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NA POCZĄTEK

Na drogach z roku na rok, zwłaszcza w miastach, robi si´ coraz

ciaÊniej. Umiej´tne manewrowanie w korku, by jak najszybciej

dotrzeç do wypadku, po˝aru lub chorego, wymaga sporej wirtuozerii

i nierzadko wykorzystania sygnału uprzywilejowania. O dobrze słyszalnych

sygnałach pojazdów uprzywilejowanych rozmawiamy z dr. in˝. Pawłem

Górskim. Nasz rozmówca zwraca przy tym uwag´ na wa˝ny, choç wÊród

stra˝aków jeszcze mało rozpoznany problem ochrony słuchu podczas

prowadzenia działaƒ. 

Oczy całego Êwiata 19 stycznia tego roku zwrócone były

na Waszyngton, w którym trwały ostatnie przygotowania do uroczystego

zaprzysi´˝enia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W cieniu tego wydarzenia rozegrała si´ dramatyczna walka teheraƒskich

stra˝aków z po˝arem, a potem katastrofà budowlanà wie˝owca. Przyczyny

i przebieg zdarzenia rekonstruuje na podstawie przekazów medialnych

Paweł Rochala. A skoro o po˝arach mowa… We wrzeÊniu w starej, ciasnej

zabudowie Làdka-Zdroju paliły si´ jednoczeÊnie trzy kamienice. Mimo ˝e

działania ratowniczo-gaÊnicze trwały ponad 37 godz. i mo˝na je bez

wàtpliwoÊci uznaç za trudne, ich kluczowa cz´Êç przebiegła bardzo

sprawnie i szybko. Przybli˝a je w swoim artykule Arkadiusz Kot. 

Statystycznie najwi´cej osób w wyniku po˝arów ginie we własnych

domach. Niestety ÊwiadomoÊç społeczna na temat zagro˝eƒ po˝arowych

w budynkach mieszkalnych wcià˝ jest bardzo niska. Czy sytuacj´ poprawi

mobilny symulator zagro˝eƒ po˝arowych domu jednorodzinnego, który ju˝

stał si´ hitem w Poznaniu? O nowatorskim projekcie w artykule Alicji

Boruckiej i Emilii Pałubickiej-Florczak.

Sprz´t to obok wyszkolenia podstawa skutecznych działaƒ gaÊniczych.

Adam Gontarz wziàł pod lup´ samochody rozpoznawczo-ratownicze.

Powinny to byç pojazdy praktycznie do wszystkiego, proste i funkcjonalne,

pozwalajàce dotrzeç do miejsc, do których lekkie samochody

zaopatrzeniowe oraz samochody operacyjne nie b´dà w stanie dojechaç.

Jak znaleêç tak uniwersalny samochód? 

To wydanie PP koƒczymy – jak przystało na listopad – patriotycznym

akcentem. O wartoÊci oficera dowódcy w ideologii marszałka Józefa

Piłsudskiego pisze wieloletni redaktor naczelny Stanisław Pàgowski. 

To jeden z ostatnich materiałów, który przedrukowujemy z okazji

jubileuszu 105-lecia „Przeglàdu Po˝arniczego”. 

Zapraszamy do lektury!



Pami´tamy
o tych, którzy
odeszli

Delegacje strażaków Państwowej Straży
Pożarnej i druhów Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP 8 listopada złożyły wiązanki
kwiatów w kwaterze strażackiej upamiętniającej
ruch oporu „Skała” i strażaków poległych
w czasie II wojny światowej oraz na grobach
zasłużonych pożarników, spoczywających
na warszawskich nekropoliach – Cmentarzu
Komunalnym (d. Wojskowym) i Cmentarzu
Powązkowskim. Hołd strażakom oddali: 
st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki
komendant wojewódzki PSP, st. bryg. dr inż.
Jarosław Zarzycki – prorektor-zastępca
komendanta SGSP ds. operacyjnych, bryg.
Mariusz Mojek – dyrektor Gabinetu
Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Mirosław
Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta
wojewódzkiego PSP, bryg. Leszek
Smuniewski – komendant miejski PSP 
m.st. Warszawy, bryg. Paweł Pomorski 
– naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 
KW PSP w Warszawie,  kpt. Radosław
Kozicki – zastępca naczelnika Wydziału
Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie, dh
Andrzej Wasilewski – wiceprezes Zarządu OW
ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz ks. kpt. Jerzy
Sieńkowski – kapelan mazowieckich strażaków.
Podczas ceremonii podchorążowie Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
zaciągnęli wartę honorową przy grobach
strażaków. 

KW PSP w Warszawie 

INSEC 2017 to międzynarodowa wystawa
i konferencja poświęcona bezpieczeństwu

granic, modernizacji służb mundurowych,
bezpieczeństwu wewnętrznemu, ochronie

infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwu
imprez masowych. Prezentowała szeroką
gamę sprzętu w zakresie techniki
i zaopatrzenia przeznaczonego dla Straży

Granicznej, policji, straży
pożarnej oraz innych
formacji. Zaprezentowano
również zaawansowane
technologie
do wykorzystania
w systemie
bezpieczeństwa. Tematyka
paneli dyskusyjnych
obejmowała wiele
aktualnych zagadnień,

m.in.: doświadczenia z Polski i zagranicy
w zakresie ochrony zewnętrznych granic
Unii Europejskiej, w tym nowoczesne
rozwiązania temu służące, walkę
z przestępczością i terroryzmem
z wykorzystaniem narzędzi
teleinformatycznych, bezpieczeństwo
imprez masowych, a także modernizację
służb mundurowych. Do uczestnictwa
w dyskusji został zaproszony zastępca
komendanta głównego PSP nadbryg. Marek
Jasiński, który przedstawił charakterystykę
formacji oraz zaprezentował proces jej
modernizacji.

TB 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Uroczyste wręczenie symbolicznych
czeków nastąpiło już po raz

siedemnasty. Spółka matka oraz spółki
Grupy ORLEN: ANWIL, ORLEN Upstream oraz
IKS SOLINO przekazały w tym roku
darowizny przekraczające łącznie 1 mln zł.
W sumie zostało obdarowanych 169
jednostek ochotniczych straży pożarnych
i Państwowej Straży Pożarnej. Od początku
uruchomienia programu przekazano
na rzecz jednostek ochrony
przeciwpożarowej darowizny rzeczowe
i finansowe o wartości ponad 10 mln zł.

Wagę otrzymywanego wsparcia
podkreślił w swoim przemówieniu gen.
brygadier Leszek Suski: – Działania Polskiego

Koncernu Naftowego ORLEN są nie tylko
realizacją zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz polityki dobroczynności. Są
czymś znacznie więcej. Są dobrym przykładem
spójnego i całościowego myślenia
o współczesnym bezpieczeństwie naszego
kraju. I za to pragnę gorąco podziękować
w imieniu wszystkich beneficjentów.

Warto aplikować o środki poprzez
stosowny formularz na stronie internetowej
www.orlen.pl (zakładka Odpowiedzialny
biznes – Dobroczynność). Nabór wniosków
rozpoczyna się rokrocznie na przełomie
stycznia i lutego, a kończy na przełomie
kwietnia i maja.

MarS

Pro gram po mo cy stra ̋ om po ̋ ar nym
Ta ką na zwę no si ak cja Pol skie go Kon cer nu Naf to we go ORLEN SA, ko or dy no -
wa na przez Fun da cję ORLEN – DAR SERCA. Te go rocz na ga la fi na ło wa ak cji, któ -
rej go ściem ho no ro wym był gen. bry ga dier Le szek Su ski, ko men dant głów ny
PSP, od by ła się 27 paź dzier ni ka w Te atrze Ka mie ni ca w War sza wie. 
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Mundurowe dyskusje



Pa trio tycz ne świę to Po la ków uczczo ne zo sta ło ce re mo nial nym pod nie sie niem fla gi pań stwo -
wej we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP. Uro czy sty apel z oka zji Na ro do we go

Świę ta Nie pod le gło ści od był się zaś 10 li sto pa da na pla cu przed sie dzi bą Ko men dy Głów nej PSP
w War sza wie. W ape lu wzię li udział: ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski wraz
z za stęp ca mi: nad bryg. Mar kiem Ja siń skim, st. bryg. Krzysz to fem Hej du kiem i st. bryg. Ta de uszem
Jop kiem, dy rek to rzy biur KG PSP oraz ich za stęp cy, do rad cy ko men dan ta głów ne go PSP, na czel -
ni cy wy dzia łów, a tak że funk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy wil ni Ko men dy Głów nej PSP. Za wzo ro we
wy ko ny wa nie za dań służ bo wych mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji na wnio sek ko -
men dan ta głów ne go PSP przy znał czte rem funk cjo na riu szom KG PSP na gro dy pie nięż ne. Wy róż -
nie nia wrę czył gen. bry ga dier Le szek Su ski w asy ście swo ich za stęp ców. Uro czy stość by ła też
oka zją do prze ka za nia ak tów nada nia wyż szych stop ni służ bo wych czte rem funk cjo na riu szom
KG PSP. Ko men dant głów ny PSP po gra tu lo wał wy róż nio nym i awan so wa nym funk cjo na riu szom.
Pod kre ślił przy tym, że wal ka o nie pod le głość to rów nież po win ność stra ża ków, a wol ność nie
jest da na raz na za wsze – mu si my dbać o to, by jej nie utra cić. 

red.
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Ob cho dy 99. rocz ni cy od zy ska nia nie pod -
le gło ści roz po czę ła 11 li sto pa da msza

św. z udzia łem naj wyż szych władz pań stwo -
wych. Wzię li w niej udział m.in. pre zy dent 
An drzej Du da, pre mier Be ata Szy dło, mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riusz
Błasz czak, a tak że mar szał ko wie Sej mu i Se na -
tu. Za sad ni cza część uro czy sto ści od by ła się
tra dy cyj nie na pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go w War sza wie. O godz. 12.00 mia ła
miej sce uro czy sta od pra wa wart i zmia na po -
ste run ku ho no ro we go przed Gro bem Nie zna -
ne go Żoł nie rza. Na stęp nie prze mó wie nie
wy gło sił pre zy dent An drzej Du da. Na ko niec
na stą pi ło zło że nie kwia tów przed Gro bem
Nie zna ne go Żoł nie rza. Mi ni stro wi Błasz cza ko -
wi to wa rzy szył wi ce mi ni ster To masz Zdzi kot
oraz sze fo wie służb pod le głych MSWiA,
wśród nich gen. bry ga dier Le szek Su ski. 

red.

Pol ska Nie pod le gła!
Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści upa mięt nia po wrót Pol ski do sa mo sta no -
wie nia po 123 la tach za bo rów. Dzień ten jest sym bo lem mi ło ści do oj czy zny,
wal ki o nie za leż ność i świa dec twem na dziei na zwy cię stwo. 
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Uro czy sty apel w KG PSP
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Na gro dy 
ko men dan ta
głów ne go PSP

Ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej gen. bry ga dier Le szek Su ski w uzna niu

za wzo ro we wy ko ny wa nie za dań służ bo wych oraz
wy so ki po ziom dys cy pli ny służ bo wej przy znał na -
gro dy fi nan so we ze środ ków bu dże to wych Ko -
men dy Głów nej PSP za pla no wa nych na 2017 r.
stra ża kom re ali zu ją cym za da nia służ bo we na sta -
no wi sku: za stęp cy do wód cy zmia ny (834 stra ża -
ków), dys po zy to ra, dy żur ne go ope ra cyj ne go,
dy żur ne go sta no wi ska kie ro wa nia, star sze go dy -
żur ne go sta no wi ska kie ro wa nia i dy żur ne go szkol -
ne go sta no wi ska kie ro wa nia (łącz nie 584 oso by),
rzecz ni ka pra so wego ko men dan tów wo je wódz -
kich PSP (16 stra ża ków), na czel ni ka w KP/KM PSP
re ali zu ją cego za da nia ope ra cyj ne (195 osób), do -
wód cy szkol nych jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych
w Kra ko wie, Byd gosz czy i Czę sto cho wie (3 stra ża -
ków). Ko men dant przy znał w su mie 1616 na gród
stra ża kom peł nią cych służ bę w jed nost kach or ga -
ni za cyj nych i szko łach PSP ze wszyst kich wo je -
wództw. Po nad to wy róż nił 47 na gro da mi
fi nan so wy mi stra ża ków peł nią cych służ bę w szko -
łach po żar ni czych PSP szcze gól nie za an ga żo wa -
nych w dzia ła nia zwią za ne z usu wa niem skut ków
sil nych wia trów i na wał nic na te re nie kra ju. red.



Cen trum Kształ ce nia Prak tycz ne go i Usta -
wicz ne go w Gor li cach by ło 23 paź dzier -

ni ka go spo da rzem kon fe ren cji
„Bez pie czeń stwo oby wa te li Pol ski lo kal nej”,

od by wa ją cej się pod ho no ro wym pa tro na -
tem mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -

stra cji Ma riu sza Błasz cza ka. – Waż ne jest my -
śle nie per spek ty wicz ne, do strze ga nie zja wisk
nie bez piecz nych i re ago wa nie z wy prze dze -
niem, aby unik nąć za gro żeń. To wy zwa nia,

przed ja ki mi sto ją pol skie
służ by. Za rów no po li cja,
straż po żar na, jak i Straż
Gra nicz na to służ by pro fe -
sjo nal ne, któ re wie lo krot -
nie udo wod ni ły, że
po tra fią spro stać tym wy -
zwa niom i sto ją na stra ży
bez pie czeń stwa oby wa -
te li – pod kre ślił mi ni ster,
zwra ca jąc się do licz nie
zgro ma dzo nych uczest -
ni ków kon fe ren cji. 
Pre lek cje wy gło si li

przed sta wi cie le służb, or ga ni za cji wo lon ta -
riac kich – GOPR i WOPR, a tak że stra ży le śnej.

Funk cjo no wa nie kra jo we go sys te mu ra tow -
ni czo -ga śni cze go ja ko ele men tu sys te mu
bez pie czeń stwa pań stwa na przy kła dzie po -
wia tu gor lic kie go za pre zen to wał ko men dant
po wia to wy PSP w Gor li cach bryg. Krzysz tof
Gła dysz. Pod czas kon fe ren cji mi ni ster 
Ma riusz Błasz czak, ma ło pol ski ko men dant
wo je wódz ki PSP nad bryg. Sta ni sław No wak
i bryg. Krzysz tof Gła dysz prze ka za li na rę ce
na czel ni ka OSP Stróż na Mar ci na No wa ka
pro me sę na za kup sprzę tu ra tow ni cze go
do ra tow nic twa me dycz ne go. Or ga ni za to ra -
mi kon fe ren cji by li: po słan ka na Sejm RP Bar -
ba ra Bar tuś i prze wod ni czą cy Klu bu Rad nych
Pra wa i Spra wie dli wo ści Ra dy Po wia tu Gor lic -
kie go To masz Pła tek, a współ or ga ni za to ra mi:
Ko men da Po wia to wa Po li cji w Gor li cach, 
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej w Gor li cach, Kar pac ki Od dział 
Stra ży Gra nicz nej, Nad le śnic two Gor li ce, 
gor lic ki WOPR oraz Gru pa Kry nic ka GOPR.

KP PSP w Gor li cach

Pierw sze z te go cy klu ma new ry (Wa ve
2017) zor ga ni zo wa no w paź dzier ni ku

na te re nie woj. lu bu skie go, ko lej ne od bę dą
się w mar cu i kwiet niu 2018 r. na te ryto rium
Włoch i Fran cji. Or ga ni za to rem ćwi czeń jest
kon sor cjum zło żo ne z in sty tu cji ochro ny lud -
no ści Ru mu nii, Pol ski, Czech, Włoch i Fran cji. 

Do udzia łu w ćwi cze niach za pro szo ne zo -
sta ły trzy mo du ły pomp wy so kiej wy daj no ści
z Pol ski, Włoch i Ru mu nii, a tak że ze spół eks -
per tów do ana li zy ska żeń z Ho lan dii oraz mię -
dzy na ro do wa gru pa eks per tów EUCPT
wspie ra na przez li tew sko -ło tew ski mo duł
TAST. Dla mo du łu pomp wy so kiej wy daj no ści
PSP – HCP Po land (High Ca pa ci ty Pum ping
Mo du le) ćwi cze nia te sta no wi ły ostat ni etap

pro ce su cer ty fi ka cji do pu li za so bów ra tow ni -
czych Unii Eu ro pej skiej (Eu ro pe an Emer gen cy
Re spon se Ca pa ci ty). Pro ces ten po dzie lo ny
jest na trzy eta py: wi zy tę kon sul ta cyj ną, ćwi -
cze nia szta bo we (Ta ble Top Exer ci se) oraz ćwi -
cze nia te re no we (Mo du le Field Exer ci ses). 

Roz ka zem ko men dan ta głów ne go PSP
do udzia łu w cer ty fi ka cji za dys po no wa no
mo duł HCP Po land na ba zie SIS z woj. pod -
kar pac kie go. W skład mo du łu we szło
36 ra tow ni ków, 12 po jaz dów, czte ry pom py
wy so kiej wy daj no ści oraz kon te ner pomp
szla mo wych. W trak cie ćwi czeń mo duł re ali -
zo wał za ło że nia zwią za ne z usu wa niem skut -
ków po wo dzi na te re nie fik cyj ne go kra ju
Mo du li stan w re gio nie Cha cha ria, obej mu ją -

cym ob szar kra ju mo raw sko -ślą skie go ze sto -
li cą w Ostra wie. Przez pra wie czte ry dni ćwi -
czeń mo duł HCP Po land po za pro wa dze niem
dzia łań po wo dzio wych od po wia dał za ko or -
dy na cję wszyst kich mo du łów HCP w ra mach
tzw. FCC (Flood Co or di na tion Cell).

Z uwa gi na klu czo wy dla gru py pro ces cer -
ty fi ka cji re ali za cja każ de go z za ło żeń by ła ob -
ser wo wa na i oce nia na przez ze spół unij nej
cer ty fi ka cji, skła da ją cy się z eks per tów z Wę -
gier, Szwe cji, Wiel kiej Bry ta nii i Nie miec. Ostat -
nie go dnia ćwi czeń do wód cy mo du łu wraz
z ofi ce rem łącz ni ko wym spo tka li się na od pra -
wie, na któ rej cer ty fi ka to rzy za pre zen to wa li
szcze gó ło wą oce nę na szych dzia łań i prze ka -
za li nie ofi cjal ną in for ma cję, z któ rej wy ni ka, iż
mo duł pomp wy so kiej wy daj no ści PSP prze -
szedł ca ły pro ces po zy tyw nie, a więk szość
oce nia nych ele men tów re ali zo wa na by ła
na po zio mie po nad stan dar do wym w trzy -
stop nio wej ska li.

êró dło: KCKRiOL 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Lo kal nie o bez pie czeƒ stwie
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Czech Mo dex
Ko lej ne już w bie żą cym cy klu ćwi cze nia dla mo du łów ochro ny lud no ści Unii
Eu ro pej skiej od by ły się w dniach 2-5 li sto pa da na te re nie Re pu bli ki Cze skiej.
No si ły kryp to nim Czech Mo dex.
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Słu cha cze XXI tur nu su Stu dium Dzien ne -
go Aspi ran tów PSP zło ży li w Cen tral nej

Szko le Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Czę sto -
cho wie uro czy ste ślu bo wa nie. Do przy się gi

przy stą pi ło 88 słu cha czy, któ rzy po zło że niu
ślu bo wa nia zo sta li przy ję ci w po czet ka de tów
CS PSP. War to przy tym wspo mnieć, że sze re gi
na szej for ma cji za si li ło w tym ro ku łącz nie 270

no wych słu cha czy szkół
aspi ran tów PSP. Ślu bo wa -
nie by ło po prze dzo ne uro -
czy stą mszą św. na Ja snej
Gó rze, w któ rej udział wzię -
ła ka dra szko ły, ślu bu ją cy,
za pro sze ni go ście oraz ro -
dzi ny i zna jo mi słu cha czy.
W uro czy sto ści tej
uczestniczyli m.in. dy rek tor
Biu ra Szko le nia w Ko men -
dzie Głów nej PSP st. bryg.

Krzysz tof Bi skup, któ ry re pre zen to wał ko men -
dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP bryg. 
Ja cek Klesz czew ski, ko men dant miej ski PSP
w Czę sto cho wie st. bryg. Ja ro sław Pio trow ski,
ko men dant CS PSP mł. bryg. Piotr Pla cek, 
ko men dan ci po wia to wi i miej scy PSP, przed -
sta wi cie le służb mun du ro wych, władz par la -
men tar nych, ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
du cho wień stwa oraz ro dzi ny słu cha czy czę -
sto chow skiej CS PSP. Po uro czy sto ściach bło -
go sła wień stwa ka de tom udzie lił bi skup
po moc ni czy ar chi die ce zji czę sto chow skiej
ksiądz dr An drzej Przy byl ski. Na za koń cze nie
uro czy sto ści od by ła się de fi la da, w któ rej
oprócz kom pa nii szkol nych i kom pa nii ślu bu -
ją cych udział wzię ła Or kie stra Dę ta Od dzia -
łów Pre wen cji Po li cji w Ka to wi cach. 

To masz Ba nacz kow ski 
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No wi w sze re gach

Ce lem ćwi czeń by ło prak tycz ne spraw dze nie i do sko na le nie sys te mu ra tow ni cze go woj. pod la -
skie go w obszarze dzia łań ra tow ni czych w trak cie ka ta strof w ru chu lą do wym oraz kie ro wa nia

i ko or dy na cji dzia łań w za kre sie ra to wa nia ży cia i zdro wia pod czas zda rze nia z bar dzo du żą licz bą po -
szko do wa nych. Sce na riusz sy mu la cji za kła dał, że w wy ni ku nie sprzy ja ją cych wa run ków at mos fe rycz -
nych (sil na mgła, znacz nie ogra ni cza ją ca wi dzial ność) kie ru ją cy sa mo cho dem oso bo wym na dro dze
ser wi so wej w ra mach dro gi eks pre so wej S8, wjeż dża jąc do tu ne lu pod obiek tem dro go wym przej ścia
dla zwie rząt, z nie zna nych przy czyn za czął gwał tow nie ha mo wać. Ja dą ce za nim po jaz dy nie zdą ży ły
wy ha mo wać i ko lej no na jeż dża ły na sie bie, po wo du jąc ka ram bol. Łącz nie w zda rze niu udział wzię ło
sie dem sa mo cho dów oso bo wych. Po szko do wa ni zo sta li wszy scy po dró żu ją cy – 34 oso by do ro słe.

Ra tow ni cy i stra ża cy mu sie li po ra dzić so bie nie tyl ko z trud ny mi wa run ka mi te re no wy mi i ogra ni -
czo ną prze strze nią do pro wa dze nia dzia łań, ale przede wszyst kim pra wi dło wo wdro żyć pro ce du ry

zwią za ne z wy pad ka mi ma so wy mi i ko niecz no ścią
okre śla nia we wstęp nej fa zie ak cji prio ry te tów ra tow -
ni czych w od nie sie niu do po szko do wa nych. Bez po -
śred ni udział w ćwi cze niach wzię ło w su mie 67
ra tow ni ków i stra ża ków, wśród nich funk cjo na riu sze
po li cji, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go z WSPR SP
ZOZ w Łom ży, Gru pa Ra tow ni cza „Na dzie ja” oraz
przed sta wi cie le Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Aby moż li wa by ła re ali stycz na sy mu la cja
wa run ków ak cji ra tow ni czej, nie zbęd ne by ło za an ga -

żo wa nie ko lej nych 80 osób, w tym gru py po zo ran tów z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Bia łym sto ku. 
Ćwi cze nia wi zy to wał wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, po seł na Sejm RP Ja ro -

sław Zie liń ski oraz ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski.
Z oka zji ob cho dów Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści 13 li sto pa da w Ze spo le Szkół Ogól no kształ -
cą cych w Za mbro wie od by ła się uro czy stość wrę cze nia awan sów na wyż szy sto pień służ bo wy oraz
na gród ko men dan ta głów ne go PSP dla wy róż nia ją cych się stra ża ków z jed no stek PSP wo je wódz twa
pod la skie go. Wy róż nie nia i zwią za ne z tym gra tu la cje wrę czył stra ża kom wi ce mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji oraz ko men dant głów ny PSP. W su mie awan se i na gro dy otrzy ma ło
19 stra ża ków. 

Mar cin Ja now ski

Ka ram bol 2017 Zmia ny ka dro we

Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji Ma riusz Błasz czak z dniem

28 paź dzier ni ka po wo łał mł. bryg. Pa try ka
Ma ru sza ka na sta no wi sko lu bu skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go PSP. Akt po wo ła -
nia wrę czył no we mu ko men dan to wi
se kre tarz sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski
w obec no ści ko men dan ta głów ne go PSP
gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go. 

No wy ko -
men dant peł ni
służ bę w ochro -
nie prze ciw po -
ża ro wej
od 2000 r. Jest
ab sol wen tem
Szko ły Głów nej
Służ by Po żar ni -
czej. Ka rie rę
roz po czy nał
w SGSP, na stęp -
nie peł nił służ bę
w Ko men dzie Głów nej PSP, a od 2011 r.
zwią za ny jest z Ko men dą Wo je wódz ką PSP
w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Od 1 paź dzier ni -
ka 2016 r. pia sto wał sta no wi sko ko men dan -
ta miej skie go PSP w Go rzo wie Wlkp.,
w ostat nim cza sie był peł nią cym obo wiąz ki
ko men dan tem wo je wódz kim PSP w Go rzo -
wie Wlkp. Od zna czo ny brą zo wym me da lem
„Za Za słu gi dla Po żar nic twa”, brą zo wym me -
da lem „Za Dłu go let nią Służ bę”, brą zo wą od -
zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej” i Me da lem Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej. 
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Na nowo budowanym odcinku drogi ekspresowej S8 w okolicach
miejscowości Szumowo zrealizowano ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem
Karambol 2017. 
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Pra wo o ru chu dro go wym sta no wi, że
am bu lan se i sa mo cho dy stra ży po żar nej
czy po li cji, aby uzy skać sta tus po jaz du
uprzy wi le jo wa ne go w ru chu dro go wym,
mu szą mieć włą czo ny sy gnał uprzy wi le -
jo wa nia, po le ga ją cy na jed no cze snym
emi to wa niu świa tła i dźwię ku. Czy ja ko
użyt kow nik dro gi jest pan w sta nie roz -
po znać po sy gna le, ja ki po jazd uprzy wi -
le jo wa ny się zbli ża?
Te raz już wiem, że nie, choć kie dyś wy da -

wa ło mi się, że po tra fię je roz po znać. Jed nak
to, ja ki kon kret nie po jazd uprzy wi le jo wa ny
nad jeż dża, jest spra wą dru go rzęd ną. Z per spek -
ty wy bez pie czeń stwa ru chu dro go we go naj -
waż niej sze jest, aby uzu peł nia ją ce się sy gna ły
po jaz du uprzy wi le jo wa ne go już ze znacz nej
od le gło ści in for mo wa ły po zo sta łych uczest ni -
ków ru chu o ko niecz no ści ustą pie nia pierw -
szeń stwa i umoż li wie nia mu spraw ne go
prze jaz du. To oczy wi ste.

Ale za cho wa nia kie row ców już ta kie
oczy wi ste nie są. Mo że kam pa nia „Ko ry -
tarz ży cia” skło ni do pra wi dło wych za -
cho wań w ru chu dro go wym. 
Miej my na dzie ję. Trze ba jed nak przy znać,

że cza sa mi kie row cy rze czy wi ście nie sły szą
sy gna łu po jaz du uprzy wi le jo wa ne go. Swe go
cza su ana li zo wa łem wy pad ki ko mu ni ka cyj ne
z udzia łem ta kich po jaz dów i z więk szo ści
orze czeń są do wych wy ni ka ło, że gdy użyt kow -
ni cy ru chu dro go we go nie ustę po wa li na
skrzy żo wa niach pierw szeń stwa po jaz do wi
uprzy wi le jo wa ne mu, to go po pro stu nie sły -
sze li.

Od cze go za le ży sły szal ność sy gna łu
uprzy wi le jo wa nia?

Głów nie od róż ni cy po mię dzy po zio mem
ci śnie nia aku stycz ne go emi to wa ne go sy gna łu
oraz tła aku stycz ne go. Bio rąc pod uwa gę

znacz ną zmien ność wa run ków aku stycz nych
śro do wi ska miej skie go (czy li tła aku stycz ne go)
i roz wią za nia tech nicz ne sto so wa ne obec nie
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W OGNIU PYTAŃ

Stra ̋a ku,
chroƒ słuch!

O tym, jak połączyć wodę z ogniem, czyli jaki powinien być
dobrze zaprojektowany sygnał uprzywilejowania, 

oraz co zrobić, żeby strażacy dbali o swój słuch, w rozmowie 
z dr. inż. Pawłem Górskim, ekspertem ds. ochrony słuchu. 
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dr inż. Paw eł Gór ski jest spe cja li stą ds. wdro żeń w Dzia le Ba dań i Roz wo ju
oraz eks per tem ds. ochro ny słu chu fir my 3M Po land, po przed nio pra cow ni -
kiem na uko wym w Cen tral nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy – PIB



w sy gna li za to rach uprzy wi le jo wa nia, naj pew -
niej szym spo so bem jest za pew nie nie wy so-
kie go po zio mu ci śnie nia aku stycz ne go emi to -
wa ne go sy gna łu. 

Co to kon kret nie ozna cza?
W Pol sce bra ku je szcze gó ło wych wy tycz -

nych do ty czą cych wszyst kich aspek tów 
sy gna łów po jaz dów uprzy wi le jo wa nych.
W prak ty ce wy ko rzy sty wa ne są głów nie trzy
ro dza je sy gna łów, o po zio mach dźwię ku
A od 100 do 115 dB i czę sto tli wo ściach z za -
kre su 500-2000 Hz. Po wi nien róż nić się on
od wszel kich po zo sta łych sy gna łów ostrze -
gaw czych i in for ma cyj nych sto so wa nych
w ob sza rze je go od bio ru (klak so nów,
au to alar mów) oraz od ha ła su oto cze nia
przy naj mniej dwo ma z trzech cha rak te -
ry stycz nych pa ra me trów: po zio mem
dźwię ku, wid mem i prze bie giem
w funk cji cza su. Dźwię ko we sy gna ły
bez pie czeń stwa po win ny mieć cha rak -
ter pul sa cyj ny. 

My ślę, że klu czo wą kwe stią jest 
sto so wa nie ta kich roz wią zań, któ re
umoż li wia ły by sły szal ność po jaz du
uprzywi le jo wa ne go z więk szej od le gło -
ści. Zda rza się, że sy gnał sły szal ny jest
z od le gło ści 50 m, pod czas gdy dro ga
ha mo wa nia wy no si 100 m. Kry te ria mi de cy du -
ją cy mi o sły szal no ści bądź jej bra ku są więc
gło śność sy gna łu i je go czę sto tli wość. To, jak
szyb ko zmie nia się sy gnał, ma du że zna cze nie.
Do jed no staj ne go sy gna łu szyb ko się przy zwy -
cza ja my i prze sta je my re ago wać. Dla te go też
do bre za pro jek to wa nie sy gna łu jest bar dzo
waż ne.

A jest ich wie le i ma ją na wet swo je na -
zwy. 
Tak, z naj waż niej szych mo gę wy mie nić sy -

gna ły to nal ne „Le -On”, „Wilk” i „Pies”. To na -
zwy zwy cza jo we, ni gdzie nie unor mo wa ne.
Za wsze cie ka wi ło mnie, kie dy kie row cy po jaz -
dów uprzy wi le jo wa nych zmie nia ją sy gna -
ły – a zmie nia ne są ręcz nie al bo au to ma tycz nie.
Opto wał bym za tym, że by zo sta ło to zmie rzo -
ne i unor mo wa ne. Mo że war to by ło by po my -
śleć o stan da ry za cji. Dziś każ dy pro du cent ma
swój sy gnał, po dob ny do in nych, ale jed nak
róż nią cy się. Do dat ko wo w każ dym sy gna li za -
to rze są trzy sy gna ły, z któ rych two rzy się 
swo isty miks, zmie nia ny au to ma tycz nie.
Na kie row ców słu cha ją cych mu zy ki w sa mo -
cho dzie czy ha jesz cze do dat ko we nie bez pie -
czeń stwo, bo w wie le pio se nek wmik so wu je się
sy gna ły dźwię ko we, któ re mo gą uśpić czuj ność
i spra wić, że kie row ca nie usły szy ostrze gaw -
cze go sy gna łu pły ną ce go z dro gi, a nie z ra dia.
War to być te go świa do mym. 

Czy czas trwa nia sy gna łu po wi nien być
uza leż nio ny od ro dza ju i cza su trwa nia
nie bez pie czeń stwa?
Oczy wi ście, ale nie jest ła two o re gu la cje

w tej ma te rii, po nie waż bez względ ny prio ry tet
sta no wi ra to wa nie ży cia i bez pie czeń stwo,
a do pie ro po tem kom fort miesz kań ców. 

Wy da je mi się jed nak, że mo że my po ku sić
się o stwier dze nie, że po wi nien być to sy gnał
o róż nym po zio mie: tam, gdzie jest ci -
cho – cich szy, a tam, gdzie jest gło śno – gło -
śniej szy. Po wi nien po pro stu uwzględ niać
róż ni cę po mię dzy tłem aku stycz nym (czy li ha -
ła sem, któ ry jest na uli cy) i sa mym sy gna li za -

to rem. Bo tak na praw dę do brze za pro-
jek to wa ny sy gna li za tor wca le nie mu siał by być
tak gło śny w po rze noc nej.

Ro zu miem, że sy gna li za tor w spo sób au -
to ma tycz ny mo du lo wał by ska lę dźwię -
ku?
Tak. Wła śnie nad ta ki mi roz wią za nia mi

pro wa dzo ne by ły pra ce ba daw cze w Cen tral -
nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy – PIB, w któ -
rych uczest ni czy łem.

Sko ro mo wa o ochro nie pra cy, to przyj -
rzyj my się te raz dru giej stro nie me da lu,
mia no wi cie kom for to wi pra cy za ło gi 
po jaz du uprzy wi le jo wa ne go, a w szcze -
gól no ści je go kie row cy. Z ja kim ha ła sem
ma my do czy nie nia?
By wa bar dzo róż nie. Na sze ba da nia wska -

zy wa ły jed nak, że włą cze nie sy gna li za cji
uprzy wile jo wa nia po wo du je wzrost rów no -
waż ne go po zio mu dźwię ku A o oko ło 25 dB
w oko li cach gło wy kie row cy. Choć obec nie
nie ma w Pol sce spe cjal nych prze pi sów re gu -
lu ją cych war to ści do pusz czal nych po zio mów
ha ła su we wnątrz po jaz du uprzy wi le jo wa ne go,
to ze wzglę du na szcze gól ny cha rak ter pra cy
je go kie row cy moż na roz wa żyć wy ma ga nia
nor my PN-N -01307:1994. Okre śla ona do -
pusz czal ne war to ści ha ła su w śro do wi sku pra -
cy ze wzglę du na moż li wość re ali za cji przez
pra cow ni ka je go pod sta wo wych za dań, tj. war -

to ści sta no wią ce kry te rium uciąż li wo ści ha ła -
su. Moż na za ło żyć, że sta no wi sko pra cy kie -
row cy po jaz du uprzy wi le jo wa ne go wy ma ga
wy ko ny wa nia prac pre cy zyj nych (kie ro wa nie
po jaz dem) zwią za nych z du żą od powie dzial -
no ścią i przy jąć ja ko war tość do pusz czal ną
65 dB.

Ale prze cież w prak ty ce za ło ga jest na ra -
żo na na du żo więk szy ha łas.
Mo że my przy jąć, że war to ścią gra nicz ną,

po prze kro cze niu któ rej ha łas za czy na być
szko dli wy, jest 85 dB. Jest to war tość eks po zy -
cyj na i uśred nia na do ca łe go dnia pra cy. Te
war to ści prze kra cza ne są nie zwy kle rzad ko.

W przy pad ku stra ża ków jed ynie pod czas
sy tu acji nad zwy czaj nych, gdy ze spo ły
ra tow ni cze mu szą wie lo krot nie wy jeż -
dżać do ak cji. Zresz tą, bio rąc pod uwa -
gę gło śność sy gna li za to rów uprzy -
wi le jo wa nia np. w Sta nach Zjed no czo -
nych, trze ba przy znać, że są to jesz cze
wyż sze pa ra me try.
Czy w związ ku z tym re ko men do wał -
by pan, że by sy gna li za to ry prze nieść
ni żej, z bel ki sy gna li za cyj nej umiesz -
czo nej na da chu po jaz du do ko mo ry
sil ni ka lub za pas przed ni sa mo cho du?

Nie, to był by bar dzo zły po mysł.
Rze czy wi ście to roz wią za nie umoż li wia ob ni -
że nie po zio mu dźwię ku A o oko ło 10 dB we -
wnątrz po jaz du uprzy wi le jo wa ne go, ale
jed no cze śnie istot nie po gar sza sły szal ność sy -
gna łu uprzy wi le jo wa nia przez po zo sta łych
uczest ni ków ru chu dro go we go. 

W In sty tu cie prze pro wa dza li śmy ba da nia
sy mu la cyj ne. W przy pad ku am bu lan sów zmia -
na lo ka li za cji dźwię ko we go sy gna li za to ra
uprzy wi le jo wa nia (z da chu po jaz du do ko mo -
ry sil ni ka) ozna cza ła ob ni że nie je go usy tu -
owa nia o oko ło 2 m. W wa run kach ru chu dro -
go we go o znacz nym na tę że niu sy gnał uprzy -
wi le jo wa nia jest zwy kle „ekra no wa ny aku-
stycz nie” przez in nych uczest ni ków ru chu dro -
go we go, tzn. po jaz dy znaj du ją ce się w po bli żu
sta no wią ekra ny aku stycz ne od bi ja ją ce lub po -
chła nia ją ce ener gię aku stycz ną emi to wa ne go
sy gna łu. Im ni żej umiesz czo ny jest sy gna li za -
tor, tym bar dziej sy gnał od nie go jest ekra no -
wa ny przez po zo sta łe po jaz dy, co zmniej sza
je go sły szal ność. Dla te go też w tej kwe stii nie
ma żad nych złu dzeń, dźwię ko wy sy gna li za tor
po wi nien być umiesz czo ny w moż li wie naj -
wyż szym miej scu po jaz du, czy li na je go da chu,
w bel ce sy gna li za cyj nej.

Czy są jesz cze ja kieś in ne moż li wo ści?
Do brym po my słem, szcze gól nie w du żych

sa mo cho dach stra żac kich, by ło by zwięk sze nie
izo la cyj no ści sa me go po jaz du. Dru ga moż li -
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MyÊl´, ˝e w przypadku stra˝aków
najprostsze i najtaƒsze byłoby u˝ywanie

ochronników słuchu. Takie rozwiàzania ju˝
od wielu lat z powodzeniem stosowane sà

w wojsku w pojazdach bojowych, w których
załoga mo˝e swobodnie komunikowaç si´

(wchodzàc, zakłada ochronniki słuchu
i wpina si´ do specjalnej centralki). 



wość to za sto so wa nie bar dziej za awan so wa ne -
go roz wią za nia, w któ rym kie row ca za kła da
słu chaw ki, a spe cjal ny sys tem re du ku je w nich
tyl ko i wy łącz nie sy gnał sy gna li za to ra.

Opra co wa nie po le ga na re duk cji ha ła su sy -
gna li za to ra po przez emi sję spe cjal nie zmo dy -
fi ko wa ne go dźwię ku. Po zsu mo wa niu się
dźwię ku sy gna li za to ra i te go do dat ko we go
dźwięk wy tłu mia się. W ra mach prac, któ re
pro wa dzi łem w CIOP-PIB, ta kie roz wią za nie
po wsta ło i zo sta ło opa ten to wa ne, a dal sze pra -
ce są w to ku. Przy znam, że za in te re so wa nie
roz wią za niem by ło spo re. Zo ba czy my, co po -
ka że przy szłość. 

Na ra zie są to jed nak roz wią za -
nia, któ rych stra ża cy nie mo gą
za sto so wać w prak ty ce. 
My ślę, że w przy pad ku stra ża ków

naj prost sze i naj tań sze by ło by uży wa -
nie ochron ni ków słu chu. Ta kie roz wią -
za nia już od wie lu lat z po wo dze niem
sto so wa ne są w woj sku w pojazdach
bo jo wych, w któ rych za ło ga mo że
swo bod nie ko mu ni ko wać się (wcho -
dząc, za kła da ochron ni ki słu chu i wpi -
na się do spe cjal nej cen tral ki). Ale i to
nie jest zu peł nie kla row na sy tu acja, bo
pol skie re gu la cje za bra nia ją uży wa nia
przez kie row cę pod czas jaz dy ochron -
ni ków słu chu. Nie ma jed nak żad nych
prze ciw wska zań, że by uży wa ła ich
resz ta za ło gi. 

Czy li na po lu ochro ny słu chu jesz cze 
dłu ga dro ga przed na mi?
Nie ste ty tak, ale trze ba od cze goś za cząć,

pró bo wać na wszel kie spo so by za in te re so wać
te ma tem. Zno we li zo wa nie prze pi sów przy do -
brej wo li de cy den tów nie po win no sta no wić
pro ble mu. W CIOP-PIB pro wa dzo no ba da nia,
któ re wy raź nie wska zy wa ły, że jed nym z głów -
nych czyn ni ków po wo du ją cych wy czer pa nie
psy chicz ne ra tow ni ków me dycz nych w trak cie
pra cy jest ha łas od dźwię ko we go sy gna li za to -
ra uprzy wi le jo wa nia. Ka ret ki ma ją du żo wy-
jaz dów, ale sto sun ko wo krót kich, bo są
zre jo ni zo wa ne – choć oczy wi ście zda rza ją się
też dłuż sze. W przy pad ku stra ży po żar nej w sy -
tu acjach kry tycz nych, ja kie mia ły miej sce
ostat ni mi cza sy (wi chu ry, or kan etc.), straż jeź -
dzi ła od jed ne go zda rze nia do dru gie go i wte -
dy stra ża cy by li na ra że ni zde cy do wa nie
bar dziej na ha łas i je go ne ga tyw ny wpływ. Ale
w pra cy stra ża ków są jesz cze in ne za da nia,
przy któ rych po win no się uży wać ochron ni ków
słu chu, np. pod czas dłu go trwa łej pra cy sprzę tu
sil ni ko we go, któ re go gło śność prze wyż sza na -
wet 100 dB. My ślę, że w du żym stop niu jest to
de cy zja sa mych za in te re so wa nych. W ta kich

mę skich za wo dach po ku tu ją ste reo ty py, ale
bio rąc pod uwa gę, ja kie zmia ny w tym za kre -
sie za cho dzą w in nej for ma cji mun du ro -
wej – woj sku, wi dać szan sę na zmia nę.
Ame ry kań scy żoł nie rze nie ma ją żad ne go pro -
ble mu z uży wa niem ochron ni ków słu chu i nie
tra cą przez to na mę sko ści. My ślę, że war to by -
ło by kie dyś zro bić dla for ma cji szko le nia z za -
gad nień ochro ny słu chu i mo że to przy nio sło by
efekt. 

Być mo że fakt, że w zde cy do wa nej więk -
szo ści przy pad ków słu chu nie tra ci się
„od ra zu”, usy pia czuj ność?

Z pew no ścią ma to zna cze nie. Fak ty są jed -
nak ta kie, że już w wie ku 20 lat za czy na się
zmniej szać wraż li wość słu chu na wy so kie czę -
sto tli wo ści, co ozna cza stop nio we stę pie nie słu -
chu. Dźwię ki o po zio mie po wy żej 90 de cy be li
osła bia ją słuch i po wo du ją je go ubyt ki, a po -
wy żej 120 gro żą je go me cha nicz nym uszko -
dze niem. Próg bó lu ludz kie go ucha wy no si 140
de cy be li. Wzrost po zio mu dźwię ku tyl ko o trzy
de cy be le od bie ra ny jest przez nas ja ko dwu -
krot ne zwięk sze nie gło śno ści dźwię ku. Po ziom
dźwię ku zwy kłej roz mo wy to oko ło 60 de cy -
be li, pra cu ją ca ko siar ka spa li no wa to już 90 de -
cy be li, a star tu ją cy sa mo lot po nad 130
de cy be li. W du żych mia stach w cią gu dnia ha -
łas utrzy mu je się na po zio mie 70-80 de cy be li. 

