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Ju˝ niedługo, jak co roku, wspólnie z najbli˝szymi usiàdziemy przy wigilijnym stole. Atmosfera panujàca

w naszych domach podczas wieczerzy wigilijnej sprawia, ̋ e w naszych sercach goÊci pokój i radoÊç. Tradycja

łamania si´ opłatkiem, symbolem pojednania, Êwiadczy o naszej ˝yczliwoÊci i gotowoÊci do przebaczania

bliênim. W cieple rodzinnej atmosfery gasnà wszelkie spory.

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to czas wyjàtkowy dla wszystkich chrzeÊcijan, a co za tym idzie, Âwi´ta 

te zajmujà szczególne miejsce w naszych sercach. To czas oczekiwania i Êwi´towania przyjÊcia na Êwiat

naszego Zbawiciela. ˚ycz´, aby w Waszych rodzinach Âwi´ta stały si´ wspaniałà okazjà do prze˝ywania

wspólnej radoÊci z narodzin Jezusa Chrystusa. 

Dlatego właÊnie ˝ycz´ wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, aby przychodzàcy na Êwiat Jezus Chrystus sprawił, ˝e radoÊç zagoÊci w domu

ka˝dego z Was. Mam nadziej´, ˝e ta niezwykła Noc przyniesie ze sobà pokój, pojednanie i ogrom ludzkiej

˝yczliwoÊci. 

Słu˝ba w stra˝y po˝arnej wià˝e si´ z wieloma honorami, ale tak˝e i wyrzeczeniami. To zobowiàzanie

do niesienia pomocy i dbania o bezpieczeƒstwo obywateli równie˝ w Êwi´ta oraz w dni, które dla wi´kszoÊci

społeczeƒstwa sà wolne od pracy. Dzi´kuj´ Wam za to poÊwi´cenie. Tak˝e teraz cz´Êç z Was sp´dzi Âwi´ta

Bo˝ego Narodzenia, dbajàc o nasze bezpieczeƒstwo i czuwajàc nad zdrowiem i ˝yciem innych. Mam

nadziej´, ˝e w czasie wolnym od słu˝by znajdziecie mo˝liwoÊç sp´dzenia tych magicznych chwil

Êwiàtecznych w gronie swoich najbli˝szych.

˚ycz´ wszystkim Paƒstwu, aby radoÊç płynàca z przyjÊcia na Êwiat Jezusa Chrystusa stała si´ êródłem

szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w Nowym Roku. Niech ka˝dy dzieƒ 2018 roku przyniesie spełnienie marzeƒ i pasmo

sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych. 
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lat Koƒczymy wyjàtkowy rok. 12 grudnia min´ło 105 lat od wydania

pierwszego numeru „Przeglàdu Po˝arniczego”. 

A czasopismo narodziło si´ w ciekawych okolicznoÊciach. Na zwołanym

w połowie 1912 r. Zjeêdzie Delegatów Stra˝y Ogniowych dyskutowano

m.in. o roli innego bran˝owego pisma, pt. „Stra˝ak”. Uznano, ˝e periodyk

jest nadto uzale˝niony od subwencji fabrykantów, a publikowanie artykuły

sà „niepouczajàcà kronikà po˝arów”. Wywnioskowano, ˝e nowo

powołane pismo b´dzie dobrym uzupełnieniem ju˝ funkcjonujàcego,

posłu˝y doskonaleniu stra˝y, bo b´dzie zawierało „artykuły oryginalne”,

wpisujàce si´ w budowanie ochrony przeciwpo˝arowej w kraju ogarni´tym

plagà masowych po˝arów z powodu drewnianego budownictwa. Staramy

si´ sprostaç celom wyznaczonym przez twórców pisma – Bolesława

Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego – a klimat tamtych lat oddajemy,

publikujàc przedruk odczytu B. Chomicza, pierwszego redaktora

naczelnego PP.

„Przeglàd Po˝arniczy” przetrwał dwie wojny Êwiatowe i inne historyczne

zawieruchy. Jest z pewnoÊcià fenomenem na rynku wydawniczym – nale˝y

do najstarszych periodyków o tematyce technicznej. Nasza okładka

pokazuje metamorfozy czasopisma na przestrzeni wieku. W 2018 r.

przejdzie kolejnà. Miło nam bowiem Paƒstwa poinformowaç, ˝e

od stycznia trafimy tak˝e do ka˝dej ochotniczej stra˝y po˝arnej włàczonej

do krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego. Nakład czasopisma

wzroÊnie ponaddwukrotnie. Mamy nadziej´, ˝e zainteresujemy stra˝aków

ochotników naszà tematykà, ˝e publikowane treÊci oka˝à si´ przydatnym

narz´dziem w szlifowaniu warsztatu ratowniczego, a stra˝acy PSP lepiej

poznajà swoich kolegów ochotników. W koƒcu wszyscy dà˝ymy do tego

samego – by w kraju było bezpieczniej. 

Ten numer w du˝ej mierze poÊwi´camy tematyce ochrony zabytków. 

To pokłosie wrzeÊniowej interesujàcej konferencji, zorganizowanej 

w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Ochrona zabytków stanowi temat

z pozoru trudny i niszowy. Mamy nadziej´, ˝e publikacje specjalistów

reprezentujàcych instytucje kultury przybli˝à nieco specyfik´ tych obiektów

i przygotujà na trudnoÊci z tym zwiàzane. 

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku ˝yczymy

Paƒstwu satysfakcji z pracy i z ˝ycia osobistego. Niech to, co przyniesie

codziennoÊç, b´dzie doÊwiadczeniem dobrym i rozwijajàcym. Zdrowia, bo

ono jest najwa˝niejsze i pogody ducha, bo z nià łatwiej prze˝yç trudniejsze

chwile.



Zbli ̋ a jà si´ ko lej ne Âwi´ ta Bo ̋e go Na ro dze nia i mi ja dru gi peł ny rok ka len da rzo wy na szej wspól nej pra -
cy. Rok 2017 nie był z wie lu wzgl´ dów cza sem ła twym. Po ko na li Êmy jed nak wszel kie trud no Êci i spro sta li Êmy
naj wa˝ niej szym wy zwa niom, za pew nia jàc Po la kom bez pie czeƒ stwo. Ka ta stro fy bu dow la ne w Âwie bo dzi cach
i Lu bli nie, sierp nio we i paê dzier ni ko we na wał ni ce, któ re do tkn´ ły szcze gól nie za chod nià i pół noc nà cz´Êç
Pol ski, udział w za pew nie niu bez pie czeƒ stwa naj wa˝ niej szych wy da rzeƒ w kra ju, po ̋a ry, wy pad ki dro go we
i sze reg in nych nie szcz´ Êli wych zda rzeƒ – wsz´ dzie tam, gdzie oby wa te le po trze bo wa li po mo cy, stra ̋a cy nie -
Êli jà szyb ko, ofiar nie i sku tecz nie. 

Po la cy mo gà li czyç tak ̋e na ra tu nek ze stro ny stra ̋a ków w ob li czu wszyst kich za gro ̋eƒ, któ rych nie bra -
ku je na co dzieƒ. Z ba daƒ opi nii pu blicz nej wy ni ka, ˝e stra˝ po ̋ar na cie szy si´ naj wy˝ szym za ufa niem spo -
łecz nym, si´ ga jà cym pra wie 95%. Znaj du je to uza sad nie nie w tym, ˝e funk cjo na riu sze PSP i dru ho wie OSP
sà za wsze bli sko lu dzi, za wsze go to wi do po mo cy, choç ich słu˝ ba jest wy jàt ko wo trud na, wy ma ga jà ca, a cz´ -
sto i nie bez piecz na. To Wy je ste Êcie zwy kle pierw si na miej scu wy pad ku czy ka ta stro fy. 

Aby stwo rzyç lep sze wa run ki dla Wa szej pra cy i słu˝ by, w ra mach re ali zo wa ne go pro gra mu mo der ni za cji
bu du je my i re mon tu je my ko men dy i jed nost ki ra tow ni czo -ga Êni cze Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej oraz do ko nu -
je my za ku pu sprz´ tu i samochodów po˝arniczych. 

W 2017 ro ku za ku pi li Êmy dla PSP 75, a dla OSP 289 no wych sa mo cho dów ra tow ni czo -ga Êni czych. Wpro -
wa dza ne pod wy˝ ki wy na gro dzeƒ dla funk cjo na riu szy peł nià funk cj´ mo ty wa cyj nà i sta no wià wy raz uzna nia
dla Wa szej trud nej mi sji. Do ce nia jàc wkład jed no stek ochot ni czych stra ̋ y po ̋ar nych w za pew nie nie bez pie -
czeƒ stwa Po la kom, zwi´k sza my do ta cje dla OSP, a sys tem ich wspie ra nia uczy ni li Êmy bar dziej ra cjo nal nym
i przej rzy stym. W 2015 ro ku by ła to kwo ta 105 mln zł, w 2017 zaÊ – 124 mln zł. 

Ser decz nie ˝y cz´ wszyst kim Funk cjo na riusz kom, Funk cjo na riu szom i Pra cow ni kom Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po -
˝ar nej, Druh nom i Dru hom Ochot ni kom oraz Wa szym ro dzi nom sa tys fak cji z wy peł nia nej mi sji wo bec Pol ski
i Po la ków. Tym, któ rzy w Êwià tecz nym cza sie za miast od po czyn ku b´ dà peł niç słu˝ b´, niech to wa rzy szy na -
sza szcze gól na wdzi´cz noÊç, bo prze cie˝ wszy scy pra gnie my, aby Êwi´ ta by ły nie tyl ko pi´k ne, ale rów nie˝
bez piecz ne i spo koj ne. Ufam, ˝e chwi le wy tchnie nia i re flek sji zwià za ne z po wro tem do êró deł wia ry i na -
dziei, do któ rych od wo łu je nas Bo ̋e Na ro dze nie, umoc nià w nas prze ko na nie o wiel kiej war to Êci słu˝ by
na rzecz bez pie czeƒ stwa paƒ stwa i oby wa te li.

˚y cz´, aby 2018 rok był cza sem, w któ rym w myÊl stra ̋ac kiej de wi zy „Bo gu na chwa ł´, lu dziom na po ̋ y -
tek” b´ dzie cie na dal z po Êwi´ ce niem, w spo sób pro fe sjo nal ny spie szyç z po mo cà tym, któ rzy jej po trze bu jà.

Bo˝e Narodzenie 2017 roku
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o ob ję ciu prze ze mnie 22 grud nia
2015 r. sta no wi ska ko men dan ta głów -
ne go PSP i sze fa Obro ny Cy wil nej Kra -

ju w wy wia dach opu bli ko wa nych na ła mach
„Prze glą du Po żar ni cze go” za po wia da łem wie -
le zmian w ochro nie prze ciw po ża ro wej, któ re
chciał bym prze pro wa dzić. Czas na pod su mo -
wa nie te go, co uda ło się wdro żyć w ży cie
w cią gu tych dwóch lat. 

Zmia na w fi nan so wa niu OSP
Do ce niam wkład OSP w bez pie czeń stwo

kra ju, dla te go za ini cjo wa łem zmia nę w spo so -
bie po dzia łu i prze ka zy wa nia środ ków bu dże -
to wych prze zna czo nych na do fi nan so wa nie
funk cjo no wa nia jed no stek ochot ni czych stra ży
po żar nych w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -
-ga śni czym oraz jed no stek spo za sys te mu. Spo -
tka ło się to z ak cep ta cją człon ków OSP
i po zwo li ło na efek tyw niej sze wy ko rzy sty wa -
nie środ ków fi nan so wych w ra mach do ta cji
MSWiA. Dzię ki te mu roz wią za niu obec nie
każ da jed nost ka ochot ni czej stra ży po żar nej
mo że bez po śred nio ubie gać się o wspar cie ce -

lo we i dzię ki te mu ma szan sę, by je otrzy mać.
Uda ło nam się rów nież zwięk szyć środ ki dla
ochot ni czych stra ży po żar nych. W 2015 r. dla
OSP włą czo nych do KSRG prze zna czo nych
by ło 73 mln zł, w tym ro ku to kwo ta 81,11 mln
zł, a w przy szłym wy nie sie ona 83,95 mln zł.
Wzro sła też wy so kość do ta cji MSWiA.
W 2015 r. się gnę ła ona 32,5 mln zł, w 2016
r. – 36 mln zł, a w 2017 r. – 43 mln zł.

Istot ne zna cze nie ma tak że no we li za cja usta -
wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej, któ ra umoż -
li wia zmia nę w za kre sie go spo da ro wa nia
środ ka mi uzy ska ny mi z ty tu łu obo wiąz ko we go
ubez pie cze nia od ognia. W myśl art. 38 to ko -
men dant głów ny PSP jest dys po nen tem tych
środ ków. Są one dzie lo ne po po ło wie – dla
ochot ni czych stra ży po żar nych i po zo sta łych
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej. Nie ste ty
usta wa ta we szła w ży cie do pie ro 4 lip ca te go
ro ku. Za tem do po cząt ku lip ca, zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi wte dy prze pi sa mi, Za rząd Głów -
ny Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP
otrzy mał z te go ty tu łu, we dług sza cun ków
na pod sta wie ubie głe go ro ku, oko ło 17,6 mln zł,

ko men dant głów ny PSP zaś oko ło 3 mln. O spo -
sób roz dzia łu tych środ ków w 2016 r. i do 4 lip -
ca 2017 r. kil ka ra zy py ta łem pre ze sa Za rzą du
Głów ne go ZOSP RP. Nie ste ty, do dziś nie uzy -
ska łem od nie go mia ro daj nej od po wie dzi. A in -
for ma cja ta jest mi po trzeb na, by ra cjo nal nie
go spo da ro wać kwo tą, któ rą dys po nu ję – tak, by
nie kie ro wać środ ków do tych sa mych jed no -
stek i spo żyt ko wać je na naj waż niej sze, wspól -
nie okre ślo ne ce le. W przy szłym ro ku bę dę już
dys po no wał ca ło ścią kwo ty uzy ska nej z ubez -
pie czeń od ognia, co po zwo li mi na jej mą dre
i za sad ne wy dat ko wa nie. Wbrew in for ma cjom,
któ re po ja wia ły się w pra sie, wszyst kie usta wo -
wo za pi sa ne środ ki z ubez pie czeń kie ro wa ne są
do jed no stek OSP. Nie mo gę i nie chcę zmie nić
ich prze zna cze nia. 

Mo der ni za cja słu˝ by
Rów nie waż nym i du żym osią gnię ciem jest

tzw. usta wa mo der ni za cyj na, któ ra we szła
w ży cie 1 stycz nia 2017 r. i bę dzie obo wią zy -
wa ła przez czte ry la ta. Zgod nie z nią PSP oraz
OSP otrzy mają w su mie 1 723 mln zł. Ten po -
tęż ny za strzyk fi nan so wy zo sta nie prze zna czo -
ny m.in. na bu do wę no wych jed no stek,
mo der ni za cję już ist nie ją cych, sprzęt ra tow ni -
czy i sprzęt łącz no ści. 

Funk cjo na riu sze PSP oraz pra cow ni cy cy -
wil ni otrzy ma ją pod wyż ki wy na gro dzeń. War -
to przy po mnieć, że w la tach 2007-2015
stra ża cy otrzy ma li tyl ko jed ną pod wyż kę.
Obec nie, jesz cze przed wej ściem w ży cie usta -
wy mo der ni za cyj nej, w 2016 r., uda ło nam się
pod nieść upo sa że nie funk cjo na riu szy PSP śred -
nio o 192 zł. W ra mach usta wy mo der ni za cyj -
nej w 2017 r. wzro sły pła ce i funk cjo na riu szy,
i pra cow ni ków cy wil nych – od po wied nio
o 253 zł i 250 zł (śred nia na etat). Dru ga tu ra
pod wy żek prze wi dzia na jest w 2019 r. – dla
funk cjo na riu szy wy nie sie ona śred nio 309 zł,
a dla pra cow ni ków cy wil nych – 300 zł. Nie za -
leż nie od usta wy mo der ni za cyj nej prze wi dzia -
na jest pod wyż ka płac dla stra ża ków w 2018 r.
Na ten cel mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji prze zna czył 45 mln zł. W cią gu
czte rech lat, co ro ku, bę dzie więc na stę po wa ła
pod wyż ka na szych płac. 

Ze środ ków za gwa ran to wa nych w usta wie
zo sta ną sfi nan so wa ne 54 in we sty cje. Umoż li wi
to bu do wę no wych obiek tów, mo der ni za cję ist -
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BILANS DWULECIA

Publikujemy wystąpienie gen. brygadiera 
Leszka Suskiego, podsumowujące dwa lata
pełnienia przez niego funkcji komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej.
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nie ją cych lub do koń cze nie roz po czę tych już in -
we sty cji. Przy kła dem jest tu taj prze bu do wa
pod da sza jed ne go z obiek tów Ko men dy Głów -
nej PSP, z prze zna cze niem na sie dzi bę Kra jo -
we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa
i Ochro ny Lud no ści. Obej mu jąc sta no wi sko ko -
men dan ta głów ne go PSP, za sta łem obiekt bez
czę ści da chu. Uda ło nam się z po wo dze niem za -
koń czyć tę prze bu do wę, obec nie trwa ją pra ce
zwią za ne z wy po sa że niem go w in fra struk tu rę
te le in for ma tycz ną. To waż na in we sty cja, gdyż
ja ko sta no wi sko kie ro wa nia ko men dan ta głów -
ne go PSP bę dzie słu ży ło ca łe mu kra jo wi. Po -
wsta nie 26 no wych obiek tów, 20 z nich to
sie dzi by ko mend i JRG PSP. Opra co wa li śmy
wzor co wy pro jekt bu dyn ku ko men dy po wia to -
wej PSP, któ ry bę dzie mógł być mo du ło wo roz -
sze rza ny lub zwę ża ny – sto sow nie do po trzeb
i ka te go rii ko men dy. To z pew no ścią przy czy ni
się do ob ni że nia kosz tów bu do wy i wpro wa dzi
stan da ry za cję ta kich bu dyn ków. We dług te go
pro jek tu bę dą bu do wa ne m.in. no we sie dzi by
ko mend po wia to wych PSP w Su wał kach, Le -
gio no wie i Wę gro wie. 

Usta wa po zwo li po nad to pod nieść po ziom
bez pie czeń stwa stra ża ków uczest ni czą cych
w dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych. Za ku -
pio ne zo sta ną no we ubra nia spe cjal ne. Pra ce
nad no wym wzo rem umun du ro wa nia trwa ły
od 2007 r. Kie dy ob ją łem sta no wi sko ko men -
dan ta głów ne go PSP, nie by ły one jesz cze
ukoń czo ne, a wy dat ko wa no na ten cel oko ło
10 mln zł. Nie ba wem zo sta ną sfi na li zo wa ne
pra ce nad pro jek tem roz po rzą dze nia re gu lu ją -
ce go kwe stie zmian w umun du ro wa niu, co
otwo rzy nam dro gę do za ku pu no wych ubrań
spe cjal nych. Bę dą one trzy czę ścio we, z uni -
wer sal ny mi spodnia mi i dwie ma wer sja mi
kurt ki – lek kiej do dzia łań ra tow ni czych
przy ga sze niu po ża rów w prze strze ni otwar tej
i cięż kiej – do ak cji bar dziej zło żo nych i nie -
bez piecz nych czy pro wa dzo nych w trud niej -
szych wa run kach at mos fe rycz nych.

Co istot ne, po raz pierw szy be ne fi cjen tem
usta wy mo der ni za cyj nej zo sta ły ochot ni cze
stra że po żar ne – otrzy ma ją one środ ki w wy so -
ko ści 501 mln zł. 

Wa˝ ne wy da rze nia i zda rze nia
W ostat nich dwóch la tach od by ło się w na -

szym kra ju wie le pre sti żo wych wy da rzeń, sta -

no wią cych dla na szej służ by du że wy zwa nie
or ga ni za cyj ne i lo gi stycz ne. W 2016 r. czu wa -
li śmy nad bez pie czeń stwem ob cho dów 1050.
rocz ni cy chrztu Pol ski, któ rych głów ne uro czy -
sto ści od by wa ły się w wo je wódz twie wiel -
ko pol skim, prze bie giem szczy tu NATO w War -
sza wie i Świa to wych Dni Mło dzie ży na te re -
nie ca łe go na sze go kra ju, a w szcze gól no ści
w Kra ko wie i Czę sto cho wie. W tym ro ku 
za bez pie cza li śmy m.in. wi zy tę pre zy den ta 
USA Do nal da Trum pa. By ły to ope ra cje prze -
pro wa dzo ne spraw nie i sku tecz nie. Po now nie
udo wod ni li śmy, że je ste śmy pro fe sjo nal ną 
for ma cją, co zy ska ło uzna nie w spo łe czeń -
stwie. 

Spro sta li śmy tak że nie stan dar do wym i trud -
nym zda rze niom, któ re szcze gól nie do tknę ły
nas w tym ro ku. 8 kwiet nia do szło do ka ta stro -
fy bu dow la nej dwu pię tro wej ka mie ni cy
w Świe bo dzi cach, 24 ma ja po dob ne zda rze nie
mia ło miej sce w Lu bli nie. Ak cje ra tow ni cze
prze bie gły tam bar dzo spraw nie. W oby dwu
tych przy pad kach oso bi ście przej mo wa łem 
kie ro wa nie dzia ła nia mi. Je stem pod wra że -
niem do sko na łe go przy go to wa nia i ofiar no ści
stra ża ków. 

Wy ma ga ją ce dla stra ża ków, za rów no
pod wzglę dem ope ra cyj nym, jak i lo gi stycz -
nym, oka za ło się rów nież te go rocz ne la to.
Na po cząt ku sierp nia na wał ni ce i wi chu ry
szcze gól nie do tknę ły wo je wódz twa: po mor -
skie, ku jaw sko -po mor skie, łódz kie, ma zo wiec -
kie, lu bu skie, dol no ślą skie, wiel ko pol skie.
Wie le osób i ro dzin nie rzad ko stra ci ło do ro bek
ży cia, źró dło utrzy ma nia. Ży wioł znisz czył
45 tys. ha la sów. Stra ża cy PSP i OSP w re jo -
nach do świad czo nych nie szczę ściem pro wa -
dzi li dzia ła nia ra tow ni cze i usu wa li skut ki
wi chur z du żym po świę ce niem i za an ga żo wa -
niem, któ re bu dzi mo je uzna nie. Po do ła li śmy
za da niom, mi mo spię trze nia zgło szeń i ogro mu
znisz czeń. A na sza pra ca zo sta ła do brze oce nio -
na za rów no przez opi nię pu blicz ną, mi ni stra
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, jak i par -
la ment. To wła śnie przed sta wia jąc prze bieg
dzia łań w związ ku z sierp nio wy mi na wał ni ca -
mi, po raz pierw szy w hi sto rii w Sej mie RP 
wy stą pił stra żak PSP – ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. To bez pre ce den so we
wy da rze nie jest nie wąt pli wie uho no ro wa niem
ca łej na szej stra żac kiej for ma cji. 

