ko rzy sty wa ne w ce lu usta le nia toż -
sa mo ści osób. 

Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że art. 4
RODO przed sta wia no we de fi ni cje. W ro zu mie -
niu te go prze pi su da ny mi oso bo wy mi są in for -
ma cje o zi den ty fi ko wa nej lub moż li wej
do zi den ty fi ko wa nia oso bie fi zycz nej (któ rej te
da ne do ty czą). Przy tym moż li wą do zi den ty fi -
ko wa nia oso bą jest ta ka, któ rą moż na zi den-
ty fi ko wać bez po śred nio lub po śred nio, w szcze -
gól no ści na pod sta wie imie nia i na zwi ska, nu -
me ru iden ty fi ka cyj ne go, da nych o lo ka li za cji,
iden ty fi ka to ra in ter ne to we go lub jed ne go bądź
kil ku szcze gól nych czyn ni ków okre śla ją cych fi -
zycz ną, fi zjo lo gicz ną, ge ne tycz ną, psy chicz ną,
eko no micz ną, kul tu ro wą lub spo łecz ną toż sa -
mość oso by fi zycz nej. Z ko lei da ne ge ne tycz ne
ozna cza ją da ne oso bo we do ty czą ce odzie dzi czo -
nych lub na by tych cech ge ne tycz nych oso by 
fi zycz nej, któ re ujaw nia ją nie po wta rzal ne in for -
ma cje o fi zjo lo gii lub zdro wiu tej oso by fi zycz -
nej i wy ni ka ją w szcze gól no ści z ana li zy prób ki
bio lo gicz nej po cho dzą cej od tej oso by. 

Da ne bio me trycz ne wy ni ka ją ze spe cjal ne -
go prze twa rza nia tech nicz ne go, do ty czą cech fi -
zycz nych, fi zjo lo gicz nych lub be ha wio ral nych
oso by fi zycz nej oraz umoż li wia ją lub po twier -
dza ją jed no znacz ną iden ty fi ka cję tej oso by. To
m.in. wi ze ru nek twa rzy lub da ne dak ty lo sko pij -
ne. Da ne do ty czą ce zdro wia są we wska za nym
prze pi sie de fi nio wa ne ja ko da ne oso bo we
o zdro wiu fi zycz nym lub psy chicz nym oso by fi -
zycz nej (o sta nie zdro wia), w tym in for ma cje
o ko rzy sta niu z usług opie ki zdro wot nej.

Da ne oso bo we ce chu je róż ny sto pień wraż -
li wo ści i kry tycz no ści. Nie któ re z nich mo gą
wy ma gać do dat ko we go po zio mu ochro ny lub

spe cjal ne go trak to wa nia. RODO umoż li wia pań -
stwom człon kow skim do pre cy zo wa nie je go
prze pi sów, w tym tych do ty czą cych prze twa rza -
nia szcze gól nych ka te go rii da nych oso bo wych
(zwa nych da ny mi wraż li wy mi). Roz po rzą dze -
nie nie wy klu cza moż li wo ści okre śle nia w pra -
wie pań stwa człon kow skie go kon kret nych
sy tu acji zwią za nych z prze twa rza niem da nych,
w tym do okre śle nia wa run ków de cy du ją cych
o zgod no ści prze twa rza nia z pra wem.

Za sa dy prze twa rza nia da nych
oso bo wych
Zgod nie art. 7 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej

Pol skiej or ga ny wła dzy pu blicz nej dzia ła ją
na pod sta wie i w gra ni cach pra wa, a je go pod -
sta wy mu szą znaj do wać się w tre ści prze pi sów.
Prze twa rza jąc da ne oso bo we na mo cy obo wią -
zu ją cej UODO, je ste śmy zo bli go wa ni do sto-
so wa nia od po wied nich za sad, za war tych
w szcze gól no ści w art. 23 ust. 1 (dla da nych
zwy kłych) i w art. 27 ust. 2 (dla da nych wraż li -
wych). Mo wa o za sa dach: zgod no ści z pra wem,
ogra ni cze nia ce lem, ade kwat no ści i po praw no -
ści oraz nie zbęd no ści. Z ko lei zgod nie z art. 5
RODO na le ży rów nież uwzględ nić za sa dę in te -
gral no ści i po uf no ści, a tak że roz li czal no ści.

Pod sta wy praw ne prze twa rza nia
da nych oso bo wych
Zgo da
Jed ną z prze sła nek le gal no ści prze twa rza nia

da nych jest zgo da oso by, któ rej da ne do ty czą,
czy li jej oświad cze nie wo li, w któ rym udzie la
po zwo le nia na ich prze twa rza nie. Co waż ne,
mo że być ono od wo ła ne w każ dym mo men cie.
Na le ży pa mię tać, że zgo da na prze twa rza nie da -
nych oso bo wych nie mo że być do mnie ma na lub
do ro zu mia na z oświad cze nia wo li o in nej tre ści.
Zgo dy na prze twa rza nie da nych oso bo wych nie
mo gą też być łą czo ne.

Re ali za cja obo wiąz ku praw ne go
Ko lej ną prze słan ką le ga li zu ją cą pro ce sy

prze twa rza nia da nych oso bo wych mo że być re -
ali za cja obo wiąz ku praw ne go, np. wy ni ka ją ca
z usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze -
ciw po ża ro wej, w tym: obo wiąz ki ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, ko niecz -
ność przyj mo wa nia zgło szeń alar mo wych i ob -
słu gi nu me ru alar mo we go 112 oraz zwią za ne
z tym wszel kie pro ce du ry prze twa rza nia da nych
oso bo wych zgło sze nia alar mo we go (art. 14h).

Pań stwo wa Straż Po żar na mo że prze twa rzać
da ne uzy ska ne w związ ku z ob słu gą zgło sze nia
alar mo we go, o któ rej mo wa w art. 2 pkt 2 usta -
wy z 22 li sto pa da 2013 r. o sys te mie po wia da mia -
nia ra tun ko we go, w tym da ne oso by zgła sza ją cej
i in nych osób, któ rych zgło sze nie do ty czy.

Re ali za cja umo wy
Prze twa rza nie da nych oso bo wych jest do -

pusz czal ne rów nież, gdy do cho dzi do re ali za cji
umo wy. Pod sta wą ta kie go twier dze nia jest art. 23
ust. 1 pkt 3 usta wy. Prze pis ten sta no wi, że prze -
twa rza nie da nych oso bo wych jest do pusz czal ne,
gdy jest to ko niecz ne do re ali za cji umo wy, gdy
oso ba, któ rej da ne do ty czą, jest jej stro ną lub jest
to nie zbęd ne do pod ję cia dzia łań przed za war -
ciem umo wy na żą da nie oso by, któ rej da ne do -
ty czą. Zbęd ne jest w tym przy pad ku żą da nie
do dat ko we go oświad cze nia wo li.

Za da nia re ali zo wa ne dla do bra pu blicz ne go 
Prze słan kę tę prze ana li zu ję na przy kła dzie.

Wójt wy słał do soł ty sów pi smo na ka zu ją ce
wstrzy ma nie to czą ce go się re mon tu dróg grun -
to wych z po wo du skar gi jed ne go z miesz kań -
ców na de gra da cję śro do wi ska na tu ral ne go.
Po dał przy tym do kład ne da ne skar żą ce go (imię
i na zwi sko oraz ad res). Pi smo to za wie ra ło rów -
nież po le ce nie po in for mo wa nia o tym fak cie
miesz kań ców. Ja ko pod sta wę praw ną udo stęp -
nie nia da nych oso bo wych wójt wska zał art. 23
ust. pkt 4 UODO. 

Zgod nie z nim prze twa rza nie (w tym udo -
stęp nia nie) da nych oso bo wych jest do pusz czal -
ne, gdy jest to nie zbęd ne do wy ko na nia
okre ślo nych pra wem za dań re ali zo wa nych dla
do bra pu blicz ne go. W oce nie wój ta opi sa ne udo -
stęp nie nie da nych skar żą ce go by ło dzia ła niem
w in te re sie pu blicz nym, gdyż za spo ka ja nie zbio -
ro wych po trzeb wspól no ty na le ży do za dań wła -
snych gmi ny, któ re w szcze gól no ści obej mu ją
spra wy utrzy ma nia i re mon tów gmin nych dróg
[7].

Jed nak w oce nie ge ne ral ne go in spek to ra
ochro ny da nych oso bo wych po wo ła na przez
wój ta pod sta wa praw na jest błęd na. Prze słan ka
z art. 23 ust. 1 pkt 4 UODO do ty czy sy tu acji,
gdy brak jest od po wied nich prze pi sów pra wa
wprost upo waż nia ją cych do prze twa rza nia da -
nych, ale ze wzglę du na ko niecz ność wy ko-
ny wa nia okre ślo nych przez pra wo za dań re ali -
zo wa nych dla do bra pu blicz ne go da ne te mu szą
być prze twa rza ne bez zgo dy osób, któ rych do -
ty czą. Prze twa rza nie da nych oso bo wych mu si
więc być nie zbęd ne w pro ce sie re ali za cji okre -
ślo nych pra wem za dań (bez te go na ło żo ne
w prze pi sach za da nia kon kret ne go pod mio tu nie
bę dą mo gły być zre ali zo wa ne) i słu żyć do bru
pu blicz ne mu. W związ ku z tym art. 23 ust. 1
pkt 4 UODO nie uza sad nia udo stęp nie nia przez
wój ta da nych oso bo wych skar żą ce go, gdyż nie
by ło ono nie zbęd ne dla re ali za cji za dań gmi ny
okre ślo nych w art. 7 ust. 1 pkt 2 usta wy o sa mo -
rzą dzie gmin nym, wska zu ją cym za da nia wła sne
gmi ny, w tym za spo ko je nie zbio ro wych po trzeb
wspól no ty, m.in. w spra wach dróg. 
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Dzia ła nia wój ta sta no wi ły tak że na ru sze nie
art. 26 UODO, w myśl któ re go ad mi ni stra tor da -
nych (w tym przy pad ku wójt) ma obo wią zek do -
ło że nia szcze gól nej sta ran no ści w ce lu ochro -
ny in te re sów osób, któ rych da ne do ty czą,
a w szcze gól no ści jest obo wią za ny za pew nić,
aby da ne te by ły prze twa rza ne zgod nie z pra -
wem oraz by ły ade kwat ne do ce lów, w ja kich są
prze twa rza ne. 

Jak ła two za uwa żyć, aby po in for mo wać
miesz kań ców gmi ny o wstrzy ma niu re mon tów
dróg gmin nych w związ ku ze skar gą na de gra -
da cję śro do wi ska na tu ral ne go moż li we by ło
upu blicz nie nie tej in for ma cji, ale bez iden ty fi -
ka cji oso by, któ ra zło ży ła przed mio to wą skar gę. 

Praw nie uspra wie dli wio ny cel ad mi ni-
stra to ra

W art. 23 ust. 4 pkt 1 i 2 UODO zna leźć
moż na wy ja śnie nie, że za praw nie uspra wie dli -
wio ny cel uwa ża się w szcze gól no ści mar ke ting
bez po śred ni wła snych pro duk tów lub usług ad -
mi ni stra to ra da nych i do cho dze nie rosz czeń z ty -
tu łu pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej.
Zgod nie z twier dze niem dok try ny cel ta ki mu si
mieć uza sad nie nie go spo dar cze oraz praw ne
i po wi nien mie ścić się w gra ni cach dzia łal no ści
pro wa dzo nej przez ad mi ni stra to ra. 

Ochro na ży wot nych in te re sów pod mio tu
da nych

Ży wot ne in te re sy oso by, któ rej da ne do ty czą,
na le ży ro zu mieć ja ko in te re sy nie zbęd ne dla ży -
cia tej oso by. Po za za kre sem te go po ję cia znaj -
du ją się więc in te re sy eko no micz ne.

Prze słan ka ta sta je się szcze gól nie istot na,
gdy pod miot da nych nie mo że wy ra zić zgo dy
ze wzglę du na swój stan psy cho fi zycz ny, a za -
cho dzi ko niecz ność prze twa rza nia da nych
na po trze by np. ra to wa nia ży cia jego lub in -
nych. Moż na sko rzy stać z oma wia nej prze słan -
ki je dy nie w przy pad ku, gdy ewi dent nie nie da
się wy ko rzy stać in nej pod sta wy praw nej do
uza sad nie nia prze twa rza nia da nych oso bo wych. 

Nie któ re ro dza je prze twa rza nia mo gą słu żyć
za rów no waż ne mu in te re so wi pu blicz ne mu, jak
i ży wot nym in te re som oso by, któ rej da ne do ty -
czą, na przy kład gdy prze twa rza nie jest nie zbęd -
ne do sze ro ko po ję tych ce lów hu ma ni tar nych,
m.in.: mo ni to ro wa nia epi de mii i ich roz prze -
strze nia nia się lub w przy pad ku klęsk ży wio ło -
wych i ka ta strof spo wo do wa nych przez
czło wie ka.