Na ko niec za py tam jesz cze, jak wy glą da -
ją stan dar dy do ty czą ce sy gna li za to rów
w in nych kra jach eu ro pej skich?
Nie są to kwe stie ła twe do re gu la cji. Więk -

szość kra jów w ob sza rze szcze gól nych wy tycz -
nych od no szą cych się do sy gna li za to rów
uprzy wi le jo wa nia ogra ni czy ła się do usta le nia
war to ści mi ni mal nych. Okre śle nie war to ści
mak sy mal nych ha ła su oczy wi ście ozna cza, że
pra cow ni cy bę dą mie li do dat ko wy ar gu ment
za po pra wą wa run ków pra cy. Ale że roz wią za -

nia zwięk sza ją ce kom fort pra cy pra cow ni ków
wią żą się z do dat ko wy mi kosz ta mi, po zwo li ły
so bie na nie tyl ko nie licz ne, bo ga te kra je, jak
Niem cy i Szwaj ca ria.

Mu si my tu jed nak za zna czyć, że czym in -
nym jest po nadnor ma tyw ny ha łas od nie sio ny
do ca łe go dnia pra cy (gdzie po ziom ha ła su się
uśred nia), a czym in nym ha łas, któ ry roz pra sza
kie row cę po jaz du uprzy wi le jo wa ne go w trak -
cie jaz dy. Nie ste ty bra ku je pre cy zyj nych ure -
gu lo wań, czy moż na trak to wać kie row cę ja ko
oso bę pra cu ją cą na sta no wi sku wy ma ga ją cym
szcze gól ne go sku pie nia uwa gi. Wy da je się, że

tak, ale nie jest to wy móg pra wa. Gdy -
by tak by ło, po ziom ha ła su w ka bi nie
po jaz du uprzy wi le jo wa nia mu siał by
być du żo niż szy, a to wią za ło by się
z do dat ko wy mi kosz ta mi. Dla te go też
re al nie pa trząc, nie spo dzie wał bym się
zmian w tym za kre sie z dnia na dzień. 

To co pan pro po nu je na te raz?
Edu ko wać i wdra żać tań sze, a też

sku tecz ne roz wią za nia w dzie dzi nie in -
dy wi du al nej ochro ny słu chu. Mam tu
na my śli głów nie sto so wa nie ochron -
ni ków słu chu, na wet z opcją ko mu ni -
ka cji (o ile w przy pad ku kie row cy jest
to spra wa pó ki co kon tro wer syj na,
o ty le w przy pad ku resz ty za ło gi nie
ma żad nych prze ciw wska zań). Trze ba
jed nak przy znać, że ochro na słu chu

w Pol sce ku le je od lat. Plu sem mo że być ini -
cja ty wa Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ra pod nio sła
ran gę ochro ny słu chu, prze no sząc ochron ni ki
słu chu z dru giej ka te go rii środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej do ka te go rii trze ciej, czy li naj wyż -
szej. Za li cza my do niej środ ki chro nią ce
przed za gro że nia mi mo gą cy mi po wo do wać
trwa łą utra tę zdro wia lub ży cia (np. upa dek
z wy so ko ści, po ra że nie prą dem etc.). 

Wi dzę rów nież du że po le do dzia ła nia w ob -
sza rze pro jek to wa nia po jaz dów po żar ni czych.
Gdy by w spe cy fi ka cjach za mó wień pu blicz -
nych po ja wia ły się do dat ko we wy mo gi słu żą -
ce ob ni że niu po zio mu ha ła su po wo do wa ne go
sy gna łem sy gna li za to ra, to in ży nie ro wie by to
za pro jek to wa li i wpro wa dzi li do pro duk cji.
Bio rąc pod uwa gę koszt sa mo cho dów po żar ni -
czych i ich wie lo let nie eks plo ato wa nie, war to
by ło by nie znacz nie wię cej w nie za in we sto -
wać. Nie bez po wo du ty le mó wi się o in no wa -
cyj no ści. Straż po żar na też po trze bu je swo ich
pre kur so rów i z ca łą pew no ścią za słu gu je
na roz wią za nia naj wyż szej kla sy. A na ochro -
nie zdro wia stra ża ków na pew no nie war to
oszczę dzać. 

roz ma wia ła 
Ka ta rzy na Za mo row ska
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W OGNIU PYTAŃ

Widz´ równie˝ du˝e pole działania w obszarze
projektowania pojazdów po˝arniczych. Gdyby

w specyfikacjach zamówieƒ publicznych
pojawiały si´ dodatkowe wymogi słu˝àce

obni˝eniu poziomu hałasu powodowanego
sygnałem sygnalizatora, to in˝ynierowie by to

zaprojektowali i wprowadzili do produkcji.
Bioràc pod uwag´ koszt samochodów

po˝arniczych i ich wieloletnie eksploatowanie,
warto byłoby nieznacznie wi´cej w nie

zainwestowaç.  



Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie 	
Komfortowe 	 Bezpieczne



i mo że dzia ła nia ra tow ni czo -ga -
śni cze trwa ły po nad 37 godz.
i moż na je bez wąt pli wo ści uznać

za trud ne, ich klu czo wa część prze bie gła
bar dzo spraw nie i szyb ko. Po żar bo wiem
uda ło się zlo ka li zo wać po pół to rej go dzi ny.

Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro wa nia 
KP PSP w Kłodz ku wpły nę ło o 6.44. Dzwo -
nią ca ko bie ta po da ła do kład ny ad res: 
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

AR KA DIUSZ KOT

W małym kłodzkim uzdrowisku 21 września tego
roku doszło do pożaru, o którym głośno było

w całym kraju. W starej zabudowie Lądka-Zdroju
paliły się jednocześnie trzy kamienice. 
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Ko ściel na 4 oraz za kres po ża ru: „na gó rze ca ła
cha łu pa za pa lo na (…), ży wy ogień”. Nie wie -
dzia ła, czy w ob ję tym po ża rem bu dyn ku ktoś
prze by wa. W pierw szym rzu cie dy żur ny PA
w JRG By strzy ca Kłodz ka za dys po no wał:
pierw szy wy jazd (GBA2.5/20) i SHD 25 ze
swo jej jed nost ki, a tak że po jaz dy ra tow ni czo -
-ga śni cze – śred ni i cięż ki z OSP KSRG Lą dek -
-Zdrój. W ko lej nej mi nu cie za alar mo wa ne
zo sta ły trzy ko lej ne jed nost ki OSP z gmi ny 
Lą dek -Zdrój. 

By ło ci´˝ ko
Pierw sze przy by ły na miej sce zda rze nia za -

stę py z miej sco wej OSP, od le głej o oko -
ło 300 m. By ło to po 7 min od za dys po no wa nia.
Stra ża cy za sta li po żar bu dyn ku wie lo ro dzin ne -
go trzy kon dy gna cyj ne go w za bu do wie zwar tej,
o kon struk cji mu ro wa no -drew nia nej. Pa li ło się
pod da sze, w tym lo kal miesz kal ny, a tak że
część stry cho wa. Pło mie nie wy do sta wa ły się
na ze wnątrz obiek tu. Pa no wa ło du że za dy mie -
nie. Z da chów są sia du ją cych bu dyn ków wy do -
by wał się dym. Lo ka to rzy wszyst kich trzech
ka mie nic ewa ku owa li się sa mo dziel nie jesz cze
przed przy by ciem służb, z wy jąt kiem jed nej
z lo ka to rek bu dyn ku nr 2, któ rą w sta nie bez
za gro że nia zdro wia i ży cia wy pro wa dzi li ra -
tow ni cy. Do wo dzą cy z OSP Lą dek -Zdrój za -
de cy do wał o wpro wa dze niu dwóch li nii
ga śni czych w na tar ciu po klat ce scho do wej
do bu dyn ku, w któ rym po wstał po żar. Pierw -
szy za stęp PSP po prze by ciu 23 km do tarł
na miej sce o 7.05, a kwa drans po 7.00 by ło tam
już łącz nie pięć GBA, je den GCBA i SHD 25
oraz 33 ra tow ni ków. Ener gia elek trycz na zo sta -
ła odłą czo na zdal nie przed przy by ciem PSP,
gaz kil ka mi nut póź niej przez przy by łych mon -
te rów sie ci ga zo wych. Za raz po roz po zna niu
KDR z PSP po pro sił o za dys po no wa nie do dat -
ko wych sił i środ ków. Trud no stwier dzić jed -
no znacz nie, czy do prze do sta nia się po ża ru
na są sied nie bu dyn ki do szło już w cza sie dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych, czy krót ko przed
ich roz po czę ciem. Tak rów no mier ne mu roz -
prze strze nia niu się ognia – za rów no w cza sie,
jak i w prze strze ni – sprzy ja ła cia sna za bu do -
wa z nie zbyt gru by mi mu ra mi oraz po szy cie
da cho we w bu dyn ku, w któ rym roz po czął się
po żar. Bla cha nie prze pa li ła się, tyl ko spo wo -
do wa ła ku mu la cję cie pła, któ re roz cho dzi ło się
na za sa dzie ra dia cji, po wo du jąc za pa le nie
drew nia nych ele men tów stry chów w do mach
po obu stro nach. We wszyst kich trzech bu dyn -
kach na gór nych kon dy gna cjach pa no wa ło bar -
dzo du że za dy mie nie. 

Wraz z roz wo jem po ża ru w bu dyn ku nr 4
wy stą pi ło du że za gro że nie dla pra cu ją cych tam

rot, spo wo do wa ne prze pa le niem się kon struk -
cji drew nia nej więź by da cho wej i spa da niem
jej ele men tów w świe tle bu dyn ku. Dla te go
KDR pod jął de cy zję o wy co fa niu ra tow ni ków
ze środ ka. Dal sze czyn no ści ga śni cze pro wa -
dzo ne by ły z SHD 25 i bez po śred nio z ul. Ko -
ściel nej – na dach i do wnę trza przez wy bi te
okna. Po nad to wpro wa dzo no w na tar ciu po jed -
nej li nii ga śni czej do wnę trza bu dyn ków nr 2
i 6. Do tar cie do źró deł ognia na stry chach tych
bu dyn ków utrud nia ły licz ne ma łe po miesz cze -
nia, po za my ka ne i za gra co ne. Po wy stą pie niu
roz go rze nia z da chów obu bu dyn ków za czę ły
la wi no wo spa dać roz grza ne da chów ki. Na sku -
tek te go ucier pia ły li nie wę żo we i po jaz dy znaj -
du ją ce się przy ul. Ko ściel nej, przede
wszyst kim SHD 25 z JRG PSP w By strzy cy
Kłodz kiej, w któ rym spa da ją ce da chów ki prze -
bi ły dach ka bi ny i spo wo do wa ły wie le drob -
niej szych znisz czeń. Mi mo to po jazd po zo stał
zdat ny do udzia łu w ak cji. Dla za cho wa nia cią -
gło ści po da wa nia środ ka ga śni cze go zbu do wa -
no trzy punk ty czer pa nia wo dy na ba zie
mo to pomp pły wa ją cych na rze ce Bia ła Lą dec -
ka (oko ło 30 m od miej sca po ża ru) oraz dwa
punk ty na ba zie hy dran tów ze wnętrz nych (od -
da lo ne o 30 i 60 m). Aby móc efek tyw nie ko -
rzy stać z hy dran tów, po pro szo no o zwięk sze nie
ci śnie nia w sie ci wo do cią go wej.

Po ̋ar zlo ka li zo wa ny
O 8.11 na miej scu znaj do wa ło się już osiem

GBA, czte ry GCBA, trzy SHD 25, je den SD 30,
a tak że po jaz dy ope ra cyj ne i oko ło 70 ra tow ni -
ków. By ły to już si ły i środ ki tak że spo za po -
wia tu kłodz kie go. Sys te ma tycz nie dys po -
no wa no ko lej ne za stę py. Wo bec ko niecz no ści
bez u stan nej pra cy w sprzę cie OUO sa mo cho -
da mi ope ra cyj ny mi do wo żo no na peł nio ne bu tle
po wietrz ne z JRG Kłodz ko i No wa Ru da,
a z JRG 8 Wro cław za dys po no wa no SLPGaz.
Głów ny cię żar dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
spo czy wał na pod no śni kach ko szo wych i au to -
dra bi nie, z któ rych jed no cze śnie po da wa no wo -
dę i pro wa dzo no pra ce roz biór ko we pod-
ręcz nym sprzę tem bu rzą cym. W ich na stęp stwie
po żar uda ło się zlo ka li zo wać o 8.22. Umoż li wi -
ło to roz po czę cie czyn no ści do ga sza nia, roz -
biór ki i ewa ku acji mie nia z lo ka li miesz kal nych
oraz usłu go wych, któ re by ły za gro żo ne już nie
ty le przez ogień czy za wa le nie, co przez za la -
nie wo dą z li nii ga śni czych. Dzia ła nia ga śni cze
by ły pro wa dzo ne na ba zie dzie wię ciu prą dów
w na tar ciu. Sa mo zlo kali zo wa nie po ża ru w od -
nie sie niu do sto sun ko wo du żej po wierzch ni za -
ję tej ogniem (620 m kw.) w tak krót kim cza sie
na le ży uznać za suk ces. By ło jed nak ja sne, że
ko niec dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych jest od -

le gły. Wszyst kie bu dyn ki w czę ściach stro po -
wych by ły bo wiem ocie plo ne tro ci na mi, któ re
zna czą co wy dłu ży ły czas do ga sza nia oraz ob -
ni ża ły kom fort pra cy ra tow ni ków po przez po -
wo do wa nie du że go za dy mie nia. 

˚mud ne za koƒ cze nie
W ob li czu dłu go trwa łych dzia łań ra tow ni -

czo -ga śni czych oraz roz mia ru za dys po no wa -
nych na miej sce sił i środ ków, oko ło 8.30
w na mio cie pneu ma tycz nym roz sta wio -
nym 80 m od miej sca po ża ru zor ga ni zo wa no
sztab, a póź niej rów nież punkt wy da wa nia po -
sił ków i na po jów. Ewa ku owa ni lo ka to rzy by li
kie ro wa ni suk ce syw nie do lo ka li za stęp czych,
za bez pie czo nych przez sa mo rząd gmin ny
w obiek tach noc le go wych, któ rych w tej tu ry -
stycz nej miej sco wo ści jest pod do stat kiem.
O 9.57 na miej sce przy był wspo mnia ny
SLPGaz. Łącz nie na miej scu pra co wa ły wte dy
GBA, GCBA, SHD i SD w licz bie 17 po jaz -
dów i oko ło 80 ra tow ni ków. Klu czo wym 
wy zwa niem na tym eta pie dzia łań by ło za pew -
nie nie spraw nej or ga ni za cji mo no ton nej, dłu -
go trwa łej pra cy ra tow ni ków, tak by nie
prze szka dza li so bie na wza jem. Pra ce roz biór -
ko we pro wa dzo no jed no cze śnie w kil ku punk -
tach bu dyn ków. Wy zna czo no dwa punk ty
zrzu to we od stro ny po dwó rza. Eki py pra cu ją -
ce w stre fie po ża ru pro wa dzi ły dzia ła nia w sys -
te mie bry ga do wym. Cał ko wi ta li kwi da cja
za rze wi ognia na stą pi ła wcze snym po po łu -
dniem. Pra ce roz biór ko we trwa ły do za pad nię -
cia zmro ku. W mię dzy cza sie sys te ma tycz nie
wy co fy wa no nie po trzeb ne si ły i środ ki. Na noc
usta no wio no do zór, któ ry pro wa dził za stęp
OSP Lą dek -Zdrój. Pra ce roz biór ko we wzno -
wio no oko ło 10.00 na stęp ne go dnia, po kon sul -
ta cji z przed sta wi cie lem nad zo ru bu dow la ne go.
Na miej scu znaj do wa ły się SHD 25 z JRG
w By strzy cy Kłodz kiej (wy po ży czo ny z JRG
w Kłodz ku na czas na pra wy uszko dzo ne go po -
jaz du) i GBA z OSP Lą dek -Zdrój. Oso bo -
wo – sied miu ra tow ni ków. Dzia ła nia stra ży
po żar nej za koń czy ły się 22 wrze śnia o 19.58.
Trwa ły za tem 37 godz. i 26 min. 

My ga si li Êmy, oni po ma ga li
Spa le niu ule gło cał ko wi cie jed no miesz ka -

nie w bu dyn ku nr 4, czę ścio wo jed no miesz ka -
nie w bu dyn ku nr 6, a tak że cał ko wi cie więź ba
da cho wa i po miesz cze nia stry cho we we
wszyst kich trzech bu dyn kach. Obok strat wy -
rzą dzo nych bez po śred nio przez ogień na le ży
wziąć pod uwa gę te spo wo do wa ne za la niem.
Stra ty sza cu je się na kwo tę 0,5 mln zł. Za przy -
czy nę po ża ru przy ję to nie umyśl ne za pró sze nie
ognia przez jed ne go z lo ka to rów bu dyn ku nr 4.
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W mo men cie roz wo ju ży wio łu miesz ka nie,
w któ rym do szło do po ża ru, by ło pu ste. 

Do uga sze nia zu ży to łącz nie oko ło 75 tys. l
wo dy. W dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych
wzię ło udział 29 po jaz dów oraz 88 ra tow ni -
ków. Naj dal sza jed nost ka, z której za dys po no -
wa no si ły i środ ki, jest od le gła o 106 km
od miej sca po ża ru. Oprócz jed no stek ochro ny
prze ciwpo ża ro wej w dzia ła nia zwią za ne z po -
ża rem za an ga żo wa ne by ło po go to wie ra tun ko -
we, ener ge tycz ne i ga zo we, po li cja, straż
miej ska, pra cow ni cy wy dzia łu za rzą dza nia kry -
zy so we go z Urzę du Gmi ny i nad zo ru bu do-
w la ne go. Ze spół ra tow nic twa me dycz ne go za -
bez pie czał dzia ła nia stra ży po żar nej od pierw -
szych mi nut ich pro wa dze nia do po łu dnia.
Bar dzo mi ła dla ra tow ni ków by ła po sta wa za -
rzą du Uzdro wi ska Lą dek -Dłu go po le SA, któ re
zor ga ni zo wa ło dla nich ca te ring. Wie le osób
pry wat nych przy łą czy ło się do po mo cy
w trans por cie mie nia po go rzel ców w bez piecz -
ne miej sce. God ne po chwa ły jest tak że za cho -
wa nie po szko do wa nych, któ rzy w nie wąt pli wie
ner wo wej dla nich sy tu acji wy ka za li się opa no -
wa niem i wza jem nym zro zu mie niem. Mia ło to
istot ny wpływ na efek tyw ną ewa ku ację oca la -
łe go mie nia, a tak że po zwo li ło unik nąć sy tu acji
nie bez piecz nych. 

Z punk tu wi dze nia KDR trud ność ga sze nia
po ża rów ta kich jak ten lą dec ki po le ga na tym,
że w pierw szej fa zie dzia łań trze ba zmie rzyć się
z szyb ko roz prze strze nia ją cym się ogniem
na ob sza rze wy ma ga ją cym jed no cze snej pra cy
kil ku do wód ców od cin ków bo jo wych w mo -
men cie, gdy wy stę pu je de fi cyt osób funk cyj -
nych. W prak ty ce pro win cjo nal nej JRG, gdzie
na zmia nie służ bo wej jest sze ściu ra tow ni ków,
z któ rych je den po zo sta je na PA (ta ka sy tu acja
ma miej sce w JRG w By strzy cy Kłodz kiej),
przez oko ło pół go dzi ny do wód ca zmia ny mu -
si upo rać się z peł nie niem wie lu funk cji, któ re
teo re tycz nie na le ża ło by po wie rzyć dwóm,
trzem wy kwa li fi ko wa nym oso bom. A wszyst ko
to w cza sie, gdy po żar nie jest jesz cze zlo ka li -
zo wa ny i pod pre sją gro ma dzą cych się ga piów,
ko men tu ją cych ak cję nie kie dy w zło śli wy spo -
sób, bez cze go nie oby ło się nie ste ty tak że
w Ląd ku. Zu peł nie in ną trud no ścią jest mo no -
to nia i dłu go trwa łość dzia łań roz biór ko wych,
gdzie ma miej sce głów nie zmę cze nie fi zycz ne.
Trud ność pierw szej fa zy dzia łań to tym cza sem
zmę cze nie fi zycz ne, jak i ol brzy mi stres. 

mł. asp. Ar ka diusz Kot jest p.o. do wód cà
zmia ny w JRG PSP w By strzy cy Kłodz kiej, 
st. spe cja li stà ds. BHP w KP PSP w Kłodz -

ku, pod czas dzia łaƒ ra tow ni czo -ga Êni czych
w Làd ku -Zdro ju był jed nym z KDR 
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zia ła nia ra tow ni cze pod czas wy pad -
ków w ko mu ni ka cji dro go wej z jed -
nej stro ny po dej mo wa ne są nie mal że

re gu lar nie w ska li ca łe go kra ju, z dru giej – ca ły
czas sta no wią ogrom ne wy zwa nie dla służb ra -
tow ni czych. Dzie je się tak dla te go, że cha rak te -
ry zu ją się wy so kim stop niem trud no ści oraz
wy ma ga ją wie dzy i umie jęt no ści z kil ku cał ko -
wi cie nie po wią za nych ze so bą dzie dzin. Waż ną
ro lę od gry wa ją co raz bar dziej za awan so wa ne
roz wią za nia tech nicz ne sto so wa ne w po jaz -
dach – za rów no ty po wo kon struk cyj ne, jak i do -
ty czą ce sys te mów bez pie czeń stwa bier ne go
i czyn ne go.

Wła śnie dla te go w KP PSP we Wscho wie
zor ga ni zo wa no warsz ta ty prak tycz ne z za kre su
do sko na le nia or ga ni za cji ak cji ra tow ni czych
pod czas zda rzeń w ko mu ni ka cji dro go wej.
Warsz ta ty te ma tycz nie ob ję ły zda rze nia z udzia -
łem sa mo cho dów oso bo wych, któ re w prak ty ce
są naj częst sze. Dzię ki te mu, że wzię li w nich
udział stra ża cy z czę ści ko mend z po wia tów gra -
ni czą cych z KP PSP we Wscho wie, da ły one
moż li wość wy mia ny do świad czeń w gru pie lu -
dzi, któ rzy naj praw do po dob niej w przy szło ści
bę dą współ dzia ła li pod czas rze czy wi stych 
zda rzeń. W warsz ta tach wzię li udział stra ża cy
z KP PSP we Wscho wie (or ga ni za to r warsz ta -
tów), KP PSP w Gó rze oraz z KP PSP w Wol-
sz ty nie. War to pod kre ślić, że wszyst kie te
ko men dy eta to wo za sze re go wa ne są na po dob -
nym po zio mie, a stan licz bo wy stra ża ków peł -
nią cych służ bę w po dzia le bo jo wym jest
po dob ny. Warsz ta ty prze pro wa dzo no w cią gu
jed ne go dnia. Po dzie lo no je na dwa eta py.
Pierw sza część obej mo wa ła omó wie nie za ło żeń
tak tycz nych, in struk taż BHP, przed sta wie nie za -
ło żeń or ga ni za cyj nych warsz ta tów (w tym za sad

or ga ni za cji dzia łań, spo so bów po zo ra cji oraz za -
kre su wy ko ny wa nych czyn no ści ra tow ni czych).
Pierw szy etap za koń czył się lo so wa niem za ło -
żeń tak tycz nych sta no wią cych za da nia ope ra cyj -
ne do wy ko na nia. Dru gi etap obej mo wał
re ali za cję dzia łań oraz ich omó wie nie i sfor mu -
ło wa nie wnio sków.

Or ga ni za to rzy du żą wa gę przy ło ży li do te go,
aby za pew nić jak naj do sko nal szą po zo ra cję po -
szcze gól nych epi zo dów. W ze zło mo wa nych
wcze śniej po jaz dach umiesz czo no od po wied nio
ucha rak te ry zo wa ne ma ne ki ny, a na stęp nie de -
for mo wa no je sto sow nie do opra co wa nych za -
ło żeń. W ćwi cze niach udział wzię ły pię cio-
oso bo we za stę py – po jed nym z każ dej ko men -
dy. Po ten cjał ra tow ni czy każ de go z za stę pów był
zbli żo ny, gdyż każ da z ko mend za dys po no wa ła
do udzia łu w warsz ta tach sa mo cho dy bo jo we
w ty pie GLBARt o ana lo gicz nym za kre sie wy -
po sa że nia w ze staw hy drau licz ny ra tow nic twa
tech nicz ne go. Dzię ki te mu osią gnię to pew ną
rów no wa gę mię dzy SIS bio rą cy mi
udział w warsz ta tach a przy go to wa ny mi
za ło że nia mi tak tycz ny mi, co po zwo li ło
na do wol ność w do bo rze po szcze gól -
nych za ło żeń dla uczest ni ków. 

Warsz ta ty za kła da ły jed no cze sne
wy stą pie nie trzech róż nych zda rzeń
w ko mu ni ka cji dro go wej, wy ma ga ją -
cych dzia łań ra tow ni czych z peł nym
roz wi nię ciem sprzę tu oraz kom plek so -
we wy ko ny wa nie za dań prze wi dzia nych
w opi sy wa nych zda rze niach. Obej mo -
wa ły one do jazd na miej sce zda rze nia,
za bez pie cze nie, roz po zna nie, dzia ła nia
tech nicz ne i z za kre su ra tow nic twa me dycz ne -
go. Każ dy za stęp miał do wy ko na nia jed no 
za ło że nie tak tycz ne, a każ dy z epi zo dów nad zo -

ro wa ny był przez roz jem cę dzia łań tech nicz nych
oraz roz jem cę dzia łań z KPP. Zo sta li oni wy po -
sa że ni w kar ty oce ny, po zwa la ją ce szcze gó ło wo
oce nić wy ko ny wa ne dzia ła nia.

War to pod kre ślić, że dla urze czy wist nie nia
ćwi czeń każ de za ło że nie tak tycz ne ko or dy no -
wa ne by ło przez wy dzie lo ne za pa so we sta no wi -
sko kie ro wa nia, któ re na wzór SK KP/KM PSP
ko or dy no wa ło prze bieg dzia łań, wspo ma ga jąc
KDR w za kre sie apli ka cyj ne go dys po no wa nia
do zda rze nia do dat ko wych SIS.

Warsz ta ty prze pro wa dzo no na pla cu ma new -
ro wym KP PSP we Wscho wie, każ dy z epi zo -
dów zo stał w ca ło ści za re je stro wa ny w po sta ci
na gra nia cy fro we go, a do dat ko wo uży to dro nów
re je stru ją cych dzia ła nia ra tow ni ków z lo tu pta -
ka. Część prak tycz na za ję ła oko ło 80 min (za -
stę py zre ali zo wa ły swo je za ło że nia tak tycz ne
w po rów ny wal nym cza sie). Na le ży jed nak pod -
kre ślić, że każ dy z za stę pów musiał się zmierzyć
z cał ko wi cie od mien nym za ło że niem.

Epi zod I (KP PSP we Wscho wie): uszko -
dze nie bocz ne sa mo cho du oso bo we go na sku tek
po śli zgu i wy pad nię cia z dro gi oraz ude rze nia
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le wym bo kiem w drze wo. W po jeź dzie uwię zio -
ne zo sta ły dwie oso by do ro słe (kie row ca oraz
pa sa żer za pię ci w pa sy, kie row ca nie przy tom -
ny, 20 od de chów/min, na wrót ka pi lar ny 4 s,
otwar te zła ma nie le wej ko ści ra mie nio wej, wy -
czu wal na nie sta bil ność le we go uda, po dej rze nie
ura zu krę go słu pa; pa sa żer przy tom ny, 15 od de -
chów/min, na wrót ka pi lar ny w nor mie, ra na cię -
ta gło wy z pra wej stro ny, po dej rze nie ura zu
krę go słu pa, si nia ki na klat ce pier sio wej od pa -
sów bez pie czeń stwa).

Wy ko na nie za ło że nia tak tycz ne go:
– za bez pie cze nie miej sca zda rze nia (pa choł -

ki ostrze gaw cze, usta wie nie wo zu bo jo we go),
– sta bi li za cja po jaz du (kli ny), wy eli mi no wa -

nie za gro że nia ze stro ny po du szek po wietrz nych
(za ło że nie za bez pie cze nia na kie row ni cę),

– ewa ku acja pa sa że ra po przez otwar cie
drzwi bocz nych (KPP: ewa ku owa ny na de sce
or to pe dycz nej do punk tu me dycz ne go),

– od cię cie da chu w ce lu uzy ska nia do stę pu
do kie row cy po jaz du,

– wej ście ra tow ni ków do po jaz du, sta bi li za -
cja ręcz na po szko do wa ne go, za ło że nie mu ka -
mi zel ki ty pu KED, ewa ku acja po szko do wa ne go
z po jaz du i kom plek so wa KPP.

Zgod nie z de cy zją KDR po usta bi li zo wa niu
wra ku od cię to dach po jaz du, two rząc prze strzeń
ewa ku acyj ną. Cię cia wy ko na no jak naj ni żej każ -
de go ze słup ków, uni ka jąc w ten spo sób utrud -
nień/za gro żeń ze stro ny wy sta ją cych ostrych
kra wę dzi (po wierzch nie cię te za bez pie czo no dy -
wa ni ka mi po jaz du ze wzglę du na brak osłon
ostrych kra wę dzi w wy po sa że niu wo zu bo jo we -
go). Cie ka wym po my słem oka za ło się uży cie
ka mi zel ki ty pu KED, któ ra umoż li wi ła sta bil ną
ewa ku ację kie row cy z po jaz du.

Epi zod II (KP PSP w Wolsz tynie): uszko -
dze nie ca ło ścio we po jaz du na sku tek po śli zgu,
w wy ni ku któ re go au to da cho wa ło, po zo sta jąc
osta tecz nie w uło że niu na da chu. Uwię zio ne zo -
sta ły w nim dwie oso by (kie ru ją ca ko bie ta za -

pię ta w pa sy oraz dwu let nie dziec ko w fo te li ku:
ko bie ta nie przy tom na, 20 od de chów/min, na -
wrót ka pi lar ny w nor mie, z wi docz nych ob ra żeń
uraz mó zgo wo -czasz ko wy, krwa wie nie z uszu,
lek kie otar cia na skór ka na twa rzy, po dej rze nie
ura zu krę go słu pa, wi docz na ra na cię ta le we go
pod udzia, brak ma syw ne go krwa wie nia; dziec -
ko przy tom ne, 25 od de chów/min, na wrót ka pi -
lar ny w nor mie, brak pła czu, de li kat ne roz cię cia
na cie le od roz bi tej szy by, po dej rze nie ura zu krę -
go słu pa).

Wy ko na nie za ło że nia tak tycz ne go:
– za bez pie cze nie miej sca zda rze nia (pa choł -

ki ostrze gaw cze, usta wie nie wo zu bo jo we go),
– sta bi li za cja po jaz du (kli ny schod ko we

po bo kach wra ku, uży cie pod pór sta bi li za cyj nych
ty pu fast do sta bi li za cji tyl nej czę ści po jaz du),

– od cię cie kla py ba gaż ni ka w ce lu utwo rze -
nia prze strze ni ewa ku acyj nej,

– ewa ku acja osób po szko do wa nych (dziec -
ko ewa ku owa no w fo te li ku, w któ rym ze wzglę -
du na stan po zo sta ło do koń ca dzia łań, oso bę
do ro słą – na de sce or to pe dycz nej, po wcze śniej -
szym uwol nie niu jej z pa sów bez pie czeń stwa
i bez piecz nym prze ło że niu na de skę) oraz KPP.

Zgod nie z de cy zją KDR od cię to kla pę ba gaż -
ni ka, umoż li wia jąc szyb ki do stęp
do wnę trza po jaz du, dzię ki cze mu
spraw nie uwol nio no dziec ko bę dą ce
w fo te li ku. Atu tem za stę pu z KP PSP
Wolsz tyn by ło po sia da nie i pra wi dło -
we uży cie ze sta wu do sta bi li za cji po -
jaz dów w po sta ci pod pór ty pu fast.
Przede wszyst kim przy spie szy ło to sta -
bi li za cję po jaz du, a po nad to zmi ni ma -
li zo wa ło ilość uży te go sprzę tu,
za pew nia jąc tym sa mym ra tow ni kom
kom fort pra cy.
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Epi zod III (KP PSP w Gó rze): uszko dze -
nie bocz ne po jaz du na sku tek po śli zgu, w wy ni -
ku któ re go au to wy pa dło z dro gi, prze wra ca jąc
się na pra wy bok. Uwię zio ne zo sta ły w nim
dwie oso by (kie row ca oraz pa sa żer na przed nim
fo te lu, oby dwaj za pię ci w pa sy, kie row ca nie -
przy tom ny, bez od de chu, po zy cja po szko do wa -
ne go w sa mo cho dzie wska zu jąca na nie droż ność
dróg od de cho wych, po dej rze nie ura zu krę go słu -
pa; pa sa żer nie przy tom ny, od dech 25/min, na -
wrót ka pi lar ny 5 s, po dej rze nie ura zu krę go-
słu pa, otwar te zła ma nie pra we go oboj czy ka, nie -
sta bil na mied ni ca).

Wy ko na nie za ło że nia tak tycz ne go:
– za bez pie cze nie miej sca zda rze nia (pa choł -

ki ostrze gaw cze, usta wie nie wo zu bo jo we go),
– sta bi li za cja po jaz du (kli ny od stro ny da chu,

uży cie przę sła dra bi ny na sad ko wej oraz lin ki ra -
tow ni czej w ce lu usta bi li zo wa nia pod wo zia po -
jaz du),

– wy eli mi no wa nie za gro że nia ze stro ny po -
du szek po wietrz nych (za ło że nie za bez pie cze nia
na kie row ni cę),

– usu nię cie szyb po jaz du przed roz po czę -

ciem cię cia ele men tów kon struk cyj nych (uży cie
fo lii ty pu stretch do okle je nia szyb przed uży -
ciem wy bi ja ka, dzię ki cze mu ogra ni czo no ilość
nie kon tro lo wa nych odłam ków wpa da ją cych
do po jaz du),

– od cię cie da chu w ce lu wy ko na nia prze -
strze ni ewa ku acyj nej (ostre kra wę dzie za bez pie -
czo no osło na mi sta no wią cy mi wy po sa że nie
wo zu bo jo we go),

– ewa ku acja kie row cy, a na stęp nie pa sa że ra
oraz kom plek so wa KPP: oby dwaj zo sta li ewa -
ku owa ni od ra zu na de sce or to pe dycz nej
do punk tu me dycz ne go.

Ze wzglę du na brak spe cja li stycz -
ne go wy po sa że nia zgod nie z de cy zją
KDR uży to przę sła dra bi ny na sad ko -
wej do wy ko na nia sta bi li za cji po jaz du
od stro ny pod wo zia. Dzia ła nie to
umoż li wi ło szyb ką sta bi li za cję sa mo -
cho du (dru ga stro na usta bi li zo wa -
na kli na mi schod ko wy mi), dzię ki
cze mu na po le ce nie KDR ra tow ni cy
płyn nie usu nę li dach po jaz du, przy stę -
pu jąc do oce ny sta nu osób po szko do -
wa nych oraz do ich ewa ku acji. War to
do dać, że przed roz po czę ciem od ci na -

nia da chu zdję li szy by, uży wa jąc fo lii za bez pie -
cza ją cej ty pu stretch, co ogra ni czy ło ilość
nie kon tro lo wa nych odłam ków szkła.

Po dob nie jak pod czas rze czy wi stych ak cji,
tak i w trak cie warsz ta tów bra ki w sprzę cie ra -
tow ni cy nadrabiali do świad cze niem i kre atyw -
no ścią. Na le ży za zna czyć, że w każ dym
z epi zo dów zre ali zo wa no za da nie, ja kim by ło
uwol nie nie i ewa ku acja osób po szko do wa nych
przy jed no cze snym za pew nie niu od po wied niej
sta bi li za cji roz bi tych po jaz dów.

Warsz ta ty obej mo wa ły kom plek so we prze -
pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czych, po cząw szy
od alar mo we go do jaz du na miej sce zda rze nia,
po przez roz po zna nie ra tow ni cze, sta bi li za cję po -
jaz du, wy eli mi no wa nie za gro żeń ze stro ny sys -
te mów bez pie czeń stwa bier ne go, po ewa ku ację
po szko do wa nych i udzie le nie im kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy. Bio rąc pod uwa gę zu-
peł nie przy pad ko wy do bór epi zo dów do po -
szcze gól nych za stę pów (lo so wa nie od by ło się
bez po śred nio przed przy stą pie niem do za ło żeń),
osią gnię to zbli żo ny do wa run ków rze czy wi stych
re alizm – ele ment za sko cze nia. 

Na uwa gę za słu gu je kre atyw ne po dej ście
uczest ni ków ćwi czeń w roz wią zy wa niu na po -
tka nych pro ble mów. W każ dym z epi zo dów 
wy raź nie wi docz ne by ło za an ga żo wa nie i wza -
jem ne wspar cie ćwi czą cych, co po zwa la ło dy -
na micz nie roz wią zy wać trud no ści po ja wia ją ce
się na po szcze gól nych eta pach dzia łań.

Każ dy z za stę pów wy ko nał swo je za da nie
we dług wła sne go po my słu i za po mo cą sprzę tu,
któ rym dys po no wał. Pod czas warsz ta tów kła -
dzio no na cisk na prze strze ga nie za sad BHP, co
w przy pad ku dzia łań o po wyż szym cha rak te rze
jest tak sa mo waż ne, jak i trud ne do speł nie nia
(wy stę pu ją ca w kil ku przy pad kach ko niecz ność
zdej mo wa nia heł mów w ce lu po praw nej oce ny
sta nu oso by po szko do wa nej uwię zio nej w po -
jeź dzie). Róż no rod ność tech nik dzia łań po zwo -
li ła na po sze rze nie wie dzy ra tow ni ków w as-
pek cie wy pra co wy wa nia za mia rów tak tycz nych
pod czas dzia łań rze czy wi stych oraz – co naj -
istot niej sze – do pro wa dzi ła do prze ła ma nia
sche ma tów my ślo wych: „za wsze tak ro bi li śmy,
więc po co to zmie niać”. Po obej rze niu każ de go
ze sta no wisk ćwi czeb nych, gdzie po szcze gól ni
KDR re fe ro wa li swo je de cy zje, da ło się sły szeć:
„rze czy wi ście moż na to tak zro bić”. War to ścią
do da ną by ło uży cie róż ne go ro dza ju uspraw -
nień, jak cho ciaż by zastosowanie fo lii do okle -
ja nia szyb przed ich wy bi ciem, za sto so wa nie
dra bi ny na sad ko wej do sta bi li za cji po jaz du, pod -
pór sta bi li za cyj nych ty pu fast czy cię cie słup -
ków w jak naj niż szym punk cie. Za koń cze nie
warsz ta tów po łą czo ne zo sta ło z omó wie niem
po szcze gól nych epi zo dów, pod czas któ re go
funk cyj ni ko or dy nu ją cy dzie dzi ny ra tow nic twa
po krót ce prze ana li zo wa li pod ję te dzia ła nia.
Warsz ta ty ze wzglę du na war tość szko le nio wą
zde cy do wa nie oka za ły się wła ści wym przed się -
wzię ciem i z pew no ścią bę dą sta no wi ły po czą -
tek ca łej se rii wspól nych szko leń.

mł. bryg. Prze my sław Be rus 
jest do wód cà JRG PSP Wscho wa 

(KP PSP we Wscho wie)
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zo lo wa ny po li tycz nie, a za rzą dza ny teo kra -
tycz nie Iran to w isto cie kul tu ro wy war kocz,
da ją cy zu peł nie in ny ja ko ścio wo splot niż

w in nych kra jach is lam skich, zwłasz cza arab -
skich. Bo Iran to nie Ara bia, a Per sja – z bar dzo
sta rą kul tu rą, uni wer sal ną i świa do mą swej war -
to ści, a przy tym od por ną na wpły wy ze wnętrz -
ne. Kraj za miesz ku je oko ło 78 mln lu dzi. Sły nie
on z wy ro bów za dzi wia ją ce go kunsz tem rę ko -
dzie ła, wy ra fi no wa nej po ezji, roz wi ja nej nie -
prze rwa nie od sta ro żyt no ści oraz wy jąt ko wej
mu zy ki. I choć dzi siej sza Per sja, czy li Iran, jest
kra jem is lam skim, to na jej te ry to rium moż -
na zo ba czyć rów nież ko ścio ły i sy na go gi. Per -
sja jest oj czy zną za ra tu stria ni zmu, prą du
re li gij ne go ze schył ku sta ro żyt no ści, co za mie ra
i po wra ca, a ostat ni wpływ wy warł na eli ty kul -
tu ro we za cho du w XIX w. Mu zuł ma nie na zy wa -
ją je go wy znaw ców czci cie la mi ognia. I oto
za spra wą ognia zgi nę ło w Te he ra nie 20 stra ża -
ków. Jak to się sta ło?

Chce my mieç coÊ wiel kie go
Ostat ni szach Ira nu – Mo ham mad Re za Pah -

la wi za chły snął się ro pą naf to wą, więc ku po wał
bar dzo du żo i dro go: sa mo lo tów, śmi głow ców,
ra kiet, stat ków, nie two rząc jed nak przy tym za -

ple cza na praw czo -pro duk cyj ne go. Za pra gnął
ozdo bić Te he ran czymś in nym niż do tych czas,
a mia no wi cie no wo cze snym bu dyn kiem wy so -
kim w sty lu za chod nim. Jak moż na do my ślać się
z fo to gra fii (bo da nych ku te mu nie ma), tak że
i w tym przy pad ku wszyst ko od by ło się na za -
sa dzie ku pie nia go to we go roz wią za nia, bez
oglą da nia się na miej sco we moż li wo ści wy twór -
cze, bu dow la ne, kon ser wa cyj ne itd. Je dy ne, co
mia ło spa jać bu dy nek z oto cze niem, to ele wa cja
z rur na jed nej ze ścian czę ści wy so ko ścio wej,
przy wo dzą ca na myśl geo me trycz ne wzo ry
z per skich dy wa nów. Po mysł pla stycz nie świet -
ny, ale kło po tli wy w utrzy ma niu. Bu dy nek po -
sta wio no w la tach 1960-1962 przy po mo cy
spół ki Pla sco, na le żą cej do czło wie ka in te re su
Ha bi ba El gha nia na, któ ry był irac kim Ży dem. 

W owym cza sie am bi cją kon struk to rów by -
ło wzno sze nie wy so kich i wy so ko ścio wych kon -
struk cji jak naj mniej ma te ria ło chłon nych.
Po wsta wa ły bu dyn ki o szkie le tach: ze wnętrz -
nych w po sta ci rur sta lo wych o znacz nych prze -
kro jach, wy peł nia nych uzdat nio ną (za so lo ną ze
wzglę du na ujem ne tem pe ra tu ry) wo dą, któ ra
od bie ra jąc cie pło z kon struk cji, za bez pie cza ła
przed po ża rem; sta lo wych ażu ro wych, obu do -
wy wa nych ma te ria ła mi lek ki mi, ze szkłem ja ko

ele wa cją; żel be to wych, wy peł nia nych no wo cze -
sny mi ma te ria ła mi bu dow la ny mi o ob ni żo nej
ma sie i prze kro jach, ta ki mi jak ga zo be ton. 

Nie ste ty, na świe cie nie by ło wów czas ta kich
wy ma gań w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we -
go, jak te raz. Trwa ło jesz cze przeko na nie, wy -
nie sio ne z po ża rów naj star szych bu dyn ków
wy so kich i wy so ko ścio wych, o ich od por no ści
na dzia ła nie ognia. Wszak nie je den po żar znio -
sły z po wo dze niem, w tym kil ka ude rzeń sa mo -
lo tów, a na wet dwu sil ni ko we go bom bow ca
i po żar pa li wa lot ni cze go (Em pi re Sta te Bu il ding
w 1945 r. i 40 Wall Stre et w 1946 r.). Prze ko na -
nie to mia ło sku tek w po sta ci re du ko wa nia osłon
kon struk cji sta lo wej. W na stęp nych de ka dach
oka za ło się, że po ża ry od chu dzo nych kon struk -
cyj nie no wych wie żow ców rzad ko za gra ża ją ich
sta ty ce, zwłasz cza żel bet oka zy wał się bar dzo
od por nym ma te ria łem. Gi nę ło w nich jed nak
po kil ka na ście, kil ka dzie siąt osób – z po wo du
nie moż no ści opusz cze nia bu dyn ku lub w wy ni -
ku sko ku roz pa czy w asy ście bez rad nych stra -
ża ków. 