Wi´ cej eta tów i zmia ny 
w sys te mie słu˝ by
Po ob ję ciu sta no wi ska ko men dan ta głów ne -

go PSP za po wie dzia łem zmia ny w sys te mie
peł nie nia służ by na sta no wi sku do wód cy jed -
nost ki ra tow ni czo -ga śni czej i je go za stęp cy.
W jed nym z wo je wództw w kil ku jed nost kach
ra tow ni czych wpro wa dzi li śmy pi lo ta żo wy pro -
gram. We dług je go za ło żeń od 7.00 do 15.00
służ bę peł ni do wód ca jed nost ki wraz z pod le -
gły mi stra ża ka mi, a od 15.00 do 22.00 je go za -
stęp ca bądź od wrot nie. Dzię ki tej zmia nie
do wódz two JRG mo że pro wa dzić w szer szym
za kre sie za ję cia z do sko na le nia za wo do we go,
a po nad to ob sa da jed nost ki zo sta ła wzmoc nio -
na w więk szej czę ści do by przez do świad czo -
ną ka drę do wód czą, co jest bar dzo ko rzyst ne,
szcze gól nie że z ana li zy da nych sta ty stycz nych
wy ni ka, iż naj wię cej zda rzeń ma miej sce mię -
dzy 7.00 a 22.00. Prze ana li zu je my pro gram
i je śli oka że się, że je go wy ni ki prze ło żą się
na efek tyw ność stra ża ków i zwięk szą bez pie -
czeń stwo oby wa te li, w na stęp nym ro ku wpro -
wa dza na zo sta nie stop nio wo mo dy fi ka cja
cza su służ by dla do wód ców i ich za stęp ców we
wszyst kich jed nost kach w kra ju. 

Mu si my mieć świa do mość, że nie ma w na -
szym kra ju dru giej tak mo bil nej for ma cji, któ -
ra nio sła by sku tecz nie po moc oby wa te lom
przy róż nych za gro że niach. Sto sow nie do na -
szych sił i środ ków za cznie my re ali zo wać 
za da nia rów nież z za kre su za gro żeń bio lo -
gicz nych. Na szą mi sją jest po ma ga nie in nym,
dla te go po win ni śmy się do nich do brze przy -
go to wać. Uda ło nam się po zy skać 490 eta-
tów (na mar gi ne sie do dam, że w la tach 2007-
2015 PSP uzy ska ła ich za le d wie 15). 400 z nich
zo sta nie skie ro wa nych do jed no stek ra tow ni -
czo -ga śni czych o spe cja li za cji che micz nej. Tak
jak wie le lat te mu za czę li śmy wpro wa dzać
do PSP ra tow nic two che micz ne, tak te raz bę -
dzie my tę spe cja li za cję roz sze rza li o za gro że -
nia bio lo gicz ne. To pro ces kil ku let ni, wy ma ga
prze szko le nia stra ża ków i za trud nie nia spe cja -
li stów  bio lo gów.

90 eta tów zo sta nie skie ro wa nych do służ by
kon tro l no -roz po znaw czej w ko men dach wo je -
wódz kich PSP oraz ko men dach miej skich
w du żych aglo me ra cjach. Tam wła śnie po wsta -
ją co raz bar dziej skom pli ko wa ne obiek ty 
uży tecz no ści pu blicz nej czy bu dyn ki wy so ko -
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ścio we. Nad zór nad ich bez pie czeń stwem wy -
ma ga od służ by pre wen cyj nej cza su i spe cja li -
stycz nej wie dzy. Wzmoc nie nie eta to we te go
pio nu przy czy ni się do zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa oby wa te li, wszak z te go ty pu obiek -
tów ko rzy sta więk szość z nas na co dzień. 

Przy oka zji oma wia nia spraw ka dro wych
nad mie nię, że do tej po ry ni gdy nie by ło ta kiej
licz by stra ża ków wy róż nio nych na gro da mi ko -
men dan ta głów ne go PSP. W ubie głym ro ku ta -
kie wy róż nie nie otrzy ma ło 2309 stra ża ków,
w tym – 2423. W mia rę swo ich moż li wo ści
chcę w ten sym bo licz ny spo sób uho no ro wać
ich trud ną i od po wie dzial ną służ bę. 

Szkol nic two
Ostat nie dwa la ta to tak że zmia ny w sys te -

mie kształ ce nia funk cjo na riu szy PSP. W 2018 r.
od kan dy da tów do dzien nych szkół aspi ran tów
PSP bę dzie my wy ma ga li świa dec twa doj rza ło -
ści. Oprócz te go, zgod nie z mo ją za po wie dzią,
szko ły aspi ran tów i Szko ła Głów na Służ by 
Po żar ni czej pro wa dzą kur sy do sko na le nia za wo -
do we go dla ka dry do wód czej ofi cer skiej i aspi -
ranc kiej. Ogra ni czy łem pro wa dze nie przez
na sze szko ły ma ło przy dat nych dla bez pie czeń -
stwa lud no ści kur sów ko mer cyj nych dla in sty -
tu cji cy wil nych. W żad nej mie rze nie zmniej szy
to bez pie czeń stwa w kra ju, a zre du ko wa nie ich
licz by po zwo li na szym szko łom skon cen tro wać
się na kształ ce niu przede wszyst kim stra ża ków.

W tym ro ku po raz pierw szy po ana li zie po -
trzeb ka dro wych, szcze gól nie wśród kor pu su
ofi cer skie go i aspi ranc kie go, skie ro wa łem
do peł nie nia służ by ab sol wen tów dzien nych
stu diów SGSP i dzien ne go stu dium aspi ran tów
do wo je wództw, w któ rych po trze by ka dro we
by ły naj więk sze. I choć usta wa o PSP da je ta -
kie moż li wo ści, to do tej po ry ra czej z nich nie
ko rzy sta no, a ro dzi ło to nie ko rzyst ne dla służ -
by kon se kwen cje – pro por cje na sy ce nia ka drą
ofi cer ską i aspi ranc ką nie od po wia da ły po trze -
bom w róż nych wo je wódz twach. Po dob na
ten den cja da je się za uwa żyć w kor pu sie aspi -
ran tów. Pod kre ślam, że i ka de ci, i pod cho rą żo -
wie pod czas po bie ra nia na uki są utrzy my wa ni
w szko łach PSP z bu dże tu pań stwa. Dla te go
mam pra wo kie ro wać ich do służ by w te miej -
sca, w któ rych wy stę pu ją naj więk sze bra ki ka -
dro we. Po nad to każ dy ab sol went szkół PSP
po od by ciu służ by kan dy dac kiej zo sta je
od 2016 r. skie ro wa ny na okres dwóch lat
do peł nie nia służ by w jed nost kach ra tow ni czo -
-ga śni czych PSP w po dzia le bo jo wym, by zy -
skać nie zbęd ne do świad cze nie ra tow ni cze.
Po dwóch la tach bę dzie mógłi zmie nić sta no -
wi sko – przejść do sys te mu ośmio go dzin ne go,
je śli bę dzie to zgod ne z do brem służ by. 

Pro jek ty unij ne 
Na prze strze ni kil ku na stu ostat nich mie się -

cy pod pi sa łem w imie niu PSP trzy umo wy
na re ali za cję pro jek tów w ra mach do fi nan so -
wa nia ze środ ków z Unii Eu ro pej skiej: Zwięk -
sze nie sku tecz no ści pro wa dze nia dłu go-
trwa łych ak cji ra tow ni czych oraz Uspraw nie -
nie sys te mu ra tow nic twa w trans por cie ko le -
jo wym – etap I (oba pro jek ty na la ta
2016-2019), a tak że Uspraw nie nie sys te mu
ra tow nic twa na dro gach – etap IV (pro jekt
obej mu ją cy la ta 2017-2022). Łącz ny koszt za -
pla no wa nych pro jek tów to bli sko 544 mln zł,
a ich za kres obej mu je m.in. za kup 695 jed no -
stek sprzę to wych, w tym 366 sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych i spe cjal nych. Dzię ki
tym środ kom bę dzie my mo gli na być po trzeb -
ny sprzęt ra tow ni czy, no wo cze sne tech no lo -
gie, a tak że wy mie nić star szy sprzęt na no wy.
A to z ko lei umoż li wi prze ka za nie spraw nych,
ale wy co fa nych z eks plo ata cji sa mo cho dów
ochot ni czym stra żom po żar nym. OSP nie wy -
jeż dża do zda rzeń tak czę sto, jak za wo do wa
straż po żar na, dla te go sprzęt wy co fa ny z PSP,
ale w peł ni spraw ny mo że po słu żyć ochot ni -
kom przez ko lej ne la ta. W na szych jed nost -
kach przy tak wy so kiej wy jaz do wo ści
zo stał by znacz nie szyb ciej wy eks plo ato wa ny.
Ze środ ków unij nych za mie rza my na być tak -
że sy mu la to ry do pro wa dze nia szko leń przy -
go to wu ją cych do dzia łań w róż nych zda-
rze niach, np. na dro gach, ra tow nic twa ko le-
jo we go. Z sa tys fak cją od no tu ję, że uda ło 
nam się na być nie stan dar do we urzą dze -
nie – dron do po ru sza nia się w obiek tach. To
obec nie jed no z dwóch ta kich urzą dzeń w kra -
ju, bę dą cych naj lep szą dro gą do zmniej sze nia
za gro że nia dla ży cia i zdro wia stra ża ków.
Mam świe żo w pa mię ci dwóch na szych ko le -
gów z Bia łe go sto ku, któ rzy zgi nę li w po ża rze
hur tow ni kwia tów. Dzię ki zdo by czom tech ni -
ki zmniej szy my ry zy ko wy stą pie nia te go ty pu
zda rzeń. 

Za bie ga my tak że o ko lej ne pro jek ty, współ -
fi nan so wa ne z wy ko rzy sta niem środ ków unij -
nych, o war to ści 323 mln zł. Mam na dzie ję, że
na sze sta ra nia zo sta ną zwień czo ne suk ce sem.

Pre wen cja spo łecz na
Wie my od lat, że le piej za po bie gać, niż ga -

sić, dla te go kie ru je my uwa gę w stro nę roz wo -
ju pre wen cji spo łecz nej. Or ga ni zu je my wie le
ak cji edu ka cyj nych, skie ro wa nych głów nie
do dzie ci i se nio rów. Przy kła dem ta kich dzia -
łań mo gą być kam pa nie spo łecz ne: „Stop po -
ża rom traw”, „Czuj ka na stra ży Two je go
bez pie czeń stwa”, a tak że kon kur sy pro mu ją ce
wie dzę na te mat bez piecz nych za cho wań.

Od dwóch lat wszyst kie szko ły pod sta wo we
i gim na zjal ne są od wie dza ne przez stra ża ków
PSP. Pod czas spo tkań edu ka cyj nych prze-
ka zu ją oni rów nież na sze ka len da rze pla ka to -
we, za chę ca jąc dzie ci do wzię cia udzia łu
w kon kur sach upo wszech nia ją cych wie dzę
o bez pie czeń stwie, za miesz czo nych na ich od -
wro cie.

Zo bli go wa łem też ko men dan tów po wia to -
wych i miej skich PSP do prze pro wa dze nia co
naj mniej raz w ro ku szkol nym w szko łach
prób nej ewa ku acji dla uczniów i na uczy cie li.
Przy oka zji zdia gno zu ją stan bez pie czeń stwa
szkół – czy i ja kie wy stę pu ją w nich za gro że -
nia. Po nad to zo bo wią za łem ich do prze pro wa -
dze nia nie od płat ne go szko le nia z za kre su
bez pie czeń stwa dla na uczy cie li pod czas rad pe -
da go gicz nych. Roz wi ja my sieć sal edu ka cyj -
nych w ko men dach po wia to wych i miej skich
PSP oraz tzw. Ogni ków. W tym ro ku od da my
ich w su mie 28, a w przy szłym pla nu je my prze -
ka za nie do użyt ku ko lej nych 17. Dzie ci i mło -
dzież to na sza przy szłość, in we stu je my w ich
wie dzę, bo co raz czę ściej to naj młod si ja ko
pierw si za uwa ża ją za gro że nia i in for mu ją
o nich do ro słych, dzwo nią na te le fon alar mo -
wy, a cza sa mi sa mi po dej mu ją pró bę ra to wa nia
za gro żo nych osób. W ten spo sób od dzia łu je my
też na do ro słych – dzie ci opo wia da ją w do mu
o za ję ciach ze stra ża ka mi, prze ka zu jąc wie dzę,
kształ tu ją od po wied nie po sta wy swo ich ro dzi -
ców i dziad ków.

Zmie nia się tak że „Prze gląd Po żar ni czy”.
Do tej po ry cza so pi smo by ło kie ro wa ne tyl ko
do stra ża ków PSP. Po sta no wi łem, że w 2018 r.
prze ka żę nie od płat nie nasz mie sięcz nik tak że
wszyst kim jed nost kom OSP włą czo nym
do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.
Na kład cza so pi sma zwięk szy się z 3100
do 7400 eg zem pla rzy. To in we sty cja w wie dzę
i do sko na le nie za wo do we stra ża ków ochot ni -
ków. Pa mię taj my, że jed nost ki OSP są co raz
no wo cze śniej wy po sa żo ne, a ich dru ho -
wie – co raz le piej przy go to wa ni do dzia łań. To
na si part ne rzy pod czas wspól nych ak cji, a po -
za du ży mi ośrod ka mi czę sto je dy ni ra tow ni cy.
W ten spo sób przy bli ży my tak że stra ża kom
PSP pro ble ma ty kę dzia łal no ści dru hów z OSP.
Mam na dzie ję, że przy czy ni się to do jesz cze
więk szej in te gra cji obu służb.

Zmia ny, któ re przy to czy łem to naj waż niej -
sze prze obra że nia, któ re za szły w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w mi nio nym dwu le ciu. Wdra -
ża my ko lej ne przed się wzię cia, któ rych ce lem
jest uspraw nie nie sys te mu ra tow ni cze go i tym
sa mym zwięk sze nie bez pie czeń stwa w kra ju.
Bę dzie my o nich in for mo wa li na ła mach „Prze -
glą du Po żar ni cze go”.
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Celem konferencji była prezentacja,
wymiana i propagowanie wiedzy oraz

doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki
bezpieczeństwa technicznego. 

Konferencję rozpoczął wykład płk. dr.
hab. inż. Witalisa Pellowskiego, profesora

AWL, dotyczący przygotowania
komponentów zadaniowych do reagowania
kryzysowego, w którym prelegent
skoncentrował się na wypunktowaniu zadań
PSP i Sił Zbrojnych w zwalczaniu skutków

nadzwyczajnych. Wskazał, że najczęściej
komponenty zadaniowe tworzy się spośród
wojsk chemicznych, logistyki i wojsk
inżynieryjnych. Profesor zaprezentował
również film „Kryzys 17”, który stanowił zapis
z ćwiczeń z reagowania kryzysowego.
W scenariuszu znalazły się dwa epizody:

bomba na uczelni
i zakładnicy
w pociągu. Celem
ćwiczeń było
sprawdzenie, jak
w sytuacji zagrożenia
terrorystycznego
będzie przebiegała
współpraca wojska
i służb tzw. układu
pozamilitarnego.
Dlatego
w ćwiczeniach, poza

żołnierzami i wykładowcami wrocławskiej
szkoły, wzięły też udział m.in. pododdziały
antyterrorystyczne policji i policyjni
negocjatorzy, Państwowa Straż Pożarna,
służby ratownicze oraz instytucje

zarządzania kryzysowego. Tematem
wykładu st. bryg. 
dr. hab. Marzeny Półki były butle i wiązki
acetylenowe w warunkach pożaru.
Przedstawiła ona wyniki badań
poligonowych, w których dokładnie
zbadano właściwości fizykochemiczne
i palne acetylenu. Konkluzja? Bardzo
pożądana byłaby współpraca służb
w neutralizowaniu zagrożeń pojawiających
się w czasie zdarzeń z udziałem z butlami
z acetylenem. W pozostałych referatach
przewijały się tematy związane z pożarami
środków transportu morskiego i lotniczego,
pożary w tunelach, garażach – wraz
z omówieniem roli odpowiedniej wentylacji
oddymiającej. Pojawił się też temat
bezpieczeństwa linii metra,
z wypunktowaniem przyczyn pożaru
pociągu Inspiro nr 52 Metra Warszawskiego.
Wskazano, jakie realne zagrożenie pożarowe
mogą stanowić zbiorniki wodoru
w samochodzie. Zaprezentowano
innowacyjne aerozolowe przenośne
urządzenia do gaszenia ognia oraz
omówiono zdolności zwilżające
i skuteczność gaśniczą surfaktantów
i koncentratów pożarniczych. Podczas
konferencji odbyły się również warsztaty
naukowo-techniczne.

KZ
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„Bezpieczeƒstwo techniczne” 2017
Szkoła Główna Służby Pożarniczej wraz z Akademią Wojsk Lądowych już po raz
czwarty zorganizowała konferencję „Bezpieczeństwo techniczne”. Odbyła się
ona w gmachu SGSP w dniach 20-21 listopada 2017 r. 

Jubileusz 90. urodzin obchodził 8 listo-
pada płk poż. w st. sp. Mieczysław Skiba,

legenda zamojskiego pożarnictwa (wywiad
z pułkownikiem na s. 50-51). Z tej okazji
odbył się benefis poświęcony jubilatowi.
Podczas uroczystości nestor polskiego
pożarnictwa przedstawił swoją karierę

zawodową oraz przywołał liczne
wspomnienia z młodości. Uroczyste
spotkanie było też okazją do promocji jego
najnowszej książki, pt.  „Nie wolno
zatrzymywać się w marszu”.

Mieczysław Skiba przywołuje w tej
publikacji ostatnie lata życia i pokazuje, że:

„(…) Nie jest sztuką przeżycie długich lat, ale
jest sztuką mieć w tych latach atrakcyjne
i pożyteczne przeżycia, satysfakcję, że coś
dobrego zrobiło się dla ojczyzny i dla ludzi”.
Receptą na długie lata jest bycie
aktywnym – niezatrzymywanie się
w marszu. 

W jubileuszu wzięło udział wielu
znamienitych gości, władze samorządowe

różnych szczebli, strażacy
Państwowej Straży Pożarnej 
i ochotniczych straży pożarnych
oraz emeryci, przyjaciele i rodzina.
Życzenia w imieniu funkcjonariuszy
PSP złożył jubilatowi lubelski
komendant wojewódzki PSP st.
bryg. Grzegorz Alinowski wraz
z bryg. Jackiem Sobczyńskim, bryg.
Andrzejem Mandziukiem, bryg.
Mirosławem Michońskim i bryg.
Wiesławem Krentem. Jubilatowi
życzymy 100 lat! 

Andrzej Szozda

Zasłu˝ony jubilat

fo
t. 

Em
il 

C
ab

aj
fo

t. 
K.

 Z
am

or
ow

sk
a



GRUDZIEŃ 2017 /12

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Stronę czeską reprezentowali: hetman
kraju pardubickiego Martin Netolický,

dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Kraju
Pardubickiego Jaroslav Folprecht i dyrektor
Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego 
płk Miroslav Kvasnička. Ze strony polskiej

podpisy złożyli wojewoda dolnośląski Paweł
Hreniak i dolnośląski komendant
wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny.

Memorandum o porozumieniu, które
jest dokumentem mającym charakter
intencyjny, otwiera drogę do zawarcia

porozumienia o współpracy pomiędzy
województwem dolnośląskim i krajem
pardubickim. Takie porozumienia zostały już
wcześniej zawarte z władzami pozostałych
dwóch czeskich krajów (odpowiednik
polskiego województwa) graniczących

z województwem
dolnośląskim. Są to
Hrádéc Kralove
i Ołomuniec. 

Proces tworzenia
na szczeblu
nadgranicznych
województw
formalnoprawnych ram
współpracy jest praktyczną
realizacją polityki obu
państw w dziedzinie
bezpieczeństwa.
Podpisana w czerwcu

2000 r. umowa przewiduje rozwijanie
współpracy i udzielanie wzajemnej pomocy
w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych
i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Patrząc
zaś szerzej, współpraca transgraniczna
wpisuje się w politykę bezpieczeństwa Unii

Europejskiej i jest wspierana przez Brukselę
jako proces służący budowie regionalnego
bezpieczeństwa. Znacznie łatwiej jest
pozyskiwać unijne dopłaty na wspólne
projekty służące poprawie stanu
bezpieczeństwa na obszarach
przygranicznych.

Warto przypomnieć, że podpisane
w Kudowie-Zdroju memorandum
o współpracy ujmuje w ramy formalnego
dokumentu rozwijaną już od dawna polsko-
-czeską współpracę transgraniczną. Jest to
szczególnie widoczne w przypadku
jednostek strażackich usytuowanych
po obu stronach granicy. Strażacy
z nadgranicznego powiatu kłodzkiego oraz
ich czescy koledzy niejednokrotnie razem
walczyli z pożarami czy powodziami, ale
także organizowali rozmaite wspólne
przedsięwzięcia o charakterze sportowym
czy kulturalnym. Udane były także wspólne
inicjatywy dotyczące pozyskania unijnych
środków na zakup sprzętu i wyposażenia
ratowniczego. Memorandum oznacza
otwarcie nowych możliwości rozwijania
współpracy i to w oparciu o formalny
dokument, co niewątpliwie ułatwi realizację
wspólnych projektów. W dalszej
perspektywie jest podpisanie
porozumienia, które zwieńczy wspólne
działania na rzecz pełnej realizacji polsko-
-czeskiej umowy z 2000 r. 

Lech Lewandowski

Memorandum dla przyszłoÊci
W położonej tuż przy polsko-czeskiej granicy Kudowie-Zdroju odbyła się
22 listopada uroczystość podpisania przez przedstawicieli województwa
dolnośląskiego i kraju pardubickiego memorandum o porozumieniu.

Zmiana
w Rakoniewicach

Uroczystość przekazania obowiązków kierownika
Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa

w Rakoniewicach – Oddziału Zamiejscowego Centralnego
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się 29 listopada.
Było to również niezwykle ciepłe i wzruszające pożegnanie
odchodzącej na zasłużoną emeryturę pani Anny
Formaniewicz, która zajmowała to stanowisko przez ponad
41 lat, czyli od 1976 r. (sic!). W krótkich przemówieniach goście
podziękowali jej za ogromny wkład w tworzenie i rozwój tej
placówki, a także pracę na rzecz lokalnej społeczności
(wywiad z Anną Formaniewicz na s. 42-43). Bohaterka
uroczystości otrzymała przepiękne bukiety kwiatów i cenne
pamiątki, a wszyscy zebrani życzyli jej przede wszystkim
wypoczynku i długich lat zdrowia. Pani Ania ze wzruszeniem
dziękowała za pełne ciepła słowa i zapewniła, że będzie
odwiedzała muzeum, zwłaszcza że otrzymała dożywotni bilet
wstępu! Stanowisko kierownika muzeum objął jej
dotychczasowy zastępca – pan Hubert Koler. 

Robert Klonowski

Konkursy kalendarzowe
PSP 2018

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej
Kraju ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są
umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok.

Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów
umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia,
pogłębienie wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami 
i możliwościach ochrony przed nimi oraz o tym, jak prawidłowo zgłosić
zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o laureatach zamieszczona
zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach
społecznościowych oraz w czerwcowym numerze  „Przeglądu Pożarniczego”.

Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży
Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego 2017/2018.

Informacje oraz regulaminy konkursów zamieszczone są na stronie
internetowej www.straz.gov.pl w zakładce Aktualności (Konkursy
organizowane przez KG PSP, kalendarzowe). 

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału!
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Każda firma i instytucja, która chce zaistnieć w przestrzeni
publicznej, stara się wydać swój własny kalendarz na dany rok.

Jest to element budowania tożsamości, wewnętrznej spójności, ale
i okazja do promocji produktów bądź usług przez nią oferowanych.
Nie inaczej jest z Państwową Strażą Pożarną.