Obo wią zek in for ma cyj ny
Prze pi sy pra wa na kła da ją na ad mi ni stra to -

rów da nych zo bo wią za nie, aby przy zbie ra niu
da nych oso bo wych tzw. obo wią zek in for ma cyj -
ny, o któ rym mo wa w art. 24 UODO, był speł -
nio ny [8], gdy da ne zbie ra ne są bez po śred nio
od oso by, któ rej one do ty czą i w przy pad kach

gro ma dze nia da nych ze źró deł po śred nich, czy li
np. od in nych osób. Cho dzi o to, by za in te re so -
wa ny miał moż li wość wła ści wej oce ny sy tu acji
na pod sta wie uzy ska nych in for ma cji i pod ję cia
de cy zji co do udo stęp nie nia da nych, a tak że
mógł ko rzy stać ze swo ich praw pod sta wo wych.

Ar ty kuł 24 ust. 1 UODO sta no wi, że w przy -
pad ku zbie ra nia da nych oso bo wych od oso by,
któ rej one do ty czą, ad mi ni stra tor da nych jest
obo wią za ny po in for mo wać ją o:

1) ad re sie swo jej sie dzi by i jej peł nej na zwie,
a gdy ad mi ni stra to rem da nych jest oso ba fi zycz -
na – o miej scu swo je go za miesz ka nia oraz imie -
niu i na zwi sku,

2) ce lu zbie ra nia da nych, w szcze gól no ści
o od bior cach lub ka te go riach od bior ców da nych
zna nych mu w cza sie udzie la nia in for ma cji lub
prze wi dy wa nych,

3) pra wie do stę pu do tre ści swo ich da nych
oraz ich po pra wia nia,

4) do bro wol no ści al bo obo wiąz ku po da nia
da nych, a je że li ta ki obo wią zek ist nie je – o je go
pod sta wie praw nej.

In for ma cje te na le ży w in dy wi du al ny spo sób
prze ka zać oso bie, któ rej da ne do ty czą. Nie moż -
na te go za stą pić np. ogło sze niem czy też ad no -
ta cją umiesz czo ną w re gu la mi nie, je śli
da na oso ba nie ma moż li wo ści bez po śred nie go
za po zna nia się z je go tre ścią. Obo wią zek ten po -
wi nien być wy ko na ny w za sa dzie przed roz po -
czę ciem zbie ra nia da nych. Usta wa nie za wie ra
jed nak żad nych wska zó wek w tym za kre sie, po -
dob nie jak nie prze są dza, w ja kiej for mie obo -
wią zek in for ma cyj ny po wi nien być speł nio ny.
Sko ro zaś usta wo daw ca nie na rzu ca żad nej for -
my, na le ży uznać, że jest ona w za sa dzie do wol -
na (in for ma cje mo gą być udzie lo ne np. ust nie).

W art. 25 UODO ure gu lo wa ny zo stał na to -
miast obo wią zek in for ma cyj ny spo czy wa ją cy
na ad mi ni stra to rze da nych w sy tu acji, gdy gro -
ma dzi on in for ma cje o okre ślo nych oso bach

i nie po cho dzą one od tych osób, a z in nych źró -
deł. W ta kim przy pad ku ad mi ni stra tor da nych
jest obo wią za ny bez po śred nio po utrwa le niu ze -
bra nych da nych po in for mo wać tę oso bę o:

1) ad re sie swo jej sie dzi by i peł nej na zwie,
a gdy ad mi ni stra to rem da nych jest oso ba fi zycz -
na – o miej scu swo je go za miesz ka nia oraz imie -
niu i na zwi sku,

2) ce lu i za kre sie zbie ra nia da nych,
a w szcze gól no ści o od bior cach lub ka te go riach
od bior ców da nych,

3) źró dle da nych,
4) pra wie do stę pu do tre ści swo ich da nych

oraz ich po pra wia nia,
5) upraw nie niach wy ni ka ją cych z art. 32

ust. 1 pkt 7 i 8 (cho dzi o pra wo do zło że nia
sprze ci wu wo bec prze twa rza nia da nych w ce -
lach mar ke tin go wych lub prze ka zy wa nia ich in -
nym pod mio tom oraz żą da nia za prze sta nia
prze twa rza nia da nych ze wzglę du na szcze gól -
ną sy tu ację oso by, któ rej one do ty czą).

To masz So czyƒ ski 
jest za st´p cà dy rek to ra De par ta men tu 

In for ma ty ki Biu ra GIODO

Przy pi sy
[1] Słow nik wy ra zów ob cych, red. prof. Jan To kar ski, War -
sza wa 1977, s. 305.
[2] Tam że, s. 203.
[3] A. M. Ga dom ski, In for ma tion, Pre fe ren ces and Know -
led ge, http://er g4146.ca sac cia.enea.it/wwwer g26701/gad -
-dict.htm.
[4] St. bryg. dr inż. Bog dan Ko sow ski, st. kpt. mgr inż.
Ro bert Piec, Ochro na in for ma cji w sta nach za gro żeń,
Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej, War sza wa.
[5] Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
(UE) 2016/679 z 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro ny
osób fi zycz nych w związ ku z prze twa rza niem da nych oso -
bo wych i w spra wie swo bod ne go prze pły wu ta kich da -
nych oraz uchy le nia dy rek ty wy 95/46/WE (ogól ne
roz po rzą dze nie o ochro nie da nych).
[6] Usta wa z 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso -
bo wych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 922).
[7] www.gio do.gov.pl/394/id_art/1999/j/pl.
[8] ABC wy bra nych za gad nień z usta wy o ochro nie da -
nych oso bo wych, https://edu gio do. gio do. gov. pl/fi le.
php/1/UST/UST_04. htm.
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ma ga nia w spo rcie po żar ni czym są nie
tyl ko naj waż niej szym spraw dzia nem
kon dy cji fi zycz nej star tu ją cych stra ża -

ków, lecz tak że po ka zem spe cy fi ki na szej służ -
by. Sport po żar ni czy wy ma ga od stra ża ków
wszech stron nej spraw no ści. Sta no wi waż ny
ele ment wy szko le nia i przy go to wa nia do wy -
ko ny wa nia za wo do wych za dań, czę sto tych
naj trud niej szych, wy ma ga ją cych du że go wy sił -
ku fi zycz ne go, szyb ko ści dzia ła nia, a jed no cze -
śnie opa no wa nia i umie jęt no ści dzia ła nia
w ze spo le. Obiek ty spor to we Cen tral nej Szko -

ły PSP w Czę sto cho wie sta ły się więc na dwa
dni are ną za cię tej spor to wej ry wa li za cji. W te -
go rocz nych mi strzo stwach wzię ły udział re pre -
zen ta cje 16 wo je wództw i trzech szkół
po żar ni czych (SA PSP z Kra ko wa, SA PSP
z Po zna nia i CS PSP w Czę sto cho wie). Or ga -
ni za to ra mi za wo dów by ły Ko men da Głów -
na PSP i Cen tral na Szko ła PSP. 

Ry wa li za cja za wod ni ków to czy ła się jak
zwy kle w czte rech kon ku ren cjach. Przy po mnij -
my po krót ce ich spe cy fi kę. Po żar ni czy tor prze -
szkód po le ga na prze bie gnię ciu 100 m

i rów no cze snym wy ko na niu na stę pu ją cych
czyn no ści: po ko na niu ścia ny, roz wi nię ciu i po -
łą cze niu dwóch od cin ków wę ża po żar ni cze go
W52, po ko na niu rów no waż ni oraz pod łą cze niu
jed ne go koń ca li nii wę żo wej do na sa dy roz -
dzie la cza, a dru gie go do prą dow ni cy. Do naj -
bar dziej wi do wi sko wych zma gań na le ży
wspi na nie przy uży ciu dra bi ny ha ko wej. Za -
wod nik, trzy ma jąc dra bi nę ha ko wą, do bie ga
do wspi nal ni i za ci na jąc dra bi nę o pa ra pet
okien na po szcze gól nych pię trach, wspi na się
na trze cie pię tro. W szta fe cie 4 x 100 m z prze -

Z
XXXIV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym już za nami! Zawody te to podsumowanie

całorocznego trudu szkolenia sportowego strażaków prowadzonego w jednostkach Państwowej
Straży Pożarnej. Którzy z nich tym razem okazali się najlepsi?  
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szko da mi star tu je czte rech za wod ni ków. Każ -
dy z nich prze bie ga 100 m, po ko nu jąc prze -
szko dę. Pierw szy za wod nik po ko nu je do mek,
bie gnąc po da chu, dru gi ścia nę, trze ci prze bie -
ga przez rów no waż nię, łą czy dwa wę że w li nię
wę żo wą i pod łą cza ją do roz dzie la cza, a ostat -
ni za po mo cą ga śni cy prosz ko wej ga si pa lą cą
się ciecz. Funk cję pa łecz ki peł ni prą dow ni ca.
Ostat nia kon ku ren cja to ćwi cze nie bo jo we, któ -
re wy ko nu je sied miu stra ża ków, ma ją cych
do dys po zy cji: mo to pom pę, dwa od cin ki wę ża
ssaw ne go W 110, smok ssaw ny, trzy od cin ki
wę ża W 75, czte ry od cin ki wę ża W 52, roz dzie -
lacz oraz dwie prą dow ni ce. Za wod ni cy ma ją
za za da nie zbu do wać li nię ssaw ną do usta wio -
ne go obok mo to pom py zbior ni ka, li nię głów ną
i dwie li nie ga śni cze, a po za ję ciu sta no wisk
przez prą dow ni ków na peł nić 10-li tro wy zbior -

nik wo dą po da wa ną przez otwo ry na le wo we
w tar czach. 

Spor to wych emo cji tak że i w tym ro ku nie
bra ko wa ło. W kra jo wej kla sy fi ka cji ge ne ral nej
zwy cię ży ła re pre zen ta cja woj. ma zo wiec kie go,
dru gie miej sce zdo by li stra ża cy z Ma ło pol ski,
a tuż za ni mi upla so wa ła się dru ży na z woj.
świę to krzy skie go. Zwy cięz cą dwu bo ju po żar -
ni cze go zo stał Bar tło miej Sie pie tow ski 
z KM PSP w Kra ko wie, dru gie miej sce za jął
Mi ro sław Cyr son z KW PSP w Gdań sku,
a trze cie – Ma te usz Brzo za z KW PSP 
w Opo lu. 

Ko mi sja sę dziow ska skła da ła się z funk cjo -
na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej pod prze -
wod nic twem asp. sztab. Mar ka Ole ja rza.
Pod czas uro czy ste go za koń cze nia mi strzostw
uho no ro wa ni zo sta li tak że za słu że ni spor tow -

cy, któ rzy przez ca łą swo ją ka rie rę mie li
ogrom ny wkład w roz wój spor tu po żar ni cze go.
A by li to: mł. bryg. Kon rad Jóź wiak, kpt. Piotr
Szy sler, mł. kpt. Ar tur To kar czyk, asp. sztab.
Ma rek Ole jarz, st. asp. Nor bert Nie dziel ski
i asp. Kon rad Pod po ra. Oko licz no ścio we sta tu -
et ki wrę czy li im: za stęp ca ko men dan ta głów -
ne go PSP st. bryg. Ta de usz Jo pek i ko men dant
CS PSP mł. bryg. Piotr Pla cek. W uro czy stym
wrę cze niu me da li, pu cha rów i dy plo mów brał
udział tak że dru gi wi ce wo je wo da ślą ski Ma -
riusz Trep ka. Mi strzo stwa by ły też oka zją
do zor ga ni zo wa nia dni otwar tych CS PSP.
Zma ga niom stra ża ków przy glą da ło się wie le
dzie ci. Im pre zę uświet ni ła zaś Or kie stra Dę ta
Od dzia łów Pre wen cji Po li cji w Ka to wi cach.
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Od jak daw na tre nu je pan sport po żar ni -
czy? I dla cze go aku rat tę dys cy pli nę, a nie
na przy kład siat ków kę? 

Sport po żar ni czy tre nu ję od li sto pa da
2005 r., kie dy to tre ne rzy wy cho wa nia fi zycz ne -
go z Cen tral nej Szko ły PSP zwer bo wa li mnie
do dru ży ny. By łem wów czas re zer wo wym, ale
szyb ko oka za ło się, że znaj dzie się dla mnie
miej sce w pierw szej dzie siąt ce. Za wsze lu bi łem
pił kę noż ną i bie ga nie, ale sport po żar ni czy
brzmiał cie ka wie i cie ka wie wy glą dał. Bie ga nie
z dra bi ną, bie ga nie z wę ża mi po prze szko dach,
war kot mo to pom py czy ga sze nie w szta fe -
cie – zro bi ło to na mnie wra że nie. Póź niej oka -
za ło się, jak trud ny to sport i jak du żo wy ma ga
pra cy.