Tym cza sem na po cząt ku lat 60. XX wie ku
w Te he ra nie zde cy do wa no się na naj now sze
zdo by cze tech ni ki bu dow la no -użyt ko wej za rów -
no pod wzglę dem kon struk cyj nym, jak i kon cep -
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cyj nym. Bu dy nek nie miał być wy łącz nie po -
mni kiem wiel ko ści sza cha Re zy Pah la wie go,
lecz tak że da wać do chód użyt kow ni kom i za ra -
biać na sie bie. Wów czas wzno szo no na świe cie
bu dyn ki o ści śle okre ślo nym, jed no rod nym
prze zna cze niu funk cjo nal nym, któ re do pie ro
z cza sem do sto so wy wa no do in nych po trzeb:
biu ro wiec był biu row cem (naj częst sze prze zna -
cze nie dra pa czy chmur), dom han dlo wy do mem
han dlo wym (te sta wia no co naj wy żej ja ko bu -
dyn ki wy so kie, kil ku kon dy gna cyj ne), a miesz -
kal ny po zo sta wał miesz kal nym. Oka zy wa ło się
jed nak, że zgro ma dze nie w jed nym bu dyn ku
od kil ku set do kil ku ty się cy lu dzi, czy li lud no -
ści ma łe go mia sta, bez za spo ko je nia ich po trzeb
w za kre sie po sił ków i choć by czę ścio we go od -
po czyn ku, ozna cza sa me kło po ty, a zwłasz cza
tłok na dro gach ko mu ni ka cyj nych w nie któ rych
po rach. Biu row ce za czę to więc wy po sa żać w re -
stau ra cje. A obok nich na pierw szych kon dy gna -
cjach za czę ły po wsta wać skle py spo żyw cze
i odzie żo we. 

Bu dy nek Pla sco w Te he ra nie już w fa zie pro -
jek to wej wy prze dzał opi sa ne wy żej tren dy. Skła -
dał się z dwóch czę ści: czte ro kon dy gna cyj nej
ga le rii han dlo wej o za bu do wie atrial nej, dłu giej
na oko ło 60 m (wznie sio nej, jak wy ni ka z od sło -
nię te go przez ka ta stro fę prze kro ju, na bel kach
sta lo wych) oraz z przy le głe go do niej wie żow -
ca o 17 kon dy gna cjach (15 nad ziem nych, da-
ją cych wy so kość 44 m, dwie pod ziem ne)
o prze zna cze niu ogól nym: biu ro wym, re stau ra -
cyj nym ale rów nież han dlo wym. Kon struk cję
no śną opar to na czte rech żel be to wych ko lum -
nach cen tral nych i 50 ko lum nach ze wnętrz nych
(sze ro kość bu dyn ku 20-22 m). Wi zu al ną lek kość
kon struk cji pod kre ślał wspo mnia ny ażu ro wy
wy strój ze wnętrz ny, nie ma ją cy kon struk cyj nych
cech no śnych. 

Wy ko rzy sta nie obiek tu wy so ko ścio we go
do ce lów han dlo wych nio sło za so bą od po wied -
nie za pro jek to wa nie ukła du ko mu ni ka cyj ne go.
Prócz wind oso bo wych po trzeb ne by ły dźwi gi
to wa ro we. Za miast ko ry ta rzy obu do wa nych
przed po ża rem na le ża ło wy bu do wać pa sa że dla
klien tów, z ich nie od łącz nym ele men tem – wi -
try na mi w skle pach (obec nie to wa rzy szą te mu
od ręb ne dro gi ewa ku acyj ne). Okna wy sta wo we
w pa sa żach to znacz ne ilo ści prze szkleń na dro -
gach we wnętrz nych bu dyn ku, a więc za prze cze -
nie idei bez piecz nej ewa ku acji oraz moż li wość
ła twiej sze go roz wo ju po ża ru, gdyż po miesz cze -
nia z to wa ra mi są otwar te po przez wi try ny
na po sze rzo ny układ ko mu ni ka cyj ny, któ ry
w wa run kach bu dyn ku han dlo we go sta wał się
dro gą roz wo ju po ża ru. O bu dyn ku Pla sco mó -
wio no, że skle py odzie żo we cią gnę ły się w nim
przez kil ka kon dy gna cji. 

Bu dy nek otwar to z wiel ką pom pą w 1962 r.
Szach Re za Pa hla wi był dum ny, że mo że udo -
stęp nić coś ta kie go pod da nym. Po stę po wy wład -
ca śmia ło wpro wa dzał kraj w no wo cze sność.
Wie żo wiec stał się dla ca łe go na ro du sym bo lem
po stę pu i no wa tor stwa i ta kim po zo sta wał aż
po dzień ka ta stro fy. Bez kon ku ren cyj nie gó ro wał
nad oto cze niem, przez co był wi docz ny ze
wszyst kich stron ja ko punkt cen tral ny kil ku mi -
lio no we go (obec nie 10 mln) mia sta. Nie był to
je dy ny bu dy nek wy so ki Te he ra nu i nie jest naj -
wyż szy z dzi siej szych. Był jed nak pierw szy, naj -
star szy, a za tem po zo stał sym bo licz ny. 

Re wo lu cja i jej skut ki
Bu dyn kiem bez piecz nie za rzą dza ło przez

kil ka na ście lat przed się bior stwo Pla sco, czy li je -
go wy ko naw ca. W 1979 r. na sku tek re wo lu cji
is lam skiej wy gna no z Ira nu na zbyt no wo cze sne -
go sza cha, a wła dzę prze ję li du cho wi przy wód -
cy na ro du: aja tol la ho wie. Ha bi ba El gha-
nia na aresz to wa no, a na stęp nie stra co no ja ko
izra el skie go szpie ga, li kwi du jąc tym sa mym
dzia łal ność fir my Pla sco. Obiekt stał się łu pem
no wej wła dzy. W ten spo sób za rzą dza nie bu dyn -
kiem prze szło w rę ce osób ma ją cych znacz nie
mniej sze niż wy ko naw ca bu dyn ku po ję cie o je -
go kon struk cji, prze zna cze niu, ko niecz no ści
prze strze ga nia re żi mów kon ser wa cyj nych in sta -
la cji i ana li zo wa nia sta nu kon struk cji no śnej
oraz za cho wa nia za sad bez pie czeń stwa po ża ro -
we go. 

W do dat ku kraj, któ ry rzu cił otwar te wy zwa -
nie Sta nom Zjed no czo nym oraz Izra elo wi, za -
czął być izo lo wa ny po li tycz nie i eko no micz nie.
No wo cze sne irań skie my śliw ce i śmi głow ce nie
la ta ły z bra ku czę ści za mien nych i od po wied nio
wy szko lo nych pi lo tów. Iran uwi kłał się też
w krwa wą, pa to wą woj nę z Ira kiem. Ro pą naf -
to wą nie ła two by ło han dlo wać, gdyż kil ka wy -
rzut ni ra kie to wych wy star cza ło, by sku tecz nie
blo ko wać ruch tan kow ców w Za to ce Per skiej. 

W tej sy tu acji pierw szy w kra ju dra pacz
chmur po zo stał jak luk su so wy sa mo chód bez
czę ści za mien nych, co nio sło ze so bą uciąż li we
pro ble my użyt ko we. A w cza sie po ża ru pro ble -
my te prze mie ni ły się z pew no ścią w łań cuch
nie bez piecz nych zda rzeń. Naj wy raź niej wi dać
to by ło na ele wa cjach bu dyn ku, do 1979 r. na -
gich, a po tem upstrzo nych wen ty la to ra mi i kli -
ma ty za to ra mi. Trud no przy pusz czać, że w tak
wiel kim bu dyn ku, w go rą cym kli ma cie, nie za -
pro jek to wa no sys te mu ste ro wa nej wen ty la cji
me cha nicz nej. Z pew no ścią by ła, ale prze sta ła
dzia łać pod no wym nad zo rem, w związ ku z tym
za do wo lo no się roz wią za nia mi pro wi zo rycz ny -
mi. Ozna cza ło to do dat ko we ob cią że nie in-
sta lacji elek trycz nych, ale nie tych, któ re

pro jek to wa no z prze zna cze niem do ce lów wen -
ty la cji, lecz ogól no użyt ko wych. Ich stan w mo -
men cie po wsta nia po ża ru był nie wia do mą. Nie
mógł być na le ży ty po 50 la tach eks plo ata cji,
sko ro nie prze pro wa dzo no kom plek so we go re -
mon tu bu dyn ku użyt ko wa ne go bez u stan nie (a że
nie prze pro wa dzo no, świad czą dzie siąt ki kli ma -
ty za to rów). 

Nie jest zna ny stan wy po sa że nia bu dyn ku
w urzą dze nia prze ciw po ża ro we i w ga śni ce – na -
le ży wąt pić w ich ist nie nie. 

W bu dyn ku znaj do wa ło się, we dług użyt -
kow ni ka in for mu ją ce go jed ne go z dzien ni ka -
rzy, 590 skle pów, biur i ma ga zy nów [1].

Po ̋ar 
Po żar po wstał na dzie wią tej kon dy gna cji

19 stycz nia, oko ło godz. 7.50 cza su lo kal ne go.
W środ ku by li już za tem w znacz nej licz bie je -
go sta li użyt kow ni cy (skle pi ka rze, urzęd ni cy)
oraz nie wiel ka, na szczę ście, licz ba klien tów.
Po ża ru nie zlek ce wa żo no, tym bar dziej że roz -
wi jał się bły ska wicz nie. Na tych miast za dys po -
no wa no dzie sięć za stę pów stra ży po żar nych,
a po tem ko lej ne. Na zdję ciach moż na by ło do li -
czyć się pię ciu dra bin me cha nicz nych, z któ rych
pró bo wa no ga sić ogień od ze wnątrz: wię cej nie
da wa ło się usta wić w ist nie ją cym ukła dzie ko -
mu ni ka cyj nym – do wie żow ca z trzech stron
przy le ga ły in ne bu dyn ki. 

Prze bieg po ża ru, jak moż na to prze śle dzić
na zdję ciach i fil mach, wca le nie wska zy wał
na tra gicz ny efekt koń co wy, a pod ko niec ak cji
ra tow ni czo -ga śni czej rzecz nik pra so wy stra ży
po żar nej za pew niał dzien ni ka rzy o opa no wa niu
sy tu acji. Stra ża ków wpro wa dzo no w ce lach ra -
tow ni czych do we wnątrz bu dyn ku, nie do szli
jed nak wy żej niż do dzie wią tej kon dy gna cji. 

Roz wój po ża ru był bar dzo szyb ki. Re la cje ze
zda rze nia zdo mi no wa ły fil my do ku men tu ją ce
je go koń co wy etap, gdzie wi dać nie wiel kie pło -
mie nie wy do sta ją ce się z kil ku okien, ale ze
zdjęć wy ni ka, że kon dy gna cje 10-15 by ły
w pew nym mo men cie ob ję te otwar tym ogniem
w ca ło ści. 

Ca ła ko mu ni ka cja, a za tem ewa ku acja, znaj -
do wa ły się w we wnętrz nym trzo nie bu dyn ku.
Nie ma przy tym mo wy o je go cał ko wi tej szczel -
no ści, gdyż dym wy do sta wał się z kil ku kon dy -
gna cji jed no cze śnie, stop nio wo prze cho dząc
co raz wy żej, z po zor nym wy ga sza niem ognia
na kon dy gna cjach niż szych. Kon dy gna cje
od stro ny pół noc nej pró bo wa no ga sić z da chu
ga le rii han dlo wej. Pło mie nie od stro ny po łu -
dnio wej (uli ca Jom ho uri), wschod niej i za chod -
niej (za bu do wa pie rze jo wa wzdłuż uli cy)
do ga sza no z dra bin me cha nicz nych. Re la cje fil -
mo we mo gą su ge ro wać, że po żar nie był in ten -
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syw ny, ale to po zór, po wo do wa ny ogro mem bu -
dyn ku, ukła dem pło mie ni i fa zą fil mo wa ne go
po ża ru. Brak pło mie ni na ze wnątrz ozna czał, że
ca ła in ten syw ność tem pe ra tu ro wa ku mu lu je się
we wnątrz bu dyn ku: ża rzy ło się wie le ma te ria -
łów. Część pło ną cych kon dy gna cji za sy sa ła po -
wie trze z ze wnątrz przez okna, a o tym, że
pło nę ły, świad czy ły dzia ła nia stra ża ków – prą -
dy wo dy z dra bin po da wa ne w miej sca, skąd nie
wy do by wał się in ten syw ny dym. Jak wy ni ka
z ukła du pió ro pu sza dy mu, wiał sła by, po łu dnio -
wo -za chod ni wiatr. 

Szyb ka pe ne tra cja ga zów po ża ro wych
na dro gi we wnętrz ne od cię ła dro gi uciecz ki czę -
ści użyt kow ni ków. Świad ko wie re la cjo no wa li,
że z bu dyn ku sta le ktoś pro sił te le fo nicz nie o po -
moc. Oso by te nie by ły wi docz ne z ze wnątrz,
więc praw do po dob nie po za my ka ły się przed po -
ża rem w róż nych we wnętrz nych po miesz cze -
niach. Na ile sku tecz ne by ły we wnętrz ne
dzia ła nia ga śni czo -po szu ki waw cze stra ża -
ków – nie wia do mo. Bio rąc pod uwa gę póź niej -
sze re ak cje gę ste go tłu mu w cza sie po grze bu
stra ża ków, któ rzy zgi nę li w po ża rze, ma ją ce po -
stać bar dzo go rą cej ma ni fe sta cji uczuć, moż -
na przy pusz czać, że ra tow ni cy do tar li do wie lu
lu dzi i umoż li wi li im uciecz kę. 

Ka ta stro fa
Po kil ku go dzi nach po żar za czął do ga sać.

Stra ża cy zło ży li na wet część dra bin, po zo sta wia -
jąc dwie. In ten syw ność dy mu zma la ła. 

Przed po łu dniem w bu dyn ku do szło do wy -
bu chu. Nie któ rzy ra tow ni cy za czę li ucie kać
z nie go przez okna, co ozna cza ło od cię cie kla -
tek scho do wych. Na 13. kon dy gna cji po żar jesz -
cze trwał, tam po da wa no prąd wo dy z dział ka
ko szo we go naj wyż szej dra bi ny. W są siedz twie
ope ru ją ce go prą du ga śni cze go na stą pił wy buch
(wy bu chy) – wi docz ny w po sta ci czer wo nych
pło mie ni wy cho dzą cych przez okna po łu dnio -
wo -za chod nie go na roż ni ka z dzie sią tej kon dy -
gna cji. Po hu ku roz legł się trzask i po cząw szy
od cen tral nej czę ści na tym po zio mie bu dy nek
za padł się w so bie w ukła dzie pio no wym, jak
wie żow ce WTC. Chmu ra py łu prze sło ni ła wi -
dok. Roz sy pu ją cy się gruz za chwiał dra bi na mi
me cha nicz ny mi. Żad na z nich nie ru nę ła, ale
stra ża cy po dej mu ją cy ko le gów z okna ele wa cji
za chod niej praw do po dob nie zgi nę li od ude rzeń
gru zu. 

Po opad nię ciu py łu stra ża cy na tych miast
przy stą pi li do ra to wa nia za sy pa nych lu dzi. Na -
le ży za zna czyć, że irań scy stra ża cy są bar dzo
do brze wy po sa że ni i wy szko le ni, zwłasz cza
do dzia łań od gru zo wu ją cych. Z uwa gi na czę ste
trzę sie nia zie mi ma ją w tym za kre sie bar dzo du -
żą prak ty kę. To bar dzo dziel ni lu dzie, od któ rych

wy ma ga się dzia ła nia z po świę ce niem i tak wła -
śnie w tej ak cji dzia ła ją cy. 

W chwi li ka ta stro fy we wnątrz bu dyn ku znaj -
do wa ło się, jak nio sły znacz nie prze sa dzo ne
wie ści, oko ło 50 stra ża ków i 300 in nych osób
[2]. Wkrót ce, w wy ni ku szo ku ogar nia ją ce go
spo łecz ność Ira nu, wła dze zmie ni ły po li ty kę 
in for ma cyj ną. Na le ży bo wiem wie dzieć, że
w kra ju pa nu je cen zu ra, na wet dzien ni ka rzy kra -
jo wych nie do pusz cza się do zgro ma dzeń lud -
no ści, a za gra nicz ni przed sta wi cie le me diów
dzia ła ją w obec no ści i w ra mach zgo dy przed -
sta wi cie li irań skich służb spe cjal nych. W tej sy -
tu acji nie dzi wi ofi cjal ny ko mu ni kat bur mi strza
Te he ra nu, któ ry po wie dział, że w mo men cie ka -
ta stro fy we wnątrz bu dyn ku nie by ło żad nych 
cy wi li [3], choć wie lu świad ków twier dzi ło ina -
czej. 

Roz pacz
Część ścian roz sy pa ła się na są sied nie bu -

dyn ki, na szczę ście bez tra gicz nych skut ków.
Moż li we do obej rze nia fo to gra fie nie na pa wa ją
opty mi zmem, bo uka zu ją zroz pa czo nych i pła -
czą cych nie cy wi li, ale stra ża ków. Płacz do ro -
słych męż czyzn z dra ma tycz ną ge sty ku la cją nie
ozna cza w tam tej kul tu rze roz kle je nia się: tak się
oka zu je za rów no osta tecz ną roz pacz, jak i naj -
więk szą ra dość. 

Wbrew po gło skom, że wszy scy zgi nę li, oka -
za ło się, że stra ża cy wy cią gnę li z gru zów kil ku
ży wych ra tow ni ków i to ich wła śnie naj czę ściej
wi dać w ob ję ciach ko le gów – pła czą cych ze
szczę ścia z ura to wa nia jed nych i z ża lu za ty mi,
któ rych ura to wać się nie da ło. Ofi cjal na licz ba
ofiar wśród stra ża ków zma la ła z 50 do 30,
wresz cie za trzy ma ła się na 20. Oko ło 70 od nio -
sło ra ny, 23 cięż kie. Za chod nie agen cje za gra -
nicz ne prze ka zy wa ły te in for ma cje z nie-
do wie rza niem, ze wzglę du na brak ja kich kol -
wiek da nych o śmier tel nych cy wil nych ofia rach
ka ta stro fy – irań ska te le wi zja twier dzi ła, że ran -
nych by ło je dy nie 40 osób cy wil nych. 

Is lam ska Re wo lu cyj na Fun da cja Mo sta za -
fan, na le żą ca do Irań skiej Gwar dii Re wo lu cyj -
nej, 23 stycz nia ofi cjal nie prze pro si ła za zły, bo
„praw do po dob nie” przy czy nia ją cy się do ka ta -
stro fy spo sób za rzą dza nia bu dyn kiem Pla sco,
obie cu jąc od bu do wę obiek tu w cią gu dwóch lat.

Wresz cie przy stą pio no do roz biór ki ru mo wi -
ska za po mo cą cięż kie go sprzę tu. Po żar trwał
we wnątrz ca ły czas, a o je go tem pe ra tu rze mo -
że świad czyć fakt wy do by cia ogrom nej ku li roz -
ża rzo ne go me ta lu, przy czym łyż ka ko par ki
na grza ła się do czer wo no ści.

30 stycz nia od był się ofi cjal ny po grzeb szes -
na stu stra ża ków, któ rych zwło ki od na le zio no,
prze mie nio ny w de mon stra cję roz pa czy dzie sią -

tek ty się cy lu dzi. Ofi cjal ną wi nę za rząd cy wy -
ka zał rząd Ira nu w ra por cie opu bli ko wa nym
w kwiet niu te go ro ku, czy li już po ostu dze niu
na stro jów spo łecz nych. W for mie krót kiej, nie -
skon kre ty zo wa nej not ki pra so wej za rzu co no za -
rząd cy bu dyn ku na ru sze nie wie lu lo kal nych
prze pi sów bu dow la nych [4]. Moż na więc po -
wie dzieć, że w bu dyn ku, choć był już tech nicz -
nym wra kiem, nie prze strze ga no żad nych
prze pi sów, dla te go spło nął i za bił co dzie sią te go
stra ża ka bio rą ce go udział w ak cji owe go fe ral -
ne go dnia. Ofi cjal ną przy czy ną po ża ru ogło szo -
no zwar cie in sta la cji elek trycz nej. 

Ja ko wy so ce praw do po dob ną przy czy nę ka -
ta stro fy bu dow la nej moż na wska zać wy bu chy 
na ru sza ją ce sta ty kę nad we rę żo nej ogniem kon -
struk cji, o czym sze rzej w opra co wa niu „The Pla -
sco bu il ding col lap se in Teh ran” [5] (opar tym
głów nie na no tat kach pra so wych oraz ofi cjal nych
wy po wie dzi władz), a co do kład nie wi dać na kil -
ku fil mach. Nie są to wy dmu chy ognia i dy mu
spo wo do wa ne na ci skiem upa da ją cych kon dy gna -
cji na słup po wie trza, a wy raź ne in dy wi du al ne
wy bu chy, praw do po dob nie ga zu z ro ze rwa nych
bu tli prze no śnych, ini cju ją ce pro ces roz pa du. To
zda rze nie czy ni w peł ni zro zu mia łym za kaz uży -
wa nia ga zu w bu dyn kach wy so kich i wyż szych. 

Sa mi Irań czy cy w ma ju br. ja ko przy czy nę
za wa le nia kon struk cji wska za li zmę cze nie sta li
kon struk cyj nej, dłu go trwa łość po ża ru (3,5 go dzi -
ny), szok ter micz ny prze grza nej po ża rem kon -
struk cji spo wo do wa ny wo dą ga śni czą oraz
eks plo zje (ana li za przy go to wa na na Wy dzia le In -
ży nie rii Trzę sień Zie mi Uni wer sy te tu Sem nan
w Ira nie [6]). Cie ka wost ką jest, że uży cie wo dy
do ga sze nia na zwa no w niej błę dem kry tycz nym. 

Z uwa gi na ma ły za sób istot nych in for ma cji
w do stęp nym nam ję zy ku an giel skim moż -
na mno żyć py ta nia do ty czą ce oko licz no ści 
po wsta nia i roz wo ju po ża ru oraz spo so bu pro -
wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czej. Prze cięt -
ni Irań czy cy ich nie za da ją. Za to na stra ża ków
mó wią nie ina czej, jak „na si bra cia”.

st. bryg. Pa weł Ro cha la 
jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP

  Przy pi sy
[1] https://www. ny ti mes. com/2017/01/19/world/mid dle -
east/iran -teh ran -bu il ding -col lap se.html.
[2] Wi told Ga dow ski, Łow ca smo ków. Iran. Per ski wę zeł,
TVP SA, Pro gram 1, 2017.
[3] https://www.cbsnews.com/news/iran -col lap se -kills -
-teh ran -fi re fi gh ters -bat tling -pla sco -bu il ding -fi re.
[4] http://www.teh ran ti mes.com/news/412459/Re port -on -
-col lap se -of -Pla sco -bu il ding -re le ased.
[5] www.ae911truth.org.
[6] https://www. sli de sha re. net/QUESTJOURNAL/shot -
-fi ring -the -pla sco -bu il ding -and -re asons -for -the -col lap se.
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godz. 11.35 dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia (SK) PSP otrzy -
mał od dys po zy to ra me dycz ne go zgło sze nie o wy pad ku
na zbior ni ku wod nym. Dys po zy tor me dycz ny uzy skał in for -

ma cję, że to pi się węd karz, pod któ rym za ła mał się lód. Świa dek zda rze nia
nie mo że udzie lić pierw szej po mo cy, gdyż boi się wejść na za mar z nię ty
akwen i nie ma przy so bie przed mio tów, któ re mógł by po dać to ną ce mu, by
go wy cią gnąć. Ze spo ły ra tow nic twa me dycz ne go (ZRM) z re jo nu ope ra -
cyj ne go są cza so wo nie do stęp ne, a wa run ki me te oro lo gicz ne unie moż li wia -
ją start śmi głow ca Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go. Za dys po no wa ne
zo sta ły więc dwa za stę py JRG PSP. 

Na miej scu zda rze nia 
Po przy by ciu na miej sce zda rze nia (godz. 11.46) kie ru ją cy dzia ła niem

ra tow ni czym (KDR) uda je się na roz po zna nie. Uzy sku je on od świad ka zda -
rze nia in for ma cję, że męż czy zna przez ja kiś czas pró bo wał utrzy mać się
na po wierzch ni, ale od kil ku mi nut znaj du je się już pod wo dą. KDR zle ca
ra tow ni kom przy go to wa nie ubrań do pra cy w wo dzie, ka mi ze lek, li nek ase -
ku ra cyj nych i sa ni lo do wych. Ra tow nik po do tar ciu do prze rę bli chwy ta to -
ną ce go za odzież i po dej mu je na sa nie lo do we. W dro dze do brze gu oce nia
stan po szko do wa ne go i roz po zna je, że męż czy zna jest nie przy tom ny, si ny
i nie od dy cha. Na tych miast roz po czy na re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho -
wą (RKO). Ocze ku ją cy na brze gu ra tow ni cy przy go to wa li już ze staw ra -
tow ni czy PSP R1 i wy ście lo ne ko cem ra tow ni czym no sze ty pu de ska.
Na brze gu ob ra ca ją po szko do wa ne go na bok i szyb ko usu wa ją z nie go mo -

krą odzież. Na stęp nie po szko do wa ny umiesz czo ny zo sta je na no szach
i okry ty war stwo wo ter micz nym ko cem ra tow ni czym.

Kie dy je den z ra tow ni ków pro wa dzi re su scy ta cję, ko lej ny przy go to wu -
je ssak, rur kę krta nio wą, ze staw do tle no te ra pii i re su scy ta tor. Trze ci ra tow -
nik w tym sa mym cza sie osu sza ga zą klat kę pier sio wą po szko do wa ne go
i przy go to wu je do uży cia au to ma tycz ny de fi bry la tor ze wnętrz ny AED. Pod -
czas pro wa dze nia ze wnętrz ne go ma sa żu ser ca dru gi ra tow nik udraż nia dro -
gi od de cho we rur ką krta nio wą i kon ty nu uje wen ty la cję 100% tle nem
me dycz nym. Trze ci ra tow nik zmie nia pierw sze go i kon ty nu uje re su scy ta -
cję. Pierw szy ra tow nik ob słu gu je AED i wy da je po le ce nia ra tow ni kom
2 i 3. Pod czas pro wa dze nia 18-mi nu to wej RKO de fi bry la tor czte ro krot nie
za le cił prze pro wa dze nie de fi bry la cji. Co 2 min ra tow ni cy wy ko ny wa li ana -
li zę ryt mu ser ca i za le ca ne przez AED wy ła do wa nia. Licz bę de fi bry la cji
ogra ni czo no do trzech. Pod czas ko lej nych ana liz EKG de fi bry la tor wy da -
wał po le ce nia „de fi bry la cja nie za le ca na”. Wów czas ra tow ni cy po now nie
oce ni ali u po szko do wa ne go od dech i tęt no. Po roz po zna niu bra ku od de chu
kon ty nu owa li RKO. 

O 12.12 na miej sce zda rze nia przy by wa ZRM pod sta wo wy i pa trol po -
li cji. KDR prze ka zu je kie ru ją ce mu ak cją me dycz ną (KAM) po szko do wa -
ne go wraz z in for ma cją o oko licz no ściach zda rze nia, je go obec nym sta nie,
prze bie gu i cza sie trwa nia RKO. Ra tow nik udzie la ją cy kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy wy peł nia i prze ka zu je KAM ko pię kar ty udzie le nia KPP
ko lo ru bia łe go. KAM do ko nu je po now nej oce ny sta nu czyn no ści ży cio wych
po szko do wa ne go i stwier dza:
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Hipotermia u ludzi to stan, który charakteryzuje się obniżeniem temperatury
mierzonej wewnątrz ciała poniżej 35°C. Dochodzi do niej na skutek zbyt

szybkiego ochładzania organizmu w stosunku do jego zdolności
homeostatycznych wytwarzania ciepła.
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– po szko do wa ny nie przy tom ny (U w ska li AVPU, 3 pkt w ska li śpią czek
Glas gow),   dro gi od de cho we droż ne, udroż nio ne rur ką krta nio wą,

– brak od de chu i tęt na na tęt ni cy szyj nej, w wy kre sie EKG brak czyn -
no ści elek trycz nej mię śnia ser co we go. 

Ra tow ni cy me dycz ni kon ty nu ują re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą.
W jej trak cie oce nia ją na bło nie bę ben ko wej ucha tem pe ra tu rę cia ła (27°C),
wy ko nu ją ka niu la cję ży ły szyj nej ze wnętrz nej ka niu lą ty pu we nflon i ewa -
ku ują męż czy znę do am bu lan su. KDR wy mie nia z ZRM no sze ty pu de ska.
Ze spół ra tow ni ków w try bie pil nym uda je się z po szko do wa nym do wska -
za ne go przez dys po zy to ra me dycz ne go szpi ta la.

Tro ch´ teo rii
Na uto nię cie, hi po ter mię i za trzy ma nie krą że nia czło wiek na ra żo ny jest

przez ca ły rok, nie za leż nie od wa run ków po go do wych i tem pe ra tu ry wo dy.
Na sku tek to nię cia do cho dzi do nie do tle nie nia w wy ni ku za nu rze nia dróg
od de cho wych pod wo dą. Pro wa dzi to do nie wy dol no ści ukła du od de cho -
we go i ukła du krą że nia. W cią gu 3-5 min to nię cia do cho dzi do wy stą pie nia
drga wek, utra ty przy tom no ści i od de chów koń co wych. Za trzy ma nie czyn -
no ści ser ca na stę pu je po upły wie ko lej nych 2 min. Do dat ko wo za nu rze nie
w zim nej wo dzie po wo du je m.in. po draż nie nie za koń czeń czu cio wych skó -
ry, ner wu krta nio we go i ośrod ka od de cho we go. Pro wa dzi to do wy ko ny wa -
nia przez to ną ce go nie kon tro lo wa nych od de chów, wstrzy my wa nia od de chu
pod wo dą i zwol nie nia czę sto ści skur czów ser ca. Hi po ter mia na si la ten pro -
ces, po wo du jąc do dat ko wo cen tra li za cję krą że nia i za trzy ma nie krą że nia
w me cha ni zmie mi go ta nia ko mór ser ca [1].

Zło żo ny pa to me cha nizm za trzy ma nia krą że nia w prze bie gu to nię cia i hi -
po ter mii wy ma ga zmo dy fi ko wa nia RKO i re ali za cji kil ku pro ce dur ra tow -
ni czych obo wią zu ją cych w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -ga śni czym
(KSRG). Przed roz po czę ciem re su scy ta cji i pod czas jej pro wa dze nia na le -
ży prze ciw dzia łać hi po ter mii. Wy po sa że nie no mi nal ne ze sta wu PSP R1
umoż li wia ra tow ni kom za sto so wa nie bier nych i ze wnętrz nych me tod ogrze -
wa nia (usu nię cie mo krej odzie ży przez jej roz cię cie, okry cie war stwo we ko -
ca mi ra tow ni czy mi i ko cem ba weł nia nym, izo la cja od pod ło ża) [2, 3].

Dzia ła nia krok po kro ku 
Ra tow nik oce nia już na sa niach lo do wych w dro dze na brzeg czyn no ści

ży cio we męż czy zny. Oce nę od de chu pro wa dzi przez 60 s. Po roz po zna niu
za trzy ma nia krą że nia wy ko nu je pięć wstęp nych od de chów ra tow ni czych
kie szon ko wą ma ską twa rzo wą. Na stęp nie pro wa dzi ze wnętrz ny ma saż ser -
ca w po zy cji klę czą cej zza gło wy po szko do wa ne go. 

Po do tar ciu do brze gu ra tow ni cy usu wa ją z po szko do wa ne go mo krą
odzież. Na le ży wów czas uni kać zbęd nych prze miesz czeń i pio ni zo wa nia je -
go cia ła. Pod czas wy ko ny wa nia uci śnięć klat ki pier sio wej przez jed ne go z ra -
tow ni ków dru gi ra tow nik udraż nia dro gi od de cho we. Wy bór me to dy
udroż nie nia po wi nien uwzględ niać ko niecz ność ogra ni cze nia ry zy ka re gur -
gi ta cji wo dy i tre ści żo łąd ko wej do dróg od de cho wych. Droż ność dróg od -
de cho wych za pew nio no me to da mi nad gło śnio wy mi, gdyż kla sycz na rur ka
ust no -gar dło wa nie za bez pie cza dróg od de cho wych przed prze miesz cza niem
się tre ści płyn nej do płuc. Wy peł nie nie po wie trzem dol ne go ba lo nu prze ły -
ko we go i gór ne go ba lo nu gar dło we go rur ki krta nio wej zmniej sza to ry zy ko. 

Od mo men tu przy rzą do we go udroż nie nia dróg od de cho wych ma ską
krta nio wą RKO pro wa dzo no asyn chro nicz nie (ze wnętrz ny ucisk ser ca bez
przerw na wy ko ny wa nie od de chów ra tow ni czych). Za sto so wa na czę stość
wen ty la cji za stęp czej mia ła na ce lu zmniej sze nie ry zy ka hi per wen ty la cji.
Nie wy ko rzy sta no urzą dzeń do ogrze wa nia tle nu me dycz ne go z po wo du
bra ku for mal nych wy ma gań no mi nal nych dla ze sta wów ra tow ni czych PSP
R1 w KSRG [3]. Sku tecz ność RKO ra tow ni cy po win ni oce niać w re gu lar -
nych od stę pach cza su. Krą że nie płuc ne i ja kość uci sku ser ca oce nia li ko lo -

ry me trycz nym de tek to rem stę że nia krań co wo -wy de cho we go CO2 (ET CO2)
dla do ro słych oraz kon tro lu jąc obec ność tęt na na tęt ni cy szyj nej pod czas
pro wa dze nia ze wnętrz ne go uci sku ser ca. Nie bie skie za bar wie nie de tek to ra
(za kres A) w fa zie wde cho wej wen ty la cji do star cza ło ra tow ni kom in for ma -
cji o osią gnię ciu ni skie go stę że nia wde cho we go CO2 (0,03-0,5% < 4
mmHg). W fa zie wy de cho wej wen ty la cji za ob ser wo wa no zmia nę za bar wie -
nia okien ka wskaź ni ko we go z nie bie skiej na żół tą (za kres C). Zmia na ta
świad czy o stę że niu ET CO2 na za le ca nym po zio mie 2-5% (15-38 mmHg)
i osią gnię ciu po praw ne go krą że nia płuc ne go. Wła ści we krą że nie płuc ne do -
wo dzi wła ści wej ja ko ści re su scy ta cji krą że nio wej [4]. 

O sku tecz no ści RKO świad czyć mo gą po nad to na stę pu ją ce ob ja wy: za -
ró żo wie nie skó ry, po wrót świa do mo ści, zwę ża nie się źre nic lub po ja wie nie
się spon ta nicz ne go od de chu [5]. 

Przed wy ko na niem de fi bry la cji ra tow ni cy za pew nia ją so bie bez pie czeń -
stwo, uni ka jąc bez po śred nie go kon tak tu z po szko do wa nym, alu mi nio wym
ko cem ra tow ni czym i mo krym pod ło żem. Na mo ment wy ko na nia de fi bry -
la cji je den z ra tow ni ków roz łą cza re su scy ta tor od rur ki krta nio wej i od su -
wa go na od le głość mi ni mum 1 m od klat ki pier sio wej po szko do wa ne go.
Obo wią zu ją ce wy tycz ne re su scy ta cji za le ca ją, aby u osób w głę bo kiej hi -
po ter mii ogra ni czyć licz bę de fi bry la cji do trzech, gdyż przy tem pe ra tu rze
cen tral nej po ni żej 28°C włók na Pur ki nie go nie prze wo dzą im pul sów elek -
trycz nych w ko mo rach mię śnia ser co we go. Ko lej ne de fi bry la cje na le ży wy -
ko ny wać we dług za le ceń de fi bry la to ra AED po ogrza niu po szko do wa ne go
do tem pe ra tu ry cen tral nej 30°C [6].

W opi sy wa nym przy pad ku ra tow ni cy re zy gnu ją z wy ko na nia za le ca nej
przez AED czwar tej de fi bry la cji i de cy du ją się na pro wa dze nie asyn chro -
nicz nej RKO. Wów czas AED przez 20 s po wta rza po le ce nie wy ko na nia wy -
ła do wa nia. Po upły wie 20 s i nie wy ko na niu de fi bry la cji AED za le ca
roz po czę cie re su scy ta cji. 

Za uwa żo no tak że, że po nad stan dar do we umiesz cza nie w za sob ni ku
AED ga zy opa trun ko wej, przy lep ca na rol ce i jed no ra zo wej go lar ki umoż -
li wia szyb kie ich uży cie oraz za pew nia bez pie czeń stwo po szko do wa nym
i ra tow ni kom. Szyb kie przy go to wa nie skó ry na klat ce pier sio wej do na kle -
je nia elek trod AED (osu sze nie, de pi la cja) przy spie sza wy ko na nie ana li zy
ryt mu ser ca i ewen tu al nej de fi bry la cji. Po prze ka za niu po szko do wa ne go
oraz in for ma cji o je go sta nie i wdro żo nych czyn no ściach ra tow nik prze ka -
zu je KAM wy peł nio ną kar tę udzie le nia kpp. Do ku men to wa nie w kar cie
spo so bu udzie le nia kpp (lub od mo wy jej udzie le nia) i prze ka zy wa nie jej
KAM w miej scu zda rze nia, dys po nen tom lub per so ne lo wi szpi ta la od
2011 r. jest obo wiąz kiem praw nym każ de go ra tow ni ka pod mio tu KSRG [7].

Le szek Ma rzec jest ra tow ni kiem me dycz nym 
o spe cjal no Êci me dy cy na ra tun ko wa, po wia to wym ko or dy na to rem

ra tow nic twa me dycz ne go KP PSP w San do mie rzu

    Li te ra tu ra
[1] Ra sze ja S., Na si łow ski W., Mar kie wicz J., Me dy cy na są do wa. Pod ręcz nik dla stu -
den tów, PZWL, War sza wa 1990, 122-140.
[2] http://na gle.mp.pl/in ter na/80410,hi po ter mia (do stęp on li ne 02.02.2017).
[3] Za łącz nik nr 3 do „Za sad or ga ni za cji ra tow nic twa me dycz ne go w kra jo wym sys te -
mie ra tow ni czo -ga śni czym”, Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, War sza -
wa 2013.
[4] http://www.pa ra me dy k24.pl/pdf/in struk cja%20uzy cia%20de tek tor.pdf (do stęp on li -
ne 02.02.2017)
[5] Lar sen R., Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa, [w:] Ane ste zjo lo gia, tom 2, red.
Kübler A., El se vier Urban&Part ner, Wro cław.
[6] Eu ro pe an Re su sci ta tion Co un cil Gu ide li nes for Re su sci ta tion 2015. Sec tion 4: Car -
diac ar rest in spe cial cir cum stan ces, 153-155, https://cpr gu ide li nes. eu/ (do stęp on li -
ne 01.02.2017). 
[7] § 35 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 3 lipca 2017 r. w spra wie szcze -
gó ło wych za sad or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go (DzU poz. 1319).
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r ga ni za cja dzia łań ra tow ni czych
wy ma ga sta łe go udo sko na la nia,
m.in. po przez sto so wa nie roz wią -

zań wy ko rzy stu ją cych naj now sze tech no lo gie.
Sys tem EvaCopNet, opra co wa ny przez kon sor -
cjum na uko wo -prze my sło we utwo rzo ne przez
Szko łę Głów ną Służ by Po żar ni czej (li der), WB
Elec tro nics SA, Woj sko wą Aka de mię Tech -
nicz ną, Woj sko wy In sty tut Me dy cy ny Lot ni -
czej i Ro bo tics In ven tions Sp. z o.o., mo że być
wy ko rzy sty wa ny za rów no w dzia ła niach pro -
wa dzo nych przez straż po żar ną, jak i w li kwi -
da cji skut ków klęsk ży wio ło wych z udzia łem
woj ska. Pro jekt współ fi nan so wa ło w la tach
2015-2017 Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju.

Jak dzia ła?
Sys tem ma uła twić ra tow ni kom nie sie nie

sku tecz nej po mo cy w sy tu acjach kry zy so -
wych. Za sto so wa no w nim tech no lo gię bez -
kon tak to we go po mia ru pod sta wo wych funk cji
ży cio wych, a tak że ozna ko wa nia prze strzen -
ne go po szko do wa nych za po mo cą ele men tów
sen so rycz nych i bez prze wo do wej trans mi sji
da nych. Uży to do te go sie ci Ad -Hoc Mesh
o zde cen tra li zo wa nej struk tu rze two rzo nej
przez chmu rę bez za ło go wych apa ra tów la ta ją -
cych (UAV). 

Sys tem EvaCopNet skła da się z:
– mi kro mo du łu ozna ko wa nia po szko do wa -

ne go FlagTag, 
– mo du łu ra dio we go i sie ci Ad -Hoc Mesh

z wy ko rzy sta niem bez za ło go wych stat ków po -
wietrz nych, 

– mo du łu lo ka li za cji po szko do wa nych i na -
wi ga cji dla ze spo łu ra tow ni ków QFind, 

– pro gra mo we go mo du łu in te gra to ra da -
nych PID. 

Ra tow ni cy w trak cie dzia łań bę dą za kła da li
po szko do wa nym opa ski wie lo sen so ro we.
Za po śred nic twem od po wied nie go mo du łu
i bez prze wo do wej trans mi sji da nych stan ich
zdro wia bę dzie na bie żą co dia gno zo wa ny. Sys -
tem prze ka że in for ma cje o pod sta wo wych pa -
ra me trach fi zjo lo gicz nych oso by po szko-
do wa nej (ryt mie ser ca, sa tu ra cji tle nu SpO2,
tem pe ra tu rze cia ła) do sta no wi ska do wo dze nia,
gdzie do wód ca ak cji bę dzie miał pod gląd sy tu -
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DA NU TA MIE DZI¡ SKA In no wa cje 
dla ewa ku acji

Czy innowacyjny system EvaCopNet będzie przełomem w prowadzeniu
ewakuacji i ratowaniu poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych? 

Sche mat sys te mu EvaCopNet

opaska ratunkowa wyposa˝ona 
w moduł radiowy MESH

BSL wyposa˝ony w moduł
radiowy MESH

stanowisko kierowania
BSL

stanowisko 
dowodzenia

terminal
ratownika



acji, a spe cjal ny al go rytm tria żu po mo że pod -
jąć de cy zję o ko lej no ści ewa ku acji po szcze gól -
nych osób. Po nad to ra tow ni cy do wie dzą się,
ja ka jest ak tyw ność ru cho wa po szko do wa ne go
(tzn. czy się po ru sza, czy le ży bez wład nie – jest
nie przy tom ny) i je go lo ka li za cja GPS. Sta no -
wi sko do wo dze nia bę dzie za opa trzo ne w cy fro -
wą ma pę ob sza ru ob ję te go ak cją, na któ rej
za zna czo ne zo sta ną oso by po szko do wa ne, ra -
tow ni cy, punkt me dycz ny i UAV. Spe cjal -
na apli ka cja po zwo li rów nież na au to ma tycz ne
kie ro wa nie ra tow ni ków do po szko do wa nych
zgod nie z usta lo nym tria żem. 

Bę dzie to moż li we dzię ki wy ko rzy sta niu
tech no lo gii Low Ener gy w ob sza rze mi kro sen -
so ry ki i łącz no ści, czy li za sto so wa niu roz wią -
zań po mia ro wych sub mi kro me trycz nych oraz
ko mu ni ka cji bli skie go za się gu – sie ci Ad -Hoc
z wę zła mi zlo ka li zo wa ny mi na UAV.

Co da je?
Za sto so wa nie EvaCopNet po zwo li na efek -

tyw ne wy ko rzy sta nie za so bów ra tow ni czych
za dys po no wa nych m.in. do prze pro wa dze nia
ewa ku acji i wspar cia po szko do wa nych. Skró -
ce niu ule gnie pro ces de cy zyj ny zwią za ny
z okre śle niem ko lej no ści udzie la nia po mo cy,
a tak że prze pływ in for ma cji. Po nad to sys tem
do ku men tu je dzia ła nia służb ra tow ni czych, co
po zwa la prze śle dzić czyn no ści krok po kro ku. 