Znajdą się pewnie i tacy, którzy zapytają: po cóż to robimy, skoro
nie mamy do sprzedaży żadnych produktów ani usług? No właśnie,
czy na pewno nie mamy? Na pewno nie jesteśmy instytucją
nastawioną na zysk ekonomiczny, która coś wytwarza lub oferuje
odpłatnie swoje usługi. Mamy natomiast do zaoferowania bardzo
cenny towar – nie za darmo wprawdzie, ale nieodpłatnie. Tym
towarem jest bezpieczeństwo. Jesteśmy formacją, której
podstawowym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia
i środowiska. Ta ochrona kojarzy nam się zazwyczaj z naszym

bezpośrednim działaniem
w przypadku zagrożenia, któregoś
z przywołanych elementów.

Zapyta ktoś: a co ma kalendarz
do bezpieczeństwa? Nic, jeśli
będzie to tylko kalendarium
z kolorowym tłem, bo o gustach
estetycznych nie ma co
dyskutować. Jeżeli natomiast wraz
z wydaniem takiego kalendarza
podejmie się działania związane
z jego powszechną i rozległą
dystrybucją, której będzie
towarzyszył proces

informacyjno-edukacyjny, to zysk może znacznie przerosnąć
wydatki z tym związane. Właśnie taki cel przyświeca
przyszłorocznemu kalendarzowi strażackiemu.

Nie bez kozery jako tło kalendarium wykorzystano zdjęcie dzieci
w jednej z sal edukacyjnych oraz hasło „Ja też będę strażakiem!”.
Absolutnie nie chodzi tutaj o to, aby każde z tych dzieci lub każda
z osób, które otrzymają nasz kalendarz rozpoczęły służbę
w Państwowej Straży Pożarnej. Przecież nie mamy nawet tylu etatów,
aby zatrudnić wszystkich. Przesłanie jest tu bardziej zawoalowane,
bowiem zamiarem jest to, aby każdy poczuł się strażakiem poprzez
postawy, jakie prezentuje i zachowania, jakie podejmuje lub jakich
unika. Wystarczy, że bez zawahania powiadomimy służby alarmowe
o zagrożeniu i będzie to już element ratownictwa, a więc „strażactwa”.
Paradoksalnie, dostępność telefonii komórkowej wcale nie idzie
w parze z powszechnością alarmowania odpowiednich służb.

Strażacy z całego kraju powinni odwiedzić ze SWOIM
kalendarzem każdą szkołę podstawową i gimnazjum, aby zostawić
go tam nie w celu promocji naszej formacji, ale z myślą o promocji
bezpieczeństwa powszechnego. Taka wizyta ma być okazją
do pogłębienia i wzmocnienia świadomości dzieci, młodzieży
i dorosłych na temat możliwych zagrożeń i sposobów unikania ich,
przeciwdziałania im lub ochrony przed nimi. Takie spotkanie może
być również przyczynkiem do nawiązania bliższych relacji między
strażakami z lokalnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej
a kierownictwem i gronem pedagogicznym danej szkoły, co przełoży
się w dalszej perspektywie na kolejne działania prewencyjne.

MarS 
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Kalendarz stra˝acki na 2018 rok

VERTE

JA TEŻ BĘDĘ STRAŻAKIEM!
STYCZEŃ

PN WT ŚR CZ PT SO ND

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31 1 2 3 4

LIPIEC
PN WT ŚR CZ PT SO ND

26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5

MAJ
PN WT ŚR CZ PT SO ND

18 30 1 2 3 4 5 6

19 7 8 9 10 11 12 13

20 14 15 16 17 18 19 20

21 21 22 23 24 25 26 27

22 28 29 30 31 1 2 3

LUTY
PN WT ŚR CZ PT SO ND

5 29 30 31 1 2 3 4

6 5 6 7 8 9 10 11

7 12 13 14 15 16 17 18

8 19 20 21 22 23 24 25

9 26 27 28 1 2 3 4

SIERPIEŃ
PN WT ŚR CZ PT SO ND

31 30 31 1 2 3 4 5

32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14 15 16 17 18 19

34 20 21 22 23 24 25 26

35 27 28 29 30 31 1 2

CZERWIEC
PN WT ŚR CZ PT SO ND

22 28 29 30 31 1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14 15 16 17

25 18 19 20 21 22 23 24

26 25 26 27 28 29 30 1

MARZEC
PN WT ŚR CZ PT SO ND

9 26 27 28 1 2 3 4

10 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 18

12 19 20 21 22 23 24 25

13 26 27 28 29 30 31 1

LISTOPAD
PN WT ŚR CZ PT SO ND

44 29 30 31 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30 1 2

KWIECIEŃ
PN WT ŚR CZ PT SO ND

13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
187 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6

WRZESIEŃ
PN WT ŚR CZ PT SO ND

35 27 28 29 30 31 1 2

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27 28 29 30

GRUDZIEŃ
PN WT ŚR CZ PT SO ND

48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31 1 2 3 4 5 6

PAŹDZIERNIK
PN WT ŚR CZ PT SO ND

40 1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

43 22 23 24 25 26 27 28

44 29 30 31 1 2 3 4



a mek Ksią żąt Po mor skich to jed na
z naj waż niej szych in sty tu cji kul tu ry za -
rów no Szcze ci na, jak i ca łe go wo je -

wódz twa za chod nio po mor skie go, a jed no -
cze śnie je den z je go naj waż niej szych za byt ków.
Zo stał wpi sa ny na li stę za byt ków już w 1955 r.
Za mek ma czte ry przy le głe do sie bie pro sto pa -
dle skrzy dła (pół noc ne, po łu dnio we, wschod nie
i za chod nie), two rzą ce tzw. du ży dzie dzi niec.
Za skrzy dłem za chod nim znaj du je się rów no le -
głe do nie go skrzy dło men ni cze, któ re wraz
z wie żą dzwo nów skrzy dła pół noc ne go i łącz ni -
kiem two rzy tzw. ma ły dzie dzi niec. W ob rę bie
zam ku zlo ka li zo wa ne są m.in.: Mu zeum Zam -
ko we z sa la mi wy sta wo wy mi, sa la Księ cia 
Bo gu sła wa, re stau ra cje, Te atr Piw ni ca przy
Kryp cie, ki no Za mek, Ope ra na Zam ku, sie dzi -
ba Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Za chod nio po mor skie go oraz Cen trum In for ma -
cji Tu ry stycz nej i Kul tu ral nej. Dzie dziń ce są na -
to miast wy ko rzy sty wa ne re gu lar nie ja ko miej sce
or ga ni za cji róż nych wy da rzeń i im prez kul tu ral -
nych, cze mu sprzy ja ją wy ko na ne w ich ob rę bie
sce ny.

W skrzy dle pół noc nym Zam ku Ksią żąt Po -
mor skich 11 ma ja 2017 r. do szło do ka ta stro fy
bu dow la nej. Skrzy dło to ma jed ną kon dy gna cję
pod ziem ną, trzy kon dy gna cje nad ziem ne, pod -
da sze, ta ras wi do ko wy na da chu i zostało za kwa -
li fi ko wa ne do bu dyn ków śre dnio wy so kich 
(16,51 m), z wy jąt kiem znaj du ją cej się w je go
ob rę bie wy dzie lo nej po ża ro wo wy so kiej wie ży
dzwo nów (ok. 36 m). Jest ono sko mu ni ko wa ne
z przy le gły mi do nie go skrzy dła mi: men ni czym,
za chod nim i wschod nim, przy czym wy dzie lo -

ne od nich po ża ro wo. Ca łe skrzy dło zo sta ło po -
dzie lo ne na osiem stref po ża ro wych – za kwa li -
fi ko wa nych do ka te go rii za gro że nia lu dzi
ZL I i ZL III oraz wy po sa żo ne w urzą dze nia
prze ciw po ża ro we, m.in. sys tem sy gna li za cji po -
ża ro wej, dźwię ko wy sys tem ostrze gaw czy oraz
sys tem gra wi ta cyj ne go od dy mia nia ewa ku acyj -
nej klat ki scho do wej.

Co si´ wła Êci wie sta ło?
W dniu ka ta stro fy do szło do osu nię cia się

słu pa kon struk cyj ne go prze cho dzą ce go przez
wszyst kie kon dy gna cje. Znaj do wał się on
w środ ko wej czę ści po miesz czeń przy le ga ją cych
od stro ny wschod niej do klat ki scho do wej zlo -
ka li zo wa nej w cen tral nej czę ści skrzy dła pół noc -
ne go, czy li: te atru na kon dy gna cji pod ziem nej,
ho lu z re cep cją, szat nią i sa ni ta ria ta mi na par te -
rze oraz sal wy sta wo wych na I i II pię trze. Na -
le ży za zna czyć, że słup ten nie wy cho dził
po nad II pię tro, nad któ rym znaj du je się pod da -
sze peł nią ce ro lę po miesz cze nia tech nicz ne go
(ma szy now nia wen ty la cyj na). W ob rę bie pod -
da sza znaj du ją się kra tow ni ce opar te na ścia nach
ze wnętrz nych, któ re pod trzy mu ją dach tej czę -
ści bu dyn ku (na da chu znaj du je się ta ras wi do -
ko wy). 

Ze wzglę du na ar ka do wą, mu ro wa ną kon -
struk cję bu dyn ku oraz lo ka li za cję fi la ra, któ ry
uległ osu nię ciu (ca ły układ kon struk cyj ny tej
czę ści bu dyn ku skła da się łącz nie z dzie wię ciu
słu pów, wśród któ rych oma wia ny fi lar był
umiesz czo ny cen tral nie), nie do szło do cał ko wi -
te go za wa le nia się mu ro wa nych skle pień sta no -
wią cych stro py po szcze gól nych kon dy gna cji

(z wy jąt kiem tych czę ści skle pień, któ re znaj do -
wa ły się bez po śred nio przy fi la rach), a w kon -
se kwen cji uszko dze nia in nych fi la rów ukła du
kon struk cyj ne go.

W wy ni ku ka ta stro fy fi lar znaj du ją cy się
na II pię trze spadł na po ziom I pię tra, fi lar
z I pię tra spadł na po ziom par te ru itd. Skut ki te -
go zda rze nia do ty czą więc tyl ko po miesz czeń,
przez któ re prze cho dził fi lar, któ ry uległ za wa -
le niu (po za od cię ciem me diów oraz py łem i ku -
rzem). Nie by ło na to miast wia do mo, co sta ło się
z fi la rem znaj du ją cym się na kon dy gna cji pod -
ziem nej. W tej czę ści bu dyn ku po wsta ło gru zo -
wi sko, któ re unie moż li wia ło oce nę sy tu acji.
Na le ży do dać, że fi la ry pier wot nie znaj du ją ce
się na kon dy gna cji pod ziem nej oraz na par te rze
by ły mu ro wa ne, na to miast fi la ry na I i II pię trze
zo sta ły wy ko na ne z ka mie nia.

W mo men cie ka ta stro fy ca ły pion po miesz -
czeń, przez któ re prze cho dzi ły fi la ry, któ re 
ule gły osu nię ciu, był przez dy rek cję zam ku wy -
łą czo ny z użyt ko wa nia. We wska za nych po -
miesz cze niach nie prze by wa li lu dzie ani nie
znaj do wa ły się w ich ob rę bie żad ne eks po na ty.
Przy czy ną po wyż szej de cy zji by ły po ja wia ją ce
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TEMAT MIESIĄCA

KRZYSZ TOF KO CIU BA Uni ka to wa
Katastrofy budowlane to zazwyczaj bilans wielu strat, 

w wymiarze ludzkim (osoby poszkodowane, nierzadko
ofiary śmiertelne) oraz materialnym. Nie zawsze jednak

musi tak być. Pokazuje to przykład katastrofy
budowlanej, do której doszło na Zamku Książąt

Pomorskich w Szczecinie. Nie było osób
poszkodowanych, była za to kompetentna

współpraca służb i organów.

Z



się ko lej no za ry so wa nia tyn ków oraz za ry so wa -
nia kon struk cji skle pień przy zwień cze niu słu -
pów w środ ko wej czę ści sal, w któ rych znaj -
do wa ły się za wa lo ne fi la ry (pierw sze od kry to
21 kwiet nia 2017 r.). Na le ży za zna czyć, że pęk -
nię cia stwier dzo no tyl ko na ścia nach dzia ło wych
sa ni ta ria tów na par te rze (nie kon struk cyj nych).
Po od kry ciu pierw szych za ry so wań nie zwłocz -
nie po wia do mio no Wy dział Kul tu ry, Na uki
i Dzie dzic twa Na ro do we go Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie -
go. Zle co no wów czas opra co wa nie eks per ty zy
tech nicz nej do ty czą cej za ry so wań ścian i skle -
pień, wraz z okre śle niem za kre su ko niecz nych
ba dań oraz wska za niem przy czyn i dal sze go to -
ku po stę po wa nia. Po wyż szą eks per ty zę miał
przy go to wać do 12 ma ja 2017 r. dr Ste fan No -
wa czyk (rze czo znaw ca bu dow la ny, rze czo znaw -
ca Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,
rze czo znaw ca Sto wa rzy sze nia Kon ser wa to rów
Za byt ków). 

Prze bieg ak cji
Pań stwo wa Straż Po żar na zgło sze nie o ka ta -

stro fie otrzy ma ła o godz. 12.12 (służ by za wia -

do mił pra cow nik zam ku), na to miast pierw sze
za stę py przy by ły na miej sce o godz. 12.16
(GBA 2,5/16 oraz GCBA 8,5/52/5 z JRG 1, łącz -
nie dzie więć osób). Z in for ma cji uzy ska nych
od oso by zgła sza ją cej wy ni ka ło, że na miej scu
zda rze nia nie ma po szko do wa nych, w związ ku
z tym nie za dys po no wa no spe cja li stycz nej gru -
py po szu ki waw czo -ra tow ni czej. Pierw sze dzia -
ła nia za stę pów PSP po le ga ły na za bez pie cze niu
miej sca zda rze nia przed do stę pem dla osób po -
stron nych (wy gro dze nie te re nu ta śmą ostrze -
gaw czą), ewa ku owa niu zwie dza ją cych z dzie -
dziń ca głów ne go (zwie dza ją cy zo sta li wy pro wa -
dze ni ze skrzy dła pół noc ne go przez pra cow ni -
ków zam ku) oraz ewa ku owa niu pra cow ni ków,
któ rzy po zo sta li w skrzy dle pół noc nym (łącz nie
oko ło 34 osób). Po chwi li kwe stie do ty czą ce za -
bez pie cze nia do stę pu do skrzy dła pół noc ne go
oraz te re nów przy le głych (dzie dziń ce, ta ra sy)
prze ję li przy by li na miej sce funk cjo na riu sze Po -
li cji (pięć po jaz dów, łącz nie 30 osób). O 12.20,
a więc kil ka mi nut po przy by ciu pierw sze go za -
stę pu, do wo dze nie prze jął st. kpt. Je rzy Szcze -
pa now ski – za stęp ca do wód cy JRG 1 w Szcze-
ci nie. O 12.23 na miej sce do je chał sa mo chód ra -

tow nic twa tech nicz ne go z JRG 3 (SRt, łącz nie
trzy oso by). O 12.30 do wo dze nie prze jął st.
bryg. Ka zi mierz Le sisz – ko men dant miej ski
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Szcze ci nie.
Na miej scu zda rze nia obec ni by li rów nież: Bar -
ba ra Igiel ska – dy rek tor zam ku, dr Ste fan No -
wa czyk oraz przed sta wi ciel Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Za chod nio po -
mor skie go. Dy rek tor zam ku na po le ce nie kie ru -
ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi po twier dzi ła,
że wszy scy pra cow ni cy, któ rzy mo gli znaj do wać
się w skrzy dle pół noc nym, są obec ni. W po -
miesz cze niach otwo rzo no okna, by je wy wie -
trzyć. Po nad to na miej sce zda rze nia we zwa no
przed sta wi cie li po wia to we go in spek to ra nad zo -
ru bu dow la ne go w Szcze ci nie (łącz nie trzy oso -
by z ra mie nia PINB) oraz za chod niopo-
mor skie go wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt -
ków. Przy był rów nież st. bryg. Ja cek Staś-
kie wicz – za chod nio po mor ski ko men dant
wo je wódz ki PSP. W ak cji uczest ni czy ło po nad -
to po go to wie ra tun ko we (je den po jazd, dwie
oso by). W ce lu po twier dze nia in for ma cji o bra -
ku osób pod gru zo wi skiem za dys po no wa no 
sek cję po szu ki waw czo -ra tow ni czą z OSP
Wołcz ko wo, któ ra przy by ła na miej sce o 13.13
(SLGRat, trzy oso by oraz dwa psy). Gru zo wi -
sko zo sta ło spraw dzo ne dwu krot nie przez psy
tro pią ce, któ re nie od na la zły żad nych lu dzi.

Po kon sul ta cjach prze pro wa dzo nych przez
sztab ak cji, w któ re go skład we szły wska za ne
po wy żej służ by oraz pra cow ni cy zam ku, usta -
lo no, że nie bę dą po dej mo wa ne pró by do dat -
ko we go za bez pie cze nia fi la rów. Po wyż szą
de cy zję pod ję to, ma jąc pew ność, że w ka ta stro -
fie nikt nie zo stał po szko do wa ny. Uzna no, że
ta kie pró by przeprowadzone bez do głęb nej
ana li zy przy czyn ka ta stro fy oraz ukła du, ja ki
się po niej utwo rzył, bę dą zbyt nie bez piecz ne
za rów no dla wy ko naw ców, jak i dla sa me go
bu dyn ku. War to za zna czyć, że gło wi ca naj wyż -
sze go fi la ru, znaj du ją ce go się pier wot nie
na II pię trze, po ka ta stro fie opar ła się je dy nie
na spę ka nym fi la rze, któ ry znaj do wał się wów -
czas na po zio mie I pię tra oraz ścią gach stro pu
po mię dzy I i II pię trem. 

Po za koń cze niu dzia łań przez straż po żar ną
o 14.40 miej sce zda rze nia prze ka za no pro to ko -
lar nie dy rek tor zam ku Bar ba rze Igiel skiej. Łącz -
nie w dzia ła niach bra ło udział sześć za stę pów
PSP (16 osób) i za stęp OSP (trzy oso by oraz dwa
psy). War to wspo mnieć, że rzecz nik pra so wy
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ko men dan ta miej skie go PSP w Szcze ci nie
i rzecz nik pra so wy za chod nio po mor skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go PSP przez ca ły czas
by li w kon tak cie z me dia mi i w mia rę moż li wo -
ści prze ka zy wa li in for ma cje na te mat pro wa dzo -
nych dzia łań.

12 ma ja 2017 r., po wy ko na niu oglę dzin
i spo rzą dze niu pro to ko łu, po wia to wy in spek tor
nad zo ru bu dow la ne go w Szcze ci nie wy dał de -
cy zję na ka zu ją cą Zam ko wi Ksią żąt Po mor skich
za bez pie cze nie miej sca ka ta stro fy przed do stę -
pem osób nie po wo ła nych oraz wy łą cze nie
z użyt ko wa nia skrzy dła pół noc ne go i łącz ni ka
po mię dzy tym skrzy dłem a skrzy dłem men ni -
czym. De cy zji nada no ry gor na tych mia sto wej
wy ko nal no ści. Zgod nie z nią za mknię to wszyst -
kie przej ścia pro wa dzą ce do skrzy dła pół noc-
ne go i łącz ni ka ze skrzy deł: men ni cze go, za -
chod nie go i wschod nie go, a tak że od gro dzo no
pło tem bu dow la nym część du że go dzie dziń ca
i ta ras, któ re przy le ga ją do te go skrzy dła.

Dzia ła nia pre wen cyj ne 
pro wa dzo ne przez PSP
Ostat nie czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze

prze pro wa dzo ne przez funk cjo na riu szy z Ko -
men dy Miej skiej PSP w Szcze ci nie, obej mu ją -
ce część zam ku, w któ rej do szło do ka ta stro fy,
prze pro wa dzo no w dniach 17-26 lu te go 2016 r.
Po prze dzi ły je czyn no ści z 5 lu te go 2016 r. 
Po wyż sze kon tro le od by ły się w try bie art. 56
Pra wa bu dow la ne go, po otrzy ma niu przez ko -
men dan ta miej skie go PSP w Szcze ci nie za -
wiado mień o za mia rze przy stą pie nia do
użyt ko wa nia skrzy dła pół noc ne go, któ re by ło
ob ję te prze bu do wą w okre sie od stycz nia
2013 r. do grud nia 2015 r. Na le ży za zna czyć, że
żad ne z po wyż szych czyn no ści nie za koń czy ły
się spo rzą dze niem i pod pi sa niem pro to ko łu,
a w kon se kwen cji wy da niem przez or ga ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej sta no wi ska w spra wie
zgod no ści wy ko na nia in we sty cji zgod nie z pro -
jek tem bu dow la nym, po nie waż stro na wy co fa ła
swo je wnio ski. W póź niej szym cza sie w tej czę -
ści zam ku nie by ły pro wa dzo ne czyn no ści kon -
tro l no -roz po znaw cze – stro na nie skła da ła
po now nych wnio sków o za ję cie przez or ga ny
PSP sta no wi ska w spra wie zgod no ści wy ko na -
nia in we sty cji z pro jek tem bu dow la nym. Przy -
czy ną ta kie go sta nu rze czy by ła ko niecz ność
uzu peł nie nia i po pra wie nia do ku men ta cji tech -
nicz nej, w tym eks per ty zy tech nicz nej i uzy ska -
nie po now nej zgo dy na za sto so wa nie w obiek cie
roz wią zań za mien nych. War to zwró cić uwa gę,
że w roz pa try wa nym przy pad ku in we stor nie
miał obo wiąz ku uzy ska nia osta tecz nej de cy zji
o po zwo le niu na użyt ko wa nie prze bu do wa ne go
skrzy dła.

W trak cie czyn no ści od bio ro wych nie
stwier dzo no żad nych za ry so wań tyn ków, ścian
ani stro pów. By ły one sku pio ne na oce nie zgod -
no ści z wy ma ga nia mi ochro ny prze ciw po ża ro -
wej roz wią zań tech nicz nych za sto so wa nych
w obiek cie bu dow la nym oraz oce nie zgod no -
ści wy ko na nia obiek tu bu dow la ne go z pro jek -
tem bu dow la nym. Pro wa dzo ne przez PSP
czyn no ści nie obej mo wa ły, zgod nie z kom pe -
ten cją, spraw dze nia wy ko ny wa nia prze glą dów
bu dow la nych czy też pra wi dło wo ści pro wa dze -
nia książ ki obiek tu bu dow la ne go, przy czym
war to wspo mnieć, że na dzień ka ta stro fy za -
mek miał ak tu al ne okre so we kon tro le pię cio -
let nie i pół rocz ne, prze pro wa dzo ne zgod nie
z art. 62 Pra wa bu dow la ne go w li sto pa -
dzie 2013 r. i li sto pa dzie 2016 r. W roz pa try -
wa nym przy pad ku stwier dzo no na to miast
nie pra wi dło wo ści do ty czą ce m.in.: za ło żeń
eks per ty zy tech nicz nej sta no wią cej pod sta wę
do wy da nia przez za chod nio po mor skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go PSP zgo dy na za sto -
so wa nie w skrzy dle pół noc nym roz wią zań
za mien nych (wska za ne za ło że nia nie zga dza ły
się ze sta nem fak tycz nym m.in. w za kre sie pa -
ra me trów wyjść ewa ku acyj nych oraz od dy mia -
nia wie ży dzwo nów), dro gi po ża ro wej oraz
nie któ rych urzą dzeń prze ciw po ża ro wych. Na -
le ży za zna czyć, że stro na po pra wi ła eks per ty -
zę tech nicz ną, uzy ska ła no wą zgo dę na
za sto so wa nie w obiek cie roz wią zań za mien -
nych oraz zgo dę na od stęp stwa w od nie sie niu
do dro gi po ża ro wej, a tak że suk ce syw nie usu -
wa ła po zo sta łe nie pra wi dło wo ści.