W ja ki spo sób przy go to wu je się pan
do za wo dów? 

Od po cząt ku upra wia nia te go spor tu co ro -
ku do wia dy wa łem się cze goś in ne go, z ro ku
na rok po ziom kon ku ren cji na świe cie się pod -
no si. Sta ram się wdra żać no we me to dy tre nin -
gu czy pod pa trzo ne u ko le gów zza gra ni cy
tzw. my ki tech nicz ne. W mia rę za głę bia nia się
w ten sport pra cu ję uważ niej, do kład niej i so -
lid niej. Po za tym nie tyl ko ćwi czę na si łow ni,
bie gam po tar ta nie czy wspi nam się po dra bi -
nie, lecz tak że ana li zu ję ma te ria ły fil mo we z tre -
nin gu, roz ma wiam z tre ne rem i ko le ga mi
o tym, co jesz cze po pra wić. Te raz ba zu ję
na tym, co wy pra co wa łem w po przed nich la -
tach i sta ram się wstrze lić z for mą na głów ne
star ty. 

Jak uda je się pa nu po go dzić tre nin gi
i udział w za wo dach z ży ciem pry wat nym,
ze służ bą? 

Dzi siaj pa trzę na to wszyst ko trosz kę ina czej,
bo mam żo nę i dwóch ma łych sy nów. Za wsze
uwa ża łem, że to ro dzi na jest na pierw szym
miej scu. A od kie dy mam dzie ci, na bra ła dla
mnie jesz cze więk sze go zna cze nia. Po świę cam

im du żo cza su, ale w za mian do sta ję o wie le
wię cej, a dzię ki mo jej żo nie Ir mi nie zo sta je mi
jesz cze tro chę cza su na trzy, czte ry tre nin gi
w ty go dniu. Ona bar dzo mnie wspie ra i je stem
jej za to wdzięcz ny. W pra cy sport za wsze trak -
to wa łem ja ko coś do dat ko we go, sta ram się nie
za nie dby wać swo ich obo wiąz ków. Ćwi czę, kie -
dy mam wol ne, choć mo je wy jaz dy od bi ja ją się
na za ło dze, bo pod mo ją nie obec ność ko le dzy
mu szą mnie za stę po wać. Za wsze jed nak pod -
no szą mnie na du chu i ży czą suk ce su, a kie dy
wra cam z za wo dów, cze ka ją na re la cje z nich.
Moi prze ło że ni tak że mnie wspie ra ją, de le gu ją
na zgru po wa nia i wie rzą we mnie – choć prze -
cież nie za wsze wy gry wam. 

Któ ra kon ku ren cja jest pa na ko ni kiem,
a któ ra spra wia naj więk szą trud ność? 

Ha ków ka, czy li wspi na nie na trze cie pię tro
wspi nal ni, to mo ja ulu bio na kon ku ren cja. Bar -
dzo tech nicz na i wy ma ga ją ca du żej spraw no -
ści fi zycz nej, a do te go od po wied nie go
na sta wie nia psy chicz ne go. Kie dyś wy da wa ło
mi się, że ni gdy nie wy ko nam jej w cza sie krót -
szym niż 14 s, a dziś uda je mi się to bar dzo czę -
sto. Po stęp w tej kon ku ren cji wy ma ga jed nak
ogrom nej pra cy. Że by zro bić czter nast kę, trze -
ba du żo pra co wać, ale trzy nast kę… To już wie -
dzą tyl ko ci, któ rzy ją zro bi li. A jest nas w Pol sce
za le d wie pię ciu: Ka rol Utra ta, Ar tur To kar czyk,
Mi ro sław Cyr son, To biasz Kla ma i ja. Ta kon ku -
ren cja spra wia mi też naj więk szą trud ność, bo
mam świa do mość, że nie wiel ki błąd pod czas
bie gu mo że zde cy do wać o wy ni ku. Wy star czy,
że po śli zgnie się no ga na szcze blu al bo dra bi -
na zo sta nie źle za cię ta i wy nik jest gor szy o se -
kun dę, a po dium po zo sta je po za za się giem.
Po zo sta łe kon ku ren cje oczy wi ście spra wia ją
też trud no ści, ale są na ty le cie ka we, że star tu -
ję w nich z przy jem no ścią. 

Czy ma pan ja kichś mi strzów spor to -
wych, na któ rych się pan wzo ru je? 

Wie lu, ale że by ni ko go nie za nu dzić, wy mie -
nię tyl ko kil ku na stu [śmiech]. Przez 10 lat po -
zna łem spo ro wspa nia łych za wod ni ków. Każ dy
z nich, bez wy jąt ku, wy ka zy wał się ogrom ną
pra co wi to ścią. Mi strzem jest dla mnie Ka rol
Utra ta, któ ry ja ko pierw szy w Pol sce zro bił trzy -
nast kę na dra bi nie ha ko wej, póź niej je go pil ny
uczeń i obec ny re kor dzi sta Pol ski Ar tur To kar -
czyk. Ale też ko le dzy Ma ciej Wil czew ski i Ra dek
Waw rzy niak. Ma ciek bar dzo skru pu lat nie pra -
co wał nad tech ni ką na dra bi nie i po ka zał, że
mi mo upły wu lat za wsze war to coś zmie nić,
po pra wić. Ra dek z ko lei ro bił na 100 m cza sy
po ni żej 17 s, pod pi na jąc roz dzie lacz bo kiem,
co jest bar dzo trud ne. Mi ro sław Cyr son to re -
kor dzi sta w dwu bo ju po żar ni czym i na 100 m.
Pa mię tam go, od kąd bie gam i od ja kichś 6 lat
ry wa li zu ję z nim o naj wyż szy sto pień na po -
dium. Z za wod ni ków za gra nicz nych mi strza mi
są dla mnie Al bert Lon gi nov, Ro man Wa gner
i Wla di mir Strel czien ja. Dwaj pierw si usta no wi li
re kord świa ta w dra bi nie ha ko wej – 12,56 s.
Strel czien ja z ko lei ro bi cza sy po ni żej 13 s
od kil ku lat, a przy tym jest – mo im zda -
niem – naj szyb szy na szcze blach. 

To nie pierw szy raz, gdy wy gry wa pan
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Co da ją pa nu te
za wo dy?

Na pew no nie uczest ni czę w nich dla na -
gród. Re ali zu ję tu swo je hob by, po pra wiam
spraw ność, cza sem uda mi się wy grać. My ślę,
że faj nie jest być naj lep szym wśród naj lep -
szych. Do te go ten sport jest pięk ny, bo wszy -
scy tu so bie ki bi cu ją. Kie dy ko le ga, z któ rym
ry wa li zu ję, bie gnie, też mu ki bi cu ję i ży czę jak
naj le piej. Mi strzo stwo Pol ski zdo by łem już
po raz pią ty i je stem z te go dum ny. Każ de za -
wo dy są in ne, każ de wy jąt ko we, za wsze jest tu
mnó stwo emo cji, ad re na li ny, spo ty ka się zna -
jo mych. To się nie mo że znu dzić!

roz ma wia ła El˝ bie ta Przy łu ska
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Ni gdy nie wia do mo, 
kto wy gra
Żeby zrobić czternastkę, trzeba dużo pracować, ale trzynastkę… To już wiedzą
tylko ci, którzy ją zrobili. A jest nas w Polsce zaledwie pięciu: Karol Utrata, Artur
Tokarczyk, Mirosław Cyrson, Tobiasz Klama i ja – mówi kpt. Bartłomiej
Siepietowski, zastępca dowódcy zmiany w JRG nr 6 w Krakowie (jednostka
o specjalizacji ratownictwo chemiczno-ekologiczne), wielokrotny zwycięzca
Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym. fo

t. 
ar

ch
iw

um
 B

. S
ie

pi
et

ow
sk

ie
go



a la nych zo sta ło wie le miej sco wo ści w do li nie Od ry i do li nach nie -
któ rych jej do pły wów. Ucier pia ły m.in. ta kie miej sco wo ści, jak:
Kłodz ko, Bar do, Ny sa, Ra ci bórz, Koź le, Opo le, Brzeg i Oła wa.

Za gro żo ny znisz cze niem był Wro cław.

Wro cław 
Dra mat, któ ry Wro cław prze żył w cza sie po wo dzi w lip cu 1997 r., przy -

szedł w chwi li, kie dy wło da rze mia sta za koń czy li waż ny etap przy wra ca -
nia je go daw nej świet no ści. Za koń czo no prze bu do wę wro cław skie go Ryn ku
i Ostro wa Tum skie go, otwar ty zo stał Ogród Ja poń ski, bu do wa no park Mi -
le nij ny i park Sta bło wic ki, za awan so wa ne by ły in we sty cje w za kład pro -
duk cji wo dy i oczysz czal nię ście ków. Wy da rze nia tam tych dni sta ły się
czę ścią wro cław skiej hi sto rii, któ rej bo ha te ra mi są nie tyl ko wła dze mia sta,
kie row ni cy ak cji po wo dzio wej, ale przede wszyst kim spo łecz ność Wro cła -
wia. O tym ka ta stro ficz nym wy da rze niu przy po mi na ją:

– po mnik Po wo dzian ka przy mo ście Uni wer sy tec kim, od sło nię ty
w pierw szą rocz ni cę po wo dzi; od da je hołd wszyst kim bez i mien nym wo -
lon ta riu szom, w tym ra tu ją cym przed znisz cze niem zbio ry bi blio te ki Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go – rzeź ba przed sta wia ko bie tę dźwi ga ją cą książ ki,

– krzyż przy mo ście Trzeb nic kim z za zna czo nym na nie bie sko naj wyż -
szym po zio mem wo dy z lip ca 1997 r.,

– ta bli ca wmu ro wa na w most Młyń ski Po łu dnio wy na Ostro wie Tum -
skim, upa mięt nia ją ca wal kę wro cła wian z ży wio łem, 

– ta blicz ki na gma chu Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej przy ul. Jó ze -
fa Pił sud skie go oraz na bu dyn ku przy ul. Ro mu al da Trau gut ta 109, z za zna -
czo nym po zio mem wo dy z lip ca 1997 r.

W 1997 r. mia sto mia ło do sta tecz ny sys tem za bez pie cze nia prze ciw po -
wo dzio we go, na któ re go bu do wę zde cy do wa no się na tych miast po ogrom -
nych stra tach, ja kie po czy ni ła po wódź w 1903 r. Ist nie ją cy sys tem wraz
z bu dow la mi wod ny mi, nie za leż nie od sta nu tech nicz ne go ob wa ło wań, był
przy go to wa ny na bez piecz ne prze pro wa dze nie przez Wro cław tzw. wo dy stu -

let niej, o prze pły wie 2200 m³/s, a na wet wyż szym – do 2400 m³/s (choć spo -
wo do wa ło by to już ogrom ne trud no ści w za opa trze niu mia sta w wo dę pit ną).
W przy pad ku wyż szych prze pły wów, jak pod czas po wo dzi w lip cu 1997 r.,
nad miar wód miał być prze pro wa dza ny po za ob rę bem mia sta, do li ną Oła wy
i Wi da wy. Na sku tek znacz ne go po gor sze nia się ja ko ści wo dy w Od rze nie
moż na by ło wy pusz czać jej na te ren po lde ru Oław ka, gdzie zlo ka li zo wa ne są
uję cia wo dy dla wo do cią gów mia sta. Lip co wa po wódź nie oszczę dzi ła jed -
nak tych te re nów i za la ne uję cia wo dy sta ły się naj więk szym za gro że niem
epi de micz nym dla Wro cła wia. Pew ne go ogra ni cze nia wy ma gał rów nież zrzut
wód od rzań skich do do li ny Wi da wy, ze wzglę du na kon se kwen cje pod to pień
co raz bar dziej za go spo da ro wa nych te re nów przy le głych. Pod czas lip co wej
po wo dzi roz wa ża no co praw da ta ki sce na riusz, ale ze wzglę du na ostry pro -
test miesz kań ców tych te re nów nie zo stał on zre ali zo wa ny.

Pod czas po wo dzi ty siąc le cia prze pływ wód na po ste run ku po mia ru sta -
nu wo dy w Trest nie przed Wro cła wiem w szczy cie fa li kształ to wał się na po -
zio mie 3300-3650 m³/s. Ist nie ją cy sys tem ob wa ło wań, ka na łów, po lde rów
i bu dow li ste ru ją cych Wro cław skie go Wę zła Wod ne go nie był za tem w sta -
nie przy jąć wód, któ re mia ły szan sę wy stą pić raz na po nad 1000 lat. 