Na le ży za zna czyć, że wy ni ka mi pro jek tu in -
te re su ją się jed nost ki or ga ni za cyj ne Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej oraz in ne jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej na le żą ce do kra jo we go sys -

te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, ochot ni cze stra że
po żar ne i po zo sta łe służ by pań stwo we re agu ją -
ce na zda rze nia ma so we, np. po li cja czy jed -
nost ki o cha rak te rze an ty ter ro ry stycz nym.
Fa za ba daw cza pro jek tu zo sta ła obec nie za koń -
czo na z suk ce sem. Ba da nia po li go no we w wa -
run kach zbli żo nych do rze czy wi stych po-
twier dzi ły sku tecz ność dzia ła nia sys te mu.

Sce na riusz dzia łaƒ
Szyb ki roz wój trans por tu, w tym sie ci au to -

strad i dróg szyb kie go ru chu czy ko lei wy so -
kich pręd ko ści, ozna cza nie uchron ny wzrost
licz by zda rzeń o cha rak te rze ma so wym. Po wta -
rza ją ce się co rocz nie ka ta stro fy na tu ral ne (po -
wo dzie, hu ra ga ny, śnie ży ce) tak że stwa rza ją
ko niecz ność uru cho mie nia tech no lo gii po zwa -
la ją cych na zdal ny mo ni to ring pod sta wo wych
pa ra me trów zdro wot nych po szko do wa nych
w wa run kach roz pro sze nia. 

Udzie le nie kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy
w jak naj krót szym cza sie od mo men tu za ist nie nia
ura zu da je więk szą szan sę na ura to wa nie po szko -
do wa ne mu ży cia. W od nie sie niu do po mo cy me -
dycz nej w każ dym ro dza ju zda rze nia do mi nu ją cą
ro lę od gry wa ją na stę pu ją ce ele men ty:
� kwa li fi ko wa na pierw sza po moc udzie la -
na na miej scu zda rze nia,
� se gre ga cja po szko do wa nych z uwzględ nie -
niem ko lej no ści udzie la nia nie zbęd nej po mo cy
w sta nach za gra ża ją cych ży ciu,
� spraw na i wła ści wa ewa ku acja po szko do -
wa nych i ich trans port,
� le cze nie szpi tal ne.

Nie ste ty, co rocz nie zda rza się kil ka lub na -
wet kil ka na ście przy pad ków, w któ rych po ten -
cjał jed no stek Pań stwo we go Ra tow nic twa
Me dycz ne go nie wy star cza do peł nej re ali za cji
po trzeb ewa ku acji me dycz nej w try bie na głe -
go za gro że nia ży cia wszyst kich osób po szko -
do wa nych w zda rze niu. 

Pierw sze ogni wa łań cu cha prze ży cia są da -
le ce nie do sko na łe. Stąd też po ja wi ła się ko -
niecz ność stwo rze nia sys te mu ewa ku acji
z uwzględ nie niem za sad se gre ga cji po szko do -
wa nych pod czas zda rzeń o cha rak te rze ma so -
wym.

Sce na riusz dzia łań pod czas ak cji ra tow ni -
czej z wy ko rzy sta niem sys te mu EvaCopNet
jest na stę pu ją cy. Po przy by ciu na miej sce zda -
rze nia jed nost ki ra tow ni cze roz miesz cza ją
nad te re nem pro wa dzo nych dzia łań bez za ło go -
we środ ki la ta ją ce (UAV), ma ją ce zdol ność
do za trzy ma nia się i za wi śnię cia w po wie trzu.
Ich licz ba uza leż nio na jest od roz le gło ści te re -
nu oraz je go ukształ to wa nia. Ma ją one za za -
da nie za pew nić łącz ność po mię dzy wszyst ki mi
ele men ta mi sys te mu. Jed no cze śnie służ by ra -
tow ni cze od szu ku ją po szko do wa nych i każ dy
po szko do wa ny ma za kła da ną opa skę za wie ra -
ją cą m.in. mi kro mo duł ozna ko wa nia po szko -
do wa ne go, mo duł lo ka li za cji po szko do wa nych
i ze spół czuj ni ków słu żą cych do mo ni to ro wa -
nia sta nu zdro wia po szko do wa ne go. Da ne
z opa sek są wy sy ła ne do sta no wi ska do wo dze -
nia, gdzie spe cjal na apli ka cja z wbu do wa nym
al go ryt mem tria żu wspo ma ga do wód cę ak cji
w pod ję ciu de cy zji o ko lej no ści ewa ku acji i na -
kie ro wu je ra tow ni ków na od po wied nich po -
szko do wa nych oraz do punk tu me dycz ne go.

***
Za sto so wa nie w dzia ła niach ra tow ni czych

sys te mu EvaCopNet po zwo li na zmniej sze nie
licz by ra tow ni ków na miej scu zda rze nia oraz
zmi ni ma li zo wa nie błę dów zwią za nych z pod -
ję ciem de cy zji o pierw szeń stwie kwa li fi ka cji
do trans por tu. Skró ce nie zło tej go dzi ny, czy li
cza su od wy stą pie nia zda rze nia bez po śred nio
za gra ża ją ce go ży ciu do mo men tu udzie le nia
wła ści wej i de cy du ją cej po mo cy, prze ło ży się
bez po śred nio na zwięk sze nie szans na prze ży -
cie osób po szko do wa nych. Do dat ko wo, po -
przez bar dziej efek tyw ne wy ko rzy sta nie sił
i środ ków, zmniej sze niu ule gną kosz ty pro wa -
dze nia ak cji ra tow ni czej.

dr in˝. Da nu ta Mie dziƒ ska 
jest ad iunk tem w Ka te drze Me cha ni ki 

i In for ma ty ki Sto so wa nej 
na Wy dzia le Me cha nicz nym 

Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej
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Wi dok apli ka cji sta no wi ska do wo dze nia – ko lo rem zie lo nym, ˝ół tym i czer wo nym za zna cze ni sà po szko do wa -
ni wraz z da nym prze sła ny mi z opa sek,          – sta no wi sko do wo dze nia, PM – punkt me dycz ny, + – UAV



ma wia jąc kwe stię oglę dzin miej sca
po ża ru, war to przy bli żyć róż ne 
de fi ni cje te go zja wi ska. Po ża rem

w ochro nie prze ciw po ża ro wej na zy wa się nie -
kon tro lo wa ny pro ces pa le nia w miej scu do te go
nie prze zna czo nym. W świe tle orzecz nic twa Są -
du Naj wyż sze go przez po żar ro zu mie się ogień
o wiel kim za się gu, obej mu ją cy z na głą i nie kon -
tro lo wa ną si łą mie nie ru cho me lub nie ru cho me.
Mo że on też prze bie gać w for mie bez pło mie nio -
wej (tle nie). Stwa rza za gro że nie dla zdro wia lub
ży cia wie lu osób al bo dla mie nia o wiel kich roz -
mia rach. Za gro że nie to nie mo że być od le głe
w cza sie, lecz mu si wy stę po wać na bie żą co. Za -
kła dy ubez pie cze nio we de fi niu ją po żar ja ko
dzia ła nie ognia, któ ry prze do stał się po za pa le -
ni sko al bo po wstał bez pa le ni ska i roz prze strze -
nił się o wła snej si le lub też ja ko nie-
kon tro lo wa ny pro ces pa le nia prze bie ga ją cy
w miej scu do te go nie prze zna czo nym i sa mo -
rzut nie się roz prze strze nia ją cy. Znacz nie szer sze
jest ro zu mie nie po ję cia po ża ru w kry-
mi na li sty ce. Bie rze się w nim pod uwa gę nie tyl -
ko sam pro ces fi zy ko che micz ny zja wi ska oraz
ele men ty od dzia ły wa nia spa la nia na czło wie ka
i je go śro do wi sko, lecz tak że uza sad nio ne po -
dej rze nie, że po wstał on w wy ni ku prze stęp stwa.

Przy czy ny po ̋a rów
Naj ogól niej moż na przy jąć, że przy czy ną po -

ża ru jest zja wi sko fi zycz ne, che micz ne lub 
bio lo gicz ne pro wa dzą ce do wy zwo le nia nie kon -
tro lo wa ne go cie pła, iskry lub pło mie nia, po wo -
du ją ce za pa le nie i po wsta nie ognia. Po żar mo że
też po ja wić się w wy ni ku dzia ła nia czło wie ka,
któ ry w spo sób pla no wa ny lub nie pla no wa ny,
po śred nio lub bez po śred nio do nie go do pro wa -
dził. W za łącz ni ku nr 6 do roz po rzą dze nia 
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 
z 3 lip ca 2017 r. w spra wie szcze gó ło wej 
or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -
śni cze go (DzU poz. 1319) wska za no 37 grup
przy pusz czal nych przy czyn po wsta wa nia 
po ża rów. 

Z da nych sta ty stycz nych pu bli ko wa nych
przez Świa to we Cen trum Sta ty sty ki Po ża ro wej
w Ge ne wie (World Fi re Sta ti stics Cen tre) do wia -
du je my się, że za oko ło 65% po ża rów od po -
wiedzial ny jest bez po śred nio czło wiek, śre-
d nio 30% po ża rów po wsta je z przy czyn tech no -
lo gicz nych, a po zo sta łe 5% ma na tu ral ną przy -
czy nę, m.in. wy ła do wa nie at mos fe rycz ne czy
sa mo za pa le nie. Ko re lu je to z da ny mi sta ty stycz -
ny mi PSP, któ re mó wią, że w Pol sce za 64% po -
ża rów od po wie dzial ny jest czło wiek (da ne

za rok 2016). Do mi nu ją: pod pa le nia, nie ostroż -
ność osób do ro słych, nie ostroż ność osób nie let -
nich oraz nie pra wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń
ogrzew czych na pa li wo sta łe.

Da ne sta ty stycz ne po li cji wska zu ją, że
w 2016 r. wszczę to 1770 po stę po wań zwią za -
nych z prze stęp stwem spro wa dze nia zda rze nia
z art. 163 ko dek su kar ne go oraz 425 po stę po wań
zwią za nych z prze stęp stwem spro wa dza nia bez -
po śred nie go nie bezpie czeń stwa zda rze nia
z art. 164 ko dek su kar ne go. W wy ni ku tych po -
stę po wań stwier dzo no oko ło 481 prze stępstw
z art. 163, z wy kry wal no ścią nie speł na 27%,
oraz 171 prze stępstw z art. 164, z wy kry wal no -
ścią 38%. 

Krok po kro ku
Oglę dzi ny w kry mi na li sty ce de fi niu je się ja -

ko czyn no ści pro ce so wo -kry mi na li stycz ne,
któ re po le ga ją na zba da niu sta nu obiek tu oglę -
dzin. Za sad ni czym ich ce lem jest obiek tyw -
na re kon struk cja prze bie gu zda rze nia, a tak że
ze bra nie i za bez pie cze nie oraz utrwale nie
w nie zbęd nym za kre sie do wo dów na po trze by
po stę po wa nia kar ne go. Oględzi ny miej sca zda -
rze nia do star cza ją pierw szych in for macji
o prze stęp stwie i dla te go też czyn ność ta
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

TO MASZ SA WIC KI

Miej sce po ̋a ru

W 2016 r. Państwowa 
Straż Pożarna
zarejestrowała 126 228
pożarów. W ich wyniku
zginęło 488 osób, a 4205
zostało rannych.
W pożarach spaleniu
uległo mienie 
wartości ponad
1,1 mld złotych. 
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w pierw szym rzę dzie słu ży wy kryciu spraw cy.
Po nad to da ją one moż li wość uzy ska nia od po -
wie dzi na tzw. zło te py tania kry mi na li sty ki: co
się wy da rzy ło? gdzie mia ło miej sce zda rze nie?
kie dy do nie go do szło? dla cze go, czy li ja ki mo -
tyw kie ro wał spraw cą? w ja ki spo sób, za po -
mo cą ja kich środ ków do ko na no czy nu? kto jest
spraw cą?

Oglę dzi ny miej sca po ża ru to pod sta wo we
źró dło in for ma cji nie zbęd nych do prze pro wa -
dze nia do cho dze nia po po ża ro we go. Są czyn -
nością wy ma ga ją cą spe cja li stycz nej wie dzy
i du że go do świad cze nia, dla te go po win ny być
prze pro wa dzo ne z udzia łem bie głe go z za kre su
po żar nic twa (z re gu ły człon ko wie po li cyj nej eki -
py oglę dzi no wej dys po nu ją tyl ko ogól ny mi wia -
do mo ścia mi o po ża rach). Do kład ne zba da nie
miej sca po ża ru po win no obej mo wać: szki ce,
zdję cia i fil my wy ko na ne nie tyl ko w płasz czyź -
nie, lecz tak że z gó ry – np. z da chu in ne go bu -
dyn ku, ko sza dra bi ny me cha nicz nej lub
pod no śni ka hy drau licz ne go. Za sa dą jest, że
oglę dzin miej sca po ża ru nie po win no do ko ny -
wać się po zmro ku i w no cy (przy oświe tle niu
sztucz nym moż na je prze pro wa dzić je dy nie
w miej scach, w któ rych nie wy stę pu je oświe tle -
nie na tu ral ne).

Roz po czy na się je po za koń cze niu ak cji ga -
śni czej, wy ga sze niu po go rze li ska oraz ze bra niu
in for ma cji o spa lo nym lub znisz czo nym obiek -
cie. W tym ce lu na le ży: 

– skon tak to wać się z kie ru ją cym dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi prze by wa ją cym na miej scu
zda rze nia,

– usta lić nie bez piecz ne miej sca na po go rze -
li sku i mo ment, kie dy moż na przy stą pić do oglę -
dzin,

–  uzy skać in for ma cje o tym, jak po żar się
roz prze strze niał,

– za po znać się z cha rak te ry sty ką ba da ne go
obiek tu lub te re nu,

– uzy skać in for ma cje o sta nie bu dyn ku i je -
go wy po sa że nia (in sta la cje i urzą dze nia tech -
nicz ne) przed po wsta niem po ża ru,

– w obiek cie pro duk cyj nym na le ży za po znać
się z ro dza jem pro duk cji, pro ce sem tech no lo -
gicz nym, uży wa ny mi su row ca mi i pół fa bry ka -
ta mi, a tak że par kiem ma szy no wym.

Na le ży tak że usta lić: oso bę lub oso by, któ re
pierw sze za uwa ży ły po żar; czas za uwa że nia po -
ża ru; miej sce za uwa że nia pło mie ni lub dy mu;
wa run ki, w któ rych po wstał lub roz prze strze niał
się ogień, np. wa run ki at mos fe rycz ne, ko lor i in -
ten syw ność pło mie ni oraz dy mu.

Po wy ko na niu czyn no ści ogól no orien ta cyj -
nych prze pro wa dza się oglę dzi ny w po bli żu
miej sca po ża ru, w ce lu ujaw nie nia i za bez pie cze -
nia po rzu co nych przez spraw cę przed mio tów,

któ re mo gły słu żyć do ce lo we go wznie ce nia po -
ża ru i in nych, np. zgu bio nych przed mio tów,
a tak że śla dów obu wia lub opon sa mo cho do -
wych na da ją cych się do iden ty fi ka cji. Na stęp -
nie – w przy pad ku po ża ru bu dyn ku – oglę dzi ny
naj pierw pro wa dzi się z ze wnątrz, by oce nić na -
stę pu ją ce ele men ty:

– ro dzaj kon struk cji ze wnętrz nej bu dyn ku,
– ro dzaj przy łą czo nych me diów,
– miej sce, wiel kość i ro dzaj otwo rów (okien -

nych, wen ty la cyj nych, tech no lo gicz nych itp.),
– roz miar i in ten syw ność znisz czeń ter micz -

nych i osma leń ele men tów kon struk cyj nych bu -
dyn ku,

– kie run ki roz prze strze nia nia się ognia na ze -
wnątrz.

Przed wej ściem do znisz czo ne go po ża rem
bu dyn ku na le ży pa mię tać, że ist nie je re al ne nie -
bez pie czeń stwo uszko dze nia spa lo nych lub nad -
pa lo nych ele men tów kon struk cyj nych, dla te go
też na le ży od po wied nio się za bez pie czyć i sto -
so wać środ ki ochro ny oso bi stej. 

Wy kry cie ogni ska po ̋a ru
Pod sta wo wym ce lem oglę dzin miej sca po ża -

ru jest ujaw nie nie i za bez pie cze nie śla dów kry -
mi na li stycz nych lub ich no śni ków, znaj du ją cych
się na miej scu zda rze nia, oso bie lub przed mio cie,
al bo rze czy mo gą cych mieć zwią zek z wznie ce -
niem ognia, któ re mo gą słu żyć ja ko środ ki do wo -
do we w to ku po stę po wa nia. Na le ży usta lić: 
� co ule gło spa le niu lub znisz cze niu,
� roz miar znisz czeń lub uszko dzeń da ne go
obiek tu lub obiek tów,
� miej sca ogni ska po ża ru i źró dła za ini cjo -
wa nia po ża ru,
� praw do po dob ną przy czy nę po wsta nia po -
ża ru,
� roz wój i kie run ki roz prze strze nia nia się
ognia,
� moż li wo ści dal sze go roz prze strze nia nia się
ognia po za obiekt, w któ rym po żar po wstał
i w któ rym się roz prze strze niał,
� stop ień za gro że nia dla osób i mie nia

Oprócz te go na le ży:
� zba dać miej sca, śla dy i przed mio ty ujaw -
nio ne w po bli żu po go rze li ska,
� za bez pie czyć śla dy po po ża ro we i in ne do -
wo dy rze czo we, któ re mo gą przy czy nić się
do od two rze nia istot nych oko licz no ści zwią za -
nych z po wsta niem po ża ru bądź zi den ty fi ko wa -
nia je go spraw cy,
� usta lić in ne oko licz no ści bez po śred nio po -
prze dza ją ce po żar, a mo gą ce mieć z nim zwią -
zek, np. kto prze by wał w obiek cie, śla dy
wła ma nia, kra dzie ży wy po sa że nia lub do ku men -
tów, usu nię cia z po miesz cze nia war to ścio wych
rze czy, sprzę tów, pa mią tek itp.,

W przy pad ku roz le głych znisz czeń bu dyn ku
i gru bej war stwy zglisz czy na po go rze li sku nie -
zbęd ne jest naj pierw upew nie nie się, czy
pod zglisz cza mi nie znaj du ją się zwło ki ludz kie.

Oglę dzi ny szcze gó ło we miej sca po ża ru po -
win ny ob jąć ca łe po go rze li sko, z me to dycz nym
ba da niem każ dej po wierzch ni, z prze miesz cza -
niem się od miejsc naj mniej uszko dzo nych przez
po żar w kie run ku tych naj bar dziej uszko dzo -
nych lub –  je że li to moż li we  – od miejsc naj bar -
dziej uszko dzo nych do miejsc naj mniej
uszko dzo nych. 

W usta la niu przy czy ny po ża ru naj waż niej -
szym za da niem jest wy kry cie ogni ska po ża ru,
czy li miej sca, w któ rym się roz po czął. Bę dzie to
moż li we, je śli ujaw ni my i zba da my śla dy znisz -
czeń ter micz nych oraz kie ru nek roz prze strze nia -
nia się ognia. Na pod sta wie ana li zy cha rak te ru
uszko dzeń ter micz nych moż na usta lić miej sce
lub ob szar, gdzie po żar zo stał za ini cjo wa ny. 
Mo gą to być na stę pu ją ce śla dy lub zmia ny: 
cał ko wi cie zwę glo ne, prze pa lo ne i wy pa lo ne
przed mio ty pal ne (głów nie ele men ty drew nia ne
i drew no po chod ne, two rzy wa sztucz ne); uszko -
dze nia i sto pie nia in sta la cji elek trycz nej, farb itp.
(zwar cia, de struk cje ter micz ne, zwę gle nia, wy -
pa le nia, prze pa le nia); stan prze szkleń (okop -
cone, po pę ka ne, sto pio ne, brak); okop ce nia
przy otwo rach, fra mu gach okien nych, krat kach
wen ty la cyj nych; kie ru nek dy mie nia (prze ciw ny
w sto sun ku do ogni ska po ża ru, po nie waż cie pło
jest prze ka zy wa ne przez ogni sko po ża ru dro gą
prą dów kon wek cyj nych i pro mie nio wa nia
w kie run ku ma te ria łów mniej na grza nych);
miej sca wy stę po wa nia smug dy mu, ze zmia na -
mi ko lo ru ma te ria łów z oto cze nia (śla dy na ścia -
nach, su fi tach i stro pach oraz okop ce nia tyn ku);
miej sca od pad nię cia tyn ku, pęk nię cia ścian bu -
dyn ków lub tzw. spuch nię cia tyn ku na sku tek
prze grza nia mu rów (szcze gól nie gdy pod ło gi
po kry te są gru zem lub frag men ta mi stro pów)
[6].

Po żar za zwy czaj roz prze strze nia się ku gó -
rze, dla te go po szu ku jąc ogni ska po ża ru, za wsze
na le ży obej rzeć naj ni żej po ło żo ne miej sca ze
śla da mi je go od dzia ły wa nia. Naj czę ściej ślad ta -
ki cha rak te ry zu je się lo kal nym wy pa le niem ma -
te ria łu al bo sil nym ter micz nym znisz cze niem
nie pal nych lub trud no za pal nych ma te ria łów
i ele men tów kon struk cyj nych. Po wsta je on
w po cząt ko wym eta pie roz wo ju po ża ru i czę sto
za cho wu je się do koń ca je go prze bie gu.

Na le ży po rów nać da ne z sy tu acji przed po -
wsta niem po ża ru i oce nić moż li wo ści pier wot -
ne go za pa le nia się ma te ria łów i sub stan cji
znaj du ją cych się w ob sza rze po ża ru. Nie zbęd ne
jest tak że prze ana li zo wa nie, któ re zmia ny zo sta -
ły spo wo do wa ne w efek cie po ża ru, któ re przez
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spraw cę, a któ re przez oso by zwią za ne ze zda -
rze niem lub uczest ni czą ce w dzia ła niach ra tow -
ni czych.

Ogni skiem po ża ru by wa czę sto miej sce,
w któ rym na stą pi ło ter micz ne i de struk cyj ne
dzia ła nie prą du elek trycz ne go, np. zwar cie prze -
wo dów elek trycz nych lub prze cią że nia li nii
elek trycz nej. Stąd nie zbęd ne jest każ do ra zo we
spraw dze nie ta bli cy roz dziel czej z bez piecz ni -
ka mi to pi ko wy mi lub wy łącz ni ka mi nad prą do -
wy mi. 

Po go rze li sko bu dyn ku ma naj czę ściej układ
war stwo wy zglisz czy. Naj bli żej pod ło ża le żą
war stwy, któ re opa dły w po cząt ko wej fa zie roz -
wo ju po ża ru. Na wierz chu za le ga ją za zwy czaj
ele men ty kon struk cyj ne obiek tu cha rak te ry zu ją -
ce się naj więk szą od por no ścią na od dzia ły wa nie
ognia. Aby do trzeć do pod ło ża po go rze li ska,
moż na za sto so wać tzw. ar che olo gicz ną me to dę
ba da nia. Po le ga ona na usu wa niu ko lej nych
warstw po go rze li ska, za czy na jąc od war stwy
wierzch niej, a na stęp nie pod da wa niu ich szcze -
gó ło wym oglę dzi nom, w tym prze sie wa niu
przez spe cjal nie przy go to wa ne si to po go rze li -
sko we. Ba da nia war stwo we po zwa la ją nie tyl ko
na zo rien to wa nie się w ko lej no ści na stę po wa nia
po so bie znisz czeń, lecz tak że na od two rze nie
roz wo ju po ża ru, a w szcze gól no ści kie run ków
je go roz prze strze nia nia się. Wie dza uzy ska -
na pod czas ba da nia war stwo we go uła twia do tar -
cie do miej sca, w któ rym znaj do wa ło się
ogni sko po ża ru, a co za tym idzie – usta le nie
źró dła wznie ce nia po ża ru.

Za bez pie cze nie ma te ria łu
do ba daƒ
Koń co wą czyn no ścią oglę dzin miej sca po -

ża ru jest za bez pie cze nie ma te ria łu do ba dań la -
bo ra to ryj nych (kry mi na li stycz nych). Wstęp ne
ty po wa nie i se lek cję ujaw nio nych zmian ter -
micz nych po wsta łych w wy ni ku dzia ła nia
ogni ska po ża ru oraz śla dów zja wisk ter micz -
nych wtór nych prze pro wa dza się już w trak cie
oglę dzin. Za bez pie cza się śla dy zja wisk ter -
micz nych, co do któ rych ist nie je przy pusz cze -
nie, że mo gły być przy czy ną po wsta nia po ża ru
oraz ma te ria ły ła two pal ne znaj du ją ce się
w cen trum lub w po bli żu ogni ska po ża ru. Od -
rzu ca się na to miast śla dy zmian ter micz nych
po wsta łych w wy ni ku od dzia ły wa nia wtór ne -
go po ża ru. Miej sce ujaw nie nia śla dów opi su je
się szcze gó ło wo w pro to ko le oglę dzin, fo to gra -
fu je z uży ciem ska lów ki i nu mer ka oraz za zna -
cza na szki cu. Do pie ro po wy ko na niu tych
czyn no ści za kwa li fi ko wa ny do ba dań ma te riał
po bie ra się z miej sca je go ujaw nie nia. Na przy -
kład prób ki po go rze li ska prze zna czo ne do ba -
da nia obec no ści cie czy pal nych po bie ra się
z miejsc, gdzie ciecz mo gła wpły nąć i nie mo -
gła się spa lać, a jej pa ro wa nie by ło utrud nio ne
(np. próg drzwi, li stwa przy ścien na, wy kła dzi -
na dy wa no wa). Je że li przed mio ty znaj du ją ce
się w ogni sku po ża ru ule gły cał ko wi te mu spo -
pie le niu, to po wy stu dze niu po pio łu na le ży
umie ścić je w czy stych, za my ka nych szkla nych
sło jach lub wor kach z two rzyw sztucz nych.
Prób ki, ja ko ma te riał kon tro l ny, za bez pie cza

się z róż nych miejsc po go rze li ska i z róż nych
miejsc pod ło ża nie ob ję te go dzia ła niem wy so -
kiej tem pe ra tu ry.

Na ja kość i wy nik ba dań kry mi na li stycz nych
ma za wsze wpływ wła ści we po bra nie ma te ria łu
z po go rze li ska i je go za bez pie cze nie tech nicz ne,
chro nią ce przed ma ni pu la cją, znisz cze niem,
znie kształ ce niem lub za mia ną.

Przed pod ję ciem de cy zji o za koń cze niu oglę -
dzin na le ży po now nie przej rzeć obiekt lub te ren,
by spraw dzić, czy nie zo sta ły po mi nię te ja kie -
kol wiek czyn no ści istot ne dla wy ja śnie nia 
spra wy. Po now ne spraw dze nie po zwa la na
utwier dze nie lub sko ry go wa nie pier wot nych 
za ło żeń lub usta leń. 

Prze bieg oglę dzin za le ży od ro dza ju, prze -
zna cze nia i cha rak te ru obiek tu. Ele men ty te wy -
zna cza ją ro dzaj wy ko ny wa nych czyn no ści.
W każ dym jed nak przy pad ku oglę dzi ny win ny
być prze pro wa dzo ne pla no wo i sys te ma tycz nie.

Pro fe sjo nal ne po szu ki wa nie i za bez pie cze -
nie śla dów po ża ro wych ma war tość tyl ko wte -
dy, je śli uzu peł nio ne zo sta nie na uko wą eks-
per ty zą. Do pie ro wów czas czyn no ści te przy -
czy nia ją się do wszech stron ne go wy ja śnie nia
oko licz no ści po wsta nia po ża ru oraz usta le nia
ewen tu al nych spraw ców je go spro wa dze nia.

Au tor jest bie głym sà do wym 
z za kre su po ̋ ar nic twa
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o sta ły one uję te w do ku men cie pod na -
zwą Fi re pro tec tion in farm bu il dings;
CFPA-E Gu ide li ne No 17: 2015 F

z 2015 r. Eu ro pej ski Zwią zek Or ga ni za cji
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej (CFPA-E) jest sto -
wa rzy sze niem or ga ni za cji kra jo wych w Eu ro -
pie, zaj mu ją cym się przede wszyst kim ochro ną
przed po ża ra mi, a tak że bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy oraz bez pie czeń stwem i ry zy kiem
zwią za nym z za gro że nia mi dla śro do wi ska na -
tu ral ne go i in ny mi zda rze nia mi. W ra mach swo -
jej sta tu to wej dzia łal no ści or ga ni za cja ta
opra co wu je wspól ne wy tycz ne w ce lu osią gnię -
cia po dob nej in ter pre ta cji wy ma gań w kra jach
eu ro pej skich oraz przed sta wie nia przy kła dów
ak cep to wal nych roz wią zań, kon cep cji i mo de li.
Eu ro pej ski Zwią zek Or ga ni za cji Ochro ny Prze -
ciw po ża ro wej ma na ce lu uła twie nie i wspar cie
dzia łań w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej
w Eu ro pie.

Do ku ment zo stał opra co wa ny w ce lu ra cjo -
nal ne go go spo da ro wa nia in wen ta rzem ży wym
i ak ty wa mi w rol nic twie. Wska zu je wie le waż -

nych ob sza rów dzia łań i od po wied nich środ ków,
któ re ma ją za sto so wa nie ogól ne. 

Wy tycz ne CFPA-E
Wy ma ga nia zo sta ły po dzie lo ne na roz dzia ły,

do ty czą ce m.in. za pew nie nia od po wied nich wa -
run ków ewa ku acji (za rów no dla lu dzi, jak i in -
wen ta rza), po dzia łu obiek tu na stre fy po ża ro we,
wy po sa że nia w wy ma ga ne in sta la cje i urzą dze -
nia, przy go to wa nia te re nu do dzia łań ga śni -
czych. W do ku men cie tym sku pio no się rów nież
na za gad nie niach zwią za nych z użyt ko wa niem
te go ty pu obiek tów i za rzą dza niem ni mi, w ce lu
zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka po wsta nia po ża ru.

Wy tycz ne CFPA wska zu ją, że bu dy nek mu -
si być tak skon stru owa ny, aby za po biec po wsta -
niu po ża ru, ogra ni cze niu roz prze strze nia nia się
ognia i dy mu. W tym ce lu opra co wa no stan dard,
któ ry za kła da po dział obiek tów na stre fy po ża -
ro we, z za strze że niem, że kla sa od por no ści
ognio wej ele men tów od dzie le nia prze ciw po ża -
ro we go po win na być nie mniej sza niż 60 min.
Ścia ny i pod ło gi o kon struk cji ognio od por nej,

któ re od dzie la ją warsz ta ty, ko tłow nie lub po dob -
ne po miesz cze nia, w któ rych pro wa dzo ne są
pra ce mo gą ce spo wo do wać za gro że nie po ża ro -
we, po win ny za po bie gać roz prze strze nia niu się
ognia przez co naj mniej 60 min. Ka na ły wen ty -
la cyj ne, drzwi, trans por te ry pa szy, otwo ry tech -
no lo gicz ne i ser wi so we prze cho dzą ce przez
ele men ty od dzie le nia prze ciw po ża ro we go po -
win ny zo stać za bez pie czo ne do uzy ska nia kla sy
od por no ści ognio wej ele men tu, przez któ ry są
pro wa dzo ne. 

Aby unik nąć roz prze strze nia nia się ognia mię -
dzy dwo ma lub więk szą licz bą bu dyn ków, da chy
bu dyn ków po win ny być wy ko na ne z nie pal nych
ma te ria łów, a czerp nie po wie trza do wen ty la cji
bu dyn ków in wen tar skich nie mo gą być lo ka li zo -
wa ne w po bli żu bu dyn ków o zwięk szo nym za -
gro że niu po ża ro wym oraz w po bli żu ele men tów
od dzie le nia prze ciw po ża ro we go.

Bu dyn ki go spo dar cze po ło żo ne bli żej niż
15 m od sie bie mu szą być tak za pro jek to wa ne,
aby za po biec roz prze strze nia niu się po ża ru mię -
dzy bu dyn ka mi przez 60 m. W tym przy pad ku
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KA ROL MOJ SKI Bu dyn ki 
in wen tar skie (cz. 2)

Budynki inwentarskie muszą spełniać określone prawem warunki.
W poprzednim numerze omówiliśmy regulacje krajowe, tym razem
przedstawię wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków
rolniczych, w tym inwentarskich, opracowane przez Europejski Związek
Organizacji Ochrony Przeciwpożarowej. 
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ma te ria ły pal ne na le ży prze cho wy wać w od le -
gło ści co naj mniej 15 m od bu dyn ków. Ja ko
ogra ni cze nie ry zy ka roz przestrze nia nia ognia
i dy mu moż na roz wa żyć za in sta lo wa nie otwo -
rów wen ty la cyj nych w da chach bu dyn ków. 
Po win ny być one roz miesz czo ne jak naj bli żej
grzbie tów da chów.

Ewa ku acja lu dzi i in wen ta rza
Wła ści we roz wią za nia ochro ny prze ciw po -

ża ro wej po win ny rów nież za pew nić od po wied -
nie wa run ki ewa ku acji dla lu dzi i zwie rząt. 

Ewa ku acja lu dzi win na być tak za pro jek to -
wa na, aby za pew nić z po miesz czeń co naj mniej
dwa nie za leż ne kie run ki ewa ku acji. Do pusz czal -
na dłu gość dro gi ewa ku acyj nej nie mo że prze -
kra czać 30 m. Je śli po miesz cze nia ma ją wię cej
niż jed no pię tro, wy móg do ty czy każ de go pię tra.
Jed ną z dróg ewa ku acyj nych dla lu dzi mo że być
okno lub właz, pod wa run kiem, że spo sób ewa -
ku acji uzna ny bę dzie za bez piecz ny. Szcze gól ną
uwa gę na le ży zwró cić na za pew nie nie wa run -
ków ewa ku acji na dro gach ewa ku acyj nych w po -
miesz cze niach użyt ko wa nych w cią gu no cy
i w su szar niach lub sto do łach słu żą cych do prze -
cho wy wa nia sło my. Dla ma łych po miesz czeń
na par te rze wy ma ga się tyl ko jed nej dro gi ewa -
ku acyj nej, pod wa run kiem, że po miesz cze nie to
nie jest prze zna czo ne dla zwie rząt, a ewa ku acja
mo że od by wać się bez po śred nio na ze wnątrz.

Roz pa tru jąc ewa ku ację in wen ta rza, na le ży
uwzględ niać sze reg czyn ni ków. Drzwi ewa ku -
acyj ne dla zwie rząt po win ny być lo ka li zo wa ne
po prze ciw nych stro nach bu dyn ku. Na dro dze
ewa ku acyj nej do po ko na nia róż ni cy wy so ko ści
za miast scho dów za le ca się sto so wa nie po chyl -

ni, uwzględ nia jąc przy tym ry zy ko po śli zgu.
Waż ne, aby wyj ścia z bu dyn ków (szcze gól nie te
zwy kle użyt ko wa ne przez zwie rzę ta) by ły
w mia rę moż li wo ści od da lo ne od po ten cjal nych
za gro żeń po ża ro wych, a dro gi ewa ku acyj ne za -
pro jek to wa ne tak, aby ca ły in wen tarz opu ścił za -
gro żo ny bu dy nek w cią gu 60 min. Rów nie
istot ne jest, aby drzwi ewa ku acyj ne otwie ra ły się
na ze wnątrz lub roz su wa ły na bo ki; w ce lu
umoż li wie nia prze miesz cza nia się dwóch zwie -
rząt obok sie bie na le ży za pew nić wol ną prze -
strzeń ru chu o sze ro ko ści 1,6 m dla krów i ko ni
oraz 1,0 m dla świń i owiec.

Do pusz cza się pro wa dze nie dru giej dro gi
ewa ku acyj nej przez in ne po miesz cze nie, je że li
pierw sza dro ga pro wa dzi bez po śred nio na ze -
wnątrz. Wyj ścia awa ryj ne nie mo gą być blo ko -
wa ne, a zi mą po win ny być wol ne od śnie gu.

Po opusz cze niu za gro żo ne go bu dyn ku zwie -
rzę ta na le ży trzy mać da le ko od miej sca po ża ru.
Naj lep szym spo so bem jest wy gro dzo ne miej sce,
w któ rym mo gą swo bod nie bie gać. 

Urzà dze nia i in sta la cje
Wy tycz ne CFPA prze wi du ją, że bu dyn ki rol -

ne wy po sa żo ne bę dą we wła sny ła two do stęp ny
sprzęt ga śni czy, roz miesz czo ny w po miesz cze -
niach sta no wią cych za gro że nie po ża ro we lub
w po bli żu tych po miesz czeń. Sprzęt ga śni czy
w ro zu mie niu ni niej sze go do ku men tu ozna cza
hy drant we wnętrz ny na zwi ja dle z na wod nio ną
in sta la cją wo do cią go wą (mon to wa ny wy łącz nie
w po miesz cze niach bez moż li wo ści za ma rza nia)
oraz ga śni ce prosz ko we. Od le głość do sprzę tu
ga śni cze go w bu dyn ku, w któ rym wy stę pu je za -
gro że nie po ża ro we, nie po win na prze kra -

czać 15 m. Na le ży zwró cić uwa gę, aby wąż ga -
śni czy sta no wią cy wy po sa że nie hy dran tu był tak
dłu gi, aby mógł do trzeć do każ de go miej sca,
w któ rym mo że po wstać po żar. W du żych bu -
dyn kach in wen tar skich do pusz cza się moż li wość
za sto so wa nia kil ku wę ży. Za le ca się sto so wa nie
ga śnic kla sy 34A 233B C lub wyż szej, za wie ra -
ją cych nie mniej niż 6 kg środ ka ga śni cze go. 

Zgod nie z wy tycz ny mi bu dyn ki in wen tar skie
na le ży wy po sa żać rów nież w in sta la cję elek -
trycz ną i od gro mo wą, wy ko na ną i kon ser wo wa -
ną przez wy kwa li fi ko wa ne go spe cja li stę.

Szcze gól ną uwa gę zwra ca fakt, że jed nym
z urzą dzeń su ge ro wa nych przez or ga ni za cję
CFPA jest au to ma tycz ny sys tem alar mo wa nia,
po prze dzo ny wcze sną de tek cją po ża ru. Oprócz
wy kry cia po ża ru je go pod sta wo wą ro lą ma być
alar mo wa nie pra cow ni ków go spo dar stwa oraz
przy go to wa nie te re nu do cza su przy by cia jed no -
stek stra ży po żar nej. 

W ce lu za pew nie nia od po wied niej ochro ny
prze ciw po ża ro wej w go spo dar stwach rol nych
nie zbęd ne jest za pew nie nie zwy kle du żej ilo ści
wo dy. Wy ma ga na ilość wo dy po win na być kon -
sul to wa na z wła ści wy mi wła dza mi lo kal ny mi.
We dług wy tycz nych CFPA do pusz cza się ja ko
źró dło wo dy do ga sze nia po ża rów sta wy prze -
ciw po ża ro we, je zio ra lub po bli skie rze ki. 

Wy ma ga nia z za kre su ochro ny prze ciw po ża -
ro wej sta wia ne bu dyn kom in wen tar skim po wo -
du ją, że pro ces pro jek to wa nia ta kiej za bu do wy
war to po prze dzić do kład ną ana li zą. Wie lość
czyn ni ków ma ją cych wpływ na okre śle nie wy -
ma gań dla da ne go obiek tu (po wierzch nia, wy -
so kość, licz ba kon dy gna cji, ro dzaj in wen ta rza,
wy stę po wa nie obiek tów po wią za nych itd.) po -
wo du je że za da nie to po win no być wie lo eta po -
we. Osta tecz ny cel, na któ ry po win no się
zwra cać uwa gę przy pro jek to wa niu bu dyn ku in -
wen tar skie go, mu si opie rać się na utrzy ma niu
wa lo rów użyt ko wych i funk cjo nal nych bu dyn -
ku, z za pew nie niem od po wied nie go po zio mu
bez pie czeń stwa po ża ro we go in wen ta rza i prze -
by wa ją cych w nim użyt kow ni ków. 

Jed nak na wet naj lep sze prze pi sy nie za stą pią
ro li czyn ni ka ludz kie go. Dla te go też do brą prak -
ty ką po win no być uświa da mia nie użyt kow ni ków
(rol ni ków) w kwe stiach od po wie dzial no ści
za wła ści wą ochro nę prze ciw po ża ro wą. W tym
przy pad ku, szcze gól nie w du żych far mach lub
przed się bior stwach rol nych, za sad ne mo gło by
być prze pro wa dza nie szko leń z za kre su ochro ny
prze ciw po ża ro wej do sto so wa ne do za gro żeń,
któ re mo gą wy stę po wać w tych go spo dar stwach. 

Ka rol Moj ski jest star szym spe cja li stà
w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP
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Pod sta wo we od le gło Êci mi´ dzy bu dyn ka mi i stre fa mi skła do wa nia ma te ria łów pal nych. Opra co wa nie wła sne

Przy kła do wy po dział wn´ trza bu dyn ku in wen tar skie go na stre fy po ̋ a ro we. Opra co wa nie wła sne na pod sta -
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d 1 stycz nia te go ro ku zmia nie ule -
gły m.in. za sa dy oce ny wy ro bów bu -
dow la nych w sys te mie kra jo wym

(głów nie wy ro bów, dla któ rych nie opu bli ko wa -
no norm zhar mo ni zo wa nych) oraz do ku men ty
upo waż nia ją ce do wpro wa dze nia do ob ro tu/udo -
stęp nie nia wy ro bu na ryn ku kra jo wym [1]. Kra -
jo we oce ny tech nicz ne za stą pi ły apro ba ty
tech nicz ne dla wy ro bów bu dow la nych, tak że dla
tych sto so wa nych na po trze by ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. 

Co no we go?
Zmia na do ku men tów cer ty fi ka cyj nych na -

stą pi ła w ce lu do sto so wa nia kra jo wych sys te -
mów oce ny do sys te mów eu ro pej skich,
wpro wa dzo nych roz po rzą dze niem 305/2011.
Do ty czy na zew nic twa do ku men tów – apro ba ta
tech nicz na (AT) obec nie na zy wa na jest kra jo wą
oce ną tech nicz ną (KOT), a tak że ich za war to ści
i po dej ścia do oce ny wy ro bu. Naj waż niej sze jest
te raz po sia da nie przez wy rób od po wied nich
wła ści wo ści użyt ko wych i przej rzy ste in for mo -
wa nie o nich przez pro du cen ta wszyst kich
uczest ni ków ryn ku wy ro bów bu dow la nych (in -
for ma cje w kra jo wej de kla ra cji wła ści wo ści
użyt ko wych, in for ma cje to wa rzy szą ce ozna cze -
niu zna kiem bu dow la nym). 

Za miast apro bat tech nicz nych i cer ty fi ka tów
zgod no ści wy da wa ne są od po wied nio kra jo we
oce ny tech nicz ne i kra jo we cer ty fi ka ty sta ło ści
wła ści wo ści użyt ko wych. Nie ozna cza to, że do -
ku men ty te stra ci ły waż ność. Ich wła ści cie le,
a więc pro du cen ci i do staw cy wy ro bów, mo gą
na dal sto so wać apro ba ty tech nicz ne i cer ty fi ka -
ty zgod no ści do mo men tu utra ty przez nie ter -
mi nu waż no ści. Na stęp nie pro du cent bę dzie
zo bo wią za ny do uzy ska nia no wych do ku men -
tów (zob. rys. 2). Przez kil ka lat po zmia nie 
prze pi sów bę dzie więc obo wią zy wał okres
przej ścio wy – z uwa gi na za cho wa nie praw na -
by tych przez pro du cen tów. 

Ro dza je do ku men tów
Zgod nie z art. 5.2 usta wy o wy ro bach bu -

dow la nych (DzU nr 92, poz. 881 ze zm.)
przed wpro wa dze niem do ob ro tu wy ro bu bu -
dow la ne go lub udo stęp nie nia go na ryn ku kra -
jo wym pro du cent zo bo wią za ny jest do ozna -
cze nia wy ro bu zna kiem bu dow la nym. Aby te -
go do ko nać, mu si wy dać dla te go wy ro bu kra -
jo wą de kla ra cję wła ści wo ści użyt ko wych,
przy czym pra wo do jej wy da nia na by wa

po prze pro wa dze niu oce ny wła ści wo ści użyt ko -
wych wy ro bu [2] na zgod ność ze spe cy fi ka cją
tech nicz ną [3]. 