Co da lej?
Po ka ta stro fie po wia to wy in spek tor nad zo -

ru bu dow la ne go w Szcze ci nie po wo łał ko mi -
sję, któ rej ce lem jest usta le nie przy czyn
ka ta stro fy. Przy czy ny te nie są jesz cze zna ne.
Po sta no wie niem z 17 ma ja 2017 r. po wia to wy
in spek tor nad zo ru bu dow la ne go w Szcze ci nie
zle cił Za chod nio po mor skie mu Uni wer sy te to -
wi Techno lo gicz ne mu w Szcze ci nie spo rzą -
dze nie eks per ty zy w za kre sie nie zbęd nym
do usta le nia przy czyn ka ta stro fy bu dow la nej
oraz jej od dzia ły wa nia na skrzy dło pół noc ne
Zam ku Ksią żąt Po mor skich. We dług wstęp nej
hi po te zy fi lar, któ ry znaj do wał się na kon dy -
gna cji pod ziem nej, za padł się pod zie mię z po -
wo du gwał tow ne go po gor sze nia wa run ków
grun to wych. Wy klu czo no na to miast, że do ka -
ta stro fy mo gła się przy czy nić opi sa na wcze -
śniej prze bu do wa skrzy dła pół noc ne go.
Na le ży zwró cić uwa gę, że w to ku dzia łań ma -
ją cych na ce lu usta le nie przy czyn po wsta wa -
nia za ry so wań wy ko na no dwa od wier ty
na głę bo kość 4 m przy fi la rze na kon dy gna cji

pod ziem nej. Nie wy ka za ły one żad nych nie -
pra wi dło wo ści.

Za mek Ksią żąt Po mor skich zle cił opra co wa -
nie pro jek tu za bez pie cze nia i roz biór ki uszko -
dzo nych ele men tów bu dyn ku, zgod nie z któ rym
pla no wa ne jest: 
� za bez pie cze nie gło wi cy naj wyż sze go słu pa
(wpro wa dze nie tra wer sów oka la ją cych gło wi cę
od spodu tuż nad stro pem nad I pię trem i spię -
cie czte re ma blocz ka mi łań cu cho wy mi pod wie -
szo ny mi do kra tow nic pod da sza), 
� wy ko na nie wież sys te mo wych na pod bu do -
wie, któ re bę dą sta no wić ele men ty no śne,
� wpro wa dze nie po mię dzy wie ża mi przez
otwo ry po uprzed nio zde mon to wa nych oknach
po mo stów ro bo czych i roz pię cie sia tek za bez -
pie cza ją cych,
� za bez pie cze nie spę ka ne go trzo nu ko lum ny
na po zio me I pię tra,
� suk ce syw ne za bez pie cza nie i roz bie ra nie
uszko dzo nych frag men tów stro pów (skle pień)
od II pię tra w dół z jed no cze sną roz biór ką
uszko dzo ne go słu pa, aż do od gru zo wa nia piw -
ni cy.

Wszel kie pra ce w ob rę bie da ne go pię tra bę -
dą pro wa dzo ne z po mo stu ro bo cze go znaj du ją -
ce go się pię tro wy żej.

Do pie ro po za koń cze niu tych prac i de mon -
ta żu po mo stów ro bo czych moż li wa bę dzie 
peł na oce na skut ków ka ta stro fy i sta nu przed -
mio to wej czę ści bu dyn ku oraz zo sta ną pod ję te
dal sze de cy zje do ty czą ce od bu do wy. Wte dy też
bę dzie moż na usta lić fak tycz ne przy czy ny ka ta -
stro fy.

Za mek Ksią żąt Po mor skich, ja ko pod miot
od po wie dzial ny za za pew nie nie bez pie czeń stwa
i na le ży te go sta nu bu dyn ku, wła ści wie za re ago -
wał na po wsta łe za ry so wa nia. We wła snym za -
kre sie pod jął dzia ła nia ma ją ce na ce lu usta le nie
przy czyn i dal sze go to ku po stę po wa nia oraz pre -
wen cyj nie wy łą czył z użyt ko wa nia część bu dyn -
ku, w któ rej je za uwa żo no. Pań stwo wa Straż
Po żar na, jak i in ne służ by zo sta ły we zwa ne
w try bie in ter wen cyj nym i re ali zo wa ły opi sa ne
po wy żej za da nia w ra mach swo ich kom pe ten -
cji. Za mek Ksią żąt Po mor skich we wła snym za -
kre sie re ali zu je rów nież obo wią zek zwią za ny
z usu wa niem skut ków ka ta stro fy.

st. kpt. Krzysz tof Ko ciu ba jest star szym
spe cja li stà Wy dzia łu Kon tro l no -

-Roz po znaw cze go Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Szcze ci nie

W ar ty ku le wy ko rzy sta no ma te ria ły udo st´p nio ne
przez Za mek Ksià ̋ àt Po mor skich w Szcze ci nie, Ko -
men d´ Wo je wódz kà PSP w Szcze ci nie oraz Ko -
men d´ Miej skà PSP w Szcze ci nie.
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sytuacji zagrożenia zwykle pojawia się wiele pytań. Powinna
na nie odpowiadać „Instrukcja przygotowania zbiorów
do ewakuacji”. Jednak w ilu przypadkach jest to instrukcja

praktyczna, a w ilu jedynie teoretyczna? Należy określić w niej strefy
wystąpienia zagrożeń, biorąc pod uwagę przede wszystkim rozmiar
ewentualnych strat. Trze ba też wskazać pod sta wo we za da nia i obo wiąz ki
zwią za ne z za bez pie cze niem i ewa ku acją zbio rów oraz oso bę nad zo ru ją cą
i ko or dy nu ją cą przy go to wa nia zbio rów do ewa ku acji w imie niu dy rek to ra
mu zeum. Po win ny zo stać po wo ła ne ze spo ły, któ re bę dą od po wia da ły za za -
bez pie cze nie zbio rów, ich pa ko wa nie, ewi den cjo no wa nie, skła do wa nie
i wresz cie trans port. 

Wszyst kie te ze spo ły po win ny od być prak tycz ne szko le nia. Tyl ko po -
przez kon se kwent ne po wta rza nie sche ma tów za cho wań pra cow ni cy uczą
się au to ma tycz ne go re ago wa nia w ra zie wy stą pie nia kon kret ne go za gro że -
nia. Ta ka au to ma ty ka za cho wań ma szcze gól nie du że zna cze nie w przy pad -
ku za gro żeń dy na micz nych, gdy czas re ak cji od gry wa de cy du ją cą ro lę.

Przy za bez pie cza niu zbio rów bar dzo waż ne są środ ki tech nicz ne słu -
żą ce do ich pa ko wa nia, prze no sze nia i ewen tu al ne go trans por tu. Po win -
ny być one ade kwat ne do ro dza ju za gro że nia, je go dy na mi ki i wresz cie
cza su, ja ki ma my na pod ję cie dzia łań za bez pie cza ją cych. W przy pad ku
ta kich za gro żeń, jak za la nie i ogień, ze wzglę du na ogra ni czo ny czas pod -
ję te dzia ła nia ra tow ni cze bę dą po le ga ły prak tycz nie na wy no sze niu dzieł
z za gro żo ne go ob sza ru (brak cza su na ich pa ko wa nie). Zu peł nie ina czej
bę dzie wy glą da ła sy tu acja w przy pad ku prac re mon to wych, kie dy moż -
na do kład nie za pla no wać przed się wzię cia (włącz nie ze wska za niem kon -
kret nych ma te ria łów do pa ko wa nia, osób od po wie dzial nych i miej sca
za stęp cze go).

In struk cja po win na rów nież okre ślić ewen tu al ne for my współ pra cy nie
tyl ko ze służ ba mi, ale tak że fir ma mi ze wnętrz ny mi, któ re w sy tu acji za gro -
że nia przej mą część za dań (pa ko wa nie, trans port, ochro na osób i mie nia). 

Ewa ku owaç, ale do kàd?
Klu czo wą kwe stią jest wska za nie miej sca, do któ re go zbio ry zo sta ną

ewa ku owa ne. W przy pad ku za gro że nia miej sco we go będą prze nie sio ne
do in ne go miej sca, np. z jed ne go ma ga zy nu do dru gie go. Moż na też za adap -
to wać do te go ce lu po miesz cze nie, któ re do tąd peł ni ło in ne funk cje (trze ba
jed nak pa mię tać, że mu si ono uzy skać sta tus po miesz cze nia o ogra ni czo -
nym do stę pie osób). 

Pro blem po ja wia się w ra zie ko niecz no ści ewa ku acji dzieł z ca łe go bu -
dyn ku. W przy pad ku mu ze ów zlo ka li zo wa nych w kil ku bu dyn kach czy
kil ku od dzia łach w od ręb nych lo ka li za cjach ist nie je moż li wość prze nie -
sie nia zbio rów mię dzy ni mi. Trze ba bo wiem pa mię tać, że przy ewa ku acji
ca łych ma ga zy nów na le ża ło by te za adap to wa ne po miesz cze nia w peł ni
wy po sa żyć w sys tem re ga łów, sia tek, tak by za pew nić jak naj lep szy do -
stęp do dzieł (przy dłu gim prze cho wy wa niu mu szą być prze cież do stęp -
ne, choć by do uży cze nia in nym in sty tu cjom). W in nej sytuacji dzie ła bę dą
mu sia ły być prze cho wy wa ne w skrzy niach, a to ozna cza ko niecz ność ada -
pta cji znacz nie więk szych prze strze ni niż do tych cza so we ma ga zy ny dzieł.

Jed nak co w przy pad ku in sty tu cji, któ re nie ma ją moż li wo ści sko rzy sta -
nia ze swo jej wła snej prze strze ni? Naj lep szym roz wią za niem dla nich wy -
da je się bu do wa kra jo wych za stęp czych ma ga zy nów dla zbio rów i za byt ków.
Po win ny speł niać wszel kie stan dar dy bez pie czeń stwa (w za kre sie elek tro -
nicz nych sys te mów za bez pie czeń, wa run ków kli ma tycz nych, ochro ny fi -
zycz nej) i móc być wy ko rzy sta ne na wy pa dek kon flik tu zbroj ne go i sy tu acji
kry zy so wych (zgod nie z pla na mi ochro ny za byt ków opra co wy wa nymi
w mu ze ach na pod sta wie roz po rzą dze nia mi ni stra kul tu ry z dnia 25 sierp -
nia 2004 r. w spra wie or ga ni za cji i spo so bu ochro ny za byt ków na wy pa dek
kon flik tu zbroj ne go i sy tu acji kry zy so wych – DzU z 2004 r. nr 212,
poz. 2153). Przede wszyst kim ma ga zy ny te po win ny być wy ko rzy sty wa ne
do krót ko - i dłu go ter mi no we go prze cho wy wa nia ewa ku owa nych zbio rów
z in sty tu cji kul tu ry (nie za leż nie od po wo du ewa ku acji dzieł).
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Różne zdarzenia
mogą powodować
konieczność
ewakuacji zbiorów
muzealnych. 
Jak postępować
w przypadku
dynamicznego
zagrożenia, jakim
jest pożar? 
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Ta kie ma ga zy ny zbio rów i za byt ków mo gły by być wy ko rzy sty wa ne tak -
że przez miej skich i wo je wódz kich kon ser wa to rów za byt ków do bez piecz -
ne go prze cho wa nia w spe cjal nie wy dzie lo nych stre fach (in nych niż te
wy zna czo ne np. dla mu ze ów) za byt ków za bez pie czo nych przez po li cję, straż
gra nicz ną, a tak że straż po żar ną, co obec nie sta no wi ogrom ny pro blem,
szcze gól nie gdy licz ba lub ga ba ry ty za bez pie czo nych za byt ków są znacz ne.

Wska zów ki dla stra ̋a ków
Ga sze nie po ża ru w obiek cie mu ze al nym sta no wi du że wy zwa nie dla ze -

spo łów ra tow ni czych. Mu zeum ni gdy nie wy glą da tak sa mo i nie spo sób
na uczyć się je go to po gra fii.

Naj bar dziej new ral gicz ne są po miesz cze nia, w któ rych eks po no wa ne
i prze cho wy wa ne są dzie ła sztu ki. Wa run kiem od da nia do użyt ko wa nia
każ de go no we go bu dyn ku oraz bu dyn ków mo der ni zo wa nych jest do ko -
na nie prze glą du przez straż po żar ną. Nie ozna cza to jed nak ab so lut nie
w prak ty ce, że w ra zie ak cji ga śni czej stra ża cy bę dą zna li do kład nie to po -
gra fię miej sca ak cji, po nie waż pod czas wi zji lo kal nej naj czę ściej wi dzą

pu ste po miesz cze nia wy sta wien ni cze: bez dzieł sztu ki i bez we wnętrz nych
ścia nek dzia ło wych. W ob li czu re al nej ak cji ga śni czej za sta ną na miej scu
zu peł nie ina czej za go spo da ro wa ną prze strzeń. Przede wszyst kim stra ża -
cy w ogó le nie są in for mo wa ni, że naj czę ściej przy każ dej no wej wy sta -
wie aran ża cja ścia nek dzia ło wych ule ga zmia nie. Te ścian ki nie tyl ko nie
uła twia ją swo bod ne go po ru sza nia się, ale utrud nia ją do strze że nie ozna -
czeń dróg ewa ku acyj nych. Kom po zy cja wy sta wy wy mu sza też czę sto za -
sła nia nie czy wręcz za bu do wy wa nie okien, a na wet wyjść ewa ku acyj nych.
Nie la da prze szko dę w prak ty ce mo gą sta no wić tak że sa me dzie ła sztu ki,
szcze gól nie sztu ki współ cze snej i no wo cze snej. Mam tu na my śli czę sto
po tęż ne in sta la cje, utrud nia ją ce do tar cie do wyj ścia ewa ku acyj ne go i po -
ru sza nie się, szcze gól nie przy sil nym za dy mie niu. Jesz cze więk sze za gro -
że nie dla ewa ku owa nych lu dzi i stra ża ków sta no wią bu do wa ne w ob rę bie
eks po zy cji bok sy do oglą da nia dzieł vi deo. To prze strze nie prak tycz nie
od cię te, sku tecz nie wy łą czo ne z resz ty po miesz czeń eks po zy cyj nych (po -
przez za sto so wa nie ścia nek dzia ło wych czy ko tar), we wnątrz któ rych nie
ma czu jek sy gna li za cji po ża ru i do któ rych nie do cie ra ją in for ma cje
z DSO. 

Po dob nie jest z ma ga zy na mi, któ re zu peł nie ina czej wy glą da ją w trak -
cie ewen tu al nej wi zji lo kal nej po mo der ni za cji czy bu do wie bu dyn ku mu -
zeum, a ina czej po za go spo da ro wa niu. Fak tem jest jed nak, że co do za sa dy
stra ża cy nie wi zy tu ją ma ga zy nów, po nie waż są to po miesz cza nia o ogra ni -
czo nym do stę pie osób. A brak wie dzy o za go spo da ro wa niu ma ga zy nów bę -
dzie sta no wił zna czą cy pro blem, kie dy pod czas ak cji ra tow ni czej sta ną
przed wy zwa niem ewa ku owa nia lu dzi i dzieł. Nie wąt pli wie ten ob szar sta -
no wi ogrom ną lu kę w sys te mach or ga ni za cji bez pie czeń stwa po ża ro we go
mu ze ów i zna czą co wpły wa na dzia ła nia stra ża ków w trak cie ak cji. Trze ba
pa mię tać, że ma ga zy ny dzieł, szcze gól nie w sta rych bu dyn kach mu ze ów,
znaj du ją się w piw ni cach i sta no wią czę sto ist ny la bi rynt ma łych po miesz -
czeń (i to ta kich, gdzie prze strzeń wy peł nio na jest re ga ła mi, siat ka mi prze -
suw ny mi, sza fa mi i wresz cie wol no sto ją cy mi dzie ła mi sztu ki). W ta kim
ma ga zy nie mo że być prze cho wy wa nych od kil ku dzie się ciu do na wet kil -
ku set dzieł sztu ki (wie le z nich do dat ko wo w za my ka nych sza fach i szu-
fla dach). W no wo bu do wa nych obiek tach mu ze al nych prze strze nie ma -
ga zy no we są więk sze, za bu do wa sys te ma mi re ga łów i sia tek jest jed nak tak

za pro jek to wa na, by mak sy mal nie zwięk szyć moż li wo -
ści prze cho wy wa nia, a to ozna cza, że znaj du ją się tam
set ki dzieł. To wszyst ko po ka zu je, ja kim ogrom nym
wy zwa niem, tak że dla stra ża ków, jest ewa ku acja ma -
ga zy nu dzieł w sy tu acji po wsta nia za gro że nia.

Nie prze my Êla ne in struk cje
Nie ste ty w mu ze ach bar dzo czę sto „In struk cje bez -

pie czeń stwa po ża ro we go” opra co wu je się na za sa dzie
„ko piuj, wklej”, a ich za pi sy nie są ade kwat ne do uwa -
run ko wań or ga ni za cyj nych in sty tu cji. Kar dy nal nym błę -
dem jest nie uwzględ nia nie funk cjo no wa nia ma ga zy nów
dzieł sztu ki po za stan dar do wy mi go dzi na mi pra cy mu -
zeum oraz po miesz czeń eks po zy cyj nych, gdy nie są one
udo stęp nia ne zwie dza ją cym. Aprze cież dla bez pie czeń -
stwa zbio rów mu ze al nych to wła śnie do stęp do tych po -
miesz czeń (ja ko prze zna czo nych do prze cho wy wa nia
lub eks po no wa nia dzieł sztu ki) ma de cy du ją ce zna cze -
nie. Zgod nie z or ga ni za cją sys te mu bez pie czeń stwa mu -
zeum po miesz cze nia eks po zy cyj ne oraz ma ga zy ny dzieł
są po miesz cze nia mi o ogra ni czo nym do stę pie, co
w prak ty ce ozna cza bar dzo nie licz ne gro no osób, któ re
mo gą swo bod nie prze by wać w tych po miesz cze -

niach. I w tym ob sza rze po ja wia się naj wię cej błę dów. Pod czas lek tu ry „In -
struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go” czę sto ma się wra że nie, że za gro że nie
po ża ro we mo że, a na wet po win no na stą pić tyl ko w go dzi nach pra cy mu -
zeum, gdy wszy scy pra cow ni cy są obec ni. Nie ja ko za po mi na się o kwe stii
naj istot niej szej: ja kie są za sa dy po stę po wa nia, gdy za gro że nie po ja wi się
w ma ga zy nach dzieł np. w no cy czy w dni wol ne od pra cy. Wła ści wie opra -
co wa na „In struk cja bez pie czeń stwa po ża ro we go” po win na okre ślać za sa dy
po stę po wa nia w róż nych, praw do po dob nych dla da nej in sty tu cji sy tu acjach
za gro że nia po ża ro we go. Co raz rza dziej, ale jed nak na dal funk cjo nu ją mu -
zea, w któ rych do stęp do ma ga zy nów dzieł jest ogra ni czo ny wy łącz nie
do osób wska za nych z imie nia i na zwi ska. Ja kie są za sa dy po stę po wa nia,
gdy w no cy włą czy się sys tem alar mo wy, w tym sys tem sy gna li za cji po ża -
ru? Na wet je że li funk cjo nu je w obiek cie ca ło do bo wa ochro na, to czę sto nie
wol no jej wejść do ma ga zy nu dzieł, w któ rym włą czył się sys tem alar mo wy.
Je dy ne, na co po zwa la ją we wnętrz ne pro ce du ry mu zeum, to po wia do mie nie
oso by od po wie dzial nej za da ny ma ga zyn i wej ście do te go ma ga zy nu do pie -
ro z tą oso bą. Ta ka re gu la cja pro wa dzi tyl ko do jed ne go wnio sku: je śli sys -
tem sy gna li za cji po ża ru włą czy się w no cy na sku tek praw dzi we go
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za gro że nia, a „In struk cja” bę dzie sta no wi ła, że trze ba cze kać na przy jazd
oso by od po wie dzial nej za da ny ma ga zyn, to mo że nie bę dzie już cze go 
ra to wać. 

åwi cze nia dla słu˝b
To nie ste ty ob szar, któ ry wciąż wy ma ga dia me tral nych zmian. Z uwa gi

na trud no ści or ga ni za cyj ne w ćwi cze niach prak tycz nych uczest ni czą tyl ko
wy bra ni pra cow ni cy mu zeum. Na wet je że li prze pro wa dza się ta kie prak tycz -
ne ćwi cze nia, to po wo łu jąc się na – zu peł nie nie zro zu mia łe – stan dar dy bez -
pie czeń stwa, wy łą cza się z nich oso by, któ re nie są pra cow ni ka mi mu zeum,
np. pra cow ni ków ochro ny, za trud nio nych przez pra co daw cę ma ją ce go kon -
ce sję na ochro nę osób i mie nia. I to zno wu ogrom ny błąd. Trze ba bo wiem
pa mię tać, że to wła śnie pra cow ni cy SUFO (spe cja li stycz nych uzbro jo nych
for ma cji ochron nych), nie za leż nie od te go, czy są za trud nie ni przez firmę
zewnętrzną, czy też two rzą we wnętrz ne służ by ochro ny da ne go mu zeum, są
pierw szym i pod sta wo wym ogni wem dzia łań w sy tu acji za gro że nia. Dla cze -
go? Prze cież to w ob słu gi wa nych przez nich po miesz cze niach mo ni to rin gu
zlo ka li zo wa ne są cen tra le wszyst kich elek tro nicz nych sys te mów za bez pie -
czeń, a więc do nich ja ko pierw szych do cie ra ją in for ma cje o ewen tu al nym
za gro że niu. To pra cow ni cy ochro ny, a szcze gól nie do wód ca zmia ny, po dej -
mu ją pierw sze dzia ła nia, naj pierw spraw dza ją ce, a na stęp nie już za po bie ga -
ją ce za gro że niom. Je że li na miej sce przy by wa ją w od po wied nie służ by, to
wła śnie pra cow ni cy ochro ny udzie la ją pod sta wo wych in for ma cji, czę sto de -
cy du ją cych o prze bie gu ak cji ra tow ni czej. Trze ba też pa mię tać, że je że li ja -
kie kol wiek za gro że nie po ja wia się po za go dzi na mi pra cy in sty tu cji, np.
w no cy, to je dy ny mi, któ rzy mo gą pod jąć dzia ła nia za bez pie cza ją ce, są wła -
śnie pra cow ni cy ochro ny (o ile oczy wi ście w da nym mu zeum jest ca ło do -
bo wa ochro na). Nie ste ty na dal funk cjo nu ją mu zea, w któ rych nie ma ochro ny
w go dzi nach noc nych. Cza sa mi obiek ty te są pod łą czo ne pod ze wnętrz ny
mo ni to ring i w ra zie po ja wie nia się za gro że nia do mu zeum po wi nien zo stać
wy sła ny pa trol in ter wen cyj ny. Tyl ko że stan dar do wy czas do jaz du gru py in -
ter wen cyj nej wy no szą cy oko ło 15 min w przy pad ku po ża ru nie da je w prak -
ty ce żad nych szans na pod ję cie sku tecz nej ak cji ra tow ni czej. Pierw si
na miej scu po ja wią się już stra ża cy, któ rzy naj pierw bę dą mu sie li w ogó le
do stać się do za mknię te go bu dyn ku. 