Kul mi na cyj na fa la po wo dzio wa nad cią gnę ła do sto li cy Dol ne go Ślą ska
(wów czas woj. wro cław skie go) w so bo tę 12 lip ca. W no cy z 11 na 12 lip ca
wo dy spły wa ją ce z po lde ru Lip ki – Oła wa, łą cząc się z fa lą prze pły wa ją cą
ko ry tem Od ry przez miej sco wość Oła wa, spo wo do wa ły po now nie kon cen -
tra cję wez brań tuż przed Wro cła wiem. Na stą pi ło prze peł nie nie wszyst kich
prze kro jów hy drau licz nych. Wo da spię trza ła się i prze le wa ła kil ku dzie się -
cio cen ty me tro wą war stwą przez wał prze ciw po wo dzio wy na le wym brze -
gu Od ry od miej sco wo ści Sie dl ce do Ko to wic, two rząc w nim wy rwę
o dłu go ści oko ło 175 m. Wy rwy po wsta ły też w wa le roz dzie la ją cym do li -
nę Od ry i Oła wy. W efek cie wo da szyb ko wy peł ni ła ca łą do li nę Oła wy.
Część tych wód prze jął po lder Oław ka, a część w go dzi nach ran nych w spo -
sób nie kon tro lo wa ny spły nę ła do Siech nic, Świę tej Ka ta rzy ny, Ra dwa nic
i wschod nich dziel nic Wro cła wia, a na stęp nie do je go cen trum.
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Wiel ka wo da
sprzed 20 lat

AN DRZEJ PO WIDZ KI

Powódź, która wystąpiła w lipcu 1997 r. na Odrze i niektórych jej
dopływach, swoimi rozmiarami przerosła wszystkie powodzie,

które kiedykolwiek miały miejsce w naszym kraju.
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Aby przybliżyć klimat tamtych dni, przytoczę jedną z sytuacji, w któ-
rych wówczas uczestniczyłem.

W no cy z 11 na 12 lip ca oko ło godz. 3.00, po otrzy ma niu od prze wod -
ni czą ce go wro cław skie go Wo je wódz kie go Ko mi te tu Prze ciw po wo dzio -
we go (WKP) po le ce nia spraw dze nia sta nu wa łów prze ciw po wo dzio wych
w oko li cy wsi Ła ny, na tych miast uda łem się tam z jesz cze jed nym człon -
kiem skła du WKP. Po przy by ciu na miej sce za uwa ży li śmy kil ka na ście
osób na ko ro nie wa łu prze ciw po wo dzio we go. Po sta no wi li śmy spo tkać się
z nimi, by po roz ma wiać o ist nie ją cej sy tu acji i za gro że niu, ja kie nie sie ze
sobą cho dze nie po ko ro nie wa łu. Szli śmy po nim jak po gąb ce, po ziom
wo dy był tyl ko o oko ło 10-15 cm niż szy niż ko ro na wa łu, wał prze sią kał
w wie lu miej scach – czu li śmy nie bez pie czeń stwo. Lu dzie znaj du ją cy się
na wa le po in for mo wa li nas, że po ziom wo dy ob ni ża się, po ka zu jąc nam
to na zro bio nym z pa ty ka wo do wska zie – by ło wi dać, że jest mo kry oko -
ło 2 cm po wy żej lu stra wo dy. Przy ję li śmy to do wia do mo ści, choć nie
do koń ca wie rzy li śmy, że tak się dzie je, tłu ma cząc, że pa tyk po pro stu na -
siąk nął. W cza sie mo je go po by tu w Ła nach do wro cław skie go WKP spły -
nął mel du nek o praw do po dob nym prze rwa niu wa łu prze ciw po wo-
dzio we go na od cin ku Sie dl ce – Ko to wi ce. Otrzy ma łem po le ce nie, by udać
się na tych miast na lot ni sko Stra cho wi ce. Tam cze kał woj sko wy śmi gło -
wiec, któ rym mia łem le cieć wraz z przed sta wi cie la mi: RKP Wro -
cław, PSP, Po li cji i woj ska z za da niem roz po zna nia i oce ny
sy tu acji po wo dzio wej po mię dzy Wro cła wiem a Oła wą. Kie dy
do le cie li śmy nad miej sco wość Siech ni ce, oko ło godz. 7.15, by -
ło wi dać du żą ilość wo dy prze le wa ją cą się przez dro gę łą czą cą
Wro cław z Oła wą. Blo ki miesz kal ne by ły za to pio ne na wy so kość
wej ścia – wo da się ga ła po nad 2 m. Miej sco wość Siech ni ce by -
ła za la na, a głę bo kość wo dy za le ża ła od ukształ to wa nia te re nu.
By ło wi dać lu dzi na da chach pro szą cych o po moc, w wo dzie pły -
wa ły zwie rzę ta. Te raz do pie ro uwie rzy łem miesz kań com wsi Ła -
ny, mó wią cym nam, że po ziom wo dy od pew ne go cza su ob ni ża
się. Miej sce w Ła nach, gdzie pro wa dzi li ob ser wa cję, znaj do -
wa ło się nie wie le po ni żej Siech nic, po dru giej stro nie Od ry.

Od ra do 1819 r. (przed za po cząt ko wa ną re gu la cją) pły -
nę ła sze ro ką pra do li ną, licz ny mi me an dra mi, po któ rych po -
zo sta ły czę sto nie zau wa żal ne, lecz ist nie ją ce ob ni że nia
te re nu. W ob rę bie Sta re go Mia sta by ło to kil ka ko ryt, któ re
po re gu la cjach, w wy ni ku prze miesz cza nia się fal po wo dzio -
wych, zmie nia ły się z cza sem w ob ni że nia te re nu i je zio ra.
W 1997 r. wiel ka lip co wa po wódź prze szła do Wro cła wia tą
sa mą dro gą, co po przed nie (np. w 1854 i 1903 r.), przez na tu ral -
ne ko ry to Od ry. 

Wo da wy ko rzy sta ła ob ni że nie te re no we miej sco wo ści Siech -
ni ce i Ra dwa ni ce, osie dli: Bro cho wa, Księ że Ma łe i Księ że Wiel -
kie oraz ba se nu Oław ki, za la ła ul. Opol ską i Kra kow ską,
a na stęp nie ul. Trau gut ta i Ko ściusz ki wla ła się do cen trum Wro -
cła wia. Tam prze szła po zor nie nie zau wa żal nym ob ni że niem wzdłuż
ul. Pod wa le i Pił sud skie go do Dwor ca Świe bodz kie -
go, na stęp nie ul. Bra ni bor ską przez Osie dle Szcze -
pin i da lej do Od ry. Za la ła osie dla Po po wi ce
i Ko za nów. W miej scach więk sze go na po ru prze -
rwa ła wa ły, m.in. na osie dlach Za ci sze i Za le sie,
znisz czy ła też bu dow le wod ne. Fa la po wo dzio wa
wdar ła się rów nież od stro ny pół noc nej, za le wa jąc
osie dla Woj nów, Ko wa le i Psie Po le.

Pod wo dą zna la zło się oko ło 35% ob sza ru Wro cła wia.
Za la nych zo sta ło po nad 3500 bu dyn ków miesz kal nych
i uży tecz no ści pu blicz nej, za kła dy wo do cią go we i prze -

my sło we, znisz czo na zo sta ła w 60% sieć cie płow ni cza, a tak że ener ge tycz -
na i te le fo nicz na. Głę bo kość wo dy w cen trum mia sta się ga ła 3,5 m (ul. Ko -
ściusz ki, osie dla: Szcze pin i Ko za nów, Dwo rzec Nad odrze).

Pa ra dok sal nie jed nak wy so ko na le ży oce nić spraw ność i sku tecz ność
Wro cław skie go Wę zła Wod ne go – za pro jek to wa ny na prze pu sto wość
2400 m³/s, zdo łał prze pro wa dzić wo dy o prze pły wie oko ło 3000 m³/s. Ozna -
cza to, że po zo sta ła ilość wód (oko ło 300-650 m³/s) prze pły nę ła do li ną Oła -
wy i Wi da wy. We Wro cła wiu nie zo sta ły dzię ki te mu po waż nie znisz czo ne
mo sty, elek trow nia, ja zy, ślu zy, ka na ły i bul wa ry. Wiel kość uszko dzeń ob -
wa ło wań, bu dow li wod nych i na brze ży by ła sto sun ko wo nie wiel ka, bio rąc
pod uwa gę roz mia ry ży wio łu. 

Sys tem za wiódł
Ana li za sys te mu ochro ny prze ciw po wo dzio wej i prze bie gu lip co wej po -

wo dzi w do rze czu Od ry w 1997 r. wy ka za ła, że nie speł nił on swo je go za -
da nia. Po wódź na Od rze i więk szo ści jej do pły wów osią gnę ła roz mia ry
prze kra cza ją ce sku tecz ne prze ciw dzia ła nie za gro że niu po wo dzio we mu. Po -
jem ność zbior ni ków oka za ła się za ma ła, a więk szość urzą dzeń hy dro tech -
nicz nych i wa łów nie wy star cza ją ca do sku tecz nej ochro ny miast
i miej sco wo ści wzdłuż do lin rzecz nych. 

Znacz ną część ob wa ło wań Od ry zbu do wa no w XIX w.,
po dwóch wiel kich po wo dziach w 1903 i 1905 r. Pod czas po -

wo dzi lip co wej 1997 r. wa ły mia ły już po nad 80 lat, a tyl ko
przez 50 lat mo gą one do brze peł nić swo ją funk cję bez
grun tow nych na praw i mo der ni za cji. Ów cze sna, dość
ogra ni czo na wie dza o grun cie ja ko ma te ria le do bu do -
wy wa łów, a tak że wzglę dy eko no micz ne spo wo do wa -

ły, że ist nie ją ce kon struk cje mia ły i ma ją do tąd wie le wad,
któ re ujaw nia ją się w cza sie wez brań w po sta ci fil tra cji. Sprzy -

ja to po wsta wa niu licz nych prze sią ków przez kor pus i pod ło że,
co pro wa dzić mo że do utra ty ich sta tecz no ści.

W pierw szych la tach po przed nie go stu le cia wraz z mo dy fi ka -
cją ob wa ło wań wy dzie lo no po obu brze gach Od ry te re ny (po lde -

ry) przy sto so wa ne do za le wa nia w okre sach po wo dzi. Wów czas
obej mo wa ły po wierzch nię 5983 ha i mia ły po jem ność
69,8 mln m³. Kil ka wez brań w okre sie po wo jen nym wska za -

ło, że po l-de ry od rzań skie nie da ją jed nak efek tów pro por cjo -
nal nych do strat, ja kie po no si się przez znisz cze nia np. upraw

rol nych na ich ob sza rze czy śro do wi ska przy rod ni cze -
go. I dla te go opra co wu jąc pro gram bu do wy zbior ni ków
w do rze czu Od ry, za le co no re zy gna cję z nie któ rych po lde -
rów lub prze bu do wę za mknięć wlo to wych dla sku tecz niej -
sze go zmniej sza nia szczy tu fa li po wo dzio wej. Pod czas

po wo dzi lip co wej 1997 r. wszyst kie po lde ry zo sta ły za la ne.
Po wódź wy ka za ła, że wie le wa łów jest zbyt ni skich, by

mo gły do brze chro nić waż ne aglo me ra cje miej skie i prze my -
sło we oraz ob sza ry o wy so kiej kul tu rze rol nej. Pod wyż sze nie

ich by ło uza leż nio ne od bu do wy zbior ni ków,
któ re mo gą zre kom pen so wać od ci na ną wa ła -
mi re ten cję do li no wą, nie pod wyż sza jąc sta -
nów wód. Przed po wo dzią lip co wą 1997 r.
na kształ to wa nie się kul mi na cji fa li na Od rze
mia ły wpływ du że zbior ni ki re ten cyj ne:

Otmu chów i Ny sa na rze ce Ny sa Kłodz ka, Tu -
ra wa na rze ce Ma ła Pa new i Miet ków na rze ce
By strzy ca.

Nie wiel kie by ły jed nak moż li wo ści ste ro wa -
nia zbior ni ka mi Otmu chów – Ny sa, by ła go dzić
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kul mi na cję w węź le Ny sy Kłodz kiej i Od ry w cza sie pierw szej fa li. Na pły -
wa ją ce do zbior ni ków wo dy wie lo krot nie prze kra cza ły wiel kość re zerw
prze ciw po wo dzio wych, a wiel kość fa li gór nej Od ry, na wet bez udzia łu Ny -
sy Kłodz kiej, prze kra cza ła prze pu sto wość sys te mu ochro ny od po wo dzi od -
cin ka Brzeg – Wro cław – Ści na wa. Ma łe moż li wo ści ste ro wa nia od pły wa mi
z tych zbior ni ków po zwo li ły ob ni żyć wy so kość fa li o 20-30 cm, co oczy -
wi ście nie mo gło za po biec po wo dzi. W przy pad ku dru gie go wez bra nia, po -
rów ny wal ne go z naj więk szy mi po wo dzia mi XX w., zbior ni ki przy czy ni ły
się do znacz ne go ogra ni cze nia jego wiel ko ści, ob ni ża jąc wy so kość fa li
o oko ło 60 cm.