W przy pad ku wy ro bów bu dow la nych słu żą -
cych do ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ re

w zde cy do wa nej więk szo ści bę dą pod le gały
pod sys tem 1 oce ny i we ry fi ka cji sta ło ści wła -
ści wo ści użyt ko wych, ele men tem pro ce su oce -
ny jest cer ty fi ka cja wła ści wo ści użyt ko wych
wy ro bu, pod czas któ rej pro du cent otrzy mu je
kra jo wy cer ty fi kat sta ło ści wła ści wo ści użyt ko -
wych. 

Kra jo wa oce na tech nicz na to udo ku men to -
wa na, po zy tyw na oce na wła ści wo ści użyt ko -
wych tych za sad ni czych cha rak te ry styk wy ro bu

bu dow la ne go, któ re zgod nie z za mie rzo nym za -
sto so wa niem ma ją wpływ na speł nie nie pod sta -
wo wych wy ma gań, o któ rych mo wa w art. 5
ust. 1 pkt 1 usta wy z 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu -
dow la ne (DzU z 2017 r. poz. 1332, ze zm.),
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

JA CEK ZBO INA

GRZE GORZ MROCZ KO po no we mu
Obowiązują nas nowe zasady wprowadzania wyrobów budowlanych

do obrotu albo udostępniania na rynku krajowym wyrobów
podlegających obowiązkowi oznaczenia znakiem budowlanym. 

Co się zmieniło i jakie ma to znaczenie dla straży pożarnej?

O

Rys. 1. Zmia na na zew nic twa do ku men tów w za kre sie oce ny wy ro bów

Rys. 2. Do ku men ty do ty czà ce oce ny wy ro bów, któ re sà sto so wa ne w okre sie przej Êcio wym



przez obiek ty bu dow la ne, w któ rych wy rób bę -
dzie za sto so wa ny. Wy da je się ją dla jed no znacz -
nie zi den ty fi ko wa ne go wy ro bu da ne go pro-
du cen ta. Je śli dwóch pro du cen tów wy twa rza
wy rób o tej sa mej kon struk cji, wy mia rach i z te -
go sa me go ma te ria łu, to ze wzglę du na moż li we
róż ni ce w tech no lo gii i or ga ni za cji pro duk cji,

mo gą ce mieć wpływ na koń co wą ja kość wy ro -
bu lub za kres sto so wa nia, każ dy z nich po wi nien
mieć od ręb ną kra jo wą oce nę tech nicz ną dla
swo je go wy ro bu. Wy da je się ją na 5 lat. Okres
ten mo że być prze dłu ża ny, ale nie na wię cej niż
tak że 5 lat. Do ku ment ten wy da wa ny jest przez
jed nost ki oce ny tech nicz nej lub kra jo we jed nost -
ki oce ny wy zna czo ne przez mi ni stra wła ści we -
go do spraw bu dow nic twa.

Kra jo wy cer ty fi kat sta ło ści wła ści wo ści
użyt ko wych to do ku ment wy da wa ny przez
akre dy to wa ną jed nost kę cer ty fi ku ją cą wy ro by
bu dow la ne po prze pro wa dze niu pro ce su cer -
ty fi ka cji. Po twier dza, że wy rób bu dow la ny ma
wła ści wo ści użyt ko we ob ję te spe cy fi ka cją
tech nicz ną – Pol ską Nor mą wy ro bu nie ma ją cą

sta tu su nor my zhar mo ni zo wa nej al bo apro ba -
tą tech nicz ną (do koń ca okre su jej waż no ści)
lub kra jo wą oce ną tech nicz ną. Cer ty fi kat ten
jest po trzeb ny pro du cen to wi (wy ma ga ny)
w sys te mie 1 al bo 1+ oce ny i we ry fi ka cji sta -
ło ści wła ści wo ści użyt ko wych, do cza su wy -
da nia przez nie go kra jo wej de kla ra cji
wła ści wo ści użyt ko wych. Kra jo wy cer ty fi kat
sta ło ści wła ści wo ści użyt ko wych po twier dza
te wła ści wo ści użyt ko we wy ro bu, któ re są
w nim wy mie nio ne. Mo że jed nak wy stą pić sy -
tu acja, gdy w spe cy fi ka cji tech nicz nej jest opi -
sa nych wię cej wła ści wo ści użyt ko wych
wy ro bu niż pro du cent przed sta wił do oce ny
w ra mach pro ce su cer ty fi ka cji

Kra jo wa de kla ra cja wła ści wo ści użyt ko -
wych jest wy da wa na i pod pi sy wa na przez pro -
du cen ta wy ro bu bu dow la ne go. Pro du cent
de kla ru je wła ści wo ści użyt ko we wy ro bu bu -
dow la ne go, zgod nie z wła ści wą przed mio to wo
Pol ską Nor mą wy ro bu lub kra jo wą oce ną tech -
nicz ną, od nie sio ne do tych za sad ni czych cha -
rak te ry styk, któ re ma ją wpływ na speł nie nie
pod sta wo wych wy ma gań przez obiek ty bu -
dow la ne, we dle za mie rzo ne go za sto so wa nia te -
go wy ro bu. Wy sta wie nie kra jo wej de kla ra cji
wła ści wo ści użyt ko wych po 1 stycz nia br. jest
wa run kiem ko niecz nym do umiesz cze nia
na wy ro bie bu dow la nym zna ku bu dow la ne go
B. W sys te mie 1 al bo 1+ oce ny i we ry fi ka cji
sta ło ści wła ści wo ści użyt ko wych, gdzie wy ma -
ga ne jest uzy ska nie kra jo we go cer ty fi ka tu sta -
ło ści wła ści wo ści użyt ko wych, pro du cent
w kra jo wej de kla ra cji wła ści wo ści użyt ko wych
mo że za de kla ro wać tyl ko te wła ści wo ści użyt -
ko we, któ re są po twier dzo ne cer ty fi ka tem sta -
ło ści wła ści wo ści użyt ko wych/cer ty fi ka tem
zgod no ści.

CNBOP-PIB do ko na oce ny 
Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny

Prze ciw po ża ro wej – Pań stwo wy In sty tut Ba -
daw czy de cy zją mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow -
nic twa nr 1/JOT/WB/16 z 22 czerw ca 2016 r.
zo sta ło wy zna czo ne ja ko (eu ro pej ska) jed nost -
ka oce ny tech nicz nej w za kre sie gru py 10 i 31
wy ro bów: sys te mów sy gna li za cji po ża ro wej,
dźwię ko wych sys te mów ostrze gaw czych, sta -
łych urzą dzeń ga śni czych, sys te mów kon tro li
roz prze strze nia nia dy mu i cie pła, sys te mów in -
te gru ją cych, ka bli za si la nia, ste ru ją cych i ko mu -
ni ka cyj nych. CNBOP-PIB wy da je po nad to
eu ro pej skie oce ny tech nicz ne oraz kra jo we oce -
ny tech nicz ne. In for ma cje o uzy ska nej no ty fi ka -
cji i za kre sie dzia łal no ści CNBOP-PIB ja ko
jed nost ki oce ny tech nicz nej znaj du ją się pod ad -
re sem: https://www. eota. eu/en -GB/con tent/po -
land/55/211/20/64/. 

Opi sa ne zmia ny są waż ne z punk tu wi dze nia
wpro wa dza nia wy ro bów do ob ro tu, a przede
wszyst kim oce ny i po twier dze nia ich wła ści wo -
ści użyt ko wych. Dla funk cjo na riu szy PSP pro -
wa dzą cych od bio ry bu dyn ków in for ma cje te
tak że ma ją istot ne zna cze nie, po nie waż po ka zu -
ją, że dla wy ro bów sto so wa nych do ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków mo gą być obec nie
przed sta wia ne róż ne do ku men ty opi su ją ce wy -
ma ga nia (od po wied nio AT i KOT) i cer ty fi ka -
cyj ne, któ re po mi mo in nej na zwy i tre ści
praw nie bę dą upo waż nia ły do wpro wa dze nia
wy ro bu do ob ro tu/udo stęp nie nia go na ryn ku. 

bryg. dr in˝. Ja cek Zbo ina i mł. bryg. mgr in˝.
Grze gorz Mrocz ko peł nià słu˝ b´ w Cen trum
Na uko wo -Ba daw czym Ochro ny Prze ciw po -

˝a ro wej – Paƒ stwo wym In sty tu cie 
Ba daw czym w Jó ze fo wie

Przy pi sy
[1] Na mo cy usta wy z 25 czerw ca 2015 r. o zmia nie usta -
wy o wy ro bach bu dow la nych, usta wy Pra wo bu dow la ne
oraz usta wy o zmia nie usta wy o wy ro bach bu dow la nych
oraz usta wy o sys te mie oce ny zgod no ści (DzU 2015 nr 0,
poz. 1165).
[2] Zgod nie z sys te ma mi oce ny, któ re zo sta ną okre ślo ne
w roz po rzą dze niu mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa
w spra wie spo so bów de kla ro wa nia wła ści wo ści użyt ko -
wych wy ro bów bu dow la nych oraz spo so bu zna ko wa nia
ich zna kiem bu dow la nym – ak tu al nie w trak cie opra co -
wa nia.
[3] Do ku ment okre śla ją cy wy ma ga nia dla wy ro bu – omó -
wio ne wy żej Pol skie Nor my wy ro bu nie zhar mo ni zo wa ne
al bo kra jo we oce ny tech nicz ne al bo apro ba ty tech nicz ne
do koń ca ich waż no ści.

Li te ra tu ra
[1] Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
(UE) nr 305/2011 z 9 mar ca 2011 r. usta na wia ją ce zhar -
mo ni zo wa ne wa run ki wpro wa dza nia do ob ro tu wy ro bów
bu dow la nych i uchy la ją ce dy rek ty wę Ra dy 89/106/EWG
(DzU L 88 z 4 kwiet nia 2011 r.).
[2] Usta wa z 25 czerw ca 2015 r. o zmia nie usta wy o wy -
ro bach bu dow la nych, usta wy Pra wo bu dow la ne oraz usta -
wy o zmia nie usta wy o wy ro bach bu dow la nych oraz
usta wy o sys te mie oce ny zgod no ści (DzU nr 0, poz. 1165).

/ 2017 LISTOPAD 31

Rys. 3. No we do ku men ty sto so wa ne i wy da wa ne po 1 stycz nia 2017 r.

Od 1 stycz nia 2017 r.
Apro ba ty/oce ny tech nicz ne:
� apro ba ty tech nicz ne są uzna wa ne

ja ko kra jo we oce ny tech nicz ne do koń ca
okre su ich waż no ści,
� nie jest już moż li we do ko ny wa nie

zmian w waż nych apro ba tach tech nicz -
nych,
� wy da wa ne są kra jo we oce ny tech -

nicz ne.
Cer ty fi ka ty:
� kra jo we cer ty fi ka ty zgod no ści mo -

gą być sto so wa ne przez pro du cen tów ja ko
pod sta wa wy da nia kra jo wej de kla ra cji wła -
ści wo ści użyt ko wych do koń ca okre su ich
waż no ści,
� nie ma już moż li wo ści do ko ny wa -

nia zmian w waż nych cer ty fi ka tach zgod -
no ści,
� wy da wa ne są kra jo we cer ty fi ka ty

sta ło ści wła ści wo ści użyt ko wych.
De kla ra cje:
� pro du cen ci zo bo wią za ni są do wy -

sta wia nia kra jo wej de kla ra cji wła ści wo ści
użyt ko wych (prze sta ją funk cjo no wać kra jo -
we de kla ra cje zgod no ści).



nych sił i środ ków. Rów nie waż ne jest ich
spraw ne prze miesz cza nie się po ob sza rze ob ję -
tym dzia ła nia mi ra tow ni czy mi – za rów no
po dro gach utwar dzo nych, jak i dro ga mi grun -
to wy mi, le śny mi duk ta mi, bez dro ża mi, po bło -
cie, pia chu czy te re nach po kry tych śnie giem. To
po jaz dy, któ re moż na wy ko rzy stać do szyb kie -
go do star cze nia do dat ko we go wy po sa że nia,
trans por tu ze spo łu ra tow ni cze go i wy po sa że nia
spe cja li stycz nej gru py ra tow nic twa (wod no -nur -
ko we go, wy so ko ścio we go) skła da ją cej się
z dwóch osób czy ho lo wa nia przy cze py o do -
pusz czal nej ma sie cał ko wi tej po wy żej 750 kg,
np. z ło dzią ra tow ni czą lub z qu adem. 

Że by spro stać tym wy ma ga niom, lek ki sa -
mo chód roz po znaw czo -ra tow ni czy mu si zo stać
od po wied nio za pro jek to wa ny. Po wi nien mieć
ka bi nę pię cio miej sco wą, wy dzie lo ną prze strzeń
ba ga żo wą, ła dow ność oko ło 1000 kg, by po mie -
ścić – bez prze kro cze nia do pusz czal nych na ci -
sków osi – pię cio oso bo wą za ło gę, wy po sa że nie
za mon to wa ne na sta łe, ewen tu al ną za bu do wę
prze strze ni ba ga żo wej i do dat ko wy sprzęt. Po -
nad to mu si mieć ce chy sa mo cho du te re no we go,
dys po no wać sil ni kiem o du żej mo cy i wy po sa -
że niem w ku lo wy za czep ho low ni czy.

Mó wiąc w skró cie: to sa mo chód o wszech -
stron nym za sto so wa niu, po zwa la ją cy do trzeć
do miejsc, do któ rych lek kie sa mo cho dy za opa -
trze nio we oraz sa mo cho dy ope ra cyj ne, w tym
po pu lar ne SUV-y, nie bę dą w sta nie do je chać. 

Wy da je się, że trud no zna leźć po jazd tak uni -
wer sal ny, na da ją cy się prak tycz nie do wszyst kie -
go, a przy tym pro sty i funk cjo nal ny. Ta kie ce chy
ma ją sa mo cho dy ty pu pick -up z po dwój ną, czte -
ro drzwio wą ka bi ną, od dziel ną skrzy nią ła dun ko -
wą i ukła dem na pę do wym przy sto so wa nym do
jaz dy za rów no po dro gach twar dych, jak i w te re -
nie. Czę sto na zy wa ne pół cię ża rów ka mi, od wie lu
lat są sy no ni mem aut su ro wych i wy trzy ma łych. 
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TECHNIKA

Na dro gi 
i bez dro ̋a

ADAM GON TARZ

Lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze (SLRR) 
to standardowe wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Jak je wybierać, by optymalnie spełniały swoje zadanie?

god nie z roz po rzą dze niem mi ni stra
spraw we wnętrz nych z 21 li sto pa da
2014 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad

wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej każ da jed nost ka ra tow -
ni czo -ga śni cza po win na po sia dać co naj mniej
je den ta ki po jazd. W 2015 r. ko men dy wo je -
wódz kie PSP uzgod ni ły z ko men dan tem głów -
nym PSP pla no wa ne licz by sa mo cho dów SLRR,
do ce lo wo prze wi dzia ne na po szcze gól ne wo je -
wódz twa. Obec nie w 501 jed nost kach ra tow ni -
czo -ga śni czych PSP eks plo ato wa nych jest
oko ło 490 sa mo cho dów te go ty pu. 87% z nich
ma układ na pę do wy 4x4, a 13% to sa mo cho dy
z na pę dza ną tyl ko jed ną osią.

Ana li zu jąc ro dzaj po jaz du, na któ rym ba zu -
ją obec nie sa mo cho dy roz po znaw czo -ra tow ni -
cze, do wie my się, że 13% sa mo cho dów SLRR
jest wy ko na nych na ba zie po jaz dów oso bo wych
(z nad wo ziem ty pu se dan, kom bi, spo ra dycz nie
to sa mo cho dy do staw cze i mi kro bu sy), 28% to
sa mo cho dy ty pu SUV, a 59% sta no wią po jaz dy
ty pu pick -up (wszyst kie z ukła dem na pę do -
wym 4x4).

W przy szłym ro ku w ra mach pro jek tu
„Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa w trans -
por cie ko le jo wym – etap I” pla nu je się za kup
21 no wo cze snych sa mo cho dów roz po znaw czo -
-ra tow ni czych z na pę dem 4x4.

Pick -up – ide al ny SLRR
Lek kie sa mo cho dy roz po znaw czo -ra tow ni -

cze prze zna czo ne są do in nych za dań niż sa mo -
cho dy ope ra cyj ne. Nie ra cjo nal ne by ło by więc
du blo wa nie ich cech funk cjo nal no -użyt ko wych.
Ja ką za tem peł nią funk cję? Po win ny umoż li wiać
przede wszyst kim szyb kie do tar cie ra tow ni ków
na miej sce ak cji ze sprzę tem nie zbęd nym
do pro wa dze nia roz po zna nia oraz wła ści we
prze ka zy wa nie in for ma cji do ty czą cych nie zbęd -

Wa lo ry pick -upów
Ol brzy mim atu tem tych po jaz dów jest pro -

ste ra mo we pod wo zie, prak tycz nie nie spo ty ka -
ne w sa mo cho dach oso bo wych oraz po -
pu lar nych sa mo cho dach ty pu SUV. Ra ma,
do któ rej mo co wa ne są wszyst kie głów ne pod -
ze spo ły po jaz du (układ na pę do wy, za wie sze nie,
zbior nik pa li wa, ka bi na, nad wo zie użyt ko we),
prze no si wszyst kie si ły sta tycz ne i dy na micz ne
wy stę pu ją ce w cza sie jaz dy i po sto ju sa mo cho -
du. Jest o wie le bar dziej wy trzy ma ła na skrę ca -
nie i zgi na nie w sto sun ku do sa mo no śnej
struk tu ry nad wo zia sto so wa nej w więk szo ści
SUV-ów. 

Klu czo wą ce chą pick -upów są rów nież du że
moż li wo ści trans por to we. Skrzy nie ła dun ko we
po zwa la ją na prze wóz przed mio tów o znacz -
nych roz mia rach. Wśród naj bar dziej po pu lar -
nych pick -upów z po dwój ną ka bi ną, któ re są
użyt ko wa ne obec nie w jed nost kach PSP, dłu -
gość skrzy ni ła dun ko wej – w za leż no ści od
mar ki – wy no si 1520-1615 mm, sze ro kość
1470-1620 mm, na to miast sze ro kość po mię dzy
wnę ka mi kół do cho dzi do 1140 mm. Ta kie 
wy mia ry po zwa la ją np. na swo bod ne prze wo że -
nie eu ro pa let o wy mia rach 800 x 1200 mm
lub 1200 x 1000 mm.

Ła dow ność pick -upów prze kra cza
za zwy czaj 1000 kg, w nie któ -
rych mo de lach do cho dzi
do 1200 kg. Otwie ra -

Z
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ne bur ty tyl ne i brak pro gu przy ich roz ło że niu
uła twia ją za ła du nek sprzę tu (wy so kość za ła dun -
ku po otwar ciu bur ty wy no si oko ło 830 mm).
Skrzy nie ła dun ko we moż na opcjo nal nie wy po -
sa żyć w do dat ko we ele men ty (np. wy su wa ne ta -
ce ła dun ko we, sys te my mo co wa nia to wa rów)
lub wy ko nać za bu do wę w ce lu ochro ny prze wo -
żo ne go wy po sa że nia przed wpły wa mi at mos fe -
rycz ny mi lub uszko dze niem. Za bu do wy mo gą
być za mon to wa ne na sta łe lub de mon to wal ne,
mo gą mieć tyl ne i bocz ne otwie ra ne kla py, uła -
twia ją ce do stęp do prze wo żo ne go sprzę tu. 

Du żym wa lo rem pick -upów jest moż li wość
ho lo wa nia cięż kich przy czep o do pusz czal nej
ma sie cał ko wi tej od 3100 do 3500 kg – w przy -
pad ku przy czep z ha mul cem oraz do
750 kg – dla przy czep bez ha mul ca. Po jaz dem
moż na na przy kład cią gnąć przy cze pę 
z 10-oso bo wą ło dzią ra tow ni czą z peł nym wy -
po sa że niem, któ rej ma sa rze czy wi sta wy no si
oko ło 2500 kg lub przy cze pę z agre ga tem prą -
do twór czym 100 kVA o ma sie 2300 kg. 

Wnę trze ka bi ny ofe ro wa nych obec nie
na ryn ku pick -upów jest er go no micz ne i do brze
wy po sa żo ne. Za sto so wa ne ma te ria ły wy koń cze -
nio we są za pro jek to wa ne z my ślą o cięż kich wa -
run kach pra cy, od por ne na za ry so wa nia, trwa łe
i ła twe w utrzy ma niu czy sto ści. Do stan dar -
dowe go wy po sa że nia na le żą po dusz ki po -
wietrz ne, dwu płasz czy zno wa re gu la cja ko lum ny
kie row ni cy oraz wszel kie go ty pu elek trycz ne
udo god nie nia. Do stęp na jest rów nież au to ma -
tycz na kli ma ty za cja, tem po mat czy au to ma tycz -
na skrzy nia bie gów. 

Wy so ka po zy cja za kie row ni cą po pra wia wi -
docz ność do przo du i na bo ki oraz zwięk sza 
po czu cie bez pie czeń stwa, jed no cze śnie zmniej -
sza jąc wraż li wość kie row cy na olśnie nie świa -
tła mi in nych po jaz dów, da je lep sze oświe tle nie
dro gi i uła twia wsia da nie i wy sia da nie. Przy za -
ku pie war to roz wa żyć wy po sa że nie w czuj ni ki
lub ka me rę co fa nia, ze wzglę du na ogra ni czo ną
wi docz ność do ty łu przez wy so ką i dłu gą skrzy -

nię ła dun ko wą. So lid ne uchwy ty do trzy ma nia
po ma ga ją za ło dze w za cho wa niu sta bil nej po zy -
cji pod czas jaz dy w te re nie. Nie któ re pick -upy
ma ją pod no szo ne sie dzi ska tyl nej ka na py, co da -
je do dat ko wą prze strzeń na prze wo że nie wy po -
sa że nia. 

Po jaz dy te ofe ro wa ne są za zwy czaj z nie -
wiel ką ga mą sil ni ków, ogra ni cza ją cą się do jed -
ne go lub dwóch ty pów na ryn ku. Są to przede
wszyst kim sil ni ki die sla (naj czę ściej wy stę pu je
jed na po jem ność sko ko wa z dwo ma lub 
trze ma wa rian ta mi mo cy mak sy mal nej), spo ra -
dycz nie sil ni ki ben zy no we cha rak te ry zu ją ce się
du żym zu ży ciem pa li wa. Jed nym z pod sta wo -
wych wy ma gań eks plo ata cyj nych sta wia nych
przed sa mo cho da mi użyt ko wy mi jest jak naj niż -
sze zu ży cie pa li wa. W nor mal nym użyt ko wa niu
sil ni ki die sla sto so wa ne w pic ku pach spa la ją
śred nio nie wię cej niż 8-10 l ole ju na pę do we go
na 100 km. W wa run kach te re no wych, gdzie za -
po trze bo wa nie mo cy wzra sta, zu ży cie pa li wa
oczy wi ście się zwięk sza. Do stęp ne na na szym
ryn ku sa mo cho dy pick -up z po dwój ną ka bi ną
wy po sa ża ne są stan dar do wo w sil ni ki osią ga ją -
ce mo ce mak sy mal ne po wy żej 150 KM oraz
mak sy mal ny mo ment ob ro to wy co naj mniej 350
Nm. Ta kie war to ści za pew nia ją uzy ska nie na ko -
łach du żych sił na pę do wych, nie zbęd nych
do po kona nia opo rów ru chu (opo rów to cze nia
i wznie sie nia) oraz prze szkód te re no wych. Du -
ża moc sil ni ka gwa ran tu je rów nież jaz dę z du żą
pręd ko ścią w te re nie oraz płyn ne po ko ny wa nie
dłu gich pod jaz dów dro go wych, przy utrzymaniu
za da nej pręd kości jaz dy. 

Wa lo ry te re no we sa mo cho dów oce nia ne są
za zwy czaj na pod sta wie kon struk cji ukła du na -
pę do we go, za wie sze nia osi oraz cha rak te ry -
stycz nych pa ra me trów tech nicz nych, ta kich jak:
kąt na tar cia, kąt zej ścia, kąt ram po wy, prze świt,
mak sy mal ny kąt prze chy łu bocz ne go czy głę bo -
kość bro dze nia. Więk szość pick -upów ma sta ły
na pęd tyl nej osi, z do łą cza nym na pę dem kół osi

przed niej, bez cen tral ne go me cha ni zmu róż ni -
co we go. W ta kim przy pad ku po włą cze niu
przed nie go na pę du układ zo sta je zblo ko wa ny
i mo ment ob ro to wy jest dzie lo ny w sto sun -
ku 50/50, nie za leż nie od wy stę po wa nia po śli -
zgów kół któ rej kol wiek osi. Do roz dzia łu
na pę du na osie słu ży skrzy nia roz-
dziel cza, z prze ło że niem szo so wym i te re no -
wym. Brak cen tral ne go me cha ni zmu róż ni co we -
go, róż ni cu ją ce go pręd ko ści ob ro to we osi
przed niej i tyl nej, skut ku je tym, że do łą cze nie
przed nie go na pę du jest do pusz czal ne tyl ko
na śli skim pod ło żu. Za le tą ta kie go roz wią za nia,
w sto sun ku do ukła du ze sta łym na pę dem
wszyst kich kół, jest pro sta kon struk cja, mniej -
szy ha łas pod czas jaz dy i mniej sze zu ży cie 
pa li wa (układ ge ne ru je mniej sze opo ry). W pick -
-upach po wszech nie sto su je się rów nież blo ka -
dę me cha ni zmu róż ni co we go tyl ne go mo stu
na pę do we go, z któ re go moż na sko rzy stać
w trud nych wa run kach, kie dy jed no z kół tra ci
przy czep ność.

Lep szym roz wią za niem w sto sun ku do opi -
sa ne go po wy żej jest układ na pę do wy wy po sa -
żo ny w cen tral ny me cha nizm róż ni co wy.
Za sto so wa nie te go me cha ni zmu umoż li wia jaz -
dę sa mo cho dem z włą czo ny mi dwo ma na pę da -
mi po twar dej na wierzch ni, bez oba wy
uszko dze nia ja kie go kol wiek ele men tu ukła du
na pę do we go czy szyb kie go zu ży wa nia się
opon. Na pęd 4x4, dzię ki sta łe mu wy ko rzy sta -
niu przy czep no ści wszyst kich kół, za pew nia
więk sze bez pie czeń stwo pod czas jaz dy z du żą
pręd ko ścią na zróż ni co wa nych na wierzch niach
dróg. Szcze gól nie za le ty ta kie go roz wią za nia
da ją się za uwa żyć pod czas jaz dy po krę tych
i stro mych gór skich dro gach. Do dat ko wym atu -
tem jest blo ka da cen tral ne go me cha ni zmu róż -
ni co we go (nie za stą pio na np. pod czas jaz dy
po śnie gu) oraz moż li wość odłą cze nia na pę du
osi przed niej pod czas jaz dy na do brej na -
wierzch ni i je go włą cze nia bez za trzy my wa nia
po jaz du. Ta ki na pęd, głów nie ze wzglę du
na skom pli ko wa nie i kosz ty pro duk cji, jest jed -
nak rzad ko sto so wa ny.

Spo ty ka my rów nież roz wią za nia ukła dów
na pę do wych z cen tral nym me cha ni zmem róż ni -
co wym z ogra ni czo nym po śli zgiem, ty pu Tor -
sen. Me cha nizm ten wy kry wa zmia nę róż nych
pręd ko ści mię dzy osia mi i do pa so wu je roz kład
si ły na pę do wej sto sow nie do przy czep no ści osi. 

Przy sto so wa nie pic kup -ów do jaz dy w te re -
nie po twier dza ją rów nież uzy ski wa ne war to ści
pa ra me trów tech nicz nych:
� kąt na tar cia, de cy du ją cy o moż li wo ści na -
jaz du na stro me zbo cze: 28-32°,
� kąt zej ścia, de cy du ją cy o moż li wo ści zjaz -
du z po chy ło ści: 18-28°,fot. Adam Gon tarz (3)



� kąt ram po wy, okre śla ją cy naj więk sze po -
chy le nie ram py, na któ rą mo że wje chać po jazd
bez za cze pie nia pod wo ziem: 22-25°,
� prze świt, de cy du ją cy o moż li wo ści po ko -
ny wa nia nie rów no ści i prze szkód po przecz nych
i po dłuż nych: 225-293 mm,
� mak sy mal ny kąt prze chy łu bocz ne go, de -
cy du ją cy o moż li wo ści po ko ny wa nia zbo czy,
bez utra ty sta tecz no ści: 35-50°. 

Sa mo cho dy prze zna czo ne do jaz dy w te re -
nie po win ny mieć moż li wość krzy żo wa nia osi
w jak naj więk szym za kre sie, dzię ki cze mu ko ła
dłu go po zo sta ją w kon tak cie z pod ło żem, co
z ko lei wpły wa ko rzyst nie na ich trak cję.
W znacz nej mie rze o tym pa ra me trze de cy du je
ro dzaj za sto so wa ne go za wie sze nia osi. Więk -
szość pick -upów ma nie za leż ne za wie sze nie
z przo du, z po przecz ny mi wa ha cza mi i sprę ży -
na mi śru bo wy mi współ pra cu ją cy mi z amor ty za -
to ra mi ga zo wy mi, a z ty łu – sztyw ny most
z re so ra mi pió ro wy mi. Tak do bra ne za wie sze nie

cha rak te ry zu je się pro sto tą kon struk cji, ma łą
licz bą ele men tów, a co za tym idzie – du żą wy -
trzy ma ło ścią i trwa ło ścią. Man ka men tem ta -
kiego roz wią za nia jest moż li wość utra ty
przy czep no ści kół tyl nych i za rzu ca nie po jaz du
pod czas jaz dy bez ob cią że nia po dro dze utwar -
dzo nej oraz pod ska ki wa nie pod czas jaz dy w te -
re nie lub po wy bo istej dro dze.

Du żo lep szy kom fort jaz dy da je wie lo wa ha -
czo we za wie sze nie tyl ne ze sprę ży na mi 
śru bo wy mi, spo ra dycz nie spo ty ka ne w pick -
-upach, któ re go wa lo ry są za uwa żal ne głów nie
na dro gach utwar dzo nych (ma łe prze chy ły bocz -
ne i ko ły sa nie). 

Pick -upy wy po sa ża ne są w róż ne go ro dza ju
elek tro nicz ne sys te my kon tro li trak cji, po ma ga -
ją ce kie row cy w pro wa dze niu po jaz du. Ukła dy
ha mul co we ma ją sys te my zwięk sza ją ce sku tecz -
ność ha mo wa nia, w tym m.in. sys te my ABS
oraz sys te my roz dzie la ją ce propor cjo nal nie si łę
ha mo wa nia na każ de z kół.

Wa dy pick -upów
Od czu wal ną wa dą pick -upów jest ich ma ła

zwrot ność, na któ rą naj więk szy wpływ ma roz -
staw osi li czą cy po nad 3 m. W tej kla sie po jaz -
dów ta ki roz staw jest jed nak stan dar dem.
Dłu gość aut w gra ni cach 5200-5360 mm oraz
wspo mnia ny roz staw osi po wo du ją, że śred ni ca
za wra ca nia mię dzy kra węż ni ka mi, w za leż no ści
od mar ki i ty pu, wy no si 11,8-12,8 m. Szcze gól -
nie od czu wal ne jest to w cia snym ru chu miej -
skim, np. przy ma new ro wa niu, par ko wa niu,
za wra ca niu na dro dze. 

W ka te go rii wad moż na rów nież roz pa try -
wać de sign więk szo ści pic ku pów – nie zmie nia -
ny tak czę sto, jak cho ciaż by w przy pad ku
po pu lar nych sa mo cho dów ty pu SUV. Sty li sty ka
ze wnętrz na nie jest tu trak to wa na prio ry te to wo,
gdyż pro jek tan ci i kon struk to rzy sta wia ją
w pierw szym rzę dzie na funk cjo nal ność i spraw -
dzo ne tech no lo gie, sta ra jąc się pro jek to wać
w po wią za niu z do ce lo wym prze zna cze niem. 

***
Wszech stron ność za sto so wań dla sa mo cho -

dów ty pu pick -up wpi su je się w cha rak ter za dań
prze wi dzia nych dla lek kich sa mo cho dów roz po -
znaw czo -ra tow ni czych użyt ko wa nych przez
jed nost ki PSP. Wy peł nia ją one lu kę mię dzy sa -
mo cho da mi oso bo wy mi (SLOp) i do staw czy mi
(SLKw) a śred ni mi sa mo cho da mi za opa trze nio -
wy mi ka te go rii ute re no wio nej lub te re no wej.

Pick -upy cha rak te ry zu ją się pro stą i wy trzy -
ma łą kon struk cją oraz od por no ścią na in ten syw -
ną eks plo ata cję, dzię ki cze mu za pew nia ją ma łą
po dat ność na awa rie. Na da ją się do jaz dy w te -
re nie i trans portu ła dun ków, do dat ko wo mo gą
ho lo wać cięż kie przy cze py. Ich nie prze cięt ne
zdol no ści te re no we znacz nie prze wyż sza ją
więk szość SUV-ów. Osią gi sa mo cho dów już
w pod sta wo wej wer sji sil ni ko wej, np. przy spie -
sza nie od 0 do 100 km/h w cza sie 10-13 s oraz
pręd kość mak sy mal na na po zio mie 170-180
km/h, za pew nia ją spraw ne po ru sza nie się nie
tyl ko po mie ście, ale i po dro gach szyb kie go 
ru chu. Wa lo ry użyt ko we sa mo cho du moż -
na zwięk szyć po przez za mon to wa nie do dat ko -
we go wy po sa że nia, np. wy cią gar ki. 

Atu tem pick -upów jest tak że przy stęp na ce -
na, np. w sto sun ku do SUV-ów o po dob nych
zdol no ściach te re no wych. Na kra jo wym ryn ku
jest co raz więk szy wy bór pick -upów, z bo ga tym
se ryj nym wy po sa że niem.

Wszyst ko to spra wia, że przy za ku pie lek kie -
go sa mo cho du roz po znaw czo -ra tow ni cze go wy -
bór pick -upa ma peł ne uza sad nie nie.

st. bryg. Adam Gon tarz peł ni słu˝ b´
w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP 
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Za bu do wa skrzy ni ła dun ko wej z two rzy wa sztucz ne go, wzdłu˝ bo ków re gu lo wa ne uchwy ty do mo co wa -
nia ła dun ku

Pro ste i wy trzy ma łe za wie sze nie osi tyl nej z re so ra mi pió ro wy mi jest stan dar do wym roz wià za niem sto so -
wa nym w wi´k szo Êci pick -upów
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o ża ry te do ty czą wszyst kich ro dza jów
bu dyn ków miesz kal nych jed no - i wie lo -
ro dzin nych, pen sjo na tów i ho te li, za rów -

no z da cha mi pła ski mi, jak i sko śny mi.
Od stro ny for mal nej wszyst ko jest w po rząd ku,
bo po szcze gól ne ele men ty bu dow la ne ma ją
wy ma ga ną prze pi sa mi kla sy fi ka cję NRO (nie -
roz prze strze nia ją cy ognia). Ale uwa ga: ta kla -
sy fi ka cja od no si się do sy tu acji, gdy ogień
dzia ła na po wierzch nię lub spód da chu, czy li
bez po śred nio kon tak tu je się al bo z po kry ciem
da chu (np. z da chów ki ce ra micz nej lub bla chy),
al bo z tym, co sta no wi wy koń cze nie pod da sza,
czy li naj czę ściej z pły tą gip so wo -kar to no wą.
A co się sta nie, gdy ogień po ja wi się od czo ła
po ła ci da cho wej i mo że wprost się gać drew nia -
nej kon struk cji lub pal nej izo la cji ciepl nej pod -
da sza lub da chu? Ilu stru ją to dwa przy pad ki
po ża rów, któ re zda rzy ły się w dwóch zu peł nie
róż nych bu dyn kach. Tyl ko w jed nym te po ża -
ry by ły do sie bie po dob ne: w obu przy pad kach
dach za pa lił się od pło ną ce go ocie ple nia ścia -
ny ze wnętrz nej. 

Po żar wie lo ro dzin ne go bu dyn ku miesz -
kal ne go (fot. 1) był na bie żą co ra por to wa ny
i okre śla ny ja ko po żar da chu. We dług nie ofi -
cjal nych in for ma cji stra ży po żar nej – a po -
twier dza ją to licz ne zdję cia i fil my – miał
swo je źró dło przy te re nie, czy li kil ka kon dy -

gna cji po ni żej da chu i po pal nym ocie ple niu
ele wa cji ogień prze niósł się na dach. W do dat -
ku sta ło się to tak szyb ko, że w chwi li przy by -
cia stra ży po żar nej pło nął już ca ły dach,
stwa rza jąc wie lo ra kie za gro że nia, rów nież dla
są sied nich obiek tów. Nie zbęd na by ła ewa ku -
acja są sied nich bu dyn ków miesz kal nych

i przed szko la, a sam bu dy nek, jesz cze
przed od da niem do użyt ko wa nia, wy ma gał po -
waż ne go re mon tu.

Po żar no we go do mu jed no ro dzin ne go 
(fot. 2) naj pierw ob jął ocie ple nie ścia ny ze -
wnętrz nej, po czym bły ska wicz nie prze niósł
się na pod da sze. Miesz kań cy zdą ży li opu ścić

P

Mniej po ̋ a rów 
da chów i pod da szy

MA RIA DRE GER

Dzięki internetowi mamy dziś dostęp do wielu materiałów
ilustrujących przebieg i skutki pożarów budynków. Widać, że bardzo

często do pożarów poddaszy i dachów dochodzi wskutek zapalenia się
ocieplenia elewacji, skąd ogień bardzo łatwo sięga do drewnianej

konstrukcji poddaszy lub palnych warstw izolacji cieplnej, 
np. z natryskiwanej pianki poliuretanowej lub styropianowych płyt

znajdujących się w przekryciach dachów. 

1. No wy wie lo ro dzin ny bu dy nek miesz kal ny po po ̋ a rze
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dom, ale mi mo szyb kie go przy by cia stra ża ków
ca ły dach, a pew nie i wnę trze wy ma ga ły so lid -
ne go re mon tu.

Brak wy ma ga nia nie pal no ści w stre fie sty -
ku z drew nia ną kon struk cją skut ku je moż li wo -
ścią wy ko na nia te go de ta lu z pal nych
ma te ria łów w obu ele men tach bez po śred nio
sty ka ją cych się ze so bą. W przy pad ku za pa le -
nia się jed ne go z ele men tów ogień szyb ko prze -
nie sie się na dru gi. Brak świa do mo ści
za gro że nia i po trze by zastosowania ta kiej ba -
rie ry za bez pie cza ją cej po wo du je, że ty po we
roz wią za nie po łą cze nia ścia ny z da chem wy -
glą da tak, jak przed sta wio no na rys. 3.

Drew nia ne ele men ty kon struk cji pod da sza
w prak ty ce za zwy czaj ocie pla się war stwą sty -
ro pia nu, sta no wią cą prze dłu że nie ocie ple nia
ścia ny ze wnętrz nej. Tym sa mym ogień po ocie -
ple niu ścia ny mo że bez żad nych prze szkód
prze nieść się na kon struk cję da chu, w miej scu
naj bar dziej wraż li wym, bo po zba wio nym ja -
kiej kol wiek ochro ny. I choć od ze wnątrz
i od we wnątrz prze kry cie mo że mieć po twier -
dzo ną kla sy fi ka cję NRO, za pew nio ną od po -
wied nio przez da chów kę i pły tę gip-
so wo -kar to no wą, to je śli po nad to pod da sze za -
izo lo wa ne jest pal ną izo la cją, np. pian ką PU,
po żar mo że przy brać znacz ne roz mia ry. 

W obu przed sta wio nych wy żej ty po wych
sy tu acjach skut ki po ża rów ocie pleń ścian ze -
wnętrz nych by ły by mniej do tkli we, a wiel kość
strat moż na by ło by znacz nie ogra ni czyć, gdy -
by za sto so wa no naj prost sze środ ki ostroż no ści
w po sta ci „ba rier ognio wych” od dzie la ją cych
od sie bie pal ne ma te ria ły znaj du ją ce się
w dwóch są sia du ją cych ze so bą ele men tach bu -
dow la nych: w ścia nie i da chu. Wów czas po żar
mógł by ob jąć tyl ko pal ne ocie ple nie ścia ny ze -
wnętrz nej, a straż po żar na mia ła by szan se ura -
to wa nia da chu.

Jak w prak ty ce ogra ni czyć moż li wość za pa -
le nia się da chu i pod da sza od pal ne go ocie ple -
nia ścia ny ze wnętrz nej? 

W tym ce lu trze ba wy ko nać za koń cze nie
ocie ple nia ścia ny z izo la cją ciepl ną z fa sa do -
wej weł ny mi ne ral nej (kla sa re ak cji na ogień
A1) za miast ze sty ro pia nu (kla sa re ak cji
na ogień E) i za dbać o to, by mur ła ta by ła rów -
nież ocie plo na weł ną. Do osło nię cia mur ła ty
wy star czy za sto so wać wy ro by, któ re są od po -
wied nie do izo lo wa nia pod da szy, przy czym
za wsze na le ży za dbać o sta ran ne wy koń cze nie
de ta li i wy ko na nie pod bit ki. 

Ma ria Dre ger
Sto wa rzy sze nie Pro du cen tów Weł ny 

Mi ne ral nej, Szkla nej i Skal nej 

2. Po˝ar dachu w nowym domku jednorodzinnym

3. Prze krój przez ty po we po łà cze nie ocie plo nej Êcia ny ze wn´trz nej ze sko Ênym da chem pod da sza u˝yt ko -
we go 



est śro dek no cy. Sie dzę sa mot nie na
West Stre et. Hełm zwi sa mi za gło wą.
Po chy lam się, opie ram łok cie na ko la -

nach, ukry wam twarz w dło niach. Mię dzy pal -
ca mi trzy mam wypalonego pa pie ro sa. Jest
ciem no i mgli sto, sią pi deszcz. Czu ję ostry za -
pach. Dym po wo li uno si się ze sta lo wych gru -
zów, któ re kie dyś by ły bu dyn ka mi World Tra de
Cen ter. Na gle spo glą dam w gó rę, przede mną
stoi Tom my. Ra zem z Ada mem pa trzą na mnie
z ka mien ną twa rzą, bez emo cji. Po chwi li od -
wra ca ją się w stro nę gru zo wi ska. Po wo li pod no -
szą rę ce i wska zu ją na je go śro dek. Nie mó wią
nic. Chwi lę trwa ją w ta kiej po zy cji, póź niej zno -
wu zwra ca ją twa rze w mo ją stro nę. Oczy Tom -

my’ego są bar dzo ciem ne, a łzy spły wa ją mu
po po licz kach. Adam stoi za nim, ja kieś trzy sto -
py po je go le wej stro nie. Stoi i pa trzy na mnie
bez rad nym spoj rze niem. Po wo li opusz cza ją rę -
ce... Huk!

Nie je stem na West Stre et. Sie dzę w swo im
łóż ku. Je stem prze mo czo ny od po tu i dy szę.
Czu ję się, jak bym wła śnie prze biegł pięć mil.
Tom my i Adam nie ży ją – dwóch z 343 to wa -
rzy szy z tam te go okre su, któ rzy zgi nę li lub zo -
sta li uzna ni za za gi nio nych. Co się ze mną
dzie je? Trzę sę się. Po ściel jest mo kra, a mój pot
zim ny. Czu ję się tak, jak by ktoś wła śnie wy chło -
stał mnie ró zgą. Mój umysł po szu ku je ja kie goś
ele men tu nor mal no ści. Pa trzę na ze gar: jest do -
pie ro w pół do pierw szej. Spa łem tyl ko go dzi -
nę. Przez kil ka chwil sie dzę nie ru cho mo. Łzy
za czy na ją na pły wać mi do oczu. Mo ja żo na,
Chri sti ne, po wo li gła dzi mnie po ple cach:
„Wszyst ko w po rząd ku? Wier ci łeś się i ko pa -
łeś”. Nie wiem, co jej od po wie dzieć. Opo wia -
dam, cze go wła śnie do świad czy łem. Żo na sia da,
obej mu je mnie i przy tu la się do mnie. Jest
po pół no cy. Sie dzę w prze mo czo nym łóż ku, pła -
czę i za sta na wiam się, co się ze mną dzie je i czy
kie dyś się to wresz cie skoń czy.