Dla te go też bar dzo waż ne jest prze pro wa dze nie w obiek tach mu ze al -
nych prak tycz nych ćwi czeń ewa ku acyj nych, rów nież w sy tu acji za gro że nia
po ża rem, w któ re za an ga żo wa ni bę dą wszy scy pra cow ni cy mu zeum, a tak -
że fir my czy oso by na sta le współ pra cu ją ce z mu zeum, a już bez względ nie
pra cow ni cy ochro ny. Nie po win no być dla pra cow ni ków mu zeum waż niej -
szych za dań niż za po bie ga nie za gro że niom dla prze cho wa nych i eks po no -
wa nych zbio rów.

Tyl ko kon se kwent ne po wta rza nie sche ma tów za cho wań da je szan sę
na od po wied nią re ak cję w mo men cie za ist nie nia sy tu acji kry zy so wej. Ta ka
au to ma ty ka ma być prze ciw wa gą dla nie ra cjo nal nych za cho wań i pa ni ki.

Ćwi cze nia w obiek cie za byt ko wym i w mu zeum po win ny prze pro wa -
dzać rów nież służ by, tj. po li cja w przy pad ku pod ło że nia ła dun ku wy bu cho -
we go, a straż po żar na w przy pad ku za gro że nia po ża rem.

Wi dzę ko niecz ność, by w ta kich ćwi cze niach uczest ni czy li wspól nie
funk cjo na riu sze służb i pra cow ni cy mu zeum. Służ by po win ny jed nak też
ćwi czyć sy mu la cje ak cji ra tow ni czej sa mo dziel nie i to w obiek tach mu ze -
al nych róż nie za bez pie czo nych przed za gro że nia mi.

Ina czej prze cież bę dzie wy glą da ła ak cja ra tow ni cza, gdy stra ża cy bę dą
po ru sza li się po obiek cie pod le ga ją cym obo wiąz ko wej ca ło do bo wej ochro -
nie, w peł ni wy po sa żo nym w sys tem elek tro nicz nych sys te mów za bez pie -
czeń, w tym DSO, sys tem klu cza ge ne ral ne go (po zwa la ją ce go jed nym
klu czem otwie rać gru pę po miesz czeń, np. wszyst kie po miesz cze nia eks po -
zy cyj ne i wszyst kie ma ga zy ny dzieł) i sys tem ga sze nia ga zem, a zu peł nie

ina czej w obiek cie, w któ rym nie ma ca ło do bo wej ochro ny, prak tycz nie brak
elek tro nicz nych sys te mów za bez pie czeń (po za obo wiąz ko wym sys te mem
sy gna li za cji po ża ru) i nie ma wła ści wie pro wa dzo nej go spo dar ki klu cza mi
(co z ko lei bar dzo utrud nia spraw dza nie za gro żo nych po miesz czeń, bo nie
wia do mo, któ re klu cze na le żą do któ rych drzwi, a czę sto na wet, gdzie
w ogó le są klu cze do da nych po miesz czeń).

Oczy wi ście prze pro wa dze nie ta kich ćwi czeń w funk cjo nu ją cych obiek -
tach mu ze al nych jest nie moż li we. Je dy nym roz sąd nym roz wią za niem wy -
da je się więc wy bu do wa nie (w peł nym po ro zu mie niu z oso bą ma ją cą
prak tycz ną wie dzę o funk cjo no wa niu mu ze ów i za bez pie cze niu zbio rów
mu ze al nych w sy tu acji za gro że nia) sy mu la to ra obiek tu za byt ko we go, bu -
dyn ku mu zeum, w któ rym moż li we by ło by prze pro wa dza nie prak tycz nych
ak cji ra tow ni czych za byt ków i zbio rów mu ze al nych.

Stra ża cy po win ni tak że re gu lar nie prze cho dzić szko le nia z za sad ob cho -
dze nia się z dzie ła mi sztu ki, by nie przy czy nić się do uszko dze nia dzie ła,
któ re już uda ło się ura to wać z za gro żo ne go obiek tu.

War to tak że po my śleć o ści słej współ pra cy stra ży po żar nej z fir ma mi
wy spe cja li zo wa ny mi w elek tro nicz nych sys te mach in dy wi du al nych za bez -
pie czeń dzieł sztu ki. Za bez pie cze nia te zy ska ły już apro ba tę mu ze al ni ków.
Przy mo co wy wa ne do po je dyn czych eks po na tów, po zwa la ją na za bez pie -
cze nie po szcze gól nych dzieł sztu ki przed kra dzie żą, ale być mo że do kład -
nie ten sam sys tem po zwa lał by mo ni to ro wać za gro żo ne obiek ty tak że przez
straż po żar ną, np. ich lo ka li za cję w za gro żo nym po ża rem obiek cie.

Edy ta Plich ta jest głów nym in wen ta ry za to rem, 
spe cja li stà ds. za bez pie czeƒ oraz bez pie czeƒ stwa pu blicz ne go

i obron no Êci w Mu zeum Sztu ki w Ło dzi
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i blio te ka Na ro do wa to in sty tu cja kul tu ry zo bo wią za na do szcze -
gól nej ochro ny i za cho wa nia pi śmien ni cze go dzie dzic twa na ro -
do we go [1]. Re ali zu je to przez wy peł nia nie za dań sta tu to wych,

mó wią cych m.in. o obo wiąz ku wie czy ste go ar chi wi zo wa nia po jed nym eg -
zem pla rzu pol skich ma te ria łów bi blio tecz nych oraz tych po wsta łych za gra -
ni cą, a do ty czą cych Pol ski [2]. Ja sno opi sa ny cel, ja kim jest wie czy ste
ar chi wi zo wa nie, sta no wi o ja ko ści ochro ny, któ rą na le ży za pew nić tym zbio -
rom. Wszyst kie ma te ria ły bi blio tecz ne na le żą ce do ka te go rii „ar chi wi zo wa -
ne wie czy ście” za li cza się do Na ro do we go Za so bu Bi blio tecz ne go [3].
Pod le ga ją one szcze gól nej ochro nie. To oko ło 4 mln eg zem pla rzy, a naj -
waż niej szym ce lem w za kre sie ich ochro ny jest wła ści we, dłu go ter mi no we
prze cho wy wa nie, nie po wo du ją ce po gor sze nia sta nu za cho wa nia zbio rów.
Umoż li wia ją to od po wied nie i sta bil ne wa run ki kli ma tycz ne, czy ste po wie -
trze, od po wied nie me ble i opa ko wa nia ochron ne oraz mi ni mal ne oświe tle -
nie. Po zo sta łe eg zem pla rze prze cho wy wa ne w Bi blio te ce Na ro do wej (5
mln) peł nią czę sto nie do ce nia ną w aspek cie ochro ny zbio rów, a fak tycz nie
bar dzo waż ną funk cję użyt ko wą. Są sta le do stęp ne w księ go zbio rach pod -
ręcz nych, udo stęp nia ne na wy sta wy, wy po ży cza ne do in nych bi blio tek lub
wy ko rzy sty wa ne do wy ko ny wa nia ko pii cy fro wych itp. Te za so by rów nież
po win ny być prze cho wy wa ne we wła ści wych wa run kach, nie po wo du ją cych
po gor sze nia ich sta nu za cho wa nia. 

Od po wied nie wa run ki kli ma tycz ne
Mię dzy na ro do wa nor ma ISO 11799 [4], za wie ra ją ca za le ce nia do ty czą -

ce wa run ków prze cho wy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych i bi blio tecz nych,
pod kre śla, że za wsze na le ży uwzględ niać prze pi sy kra jo we obo wią zu ją ce
w da nym za kre sie. Wska zu je na zna cze nie kon struk cji bu dyn ku ma ga zy no -
we go, któ ra po win na sta no wić o je go sa mo wy star czal no ści i bez pie czeń -
stwie. Ma ga zy ny prze zna czo ne do prze cho wy wa nia ma te ria łów

bi blio tecz nych mu szą za pew niać wła ści we i sta bil ne śro do wi sko we wnętrz -
ne przy moż li wie mi ni mal nym uza leż nie niu od sys te mów i urzą dzeń. 
Po win na być w nich utrzy my wa na ni ska tem pe ra tu ra, a wil got ność względ -
na ma znaj do wać się po ni żej po zio mu, przy któ rym uak tyw nia ją się mi kro -
or ga ni zmy. 

Wła ści we i sta bil ne wa run ki kli ma tycz ne (na któ re pod sta wo wy wpływ
ma kon struk cja bu dyn ku ma ga zy no we go i ja kość ma te ria łów uży tych do je -
go bu do wy) oraz czy stość po wie trza są czyn ni ka mi od dzia łu ją cy mi w ca łej
prze strze ni ma ga zy no wej. Dzię ki te mu księ go zbiór, czy li każ dy prze cho -
wy wa ny tam obiekt, obej mo wa ny jest sta le pod sta wo wą ochro ną kon ser -
wa tor ską, bę dą cą gwa ran tem dłu go ter mi no we go prze cho wa nia, któ re nie
spo wo du je zmia ny sta nu za cho wa nia wo lu mi nów. 

Mo der ni za cja bu dyn ku 
Naj więk sze za gro że nie dla po nad 9 mln wo lu mi nów ksią żek i cza so -

pism, zbu do wa nych głów nie z ma te ria łu ła two pal ne go (pa pie ru), sta no wi
po żar. Dla te go też ma ga zy ny do prze cho wy wa nia ma te ria łów bi blio tecz -
nych po win ny być wła ści wie za bez pie czo ne przed za gro że nia mi po ża ro wy -
mi. Okre śle nie „wła ści wie” ozna cza wpro wa dze nie za bez pie czeń zgod nych
z prze pi sa mi o ochro nie prze ciw po ża ro wej obo wią zu ją cy mi na te re nie na -
sze go kra ju. 

Wy ko na na w 2006 r. ana li za wy tycz nych za war tych w nor mie 11799
i po rów na nie ich z wa run ka mi prze cho wy wa nia zbio rów w naj-
więk szym bu dyn ku ma ga zy no wym Bi blio te ki Na ro do wej (o po wierzch -
ni 17 583 m²) oraz za bez pie cze nia mi przed za gro że nia mi do bit nie uświa -
do mi ły ist nie ją ce ry zy ko dla dzie dzic twa do ku men ta cyj ne go i na ka zy wa ły
dzia ła nia tak sku tecz ne, jak to tyl ko moż li we w ce lu je go zmniej sze nia. Ko -
niecz ne by ło prze pro wa dze nie mo der ni za cji bu dyn ku, któ rą roz po czę to 
w 2008 r., a za koń czo no po 9 la tach. Prze pro wa dzo no wów czas wie le prac,
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któ re przy czy ni ły się do zre du ko wa nia za gro że nia po ża ro we go, a tak że do -
sto so wy wa ły obiekt do wy mo gów ISO: 

1) zmo der ni zo wa no szkla ną ścia nę pół noc ną o po wierzch ni 3000 m²,
two rząc ścia nę peł ną, mu ro wa ną (zob. fot.) – 2008 r. 

2) za in sta lo wa no sys tem od dy mia nia kla tek scho do wych – 2009 r.,
3) wy mie nio no win dy – la ta 2009-2010,
4) wy mie nio no oświe tle nie – 2012 r.,
5) wy ko na no wy dzie le nia stref po ża ro wych (po wsta ły 33 stre fy), a tak -

że no we okna w ścia nach szczy to wych (wschod niej i za chod niej) – 2013 r.,
6) zmo der ni zo wa no ukła dy kli ma ty za cji i wen ty la cji, za mon to wa no

sys tem BMS, obej mu ją cy kom plet ny sys tem kli ma ty za cji, agre gat wo dy lo -
do wej oraz wę zeł ciepl ny, wy mie nio no in sta la cję sy gna li za cji po ża ru, in -
sta la cje elek trycz ne, sie ci LAN i te le tech nicz nych IP, wdro żo no sys tem
kon tro li do stę pu, sy gna li za cję wła ma nia i na pa du, mo ni to ring wi zyj ny
– la ta 2014-2015,

7) wy mie nio no trans por ter zbio rów – 2016 r.
Po szcze gól ne eta py mo der ni za cji 11-kon dy gna cyj ne go głów ne go bu -

dyn ku re ali zo wa no bez wy pro wa dza nia ma te ria łów bi blio tecz nych, któ re
są tam prze cho wy wa ne (5 mln wo lu mi nów ar chi wal nych i użyt ko wych).
By ło to przed się wzię cie skom pli ko wa ne pod wzglę dem ochro ny zbio rów,
trud ne lo gi stycz nie dla pra cow ni ków zaj mu ją cych się ma ga zy na mi i spra -
wa mi tech nicz ny mi oraz dla osób re ali zu ją cych prze bu do wę. Przed roz po -
czę ciem pierw sze go eta pu prac, czy li wy mia ną ścia ny pół noc nej,
opra co wa no kon cep cję za bez pie cze nia ma te ria łów bi blio tecz nych w sy tu -
acji dla nich eks tre mal nie nie ko rzyst nej, ja ką są ro bo ty bu dow la ne. Każ dy
ko lej ny etap wy ma gał od dziel ne go za bez pie cze nia zbio rów na kon dy gna -
cjach w róż nym cza sie, a jed no cze śnie ta kie go sko or dy no wa nia prac, by
moż li we by ło udo stęp nia nie zbio rów czy tel ni kom. 

Roz wià za nia za mien ne i za st´p cze 
Klu czo wym do ku men tem w pro ce sie mo der ni za cji by ła eks per ty za tech -

nicz na z 2010 r. do ty czą ca sta nu ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ku ma -
ga zy no we go „C” Bi blio te ki Na ro do wej, któ ra zo sta ła opra co wa na w try bie
§ 2 ust. 2 roz po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. 
(DzU nr 75, poz. 690 ze zm.). Mia ła ona na ce lu kom plek so wą ana li zę wa -
run ków bez pie czeń stwa po ża ro we go obiek tu, ze szcze gól nym zwró ce niem
uwa gi na za gro że nie lu dzi i mie nia.

Ze wzglę du na brak tech nicz nych moż li wo ści i wy so ki koszt speł nie nia
wprost wszyst kich wy ma gań prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych i ochro -
ny prze ciw po ża ro wej sta wia nych te go ty pu bu dyn kom za ist nia ła ko niecz -
ność okre śle nia roz wią zań za mien nych/zastępczych, za pew nia ją cych w in ny
spo sób, niż to okre ślo no w prze pi sach, od po wied ni po ziom bez pie czeń stwa
po ża ro we go.

Nie zgod no ści zo sta ły zre kom pen so wa ne po przez in ne roz wią za nia wy -
ni ka ją ce z prze pi sów oraz roz wią za nia zamienne/za stęp cze w sto sun ku
do wy ma gań prze pi sów:

1) kon tro la ilo ści ma ga zy no wa nych zbio rów (wo lu mi nów), ma ją ca
na ce lu ogra ni cze nie gę sto ści ob cią że nia ognio we go do 2000 MJ/m2,

2) po dział bu dyn ku na stre fy po ża ro we, 
3) wy dzie le nie prze ciw po ża ro we pod da sza nie użyt ko we go po przez za -

sto so wa nie drzwi prze ciw po ża ro wych w kla sie EI 60,
4) wy po sa że nie ewa ku acyj nych kla tek scho do wych K1 i K2 oraz przed -

sion ków ppoż. w bu dyn ku w urzą dze nia za po bie ga ją ce ich za dy mie niu, 
5) przy sto so wa nie jed ne go dźwi gu do po trzeb ekip ra tow ni czych,
6) mo der ni za cja we wnętrz nej in sta la cji wo do cią go wej prze ciw po ża ro -

wej z hy dran ta mi HP 52 i za wo ra mi hy dran to wy mi HZ 52 zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi, 

7) za sto so wa nie prze ciw po ża ro we go wy łącz ni ka prą du,

8) ozna ko wa nie dróg ewa ku acyj nych i sprzę tu ppoż. zna ka mi ewa ku -
acyj ny mi zgod nie z PN.

Zbio ry bi blio tecz ne zo sta ły po nad to prze ana li zo wa ne pod ką tem ich
kwa li fi ka cji ja ko Na ro do we go Za so bu Bi blio tecz ne go. Mia ło to na ce lu za -
sto so wa nie do dat ko wej ochro ny prze ciw po ża ro wej bier nej, np. wy dzie leń
prze ciw po ża ro wych, i ak tyw nej, czy li za in sta lo wa nie spraw ne go sys te mu
wcze snej de tek cji po ża ru i sta łych urzą dzeń ga śni czych. Przy ję to na stę pu -
ją ce roz wią za nia zamienne/za stęp cze: 

1) za sto so wa nie in sta la cji sy gna li za cji po ża ro wej – ochro na cał ko wi ta
w bu dyn ku z mo ni to rin giem do PSP, 

2) za sto so wa nie urzą dzeń za po bie ga ją cych za dy mie niu kla tek scho do -
wych i przed sion ków prze ciw po ża ro wych,
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Ele wa cja pół noc na bu dyn ku ma ga zy no we go po mo der ni za cji (wy mia na Êcia -
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3) mo der ni za cja awa ryj ne go oświe tle nia ewa ku acyj ne go za pew nia ją -
ce go na tę że nie 2 lx na dro gach ewa ku acyj nych i 5 lx w oko li cach sprzę tu
ppoż., zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,

4) po dział bu dyn ku na stre fy po ża ro we po ni żej wy ma ga nych 1000 m2,
5) za sto so wa nie do dat ko we go pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go,
6) re gu lar ne prze glą dy i kon ser wa cja (raz na rok) urzą dzeń i in sta la cji

prze ciw po ża ro wych, cy klicz ne szko le nia per so ne lu z za kre su ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, or ga ni za cja ćwi czeń ewa ku acyj nych w bu dyn ku,

7) czas do jaz du JRG ok. 4 min – szyb ka i pro fe sjo nal na re ak cja na za -
gro że nia, chroniąca przed nie kon tro lo wa nym roz wo jem po ża ru,

8) za sto so wa nie sta łe go urzą dze nia ga śni cze go ga zo we go w po miesz -
cze niu skarb ca.

Bi blio te ka Na ro do wa wy ko na ła wszyst kie za le ce nia wska za ne w eks -
per ty zie, co zre kom pen so wa ło nie zgod ność z wy ma ga nia mi prze pi sów. 

Na stęp nie we wrze śniu 2014 r. opra co wa no eks per ty zę w try bie § 1 ust. 2
roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw -
ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek -
tów bu dow la nych i te re nów (DzU nr 109, poz. 719). Jej ce lem by ło
uzgod nie nie roz wią zań za mien nych/zastępczych w związ ku z bra kiem wy -
ma ga nych hy dran tów we wnętrz nych HP 52 w bu dyn ku. 

Przy ję te roz wią za nia za mien ne/zastępcze to:
1) prze bu do wa ist nie ją cych pio nów hy dran to wych DN 100 w prze strze ni

klat ki scho do wej i za si le nie z nich za wo rów hy dran to wych HZ 52 usy tu owa -
nych w przed sion kach prze ciw po ża ro wych obu kla tek scho do wych, w tym
w piw ni cy i po wy żej ósmej kon dy gna cji (dwa za wo ry na każ dej kon dy gna cji),

2) za sto so wa nie jed ne go ze sta wu wy po sa żo ne go w co naj mniej dwa od -
cin ki wę ża DN 52 i prą dow ni cę z moż li wo ścią sto so wa nia prą dów roz pro -
szo nych w miej scu ogól nie do stęp nym,

3) szko le nie ob słu gi ma ga zy nu w uży ciu pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze -
go, w tym agre ga tów prosz ko wych, a w wy jąt ko wych sy tu acjach uży cia za -
wo rów hy dran to wych, 

2) mo der ni za cja za si la nia in sta la cji hy dran to wej po przez roz dział wod -
nej in sta la cji by to wej od in sta la cji hy dran to wej za wo rem ste ro wa nym przez
SSP lub ste ro wa nym ci śnie nio wo,

3) za sto so wa nie na każ dej kon dy gna cji dwóch prze woź nych agre ga tów
prosz ko wych (25 kg), 

4) mon taż na sad tłocz nych DN 75 dla jed no stek PSP usy tu owa nych
przy dro dze po ża ro wej w ce lu awa ryj ne go za si le nia in sta la cji, 

6) opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz nej – wy ko naw czej in sta la cji wo -
do cią go wej we wnętrz nej prze ciw po ża ro wej i uzgod nie nie jej z rze czo znaw -
cą ds. za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych,

7) po opra co wa niu do ku men ta cji pro jek to wej oraz wy ko na niu in sta la cji
prze pro wa dze nie ba da nia hy drau licz ne go in sta la cji w ce lu po twier dze nia
żą da nych pa ra me trów.

Bi blio te ka Na ro do wa wy ko na ła jak do tąd część ww. za le ceń (m.in. za -
sto so wa ła na każ dej kon dy gna cji dwa prze woź ne agre ga ty prosz ko we).
Resz ta wy ma gań jest w trak cie re ali za cji.

Za opa trze nie w wo d´ i dro gi po ̋a ro we
W czerw cu 2016 r. opra co wa no uzgod nio ne z KW PSP w War sza wie

wy stą pie nie w try bie § 13 ust. 4 oraz § 8 ust. 3 roz po rzą dze nia MSWiA 
z 24 lip ca 2009 r w spra wie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę oraz
dróg po ża ro wych (DzU z 2009 r. nr 124, poz. 1030), do ty czą ce dróg po ża -
ro wych oraz wo dy do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru. Za pro po no wa no
w nim roz wią za nia za mien ne za pew nia ją ce nie po gor sze nie wa run ków
ochro ny prze ciw po ża ro wej w obiek tach BN:

1) za sto so wa nie in sta la cji za po bie ga ją cej za dy mie niu we wszyst kich
we wnętrz nych klat kach scho do wych ze spo łu bu dyn ków,

2) oświe tle nie ewa ku acyj ne wszyst kich dróg ewa ku acyj nych i prze -
strze ni otwar tych ZL w obiek cie, w tym czas pod trzy ma nia co naj mniej 2 h
i 2 lx na tę że nia na dro gach ewa ku acyj nych w stre fach po ża ro wych o prze -
kro czo nej po wierzch ni,

3) or ga ni zo wa nie co naj mniej raz w ro ku ćwi czeń ewa ku acyj nych z ze -
spo łu bu dyn ków; w ra mach tych ćwi czeń w uzgod nie niu z KM PSP bę dzie
pro wa dzo ne rów nież roz po zna nie w za kre sie za opa trze nia w wo dę,

4) w in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go dla obiek tu oraz w książ ce
dla użyt kow ni ków bę dzie za miesz czo ny za pis o ko niecz no ści utrzy ma nia
dro gi po ża ro wej w sta nie wol nym w cza sie nor mal ne go użyt ko wa nia obiek -
tu, tj. wdro że nia pro ce dur za bez pie cza ją cych przed blo ko wa niem dróg po -
ża ro wych oraz od śnie ża nia w okre sie zi mo wym. Za pi sy te bę dą do ty czy ły
rów nież utrzy my wa nia zie le ni usy tu owa nej po mię dzy dro gą po ża ro wą
i ścia na mi bu dyn ku w sta nie umoż li wia ją cym pod ję cie dzia łań ope ra cyj -
nych, 

5) w po miesz cze niu mo ni to rin gu obiek tu bę dzie usy tu owa ny plan do -
jaz dów do hy dran tów ze wnętrz nych. Zo sta ną na nim ozna czo ne hy dran ty
prze zna czo ne do pierw szo rzęd ne go uży cia z ra cji speł nie nia wy ma gań pa -
ra me trów hy drau licz nych, 

6) sys tem sy gna li za cji po ża ru w bu dyn ku B – for mal nie nie wy ma ga ny,
z moż li wo ścią roz gła sza nia alar mu,

7) dźwię ko wy sys tem ostrze gaw czy w nie któ rych stre fach po ża ro wych,
na przy kład w prze strze ni czy telni w ze spo le bu dyn ków A – for mal nie nie -
wy ma ga ny,

8) po miesz cze nia, w któ rych prze cho wy wa ne są cen ne zbio ry bi blio -
tecz ne i ser we row nia za bez pie czo ne są sta łym urzą dze niem ga śni czym ga -
zo wym (zob. fot.),

9) bu dy nek ma ga zy no wy, w któ rym prze cho wy wa ne są zbio ry, zo stał
po dzie lo ny na stre fy po ża ro we o po wierzch ni nie więk szej niż 1000 m2 oraz
za bez pie czo ny no wo cze snym sys te mem sy gna li za cji po ża ro wej z mo ni to -
rin giem pod łą czo nym do PSP (zob. fot).