Wszyst kie te urzą dze nia i bu dow le, po wsta łe na prze strze ni 90 lat,
przed lip co wą po wo dzią 1997 r. nie two rzy ły jed no li te go sys te mu. Róż ne
by ły po trze by ochro ny po szcze gól nych re gio nów ze wzglę du na ich za go -
spo da ro wa nie, nie za wsze star cza ło środ ków i tyl ko wy stę pu ją ce co pa rę lat
po wo dzie przy po mi na ły o ko niecz no ści dal szych prac z za kre su ochro ny
prze ciw po wo dzio wej. Po wódź w 1997 r. do wio dła, że ist nie je pil na po trze -
ba prze bu do wy za nie dby wa ne go od lat (z bra ku środ ków) hy dro tech nicz -
ne go sys te mu ochro ny przed po wo dzią w do rze czu Od ry.

Pro gram dla Od ry
Po wódź, któ ra w lip cu 1997 r. na wie dzi ła po łu dnio wo -za chod nią Pol -

skę w do rze czu Od ry, na zwa no po wo dzią ty siąc le cia. Po chło nę ła 54 ofia -
ry śmier tel ne, spo wo do wa ła ol brzy mie stra ty go spo dar cze i spo łecz ne.
Do pro wa dzi ła też do znacz nych strat w śro do wi sku przy rod ni czym. W ca -
łej Pol sce pod wo dą zna la zło się wów czas oko ło 672 ha zie mi, a za la nych
lub pod to pio nych zo sta ło 1358 miej sco wo ści. Z miej sca za miesz ka nia ewa -
ku owa no 162 tys. osób, w za się gu od dzia ły wa nia wód po wo dzio wych zna -
la zło się ok. 1,2 mln lu dzi. W róż nych źró dłach li te ra tu ro wych moż na
spo tkać zbli żo ne, choć nie ko niecz nie iden tycz ne war to ści.

Te tra gicz ne w skut kach wy da rze nia zwró ci ły uwa gę opi nii pu blicz nej
i śro do wisk po li tycz nych na pro ble my za go spo da ro wa nia Od ry i jej do rze -
cza, zwłasz cza w aspek cie bez pie czeń stwa po wo dzio we go. Stwo rzy ły też
przy chyl ny kli mat do pod ję cia stra te gicz nych dzia łań w ca łym do rze czu.
Efek tem by ło opra co wa nie Pro gra mu dla Od ry 2006. Je go za sad ni czy cel
sta no wi ło zbu do wa nie sys te mu zin te gro wa nej go spo dar ki wod nej do rze -
cza Od ry, uwzględ nia ją ce go za rów no za bez pie cze nie prze ciw po wo dzio -
we, pre wen cyj ne pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ochro nę
czy sto ści wo dy i śro do wi ska przy rod ni cze go, jak i po trze by trans por to we,
ogól no go spo dar cze oraz kon sump cyj ne. Prio ry te tem by ło za rów no za pew -
nie nie sku tecz nej ochro ny prze ciw po wo dzio wej du żych sku pisk ludz kich,
ma jąt ku, jak i mak sy mal na moż li wa ochro na cen nych sie dlisk przy rod ni -
czych. Pro gram dla Od ry 2006 stał się śred nio okre so wą stra te gią mo der -
ni za cji Od rzań skie go Sys te mu Wod ne go. 

W okre sie pierw szych 8 lat re ali za cji pro gra mu na stą pi ły zmia ny o cha -
rak te rze po li tycz nym i ustro jo wym, spo wo do wa ne wej ściem Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej oraz po wsta niem no wych re gu la cji praw nych, pla nów i stra -
te gii, nie tyl ko pol skich, lecz tak że eu ro pej skich, ma ją cych istot ny wpływ
na Od rzań ski Sys tem Wod ny. 

W 2008 r. Ko mi tet Ste ru ją cy Pro gra mem dla Od ry 2006 pod jął de cy zję
o ko niecz no ści do ko na nia ak tu ali za cji pro gra mu, sta no wią cej pod sta wę no -
we li za cji usta wy o usta no wie niu pro gra mu wie lo let nie go Pro gram dla Od -
ry 2006. Zak tu ali zo wa ny pro gram obej mo wał peł ny za kres roz wią zań
ochro ny przed po wo dzią, ba zu jąc na usta wie z 18 lip ca 2001 r. Pra wo wod -
ne (DzU z 2005 r. nr 239, poz. 2019, ze zm.) oraz dy rek ty wie 2007/60/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 23 paź dzier ni ka 2007 r. w spra wie oce -
ny ry zy ka po wo dzio we go i za rzą dza nia nim (tzw. dy rek ty wie po wo dzio wej).
Obok za gad nie nia pod sta wo we go, ja kim jest ochro na prze ciw po wo dzio wa,
uwzględ nia on sko re lo wa ne z nim aspek ty ochro ny śro dowi ska. 

Za pla no wa ne dzia ła nia roz ło żo no na la ta 2010-2015, zgod nie z za ło że -
nia mi i ho ry zon tem cza so wym Stra te gii Roz wo ju Kra ju. Wska za no też za -
da nia, któ rych re ali za cja jest póź niej sza – do 2025 r., ze wzglę du na koszt
za pla no wa nych in we sty cji i har mo no gra m prac oraz ko niecz ność sta ran -
ne go prze pro wa dze nia pro ce dur śro do wi sko wych i wy bo ru opty mal ne go
wa rian tu tech nicz ne go.

Pro gram dla Od ry 2006 wy ga szo no 1 stycz nia 2015 r., na pod sta wie
usta wy z 28 li sto pa da 2014 r. o uchy le niu usta wy o usta no wie niu pro gra -
mu wie lo let nie go Pro gram dla Od ry 2006 (DzU z 2014 r. poz. 1856),
na rzecz tzw. ma ster pla nów, czy li przej ścio wych do ku men tów stra te gicz -
nych dla do rze cza Od ry. Uza sad nia no to fak tem, że Pol ska ja ko kraj UE
jest zo bo wią za na do wdro że nia jed no li te go spo so bu go spo da ro wa nia wo -
da mi i ochro ny prze ciw po wo dzio wej oraz re zy gna cji z sek to ro wych i re -
gio nal nych pla nów w tym za kre sie. Ma ster plan, czy li nad rzęd ny do ku ment,
pre cy zu je, co na le ży w pierw szej ko lej no ści bu do wać w do rze czu Od ry,
aby za pew nić bez pie czeń stwo po wo dzio we miesz kań ców. Wpro wa dze nie
do ku men tów przej ścio wych spo wo do wa ło jed nak, że skre ślo no wie le za -
pla no wa nych in we sty cji prze ciw po wo dzio wych w nad odrzań skich wo je -
wódz twach. 

Po wo dzie na Dol nym Ślą sku by ły i bę dą. Miej my na dzie ję, że in we sty -
cje re ali zo wa ne w ra mach Pro gra mu dla Od ry 2006, w tym zmo der ni zo -
wa ny Wro cław ski Wę zeł Wod ny, zbior nik Ra ci bórz Dol ny i sto pień wod ny
w Mal czy cach na Od rze, a tak że wie le ki lo me trów zmo der ni zo wa nych już
wa łów prze ciw po wo dzio wych za pew nią sku tecz ną ochro nę przed po wo -
dzią. 

An drzej Po widz ki od 1989 do 1999 r. wy ko ny wał za da nia 
w obro nie cy wil nej woj. wro cław skie go, m.in. na sta no wi sku 

za st´p cy sze fa Wo je wódz kie go In spek to ra tu Obro ny Cy wil nej; 
w la tach 1994-1996 peł nił do dat ko wo funk cj´ peł no moc ni ka 

wo je wo dy wro cław skie go ds. nad zwy czaj nych za gro ̋ eƒ Êro do wi ska; 
od 1999 r. był za st´p cà dy rek to ra Wy dzia łu Za rzà dza nia Kry zy so we go,

Ochro ny Lud no Êci i Spraw Obron nych w Dol no Êlà skim 
Urz´ dzie Wo je wódz kim 

Źródła
[1] Ra port Wo je wódz kie go Ko mi te tu Prze ciw po wo dzio we go we Wro cła wiu z ak cji prze -
ciw po wo dzio wej li piec 1997 r., opra co wa ny pod kie row nic twem wo je wo dy wro cław skie -
go prof. Ja nu sza Za le skie go.
[2] Do rze cze Od ry – mo no gra fia po wo dzi li piec 1997 r., IMiGW we Wro cła wiu.
[3] Usta wa z 6 lip ca 2001 r. o usta no wie niu pro gra mu wie lo let nie go Pro gram dla Od -
ry 2006 (DzU nr 98, poz. 1067, ze zm.).
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o w tym miej scu znaj do wa ło się przed wie ka mi pa la tium Miesz ka I,
tu taj na ro dzi ła się Pol ska. W po rów na niu do po nad 1000-let niej hi -
sto rii na sze go kra ju 140 lat funk cjo no wa nia za wo do we go po żar nic -

twa w Po zna niu to wprawdzie nie wie le, jed nak je śli spoj rzy my na
osią gnię cia tej for ma cji, to moż na śmia ło po wie dzieć, że są po wo dy do du -
my. Hi sto rię po znań skiej za wo do wej stra ży po żar nej prze śle dzi my przez
pry zmat hi sto rii jej obiek tów, któ re są w ska li kra ju rów nie wy jąt ko we, co
ich użyt kow ni cy.

Pierw sza stra˝
Wszyst ko roz po czę ło się 10 grud nia 1877 r. Pierw sza za wo do wa straż

po żar na w Po zna niu mia ła sie dzi bę przy ul. Wol ni ca, w re jo nie Sta re go Mia -
sta, gdzie naj czę ściej wy bu cha ły po ża ry. Służ bę w sys te mie dwu zmia no -

wym (24/24) peł ni ło w niej dwu na stu stra ża ków (ognio mistrz, dwóch star -
szych stra ża ków oraz dzie wię ciu stra ża ków), wspie ra nych przez spe cja li stę
z wo do cią gów oraz woź ni cę z za przę giem kon nym, do star cza nym przez
mia sto z ta bo ru miej skie go. 

Za adap to wa ny na sie dzi bę stra ży po żar nej bu dy nek stał się wkrót ce zbyt
ma ły. W paź dzier ni ku 1886 r. roz po czę to więc bu do wę no wej straż ni cy
przy ul. Masz ta lar skiej, któ rą ukoń czo no w 1887 r. Bu dy nek ten jest w rę -
kach stra żac kich do dziś i mie ści obec nie sie dzi bę ko men dy wo je wódz kiej.
W no wym od dzia le stra ży po żar nej służ bę peł ni ło 22 stra ża ków, a do ich
dys po zy cji po zo sta wa ły dwa za przę żo ne wo zy kon ne.

Si ła na tar cia od dzia łu znacz nie się zwięk szy ła po wpro wa dze niu si ka -
wek pa ro wych, któ re w mar cu 1900 r. zo sta ły wspar te przez du żą dra bi nę
ra tow ni czą. Już w 1905 r. w Po zna niu funk cjo no wał roz bu do wa ny sys tem
alar mo wa nia stra ży po żar nej. Au to ma tycz ne urzą dze nie alar mo we w straż -
ni cy by ło uru cha mia ne za raz po tym, jak miesz ka niec użył sy gna li za to ra
mel dun ko we go. Stra ża cy otrzy my wa li kre sko wą de pe szę ognio wą, któ rej
na dej ście po wo do wa ło rów nież włą cze nie dzwon ków alar mo wych we
wszyst kich po miesz cze niach po ste run ku stra ży, staj niach i po wo zow niach.
Au to ma tycz ne alar mo wa nie po wią za ne by ło z urzą dze niem do sa mo dziel -
ne go włą cza nia świa tła ga zo we go lub elek trycz ne go we wszyst kich izbach
war tow ni czych i sy pial niach. Licz ba po ża rów w 1905 r. wy nio sła 819 (dla
po rów na nia w 2016 r. KM PSP w Po zna niu od no to wa ła 7777 in ter wen cji,
a po ża ry sta no wi ły je dy nie 25% ogó łu zda rzeń).