Hi sto ria ta zo sta ła przy to czo na przez Ro ber -
ta Sen na – eme ry to wa ne go obec nie stra ża ka
z 20-let nim do świad cze niem w pra cy w No wym
Jor ku*. Roz wi nął się u nie go syn drom stre su po -
ura zo we go (ang. PTSD – post trau ma tic stress

di sor der). Cha rak te ry zo wał się na wra ca ją cy mi
ob ra za mi z 11 wrze śnia, któ rych głów nym te -
ma tem by ły do świad cze nia ka ta stro fy, wi dok
ofiar, dzia ła nia ko le gów. Wspo mnie nia w nie -
kon tro lo wa ny spo sób po ja wia ły się u nie go nie
tyl ko w snach – tak że na ja wie, kie dy ja kiś bo -
dziec (od głos, od czu cia fi zycz ne al bo na wet
myśl) po tra fił prze nieść go do tra gicz nych wy -
da rzeń, po zba wia jąc kon tak tu z chwi lą obec ną.
Po zo rien to wa niu się, że umysł od le ciał, po wrót
do rze czy wi sto ści był za zwy czaj bo le sny – po -
ja wia ły się łzy, po czu cie bez rad no ści, bra ku kon -
tro li wła sne go cia ła, umy słu, ży cia. Rob pa mię ta
set ki ta kich prze bły sków – co jest ty po we dla
do świad cze nia stre su po ura zo we go. Czę sto to -
wa rzy szył im in ten syw ny lęk, po czu cie prze ra -
że nia i bez sil no ści. 

Oso ba z syn dro mem stre su po ura zo we go
mo że uni kać miejsc, osób lub in nych rze czy
przy po mi na ją cych o zda rze niu. Do świad cza
pro ble mów ze sta nem, kon cen tra cją, za pa mię ty -
wa niem. By wa, że or ga nizm po zo sta je ca ły czas
w sta nie nad po bu dli wo ści, nad mier nej czuj no -
ści, któ re pro wa dzą do po ja wie nia się draż li wo -
ści, zło ści i wy bu chów agre sji skie ro wa nych
prze ciw ko in nym oso bom. 

Zwy kły stres 
a stres trau ma tycz ny 
W po przed nich ar ty ku łach pi sa łem o re ak cji

stre so wej or ga ni zmu, spo so bach ra dze nia so bie
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Prze ̋ yç trau m´
TO MASZ ZA LAS

Jak dochodzi
do syndromu stresu
pourazowego?
Na czym polega to
zaburzenie? Jak je
leczyć? I jak do niego
nie dopuścić?
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z nią, o tech ni kach Mind ful ness, od re ago wa niu,
mą drym od po czy wa niu – wy pra co wa nie i sto -
so wa nie tych pro stych na wy ków po zwa la do -
brze ra dzić so bie ze stre sem na co dzień.

Tro chę in ną ka te go rią prze żyć stre so wych są
zda rze nia trau ma tycz ne – prze kra cza ją one na -
sze za so by ra dze nia so bie z sy tu acją. Ofi cjal -
na de fi ni cja mó wi, że trau ma jest emo cjo nal ną
od po wie dzią na strasz ne wy da rze nie, ta kie jak
wy pa dek, gwałt czy ka ta stro fa na tu ral na**.

Nie je ste śmy przy go to wa ni na ta kie sy tu acje.
W ich ob li czu dzia ła my in stynk tow nie, pró bu -
jąc sta wić czo ła oko licz no ściom. Je że li uda nam
się oca lić ży cie i zdro wie, po ja kimś cza sie na -
sza psy chi ka wra ca do rów no wa gi, al bo – tak jak
się dzie je w przy pad ku stre su po ura zo we -
go – stres za czy na się ku mu lo wać, unie moż li -
wia jąc nor mal ne funk cjo no wa nie. 

Co się dzie je w cie le pod czas ta kie go trau -
ma tycz ne go stre su? Prze nie śmy się na chwi lę
do kró le stwa zwie rząt, z któ ry mi – wbrew po -
zo rom – ma my bar dzo du żo wspól ne go. Wie le
zwie rząt ży ją cych w na tu rze do świad cza znacz -
nie wię cej niż czło wiek trau ma tycz ne go stre su,
zwią za ne go z za gro że niem ży cia i zdro wia.
Jed nak po za ucy wi li zo wa ny mi zwie rzę ta mi do -
mo wy mi al bo ty mi, któ re są przed mio tem ba -
dań la bo ra to ryj nych, nie roz wi ja się u nich
syn drom stre su po ura zo we go. Dla cze go tak się
dzie je?

Re ak cja „za mar z nij”
W ar ty ku le „Wróg czy przy ja ciel?”, za mie-

sz czo nym w „Prze glą dzie Po żar ni czym”
nr 4/2017, opi sy wa łem cu dow ną re ak cję stre so -
wą, w ja ką wy po sa ży ła nas na tu ra. Mó wiąc
w skró cie, po le ga ona na tym, że w od po wie dzi
na za gro że nie w cią gu 1/12 se kun dy wzbu dza ją
się w nas ogrom ne po kła dy ener gii, dzię ki cze -
mu mo że my zna ko mi cie ra dzić so bie z za gro -
że niem. Wy wo łu je to re ak cję „walcz lub
ucie kaj” – hor mo ny stre su, czy li ad re na li na
i no ra dre na li na, do dat ko wy cu kier uwol nio ny do
krwi zwięk sza ją na szą si łę, umoż li wia jąc nam
efek tyw ną wal kę z prze ciw ni kiem lub uciecz -
kę – je śli uzna my, że to naj lep sza dro ga do oca -
le nia ży cia lub zdro wia. Dzia ła nie to jest
ini cjo wa ne z głę bo kich struk tur mó zgo -
wych – tzw. mó zgu ga dzie go, któ ry po sia da ją
wszyst kie ssa ki, ale tak że ga dy – bę dą ce ni żej
na dra bi nie ewo lu cji. Ogrom na ener gia zo sta je
wzbu dzo na i roz ła do wa na w pro ce sie wal ki lub
uciecz ki – hor mo ny stre su i cu kier zo sta ją zu ty -
li zo wa ne. Dzię ki te mu po ca łym zaj ściu mo że -
my przejść w stan spo czyn ku – efek tyw nie się
zre ge ne ro wać. Jed nak na wet w świe cie zwie rząt
nie w każ dym przy pad ku re ak cja ty pu „walcz
lub ucie kaj” się spraw dza. 

Do strze że nie agre so ra nie za wsze ozna cza,
że on do strzegł nas. Ża ba lub jasz czur ka nie jest
w sta nie do strzec owa da, któ ry się nie po ru sza.
Znie ru cho mie nie mo że umoż li wić „po zo sta nie
nie wi docz nym” aż do cza su, kie dy agre sor
odej dzie. Naj mniej szy ruch mógł by zdra dzić
na szą obec ność, dla te go trze cią re ak cją, w ja -
ką wy po sa ży ła nas na tu ra, jest re ak cja ty pu 
„za mar z nij”. 

Po za stra te gią ukry cia się nie sie ona do dat -
ko we ko rzy ści: uda wa nie mar twe go mo że spra -
wić, że część dra pież ni ków nie tknie ta kiej
ofia ry, oba wia jąc się, że mię so nie na da je się
do spo ży cia. Z dru giej stro ny w nie unik nio ny
spo sób nie któ re zwie rzę ta sta no wią w łań cu chu
po kar mo wym po ży wie nie. An ty lo py, ży jąc
w jed nym eko sys te mie z ge par da mi, są dla nich
na tu ral nym ce lem. Na tu ra wy po sa ży ła je więc
w me cha nizm znie czu le nia – co po zwa la zmi ni -
ma li zo wać ból do zna wa ny w chwi li śmier ci.
Ob ser wu jąc ucie ka ją cą an ty lo pę, za uwa ży my, że
w mo men cie pierw sze go do tknię cia jej przez ge -
par da lub na wet tuż przed nim, kie dy in stynk -
tow nie wie już, że nie ma szans na uciecz kę –
prze wra ca się i nie ru cho mie je. Dzię ki te mu nie
do świad cza bó lu w chwi li śmier ci. 

Co się dzie je u zwie rząt, któ re za sto so wa ły
re ak cję „za mar z nij”, za koń czo ną suk ce sem, czy -
li prze ży ciem? Ener gia w po sta ci hor mo nów
stre su i cu kru zo sta ła prze cież wzbu dzo na, gdzie
się po dzia ła?

Ob ser wu jąc pa są ce się na po la nie sar ny lub
je le nie, mo że my za uwa żyć, że w od po wie dzi
na od gło sy do cho dzą ce z la su (np. ła ma nej ga -
łę zi) co chwi lę „za ma rza ją”, jed no cze śnie bacz -
nie ob ser wu jąc oto cze nie. Po pew nym cza sie,
je że li stwier dzą, że od głos był fał szy wym alar -
mem i nie ma za gro że nia ży cia, jak gdy by ni gdy
nic wra ca ją do po wol ne go sku ba nia tra wy. Jed -
nak bacz ny ob ser wa tor mo że za uwa żyć, że
po każ dym wyj ściu ze „znie ru cho mie nia” cia ło
je le nia za czy na się trząść. Pro ces za czy na się
od wi bra cji w gór nej czę ści szyi, na stęp nie prze -
no si się na klat kę pier sio wą, ło pat ki, a póź niej
wzdłuż brzu cha, mied ni cy do tyl nych nóg. Jest
to na tu ral ny spo sób od re ago wa nia, po zby cia się
hor mo nów stre su i cu kru, któ re w nie unik nio ny
spo sób zo sta ły wy dzie lo ne. Je leń, choć na dal się
pa sie, po zwa la cia łu trząść się tak dłu go, jak te -
go po trze bu je. Dzie je się to dzie siąt ki, cza sem
set ki ra zy dzien nie. 

A jak to wy glà da u lu dzi?
Lu dzie są du żo bar dziej skom pli ko wa ni niż

zwie rzę ta, jed nak pod wzglę dem re ak cji stre -
so wych na sze od ru chy przy po mi na ją „opro gra -
mo wa nie” zwie rząt. Je ste śmy wy po sa że ni
w ten sam me cha nizm „walcz, ucie kaj lub za -

mar z nij”. Wie le oko licz no ści wy ma ga, aby śmy
znie ru cho mie li, za mro zi li swo je re ak cje emo -
cjo nal ne, aby wła ści wie oce nić sy tu ację i zro -
bić, co trze ba. 

Kie dy nie bez pie czeń stwo mi ja, mo że my po -
zwo lić psy chi ce się roz mro zić, a cia łu od re ago -
wać. Dla cze go te go nie ro bi my? Mo że być wie le
po wo dów. Pod czas stre su ją ce go wy da rze nia by -
li śmy sil ni, nie za wod ni, sku tecz ni – te raz ma my
stać się sła bi i bez rad ni? Trząść się, pła kać, stra -
cić kon tro lę nad cia łem? Nie zbyt po cią ga ją ca
per spek ty wa. Mo że po ja wić się lęk przed od rzu -
ce niem przez in nych – uzna niem nas za sła bych,
nie zdol nych do pra cy, nie za słu gu ją cych na sza -
cu nek. Za lę kiem mo że po dą żać wstyd i po czu -
cie wi ny. 

Lu dzie pra cu ją cy w pew nych za wo dach są
bar dziej na ra że ni na nie co dzien ne, trau ma tycz -
ne sy tu acje. Z pew no ścią na le ży do nich za wód
stra ża ka. Czy z cza sem moż na uod por nić się
na dra stycz ne sce ny z ży cia? Na nie któ re pew -
nie tak. Ogień bu cha ją cy z okna na czwar tym
pię trze mo że być prze ra ża ją cym i po ten cjal nie
trau ma tycz nym wi do kiem dla prze cięt ne go
czło wie ka, dla do świad czo ne go stra ża ka to
wska zów ka, z ja ką fa zą roz wo ju po ża ru mo że
mieć do czy nie nia i ja kie pod jąć kro ki. Jed nak
spo tka nie z cier pie niem lub śmier cią in nych,
szcze gól nie dzie ci, za zwy czaj sta no wi ka te go -
rię wy da rzeń, do któ rych nie moż na się przy -
zwy cza ić. Ro bert Senn – opi sa ny wcze śniej
bo ha ter no wo jor skiej stra ży, któ ry zaj mu je się
te raz po ma ga niem in nym stra ża kom z ze spo łem
stre su po ura zo we go – po rów nu je psy chi kę
do gąb ki, któ ra mo że po chło nąć wie le wo dy, ale
ma swo je gra ni ce. W pew nym mo men cie do -
cho dzi do jej na sy ce nia i na stę pu je za ła ma nie.
Ba da nia po twier dza ją, że stra ża cy z dłuż szym
sta żem są bar dziej na ra że ni na po ja wie nie się
za bu rze nia PTSD niż ci, któ rzy pra cu ją krót ko.
Nie odre ago wa na ener gia ku mu lu je się w ukła -
dzie ner wo wym. No we, trau ma tycz ne wy da rze -
nie uru cha mia pa mięć po dob nych zda rzeń
w prze szło ści. We dług Pe te ra Le vi ne’a – Ame -
ry ka ni na, któ ry od po nad 45 lat zaj mu je się 
le cze niem trau my – głów nym po wo dem wy stą -
pie nia PTSD jest nie do peł nio ny cykl. Wzbu -
dzo na ener gia nie zo sta ła roz ła do wa na.
W książ ce „Obudź cie ty gry sa. Le cze nie trau -
my” me ta fo rycz nie opi su je to zja wi sko: „Wy -
obraź cie so bie, że upra wia cie seks i tuż
przed or ga zmem po wstrzy mu je was ja kaś ze -
wnętrz na si ła i wa sza ener gia sek su al na nie mo -
że zna leźć uj ścia. Po mnóż cie jej po ziom przez
sto, a da wam to po ję cie, ile ener gii zo sta je
wzbu dzo ne […] w sy tu acji za gro że nia ży cia”.
Ener gia ta bę dzie szu ka ła uj ścia. W za leż no ści
od psy cho lo gicz nych uwa run ko wań u pew nych
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osób mo że po ja wić się agre sja w sto sun ku
do bli skich, nie kon tro lo wa ne wy bu chy zło ści
spro wo ko wa ne ba nal ny mi in cy den ta mi dnia co -
dzien ne go – co mo że skoń czyć się roz wo dem,
roz pa dem ro dzi ny, znisz cze niem bli skich re la -
cji. U in nych, bar dziej in tro wer tycz nych ta sa -
ma ener gia mo że prze ro dzić się w sta ny
de pre syj ne, wy co fa nie z re la cji, z ży cia, za to -
pie nie w smut ku.

Sta ty sty ki
Wy da rze nia trau ma tycz ne, nie co dzien ne,

prze ra sta ją ce na sze nor mal ne zdol no ści ra dze -
nia so bie ze stre sem są do świad cze niem więk -
szo ści lu dzi. Ba da nia w USA po ka zu ją, że od 50
do 70% Ame ry ka nów do świad czy ich w cią gu
swo je go ży cia, a 40% do świad czy ło ich w cią -
gu ostat nich 4 lat. Po mie sią cu lub dwóch od ta -
kie go in cy den tu więk szość ofiar po czu je się
le piej. Jed nak u nie któ rych roz wi nie się syn drom
stre su po ura zo we go – do ty czy to oko ło 20% ko -
biet i 8% męż czyzn. Ba da nia prze pro wa dza ne
w Pol sce na pró bie 974 stra ża ków po ka za ły, że
oko ło 86% ba da nych co naj mniej raz do świad -
czy ło trau ma tycz ne go zda rze nia, z cze go 7,4%
wy ka zy wa ło ob ja wy PTSD. 

Do bra wia do mość jest ta ka, że choć po -
nad po ło wa z nas do świad czy w ży ciu trau my,
u więk szo ści z cza sem ob ja wy sa me mi ną. Na -
wra ca ją ce bo le sne wspo mnie nia, po czu cie bez -
rad no ści i szo ku są nor mal ny mi re ak cja mi
na ta kie nie nor mal ne wy da rze nia. U więk szo ści
sta ją się one co raz słab sze i or ga nizm wra ca
do rów no wa gi. Cza sa mi jed nak zda rza się, że
nie prze cho dzą sa mo ist nie. Je że li utrzy mu ją się
dłu żej niż mie siąc, moż na po dej rze wać, że roz -
wi nął się PTSD. Cza sa mi ta kie za bu rze nie po -
ja wia się z opóź nio nym za pło nem, na wet
po kil ku la tach od trau ma tycz ne go wy da rze nia.
Syn dro ma mi bę dą:
� na wra ca ją ce trau ma tycz ne wspo mnie nia
lub sny (jak u stra ża ka w hi sto rii na po cząt ku ar -
ty ku łu),
� uni ka nie miejsc, lu dzi, roz mów do ty czą -
cych trau ma tycz nych wy da rzeń,
� ne ga tyw ny na strój – któ re mu to wa rzy szyć
mo że wy co fa nie z kon tak tów mię dzy ludz kich,
po ja wie nie się ne ga tyw nych prze ko nań do ty czą -
cych sie bie i świa ta (je stem złą oso bą, ni ko mu
nie moż na ufać), po czu cie wi ny, lęk, wstyd,
� utra ta za in te re so wa nia czyn no ścia mi, któ -
re kie dyś spra wia ły ra dość,
� pro ble my ze snem,
� ła twe wpa da nie w iry ta cję,
� pro ble my z kon cen tra cją,
� au to de struk cyj ne za cho wa nia,
� po czu cie od re al nie nia, od dzie le nia 
od ży cia.

Jak so bie po móc?
Me cha nizm po wsta wa nia PTSD jest ca ły

czas ba da ny, wie my o nim co raz wię cej. Czyn -
ni kiem, któ ry chro ni przed nim lub po ma ga
szyb ciej z nie go wyjść, jest wspar cie spo łecz -
ne – utrzy my wa nie szcze rej re la cji przy naj mniej
z jed ną nie oce nia ją cą, wspie ra ją cą oso bą.
W przy pad ku opi sa ne go stra ża ka by ła to żo na.
Oso ba ta ka, ma ją ca bar dziej trzeź wy ogląd sy -
tu acji, mo że po móc przejść przez trud ny okres
lub też po móc w zna le zie niu pro fe sjo nal nej po -
mo cy. Ba da nia na ofia rach hu ra ga nów prze pro -
wa dzo ne w Ame ry ce Środ ko wej po ka za ły, że
oso by prze by wa ją ce ra zem po ka ta stro fie do -
świad czy ły o wie le mniej za bu rzeń niż sa mot ne.
W daw nych sza mań skich spo łecz no ściach w le -
cze niu oso by do tknię tej trau mą bra li udział
wszy scy miesz kań cy. Sza man prze pro wa dzał
za bu rzo ną oso bę przez róż ne ry tu ały, któ rych
waż ną czę ścią by ło trzę sie nie się i wi bra cje.
Przy po mi na ło to na tu ral ny pro ces, przez któ ry
prze cho dzą strau ma ty zo wa ne zwie rzę ta. Obec -
ność i ak cep ta cja in nych osób po ma ga ła po wró -
cić do rów no wa gi, zdej mu jąc czę sto nie po-
trzeb ne po czu cie wi ny i od dzie le nia.

W za chod nim świe cie roz wi nę ło się kil ka
me tod za po bie ga nia skut kom stre su po ura zo we -
go. Do naj czę ściej sto so wa nych od dzia ły wań te -
ra peu tycz nych w przy pad ku róż nych ka ta strof
na le ży de brie fing – jest to jed no ra zo we, ustruk -
tu ry zo wa ne spo tka nie gru po we pro wa dzo ne
przez psy cho lo ga lub psy chia trę w cią gu
24-72 godz. od zda rze nia. Ma na ce lu od re ago -
wa nie emo cji po wsta łych pod czas ak cji. 

Je że li po mie sią cu lub dwóch od trau ma tycz -
ne go wy da rze nia ob ja wy stre su nie mi nę ły, war -
to sko rzy stać z pro fe sjo nal nej po mo cy. Mo że my
udać się do te ra peu ty po znaw czo -be ha wio ral ne -
go prze szko lo ne go w za kre sie pra cy z PTSD lub
sko rzy stać z te ra pii trau my ba zu ją cych bar dziej
na re ak cjach cie le snych i na tu ral nych in stynk -
tach.

Te ra pia po znaw czo -be ha wio ral na ofe ru je
kil ka me tod pra cy. Naj bar dziej zna na z nich to
tech ni ka prze dłu żo nej eks po zy cji – ma na ce lu
oswo je nie pa cjen ta z trau ma tycz nym bodź cem.
Me to dą ma łych kro ków te ra peu ta usta la z pa -
cjen tem plan eks po zy cji na stre su ją ce bodź -
ce – naj pierw prze ży wa ne są one w wy obraź ni,
póź niej w re al nym ży ciu. Dzię ki te mu na stę pu -
je ha bi tu acja bodź ców (oswo je nie z bodź cem,
przy zwy cza je nie się do nie go w ta ki spo sób, że
prze sta je my go za uwa żać), po zwa la ją ca na po -
wrót do nor mal ne go ży cia. Te ra pia po znaw czo -
-be ha wio ral na uczy tak że tech nik po ma ga ją cych
po ra dzić so bie ze stre sem (pra ca z od de chem,
my śla mi, re lak sa cja mię śni). Ofia ry wy pad ków
dro go wych mo gą sko rzy stać z bez płat ne go pro -

gra mu te ra peu tycz ne go TRAKT pro wa dzo ne go
w tym nur cie przez Uni wer sy tet War szaw ski. 
Je go opis znaj du je się pod ad re sem www.wy -
pad ki -dro go we.pl. 

Oso bom po słu gu ją cym się ję zy kiem an giel -
skim po le cam dar mo wą apli ka cję PTSD Co ach,
po zwa la ją cą do brać ćwi cze nia do po ja wia ją cych
się ob ja wów (np. co zro bić w przy pad ku bez sen -
no ści). Moż na ją zna leźć pod ad re sem
https://www.ptsd.va.gov/apps/ptsd co achon li -
ne/to ols_me nu. htm#.

Me to da wspo mnia ne go w ar ty ku le ame ry -
kań skie go te ra peu ty Pe te ra A. Le vi ne’a, na zwa -
na So ma tic Expe rien cing, zo sta ła opi sana
w książ ce „Obudź cie ty gry sa. Le cze nie trau my”.
Po le ga ona na stop nio wym uwa la niu ener gii na -
gro ma dzo nej w au to no micz nym sys te mie ner -
wo wym i do koń cze niu prze rwa ne go cy klu
roz po czę te go w mo men cie trau ma tycz ne go wy -
da rze nia. Na stro nie In sty tu tu Te ra pii Psy cho so -
ma tycz nej http://in terp.pl/ moż na zna leźć li stę
cer ty fi ko wa nych te ra peu tów, któ rzy po ma ga ją
po ra dzić so bie z trau mą za po mo cą tej me to dy.

W ra mach wspo ma ga nia te ra pii moż na sko -
rzy stać z ćwi czeń po zwa la ją cych uwol nić na pię -
cie zgro ma dzo ne w cią gu ży cia. Je den z ta kich
sys te mów opra co wał Ale xan der Lo wen (bio -
ener ge ty ka), dru gi Da vid Ber cel li (TRE – Trau -
ma Re le asing Exer ci ses). Jest to ze spół pro stych
ćwi czeń, któ rych naj waż niej szym ele men tem są
po ja wia ją ce się wi bra cje – drże nie w cie le, dzię -
ki któ re mu uwal nia ne są na pię cia. Za in te re -
sowa nych od sy łam do licz nych ksią żek
Lo we na (np. „Dro ga do zdro wia i wi tal no ści”)
oraz książ ki Ber cel le go „Za ufaj cia łu”. Aby za -
cząć ćwi czyć, moż na wspo móc się na gra nia mi
po świę co ny mi tej me to dzie na por ta lu YouTube
bądź sko rzy stać z po mo cy in struk to rów (li sta
kon tak tów umoż li wia ją cych od by cie bez płat nej
se sji znaj du je się pod ad re sem http://tre -pol -
ska.pl/bez plat ne -tre/).

Mi mo że ma my po dob ne umy sły, każ dy
z nas ma in ne uwa run ko wa nia, wraż li wość i gro -
ma dzi w cią gu ży cia in ne do świad cze nia. Nie
każ de mu każ da me to da mo że po móc. War to po -
sze rzać jed nak swo ją wie dzę i co waż niej sze,
pró bo wać róż nych me tod po zwa la ją cych przy -
wró cić psy chi kę do peł ne go zdro wia. 

To masz Za las 
jest tre ne rem Mind ful ness MBLC, 

psy cho lo giem, do rad cà szko le nio wym

* źró dło: http://www.fi re en gi ne ering.com/ar tic -
les/print/vo lu me -163/is sue -12/fe atu res/post -trau ma tic -
-stress -di sor der -one -fi re fi gh ters -sto ry.html)
** http://www.apa.org/to pics/trau ma/ 
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a cznij my od te go, czym jest ty tu ło wy
przed miot. To pla sti ko wa ko per ta
(wer sja mo im zda niem naj lep sza, ale

mo że być rów nie do brze po jem nik czy zwy kła
pa pie ro wa ko per ta) ze zna kiem ko per ty i czy -
tel nym na pi sem „ko per ta ży cia”. Te raz przejdź -
my do za war to ści: da ne pa cjen ta, aler gie,
przyj mo wa ne le ki, jed nost ki cho ro bo we, te le -
fon do ro dzi ny, ostat ni wy pis ze
szpi ta la, a na wet ostat ni za pis
EKG. Ca ła naj istot niej sza i naj -
śwież sza do ku men ta cja me -
dycz na w jed nym miej scu, ale
nie by le ja kim, bo w... lo dów -
ce. A na niej od po wied nia na -
klej ka lub ma gnes z tym
sa mym zna kiem i ja snym prze -
ka zem, że w środ ku znaj dzie my
ko per tę ży cia.

Ak cja umiesz cza nia ko pert
w do mach zy sku je na po pu lar -
no ści w mia stach. Jest tam wie -
le star szych, scho ro wa nych
i sa mot nych osób. Pa nu je prze -
ko na nie, że na wsi każ dy każ -
de go zna, a star sze oso by
miesz ka ją w wie lo po ko le nio -
wych ro dzi nach. Nic bar dziej
myl ne go. Emi gra cja, niż de mo -
gra ficz ny i pra ca lub chęć po -
sia da nia swo ich czte rech ką tów po zo sta wia
człon ków naj star sze go po ko le nia sa mych w do -
mach. Ich stan zdro wia jest czę sto ta jem ni cą
i choć zna ne są nam ogól ne fak ty o cho ro bie
mat ki czy są sia da, to nie zna my szcze gó łów
istot nych pod czas udzie la nia po mo cy me dycz -
nej. War to więc pro mo wać tę ak cję i na te re -
nach wiej skich. 

Po trze bu ją cy sa mi z sie bie nie przy stą pią
do ogól no pol skiej ak cji, bo czę sto nie ma ją po -
ję cia, że co kol wiek ta kie go ist nie je. Tu taj od -
po wie dzial ność spo czy wa na or ga ni za cji, któ ra

stoi na stra ży sze ro ko po ję te go bez pie czeń stwa
miesz kań ców, czy li na przy kład na jed nost kach
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Ochot ni cza straż
po żar na cie szy się sza cun kiem i uzna niem spo -
łecz nym. Na sze sło wa czy po sta wa po tra fią
prze ko nać, że ta ko per ta to nie ża den wy mysł,
tyl ko na rzę dzie, któ re po ma ga udzie lić pierw -
szej po mo cy i mo że ura to wać ży cie. Nie za -

wsze pa cjen ci mo gą się wy sło wić, przy -
po mnieć so bie na zwy wszyst kich le ków, 
a sa ma obec ność ze spo łu ra tow nic twa me dycz -
ne go w do mu i świa do mość by cia w sta nie 
za gro że nia ży cia są wy star cza ją co stre su-
ją ce. Wie le osób ma przy go to wa ne spe cjal ne
tecz ki, ale na nic się zda dzą, gdy pa cjent stra ci
przy tom ność, od nie sie uraz w bu dyn ku obok
czy wsku tek uda ru mó zgu do zna afa zji. 
Przy kła dy moż na mno żyć. Lo dów ka zaś jest
w każ dym do mu i każ dy wie, gdzie jej 
szu kać. 

Za wsze po ja wi się py ta nie o kosz ty: kto ma
je po nieść? Roz wią zań jest wie le, tym bar dziej
że to nie du ży wy da tek – ko per ty z na klej ka mi
moż na przy go to wać sa me mu lub po pro stu ku -
pić. Koszt 20 ko pert to oko ło 100 zł. Stro -
na www.ko per ta zy cia.pl umoż li wia za kup
pa kie tów, zgło sze nia za po trze bo wa nia dla ro -
dzi ny czy są sia da, a tak że ob da ro wa nie ko per -

ta mi po trze bu ją cych. 
Na sza jed nost ka – OSP

Szlach ta (woj. po mor skie, pow.
star gardz ki) na za kup ko pert
prze zna czy ła pie nią dze ze
zbiór ki elek tro od pa dów. Moż -
na przy jąć że 20 ko pert na
oko ło 1000 miesz kań ców wy -
star czy. Waż ne jest rów nież, by
po wdro że niu ak cji w ży cie po -
in for mo wać dys po nen ta miej -
sco wych ze spo łów ra tow nic twa
me dycz ne go o moż li wo ści po -
sia da nia ta kiej ko per ty przez
miesz kań ców. 

W swo jej trzy let niej ka rie -
rze w Pań stwo wym Ra tow nic -
twie Me dycz nym nie spo tka łem
się z ta ką ko per tą, a wie lo krot -
nie uła twi ła by mi udzie le nie
po mo cy czy skró ci ła czas do -
tar cia do spe cja li stycz ne go

szpi ta la i co rów nie istot ne – za osz czę dzi ła stre -
su sa mym po szko do wa nym. To wła śnie pra ca
za wo do wa po ka za ła mi, jak wie le jest jesz cze
do zro bie nia w kwe stii uświa do mie nia lu -
dziom, że im szyb ciej na dej dzie od po wied nia
po moc, tym więk sze szan se na po wrót do peł -
ne go zdro wia. A te mu wła śnie służ y to pro ste
na rzę dzie. Dzię ki ko per cie ży cia ma my du że
szan se, by nie usły szeć: „Nie ste ty, jest już
za póź no”. 

Ma te usz Krze miƒ ski jest ra tow ni kiem
me dycz nym i stra ̋ a kiem OSP Szlach ta
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Prewencja społeczna stanowi trzeci filar ochrony
przeciwpożarowej, obok działań interwencyjnych
i kontrolno-rozpoznawczych. Szczególnie ważna
jest edukacja dzieci i młodzieży, a jej 
skuteczność zależy w dużej mierze
od atrakcyjności przekazu. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu
jednorodzinnego niewątpliwie działa na wyobraźnię i wzbudza zainteresowanie.

re wen cja spo łecz na w wo je wódz twie wiel ko pol skim roz wi ja się
od wie lu lat. Wzo ru jąc się na do brych prak ty kach stra ży po żar nych
in nych kra jów i ich spe cja li stycz nych pro gra mach pro fi lak tycz -

nych i edu ka cyj nych, opra co wa no wła sne do ku men ty stra te gicz ne i wy -
ko naw cze do ty czą ce roz wo ju ochro ny prze ciw po ża ro wej i ra tow nic twa.
Jed nym z pro gra mów wy ko naw czych jest „Wiel ko pol ski pro gram za po -
bie ga nia i wal ki z po ża ra mi – edu ka cja i pro fi lak ty ka po ża ro wa”, ma ją cy
na ce lu m.in. ogra ni cze nie ofiar śmier tel nych w po ża rach w bu dyn kach
miesz kal nych. Ana li za za gro żeń po ża ro wych w Wiel ko pol sce obej mo wa -
ła la ta od 1999 do 2009 i na dal jest ak tu ali zo wa na. Na pod sta wie ze bra -
nych da nych uda ło się okre ślić i zi den ty fi ko wać ob sza ry tych po wia tów
Wiel ko pol ski, w któ rych wy stę pu je naj wię cej zda rzeń po ża ro wych. Ana -
li za wy ka za ła te ż, co sta no wi naj częst szą przy czy nę po ża rów, a tak że o ja -
kiej po rze dnia i w ja kich obiek tach sta ty stycz nie do cho dzi do nich
naj czę ściej. Zba da no wiek i płeć ofiar śmier tel nych. Uzy ska na wie dza po -
zwo li ła okre ślić ade kwat ne dzia ła nia edu ka cyj no -pro fi lak tycz ne, któ re na -
le ży skie ro wać do po szcze gól nych grup wie ko wych oraz okre ślić pro fil
ma te ria łów edu ka cyj nych (ulot ki, bro szu ry, pla ka ty itp.). Stwo rzo no tak -
że stro nę in ter ne to wą www.edu ka cja.psp.wlkp.pl i fan pa ge Edu ka cja i Pro -
fi lak ty ka Po ża ro wa na por ta lu spo łecz no ścio wym.

Bez pie czeƒ stwo w do mu
Sta ty stycz nie naj wię cej osób w wy ni ku po ża rów gi nie we wła snych

do mach. O ile za bez pie czeń stwo w miej scu pra cy dba ją oso by wy zna -

czo ne i od po wied nio prze szko lo ne, to w miej scu za miesz ka nia je ste śmy
za to od po wie dzial ni sa mi. Nie ste ty, nie wie le osób zda je so bie spra wę, jak
tra gicz ne w skut kach mo gą być za nie dba nia w prze glą dach ko mi no wych
czy na pra wach ze psu tej in sta la cji elek trycz nej.

Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że świa do mość spo łecz na na te -
mat za gro żeń po ża ro wych w bu dyn kach miesz kal nych wciąż jest bar dzo
ni ska. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji roz po czę ło
w 2016 r. spo łecz ną kam pa nię edu ka cyj ną „Czad i ogień”. Po ja wił się tak -
że po mysł wy ko rzy sta nia mul ti me dial nych środ ków dy dak tycz nych, któ -
re po bu dza jąc wie le zmy słów, kom plek so wo od dzia łu ją na od bior cę.
Istot nym ich wa lo rem jest to, że umoż li wia ją po ka za nie sy tu acji lub zda -
rzeń nie moż li wych do za ob ser wo wa nia z bli ska, np. zja wi ska w mi kro -
i ma kro ska li, czy uka za nie pro ce sów i zja wisk nie bez piecz nych, np. po -
ża ru i za dy mie nia. Tak po wsta ła Mul ti me dial na Sa la Edu ka cji Ra tow ni -
czej w Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi cach (otwar ta w 2010 r.).
Ko lej ny po mysł na do tar cie z edu ka cją dla bez pie czeń stwa do jak naj -
więk szej licz by od bior ców na su nął, jak to zwy kle by wa, przy pa dek. Dzię -
ki bli skim kon tak tom wolsz tyń skich stra ża ków z ko le ga mi ze stra ży
po żar nej po wia tu Dah me -Spre ewald (Bran den bur gia) w Niem czech, w ra -
mach współ pra cy mię dzy po wia tem wolsz tyń skim i Dah me -Spre ewald,
pod ko niec 2015 r. prze ka za no Ko men dzie Po wia to wej PSP w Wolsz ty -
nie mo del do mu jed no ro dzin ne go. Mo del tzw. do mu za gro żeń po ża ro wych
słu ży stra ża kom do re ali za cji za dań z pre wen cji spo łecz nej. Je go naj więk -
szą za le tą jest mo bil ność, co umoż li wia wy ko rzy sta nie go pod czas fe sty -
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nów czy po ka zów, a tak że pod czas spo -
tkań edu ka cyj nych w szko łach. 

Ko men da Wo je wódz ka PSP w Po zna -
niu dzię ki za an ga żo wa niu i życz li wo ści
ko men dan ta po wia to we go PSP w Wolsz -
ty nie mo gła pre zen to wać mo del tzw. 
do mu za gro żeń szer sze mu gro nu od bior -
ców pod czas wie lu przed się wzięć, m.in.
w trak cie mię dzy na ro do wych tar gów
POL-ECO-SYSTEM, SAWO czy Tar -
gów Edu ka cyj nych. Ob ser wu jąc du że za -
in te re so wa nie sy mu la cja mi za gro żeń
po ża ro wych prze pro wa dza nych w dom -
ku za gro żeń, nie tyl ko wśród dzie ci, ale
i do ro słych, wi dząc moż li wo ści od dzia -
ły wa nia i wzmoc nie nia prze ka zu słow -
ne go ob ra zem i dźwię kiem, po sta -
no wi ły śmy za pro jek to wać pol ski, uno -
wo cze śnio ny mo del dom ku. Przy wspar -
ciu wiel ko pol skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP bryg. An drze ja
Bart ko wia ka i je go za stęp cy bryg. Da riu -
sza Mat cza ka wspól nie z Ko men dą Miej -
ską PSP w Po zna niu przy go to wa ny
zo stał wnio sek o udzie le nie do ta cji ze
środ ków Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Po zna niu. Wnio sek „Do mek za gro -

żeń – mo bil ne sta no wi sko edu ka cji eko lo gicz no -ra tow ni czej sy mu lu ją ce
za gro że nia po ża ro we w do mach jed no ro dzin nych” zło żo no w ra mach do -
fi nan so wa nia przed się wzięć z za kre su edu ka cji eko lo gicz nej. Wy ko na nie
te go za da nia zle co ne zo sta ło po znań skiej fir mie MLabs Sp. z o.o., któ ra
po de szła do je go re ali za cji w spo sób nie zwy kle in no wa cyj ny i kre atyw -
ny. W wy ni ku wie lu kon sul ta cji i spo tkań po wstał mo bil ny sy mu la tor za -
gro żeń po ża ro wych i eko lo gicz nych do mu jed no ro dzin ne go. Jest to
au tor ski pro jekt – pierw szy w Pol sce i je dy ny tak za awan so wa ny tech -
no lo gicz nie mo del prze zna czo ny
do pro wa dze nia za jęć i szko leń z za -
kre su edu ka cji prze ciw po ża ro wej
i eko lo gicz nej.

Uwa ga, pa li się! Tak roz po czy -
na się po kaz dzia ła nia in te rak tyw ne -
go sy mu la to ra edu ka cyj ne go, któ ry
miał swo ją uro czy stą pre mie rę
17 paź dzier ni ka 2017 r. pod czas tar -
gów POL-ECO-SYSTEM w Po zna -
niu. Mo bil ny sy mu la tor za gro żeń
po ża ro wych do mu jed no ro dzin ne go
zo stał wy róż nio ny ja ko pro dukt no -
wo cze sny, in no wa cyj ny i wy two rzo -
ny w opar ciu o naj wyż szej kla sy
tech no lo gię oraz na gro dzo ny Zło tym
Me da lem Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich 2017. Bę dzie słu żył
do de mon stra cji za gro żeń po ża ro -
wych i eko lo gicz nych w prze strze ni
pry wat nej. Jest to pro fe sjo nal na ma -
kie ta do mu jed no ro dzin ne go z peł -

nym wy po sa ża niem, ste ro wa na przez spe cjal nie stwo rzo ną apli ka cję. Bu -
dy nek jest wy ko na ny w ska li 1:12, ma sześć po miesz czeń roz miesz czo -
nych na trzech kon dy gna cjach. W po szcze gól nych po miesz cze niach
sy mu la to ra, ta kich jak kuch nia, sy pial nia czy ła zien ka, za aran żo wa ne zo -
sta ły po ten cjal ne za gro że nia: po cząw szy od za gro żeń po ża ro wych, po przez
po ra że nie prą dem elek trycz nym, po za tru cie cza dem. Dzię ki za in sta lo wa -
nej w dom ku za dy miar ce moż na ob ra zo wo po ka zać roz prze strze nia nie się
dy mu w bu dyn ku, np. pod czas po ża ru sa dzy w ko mi nie, a tak że za de mon -
stro wać, w ja ki spo sób dzia ła ją czuj ki dy mu czy tlen ku wę gla.

Mul ti me dial ne na rz´ dzie 
Mo bil ny sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych to in te rak tyw ne, dzia ła ją ce

na wy obraź nię na rzę dzie edu ka cyj ne, wpro wa dza ją ce no wą ja kość do pro -
ce su prze ka zy wa nia wie dzy o za gro że niach. In te rak cja z przed mio ta mi
w bu dyn ku za pew nia wy so ką atrak cyj ność i du żą sku tecz ność prze pro wa -
dza nych za jęć edu ka cyj nych dla dzie ci, a tak że do ro słych. Jest to mo del
in te li gent ne go do mu jed no ro dzin ne go, w któ rym kom pu te ry i urzą dze nia
elek tro nicz ne kon tro lu ją każ dy mo duł. In tu icyj ne ste ro wa nie oświe tle -
niem, drzwia mi i in ny mi ele men ta mi od by wa się za po mo cą spe cjal nej
apli ka cji. Umoż li wia ona ma nu al ne włą cza nie/wy łą cza nie wszel kich urzą -
dzeń we wnątrz dom ku. Sy mu la tor po zwa la tak że na de fi nio wa nie i od -
twa rza nie wie lu dy na micz nych sce na riu szy. Ste ro wa ne przez kom pu te ry
efek ty świetl ne, dźwię ko we oraz wy do by wa ją cy się dym re al nie od da ją
gro zę sy mu lo wa nych sy tu acji, po bu dza jąc tym sa mym wy obraź nię wi -
dzów. Mi nia tu ro we czuj ki, mo ni to ro wa ne przez kom pu te ry dom ku, wy -
kry wa ją dym i alar mu ją je go miesz kań ców o nie bez pie czeń stwie.
Za in sta lo wa ne w bu dyn ku ka me ry po zwa la ją na wir tu al ne uczest nic two
w sy tu acjach nie bezpiecz nych. Od bior cy czu ją się tak, jak by rze czy wi -
ście znaj do wa li się we wnątrz za gro żo nych po miesz czeń. 

Nie zwy kle waż ną za le tą te go sy mu la to ra jest moż li wość za an ga żo wa -
nia od bior ców bez po śred nio w sy mu lo wa ną sy tu ację, np. po przez od gry -
wa nie ról. Umiesz czo ne przy ekra nie te le fo ny po zwa la ją na prze ćwi cze nie
pra wi dło we go wy ko na nia zgło sze nia na nu mer alar mo wy. Umoż li wie nie
prze glą da nia fil mów z praw dzi wych ak cji i po ża rów czy ana li zy zdjęć spa -
lo nych po miesz czeń, a tak że od twa rza nie do wol nych pre zen ta cji wzmac -
nia prze kaz. Wy po sa że nie sy mu la to ra w dwa nie za leż ne kom pu te ry czy ni
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go nie za leż ną zin te gro wa ną ca ło ścią, łą czą cą wie le róż nych spo so bów 
pre zen to wa nia in for ma cji: tek stu, ob ra zu sta tycz ne go, dźwię ku, fil mu
i ani ma cji, do dat ko wo wspar tych moż li wo ścia mi prze twa rza nia kom pu -
te ro we go. Licz ne in ter fej sy umoż li wia ją do łą cze nie te le wi zo ra, pro jek to -
ra bądź sys te mu na gło śnie nio we go. Dzię ki te mu w po ka zach mo że
uczest ni czyć więk sza licz ba osób. 