***
Wy ko na ne pra ce da ją nam po czu cie do brze speł nio ne go obo wiąz ku. 

Ma my świa do mość, że bez pie czeń stwo po ża ro we jest jed nym z naj waż -
niej szych kry te riów de cy du ją cych o ochro nie księ go zbio ru. Za da nia re ali -
zo wa ne przez tech nicz ne służ by spe cja li stycz ne, ad mi ni stra cję,
ma ga zy nie rów, mi kro bio lo gów, che mi ków i kon ser wa to rów na rzecz ochro -
ny ma te ria łów bi blio tecz nych są zaś dzia ła nia mi kon ser wa tor ski mi, któ re
umoż li wia ją za cho wa nie dzie dzic twa do ku men ta cyj ne go w sta nie nie po -
gor szo nym, z po żyt kiem dla wszyst kich. Na bi blio te kach, bę dą cych in sty -
tu cja mi pa mię ci i toż sa mo ści na ro do wej, cią ży bo wiem nie zwy kle waż ny
obo wią zek zgod ny z za le ce nia mi UNESCO: za cho wa nia dzie dzic twa 
pi śmien ni cze go na wiecz ność, bez wpro wa dza nia ja kich kol wiek zmian.

Ewa Po trzeb nic ka jest peł no moc ni kiem dy rek to ra Bi blio te ki 
Na ro do wej ds. Na ro do we go Za so bu Bi blio tecz ne go

  Przy pi sy
[1] Usta wa o bi blio te kach (DzU 1997 nr 85, poz. 539), art. 3: Bi blio te ki i ich zbio ry sta no -
wią do bro na ro do we oraz słu żą za cho wa niu dzie dzic twa na ro do we go. Bi blio te ki or ga ni -
zu ją i za pew nia ją do stęp do za so bów do rob ku na uki i kul tu ry pol skiej oraz świa to wej.
[2] Sta tut BN (za rzą dze nie nr 21 mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go z 30 lip ca
2007 r. w spra wie nada nia sta tu tu Bi blio te ce Na ro do wej, ze zm.; za rzą dze nie nr 27 mi ni -
stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go z 14 wrze śnia 2007 r.; za rzą dze nie nr 8 mi ni stra kul -
tu ry i dzie dzic twa na ro do we go z 18 mar ca 2010 r.; za rzą dze nie nr 2 mi ni stra kul tu ry
i dzie dzic twa na ro do we go z 16 stycz nia 2013 r.; za rzą dze nie nr 10 mi ni stra kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go z 5 mar ca 2013 r. oraz za rzą dze nie nr 42 mi ni stra kul tu ry i dzie dzic -
twa na ro do we go z 29 wrze śnia 2015 r.).
[3] Roz po rzą dze nie MKiDN z 4 lip ca 2012 r. w spra wie NZB, § 14.
[4] In for ma cje otrzy ma ne od pra cow ni ków Bi blio te ki Na ro do wej: Hen ry ka Ło zy i Łu ka -
sza Po dol ca (sa mo dziel ne sta no wi ska ds. ochro ny prze ciw po ża ro wej).
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a pew nie nie bez pie czeń stwa i moż li wo -
ści ewa ku acji oso bom prze by wa ją cym
w obiek cie za byt ko wym jest jed nym

z pod sta wo wych obo wiąz ków wła ści cie la, za -
rząd cy lub użyt kow ni ka, wy ni ka ją cym bez po -
śred nio z usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej
[1]. 

Bez pie czeƒ stwo lu dzi
Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu -
dow la nych i te re nów [2] wy ma ga, aby z każ de -
go miej sca w obiek cie prze zna czo ne go do prze -
by wa nia lu dzi za pew nio ne by ły od po wied nie
wa run ki ewa ku acji. Ma ją one umoż li wić szyb -
kie i bez piecz ne opusz cza nie stre fy za gro żo nej
lub ob ję tej po ża rem, być do sto so wa ne do licz by
i sta nu spraw no ści osób prze by wa ją cych
w obiek cie oraz je go funk cji, kon struk cji i wy -
mia rów, a tak że uwzględ niać za sto so wa nie 
tech nicz nych środ ków za bez pie cze nia prze ciw -
po ża ro we go okre ślo nych w roz po rzą dze niu.

Nie ste ty mu si my li czyć się z tym, że wa run -
ki ewa ku acji osób z obiek tów za byt ko wych nie
za wsze bę dą speł nia ły wy mo gi sta wia ne im
przez współ cze sne prze pi sy. Spro sta nie wy ma -
ga niom m.in. w za kre sie sze ro ko ści i wy so ko ści
dróg ewa ku acyj nych, sze ro ko ści drzwi ewa ku -
acyj nych oraz dłu go ści przej ścia i doj ścia ewa -
ku acyj ne go, a tak że sze ro ko ści spo czni ków
i bie gów na klat kach scho do wych mo że oka zać
się nie moż li we. Po dob nie jak tym do ty czą cym
od por no ści po ża ro wej i ognio wej oraz nie prze -

kra cza nia do pusz czal nych wiel ko ści stref po ża -
ro wych. Uzgod nie nie roz wią za nia za mien ne go
z kon ser wa to rem za byt ków by wa zaś przed się -
wzię ciem trud nym, je że li nie nie moż li wym. 

Pro ble mem w obiek tach za byt ko wych oka -
zu je się tak że za bez pie cze nie przed za dy mie -
niem dróg ewa ku acyj nych, wy ma ga ne w roz -
po rzą dze niu mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie [3] oraz za -
sto so wa nie oświe tle nia awa ryj ne go za pa so we go
lub ewa ku acyj ne go.

Przy po mnieć na le ży, że użyt ko wa ny bu dy -
nek uzna je się za za gra ża ją cy ży ciu lu dzi, gdy
je go wa run ki tech nicz ne nie za pew nia ją moż li -
wo ści ewa ku acji lu dzi. W ta kiej sy tu acji wła ści -
ciel lub za rząd ca zo bo wią za ny jest za sto so wać
roz wią za nia za pew nia ją ce speł nie nie wy ma gań
bez pie czeń stwa po ża ro we go w spo sób okre ślo -
ny w prze pi sach tech nicz no -bu dow la nych.

Bar dzo waż nym ele men tem bez pie czeń stwa
osób znaj du ją cych się w obiek cie za byt ko wym
są okre so we (prze pro wa dza ne nie rza dziej niż

raz na 2 la ta lub raz na rok – w za leż no ści od ro -
dza ju obiek tu) ćwi cze nia spraw dza ją ce w prak -
ty ce wa run ki i or ga ni za cję ewa ku acji osób. 
Dla osób prze by wa ją cych w obiek cie to oka zja
do zdo by cia prak tycz nych umie jęt no ści w za kre -
sie szyb kie go i bez piecz ne go opusz cze nia stre -
fy za gro że nia, a dla stra ża ków – do za po zna nia
się z to po gra fią obiek tu za byt ko we go. War to or -
ga ni zo wać ta kie ćwi cze nia o róż nych po rach
dnia i no cy, uwzględ nia jąc więk szą licz bę tu ry -
stów, od wie dza ją cych, czas zmian eks po zy cji
i co za tym idzie na gro ma dze nia eks po na tów,
po wo du ją cych utrud nie nia w ewa ku acji.

Bez pie czeƒ stwo zbio rów
Pro blem ewa ku acji za byt ków po ru szo ny zo -

stał w roz po rzą dze niu mi ni stra kul tu ry w spra -
wie or ga ni za cji i spo so bu ochro ny za byt ków
na wy pa dek kon flik tu zbroj ne go i sy tu acji kry -
zy so wych [4]. Po le ga ona na pla no wa niu, 
przy go to wa niu i re ali za cji przed się wzięć 
za po bie gaw czych, do ku men ta cyj nych, za bez -
pie cza ją cych, ra tow ni czych i kon ser wa tor skich,
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ma ją cych na ce lu ich ura to wa nie przed znisz cze -
niem, uszko dze niem lub za gi nię ciem. 

Po nie waż więk szo ści za gro żeń cza su po ko -
ju nie da się prze wi dzieć z od po wied nio du żym
wy prze dze niem, aby moż na by ło w spo sób sys -
te ma tycz ny przy go to wać, za bez pie czyć i prze -
trans por to wać ru cho me za byt ki w bez piecz ne
miej sce lub od po wied nio za bez pie czyć nie ru -
cho mo ści, sku pi my się na eta pie re ago wa nia,
pod czas któ re go:
� za bez pie cza się za byt ki w miej scu ich prze -
cho wy wa nia i or ga ni zu je sta ły do zór,
� prze miesz cza się za byt ki do in nych, przy go -
to wa nych po miesz czeń jed nost ki or ga ni za cyj -
nej,
� ewa ku uje się za byt ki do wy zna czo nych
i uprzed nio przy go to wa nych obiek tów po -
za miej sco wo ścią ich sta łe go prze cho wy wa nia,
je że li nie ma moż li wo ści ich wła ści we go za bez -
pie cze nia na miej scu lub w tej sa mej miej sco -
wo ści, oraz za pew nia się ich sta ły do zór,
� za bez pie cza się za byt ki przed dal szą de struk -
cją po ustą pie niu bez po śred nie go za gro że nia,
� do ku men tu je się zda rze nia, stra ty i pod ję te
dzia ła nia,
� in for mu je się wła ści we or ga ny ad mi ni stra cji
pu blicz nej – w szcze gól no ści wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków oraz or gan za ło ży ciel -
ski o stra tach, pod ję tych dzia ła niach i ewen tu al -
nych po trze bach po mo cy.

Or ga ni za cję i spo sób ochro ny za byt ków
na wy pa dek kon flik tu zbroj ne go i sy tu acji kry -
zy so wych pla nu je się w jed nost kach or ga ni -
zacyj nych po sia da ją cych za byt ki oraz na
po szcze gól nych stop niach ad mi ni stra cji, uj mu -
jąc stan za so bu pod le ga ją ce go ochro nie, za gro -
że nia, za miar dzia ła nia, spo sób re ali za cji,
nie zbęd ne si ły i środ ki oraz czas i kosz ty wy ko -
na nia w pla nach ochro ny za byt ków na po szcze -
gól nych stop niach or ga ni za cyj nych. Dzia ła nia
w za kre sie ochro ny za byt ków re ali zu ją – w ra -
mach za dań obro ny cy wil nej – or ga ny ad mi -
nistra cji pu blicz nej od po wied nich stop ni
i kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych po sia -
da ją cych za byt ki, przy uży ciu środ ków fi nan so -
wych po sia da nych przez te jed nost ki. Pla ny
ochro ny za byt ków spo rzą dza się od po wied nio
do prze wi dy wa nych i re al nych za gro żeń,
w szcze gól no ści na wy pa dek: po ża ru, po wo dzi,
ule wy lub za la nia z in nych przy czyn, wi chu ry,
ka ta stro fy bu dow la nej, awa rii tech nicz nej, awa -
rii che micz nej, de mon stra cji i roz ru chów ulicz -
nych, ra bun ku lub ak tu wan da li zmu, ata ku
ter ro ry stycz ne go, kon flik tu zbroj ne go.

Po nad to mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go w swo im roz po rzą dze niu [5] okre ślił, że
za bez pie cza nie zbio rów mu zeum przed po ża -
rem, kra dzie żą i in nym nie bez pie czeń stwem

gro żą cym ich znisz cze niem lub utra tą po le ga na:
nie do pusz cze niu do sy tu acji, w któ rej zbio ry
mo gą zo stać utra co ne, uszko dzo ne lub znisz czo -
ne w wy ni ku po ża ru, kra dzie ży lub in ne go nie -
bez pie czeń stwa, ochro nie miej sca prze cho -
wy wa nia i eks po no wa nia zbio rów, a tak że
ochro nie zbio rów w cza sie trans por tu.

Do dat ko wo wła ści ciel, za rząd ca lub użyt -
kow nik obiek tu za byt ko we go, opra co wu jąc in -
struk cję bez pie czeń stwa po ża ro we go zgod nie
z wy mo ga mi § 6 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie ochro -
ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek -
tów bu dow la nych i te re nów [6], po wi nien ją
roz sze rzyć o na stę pu ją ce za gad nie nia:
� po ten cjal ne za gro że nia po ża ro we,
� dro gi i kie run ki ewa ku acji zbio rów,
� spo sób spraw dza nia or ga ni za cji i wa run ków
ewa ku acji zbio rów,
� opis tech nicz nych środ ków umoż li wia ją cych
ewa ku ację zbio rów,
� miej sca prze cho wy wa nia i eks po no wa nia naj -
cen niej szych zbio rów,
� spo sób po stę po wa nia przy za bez pie cza niu
naj cen niej szych zbio rów,
� opis pro ce dur po wia da mia nia o po wsta niu za -
gro że nia dy rek to ra i pra cow ni ków mu zeum oraz
osób two rzą cych ze spo ły ma ją ce brać udział
w ewa ku acji zbio rów,
� wy kaz imion i na zwisk osób two rzą cych ze -
spo ły ma ją ce brać udział w ewa ku acji zbio rów,
a tak że zaj mo wa nych przez te oso by sta no wisk,
z okre śle niem za kre su ich dzia ła nia i od po wie -
dzial no ści.

Przy go to wa nie zbio rów do ewa ku acji po le ga
na okre śle niu po ten cjal nych za gro żeń mo gą cych
do pro wa dzić do uszko dze nia, znisz cze nia lub
utra ty zbio rów. Mo gą one wy ni kać np. z awa rii,
uszko dze nia lub znisz cze nia in fra struk tu ry tech -
nicz nej, a tak że zja wisk po go do wych – w szcze -
gól no ści burz, hu ra ga nów, po wo dzi, upa łów,
sil nych mro zów czy dzia łań osób zwie dza ją cych
lub pra cow ni ków mu zeum. Do dzia łań przy go -
to waw czych na le ży tak że za li czyć: okre śle nie
stref za gro żeń, wy zna cze nie dróg ewa ku acji
zbio rów, okre śle nie ilo ści i ro dza ju środ ków
tech nicz nych nie zbęd nych do prze pro wa dze nia
ewa ku acji zbio rów oraz za pew nie nie tych środ -
ków. Waż ne jest opra co wa nie pro ce dur pa ko wa -
nia i prze miesz cze nia zbio rów oraz wska za nie
miej sca, w któ rym bę dą prze cho wy wa ne do cza -
su usta nia za gro że nia (uwzględ nia jąc bez pie -
czeń stwo te go miej sca). Za wcza su na le ży
wy zna czyć oso by do ewa ku acji zbio rów, ze
wska za niem za kre su ich dzia ła nia i od po wie -
dzial no ści, okre ślić pro ce du rę po wia da mia nia
dy rek to ra, pra cow ni ków mu zeum oraz oso by
wyznaczonej do ewa ku acji zbio rów o po wsta niu

za gro że nia. Nie moż na za po mnieć o okre śle niu
form współ pra cy w za kre sie ewa ku acji zbio rów
z ze wnętrz ny mi służ ba mi i in sty tu cja mi.

War to też pa mię tać o tym, że Ko deks pra cy
na kła da na pra co daw cę obo wią zek wy zna cze nia
i prze szko le nia osób do dzia łań w za kre sie zwal -
cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków [7]
i roz wa żyć moż li wość ich do dat ko we go prze -
szko le nia z za kre su ewa ku acji i za bez pie cze nia
zbio rów.

W prak ty ce
Ana li zu jąc po wyż sze prze pi sy, moż na wnio -

sko wać, że oso by sto su ją ce się do nich po win ny
być przy go to wa ne do sy tu acji kry zy so wych we
wła ści wy spo sób. Jed nak za zwy czaj ży cie pi sze
za ska ku ją ce sce na riu sze, a wszyst kich sy tu acji
kry zy so wych prze wi dzieć się nie da. Trze ba
więc wy ka zać się ela stycz no ścią, zdol no ścią
ada pto wa nia pla nów do za ist nia łej sy tu acji
i mieć zdol ność im pro wi za cji w dzia ła niu. Kry -
zy sy za zwy czaj omi ja ją or ga ni za cje do brze
do nich przy go to wa ne, a je śli już się zda -
rzą – prze bie ga ją ła god nie. 

Nie spo dzie wa ne i wy ma ga ją ce im pro wi za cji
sy tu acje kry zy so we prze wi dział mi ni ster kul tu -
ry, za wie ra jąc w swo im roz po rzą dze niu [4] za -
pis: „W ra zie za ist nie nia kon flik tu zbroj ne go lub
sy tu acji kry zy so wej, gdy pla no wa ne pra ce zwią -
za ne z ochro ną za byt ków nie zo sta ły w ca ło ści
wy ko na ne, kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej
po sia da ją cej za byt ki za bez pie cza je w spo sób
do raź ny przed znisz cze niem, uszko dze niem lub
za gi nię ciem”.

Do świad cze nie wska zu je, że sy tu acje kry zy -
so we zda rza ją się naj czę ściej w week en dy, w dni
wol ne od pra cy i w świę ta, w go dzi nach po po -
łu dnio wych lub noc nych, gdy w obiek tach nie
ma już pra cow ni ków lub gdy jest ich mi ni mal -
na licz ba. Czę sto zda rza się, że wy dłu żo ny zo -
sta je czas wy kry cia (za uwa że nia) za gro że nia
i czas alar mo wa nia (z wi ny czło wie ka lub sys -
te mu), a ilość sił jest od wrot nie pro por cjo nal -
na do licz by osób i zbio rów nie zbęd nych
do ewa ku owa nia.

I o ile ewa ku acja lu dzi w obiek cie speł nia ją -
cym wa run ki mo że prze biec szyb ko i spraw nie,
o ty le ewa ku acja zbio rów (za byt ków) mo że oka -
zać się pro ble mem bar dziej skom pli ko wa nym
z po wo du bra ku rąk do pra cy. W sy tu acji ko -
niecz no ści ewa ku acji zbio rów mo że się też oka -
zać, że choć w pla nie ochro ny za byt ków oraz
w in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go ma my
wy mie nio ne oso by wy zna czo ne do ewa ku acji
zbio rów ru cho mych, to w prak ty ce trud no okre -
ślić miej sce ich prze by wa nia. 

Ko lej nym pro ble mem by wa do tar cie do za -
gro żo nych ru cho mo ści, np. z po wo du dy mu,
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wy so kiej tem pe ra tu ry, bra ku doj ścia (za wa le nie
kon struk cji, za blo ko wa ne drzwi, za la ne ko ry ta -
rze) lub ry zy ka utra ty ży cia i zdro wia osób wy -
zna czo nych do ewa ku acji zbio rów (uszko-
dzo na kon struk cja, stro py prze cią żo ne w wy ni -
ku na ma ka nia, tok sycz ne pro duk ty spa la nia).

Naj czę ściej oka zu je się, że wy ko rzy sta nie
uprzed nio przy go to wa nych do ewa ku acji za byt -
ków skrzyń w chwi li pró by oka zu je się nie mo-
ż li we np. z po wo du trud no ści w do tar ciu
do miej sca ich ma ga zy no wa nia czy bra ku cza su
na pa ko wa nie. Naj czę ściej z za gro żo nych po -
miesz czeń ru cho mo ści bę dą wy no szo ne po je -
dyn czo przez wy zna czo ne oso by lub
ra tow ni ków, a na stęp nie – w bez piecz nym miej -
scu – ka ta lo go wa ne i ewen tu al nie pa ko wa ne
do skrzyń. Za byt ki po win ny zo stać od po wied -
nio za bez pie czo ne i ewen tu al nie pod da ne wstęp -
nym dzia ła niom kon ser wa tor skim w przy pad ku
na ra że nia na czyn ni ki szko dli we.

Na le ży tak że zwró cić uwa gę na spo sób prze -
no sze nia za byt ków – wy ko rzy stać do te go ba -
weł nia ne lub la tek so we rę ka wi ce, ochra niać
za by tek przed nie ko rzyst nym wpły wem oto cze -
nia, np. po przez osło nię cie, za pa ko wa nie, 
za mknię cie lub nie prze miesz cza nie przez oświe -
tlo ne lub za wil go co ne oraz za ku rzo ne ob sza ry.
Za byt ki na le ży chwy tać i prze no sić w dwóch rę -
kach, a obiek ty szcze gól nie wraż li we na do -
tknię cie i fi zycz ne znisz cze nie ewa ku ować wraz
z opa ko wa nia mi (skrzyn ka mi, pu deł ka mi),
w któ rych są za bez pie czo ne.

Bar dzo nie bez piecz ne oka zać się mo że wy -
ko rzy sta nie do ewa ku acji za byt ków przy pad-
ko wych opa ko wań, np. po sub stan cjach che -
micz nych, wa rzy wach lub owo cach. Po dob nie
pa ko wa nie ad hoc do jed ne go pu deł ka czy po -
jem ni ka za byt ków o ma łej i du żej wa dze, co mo -
że do pro wa dzić do ich znisz cze nia. 

Po ja wia ją się pro ble my w przy pad ku ewa ku -
acji za byt ków wy ma ga ją cych okre ślo nych wa -
run ków kli ma tycz nych – nie za wsze mo gą

zo stać za pew nio ne w tym cza so wych ma ga zy -
nach.

Wie le pro ble mów przy ewa ku acji przy spa -
rza ją za byt ki du że i cięż kie – szcze gól nie w pio -
nie, przy bra ku dźwi gów dla ekip ra tow ni czych.
Ko niecz ne wy da je się wy ko rzy sta nie od po wied -
nich wóz ków do ewa ku acji w po zio mie oraz
spe cja li stycz nych urzą dzeń do ewa ku acji w pio -
nie (po klat kach scho do wych). Nie ste ty – w rze -
czy wi sto ści mo że się oka zać, że wy mia ry oraz
no śność prze wi dzia nych do ewa ku acji ko ry ta -
rzy, kla tek scho do wych i drzwi jest zbyt ma ła
w sto sun ku do ga ba ry tów za byt ków. Być mo że
ko niecz ne bę dą pra ce wy bu rze nio we, do któ rych
tak że po win ni śmy się wcze śniej przy go to wać.

Ana li zu jąc wy mo gi w za kre sie ewa ku acji
osób, war to się za sta no wić nad wy zna cze niem
na po szcze gól nych kon dy gna cjach obiek tów za -
byt ko wych po je dyn czych po miesz czeń lub ze -
spo łów po miesz czeń wy dzie lo nych po ża ro wo,
chro nio nych, mo ni to ro wa nych, o od po wied nich
wa run kach kli ma tycz nych, do któ rych w ra zie
za gro że nia moż na by ewa ku ować ru cho me za -
byt ki. Zmniej sze nie od le gło ści prze miesz cza nia
za byt ków, rów nież w pio nie, po zwo li ło by
na bar dziej efek tyw ną, krót szą i bez piecz niej szą
dla za byt ków ewa ku ację. 