Po wia da mia nie
Do 1904 r. po znań skie po ste run ki mia ły tzw. sta ry ber liń ski spo sób alar -

mo wa nia (wy jaz du). Ko nie znaj do wa ły się w osob nych staj niach na po -
dwór ku. Pod czas alar mu po jaz dy mu sia ły być w po ło wie wy py cha ne,
a ko nie przy pro wa dza ne i za przę ga ne. Wte dy nie da ło się prze pro wa dzić
alar mu w cza sie krót szym niż 1,5 do 2 min. W 1905 r. pod ję to pró bę do sto -
so wa nia sta re go bu dyn ku przy ul. Masz ta lar skiej do naj no wo cze śniej sze go
wów czas – ame ry kań skie go sys te mu alar mo we go. Za kła dał on, że dru ży ny
i ko nie są umiesz cza ne jak naj bli żej po jaz dów. W bu dyn ku przy ul. Masz -
ta lar skiej za mon to wa no więc spe cjal ne pro wad ni ce. Z ty łu po miesz cze nia
urzą dzo no bok sy dla ko ni. Pod czas alar mu ich drzwi otwie ra ły się au to ma -
tycz nie, a wy ćwi czo ne ko nie bie gły na swo je miej sce i usta wia ły się przy dy -
sz lu. Uprząż, za wie szo na na su fi cie, w od po wied nim mo men cie spa da ła
na ko nia. Jed no za pię cie i za przęg już był go to wy do wy jaz du. Czas wy jaz -
du znacz nie się skró cił. 

Za da nia
W sze re gach Za wo do wej Stra ży Po żar nej za trud nia no głów nie do brze

wy szko lo nych rze mieśl ni ków. Ich umie jęt no ści za wo do we mia ły być wy -
ko rzy sta ne do ga sze nia po ża rów oraz – w trak cie co dzien nej pra -
cy – przy na pra wie sprzę tu oraz urzą dzeń. Stra ża ków kształ co no
sys te ma tycz nie, two rząc zdy scy pli no wa ny ze spół do świad czo nych, spraw -
nych, dziel nych lu dzi go to wych do po świę ceń. Zaj mo wa li się już nie tyl ko
ga sze niem po ża rów, lecz tak że pro wa dzi li co raz wię cej ak cji ra tow ni czych,
czę sto zwią za nych z licz ny mi wy le wa mi War ty i po wo dzia mi. Stra ża cy bra li
udział w sy pa niu wa łów, utrzy my wa niu przy nich po ste run ków, bu do wie
mo stów po moc ni czych, ra to wa niu to ną cych lu dzi lub do byt ku miesz kań -
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ców. Po po wo dziach wie le cza su zaj mo wa ło im wy pom po wy wa nie wo dy
z za la nych piw nic i po miesz czeń.

Po znań scy stra ża cy peł ni li rów nież ro lę po go to wia wod ne go, a od
1890 r. na wet ga zo we go, zaj mu jąc się do raź ną na pra wą urzą dzeń. Wła dze
miej skie dba ły zresz tą o to, aby w tzw. cza sie wol nym zna leźć stra ża kom
za ję cie. Za trud nia no ich ja ko goń ców miej skich, a od 1887 r. zbie ra li tak że
opła ty tar go we. Po wy bu do wa niu no we go ra tu sza na ło żo no na nich zaś obo -
wią zek trzy ma nia stra ży noc nej przy Głów nej Ka sie Miej skiej.

W 1895 r. je den z le ka rzy za czął uczyć stra ża ków udzie la nia pierw szej
po mo cy. Sze rzej za gad nie nia mi zwią za ny mi z ra tow nic twem me dycz nym
za ję to się po 1900 r., kie dy po ja wi ła się ko niecz ność częst sze go trans por tu
cho rych i co raz czę ściej się ga no po służ bę sa ni tar ną..

Od 1909 r. Po znań miał trzy za wo do we od dzia ły stra ży po żar nej. Szcze -
gól nie cie ka wy był od dział przy ul. Grun waldz kiej – zbu do wa ny przez
Niem ców w sty lu ame ry kań skim, słu ży po znań skim stra ża kom do dziś. 

Tech nicz na prze mia na
Pod ko niec 1912 r. uru cho mio no w straż ni cy głów nej przy ul. Masz ta -

lar skiej zmo to ry zo wa ny od dział stra ży. Sa mo cho dy po żar ni cze znacz nie
zwięk szy ły ope ra tyw ność po znań skiej stra ży po żar nej. Dwa la ta póź niej,
w 1914 r., za ku pio no pierw szy sa mo chód sa ni tar ny (am bu lans).

Po pierw szej woj nie świa to wej po znań ska straż po żar na zo sta ła prze ję -
ta przez Po la ków. Jak sza co wał ów cze sny ko men dant Jan Kie dacz, rocz ne
utrzy ma nie sa mo cho du by ło tań sze od utrzy ma nia za przę gu kon ne go (sic!).
W 1923 r. do ku pio no więc na stęp ne dwa sa mo cho dy, a ostat ni za przęg kon -
ny za stą pio no sa mo cho dem w 1927 r. Ma gi strat wy dał 12 lu te go 1924 r.
„Re gu la min służ bo wy dla funk cjo na riu szy Stra ży Po żar nej sto łecz ne go mia -
sta Po zna nia” – pierw szy ta ki do ku ment w Pol sce. Okre ślo no w nim wy -
ma ga nia dla kan dy da tów do stra ży oraz obo wiąz ki funk cjo na riu szy stra ży
po żar nej. War to zwró cić uwa gę na wy so kie wy ma ga nia, ja kie sta wia no kan -
dy da tom do służ by oraz wy jąt ko wo dłu gi okres kan dy dac ki, któ ry trwał wte -
dy aż 5 lat.

W 1919 r. stan oso bo wy po znań skiej stra ży po żar nej wy no sił 69 osób,
na to miast w 1926 r. zwięk szył się do 104. Po lep szy ła się rów nież sy tu acja
fi nan so wa stra ża ków, któ rych za czę to za trud niać na eta tach urzęd ni czych.

Czas woj ny
Na sku tek dzia łań wo jen nych w lu tym 1945 r. straż ni ca przy ul. Masz -

ta lar skiej 3 zo sta ła w du żej czę ści uszko dzo na przez po ci ski ar ty le ryj skie.
W tym cza sie zaj mo wa ły ją woj ska ra dziec kie, uczest ni czą ce w za cię tych
wal kach o Cy ta de lę. Do pie ro pod ko niec lu te go, po zdo by ciu Cy ta de li, woj -
sko ra dziec kie opu ści ło czę ścio wo zruj no wa ny i zde wa sto wa ny obiekt. Roz -
po czął się mo zol ny pro ces przy wra ca nia sys te mu ra tow ni cze go
w Po zna niu – od bu do wy wa no znisz czo ne obiek ty, na pra wia no oca la ły
sprzęt, do sto so wy wa no po jaz dy woj sko we do ce lów ra tow ni czych i in ten -
syw nie szko lo no no wych adep tów po żar nic twa. Jed nym z pierw szych ko -
men dan tów stra ży po żar nej w Po zna niu był płk Wła dy sław Pi law ski. 

No wy po rzà dek
Usta wa z 4 lu te go 1950 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej i jej or ga ni za cji

utwo rzy ła scen tra li zo wa ny sys tem pań stwo wych or ga nów ochro ny prze -

ciw po ża ro wej włą czo ny w ra my ad mi ni stra cji pań stwo wej. Ko men dy pod -
po rząd ko wa ne zo sta ły no wo po wo ła nym or ga nom – pre zy diom rad na ro -
do wych. Jed nym z efek tów usta wy by ło po sze rze nie za kre su dzia łań stra ży
po żar nej o czyn no ści pre wen cyj ne i kon tro l ne. Zo sta ła utwo rzo na Ko men -
da Re jo no wa Stra ży Po żar nych, któ ra pod róż ny mi na zwa mi funk cjo no wa -
ła w bu dyn ku przy ul. Masz ta lar skiej 3 aż do 2003 r.

Póź niej ad mi ni stra cja KM PSP w Po zna niu prze nio sła się do no wej
straż ni cy przy ul. Wol ni ca 1, któ ra jest ar chi tek to nicz nym maj stersz ty -
kiem. Za pro jek to wa na została w ta kim sa mym sty lu, co bez po śred nio są -
sia du ją ca z nią za byt ko wa straż ni ca z XIX w. Szyb ko jed nak oka za ło się,
że bu dy nek nie jest w sta nie po mie ścić ani ko men dy, ani jed nost ki. 
W 2012 r. na stą pi ła więc ko lej na prze pro wadz ka sie dzi by Ko men dy Miej -
skiej PSP w Po zna niu – by ła ona zwią za na z otwar ciem no wo wy bu do -
wa ne go sta no wi ska do ana li zo wa nia i pro gno zo wa nia za gro żeń przy ul.
Bo brzań skiej 6a. 

W ca łym po wo jen nym okre sie po znań ska straż po żar na roz wi ja ła się tak
dy na micz nie, jak dy na micz nie roz wi ja ła się ota cza ją ca ją rze czy wi stość. 
Te ren mia sta Po zna nia i po wia tu po znań skie go, z uwa gi na me tro po li tal ny
cha rak ter, cha rak te ry zu je się wy stę po wa niem wie lu róż ne go ro dza ju za gro -
żeń. Są one po chod ną spe cy ficz nej kon cen tra cji za kła dów prze my sło wych,
de mo gra fii po szcze gól nych miej sco wo ści po wia tu – oraz lo ka li za cji te re -
nów le śnych i rol ni czych. Licz ba zda rzeń oraz in ter wen cji jed no stek ochro -
ny prze ciw po ża ro wej z ro ku na rok wzra sta. Zmie nia się tak że struk tu ra
in ter wen cji – licz ba po ża rów jest co raz mniej sza w sto sun ku do in nych miej -
sco wych za gro żeń. 

Po znań ska straż jest nie tyl ko naj więk szym, lecz tak że naj waż niej szym
ele men tem kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go w Wiel ko pol sce.
Dzi siaj Ko men da Miej ska Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu dys po -
nu je 507 eta ta mi i dzie wię cio ma jed nost ka mi ra tow ni czo -ga śni czy mi. 
Na le ży do naj więk szych ko mend w Pol sce, a jej dłu ga hi sto ria to nie tyl ko
hi sto ria słu żą cych w niej ra tow ni ków, czę sto ry zy ku ją cych swo je ży cie
i zdro wie dla ra to wa nia in nych lu dzi, ale rów nież hi sto ria wszyst kich po -
zna nia ków, któ rym bo ha ter skie in ter wen cje stra ża ków ura to wa ły ży cie,
zdro wie bądź do by tek. Hi sto ria lu dzi i obiek tów, któ re peł niąc waż ne funk -
cje spo łecz ne, od po nad 100 lat za chwy ca ją miesz kań ców i tu ry stów swo ją
ory gi nal ną ar chi tek tu rą. 

bryg. Ro bert Klo now ski jest na czel ni kiem Wy dzia łu Or ga ni za cji
i Nad zo ru Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu
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XIX-wiecz ne or ga ni za cje stra żac kie po wo ły wa no przede wszyst kim
do wal ki z klę ską po ża ru. By ły to for ma cje cy wil ne, ale nie po zba wio ne
kar no ści i dys cy pli ny woj sko wej. Z peł nym za an ga żo wa niem i po świę ce -
niem wy zna cza ły so bie kie run ki dzia ła nia. Na prze ło mie XIX i XX w. zwra -
ca no szcze gól ną uwa gę na po pu la ry zo wa nie kul tu ry i wy cho wa nia
fi zycz ne go wśród przy szłych stra ża ków. Do wo dze nie sil nym, wy spor to wa -
nym od dzia łem sta wa ło się nad rzęd ną spra wą każ dej, na wet naj mniej szej
OSP. Ry wa li za cja spor to wa, współ za wod nic two, kon ku ren cja to naj czę ściej
po ja wia ją ce się ha sła, to wa rzy szą ce stra żom po żar nym przy oka zji kra jo -
wych i za gra nicz nych wy staw sprzę tu prze ciw po ża ro we go, zjaz dów ju bi -
le uszo wych i kur sów szko le nio wych. 

Czy stra ̋ac two jest spor tem?
W dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym pod po ję ciem wy cho wa nia 

fi zycz ne go kry ło się też wy cho wa nie w du chu pa trio ty zmu i wal ki o nie -
pod le głość. Nor mą sta ło się wpro wa dza nie za jęć gim na stycz nych do co -
dzien nych zbió rek stra żac kich. Był to spo sób na po pu la ry za cję spor tu
w stra żach po żar nych. W po ło wie lat 20. XX w. Za rząd Głów ny ZSP RP
przed ło żył Mi ni ster stwu Spraw Woj sko wych pro po zy cję współ pra cy w za -
kre sie wy cho wa nia fi zycz ne go i przy spo so bie nia woj sko we go. W „Tym -
cza so wym re gu la mi nie za wo dów” opra co wa nym przez Zwią zek Stra ży
Po żar nych woj. kie lec kie go w 1928 r. skla sy fi ko wa no za wo dy po żar ni cze,
dzie ląc je na ogól no pań stwo we, wo je wódz kie, okrę go we i re jo no we. Pod -
kre ślo no, że jed nym z głów nych ce lów ta kich za wo dów po win no być po -

rów na nie sta nu wy szko le nia dru żyn i do wódz twa stra ży oraz pro pa go wa -
nie pol skie go stra żac twa w pro ce sie prze mian spo łecz no -kul tu ro wych i go -
spo dar czo -po li tycz nych. 