Mo bil ny sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych bę dzie sta no wił wy po sa że -
nie sal ki edu ka cyj nej Ognik w Ko men dzie Miej skiej PSP w Po zna niu, któ -
ra zo sta nie otwar ta już pod ko niec ro ku. Sys te ma tycz ne wy ko rzy sty wa nie
te go mul ti me dial ne go na rzę dzia edu ka cyj ne go po zwo li od bior com w każ -
dym wie ku zro zu mieć wy stę pu ją ce w bliż szym i dal szym oto cze niu za -
gro że nia, a tak że to, w ja ki spo sób im za po bie gać bądź je mi ni ma li zo wać.
Wła ści wa re ali za cja za gad nień z ob sza ru pre wen cji spo łecz nej sta no wi
szan sę na zwięk sze nie świa do mo ści o za gro że niu i tym sa mym zwięk sze -
nie bez pie czeń stwa. Przy wy ko rzy sta niu w pro ce sie edu ka cyj nym ta kich
na rzę dzi, jak mo bil ne sy mu la to ry (dzię ki wie lo to ro wo ści prze ka zu i od -
dzia ły wa niu na wie le ka na łów per cep cji) mo że my wpły nąć na po bu -
dze nie mo ty wa cji po znaw czej od bior ców, a tak że na utrwa le nie i ustruk -
tu ra li zo wa nie prze ka zy wa nych im in for ma cji. In ny mi sło wy, je ste śmy
w sta nie wy po sa żyć dzie ci i mło dzież w wie dzę i umie jęt no ści, czy li na -
rzę dzia, dzię ki któ rym bę dą w sta nie szyb ko za re ago wać w ra zie za gro -
że nia zdro wia i ży cia. 

st. kpt. Ali cja Bo ruc ka 
i kpt. Emi lia Pa łu bic ka -Flor czak

sà ko or dy na tor ka mi ds. pre wen cji 
spo łecz nej w woj. wiel ko pol skim
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y jąt ko wo trud ne jest bu do wa nie wi ze run ku w przy pad ku or -
ga ni za cji du żych i roz pro szo nych, ta kich jak np. Pań stwo wa
Straż Po żar na. Za cho wa nie spój no ści ko mu ni ka cji i wi ze run -

ku ca łej służ by wy ma ga opra co wa nia do brej stra te gii i do kład ne go prze my -
śle nia or ga ni za cji pra cy, a póź niej kon se kwent nej re ali za cji przy ję tych
za ło żeń. Nie wąt pli wie jed nak jest kil ka czyn ni ków ba zo wych, któ re po win -
ny być w tym przy pad ku wzię te pod uwa gę. 

Kto two rzy i wpro wa dza tre Êci 
Pod sta wo wym ele men tem, któ ry wpły wa na ja kość tre ści w so cial me -

diach, jest ze spół zaj mu ją cy się ich two rze niem. Z ca łą pew no ścią no wy mi
me dia mi nie mo gą za rzą dzać nie do świad czo ne, przy pad ko we oso by, po nie -
waż jest to jed no z klu czo wych źró deł wie dzy o fir mie i jej ak tyw no ści. Bu -
do wa niem wi ze run ku i re ali za cją stra te gii so cial me dio wej po win ni
zaj mo wać się do świad cze ni com mu ni ty ma na ge ro wie, ści śle współ pra cu -
ją cy z rzecz ni kiem pra so wym i ze spo łem od po wie dzial nym za ca łość ko -
mu ni ka cji. 

Za sad ne jest więc py ta nie, co lep sze: zbu do wać ze spół we wnętrz ny
w fir mie, czy po wie rzyć pro wa dze nie pro fi li ze wnętrz ne mu wy ko naw cy?
Od po wiedź nie jest oczy wi sta, po nie waż oby dwa roz wią za nia ma ją swo je
wa dy i za le ty. 

Ar gu men tem za ob słu gą we wnętrz ną jest moż li wość po wie rze nia te go
za da nia pra cow ni kom, któ rzy zna ją fir mę od pod szew ki. Do świad czo ny
stra żak  pa sjo nat nie dość, że jest eks per tem w swo im fa chu, to jesz cze bę -
dzie po tra fił barw nie i cie ka wie opo wia dać o swo jej pra cy. Wa dą ta kie go
roz wią za nia jest zwy kle brak kom pe ten cji mar ke tin go wych i ogra ni czo ne
kom pe ten cje tech no lo gicz ne – cho dzi tu o ob słu gę na rzę dzi słu żą cych
do two rze nia nie stan dar do wych tre ści i apli ka cji, co uatrak cyj nia pro fil. 

Z ko lei po wie rza nie pro wa dze nia ko mu ni ka cji fre elan ce rom lub agen -
cjom wy spe cja li zo wa nym w te go ty pu usłu gach po zwa la mieć na dzie ję, że
z tech nicz ne go i es te tycz ne go punk tu wi dze nia pro fi le bę dą pro wa dzo ne
nie na gan nie. Za wo do wi com mu ni ty ma na ge ro wie, czy li oso by za rzą dza ją -
ce spo łecz no ścia mi w so cial me diach, zwy kle do brze orien tu ją się w re gu -
la mi nach po szcze gól nych plat form i zna ją za sa dy or ga ni za cji ak cji
pro mo cyj nych (przez nie od po wied nie wpi sy lub nie zgod ne z re gu la mi nem
zor ga ni zo wa nie kon kur su Fa ce bo ok ma pra wo usu nąć lub za blo ko wać każ -
dy fan pa ge). Agen cje ma ją też do świad cze nie w for mu ło wa niu an ga żu ją -
cych wpi sów i wie dzą, jak sku tecz nie je pro mo wać.

Go rzej mo że być jed nak z ja ko ścią pu bli ko wa nych tre ści. Pra cow ni cy
agen cji lub fre elan ce rzy ob słu gu ją zwy kle po kil ku klien tów jed no cze śnie
i nie ma ją cza su na zgłę bia nie spe cy fi ki dzia łal no ści każ dej fir my. Nie bę -
dą więc ro zu mie li niu an sów po ja wia ją cych się w roz mo wach ze współ pra -
cow ni ka mi z fir my i użyt kow ni ka mi pro fi lu, mo gą też po peł niać błę dy
w ter mi no lo gii czy fak to gra fii. Szcze gól ne zna cze nie ma to w sy tu acji kry -
zy so wej, kie dy com mu ni ty ma na ger zwy kle zo sta je sam, bo wszy scy in ni
są za ję ci ga sze niem po ża ru w in nych ob sza rach. W ta kich przy pad kach ko -
mu ni ka cja opie ra się wy łącz nie na wie dzy i do świad cze niu pro wa dzą ce go
pro fil. A je śli wie dzy bra ku je – ła two o błę dy. 

Nie za leż nie od te go, czy za fir mo we pro fi le stra ży po żar nej od po wia dać
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ma ze spół we wnętrz ny, czy wy na ję ci fa chow cy, i jed ni i dru dzy po win ni
mieć kil ka pod sta wo wych cech, bez któ rych trud no bę dzie zre ali zo wać na -
wet naj lep szą stra te gię. Oto te przy pusz czal nie naj waż niej sze:

Em pa tia, czy li umie jęt ność wczu cia się w gru pę do ce lo wą. Em pa tia
to waż na ce cha, któ ra po zwa la nam na wią zy wać bli skie re la cje z in ny mi
ludź mi. Po dob nie w świe cie me diów spo łecz no ścio wych – em pa tycz ny so -
cial me dia ma na ger po tra fi zro zu mieć, jak gru pa do ce lo wa po strze ga mar -
kę i w ja ki spo sób od bie rze okre ślo ny ko mu ni kat. Bę dzie zresz tą nie tyl ko
efek tyw nie ko mu ni ko wał się z gru pa mi do ce lo wy mi, ale rów nież do brze
do ga da się z sze fem czy zle ce nio daw cą.

Trzy ma nie rę ki na pul sie. Nie cho dzi tu wca le o to, by wie dzieć na bie -
żą co wszyst ko, co dzie je się w fir mie, któ rą ob słu gu je my (choć to też jest
waż ne), a ra czej o śle dze nie ak tu al no ści do ty czą cych me diów spo łecz no -
ścio wych, iden ty fi ko wa nie i ro zu mie nie bie żą cych tren dów. W świe cie so -
cial me diów sy tu acja zmie nia się bar dzo dy na micz nie. Fa ce bo ok co i rusz
za ska ku je nas zmia ną al go ryt mu, ko lej ne ser wi sy wpro wa dza ją no we funk -
cjo nal no ści. Spe cja li sta bę dzie o tym wszyst kim wie dział i re ago wał
na zmie nia ją ce się oko licz no ści. So cial me dia ma na ger po wi nien być go -
tów na cią głe po sze rza nie wie dzy i sta ły roz wój, a lek tu ra bran żo wych 
blo gów i por ta li po win na być co dzien nym obo wiąz kiem (i za ra zem przy -
jem no ścią).

Szyb kie re ago wa nie. O ile tra dy cyj ny PR, opar ty na in for ma cjach pra -
so wych czy ar ty ku łach spon so ro wa nych, w swo jej isto cie jest bar dzo po -
wol ny, o ty le w me diach spo łecz no ścio wych wszyst ko dzie je się szyb ko. To
wła śnie w so cial me diach wy bu cha dziś więk szość kry zy sów. Dzię ki szyb -
kiej i wła ści wiej re ak cji mo że my ta ki kry zys zga sić w za rod ku. Wie lu użyt -
kow ni ków za czę ło trak to wać Fa ce bo oka jak biu ro ob słu gi klien ta
w wer sji 2.0, gdzie nie tyl ko nie mu si my pła cić za po łą cze nie z kon sul tan -
tem, ale też go dzi na mi cze kać na roz mo wę. W me diach spo łecz no ścio wych
za da je my py ta nia i ocze ku je my szyb kiej od po wie dzi. Za sztan da ro wy przy -
kład fir my, któ ra do sko na le ro zu mie ro lę so cial me diów w ko mu ni ka cji
z klien ta mi, ucho dzi ho len der ska li nia lot ni cza KLM. Za ob szar So cial Cu -
sto mer Ca re od po wia da tam 130 pra cow ni ków. Dy żu ru ją oni 24 godz. na do -
bę, a wpi sy za miesz cza ją w dzie się ciu róż nych ję zy kach. KLM co pięć
mi nut pod mie nia swo je zdję cie pro fi lo we na Twit te rze, na któ rym po da je
orien ta cyj ny czas ocze ki wa nia na od po wiedź.

Umie jęt ność stra te gicz ne go my śle nia. Spe cja li sta od so cial me diów
po wi nien ro zu mieć isto tę or ga ni za cji/fir my/mar ki, dla któ rej pro wa dzi ko -
mu ni ka cję. Po wi nien znać sil ne i sła be stro ny pro duk tu, głów nych kon ku -
ren tów, a co naj waż niej sze, z ca łej tej wie dzy wy cią gać wnio ski. Po wi nien
wie dzieć, dla cze go pro wa dzi ko mu ni ka cję w me diach spo łecz no ścio wych
i co chce osią gnąć.

Umie jęt ność pro wa dze nia roz mo wy. To, co pi sze w me diach spo łecz -
no ścio wych so cial me dia ma na ger, nie po win no być od bie ra ne ja ko re kla -
ma. Ma na ger po wi nien przyj mo wać kon wer sa cyj ny ton, na wią zać re al ny
kon takt z od bior ca mi. Wła ści wie pro wa dzo na roz mo wa w me diach spo łecz -
no ścio wych bu du je dia log mię dzy mar ką i od bior ca mi, a w ide al nej sy tu -
acji rów nież mię dzy sa my mi od bior ca mi. Co waż ne, by na wią zać ta ki
kon takt, nie trze ba wca le mó wić du żo. Za przy kład mo że nam po słu żyć la -
ko nicz ny wpis BMW: „As ti me go es by...”, pod któ rym użyt kow ni cy za -
mie ści li pra wie 2 tys. ko men ta rzy, sta jąc się w ten spo sób am ba sa do ra mi
mar ki. 

Za an ga żo wa nie w me diach spo łecz no ścio wych bu du je my za po mo cą
fil mów, zdjęć, gra fik, ani ma cji. Im bar dziej an ga żu ją ce i atrak cyj ne tre ści,
tym więk sza szan sa na suk ces kam pa nii. Trud no jed nak ocze ki wać, że com -
mu ni ty ma na ger bę dzie jed no cze śnie świet nym pi sa rzem, do brym fo to gra -
fem, twór cą fil mów i gra fi ki. Dla te go też po wi nien mieć wspar cie
kre atyw ne go ze spo łu.

Jak si´ ko mu ni ko waç?
Kie dy już od po wie my so bie na py ta nia: kto ma za rzą dzać ko mu ni ka cją

w so cial me diach i z kim ma się ko mu ni ko wać, mu si paść ko lej ne: co wła -
ści wie chce my ko mu ni ko wać i jak to ro bić? Czę ścio wo od po wie dzie li śmy
na to py ta nie w roz dzia le o stra te gii, te raz za sta nów my się nad tym bar dziej
szcze gó ło wo. 

Ba da nia prze pro wa dzo ne przez fir mę We Are So cial na ośmiu ty sią cach
fa ce bo oko wych pro fi li wy ka za ły, że naj lep sze za się gi osią ga ją stro ny ma -
rek, któ re skie ro wa ne są do pa sjo na tów da nej dzie dzi ny. Ta kie pro fi le 
osią ga ją rów nież naj wyż sze wskaź ni ki za an ga żo wa nia i in te rak cji 
z użyt kow ni ka mi. Waż ne jest to, by tre ści by ły pu bli ko wa ne w re gu lar nych
od stę pach cza su i że by był to war to ścio wy dla od bior ców kon tent. W przy -
pad ku stra ży po żar nej zbu do wa nie ta kiej spo łecz no ści nie po win no być trud -
ne, bo stra ża cy ma ją wie lu sym pa ty ków, a sa ma for ma cja cie szy się
ogrom nym za ufa niem spo łecz nym. Po my słów na war to ścio we i an ga żu ją -
ce tre ści mo że być mnó stwo: pre zen ta cja róż no rod no ści ak cji ra tow ni czych,
pre zen ta cja spraw no ści pod od dzia łów, opis po szcze gól nych ele men tów wy -
po sa że nia ra tow ni cze go, ob raz ki z co dzien ne go dnia służ by od kuch ni, pry -
wat ne pa sje stra ża ków, ma te ria ły edu ka cyj ne i pre wen cyj ne itp. Istot ną ro lę
w bu do wa niu zro zu mie nia dla dzia łal no ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i ochot ni czych stra ży po żar nych mia ło by rów nież wy ja śnia nie pod staw
praw nych, na ba zie któ rych pro wa dzo ne są dzia ła nia ra tow ni cze. 

Pu bli ka cje po win ny za chę cać do dys ku sji i ko men to wa nia, bo to bu du -
je więź z użyt kow ni ka mi oraz two rzy spo łecz ność. War to więc za da wać py -
ta nia, pro wo ko wać do wy ra ża nia opi nii, żar to wać. Trze ba jed nak pa mię tać,
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Jak dotąd nikt nie znalazł recepty na idealnie skuteczną komunikację firm
i instytucji w mediach społecznościowych. Wszyscy dążą do ideału, ale
doświadczenia nawet największych światowych marek wskazują, że internet
jest swoistym polem minowym, na którym wszystko może się zdarzyć, 
a błędy przytrafiają się najlepszym. 



że ta kie dys ku sje mu szą być sta le kon tro lo wa ne. Cza sem wy star czy je den
ne ga tyw ny ko men tarz i dys ku sja mo że pójść w złym kie run ku i przy nieść
wię cej szkód niż ko rzy ści.

Istot ny wpływ na po ziom za an ga żo wa nia (zwłasz cza na Fa ce bo oku,
na in nych plat for mach nie ma to aż ta kie go zna cze nia) ma for ma pre zen ta -

cji tre ści. W tym przy pad ku klu czo wa jest mak sy ma: mniej zna czy wię cej.
Po sty krót kie bu du ją lep sze za an ga żo wa nie, a co za tym idzie – do cie ra ją
do więk szej licz by od bior ców. Co zna czy krót ki post? Ta ki, któ ry ma mniej
niż 80 zna ków – co ozna cza za sad ni czo jed no zda nie, co naj wy żej dwa krót -
kie. Do tek stu ko niecz nie mu si być do łą czo ny ele ment gra ficz ny – zdję cie
lub gra fi ka, ina czej Fa ce bo ok wy świe tli ta ki post mi ni mal nej licz bie od bior -
ców, a więk szość nie bę dzie mia ła oka zji go zo ba czyć. 

Fa ce bo oko wy sys tem EdgeRank pre fe ru je tak że po sty z lin kiem do tre -
ści umiesz czo nych po za tym ser wi sem, np. na stro nach www. Sam Fa ce-
bo ok ujaw nił, że po sty te go ty pu są kli ka ne dwa ra zy czę ściej niż in ne. Co
waż ne, lin ki wkle jo ne bez po śred nio do tre ści po stu są znacz nie czę ściej kli -
ka ne niż te w opi sie do łą czo ne go zdję cia czy fil mu (źró dło: https://da ily -
web. pl/re cep ta -na -fa ce bo oko wy -wpis -ide aly -5-za sad/). 

Szcze gól ną uwa gę war to zwró cić jed nak na tre ści po da wa ne w for mie
fil mów. Wi deo jest obec nie jed ną z naj po pu lar niej szych i naj efek tyw niej -
szych form dys try bu cji tre ści w me diach spo łecz no ścio wych i trend ten bę -
dzie w ko lej nych la tach co raz bar dziej zy ski wał na zna cze niu. Ru cho me
ob ra zy z dźwię kiem lub/i na pi sa mi po wo du ją, że kon sump cja in for ma cji
jest dla użyt kow ni ka prost sza i są one le piej za pa mię ty wa ne. Por tal
BuzzSumo po sta no wił spraw dzić, jak an ga żu ją ce są ma te ria ły wi deo
umiesz cza ne na Fa ce bo oku. Prze ana li zo wa no w tym ce lu 100 mln fil mi -
ków. Wnio ski są jed no znacz ne: to wła śnie za po śred nic twem wi deo naj ła -
twiej do trze my do po żą da nych od bior ców i naj bar dziej ich za an ga żu je my.
Prze cięt ny post z fil mi kiem do cie ra do po nad 12,05 proc. wszyst kich od -
bior ców pro fi lu, pod czas gdy zdję cia do 11,63 proc., lin ki do 7,81 proc.,
a sta tu sy wy łącz nie tek sto we tyl ko do 4,56 proc.

W przy pad ku Fa ce bo oka naj więk sze za in te re so wa nie i za an ga żo wa nie
wi dzów wzbu dza ją sto sun ko wo nie dłu gie fil my, trwa ją ce mię dzy 60 a 90 s.
Po tym cza sie współ czyn nik za an ga żo wa nia zna czą co spa da. War te uwa gi
jest tak że to, że tre ści trwa ją ce 30 s lub mniej po wo do wa ły naj mniej in te -
rak cji. Stwier dze nie, że im krót sze wi deo, tym le piej, nie do koń ca spraw -
dza się więc w przy pad ku Fa ce bo oka (źró dło: http://buz z su mo.
com/blog/fa ce bo ok -vi deo -en ga ge ment -le ar ned -ana ly zing -100-mil lion -vi -
de os/, da ne ak tu al ne na kwie cień 2017 r.).

Ja kich bł´ dów uni kaç?
Jak już wspo mi na li śmy, nie ma ide al ne go spo so bu na suk ces w so cial

me diach. Nie wąt pli wie jed nak ła twiej bę dzie go osią gnąć, gdy uda się unik -
nąć kil ku błę dów naj czę ściej po peł nia nych przez fir my i in sty tu cje w ko -
mu ni ka cji in ter ne to wej. Oto ich prze gląd: 

Usu wa nie ne ga tyw nych ko men ta rzy i opi nii. Każ da mar ka boi się kry -
ty ki i uszczerb ku na re pu ta cji, dla te go fir my nie lu bią wy ty ka nia im błę dów.
A użyt kow ni cy, nie ste ty, lu bią kry ty ko wać – znacz nie chęt niej pi sze się ko -
men tarz na Fa ce bo oku pod wpły wem zło ści i roz go ry cze nia niż ja ką kol -
wiek po chwa łę. Po zby wa nie się ne ga tyw nych ko men ta rzy jest du żym
błę dem i świad czy o tym, że mar ka nie po tra fi ra dzić so bie z sy tu acja mi
kry zy so wy mi. Z dru giej stro ny każ dą opi nię w in ter ne cie moż na po trak to -
wać ja ko szan sę do na wią za nia roz mo wy i wy ja śnień oraz po now ne go
wzbu dze nia sym pa tii u od bior ców. 

Ku po wa nie ob ser wa to rów. Każ da fir ma obec na na Fa ce bo oku na pew -
no nie raz otrzy my wa ła ofer tę za ku pie nia do wol nej licz by fa nów dla swo -
je go pro fi lu. Moż na ich ku pić 1 tys., ale i 100 tys. Naj czę ściej cho dzi
o fał szy wych fa nów, któ rych kon ta za kła da ne są na tzw. far mach pro wa -
dzo nych w bied nych kra jach azja tyc kich. Fej ko we kon ta ma ją za za da nie
zwięk szyć licz bę ob ser wu ją cych pro fil fir my i w ten spo sób po pra wić je go
po zy cję w ran kin gach po pu lar no ści. To jed nak nie dzia ła, bo dziś licz ba ob -
ser wu ją cych pro fil nie ma więk sze go zna cze nia. Li czy się za sięg po stów
i za an ga żo wa nie fa nów w in te rak cję z pro fi lem. Fał szy wi ob ser wa to rzy 
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God ne po le ce nia pro fi le na Fa ce bo oku:
Du blin Air port Po li ce, Fi re and Re scue Se rvi ce – Służ ba Po li cyj no -Ra tow ni -
czo -Ga śni cza Lot ni ska w Du bli nie (Ir lan dia): https://www.fa ce bo ok.
com/DAPFS/ 
Du blin Fi re Bri ga de – Straż Po żar na w Du bli nie (Ir lan dia): 
https://www.fa ce bo ok.com/DubFireBrigade/
Man che ster Fi re – Straż Po żar na w Man che ste rze (Wiel ka Bry ta nia):
https://www.fa ce bo ok.com/man che ster fi re/ 
Fi re and Re scue NSW – Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza No wej Po łu dnio wej
Wa lii (Au stra lia): https://www.fa ce bo ok.com/frnsw/ 
Pom piers de Pa ris – Straż Po żar na w Pa ry żu (Fran cja): 
https://www.fa ce bo ok.com/pompiersParis/ 
Fi re Re scue 1 – por tal z po ra da mi dla ra tow ni ków i stra ża ków: 
https://www. fa ce bo ok.com/pg/fi re re scu e1/ 
Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Stra ża ków (In ter na tio nal As so cia tion 
of Fi re Fi gh ters): https://www.fa ce bo ok.com/IAFFonline/ 
Ro sen bau er Gro up, ce nio ny au striac ki pro du cent wo zów ra tow ni czo -
-ga śni czych: https://www.fa ce bo ok.com/ro sen bau er gro up/ 
God ne po le ce nia pro fi le na Twit te rze:
Du blin Fi re Bri ga de – Straż Po żar na w Du bli nie (Ir lan dia): 
https://twit ter. com/DubFireBrigade
Lon don Fi re Bri ga de – Straż Po żar na w Lon dy nie (Wiel ka Bry ta nia):
https://twit ter.com/LondonFire 
Scot Fi re and Re scue – Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza Szko cji 
(Wiel ka Bry ta nia): https://twit ter.com/fi re_scot 
Fi re Me dics UK – kon to stra ża ków-ra tow ni ków w Wiel kiej Bry ta nii:
https://twit ter.com/FireMedicsUK 
He ath row Fi re – Straż Po żar na Lot ni ska He ath row w Lon dy nie: 
https://twit ter.com/HeathrowFire 
God ne po le ce nia pro fi le na In sta gra mie:
DubFireBrigade – Straż Po żar na w Du bli nie (Ir lan dia): 
https://www.in sta gram. com/dub fi re bri ga de/ 
Man che ster fi re – Straż Po żar na w Man che ste rze (Wiel ka Bry ta nia):
https://www.in sta gram.com/man che ster fi re/ 
Scot Fi re and Re scue – Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza Szko cji 
(Wiel ka Bry ta nia): https://www.in sta gram.com/fi re_scot/ 
Fi re and Re scue NSW – Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza No wej Po łu dnio wej
Wa lii: (Au stra lia) – https://www.in sta gram.com/fi re an dre scu ensw/ 
Feu er wehr Ber lin – Straż Po żar na w Ber li nie (Niem cy): 
https://www.in sta gram.com/feu er wehr.ber lin/ 
God ne po le ce nia pro fi le na YouTube:
Lon don Fi re Bri ga de – Straż Po żar na w Lon dy nie (Wiel ka Bry ta nia):
https://www.youtu be.com/chan nel/UCXpJq5lM-8F8zz9yjFadgZQ/fe atu red 
Man che ster Fi re – Straż Po żar na w Man che ste rze (Wiel ka Bry ta nia):
https://www.youtu be.com/user/GMFRSVideoChannel 
Fi re and Re scue NSW – Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza No wej Po łu dnio wej 
Wa lii (Au stra lia): https://www.youtu be.com/user/fi re an dre scu ensw 
Fi re and Re scue Qu een sland – Służ ba Ra tow ni czo -Ga śni cza Qu een sland 
(Au stra lia): https://www.youtu be.com/user/FireRescueQld 
Fi re scu e112 – pry wat ny nie miec ki ka nał fa nów stra ży po żar nej: 
https://www. youtu be.com/user/Fi re scu e112 



ni gdy ni cze go nie sko men tu ją, nie klik ną „li ke” ani nie udo stęp nią żad nej
tre ści. Nie ma więc sen su pła cić za ich po zy ska nie. 

Nad uży wa nie ha sh ta gów. Ha sh ta gi, czy li sło wa klu cze po prze dzo ne
znacz ni kiem #, któ ry mi uzu peł nia się po sty, aby póź niej ła two moż na by ło
wy szu ki wać wpi sy po dob ne do sie bie, znacz nie uła twia ją agre ga cję tre ści,
ale jed no cze śnie mo gą za bu rzać jej od biór. Uży wa nie kil ku ha sh ta gów
do wpi su na Twit te rze skła da ją ce go się z czte rech słów mo że nie co ra zić.
W przy pad ku In sta gra ma mo że my po zwo lić so bie na wię cej, bo wiem
10-15 ha sh ta gów pod zdję ciem zwięk sza za an ga żo wa nie od bior ców. Z ko -
lei na Fa ce bo oku ich do da wa nie wciąż nie jest po pu lar ne, więc za sy py wa -
nie ni mi użyt kow ni ków nie jest do brym roz wią za niem. 

Zbyt czę ste pu bli ko wa nie. Licz ba i czas pu bli ka cji po stów po win ny
być do sto so wa ne do gru py od bior ców oraz do spe cy fi ka cji plat for my,
na któ rej są pu bli ko wa ne. Nad miar po stów i zdjęć po wo du je, że użyt kow -
ni cy za czy na ją trak to wać je ja ko spam (nie chcia ną re kla mę) i prze sta ją ob -
ser wo wać mar kę lub blo ku ją jej pro fil. 

Błę dy gra ma tycz ne i po tycz ki słow ne. Po peł nia nie błę dów jest rze czą
ludz ką i zda rza się na wet naj lep szym. Użyt kow ni cy me diów spo łecz no ścio -
wych chęt nie wy ty ka ją in nym błę dy i upa mięt nia ją je np. w po sta ci zrzu -
tów ekra nu, przez co wie lo krot nie już nie jed na po mył ka sta ła się tzw.
vi ra lem. Aby unik nąć ta kich sy tu acji, na le ży uważ nie czy tać treść pla no wa -
nych pu bli ka cji, ko rzy stać ze spraw dza nia pi sow ni, we ry fi ko wać in for ma -
cje oraz po słu gi wać się zna ny mi nam sło wa mi. W ra zie wpad ki zaś po dejść
do niej z dy stan sem – je śli trze ba, prze pro sić i nie wy kłó cać się z od bior cą,
gdyż ta kie za cho wa nie mo że roz pę tać bu rzę. 

Mar ka – nie czło wiek. Me dia spo łecz no ścio we są dla lu dzi, któ rzy dzię -
ki nim ko mu ni ku ją się mię dzy so bą. Pro ces ten moż na po rów nać do rand -
ki. Gdy wy bie ra my się na pierw sze spo tka nie z in te re su ją cą nas oso bą, a ona
nie do pusz cza nas do gło su i nie ustan nie przed sta wia swo je za le ty, nie za -
po wia da to dłuż szej zna jo mo ści. Po dob nie jest w so cial me diach – mar ka
po win na ko mu ni ko wać się z od bior cą, a nie za le wać go re kla mą. War to więc
dać mu ja kąś war tość, do pu ścić go do gło su, za dać py ta nia oraz od po wia -
dać na po trze by i pro ble my. In te rak cje i za an ga żo wa nie użyt kow ni ków są
klu czem do suk ce su na tym po lu.

Nie mie rze nie dzia łań. Ko rzy sta nie z me diów spo łecz no ścio wych bez
do ko ny wa nia ana liz jest du żym błę dem. In for ma cje na te mat za się gów, za -
an ga żo wa nia oraz po pu lar no ści po stów umoż li wia ją spraw dze nie, któ re tre -
ści przy cią ga ją uwa gę od bior ców i an ga żu ją, a któ re nie. Dzię ki te mu
stwo rzy my też prze krój de mo gra ficz ny na sze go pro fi lu, przy dat ny
przy ulep sza niu stra te gii i do sto so wy wa niu ko mu ni ka tów do od bior cy. Do -
strze że my tren dy, któ re wy ka zu ją kon su men ci oraz za ob ser wu je my spad ki
i wzro sty za in te re so wa nia na szy mi ak tyw no ścia mi. To tak że cen na do za in -
for ma cji na te mat naj lep sze go cza su pu bli ka cji oraz te go, jak zmie nia się
nasz pro fil. Pod sta wo wym na rzę dziem, któ re umoż li wia zbie ra nie tych da -
nych, jest Go ogle Ana ly tics. War to za in te re so wać się rów nież ser wi sa mi
mo ni to ru ją cy mi ak tyw ność w in ter ne cie, ta ki mi jak: Bran d24, SentiOne,
New spo int czy So tren der. Umoż li wia ją one m.in. śle dze nie dys ku sji na te -
mat in te re su ją cych nas firm czy ma rek, na wet je śli od by wa ją się one po -
za na szy mi pro fi la mi. Da ją też wie dzę na te mat sen ty men tu, czy li wy mo wy
tre ści (po zy tyw na, neu tral na czy ne ga tyw na) i wie le in nych cie ka wych da -
nych do ana liz (wię cej: https://so cial press. pl/2017/08/8-ble dow -so cial -me -
dia -mar ke tin gu -kto rych -po wi nie nes -uni kac/). 

Stra˝ po ̋ar na w so cial me diach 
Służ by ra tow ni cze zwy kle nie przy wią zu ją du żej wa gi do kre owa nia

swo je go wi ze run ku w in ter ne cie. Ob da rzo ne wy so kim za ufa niem spo łecz -
nym i po pu lar no ścią, nie mu szą wal czyć o ak cep ta cję opi nii pu blicz nej i po -
zy tyw ny wi ze ru nek w jej oczach. 

Więk szość pro fi li jed no stek stra ży po żar nej sku pia się na re la cjo no wa -
niu swo jej co dzien nej ak tyw no ści. Stra ża cy opi su ją wy jaz dy do ak cji, wspo -
mi na ją naj więk sze lub naj tra gicz niej sze wy da rze nia, ewen tu al nie eks po nu ją
bo ha ter skie po sta wy ko le gów i za chę ca ją no we oso by do wstą pie nia w swo -
je sze re gi. Spo ro miej sca po świę ca się tre ściom edu ka cyj nym i pre wen cyj -
nym: są ra dy dla oby wa te li, jak za bez pie czyć się przed ogniem, jak
za cho wy wać się pod czas bu rzy al bo hu ra ga nu, jak udzie lić pierw szej po -
mo cy ofia rom wy pad ku na dro dze itp. 

Kon tent rzad ko two rzo ny jest pro fe sjo nal nie i zgod nie ze skon kre ty zo -
wa ną stra te gią. Za zwy czaj pro fi le stra ża ków za peł nia ją na wpół ama tor skie
zdję cia oraz lin ki do in nych stron (lo kal ne me dia, wła dze, ko men ta to rzy).
Zna la złem jed nak kil ka pro fi li, któ re na tym tle po zy tyw nie się wy róż nia ją:
Du blin Air port Po li ce, Fi re and Re scue Se rvi ce, Fi re and Re scue NSW, Pom -
piers de Pa ris (lin ki obok). In spi ra cji i do brych wzor ców war to szu kać 
tak że na pro fi lach in nych in sty tu cji, np. Ame ry kań skiej Ar mii (https://
www.fa ce bo ok.com/USarmy/), Ame ry kań skie go Czer wo ne go Krzy ża
(https://www.fa ce bo ok.com/red cross/) lub lot nisk, np. He ath row w Lon dy -
nie (https://www.fa ce bo ok.com/HeathrowAirport/). W Pol sce bez kon ku -
ren cyj nym wzo rem pro wa dze nia ko mu ni ka cji w me diach spo łecz no ścio -
wych są pro fi le La sów Pań stwo wych (https://www.fa ce bo ok.com/Lasy
Panstwowe/).

Prze my sław Przy byl ski od 13 lat jest rzecz ni kiem pra so wym 
ró˝ nych in sty tu cji i firm, od po wie dzial nym m.in. 

za ko mu ni ka cj´ w in ter ne cie
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ob li czu cio su, ja ki do tknął ca ły
Na ród, a wraz z Nim i stra żac two
na sze, z po wo du zgo nu Wskrze -

si cie la i Twór cy Pań stwa Pol skie go – Mar szał -
ka Jó ze fa Pił sud skie go, ma my obec nie
szcze gól ny obo wią zek po znać tem do kład niej
ide olo gję Wiel kie go Wo dza Na ro du, wczu wać
się w jej wska za nia i re ali zo wać je w na szych
po czy na niach, aby w ten spo sób wy ko ny wać te -
sta ment, ja kim są dla nas my śli, dą że nia i czy ny
Wo dza.

W ze spo łach stra żac kich, jak i w in nych
ugru po wa niach spo łecz nych, zro zu mie nie te go
obo wiąz ku jest, zda je się, na ogół do sta tecz ne.
By li śmy i je ste śmy świad ka mi ży wio ło wych
ma ni fe sta cyj ża łob nych, pod czas któ rych stra -
ża cy ślu bu ją uro czy ście wier ność ide olo gji
Pierw sze go Mar szał ka Pol ski, po sta na wia jąc
kro czyć i dzia łać śla da mi Je go wska zań. (…)

W wiel kiej ro dzi nie stra żac kiej obo wią zek
ten przy pa da w udzia le przedew szyst kiem ofi -

ce rom stra żac kim. Od nich
bo wiem, ja ko od przo dow -
ni ków i wy cho waw ców
sza rej rze szy sze re go wej,
wię cej na le ży wy ma gać.
A wła śnie ofi ce ro wie stra -
żac cy znaj dą w ide olo gji
Mar szał ka Pił sud skie go
wie le nad wszel ki wy raz
cen nych wska zań dla sie bie.

Gen jal ny umysł i ty ta -
nicz ne wy sił ki zmar łe go
Mar szał ka się ga ły przede-
w szyst kiem w dzie dzi nę 
or ga ni za cji sił zbroj nych
Na ro du. Tej dzie dzi nie po -
świę cił Jó zef Pił sud ski naj -
więk szą część Swe go ży cia.
Był du szą zbroj nych ma ni -
fe sta cyj w do bie nie wo li
Na ro du. Był or ga ni za to rem

sto wa rzy szeń woj sko wych w okre sie po prze dza -
ją cym woj nę świa to wą. Bół twór cą kadr Arm ji
Pol skiej i Pierw szym Jej Wo dzem Na czel nym,
opro mie nio nym au re olą zwy cięstw i chwa ły
orę ża pol skie go w od ro dzo nem Pań stwie.
Do po sta wie nia Arm ji na wy ży nach tej do sko -
na ło ści, ja ką ma ona obec nie, wło żył naj wię cej
wy sił ku. Dla te go też ucho dził za au to ry tet
w spra wach woj sko wych, a dzię ki prze ży ciom
i głę bo kim prze my śle niom w tym za kre sie,
wniósł wie le czyn ni ków twór czych do po jęć
o war to ściach żoł nie rzy i do wód ców.

A prze cież stra żac two, ja ko or ga ni za cja usze -
re go wa na, dzie li się tak że na do wo dzą cych i do -
wo dzo nych, przy czem na le ży te za cho wy wa nie
czyn ni ków struk tu ry i za dań, wła ści wych dla
każ dej z tych grup hie rar chicz nych, sta no wią
o war to ściach służ by stra żac kiej. Jak w woj sku
po wo dze nie wal ki z prze ciw ni kiem, tak też
i w stra żac twie re zul ta ty wal ki z po ża ra mi, za -
le żą w znacz nej, a bo daj czy nie de cy du ją cej 
na wet mie rze, od te go, ja cy są ofi ce ro wie -
-dowód cy i ja kie mi wy tycz ne mi kie ru ją się
w do wo dze niu.

Stąd też w prze my śle niach i wska za niach
Mar szał ka Pił sud skie go, od no szą cych się
do war to ści ofi ce rów -do wód ców w służ bie woj -
sko wej, znaj du je my wie le cen nych my śli, któ re
mo gą być rów nież za sto so wa ne do stra żac kich
ofi ce rów -do wód ców w ich służ bie obro ny prze -
ciw po ża ro wej.

A je śli przy tem uświa do mi my so bie jesz cze,
że Mar sza łek za szczy cił stra żac two mia nem
„Sio strzy cy Arm ji”, to dojść mu si my do tem
głęb sze go prze świad cze nia o ko niecz no ści
wnik nię cia we wska za nia uko cha ne go Wo dza
o war to ściach do wód ców i o nie odzow no ści do -
sto so wy wa nia się rów nież w służ bie stra żac kiej
do tych wska zań.

Do brzy bo wiem ofi ce ro wie stra żac cy bę dą
zdol ni wy cho wy wać swych pod ko mend nych
stra ża ków na ta kich oby wa te li -żoł nie rzy, któ rzy,

w ra zie po trze by obro ny Oj czy zny, za mie nią tyl -
ko to po ry na ka ra bi ny, ale bę dą już mie li wpo -
jo ne pod sta wo we pier wiast ki, de cy du ją ce o ich
przy szłej war to ści żoł nier skiej

O tem zaś, jak skom pli ko wa na jest isto ta do -
wo dze nia, mó wi sam Mar sza łek, kie dy we wstę -
pie do książ ki „Mo je pierw sze bo je” pi sze
(w lu tym 1925-go ro ku):

„Dzie sięć lał wże ra łem się w isto tę pra cy do -
wo dze nia w ży wio le – jak mó wi Clau se witz –
nie bez pie czeń stwa, w ży wio le nie pew no ści,
w ży wio le wresz cie – jak ja okre ślam – wiecz -
nych sprzecz no ści nie do roz wi kła nia, roz ci na -
nych, jak gor dyj ski wę zeł, mie czem de cy zji,
mie czem roz ka zu”.

Czy liż i o pra cy do wo dze nia w służ bie stra -
żac kiej nie moż na po wie dzieć, że od by wa się
ona „w ży wio le nie bez pie czeń stwa” i „w ży wio -
le wiecz nych sprzecz no ści”, któ re do bry do wód -
ca stra żac ki mu si roz strzy gać mę ską de cy zją
i świa do mym skut ków roz ka zem?

Dla te go sztu ka do wo dze nia, ja ko umie jęt -
ność trud na do szyb kie go zgłę bie nia tych czyn -
ni ków, ja kie się skła da ją na jej istot ną treść,
po win na być przed mio tem wni kli wych roz wa -
żań każ de go ofi ce ra stra żac kie go. Tyl ko bo wiem
ten stra żac ki ofi cer -do wód ca sta nie na wy so ko -
ści swe go za da nia, któ ry sztu kę do wo dze nia po -
sią dzie dość wszech stron nie.

Jed ną z pod sta wo wych cech do bre go ofi ce -
ra -do wód cy jest bez wąt pie nia zdol ność wy ra bia -
nia u swych pod ko mend nych po czu cia ho no ru
i am bi cji.

Dą że nie do wy ro bie nia u swych pod ko mend -
nych tych war to ści by ło za wsze ży wą tro ską
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, któ ry, wspo mi -
na jąc o wy mar szu w pa mięt nym dniu 6-ym
sierp nia 1914-go ro ku pierw szej ka dro wej kom -
pan ji z Kra ko wa i stwier dza jąc, że po mię dzy
Nim a szta bem au str jac kim nie by ły omó wio ne
do sta tecz nie ści śle wa run ki wza jem ne go sto sun -
ku, tak pi sze (w książ ce „Mo je pierw sze bo je”):
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War to Êci ofi ce ra – do wód cy
w ide olo gji Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go

Do wód ca nie sie ci´ ̋ ar od po wie dzial no Êci za swych pod wład nych, 
a na po licz ku swo¬im czuç mu si pie kà cy wstyd upo ko rze nia, gdy mu pra ca
do wo dze nia si´ nie uda, a za nie powo dze nie krwià pła cà in ni.

Jó zef Pił sud ski („Mo je pierw sze bo je”) 

W

Przy okazji
jubileuszu 105-lecia
ukazywania się
„Przeglądu
Pożarniczego” i 25-lecia
powstania Państwowej
Straży Pożarnej
przywołujemy ważne
i ciekawe artykuły
z archiwalnych
zasobów PP. 
Dziś wspomnienie
Marszałka Józefa
Piłsudskiego, które
ukazało się w maju
1935 r., kilka dni
po jego śmierci. 
Tekst cytujemy
z zachowaniem
oryginalnej pisowni.



„Sko rzy sta łem z te go, by po sta wić od ra zu,
od pierw sze go kro ku spra wę tak, aby w mło de -
go żoł nie rza wpo ić moż li wie wie le am bi cji, 
ho no ru, mi ło ści wła snej, wresz cie po czu cia nie -
za leż no ści od ob cych i du my z te go, że się jest
pierw szym za wiąz kiem woj ska pol skie go”.

War to ści te za de cy do wa ły też po tem o wy -
trwa niu Le gjo nów w zbroj nych zma ga niach, ja -
kie przy pa dły im w udzia le, co stwier dza też sam
Mar sza łek, kie dy mó wi:

„...naj sil niej szym czyn ni kiem, naj sil niej szym
mo ty wem du szy, któ ry przy ży ciu utrzy my wał
Le gjo ny i któ ry dał tak wy bit ne re zul ta ty, by ła
na sza am bi cja we wnętrz na. Am bi cja ta żar ła lu -
dzi, sta ra ją cych się do wieść swe mu oto cze niu
i świa tu, że sa mi po tra fi my zro bić z nas do -
brych żoł nie rzy.”.. (z książ ki „O war to ści
żoł nie rza Le gjo nów”).

Czy ta jąc te sło wa zmar łe go Wo dza, za -
sta nów my się, Dru ho wie, czy w na szych
sze re gach stra żac kich jest dość te go po czu -
cia ho no ru i am bi cji wła snej, tej nie złom -
no ści w wy ka zy wa niu swe mu oto cze niu, że
po tra fi my sta nąć na wy so ko ści swe go za -
da nia, że je ste śmy do bry mi stra ża ka mi i do -
bry mi oby wa te la mi?

A na de wszyst ko bo daj cho dzić nam po -
win no o to, czy war to ści te ce chu ją ofi ce -
rów stra żac kich?

Nie ste ty, wiel kie są jesz cze nie do cią -
gnię cia w tym za kre sie, sko ro zwa ży my, jak
nie umie jęt nie wal czą nie któ re stra że z klę -
ska mi po ża rów, jak ra żą ce są bra ki w wy -
ekwi po wa niu wie lu stra ży, jak znacz na jest
jesz cze ilość tych, któ rym brak tej odro bi -
ny am bi cji, aby in te re so wać się po stę pa mi
wie dzy po żar ni czej i tem co się dzie je
w świe cie stra żac kim.

To też, do kąd każ dy ofi cer stra żac ki nie
zy ska tej am bi cji, że za szczyt ny ty tuł ofi -
cer ski na kła da na nie go spe cjal ne obo wiąz -
ki i za da nia, a przedew szyst kiem obo wią zek
do sko na le nia się w sztu ce do wo dze nia, do tąd nie
bę dzie my mo gli mieć peł ne go po czu cia du my
zbio ro wej, że stra żac ki ze spół ofi cer ski sta no wi
wszę dzie ele ment na praw dę przo du ją cy i od po -
wia da ją cy swym za da niom.

Stra żac ki ofi cer -do wód ca, tak jak i do wód ca
w woj sku „nie sie” – w myśl przy to czo nych
pod ty tu łem słów Mar szał ka – cię żar od po wie -
dzial no ści za swych pod wład nych.