Bar dzo waż ne jest od po wied nie za bez pie cze -
nie miej sca tym cza so we go skła do wa nia za byt -
ków i je go ochro na przed do stę pem osób
po stron nych. Ana li za ry zy ka, uprzed nie przy go -
to wa nie miej sca, po uf ność in for ma cji na te mat
je go usy tu owa nia i spo so bu za bez pie cze nia oraz
sta łe mo ni to ro wa nie zbio rów w cza sie ewa ku -
acji to nie zbęd ne ele men ty wła ści we go za bez -
pie cze nia za byt ków. 

W sy tu acji kry zy so wej mu si my li czyć się
z bra kiem prą du, pro ble ma mi z łącz no ścią prze -
wo do wą i bez prze wo do wą. Dla te go na le ży prze -
wi dzieć za si la nie awa ryj ne oraz awa ryj ną
łącz ność, opar tą na przy kład na wła snych ra dio -
te le fo nach – gru be mu ry, sta lo we ele men ty kon -

struk cji oraz du że od le gło ści mo gą jed nak wpły -
nąć na znacz ne ogra ni cze nie ja ko ści i sku tecz -
no ści łącz no ści. Pro za icz nym pro ble mem
wy da je się tak że brak pa li wa do agre ga tu prą do -
twór cze go w sy tu acji, gdy jest on ko niecz ny
do za si le nia mło ta uda ro we go lub nie na ła do wa -
ne aku mu la to ry w ra dio te le fo nach i la tar kach. 

***
Bar dzo istot nym ele men tem pla no wa nia

i przy go to wa nia ewa ku acji osób i zbio rów jest
okre so we or ga ni zo wa nie prak tycz ne go spraw -
dzia nu wa run ków i or ga ni za cji ewa ku acji osób
i zbio rów, szcze gól nie z udzia łem służb ra tow -
ni czych i in nych osób prze wi dzia nych do te go
za da nia. 

Pla ny re ago wa nia kry zy so we go po win ny od -
no sić się do kon kret nych obiek tów, wy se lek cjo -
no wa nych na pod sta wie ana li zy ry zy ka sy tu acji
kry zy so wych. Waż na jest po pra wa świa do mo ści
kul tu ro wej i spo łecz nej, an ga żo wa nie się lud no -
ści w dzia ła nia ra tow ni cze lo kal nych or ga ni za -
cji, jak ochot ni cze stra że po żar ne, dru ży ny
har cer skie. Jed nak naj istot niej szym ele men tem
w pla no wa niu jest świa do mość za gro żeń oraz
od po wied nie przy go to wa nie wła ści cie li, za rząd -
ców i użyt kow ni ków oraz ich pra cow ni ków.

Pod sta wą sku tecz nej ochro ny za gro żo ne go
dzie dzic twa kul tu ro we go jest od po wied nie pla -
no wa nie i przy go to wa nie, szcze gól nie w za kre -
sie bez pie czeń stwa po ża ro we go. Speł nie nie
wszyst kich wy ma gań praw nych nie do pu ści
do po wsta nia za gro że nia lub je ogra ni czy,
a w efek cie po zwo li unik nąć ewa ku acji. 

st. bryg. Krzysz tof T. Ko cio łek 
jest p.o. ko men dan tem Szko ły 

Aspi ran tów PSP w Kra ko wie

  Przy pi sy
[1] Usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po -
ża ro wej (t.j. DzU z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.). 
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z 12 kwiet -
nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (tj. DzU
z 2015 r. poz. 1422).
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra kul tu ry z dnia 25 sierp -
nia 2004 r. w spra wie or ga ni za cji i spo so bu ochro ny za -
byt ków na wy pa dek kon flik tu zbroj ne go i sy tu acji
kry zy so wych (DzU z 2014 r. nr 212, poz. 2153).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go z dnia 2 wrze śnia 2014 r. w spra wie za bez pie -
cza nia zbio rów mu zeum przed po ża rem, kra dzie żą
i in nym nie bez pie czeń stwem gro żą cym ich znisz cze niem
lub utra tą (DzU z 2014 r. poz. 1240).
[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow -
la nych i te re nów (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719).
[7] Art. 2091 usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks
pra cy (tj. DzU z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
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ro ble ma ty kę tę re gu lu je sze reg ak tów
praw nych, łącz nie z ty mi, któ re obo wią -
zu ją w ra zie kon flik tu zbroj ne go i sy tu -

acji kry zy so wych. Wła ści we wy da je się jed nak
skon cen tro wa nie na naj bar dziej praw do po dob -
nych i mak sy mal nie nisz czy ciel skich dla dzieł
sztu ki ży wio łach, ja ki mi są wo da i ogień. 

Pod sta wo wym ak tem praw nym re gu lu ją -
cym za sa dy funk cjo no wa nia mu ze ów w Pol -
sce jest usta wa z dnia 21 li sto pa da 1996 r.
o mu ze ach (Dz U z 2017 r. poz. 972, z późn.
zm.). Za wie ra ona naj waż niej sze za da nia mu -
ze ów, uję te wprost w za pi sach mu ze al nych sta -
tu tów. Wpro wa dza tak że po ję cie mu ze alium,
de fi niu jąc je ja ko rzecz ru cho mą i nie ru cho -
mość sta no wią cą wła sność mu zeum i wpi sa ną
do in wen ta rza mu zeum. Mu ze alia sta no wią
do bro na ro do we.

Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go z dnia 2 wrze -
śnia 2014 r. w spra wie za bez pie cza nia zbio rów
mu zeum przed po ża rem, kra dzie żą i in nym nie -
bez pie czeń stwem gro żą cym ich znisz cze niem
lub utra tą (Dz U z 2014 r. poz. 1240) mu zea po -
win ny opra co wać „In struk cję przy go to wa nia
zbio rów do ewa ku acji”, któ ra szcze gó ło wo
okre śla po ten cjal ne za gro że nia mo gą ce do pro -
wa dzić do uszko dze nia, znisz cze nia lub utra ty
zbio rów. Wy zna cza ona tak że stre fy za gro że -
nia i dro gi ewa ku acji zbio rów. Wska zu je środ -
ki tech nicz ne, okre śla pro ce du ry pa ko wa nia
i prze miesz cze nia zbio rów oraz oso by od po -
wie dzial ne za prze pro wa dze nie ewa ku acji
(z uwzględ nie niem wska za nia miej sca tym cza -
so we go prze cho wy wa nia zbio rów i okre śle nia
form współ pra cy z ze wnętrz ny mi służ ba mi i in -
sty tu cja mi). In struk cja dla da ne go mu zeum czy
sze rzej – dla in sty tu cji kul tu ry (nie zro zu mia łe
wy da je się bo wiem, dla cze go obo wią zek za -
bez pie cza nia zbio rów miał by cią żyć tyl ko
na dy rek to rach mu ze ów, a nie do ty czyć po zo -
sta łych in sty tu cji kul tu ry, któ re prze cież rów -

nież gro ma dzą i eks po nu ją dzie ła sztu ki, tak że
po cho dzą ce z ko lek cji na ro do wych) po win -
na iden ty fi ko wać za gro że nia do ty czą ce tej kon -
kret nej in sty tu cji. Na tej pod sta wie na le ży
okre ślić stre fy wy stą pie nia po szcze gól nych za -
gro żeń. Ko lej nym kro kiem bę dzie zde fi nio wa -
nie pod sta wo wych za dań i obo wiąz ków dla
pra cow ni ków in sty tu cji zwią za nych z za bez -
pie cze niem i ewa ku acją zbio rów, tak by za po -
biec ewen tu al nym stra tom lub cho ciaż je
zmi ni ma li zo wać. 

Przy okre śla niu po ten cjal nych za gro żeń mo -
gą cych do pro wa dzić do uszko dze nia, znisz cze -
nia lub utra ty zbio rów na le ży zwró cić uwa gę
na dwa pod sta wo we aspek ty, mia no wi cie kon -
se kwen cje zwią za ne z uszko dze niem, znisz cze -
niem czy utra tą zbio rów oraz dy na mi kę wy -
stą pie nia da ne go za gro że nia.

Sy gna li za cja wy kry wa nia 
po ̋a ru
Za gro że nie po ża rem jest bez dy sku syj ne,

a in sta lo wa nie sys te mów sy gna li za cji po ża ru
sta ło się już stan dar dem. Ale czy pa mię ta my
o tym, jak waż ną ro lę w zmi ni ma li zo wa niu
ewen tu al nych strat od gry wa czas, czy li wy kry -
cie po ża ru w jak naj wcze śniej szej fa zie? Wy kry -
cie po ża ru we wstęp nej fa zie ogra ni cza
do mi ni mum je go skut ki.

Na ryn ku do stęp ne są no wo cze sne sys te my
wy kry wa nia po ża ru, szcze gól nie przy dat ne
do za sto so wa nia w obiek tach za byt ko wych
i mu ze al nych:
� sys te my bar dzo wcze snej de tek cji:

– sys te my li nio wej czuj ki cie pła, np. LIST®,
– sys te my za sy sa ją ce, np. Air SCREEN

ASD 535 fir my Schrack Se co net czy sys tem
VESDA,

– czuj ki ga zo we, np. ty pu GSME Adi cos;
� de dy ko wa ne sys te my sy gna li za cji po ża ru:

– roz wią za nia bez prze wo do we i hy bry do we,
np. Octo pus fir my Ar gus Se cu ri ty,

– sys te my z za sto so wa niem no wo cze snych
de tek to rów wie lo sen so ro wych,

– sys te my li nio wych czu jek dy mu.
Za kła da my, że wy buchł po żar. Ogień

przy tym to jed no, ale trze ba uwzględ nić fakt, że
cze go nie znisz czą pło mie nie, mo że znisz czyć
wo da w trak cie ak cji ga śni czej. Mi mo znacz -
nych na kła dów na mo der ni za cję tyl ko w nie wie -
lu in sty tu cjach kul tu ry in sta lu je się sys te my
ga sze nia mgłą wod ną al bo ga zem. Na wet w no -
wych czy też mo der ni zo wa nych bu dyn kach mu -
ze al nych nie da się też wy eli mi no wać za gro -
że nia za la nia (po ten cjal ne uster ki in sta la cji wod -
no -ka na li za cyj nej oraz cen tral ne go ogrze wa nia).

Mo ni to ro wa nie wy cie ków
Za zwy czaj ma ga zy ny dzieł są usy tu owa ne

w piw ni cach i na wet je śli nie prze cho dzą przez
nie bez po śred nio wymienione in sta la cje, to
prze cież na wyż szych kon dy gna cjach znaj du ją
się po miesz cze nia biu ro we, ła zien ki czy anek -
sy ku chen ne. W ra zie awa rii in sta la cji wod no-
-ka na li za cyj nej w po miesz cze niu zlo ka li zo wa -
nym nad ma ga zy nem dzieł mo że dojść do kil -
ku go dzin ne go za le wa nia znaj du ją cych się
w nim dzieł sztu ki (a gdy by awa ria wy stą pi ła
w week end czy świę ta, to na wet kil ka dzie siąt
go dzin). Ma jąc świa do mość, że ma ga zy ny dzieł
to po miesz cze nia o ogra ni czo nym do stę pie
osób, war to za dać so bie py ta nie, jak czę sto i czy
re gu lar nie oso by upraw nio ne wcho dzą do ma -
ga zy nów. Od te go za le ży, kie dy po ten cjal ne za -
la nie zo sta nie za uwa żo ne. Du że stra ty mo że
spo wo do wać prze cież na wet nie groź ny wy ciek.

Ist nie je wy móg, by w miej scach prze cho wy -
wa nia i eks po no wa nia zbio rów pa no wa ła sta ła
tem pe ra tu ra i wil got ność. Obok cen tral ne go
ogrze wa nia mu si tam zo stać za in sta lo wa na wen -
ty la cja i kli ma ty za cja, z czym wią że się do dat -
ko we za gro że nie za la niem. 

Dla te go tak waż ne jest mo ni to ro wa nie wy -
cie ków, szcze gól nie w ra mach sys te mów au to -
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ma ty ki bu dyn ków. Nie ste ty w Pol sce przy two -
rze niu sys te mów bez pie czeń stwa w in sty tu cjach
kul tu ry do te go za gro że nia nikt nie wy da je się
przy wią zy wać więk szej wa gi. W ra mach mo der -
ni za cji czy bu do wy mu zeum prze zna cza się
ogrom ne środ ki na in sta la cję ca łej gru py elek -
tro nicz nych sys te mów za bez pie czeń, a w ogó le
nie my śli się o sys te mie wy kry wa nia wy cie ków,
któ ry jest sys te mem naj tań szym.

Co za tem w in sty tu cji mu ze al nej jest bar dziej
praw do po dob ne: wy ciek spo wo do wa ny awa rią
in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej, cen tral ne go
ogrze wa nia, kli ma ty za cji, prze cie ka ją cym, ze -
rwa nym da chem, czy też kra dzież, na pad lub
wła ma nie?

Naj bar dziej na ra żo ne na po ten cjal ne za gro -
że nia są te miej sca, gdzie na gro ma dze nie zbio -
rów jest naj więk sze, czy li ma ga zy ny zbio rów
i po miesz cze nia eks po zy cyj ne (szcze gól nie gdy
eks po zy cje są otwar te dla zwie dza ją cych). I tak
w przy pad ku awa rii in sta la cji elek trycz nej bę dzie
to ogra ni cze nie moż li wo ści dzia ła nia elek tro -
nicz nych sys te mów za bez pie czeń, co zwięk sza
przede wszyst kim po ten cjal ne za gro że nie kra -
dzie ży, na pa du i wła ma nia. W przy pad ku awa rii
in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej, cen tral ne go
ogrze wa nia, wen ty la cji, kli ma ty za cji po ten cjal -
nym za gro że niem bę dzie za la nie po miesz czeń
słu żą cych do prze cho wy wa nia i eks po no wa nia
dzieł sztu ki, w któ rych znaj du ją się ele men ty
tych in sta la cji. Szcze gól nie na ra żo ne są ma ga zy -
ny dzieł zlo ka li zo wa ne w piw ni cach bu dyn ków,
w któ rych brak sys te mów wy kry wa nia wy cie -
ków, ist nie je tak że za gro że nie po gor sze nia się
wa run ków kli ma tycz nych prze cho wy wa nia
i eks po no wa nia dzieł. 

In ne za gro ̋e nia 
W przy pad ku wy stą pie nia groź nych zja wisk

po go do wych, ta kich jak bu rze czy hu ra ga ny, po -
ten cjal nym za gro że niem bę dą uszko dze nia bu -
dyn ków, awa rie in sta la cji elek trycz nej oraz
awa rie elek tro nicz nych sys te mów za bez pie czeń.
Z ko lei upa ły czy sil ne mro zy mo gą spo wo do -
wać po gor sze nie się wa run ków kli ma tycz nych
prze cho wy wa nia i eks po no wa nia dzieł. Nie
moż na też za po mi nać o za gro że niach zwią za -
nych z dzia ła niem osób zwie dza ją cych lub pra -
cow ni ków mu zeum (ry zy ko kra dzie ży, na pa du,
wła ma nia, po ża ru, za kłó ce nia po rząd ku pu blicz -
ne go, ak tów wan da li zmu, znisz cze nia mie nia,
pod ło że nia ła dun ku wy bu cho we go i in nych ak -
tów ter ro ru). Naj bar dziej na ra żo ne są wów czas
po miesz cze nia eks po zy cyj ne (zwłasz cza gdy
eks po zy cje są otwar te dla zwie dza ją cych), po -
miesz cze nia ogól no do stęp ne (ho le, szat nie, to a -
le ty), w dal szej ko lej no ści ma ga zy ny dzieł.

Nie każ de zda rze nie ozna cza jed nak ko niecz -

ność bez względ nej ewa ku acji zbio rów z miej sca
ich prze cho wy wa nia czy eks po no wa nia. Dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu za bez pie cze nie zbio rów w sy -
tu acji za gro że nia po win ny być ade kwat ne
do je go ska li, dy na mi ki, re al nych środ ków tech -
nicz nych oraz za so bów ludz kich. Nie ma po trze -
by ewa ku owa nia zbio rów w przy pad ku awa rii
in sta la cji elek trycz nej i ogra ni cze nia moż li wo ści
dzia ła nia elek tro nicz nych sys te mów za bez pie -
czeń, a więc po ten cjal ne go za gro że nia wy stą pie -
nia kra dzie ży, na pa du i wła ma nia. To po le
dzia ła nia dla pra cow ni ków ochro ny, któ rzy po -
win ni wzmóc czuj ność przy wy ko ny wa niu za -
dań okre ślo nych w pla nie ochro ny da ne go
obiek tu, a tak że pra cow ni ków mu zeum od po wie -
dzial nych za po miesz cze nia, w któ rych prze cho -
wy wa ne i eks po no wa ne są dzie ła sztu ki. Tak że
w ra zie wy stą pie nia za gro żeń mo gą cych skut ko -
wać po gor sze niem się wa run ków kli ma tycz nych
(awa ria kli ma ty za cji, wen ty la cji, in sta la cji c.o.)
nie ma po trze by na tych mia sto wej ewa ku acji
dzieł. Na le ży na bie żą co mo ni to ro wać wa run ki
kli ma tycz ne w po miesz cze niach, ewen tu al nie
wy po sa żyć ma ga zy ny dzieł i sa le eks po zy cyj ne
w prze no śne urzą dze nia kli ma ty za cyj ne, a do pie -

ro w przy pad ku dra stycz ne go po gor sze nia się
wa run ków kli ma tycz nych ewa ku ować zbio ry
do in nych po miesz czeń czy bu dyn ków. W przy -
pad ku dy na micz nych za gro żeń, ja ki mi są np. za -
la nia, na le ży rów nież pod jąć dzia ła nia ade kwat ne
do ich wiel ko ści. Przy nie wiel kim wy cie ku (o ile
oczy wi ście zo sta nie on od po wied nio szyb ko za -
uwa żo ny) wy star czy prze sta wić bez po śred nio
za gro żo ne dzie ła do in nej czę ści na wet te go sa -
me go po miesz cze nia i usu nąć przy czy nę awa rii.

Pa mię taj my jed nak, że w „In struk cji przy go -
to wa nia zbio rów do ewa ku acji” mu szą zo stać
okre ślo ne tak że te sy tu acje, w któ rych nie ma
po trze by ewa ku acji zbio rów. Po win na ona bo -
wiem wska zy wać spo so by ich za bez pie cze nia
w ob li czu róż nych za gro żeń i o róż nej ska li. 

Edy ta Plich ta jest głów nym in wen ta ry za -
to rem, spe cja li stà ds. za bez pie czeƒ oraz

bez pie czeƒ stwa pu blicz ne go i obron no Êci
w Mu zeum Sztu ki w Ło dzi

Wy kaz ak tów praw nych re gu lu jà cych te ma ty k´
ochro ny za byt ków do st´p ny u au tor ki.
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aj więk szym pro du cen tem i eks por te rem fa jer wer ków są Chi ny.
Tam też, we dług jed ne go z prze ka zów, za czę ła się ich hi sto -
ria – od przy pad ko we go od kry cia chiń skie go ku cha rza, któ ry

wsy pał sa le trę po ta so wą do ognia, uzy sku jąc w ten spo sób efek tow ny pło -
mień. To in cy den tal ne wy da rze nie mia ło miej sce oko ło 2000 lat te mu.
Nie co póź niej chiń ski mnich z dy na stii Song (960-1279) od krył tak po pu -
lar ne w na szych cza sach wy bu cha ją ce pe tar dy. Wte dy wy glą dem w żad -
nym stop niu nie przy po mi na ły tych współ cze snych – proch strzel ni czy
za mknię ty był w bam bu so wych pę dach. Słu ży ły one głów nie do wy pę -
dza nia złych du chów pod czas świę to wa nia No we go Ro ku, a naj waż niej -
szym ich atry bu tem nie by ła ja sność czy ko lor, ale jak naj gło śniej szy
wy buch. 

Ko lej nym ka mie niem mi lo wym w hi sto rii pi ro tech ni ki by ło od kry cie
w Chi nach pro chu czar ne go, któ ry aż do po ło wy XIX w. po zo stał je dy ną
zna ną mie sza ni ną pi ro tech nicz ną. Praw do po dob nie i to od kry cie mia ło zna -
mio na zu peł nej przy pad ko wo ści. Po la tach róż nych mo dy fi ka cji za rów no
mie szan ki pro chu, jak i po jem ni ka, w któ rym się znaj do wał, wy na le zio no
pe tar dę hu ko wą, a na stęp nie bom by o cha rak te rze mi li tar nym, któ rych ce -
lem by ło od stra sze nie wro ga. Uko ro no wa niem wszyst kich prac by ło opra -
co wa nie pierw sze go dzia ła wo jen ne go. Na szczę ście rów no cze śnie
wy ko rzy sty wa no i roz wi ja no znacz nie bar dziej po ko jo we za sto so wa nie
czar ne go pro chu, np. po ka zy sztucz nych ogni, któ re po raz pierw szy zor ga -
ni zo wa no w XII w. na chiń skim dwo rze ce sar skim. 

Po czàt ki i roz wój pi ro tech ni ki w Pol sce
Po raz pierw szy o fa jer wer kach na zie miach pol skich wspo mniał Łu kasz

Gór nic ki w „Dzie jach w Ko ro nie Pol skiej”,  za pi sując, że kie dy w 1566 r.
uro dził się Zyg munt III Wa za, „po gó rach nad Wil nem strzel by roz ma ite,
rac pusz cza nia, in sze pusz kar skich przy praw ognie by ły za pa la ne”. Po ka zy
sztucz nych ogni uświet nia ły wie le uro czy sto ści i za baw, a po pu lar ne by ły
głów nie wśród szlach ty. Naj czę ściej jed nak wy ko rzy sty wa no je do uczcze -
nia elek cji, rocz nic wiel kich bi tew lub ce le bro wa nia zwy cięstw. W 1918 r.
trzy mi nu to wym po ka zem fa jer wer ków świę to wa no ogło sze nie od zy ska nia
nie pod le gło ści.

W okre sie PRL do stęp do fa jer wer ków czy ra czej ich pro stych od po -
wied ni ków, czy li rac lub pe tard, był dla zwy kłe go śmier tel ni ka cał ko wi cie
ogra ni czo ny, po dob nie jak w przy pad ku in nych to wa rów luk su so wych.
Na pod sta wie usta wy z 31 stycz nia 1961 r. o bro ni, amu ni cji i ma te ria łach
wy bu cho wych pe tar dy w związ ku ze swo imi nie bez piecz ny mi wła ści wo -
ścia mi trak to wa ne by ły ja ko ma te riał wy bu cho wy. Na by wa nie, prze cho wy -
wa nie i uży wa nie ta kich wy ro bów by ło za bro nio ne lub wy ma ga ło
po zwo le nia od wo je wódz kiej ko men dy Mi li cji Oby wa tel skiej, ale tyl ko wte -
dy, gdy za szły wy jąt ko we oko licz no ści za słu gu ją ce na spe cjal ne trak to wa -
nie, jak np. uro czy sto ści z oka zji świąt ra dziec kich. Do pie ro dłu go po
zmia nach ustro jo wych ma te ria ły pi ro tech nicz ne – na mo cy usta wy 
z 22 czerw ca 2001 r. o wy ko ny wa niu dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie

wy twa rza nia i ob ro tu ma te ria ła mi wy bu cho wy mi, bro nią, amu ni cją oraz
wy ro ba mi i tech no lo gią o prze zna cze niu woj sko wym lub po li cyj -
nym – po raz pierw szy sta ły się pro duk tem do stęp nym do użyt ku cy wil ne -
go, choć ze wzglę dów bez pie czeń stwa kon ce sjo no wa nym. War to za zna czyć,
że w przy pad ku wy ro bów kla sy 1,4G i 1,4S (o ma łej za war to ści mie szan ki
pi ro tech nicz nej) we dług kla sy fi ka cji prze wo zo wej ADR do pusz czo no na -
wet do ich ob ro tu bez kon ce sji. 