Na po cząt ku lat 30. XX w. na ła mach cza so pi sma po żar ni cze go „Ży cie
stra żac kie – or gan Związ ku Stra ży Po żar nych woj. kie lec kie go” opu bli ko -
wa no ar ty kuł, w któ rym za da no py ta nie: „Czy stra żac two jest spor tem?”.
Sport wy mu sza bo wiem na czło wie ku po ko ny wa nie wła snych sła bo ści i róż -
ne go ro dza ju prze szkód. Po dob nie wal ka z ży wio łem ognia wy ma ga od stra -
ża ków du że go wy sił ku fi zycz ne go i wy pra co wa nej tech ni ki. 

W pra sie po żar ni czej pierw szej po ło wy XX w. pod kre śla no bez in te re -
sow ność ru chu po żar ni cze go w nie sie niu po mo cy spo łe czeń stwu. Czę sto
po rów ny wa no stra ża ków do spor tow ców, wy mie nia jąc licz ne ko rzy ści mo -
ral ne pły ną ce z roz wo ju sił fi zycz nych we wszyst kich moż li wych dzia ła -
niach łą czą cych zręcz ność i kon dy cję fi zycz ną z od wa gą, po świę ce niem
i dys cy pli ną. Sport stra żac ki prze ło mu XIX i XX w. stał się nie mal że sym -
bo lem kształ to wa nia sil nych cha rak te rów i nie złom nych po staw. 

Stra ̋ak bo ha te rem
W okre sie PRL jed nym ze spo so bów na od wró ce nie uwa gi od trud nej

sy tu acji go spo dar czej i po li tycz nej kra ju by ło za an ga żo wa nie mas spo łecz -
nych w roz wój kul tu ry fi zycz nej i pro pa go wa nie kul tu ry fi zycz nej. Pro pa -
gan da nie omi nę ła rów nież struk tur stra żac kich. Głów ny mi ha sła mi sta ły
się: si ła, wal ka z wro giem i współ za wod nic two. W 1952 r. w Opo lu po raz
pierw szy w po wo jen nej Pol sce zor ga ni zo wa no dla ochot ni czych i za wo do -
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Har to wa nie cia ła,
har to wa nie du cha

DA NU TA JA NA KIE WICZ

Pierre de Coubertin, francuski historyk i pedagog, uważany za ojca nowożytnego
ruchu olimpijskiego, twierdził, że „sport jest kultem umyślnym i stałym

w intensywnych ćwiczeniach fizycznych opartych na dążeniu do postępu i mogących
posuwać się aż do ryzyka”. A jak postrzegali sport strażacy sprzed wieku? 

1. Paƒ stwo wa Od zna ka Spor to wa – od zna cze nie z okre su II RP, przy zna wa ne tak ̋ e stra ̋ a kom 
2. Po ̋ ar ni cza Od zna ka Spraw no Êci Fi zycz nej (POSF) – sty li zo wa ny trój ra mien ny pło mieƒ we dług pro jek tu Ka ro la Âliw ki, wyk. Men ni ca Paƒ stwo wa. Od zna ka zo sta ła
usta no wio na za rzà dze niem mi ni stra spraw we wn´trz nych nr 55/83 z 23 czerw ca 1983 r.
3, 4. Me dal „Mistrz Spor tu” – awers i re wers, Wy˝ sza Ofi cer ska Szko ła Po ̋ ar ni cza w War sza wie, me dal z lat 70. XX w., zbio ry CM. Ty tuł i me dal zo sta ły usta no wio ne
w la tach 60. XX w., we dług ogól no pol skiej kla sy fi ka cji dla upra wia jà cych wy czy no wo sport po ̋ ar ni czy
5, 6, 7. Me da le z za wo dów spor to wo -po ̋ ar ni czych z II poł. XX w. ze zbio rów CMP

1 2 3 4 5 6 7



wych stra ży po żar nych I Wo je wódz kie Za wo dy Po żar ni cze we dług przed -
wo jen ne go re gu la mi nu za wo dów. Ko men da Głów na Stra ży Po żar nych opra -
co wa ła rok póź niej „Re gu la min za wo dów ro żar ni czych”, zaś za rzą dze niem
KGSP z 8 grud nia 1961 r. wpro wa dzo no „Re gu la min za wo dów po żar ni -
czych dla ochot ni czych stra ży po żar nych”. W la tach 70. XX w. na ła mach
pra sy po żar ni czej wy wią za ła się dys ku sja na te mat wy cho wa nia fi zycz ne -
go stra ża ków oraz ide olo gii or ga ni za cji za wo dów spor to wo -po żar ni czych.
Dys kurs trwa ją cy od lat 50. miał na uwa dze m.in. kon ty nu ację two rze nia
ar che ty pu stra ża ka he ro sa.

Pierw sze Kra jo we Za wo dy Po żar ni cze zor ga ni zo wa no w 1964 r. w Za -
brzu, dru gie czte ry la ta póź niej we Wro cła wiu, a trze cie w Kra ko wie 
w 1972 r. Pierw sza po żar ni cza spar ta kia da spor to wa od by ła się w Ło dzi
w 1976 r., a I In dy wi du al ne Mi strzo stwa Pol ski w Spo rcie Po żar ni czym zor -
ga ni zo wa no w 1982 r. w Opo lu.

Me da le 
W Cen tral nym Mu zeum Po żar nic twa znaj du je się ko lek cja fa le ry sty ki

łą czą ca sport z po żar nic twem. Li czy oko ło stu pa miąt ko wych me da li kra -
jo wych i za gra nicz nych – z za wo dów, mi strzostw i spar ta kiad. Do zbio ru
te go na le żą tak że od zna ki spor to we, znacz ki i pla kie ty. Me da le wy ko na no

z me ta li nie szla chet nych
w II po ło wie XX w. Więk szość
z nich na wią zu je do re ali zmu
so cja li stycz ne go (so cre ali z-
mu) – kie run ku sztu ki i ar chi -
tek tu ry na rzu co ne go po II woj -
nie świa to wej przez Zwią zek
Ra dziec ki pań stwom blo ku
wschod nie go. Sztu ka słu żą ca
pro pa gan dzie mia ła na ce lu
przede wszyst kim umac nia nie
po zy cji wła dzy. Ma lar stwo
i rzeź ba zwy kle przed sta wia ły
por tre ty przy wód ców, wi ze run -
ki pra cy i ży cia lu du, sce ny ba -
ta li stycz ne. So cre alizm obo -
wią zy wał w Pol sce do po ło wy
lat 50. ubie głe go wie ku, jed nak
wie lu ar ty stów in spi ro wa ło się
for mą i za ło że nia mi po li tycz -
no -ide owy mi te go sty lu aż do
póź nych lat 70. Me da le z za wo -

dów po żar ni czych w aran ża cji wy sta wien ni czej Cen tral ne go Mu zeum Po -
żar nic twa przed sta wia ją stra ża ków ja ko bo ha te rów i przo dow ni ków pra cy. 

Da nu ta Ja na kie wicz pra cu je w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów 
Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach 
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t. 8, s. 79-124.
[3] M. Ko wal ski, Stra żac kie Od zna cze nia, od zna ki, wy róż nie nia i me da le, wyd. In sty tut
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Kon cen tru jąc się je dy nie na pra cy, czło -

wiek mo że uznać, że wszyst ko za le ży od je go

sta rań, za po mi na jąc o tym, że to Bóg jest

Stwór cą i od Nie go wszyst ko za le ży. Chrze ści -

ja nin wszel kie swo je wy sił ki po dej mu je dla

chwa ły Bo ga, od no si się to tak że do od po czyn -

ku, któ ry jest czę ścią na szej dro gi uświę ce nia.

Bóg, po zo sta jąc w pierw szym rzę dzie Oj cem

do brze zna ją cym swo je dzie ci, za pra sza nas za rów no do do sko na le nia

stwo rze nia po przez pra cę, jak i do wy tchnie nia od niej. Ra cją by tu od -

po czyn ku jest jed nak pra ca, ni gdy zaś nie po win no być od wrot nie. 

Mó wiąc o roz sąd nej roz ryw ce, któ ra przy nie sie re ge ne ra cję sił wi tal -

nych, nie uwła cza ją cej ludz kiej god no ści, trud no nie do strzec, że wy po -

czy nek i roz ryw ka we współ cze snym świe cie nie sły cha nie się

sko mer cja li zo wa ły, przy bie ra jąc for mę za ba wy wal czą cej z nu dą aż

do psy chicz ne go zmę cze nia. Współ cze sny czło wiek ja wi się czę sto ja ko

ho mo lu dens – isto ta od naj du ją ca praw dę o so bie w co raz bar dziej wy -

ra fi no wa nych for mach za ba wy. Tę sk niąc za wy po czyn kiem, nie któ rzy

z nas wpa da ją w pu łap kę trak to wa nia wa ka cji ja ko ko lej ne go, nie zwy -

kłe go ga dże tu, któ ry mo że za im po no wać oto cze niu. A prze cież czas wol -

ny to prze strzeń, któ rą po win ni śmy mą drze wy peł nić. Nie trze ba ucie kać

na an ty po dy, by po czuć się do brze z sa mym so bą. Chrze ści ja nin nie mo -

że ni gdy dać się znie wo lić rze czom i spra wom, a przez od po czy nek po -

wi nien na no wo od naj dy wać ra dość i po kój, któ ry mi ob da rza nas

Chry stus. War to pa mię tać o sło wach Ja na Paw ła II, któ ry w No wym Tar -

gu w 1979 r. za C. K. Nor wi dem mó wił, że „od -po cząć” ozna cza „po -

cząć na no wo”. Sztu ka wy po czyn ku po le ga więc na od na le zie niu

i wy pra co wa niu w so bie „no we go stwo rze nia”. 

Dro gą do te go jest Sło wo Bo że i Eu cha ry stia, któ ra bu du je praw dzi -

wą ko mu nię z ludź mi. Po to tak że Bóg na ka zu je nam od po czy nek, aby -

śmy zro zu mie li, że nie wy star czy cier pieć, tru dzić się, pra co wać, aby

dojść do zmar twych wsta nia. Czym in nym jest w koń cu wiecz ność, je śli

nie wiecz nym od po czyn kiem? Od po czy wa się w tym ce lu, aby do brze pra -

co wać, a nie pra cu je po to, by od po czy wać. Od po czy wać po chrze ści -

jań sku ozna cza zło żyć w Chry stu sie wszyst kie tro ski, co jest moż li we

w każ dej chwi li, na wet w pra cy. Od po czy nek nie ozna cza, że ob co wa nie

z Nim zo sta je za wie szo ne. Czło wiek po trze bu je jed nak ode rwa nia się

na ja kiś czas od co dzien nych sta rań, aby peł niej uświa do mić so bie, że

ży cie po sia da głęb sze wy mia ry. 

Wa ka cje to tak że czas na bie ra nia Du cha, czas od no wy nie tyl ko sił

fi zycz nych, lecz tak że psy chicz nych i du cho wych. Utrzy my wa nie bli skich

re la cji z Bo giem nie zbęd ne jest do te go, aby mieć świa do mość, ja ki na -

praw dę jest cel na szej wę drów ki ziem skiej i ja kie są spo so by jej re ali za -

cji. Waż ną ro lę w od kry wa niu tej praw dy ode grać mo że pie sze

piel grzy mo wa nie do Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej. Łą cząc się z Piel -

grzym ką Ro dzin Die ce zji War szaw sko -Pra skiej ja ko ko lej na już Piel -

grzym ska Stra żac ka, od 5 do 14 sierp nia po dą żać bę dzie my na Ja sną

Gó rę, aby dzień przed Wnie bo wzię ciem Ma ryi po wie rzyć jej na sze ży cie

oso bi ste, ro dzin ne i za wo do we.

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Wakacyjne
zamyślenia 

� SŁUŻBA I WIARA

Wa len ty Ole chow ski (1904-1927), to por -
nik z Ochot ni czej Stra ̋ y Po ̋ ar nej w Cze -
la dzi, la ta 20. XX w., fot. Mo der na,
B´ dzin, por tret w zbio rach CMP. 
W. Ole chow ski zgi nàł na sku tek upad ku
ze wspi nal ni w cza sie po ka zów çwi czeb -
nych or ga ni zo wa nych z oka zji Ogól no -
paƒ stwo we go Zjaz du Stra ̋ y Po ̋ ar nych
w Po zna niu w czerw cu 1927 r.
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� Ana li za przy pad ków zgo nów na sku tek po ża rów w Pol sce oraz
wpły wu tok sycz no ści dy mu (Ana ly sis of fi re de aths in Po land and
in flu en ce of smo ke to xi ci ty), Jo an na Gie buł to wicz, Mo ni ka Ru życ -
ka, Piotr Wro czyń ski, Da vid A. Pur ser, An na A. Stec, „Fo ren sic
Scien ce In ter na tio nal” 277 (2017), s. 77-87.