Gdy przy dzie la my stra ża kom sze re gow com
czyn no ści na plan ćwi czeń i w bo ju z klę ska mi
po ża ro we mi, za wsze kie ro wać się po win ni śmy
świa do mo ścią od po wie dzial no ści, czy na si pod -
ko mend ni są już na le ży cie przy go to wa ni
do speł nia nia po wie rza nych im czyn no ści, czy
do ko na li śmy wła ści we go po dzia łu pra cy i przy -

dzia łu czyn no ści, czy da li śmy im wska za nia, jak
ma ją swą pra cę wy ko ny wać, czy roz ka zy, wy -
da wa ne po je dyn czym jed nost kom lub od dzia -
łom, są wy ni kiem po sia da ne go przez nas pla nu
ak cji, czy też są nie prze my śla ne i bez pla no we,
czy pod ko mend nym stra ża kom nie gro zi ja kieś
nie bez pie czeń stwo, któ re mu na le ża ło by za ra dzić
w po rę od po wied nie mi za rzą dze nia mi i t. p.?

A „gdy pra ca do wo dze nia się nie uda”, gdy
się po żar bę dzie roz ra stał i za mie niał w po pio ły
do by tek ludz ki, gdy stra ży zbrak nie sprzę tu
w ak cji ra tun ko wej, lub gdy ja kieś na rzę dzie za -
wie dzie przy po ża rze, gdy zko lei w pra cy or ga -
ni za cyj nej ze spo łu stra żac kie go wszyst ko się
bę dzie rwa ło i roz pa da ło za miast się roz ra stać,

jed no czyć i do sko na lić, a wresz cie gdy stra żak
przy pła ci ży ciem lub zdro wiem lek ko myśl ność
czy za nie dba nie zwierzch ni ka – we wszyst kich
po dob nych wy pad kach i stra żac ki ofi cer -do -
wód ca „na po licz ku swo im czuć mu si pie ką cy
wstyd upo ko rze nia”, jak to do sad nie wy ra ził
Mar sza łek w sto sun ku do do wód ców w woj sku.

Wia do mą jest rze czą, że w każ dem zbio ro -
wi sku ludz kiem, w każ dej or ga ni za cji jed ni lu -
dzie peł ni są po świę ce nia, za pa łu i przed -
się bior czo ści, rwą się do czy nu i są pierw si
na sta no wi skach, gdy in ni się ocią ga ją, lek ce wa -
żą obo wiąz ki, ja kich się pod ję li, nie wy ka zu ją
za pa łu i wy trwa ło ści, le d wie po dą ża jąc za
pierw szy mi.

W woj sku też są ta cy. Pierw si to ci, któ rzy
z bra wu rą wy su wa ją się na czo ło wal czą cych

sze re gów, któ rzy sta ją na ochot ni ka do ze spo -
łów, ma ją cych speł niać ja kieś spe cjal nie trud ne
za da nia. Dru dzy to ci, któ rzy tyl ko my ślą, jak się
„za de ko wać” i po zo stać na ty łach, aby ujść
przed gro żą cem nie bez pie czeń stwem i aby się
wy krę cić od speł nie nia zbyt uciąż li we go obo -
wiąz ku.

Zda wał so bie z te go spra wę Mar sza łek Pił -
sud ski, a w to ku opo wia da nia o Swych pierw -
szych prze ży ciach wo jen nych wy po wie dział,
mię dzy in ne mi, ta kie zda nie:

„Mia rą mo ral no ści da ne go Na ro du i Je go
woj ska jest ilość i ja kość służ by ty łów. Im mniej
tych ty łow ców i im mniej wio dą ży cie pa so rzy -
tów, tem Na ród i Woj sko jest zdrow sze”.

W stra żac twie tak że ma my ta kich „ty -
łow ców” i „pa so rzy tów”. Na miej scu ak -
cji ra tun ko wej są to ci, któ rzy nie kwa pią
się zbyt nio z ener gicz nem i peł nem sa mo -
za par cia się sie bie prze ciw sta wia niem się
ży wio ło wi po ża ro we mu. W pra cy zaś or -
ga ni za cyj nej by wa ją ci, któ rzy są stra ża -
ka mi „od świę ta”, w cza sie róż nych
ob cho dów i uro czy sto ści, nie ro biąc nic lub
nie wie le w co dzien nem ży ciu we wnątrz
sto warzy sze nia, któ ry mar no tra wią grosz
pu blicz ny przez bez pla no wą i nie dba łą go -
spo dar kę, któ rzy nie wno szą dość re al ne -
go wy sił ku w dzie dzi nie wy szko le nio wej,
za opa trze nia w sprzęt ra tun ko wy i t. p.
„Ty łow cy” i „pa so rzy ci” to ci, któ rzy nie
dba ją o zdo by wa nie wia do mo ści fa cho -
wych, któ rzy nie sta ją do za wo dów, nie
przy by wa ją na zjaz dy, nie bio rą udzia łu
w ze bra niach i zbiór kach, nie prze ja wia ją
wy sił ku w po czy na niach ogól no -pań stwo -
wych, spo łecz nych i kul tu ral no -oświa to -
wych.

Bacz my za tem, aby śmy ta kich „ty łow -
ców” i „pa so rzy tów” mie li w stra żac twie
na szem jak naj mniej, a na de wszyst ko, iż -

by moż li wie zni ko my pro cent był ich wśród ofi -
ce rów stra żac kich, bę dzie to bo wiem, we dług
traf nej oce ny Mar szał ka, „mia rą mo ral no ści”
rów nież i na sze go stra żac twa, któ re jest czę ścią
skła do wą ca łe go Na ro du.

Nie raz już pod no si li śmy na tem miej scu, że
do bry do wód ca mu si dbać o swych pod ko mend -
nych tak w służ bie, jak i po za służ bą.

Mar sza łek Jó zef Pił sud ski mo że być dla
nas – ofi ce rów stra żac kich wspa nia łym wzo rem
tych cech do bre go do wód cy. Prze ja wiał On za -
wsze wie le ży wej i go rą cej tro ski o swych pod -
ko mend nych. 

Insp. Po˝. S. Pà gow ski
PP nr 5/1935
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Marszałek Józef Piłsudski
(w rzeźbie)

Pamięci Wodza Narodu poświęciliśmy Nr. 10-y „Gazety Strażackiej”, jako specjalny.



Drew nia na si kaw ka czte ro ko ło wa o po cià gu kon nym z 1822 r.

e go ro ku w spo tka niu uczest ni czy ło po nad 30 stra ża ków za wo do -
wych i ochot ni ków z Pol ski, Czech, Sło wa cji i Au strii. Po raz
pierw szy mia ło ono miej sce w Cze chach, w Mu zeum Po żar nic twa

w Přiby sla viu. W po przed nich la tach ta kie zjaz dy or ga ni zo wa no na Sło -
wa cji i w Pol sce (w OSP Bo brek w Cie szy nie). 

Zwie dza nie 
i gieł da ko lek cjo ner ska
Stra ża ków ko lek cjo ne rów uro czy ście po wi tał dy rek tor mu zeum

Jiři Pátek oraz sta ro sta mia sta Přiby slav, a w imie niu or ga ni za to rów pre -
zes OSP Par du bi ce Bo hu slav Cer man. Uczest ni cy spo tka nia zwie dzi li Jed -
nost kę Za wo do wej Stra ży Po żar nej w Par du bi cach, za po zna li się z jej
hi sto rią, za da nia mi oraz wy po sa że niem w sprzęt i sa mo cho dy po żar ni cze.
Bar dzo cie ka we oka za ło się zwie dza nie Mu zeum Re gio nal ne go w Wy -
sokém Mýtĕ. Znaj du je się w nim po kaź na eks po zy cja zwią za na z hi sto rią
fir my Stratílek. To jed na z naj star szych firm eu ro pej skich pro du ku ją cych
sprzęt po żar ni czy, do brze zna na w okre sie mię dzy wo jen nym rów nież
w Pol sce. Ist nie je i funk cjo nu je do dziś, choć ule ga ła da le ko idą cym prze -
kształ ce niom wła sno ścio wym i nie jed no krot nie zmie nia ła na zwę. Trze ba
przy znać, że tam tej sze mu zeum to praw dzi we za głę bie róż nych ty pów
i ro dza jów si ka wek ręcz nych, mo to pomp prze no śnych i prze woź nych,
sprzę tu po żar ni cze go i bo ga te go ma te ria łu zdję cio we go, po ka zu ją ce go hi -
sto rię po żar nic twa na tym ob sza rze. 

Przy oka zji po by tu w Wy sokém Mýtĕ uczest ni cy spo tka nia mo gli rów -
nież zo ba czyć tam tej szą straż ni cę za wo do wej i ochot ni czej stra ży po żar -
nej. Wzrok przy cią ga ła si kaw ka ręcz na czte ro ko ło wa przy sto so -
wa na do po cią gu kon ne go fir my Stratílek, któ rą moż na by ło po dzi wiać

w ho lu jed nost ki. Efek tow nie pre zen to wał się też sto ją cy w ga ra żu sa mo -
chód po żar ni czy za bu do wa ny na pod wo ziu Tra ban ta 601 kom bi, wy po -
sa żo ny m.in. w „no wo cze sny sprzęt oświe tle nio wy, łącz no ścio wy
i ga śni czy”. 

Wie czo rem roz po czę ła się gieł da ko lek cjo ner ska, na któ rej moż na
by ło wy mie nić przy wie zio ne ze so bą wa lo ry – znacz ki, da tow ni ki oko -
licz no ścio we, mo de le sa mo cho dów po żar ni czych, książ ki, pocz tów ki, 
na szyw ki, heł my oraz me da le. Stra ża cy tar go wa li się ze so bą w przy ja -
znej at mos fe rze, dys ku to wa li i przy ta cza li roz ma ite z ży cia wzię te 
aneg do ty. 

Cie ka wost ki z Př iby sla via
Dru gi dzień wy peł nio ny był atrak cja mi zwią za ny mi ze zwie dza niem

Mu zeum w Přiby sla viu. Znaj du je się w nim wie le in te re su ją cych eks po -
na tów tech nicz nych i do ku men tów. Jest ono sta łą sie dzi bą ko mi sji hi sto -
rycz nej funk cjo nu ją cej w ra mach CTIF. Dzia ła ją w nim też dwie sek cje
za in te re so wań – fi la te li sty ki po żar ni czej i ko lek cjo ne rów. 

Zbio ry mu zeum wy eks po no wa ne są w pięt na stu sa lach za byt ko we go
zam ku, na po wierzch ni 3000 m². Wy sta wa przy bli ża hi sto rię cze skiej
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Wśród zgro ma dzo nych eks po na tów tech nicz -
nych du że za in te re so wa nie wzbu dzi ła m.in. drew nia na czte ro ko ło wa si -
kaw ka ręcz na o po cią gu kon nym z 1822 r. Na sztyw nym drew nia nym
za wie sze niu, oku tym sta lo wy mi pła sko wni ka mi, umiesz czo no w drew nia -
nej skrzy ni dwu cy lin dro wą pom pę z po wietrz ni kiem. Pom pa po pra wej
stro nie ma na sa dę ssaw ną. Z le wej stro ny skrzy ni znaj du je się na sa da
tłocz na za koń czo na tzw. ru rą skręt ną. Od gó ry pom pa jest obu do wa -
na dwo ma drew nia ny mi pro wad ni ca mi, w któ rych znaj du je się dwu ra -
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mien na dźwi gnia słu żą ca do pom po wa nia wo dy. W ra mio na dźwi gni wkła -
da ne są drew nia ne uchwy ty, ma ją ce za za da nie uła twić pom po wa nie wo -
dy na miej sce po ża ru. Wę że ssaw ne przy mo co wa ne zo sta ły do pro wad nic.
Drew nia ne ko ła ze szpry cha mi oku to pła sko wni ka mi sta lo wy mi i osa dzo -
no je na sztyw nych drew nia nych osiach. Sie dzi sko dla stra ża ka woź ni cy
to za my ka na skrzy nia na drob ny sprzęt po żar ni czy. Si kaw ka by ła przy sto -
so wa na do za przę gu dwóch ko ni, a ob słu gi wa ło ją kil ku na stu stra ża ków. 

War to by ło też zo ba czyć nie spo ty ka ną w Pol sce tzw. si kaw kę kom bi -
no wa ną. Na sta lo wej re so ro wa nej ra mie za mo co wa no si kaw kę ręcz ną
i mo to pom pę prze woź ną na pę dza ną ben zy no wym sil ni kiem spa li no wym.
Si kaw ka jest wy po sa żo na w czte ry ko ła drew nia ne oku te sta lo wym pła -
sko wni kiem. Zo sta ła ona wy pro du ko wa na w 1925 r. w fir mie Hrček Neu -
ge bau er z Brna. Sie dzi ska stra ża ka woź ni cy i do wód cy wy ko na no
w for mie skrzyń na sprzęt. Za sie dzi skiem stra ża ka woź ni cy za mo co wa -
no dwu cy lin dro wą si kaw kę ręcz ną wy po sa żo ną w dol ny sta lo wy zbior -
nik. Wy daj ność si kaw ki wy no si ła – w za leż no ści od szyb ko ści
pom po wa nia – od 150 do 250 dm³/min. Si kaw ka jest wy po sa żo na w na -
sa dę ssaw ną i na sa dę tłocz ną. Mo to pom pa ma zaś dwie na sa dy tłocz ne
oraz jed ną ssaw ną. Wy daj ność pom py wy no si 400 dm³/min przy ci śnie -
niu 8 ba rów. Na sta lo wych obej mach po pra wej i le wej stro nie si kaw ki za -
mo co wa no po dwa od cin ki wę ży ssaw nych. Drew nia ne ko ła ze
szpry cha mi oku to pła sko wni ka mi sta lo wy mi i osa dzo no je rów nież
na drew nia nych osiach. Tyl ne ko ła wy po sa żo no w ręcz ny me cha nicz ny
ha mu lec kloc ko wy. Z przo du si kaw ki po obu jej stro nach za cze pio no
na spe cjal nych uchwy tach la tar nie oświe tle nio we. Si kaw ka by ła przysto -
so wa na do za przę gu dwóch ko ni.

Nie za bra kło na wy sta wie eks po na tu z Pol ski, a jest nim mo to pom pa
prze no śna fir my Ka rol Ochsner i Syn z Biel ska -Bia łej, wy pro du-
ko wa na w cza sie oku pa cji nie miec kiej, o czym świad czą na pi sy w ję zy ku
nie miec kim na ta blicz kach zna mio no wych. Jest to Si le sia mo del S 203
o wy daj no ści 1000 dm³/min przy ci śnie niu 8 ba rów. Wy po sa żo no ją
w dwie na sa dy tłocz ne 75 i na sa dę ssaw ną 110. Na pęd pom py za pew niał
sil nik fir my Au to -Union o mo cy 20,6 kW / 28 KM. 

Or ga ni za to rzy te go rocz ne go zjaz du przy go to wa li dla je go uczest ni ków
pa miąt ko wy da tow nik od ci śnię ty na spe cjal nie wy dru kowa nych ko per -
tach, a tak że oko licz no ścio wy me dal ze sto sow nym cer ty fi ka tem upo waż -
nia ją cym do je go no sze nia.

Na stęp ne spo tka nie ko lek cjo ne rów i hi sto ry ków od bę dzie się 
w 2018 r. w Wied niu. Z pew no ścią war to się na nie wy brać.

bryg. w st. sp. Ma rek Pi sa rek jest au to rem wie lu pu bli ka cji na te mat 
stra ̋ ac kie go sprz´ tu, ko lek cjo ne rem, mi ło Êni kiem hi sto rii po ̋ ar nic twa
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Sa mo chód po ̋ ar ni czy na pod wo ziu Tra ban ta z no wo cze snym sprz´ tem 
łàcz no Êci

Mo to pom pa prze no Êna fir my Ka rol Ochsner i Syn, mo del S 203
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Si kaw ka i mo to pom pa prze no Êna z 1925 r.

Uczest ni cy Mi´ dzy na ro do we go Spo tka nia Stra ̋ a ków Ko lek cjo ne rów i Hi sto -
ry ków



pa rat PG, po tocz nie na zy wa ny ge ne ra to rem pia no wym, był sto -
sun ko wo lek kim (wa żył oko ło 20 kg) i prak tycz nym sprzę tem
wy ko rzy sty wa nym w I po ło wie XX w. w woj sku i stra żach po -

żar nych. Słu żył do od ka ża nia i ma sko wa nia te re nu oraz ga sze nia po ża rów
za po mo cą środ ka pia no twór cze go. Do je go uru cho mie nia po trzeb ne by -
ły wę że po żar ni cze, prą dow ni ca oraz wo da czer pa na z hy dran tu lub pom -
py pod ci śnie niem nie mniej szym niż 2,5 atm. Urzą dze nie
w la tach 30. XX w. sprze da wa no jed nak w ce nie od 600 do 800 zł, przez
co tyl ko nie licz ne stra że po żar ne stać by ło na je go za kup. Naj czę ściej uży -
wa ły go stra że za kła do we, dzia ła ją ce m.in. w hu -
tach, ko pal niach i ce giel niach.

Spo sób dzia ła nia
Apa rat skła dał się z dwóch czę ści – in żek to -

ra (stru mie ni cy) i prze wo du do pro wa dza ją ce go
do nie go środ ki che micz ne. In żek tor zbu do wa ny
był z prze wo du tłocz ne go za koń czo ne go try ska -
czem, przez któ ry prze pły wa ła wo da z mo to pomp lub
si kaw ki ręcz nej pod ci śnie niem, a tak że prze wo du
ssaw ne go, po łą czo ne go z ko mo rą prze wo du tłocz ne -
go. Prze wód tłocz ny wy po sa żo ny zo stał w za wór re duk -
cyj ny, a tak że ma no metr słu żą cy do re gu lo wa nia ci śnie nia
prze pły wa ją ce go stru mie nia wo dy. Ze wnętrz ne koń ce prze -
wo du ssaw ne go i tłocz ne go wy po sa żo ne by ły w tzw. pół -
łącz ni ki, słu żą ce do po łą cze nia apa ra tu z wę żem tłocz nym. 

Dzia ła nie apa ra tu po le ga ło na sa mo czyn nym mie sza niu
z wo dą sprosz ko wa nych bądź płyn nych sub stan cji za po mo -
cą in żek to ra, a na stęp nie wy rzu ca niu zgro ma dzo nej w me -
ta lo wym le ju mie sza ni ny zwar tym lub skro plo nym
stru mie niem. 

Aparat ob słu gi wa ny był przez trzy oso by. Pierw sza
uru cha mia ła urzą dze nie, m.in. re gu lo wa ła ci śnie nie wo -
dy i czu wa ła, aby środ ki che micz ne znaj du ją ce się
w zbior ni ku za kry wa ły otwór prze lo to wy. Dru ga oso ba
uzu peł nia ła w zbior ni ku za pas che mi ka liów, farb lub in -
nych środ ków, a trze cia kie ro wa ła stru mień pia ny w od po -
wied nie miej sce. 

Za sto so wa nie
Apa rat PG umoż li wiał sto sun ko wo szyb kie i do -

kład ne po kry cie za tru tych ga za mi po wierzch ni mie -
szan ką chlo ro wa ne go wap na, siar cza nu po ta su
i po zo sta łych od ka żal ni ków. Po przez za sto so wa nie ła two roz pusz czal nych
farb moż na by ło za je go po mo cą (sto su jąc me to dę na try sko wą) zmie nić
ko lo ry obiek tów, ma sku jąc je przed na lo ta mi po wietrz ny mi. Przy ga sze -
niu po ża rów uży wa no spe cjal ne go prosz ka PIANIT o za war to ści 18-19%

tlen ku gli nu, któ ry w po łą cze niu z wo dą pie nił się, da jąc efekt pia ny ga -
śni czej. Śred nia wy daj ność Apa ra tu PG to oko ło 70 l na mi nu tę. 

Ma te riał i bu do wa
Apa ra ty PG bu do wa no z od po wied nie go sto pu mie dzi i ni klu od por -

ne go na dzia ła nie np. chlo ru. Za zwy czaj za opa trzo ne by ły w drew nia ną
skrzyn kę, w któ rej znaj do wa ły się m.in. wen tyl re duk cyj ny do wo dy, ma -
no metr, pół łącz ni ki do wę ży róż nych sys te mów, czte ry pier ście nie re duk -
cyj ne, wę żyk z kra ni kiem do oczysz cza nia i ob my wa nia. W ze sta wie

moż na by ło też zna leźć ło pat kę do prosz ku oraz roz py lacz. 
Pro du cent na swój wy rób udzie lał kil ku let niej gwa ran cji.

W myśl ha sła „re kla ma dźwi gnią han dlu” nie kie dy prze ka zy wał
za dar mo swo je wy ro by oko licz nym stra żom po żar nym w ra mach
ćwi czeń i kur sów LOPP. To na pro du cen cie spo czy wa ła od po wie -
dzial ność po no sze nia kosz tów wie lo krot ne go spraw dza nia przy -
dat no ści i le ga li za cji apa ra tu w za kła dzie oraz w cią gu ca łe go
okre su, na któ ry opie wa ła gwa ran cja.

Hi sto ria pro du cen ta
Pro du cen tem apa ra tów PG by ła fir ma z bran ży che micz nej,

dzia ła ją ca w Pol sce od 1928 r. pod na zwą Zjed no czo ne Wy twór nie
Ga śni cze Mi -Ra sp. z o.o., z sie dzi bą głów ną w War sza wie przy

ul. Brac kiej (póź niej ul. Wspól nej). Dzia ła ła na za sa dzie han dlo -
wych umów, po ro zu mień i li cen cji. Przed mio tem dzia łal -

no ści przed się bior stwa by ła fa bry ka cja i sprze daż
wy ro bów me ta lo wych, a tak że urzą dzeń

przy dat nych w ochro nie prze ciw po ża ro -
wej i che micz nych sprzę tów ga śni czych.

Fir ma pro du ko wa ła m.in. au to ma tycz -
ną ga śni cę sa mo cho do wą o na zwie
Phy lax, zaś w 1939 r. w Urzę dzie Pa -

ten to wym za re je stro wa ła znak to wa-
ro wy – ga śni cę ręcz ną Pianb gen. Opra co -

wa ła i opa ten to wa ła rów nież zbli żo ny dzia ła niem
i bu do wą do apa ra tu PG przy rząd – mie szal nik me ta -
lo wy słu żą cy do od ka ża nia i tę pie nia szkod ni ków po -

cho dze nia zwie rzę ce go i ro ślin ne go. Spół ką za rzą dza ło
dwóch kie row ni ków (Edward Ha ft ke i Wła dy sław Trap -

szo z War sza wy) oraz pro ku rent Mar ce li Ro -
sen tal z Ka to wic. Fir ma od 1930 r. mia ła swo ją
fi lię w Ka to wi cach. 

Eks po na ty
W zbio rach Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach znaj -

du je się pięć apa ra tów PG, któ re zo sta ły po zy ska ne w la tach 70. XX w.
Na ce le mu ze al ne prze ka za ły je za kła dy prze my sło we: Hu ta Me ta li Nie -
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Apa rat PG w zbio rach Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar -
nic twa w My sło wi cach, fot. Danuta Janakiewicz



że la znych Szo pie ni ce, Od dział Prze ciw po ża ro wy Ko pal ni Wę gla Ka mien -
ne go Ja worz no oraz Za kła dy Prze my słu Pre cy zyj ne go Pre ma Mil met 
– daw niej sza Hu ta Mi lo wi ce z So snow ca. Na wszyst kich eks po na tach, mi -
mo że nie są kom plet ne, za cho wa ła się ory gi nal na ety kie ta pro du cen ta
i sy gna tu ra jed nost ki wła ści wej do przyj mo wa nia za mó wień na ten i in ny
sprzęt po żar ni czy. Od mar ca 1950 r. by ły to Hur tow nie Re jo no we Cen tra li
Sprzę tu Po żar ni cze go, Ra tun ko we go i Ochron ne go (CSPRiO). Eks po na -
ty z Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa praw do po dob nie po cho dzą z Ka -
to wic kiej Hur tow ni Re jo no wej.

Da nu ta Ja na kie wicz jest pra cow ni kiem 
Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP w My sło wi cach 

    Li te ra tu ra
[1] „Stra żak Po mor ski”, 1934 r., nr 5. 
[2] „Co dzien na Ga ze ta Han dlo wa”, 12 kwiet nia 1934 r., nr 83. 
[3] „Ga ze ta Urzę do wa Wo je wódz twa Ślą skie go”, 1930 r., nr 42. 
[4] „Prze wod nik Stra żac ki” – or gan Związ ku Stra ży Po żar nych w Cze cho sło wa cji, 
Cie szyn, 1937 r., nr 6. 
[5] Stra żac kie Biu ro Tech nicz ne, Ka ta log/cen nik na rzę dzi i przy bo rów stra żac kich (bez
ro ku wy da nia), la ta 30. XX w. 
[6] „Stra żak Ślą ski” z 1929 r., nr 15. 
[7] An to ni Wol ny, Ma rek Pi sa rek, Ga śni ce wczo raj, dziś i ju tro, Sie mia no wi ce Ślą -
skie 2003. 
[8] Ka ta log sprzę tu po żar ni cze go, wyd. Za rząd Za opa trze nia w Sprzęt Po żar ni czy i Ar -
ty ku ły Tech nicz ne, Biu ro Ka ta lo gów i Cen ni ków, War sza wa 1957.
[9] Wy twór czość che micz na w Pol sce, wyd. na kła dem Związ ku Prze my słu Che micz -
ne go RP, War sza wa 1937.
[10] „Wia do mo ści Urzę du Pa ten to we go” 1940, ze szyt nr 5. 
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Trud no unik nąć wra że nia, że ser ca

współ cze snych lu dzi wy peł nio ne są co raz

licz niej szy mi lę ka mi, wśród któ rych do mi nu -

je strach przed cier pie niem i śmier cią. Umie -

ra nie ze pchnię te zo sta ło do mu rów szpi ta li

czy ho spi cjów. Zmar ły po zo sta je czę sto sa -

mot ny w ka pli cy, a ży wi czym prę dzej chcą

wró cić do co dzien no ści, sta ra jąc się za wszel ką ce nę nie my śleć o tym,

że cze ka ich ta ki sam los. Świa do mość śmier ci po grze ba no, za mie nio -

no na wzru sza ją ce mi gaw ki z ce re mo nii po że gna nia bądź też za to pio -

no w mo rzu krwi, jak w wie lu fil mach czy grach. Pre fe ru jąc kult

mło do ści, śmierć pró bu je się spro wa dzić do ab sur du, a na wet za ba -

wy – jak ma to miej sce w przy pad ku Hal lo we en. 

Świa do mość na tu ral nej ko lej no ści rze czy, pre zen to wa nej przez

escha to lo gię chrze ści jań ską, pro wa dzi do wnio sku, iż pa mięć o śmier -

ci nie wy klu cza ra do ści ży cia. Chrze ści jań stwo afir mu je do cze sność,

pod wa run kiem oczy wi ście, że trak tu je się ją ja ko śro dek do ce lu, a nie

cel sam w so bie. „Car pe diem” nie wy klu cza wca le „me men to mo ri”.

Nie da się jed nak wy tłu ma czyć ludz kie go ist nie nia bez ak cep ta cji prze -

mi ja nia i uświa do mie nia so bie miej sca czło wie ka w hie rar chii by tów.

Mą drość ka że po chy lić się nad jed nym i dru gim za pro sze niem. Śmierć

nie jest ostat nim ak tem lo su ludz kie go, ale na le ży być na nią go to wym

nie ustan nie, gdyż nikt z nas nie zna mo men tu, w któ rym na dej dzie. Czę -

sto śmierć za bie ra tych, dla któ rych – jak się zda je – jest sta now czo

za wcze śnie, a nie przy cho dzi do tych, któ rzy od daw na chcą umrzeć.

Przy cho dzi za wsze al bo za wcze śnie, al bo za póź no. 

Za każ dym ra zem, gdy sta je my w ob li czu śmier ci bli skiej oso by, czu -

je my, że na sza wia ra zo sta je wy sta wio na na pró bę. Od zy wa ją się wąt -

pli wo ści i ci śnie na usta py ta nie: czy na praw dę jest coś po śmier ci? Tak

na praw dę jed nak o wie le waż niej sza, a wła ści wie klu czo wa, bę dzie od -

po wiedź na in ne py ta nie: czy od czu wam pra gnie nie by cia z Bo giem

na wiecz ność? Je śli nie, to mo gę so bie żyć tak, jak ży ję, jak mi się tyl ko

po do ba. Je śli jed nak chcę, to mo je ży cie pod po rząd ko wa ne te mu pra -

gnie niu mu si być świę te oraz prze peł nio ne Je go mi ło ścią. Mu si my

przy tym pa mię tać, że wszy scy świę ci ca łe ży cie zma ga li się ze swo ją

grzesz no ścią, tak jak każ dy z nas. Wie dzie li jed nak, że dzię ki ła sce mo -

że my po wsta wać i wciąż za czy nać od no wa, wkra cza jąc na dro gę świę -

to ści. W oczach Bo ga nie ma lu dzi prze gra nych, gdyż pó ki ży je my, ma my

szan sę na „do tknię cie Bo że go mi ło sier dzia”, a więc i na świę tość.

Pierw sze dni li sto pa da uczą nas od po wie dzial no ści i po ko ry. Uro -

czy stość Wszyst kich Świę tych przy po mi na o tym, że świę tość nie jest

czymś, co moż na so bie w za leż no ści od oso bi stych pra gnień do brać

do ko lek cji na szych spraw no ści. Świę tość to prze mo de lo wa nie ca łe go

ży cia i wy peł nie nie go Bo żą tre ścią. Dzień Za dusz ny z ko lei od wo łu je

nas do wspól no ty świa ta osób jesz cze po ku tu ją cych w czyść cu. Od da -

jąc cześć świę tym w nie bie, pa mię ta jąc o bli skich zmar łych, rów nież

tych, z któ ry mi po łą czy ła nas służ ba, wzbudź my w so bie pra gnie nie

świę to ści i ży cia na wie ki.

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

Przez śmierć 
ku życiu

� SŁUŻBA I WIARA

Re kla ma fir mo wa apa ra tu PG, zbio ry CMP w My sło wi cach



� MMo ty wa cja, ope ra to ry i ba rie ry Êro do wi ska te sto we go ba zu jà ce go
na wie dzy w struk tu ral nej in ̋ y nie rii bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go (Mo -
ti va tion, dri vers and bar riers for a know led ge -ba sed test envi ron ment
in struc tu ral fi re sa fe ty en gi ne ering scien ce), C. Ma luk, „Fi re Sa fe ty
Jo ur nal” 91 (2017), s. 103-111.

Au tor oma wia za gad nie nia do ty czà ce in ̋ y nie rii struk tu ral nej, któ -
ra znaj du je swój wy raz w ko niecz no Êci go dze nia ze so bà opty ma li za cji
funk cjo nal nej obiek tów bu dow la nych oraz zwi´k sza nia ich efek tyw no -
Êci ener ge tycz nej i od por no Êci, przy rów no cze snym wy cho dze niu na -
prze ciw wy obraê ni ar chi tek tów i kre atyw no Êci kon struk to rów.
W ar ty ku le pod kre Êlo no, ˝e re ali zo wa ne od wcze snych lat 90. XX wie -
ku pro ce du ry te sto we do ty czà ce ba da nia pa ra me trów po ̋ a ro wych (np.
zgod nie z wła Êci wy mi nor ma mi) sà sto sun ko wo dro gie oraz cha rak te -
ry zu jà si´ ni skim współ czyn ni kiem po wta rzal no Êci. Ba zu jà bo wiem
na rze czy wi stych po mia rach tem pe ra tu ry z wy ko rzy sta niem ter mo par
i sà nie rzad ko pró ba mi znisz cze nio wy mi (pro wa dzà cz´ sto do uszko -
dzeƒ apa ra tu ry ba daw czej). Za pro po no wa no wi´c au tor ski spo sób wy -
ko ny wa nia te stów w za kre sie struk tu ral nej in ̋ y nie rii bez pie czeƒ stwa
po ̋ a ro we go. Opie ra si´ on na cza so wych ana li zach hi sto rycz nych stru -
mie ni cie pła od dzia łu jà cych na ró˝ ne ele men ty ba da ne. Roz wià za nie
ta kie za pew nia wy so kà po wta rzal noÊç pró by, kwan ty fi ko wal noÊç war -
to Êci od dzia ły wa nia ciepl ne go (czy li mo˝ li woÊç opi sa nia jej ilo Êcio wo,
kon kret ny mi licz ba mi), a tak ̋ e oszcz´d no Êci fi nan so we (w po rów na -
niu do prób znisz cze nio wych).

Na uko wiec pre zen tu je wy ni ki prze glà du li te ra tu ry Êwia to wej z za -
kre su pro wa dze nia te stów wpi su jà cych si´ w struk tu ral nà in ̋ y nie ri´
bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go. Swo je roz wa ̋ a nia po pie ra licz ny mi wy -
kre sa mi, m.in. współ czyn ni ka szyb ko Êci spa la nia w funk cji Êred ni cy na -
czy nia z sub stan cjà pal nà i wy so ko Êci pło mie nia, uni wer sal ne go
roz kła du tem pe ra tu ry w funk cji cza su, roz kła dów tem pe ra tu ry w funk -
cji cza su dla wy bra nych ma te ria łów pal nych. Oma wia zró˝ ni co wa ne
po dej Êcia do ana li zo wa ne go za gad nie nia – za rów no w nor mach, któ -
re zo sta ły po wszech nie uzna ne na Êwie cie, np. NFPA, jak i w per spek -
ty wie na uko wej.

Au tor ska me to da wy ko ny wa nia te stów (H -TRIS) zo sta ła opi sa -
na w po sta ci apa ra tu ma te ma tycz ne go oraz ogól nych za ło ̋ eƒ kon -
struk cyj nych sta no wi ska ba daw cze go. Za miesz czo ne ry sun ki i wy kre sy
uła twia jà zro zu mie nie jej isto ty i me cha ni zmów dzia ła nia. Znaj du je to
swo je od zwier cie dle nie zwłasz cza w zdj´ ciach uka zu jà cych wspo mnia -
ne sta no wi sko ba daw cze. Jed nym z głów nych wy ni ków po mia rów wy -
ko na nych na po trze by ar ty ku łu jest roz kład smu go wy tem pe ra tu ry
w cza sie.

� Per spek ty wy. Po ̋ a ry i wy bu chy (Per spec ti ves. Fi res and explo -
sions), T. Skjold, C. So upray en, S. Do ro fe ev, „Pro gress in Ener gy and
Com bu stion Scien ce” (2017), s. 1-2 (w dru ku).

Zda rze nia nie po ̋ à da ne, ja ki mi sà po ̋ a ry i wy bu chy, pro wa dzà
do po wsta wa nia strat – za rów no w po sta ci uszczerb ku na zdro wiu, czy
wr´cz utra ty ˝y cia, jak i nie jed no krot nie zna czà cych strat fi nan so wych.
Aby zo bra zo waç opi sy wa ne za gro ̋ e nie, przy tocz my kil ka przy kła dów
zda rzeƒ hi sto rycz nych, jak choç by nie daw ny po ̋ ar bu dyn ku miesz kal -
ne go w Wiel kiej Bry ta nii (2017, oko ło 80 ofiar) czy po wa˝ ne ka ta stro -
fy prze my sło we w Fli xbo ro ugh (1974, 28 ofiar), Pi per Al pha (1988,

167 ofiar) i De epwa ter Ho ri zon (2010, 11 ofiar). Au to rzy ar ty ku łu do -
wo dzà ko niecz no Êci zna jo mo Êci okre Êlo nych mo de li fi zycz nych zja -
wisk, aby wła Êci wie oce niç za gro ̋ e nie wy bu chem i do braç tech nicz ne,
ale tak ̋ e or ga ni za cyj ne Êrod ki ochro ny. Do naj wa˝ niej szych zja wisk
za li czo no: prze pły wy ga zów, szcze gól nie tur bu lent ne, me cha ni zmy
prze ka zy wa nia cie pła (prze wo dze nie, kon wen cja, pro mie nio wa nie),
prze bieg zja wi ska roz kła du ter micz ne go i pi ro li zy ma te ria łów pal nych,
za cho wa nie si´ kon struk cji w wa run kach po ̋ a ru. W ja ki spo sób jed -
nak bu do waç i co naj wa˝ niej sze, wa li do waç mo de le fi zycz ne opi sy wa -
nych zja wisk? Au to rzy pro wa dzà roz wa ̋ a nia na ten te mat, wska zu jàc
ich zna cze nie dla wła Êci we go przy go to wy wa nia sce na riu szy po ̋ a ro -
wych. Co wi´ cej, w wi zjo ner ski spo sób od no szà si´ do per spek tyw roz -
wo ju na uki w tym za kre sie, co czy ni ar ty kuł in te re su jà cym dla ka˝ de go
in ̋ y nie ra bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go.

� Bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we grup szcze gól nie za gro ̋ o nych: wy zwa -
nia dla wie lo płasz czy zno wej współ pra cy w nor we skich ob sza rach miej -
skich (Fi re sa fe ty for vul ne ra ble gro ups: The chal len ges of cross -sec tor
col la bo ra tion in Nor we gian mu ni ci pa li ties), K. Ha lvor sen, P.G. Alm -
klov, G. Gjøsund, „Fi re Sa fe ty Jo ur nal” 92 (2017), s. 1-8.

Ja kie gru py spo łecz ne na ra ̋ o ne sà na pod wy˝ szo ne ry zy ko utra ty
˝y cia lub zdro wia w wa run kach po ̋ a ru? Otó˝ we dług êró deł nor we -
skich, opar tych na sta ty sty kach, za li czyç do nich mo˝ na oso by w po -
de szłym wie ku, oso by wy ma ga jà ce opie ki słu˝b spo łecz nych i oso by
uza le˝ nio ne. Au to rzy ar ty ku łu zwra ca jà uwa g´, ˝e pro blem mo ̋ e na -
ra staç w ko lej nych la tach w zwiàz ku z po st´ pu jà cym sta rze niem si´ po -
pu la cji w wie lu kra jach eu ro pej skich. Mo˝ na zi den ty fi ko waç trzy
ob sza ry, któ re wpły wa jà na za gro ̋ e nie po ̋ a ro we jed no stek: oto cze nie
spo łecz ne (sy tu acja ro dzin na, do st´p ne usłu gi spo łecz ne itd.), oto cze -
nie tech nicz ne (stan obiek tu, Êrod ki za bez pie czeƒ itd.) oraz czyn ni ki
in dy wi du al ne (mo˝ li wo Êci po znaw cze, spraw noÊç fi zycz na, stan zdro -
wia itd.). 

Ba da cze pre zen tu jà wy ni ki wła snych ba daƒ ja ko Êcio wych, ba zu jà -
cych głów nie na wy wia dach z funk cjo na riu sza mi stra ̋ y po ̋ ar nej.
Na pod sta wie ba daƒ opra co wa no mo del uka zu jà cy po trze b´ wie lo -
płasz czy zno we go współ dzia ła nia słu˝b i Êro do wisk spo łecz nych w ce lu
pod nie sie nia po zio mu bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go. War toÊç uzy ska -
nych wy ni ków zwi´k sza jà na kie ro wa ne na prak tycz ne wy ko rzy sta nie
re ko men da cje na trzech po zio mach: kra jo wym, lo kal nym oraz na po -
zio mie dzia ła nia słu˝b ra tow ni czych. 

Efek tyw na ochro na prze ciw po ̋ a ro wa szcze gól nie na ra ̋ o nych grup
spo łecz nych wy ma ga sze ro kiej współ pra cy, wy kra cza jà cej po za men -
tal ne, ale i or ga ni za cyj ne gra ni ce in sty tu cji i bran ̋ y za wo do wych. Tyl -
ko po przez kon sul ta cje, wspól ne pro jek ty i dys ku sje mo˝ li we jest
do sto so wa nie dzia łaƒ słu˝b ra tow ni czych do re al nych po trzeb zmie -
nia jà ce go si´ spo łe czeƒ stwa. Pre zen to wa ny ar ty kuł jest so lid nym zbio -
rem wska zó wek i opi sów roz wià zaƒ sto so wa nych w Nor we gii. Cze mu
bo wiem nie czer paç ze spraw dzo nych prak tyk, od lat wdra ̋ a nych w in -
nych kra jach? 

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 
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Na antypodach

Pięć gwiazdek
Mając do czynienia ze zdarzeniami na drogach, zapewne niejeden
strażak rozważał kwestie bezpieczeństwa w swoim samochodzie.
Wielu też z pewnością zwróciło uwagę na charakterystyczną skalę
ocen w gwiazdkach. Organizacja, która wystawia owe gwiazdki, to
Euro NCAP. Powstała w 1997 r., a jej głównym celem jest testowanie
samochodów w zakresie bezpieczeństwa biernego. Wyniki testów
podaje się w pięciostopniowej skali. 
Witryna internetowa www.euroncap.com jest czytelna i przejrzysta.
Proste i intuicyjne menu pozwala łatwo znaleźć informacje, których
potrzebujemy. Wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do opisów
konkretnych modeli samochodów. Później możemy oglądać filmy
z testów zderzeniowych i zobaczyć, co stanie się z konkretnym
samochodem w czasie wypadku. Test zderzeniowy składa się

z czterech elementów: zderzenie czołowe, zderzenie boczne,
zderzenie z pieszym oraz zderzenie ze słupem. Każde
przy określonych parametrach przeszkód i prędkości uderzenia. 
Mimo wszystko pamiętajmy: nawet jeśli posiadamy samochód
oznaczony pięcioma gwiazdkami, nie możemy wierzyć, że nic nam 
nie grozi na drodze. Podstawowym elementem wpływającym
na bezpieczeństwo jest nasza postawa za kierownicą.

TB

Say it in English!
Po blisko 20 latach od czasu ukazania się na polskim
rynku wydawniczym pierwszego Angielsko-polskiego
i polsko-angielskiego słownika pożarniczego
autorstwa Krzysztofa Biskupa została wydana jego
ulepszona i znacznie rozszerzona wersja: Angielsko-
polski, polsko-angielski słownik ratownictwa, ochrony
ludności i zarządzania kryzysowego. Tym razem
opracowany przez duet autorski: Krzysztofa Biskupa
i Roberta Klonowskiego.
Na czym polega wyjątkowość tego wydawnictwa? 

To pierwszy na polskim rynku słownik, który w sposób kompleksowy obejmuje
terminologię z tytułowego zakresu. Nie jest to jednak tylko słownik branżowy. Bogate
doświadczenie zawodowe autorów, a także ich bliska współpraca z ekspertami z tych
dziedzin oraz specjalistami z zakresu językoznawstwa zaowocowała wszechstronnym
podejściem do opracowywanych haseł – od strony fonetyki, frazeologii, gramatyki,
semantyki oraz pragmatyki użytkowania.
Głównym celem przyświecającym autorom w pracy nad słownikiem było uczynienie
z niego praktycznego narzędzia umożliwiającego efektywną komunikację
międzyjęzykową, zarówno w sferze języka pisanego, jak i mówionego. Specjalne
ułatwienie przewidziano dla osób znających język angielski w stopniu podstawowym – to
właśnie z myślą o nich została wprowadzona fonetycznie uproszczona wymowa wyrazu.
Kolejnym wyróżniającym Słownik akcentem jest jego międzynarodowy charakter.
W trakcie opracowywania haseł autorzy prowadzili szerokie konsultacje z partnerami
zagranicznymi – przedstawicielami służb i organizacji ratowniczych z USA i Wielkiej
Brytanii. Umożliwiło to także wprowadzenie w poszczególnych hasłach rozróżnienia
pomiędzy angielszczyzną brytyjską i amerykańską. 
Kolejnym novum jest dodanie tłumaczeń nazw zagranicznych instytucji i organizacji
związanych z ratownictwem, ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym (zwłaszcza
funkcjonujących w ramach UE, ONZ oraz NATO), a także zgromadzenie angielskich
tłumaczeń nazw polskich instytucji z tego obszaru. Wszystko to czyni niniejszą publikację
wyjątkową pozycją wydawniczą. Warto również zaznaczyć, że objętość Słownika obejmuje
ok. 20 000 haseł (w obu częściach). Słownik dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej, a jego
cena wynosi 46 zł.

Krzysztof Biskup, Robert Klonowski, Angielsko-polski, polsko-angielski słownik ratownictwa,
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, DANMAR, Warszawa 2017.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

W przeciwieństwie do wyspy Saint-Pierre i Miquelon potężna
Australia nie chwali się swoimi pojazdami pożarniczymi, ale
zrobiły to za nią Wyspy Salomona, wydając 3 maja 2013 r. serię
znaczków pn.  „Samochody pożarnicze Australii".

Maciej Sawoni
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