Po ża ry bu dyn ków miesz kal nych zmie ni ły się znacz nie na prze -
strze ni ostat nich lat. Wy ni ka to przede wszyst kim z ro dza ju sto so wa -
nych ma te ria łów pal nych, z któ rych pro du ku je się ele men ty
wy po sa że nia i wy stro ju wnętrz. Po wszech ne sta ło się sto so wa nie ma -
te ria łów po li me ro wych czy kom po zy to wych. Wie le z nich pod czas
po ża ru bę dzie wy dzie la ło tok sycz ne związ ki che micz ne. Wy ni ka to
z wy so kiej za war to ści azo tu i pier wiast ków z 17 gru py ukła du okre -
so we go (czy li tzw. flu orow ców czy też ha lo ge nów). 

Pa nu je prze ko na nie, że to tle nek wę gla uwal nia ny pod czas nie zu -
peł ne go spa la nia ma te ria łów or ga nicz nych jest głów ną przy czy ną zgo -
nów osób, któ re nie zdo ła ły się wy do stać z ob ję te go po ża rem obiek tu.
Au to rzy ar ty ku łu za uwa ża ją, że ma ją na to wpływ tak że in ne tok sycz -
ne ga zy, m.in. cy ja no wo dór czy siar ko wo dór. 

Na ukow cy prze ana li zo wa li przy czy ny zgo nów w 263 po ża rach,
któ re mia ły miej sce na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go na prze -
strze ni lat 2003-2011. Wy ko rzy sta li wy ni ki prac ana to mo pa to lo gów,
tok sy ko lo gów oraz stra ża ków. Moż li we by ło więc prze pro wa dze nie
ana liz dla grup ofiar po dzie lo nych we dług wie ku, płci, sta nu zdro wia
czy po zio mu opa rzeń. Wzię to pod uwa gę zawar tość dwu tlen ku wę gla
we krwi oraz ewen tu al ną obec ność al ko ho lu. Da ne uzy ska ne od stra -
ża ków po zwo li ły zde fi nio wać wa run ki po ża ru za sta ne pod czas oglę -
dzin prze pro wa dza nych przez bie głych są do wych.

Czy tel nik znaj dzie w ar ty ku le in te re su ją ce wnio ski, po sze rza ją ce
wie dzę z za kre su rze czy wi stych za gro żeń dla użyt kow ni ków obiek -
tów, w któ rych po wstał po żar.

� Tok sycz ność po ża ru – te mat ta bu? (Fi re to xi ci ty – The ele phant
in the ro om?), An na A. Stec, „Fi re Sa fe ty Jo ur nal” 2017 (w dru -
ku).

Roz wój tech ni ki spra wił, że po ża ry we wnętrz ne sta ły się po wol -
niej sze (przy naj mniej w pierw szej fa zie) – ma to zwią zek z ogra ni czo -
nym do stę pem świe że go po wie trza, np. za spra wą no wo cze snych
szczel nych okien. Au tor ka przy ta cza do wo dy, że ist nie je wy raź na ko -
re la cja mię dzy stę że niem utle nia cza a stop niem wy dzie la nia się związ -
ków wpły wa ją cych na pro ce sy wy mia ny ga zo wej w or ga ni zmie
czło wie ka. Przy wo łu je in te re su ją ce me to dy okre śle nia tok sycz no ści
po ża ru, opar te na okre śla niu za war to ści po szcze gól nych związ ków
che micz nych w cie le czło wie ka w od nie sie niu do do pusz czal nych stę -
żeń czyn ni ków szko dli wych zde fi nio wa nych w prze pi sach. 

Spo ro miej sca w ar ty ku le po świę co no na ob szer ny opis za gro żeń
zwią za nych z wy stę po wa niem w oto cze niu wie lo pier ście nio wych wę -
glo wo do rów aro ma tycz nych. Okre ślo ny zo stał ich wpływ na ludz ki

or ga nizm, po da no tak że 16 związ ków o naj wyż szej szko dli wo ści, któ -
rych obec ność w trak cie po ża ru jest moż li wa. Ko lej ną gru pę związ -
ków sta no wią lot ne związ ki or ga nicz ne. Da lej au tor ka opi su je
za gro że nia zwią za ne z obec no ścią izo cy ja nia nów w oto cze niu, a tak -
że wpływ za war to ści czą stek sta łych (tzw. py łów) oraz diok syn w po -
wie trzu wraz z ana li zą tok sycz no ści każ dej z tych grup związ ków
che micz nych. Ar ty kuł po ka zu je za gro że nia zwią za ne z wdy cha niem
ga zów po ża ro wych nie tyl ko przez użyt kow ni ków bu dyn ków, lecz tak -
że przez stra ża ków prze by wa ją cych na miej scu zda rze nia oraz obec -
nych w ob sza rze ak tyw ne go jesz cze che micz nie po go rze li ska.

� Teo re tycz ne ra my pro jek to wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we -
go: re flek sje i al ter na ty wy (The the ore ti cal fra me work of fi re sa fe -
ty de sign: Re flec tions and al ter na ti ves), J. Ge han dler, „Fi re Sa fe ty
Jo ur nal” 2017, s. 1-9.

Ar ty kuł po ru sza pro ble ma ty kę teo rii i prak ty ki pro jek to wa nia bez -
pie czeń stwa po ża ro we go. Zwra ca uwa gę, że we wła ści wych pro ce -
sach pro jek to wych są sto so wa ne obec nie głów nie me to dy ilo ścio we,
sa me zaś pro ce sy ma ją cha rak ter li ne ar ny. Au to rzy za uwa ża ją dwie
lu ki me ry to rycz ne. Po pierw sze sto sun ko wo rzad ko czer pie się z nie -
zwy kle bo ga te go do rob ku teo rii po dej mo wa nia de cy zji. Po dru gie pro -
jek to wa ne obiek ty bu dow la ne trak tu je się w spo sób in dy wi du al ny, bez
od nie sie nia do oto cze nia, któ re go są in te gral ną czę ścią.

Bio rąc pod uwa gę wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu oraz wła -
sne do świad cze nia, au tor za pro po no wał mo del pro jek to wa nia bez pie -
czeń stwa po ża ro we go wy cho dzą cy na prze ciw zdia gno zo wa nym
lu kom me ry to rycz nym. Na zwa na przez nie go me to da al ter na tyw na za -
kła da trak to wa nie pro jek to wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we go ja ko
pro ble mu ite ra cyj ne go, po wta rza ją ce go się w okre ślo nym kon tek ście.
Wspo mnia ne ite ra cje po win ny do ko ny wać się po mię dzy pro jek tan ta -
mi a użyt kow ni ka mi obiek tów bu dow la nych. Co wię cej – w myśl za -
ło żeń teo rii po dej mo wa nia de cy zji. Ozna cza to ko niecz ność
cy klicz ne go we ry fi ko wa nia pro ble mu pro jek to we go z za kre su bez pie -
czeń stwa po ża ro we go pod ką tem je go ade kwat no ści. De cy zje na le ży
na to miast for mu ło wać w ta ki spo sób, aby wpi sy wa ły się w scen tro -
wa ne funk cjo nal nie po dej ście sys te mo we, obej mu ją ce układ wza jem -
nie prze ni ka ją cych się czyn ni ków: czło wiek – tech no lo gia – struk tu ra. 

Pro po zy cja no we go po dej ścia do pro jek to wa nia bez pie czeń stwa
po ża ro we go zda je się być na tu ral ną kon se kwen cją zmia ny spo so bu
uj mo wa nia tej pro ble ma ty ki – z po dej ścia de ter mi ni stycz ne go i pro -
jek to wa nia pro ba bi li stycz ne go na po dej ście kon tek sto we, in klu zyj ne
i pro ce so we.

bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski, 

kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek i kpt. dr in˝. Szy mon Ptak 

sà pra cow ni ka mi Szko ły Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Każdy specjalista ochrony przeciwpożarowej ucieszy się
na widok oryginalnej serii znaczków wydanych w marcu 2017 r.
w Belgii pod hasłem „Zapobiegaj pożarom”. Zobaczyć można
na nich: tryskacz pożarowy, gaśnicę, naziemny hydrant uliczny,
automatyczną domową czujkę dymu z funkcją alarmu
akustycznego oraz… młotek do bezpiecznego rozbijania szkła
w otworach ewakuacyjnych w pojazdach komunikacji masowej. 

Maciej Sawoni

Jak się ro dzi le gen da
Pierwsza na zie miach pol skich

ochot ni cza straż po żar na, czy li utwo -
rzo na w 1845 r. Straż Ognio wa w Po -
zna niu, li czy ła 120 osób. Dwa la ta
póź niej zor ga ni zo wa no przy niej od -
dział o cha rak te rze za wo do wym,
w któ re go skład wcho dzi ło już 25
osób umun du ro wa nych i wy po sa żo -
nych w oso bi sty sprzęt ochron ny. Aby

stra ża cy mo gli dzia łać spraw nie, ko niecz ne by ło uru cho mie nie sie ci hy dran to -
wej na le żą cej do władz pań stwo wych. I wła śnie przy oka zji bu do wy tej sie ci
wła dze pru skie zło ży ły wła dzom mia sta pro po zy cję za ło że nia za wo do wej for -
ma cji stra ży. I tak wła śnie za czy na się hi sto ria pierw szej za wo do wej stra ży po -
żar nej w Po zna niu. Po wsta ła 10 grud nia 1877 r. Służ bę w niej peł ni ło dwu na stu
stra ża ków – to wła śnie oni sta li się in spi ra cją dla ty tu łu pu bli ka cji ju bi le uszo -
wej z oka zji 140 lat Za wo do wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu pt. „Na po cząt ku
by ło ich dwu na stu”. Au to rzy za bie ra ją czy tel ni ków na nie tu zin ko wą wy ciecz -
kę w prze szłość. Nie tyl ko przed sta wia ją, w ja ki spo sób roz wi ja ły się struk tu ry
stra ży po żar nej, jak po sze rzał się za kres za dań, w ja ki spo sób po strze ga no
kształ ce nie stra ża ków i jak zmie niał się wy ko rzy sty wa ny przez nich sprzęt, 
lecz tak że dość nie ty po wo osa dza ją tę hi sto rię w ar chi tek to nicz nej prze strze -
ni mia sta. 

mk

„Na po cząt ku by ło dwu na stu – 140 lat Za wo do wej Stra ży Po żar nej w Po zna -
niu” pu bli ka cja wy da na przez Ko men dę Wo je wódz ką PSP w Po zna niu w ro ku ju -
bi le uszo wym 25-le cia po wo ła nia PSP.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Skok z gło wą
Wa ka cje w peł ni – przy po mi na my więc o za cho wa niu du -

żej ostroż no ści nad wo dą. Tam nie ma miej sca na bra wu rę. Co
ro ku la tem set ki mło dych lu dzi uszka dza ją so bie krę go słup,
ska cząc do wo dy w miej scach do te go nie prze zna czo nych.
Uru cho mio na w ra mach kam pa nii „Płyt ka wy obraź nia to ka -

lec two” wi try na in ter ne to wa Plyt ka wy obra znia.pl jest ostrze że niem przed nie -
przemy śla ny mi sko ka mi do wo dy. War to za chę cić do za po zna nia się z jej tre ścią
zwłasz cza mło de oso by. Stro na nie jest mo że zbyt roz bu do wa na, ale znaj dzie my
na niej to, cze go po trze ba, by uświa do mić so bie ska lę za gro że nia. Wzrost licz by

ta kich wy pad ków w cza sie wa ka cji wy ni ka m.in. z bra ku opie ki ze stro ny ro dzi -
ców i opie ku nów. Nie szczę śli wym zda rze niom sprzy ja ją za rów no ką pie le sa mot -
ne, jak i w gru pie – zwłasz cza pod wpły wem al ko ho lu. Nie bez piecz ne jest też
wrzu ca nie in nych do wo dy wbrew ich wo li. Na stro nie za miesz czo ny zo stał su ge -
styw ny spot przed sta wia ją cy sy mu la cję nie szczę śli we go sko ku do wo dy. A w za -
kład ce Ma te ria ły znaj dzie my sce na riusz za jęć edu ka cyj nych do po bra nia. Mo wa
w nim m.in. o tym, jak udzie lić pierw szej po mo cy ofia rom sko ku do wo dy i – co
waż ne – cze go nie ro bić, by nie za szko dzić po szko do wa ne mu. Pa mię taj my: je śli
ska kać, to z gło wą!

ep
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