Od tej po ry fa jer wer ki za go ści ły w Pol sce na do bre i wy ko rzy sty wa ne
są m.in. do uczcze nia No we go Ro ku, im prez oko licz no ścio wych, we sel,
a tak że w or ga ni zo wa nych kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sach pi -
ro tech nicz nych. W 2015 r. na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie miał
miej sce Mię dzy na ro do wy Po kaz Pi ro tech nicz ny, w któ rym wzię li udział
lau re aci naj bar dziej pre sti żo wych kon kur sów pi ro tech nicz nych na ca łym
świe cie – z Chor wa cji, Fin lan dii i Au strii. Wy strze lo no wów czas 6 tys. fa -
jer wer ków. W pol skich re aliach był to ab so lut ny re kord.

W Êwie tle prze pi sów
Wraz z pręż nym roz wo jem ryn ku sprze da ży fa jer wer ków po wsta ła usta -

wa z 21 czerw ca 2002 r. o ma te ria łach wy bu cho wych prze zna czo nych
do użyt ku cy wil ne go. Zgod nie z nią fa jer wer ki, pe tar dy i ze sta wy pi ro tech -
nicz ne sta ły się wy ro ba mi pi ro tech nicz ny mi, któ re zde fi nio wa no ja ko wy -
ro by za wie ra ją ce ma te riał lub mie sza ni nę ma te ria łów pi ro tech nicz nych
prze wi dzia nych do wy twa rza nia cie pła, świa tła, dźwię ku, ga zu, dy mu lub
kom bi na cji tych efek tów w wy ni ku sa mo pod trzy mu ją cej, eg zo ter micz nej
re ak cji che micz nej. Jak sa mo ob ja śnie nie wska zu je, fa jer wer ki to ma te riał
wy bu cho wy i w rę kach nie wła ści wej oso by mo że, mi mo naj szczer szych
chę ci, stać się gra na tem z wy cią gnię tą za wlecz ką. 

Prze pi sy usta wy oraz roz po rzą dze nia mi ni stra roz wo ju z 3 czerw ca
2016 r. w spra wie wy ma gań bez pie czeń stwa dla wy ro bów pi ro tech nicz nych
pre cy zyj nie okre śla ją wy ma ga nia oraz dro gę, ja ką mu szą prze być fa jer wer -
ki, za nim tra fią do rąk kon su men tów. Uko ro no wa niem tej ad mi ni stra cyj no -
-ba daw czej wę drów ki jest umiesz czo ny na opa ko wa niu sym bol CE
(Con for mité Eu ropéen ne), któ ry ma gwa ran to wać, że wy rób jest bez piecz -
ny, oczy wi ście je że li jest użyt ko wa ny zgod nie z in struk cją do łą czo ną do pro -
duk tu lub umiesz czo ną bez po śred nio na nim. Zgod nie z ty mi re gu la cja mi
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Czas syl we stro wej za ba wy nie od łącz -
nie wią że się z wi do wi sko wy mi po ka -
za mi pi ro tech nicz ny mi. Co zro bić,
że by by ły bez piecz ne?
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fa jer wer ki mu szą prze cho dzić ba da nia, któ re ze wzglę du na ich za sto so wa -
nie obej mu ją te sty i pró by po twier dza ją ce m.in.:
� ich zgod ność z pro jek tem wy twór cy,
� sta bil ność fi zycz ną i che micz ną wy ro bu pi ro tech nicz ne go we wszyst -
kich nor mal nych, prze wi dy wal nych wa run kach śro do wi sko wych,
� moż li wość bez piecz ne go uży wa nia, prze cho wy wa nia oraz trans por tu
wy ro bu pi ro tech nicz ne go,
� od por ność na dzia ła nie wo dy, 
� od por ność na dzia ła nie ni skich i wy so kich tem pe ra tur, 
� za bez pie cze nia ma ją ce na ce lu za po bie ga nie przed wcze sne mu lub nie -
za mie rzo ne mu za pło no wi lub wy bu cho wi,
� od por ność wy ro bu pi ro tech nicz ne go i je go opa ko wa nia oraz in nych
czę ści skła do wych na uszko dze nie.

Kwe stie bez pie czeń stwa po miesz czeń prze zna czo nych do dys try bu cji
wy ro bów pi ro tech nicz nych uję to w roz po rzą dze niu mi ni stra go spo dar ki,
pra cy i po li ty ki spo łecz nej z 9 lip ca 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy przy pro duk cji, trans por cie we wnątrz za kła do wym oraz ob ro -
cie ma te ria łów wy bu cho wych, w tym wy ro bów pi ro tech nicz nych. Zgod nie
z nim po miesz cze nia, w któ rych pro wa dzo ny jest ob rót wy ro ba mi pi ro tech -
nicz ny mi, dzie li się pod kil ko ma wzglę da mi, co przed sta wio ne zo sta ło w ta -
be li na s. 30.

Usta wo daw ca do pu ścił sprze daż wy ro bów pi ro tech nicz nych w po miesz -
cze niach obiek tów prze zna czo nych na ce le han dlo we, je że li: 
� tem pe ra tu ra w tych po miesz cze niach nie prze kra cza 30°C,
� są wy po sa żo ne w co naj mniej dwie ga śni ce pia no we o minimalnej po -
jem no ści 6 l środ ka ga śni cze go oraz w koc ga śni czy,
� za bez pie cza ją prze cho wy wa ne ma te ria ły przed kra dzie żą oraz do stę -
pem nie upraw nio nych osób,
� są usy tu owa ne w obiek cie, któ ry ma spraw ną in sta la cję od gro mo wą,
elek trycz ną,
� drzwi ewa ku acyj ne otwie ra ją się na ze wnątrz po miesz cze nia w wy ni -
ku pchnię cia lub roz su wa ją się po stro nie ze wnętrz nej po miesz cze nia,
� wy mia ry we wnętrz ne po miesz czeń za pew nia ją bez piecz ne ope ro wa -
nie opa ko wa nia mi skła do wa nych wy ro bów oraz swo bod ne po ru sza nie się
osób ku pu ją cych i per so ne lu,

� pół ki, re ga ły i in ne wy po sa że nie po miesz czeń są wy ko na ne z ma te ria -
łów trud no za pal nych.

Stre fa ochro ny dla wspo mnia nych po miesz czeń skle po wych, za ple cza
i do raź nej sprze da ży, je że li nie za pew nio no wła ści we go wy dzie le nia po -
ża ro we go (stre fy po ża ro wej), obej mu je ob szar wo kół nich sze ro ko ści co
naj mniej 8 m, w któ rym za bro nio ne jest pa le nie ty to niu, pro wa dze nie prac
nie bez piecz nych po ża ro wo oraz gro ma dze nie i prze cho wy wa nie ma te ria -
łów pal nych in nych niż wy ni ka ją cych z wy po sa że nia obiek tu han dlo we -
go oraz sub stan cji i pre pa ra tów skla sy fi ko wa nych ja ko ła two pal ne,
skraj nie ła two pal ne bądź wy so ce ła two pal ne, a tak że bu tli za wie ra ją cych
sprę żo ny gaz.

Na co zwra caç uwa g´
Jak wi dać, wy ma ga nia praw ne do ty czą ce ob ro tu, prze cho wy wa nia

i użyt ko wa nia fa jer wer ków są bar dzo re stryk cyj ne i roz bu do wa ne. Dla cze -
go? Jak po da ją sta ty sty ki, 80% ofiar nie pra wi dło we go uży wa nia fa jer wer -
ków sta no wią męż czyź ni w wie ku 19-50 lat. Fak ty nie dzi wią, je śli do da my
do nich oko licz no ści, w ja kich wy pad ki te ma ją miej sce. Od pa la nie syl we -
stro wych fa jer wer ków od by wa się we dług tra dy cji po wy bi ciu pół no cy,
a tak że, nie rzad ko, po wy pi ciu znacz nej ilo ści al ko ho lu. Im pre zo wa at mo-
s fe ra, roz en tu zja zmo wa ny tłum ga piów i pa nu ją cy pół mrok nie sprzy ja ją
od po wied nie mu przy go to wa niu się do po pi sów. Szko da, bo prze strze ga jąc
za sad bez piecz ne go uży wa nia fa jer wer ków, mo że my uchro nić się od przy -
krych nie spo dzia nek, o któ rych zda je się co ro ku na gmin nie za po mi na my.
Oto naj waż niej sze za sa dy bez piecz ne go uży wa nia fa jer wer ków.

Fa jer wer ki na le ży ku po wać od spraw dzo nych sprze daw ców, któ rych
sto iska otrzy ma ły po zwo le nia na han del. Ma my wte dy pew ność, że by ły
wła ści wie prze cho wy wa ne i nie są uszko dzo ne, co mo gło by zna czą co
wpły nąć na ich użyt ko wa nie. Fa jer wer ki sprze da wa ne są tyl ko oso bom
peł no let nim, za oka za niem do wo du toż sa mo ści. Każ de opa ko wa nie po -
win no za wie rać in struk cję ob słu gi w ję zy ku pol skim, na zwę i ad res pro -
du cen ta lub im por te ra, okre śle nie ty pu (np. pe tar da, ra kie ta) i kla sy
wy ro bu, a tak że ostrze że nia. Pro dukt nie po wi nien być uszko dzo ny, a ma -
te riał pi ro tech nicz ny nie mo że wy sy py wać się z opa ko wa nia. Każ de od -
stęp stwo od tych wy ma gań po win no wzbu dzić na szą czuj ność. Ta kie
nie pra wi dło wo ści moż na zgło sić do Pań stwo wej In spek cji Han dlo wej,
któ ra pro wa dzi co rocz ne ak cje kon tro li miejsc sprze da wa nia fa jer wer ków.
Pro dukt, któ ry nie speł nia wy ma gań, moż na też zgło sić do Urzę du Ochro -
ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, aby mniej spo strze gaw czych ku pu ją cych
nie sku si ła pro mo cyj na ce na wąt pli wie wy glą da ją ce go pro duk tu. Przy pad -
ki sprze da ży wy ro bów pi ro tech nicz nych oso bom nie let nim, nie wła ści we -
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go użyt ko wa nia czy na ru sza nia prze pi sów do ty czą cych sprze da ży moż -
na rów nież zgło sić po li cji*.

No to od pa la my!
Je śli pod czas za ku pu ma te ria łów pi ro tech nicz nych nic nie wzbu dza na -

szych po dej rzeń, ozna cza to, że po ło wa dro gi do uda nej im pre zy za na mi.
Przed przy stą pie niem do od pa la nia na le ży prze czy tać in struk cję ob słu gi,
naj le piej z du żym wy prze dze niem. Za wie ra ona in for ma cję, ja ką od le głość
za cho wać od ła dun ku, co jest bar dzo istot ne z punk tu wi dze nia ob ser wa to -
rów – naj czę ściej osób z ro dzi ny, zna jo mych i dzie ci. Za wcza su na le ży prze -
my śleć, w któ rym miej scu od bę dzie się show. Usta wia nie ła dun ku
na dro dze, przy któ rej znaj du ją się drze wa i li nie ener ge tycz ne, naj czę ściej
nie koń czy się okrzy ka mi za chwy tu. Do ma to rzy prak ty ku ją rów nie groź ne
w skut kach od pa la nie fa jer wer ków na bal ko nie, w oknie lub co gor sza w po -
miesz cze niach. 

Po win ni śmy przede wszyst kim za dbać o wła sne bez pie czeń stwo, dla te -
go za ka za ne jest po chy la nie się nad ła dun kiem. O wie le bez piecz niej jest
sta nąć z bo ku i trzy mać źró dło ognia (pło ną cą za pał kę) w wy cią gnię tej rę -
ce – uchro ni to przed ewen tu al nym wy strza łem w twarz. Ma ło kto pa mię -
ta, że drew nia na pro wad ni ca (ki jek) przy le ga ją ca do ra kie ty nie słu ży
do trzy ma nia ani do trwa łe go umo co wy wa nia w zie mi, a jest tyl ko i wy -
łącz nie sta bi li za to rem lo tu, dla te go ra kie ty na le ży od pa lać z rur wsu nię tych
w pod ło że (np. tek tu ro wych) bądź przy twier dzo nych w in ny spo sób, któ ry
nie utrud ni star tu, a unie moż li wi ewen tu al ną zmia nę kie run ku lo tu. 

Je śli zaś cho dzi o tak po pu lar ne wśród mło dzie ży i znie na wi dzo ne przez
wszyst kie czwo ro no gi pe tar dy dra sko we, to za raz po ich po tar ciu na tych -
miast na le ży odło żyć je na zie mię. W żad nym wy pad ku nie rzu ca my ni mi,
po nie waż mo że my ko goś zra nić. 

Pe tar dy lon to we od pa la my po po ło że niu na zie mi, a nie w rę ku, bo mo -
że my stra cić pal ce, a na wet ca łą dłoń. Kie sze nie nie są wła ści wym miej -
scem prze cho wy wa nia fa jer wer ków. Zna ne są przy pad ki ich sa mo za pa le nia,
więc le piej dmu chać na zim ne. W wie lu przy pad kach pro du cen ci za le ca ją
sto so wa nie oku la rów ochron nych, któ re za po bie ga ją ura zom oczu. Pa mię -
taj my rów nież, że nie wol no uży wać po now nie pe tard lub fa jer wer ków, któ -
re z róż nych przy czyn się nie za pa li ły. 

Prze strze ga nie wszyst kich przy to czo nych za sad ko rzy sta nia z ma te ria -
łów pi ro tech nicz nych gwa ran tu je bez piecz ną za ba wę, bez na ra ża nia ży cia
wła sne go i in nych. Jed nak naj waż niej szą z re guł jest za kaz uży wa nia fa jer -
wer ków pod wpły wem al ko ho lu lub in nych środ ków odu rza ją cych. Ma ło
kto wie, że nie wła ści we ich uży wa nie jest wy kro cze niem i pod le ga ka rze
grzyw ny lub po zba wie nia wol no ści. Je że li za tem za kłó ca my spo kój, po rzą -
dek lub ci szę noc ną, nie ostroż nie ob cho dzi my się z ogniem lub stwa rza my
in ne za gro że nie po ża ro we, uży wa jąc ma te ria łów ła two pal nych lub wy bu -
cho wych, na ru sza my prze pi sy, za co gro zi areszt od 5 do 30 dni, grzyw -
na od 20 do 5 000 zł al bo ka ra na ga ny.

Dzia ła nia w bla sku fa jer wer ków
W 2016 r. do szło w Pol sce do dwóch du żych zda rzeń z udzia łem ma te -

ria łów pi ro tech nicz nych, któ re za słu gu ją na przed sta wie nie ze wzglę du
na swój cha rak ter. Są prze stro gą przed nie wła ści wym prze cho wy wa niem
i uży wa niem fa jer wer ków. 

29 mar ca 2016 r. na stą pił wy buch na sto isku han dlo wym na przy gra -
nicz nym tar go wi sku w Osi no wie Dol nym, co zo sta ło szcze gó ło wo przed -
sta wio ne w ar ty ku le „Ciem na stro na fa jer wer ków” na ła mach „Prze glą du
Po żar ni cze go” (maj 2016 r.). Z in for ma cji od oso by zgła sza ją cej wy ni ka -
ło, że kil ka osób od nio sło ob ra że nia z po wo du wy bu chu, jed nak dzię ki
po mo cy osób po stron nych uda ło się je ewa ku ować w miej sce bez piecz -
ne. Przy by łe na miej sce zda rze nia jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej

w bla sku i hu ku prze la tu ją cych nad gło wa mi ob ser wa to rów fa jer wer ków
po dej mo wa ły pró by uga sze nia ob ję tych po ża rem sta no wisk han dlo wych
oraz obro ny po zo sta łych, nie na ru szo nych po wy bu chu. W mia rę przy by -
wania ko lej nych sił i środ ków oraz po da wa nia ko lej nych prą dów wo dy
uda ło się ogra ni czyć i osta tecz nie uga sić po wsta ły po żar. W wy ni ku eks -
plo zji zgro ma dzo nych na sto isku han dlo wym ma te ria łów wy bu cho wych
uszko dzo ne zo sta ły bu dyn ki miesz kal ne oraz usłu go we znaj du ją ce się
w po dru giej stro nie dro gi, np. wypad ły szy by z okien, znisz czo ne zo sta -
ło wnę trze, uszko dzo na ele wa cja i po kry cie da chu. Czę ści kon struk cyj ne
pa wi lo nów han dlo wych tar go wi ska i znaj du ją ce się w nich przed mio ty
zo sta ły roz rzu co ne w pro mie niu oko ło 80 m, a w wy ni ku po ża ru oko ło
30 pa wi lo nów ule gło spa le niu. Do bi lan su znisz czeń na le ży też za li czyć
spa le nie lub uszko dze nie sze ściu sa mo cho dów oso bo wych w wy ni ku
ostrza łu ar ty le ryj skie go z fa jer wer ków. 

Do ko lej ne go zda rze nia do szło 31 grud nia 2016 r. w Ło mian kach, gdzie
w ga ra żu bu dyn ku jed no ro dzin ne go wy bu chły zgro ma dzo ne tam ma te ria ły
pi ro tech nicz ne, bę dą ce wła sno ścią fir my or ga ni zu ją cej po ka zy fa jer wer ków.
W po cząt ko wej fa zie dzia łań, w związ ku z groź bą ko lej nych eks plo zji zgro -
ma dzo nych w obiek cie ma te ria łów, przy by łe na miej sce zda rze nia jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej nie mia ły moż li wo ści po szu ki wa nia oso by po -
szko do wa nej, dla te go roz po czę to obro nę za par ko wa nych po jaz dów oraz po -
da wa nie prą dów wo dy z od le gło ści na pło ną cy i czę ścio wo za wa lo ny
bu dy nek. Po przy ga sze niu po ża ru roz po czę ły się dzia ła nia po szu ki waw cze
oraz od gru zo wy wa nie obiek tu. Od na le zio no cia ło oso by znaj du ją cej się
w chwi li wy bu chu w bu dyn ku. By ła to 22-let nia ko bie ta. Jed na oso ba (prze -
cho dzień) zo sta ła nie groź nie ran na. Bu dy nek w 3/4 uległ za wa le niu, dwa po -
jaz dy spło nę ły, a trzy zo sta ły uszko dzo ne prze la tu ją cy mi odłam ka mi gru zu.
Bu dy nek ze wzglę du na na ru sze nie kon struk cji mu siał zo stać ro ze bra ny.

***
Re gu la cje praw ne od no szą ce się do fa jer wer ków i in nych ma te ria łów

pi ro tech nicz nych nie są czyn ni kiem ha mu ją cym ich roz wój czy do stęp ność,
ale przede wszyst kim ma ją na ce lu ochro nę ży cia ich użyt kow ni ków.
Ogrom na po pu lar ność i do stęp ność nie ste ty nie idzie w pa rze ze świa do mo -
ścią ich pra wi dło we go i zgod ne go z pra wem na by wa nia, prze cho wy wa nia
i użyt ko wa nia. Po mi mo wie lu kam pa nii re kla mo wych, pro wa dzo nych głów -
nie przed Syl we strem, na dal ma my do czy nie nia z ro sną cą licz bą wy pad -
ków, któ rym moż na by by ło za po biec.

kpt. Ar tur Kà dzie la jest star szym spe cja li stà w Wy dzia le 
Ana liz Za gro ̋ eƒ w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP 

* Wię cej w: Fa jer wer ki. Po rad nik dla kon su men tów, Urząd Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów, War sza wa, gru dzień 2015.
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Ro dzaj 
po miesz cze nia Prze zna cze nie

Do pusz czal na
ma sa wy ro bów 

pi ro tech nicz nych

Kla sa wy ro bów 
pi ro tech nicz nych

skle po we sta ła sprze da˝ nie wi´ cej ni˝ 1000 kg
brut to F1, F2 i F3, T1, P1

za ple cza ma ga zy no wa nie nie wi´ cej ni˝ 1000 kg
brut to F1, F2 i F3, T1, P1

ma ga zy no we

ma ga zy no wa nie oraz
sprze da˝ (nie prze rwa nie
przez okres co naj -
mniej 90 dni w ro ku)

wi´ cej ni˝ 1000 kg 
brut to 

F1, F2 i F3, F4
T1, T2
P1 i P2

do raê nej sprze da ̋ y
oko licz no Êcio wa sprze -
da˝ (nie dłu ̋ej ni˝ 21 dni
w ro ku)

nie wi´ cej ni˝ 300 kg
brut to F1, F2 i F3

Po dział i cha rak te ry sty ka po miesz czeƒ, w któ rych pro wa dzo ny jest ob rót wy ro ba mi pi ro tech nicz -
ny mi okre Êlo nej kla sy



n no wa cja (od. łac. in no va tio, czy li od no wie -
nie) to ciąg dzia łań pro wa dzą cych do
wy two rze nia no wych lub ulep szo nych pro -

duk tów, pro ce sów tech no lo gicz nych bądź 
sys te mów or ga ni za cyj nych. Ter min ten do eko -
no mii wpro wa dził J.A. Schum pe ter, wska zu jąc
przy tym pięć przy pad ków wy stę po wa nia in -
no wa cji: stwo rze nie no we go pro duk tu, za sto -
so wa nie no wej tech no lo gii lub me to dy
pro duk cji, stwo rze nie no we go ryn ku zby tu, po -
zy ska nie nie zna nych do tąd su row ców, re or ga -
ni za cja okre ślo nej ga łę zi go spo dar ki [1]. 

Wdra ża nie in no wa cji pro duk to wych i sys -
te mo wych wią że się z po no sze niem kosz tów
przez ich pro du cen tów. Kosz ty te znaj du ją swo -
je od zwier cie dle nie nie tyl ko w cza sie i wy dat -
kach, lecz tak że w ry zy ku nie po wo dze nia, złej
in we sty cji, utra cie re no my czy po zy cji fir my.
W ob sza rze ochro ny prze ciw po ża ro wej mo gą
się rów nież prze ja wić w stra tach w mie niu czy
śro do wi sku, a w naj tra gicz niej szych przy pad -
kach wią żą się z utra tą zdro wia i ży cia, je że li
in no wa cyj ny wy rób czy roz wią za nie w rze czy -
wi stym dzia ła niu za wie dzie. 

Czyn ni ki te mo gą sku tecz nie ogra ni czać,
a na wet ha mo wać in no wa cyj ność pro duk tów.
Ry zy ko za wod no ści mo że jed nak zo stać zmi -
ni ma li zo wa ne dzię ki spraw dze niu pro to ty pu
wy ro bu lub no wa tor skie go roz wią za nia w rze -
czy wi stych wa run kach. Po za ba da nia mi la bo -
ra to ryj ny mi przy two rze niu pro duk tów i roz-
wią zań in no wa cyj nych waż ne są po trze by użyt -
kow ni ka koń co we go. 

Pro ce du ra te sto wa nia 
Wdro żo na w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

pro ce du ra te sto wa nia wy ro bów in no wa cyj nych
umoż li wia prak tycz ne prze te sto wa nie wy ro bów
i roz wią zań przez stra ża ków peł nią cych służ bę
w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych PSP. Bie -
rze w niej udział pro du cent lub do staw ca wy ro -

bu, jed nost ka te stu ją ca (wska za na JRG PSP)
oraz 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. Pro ce du ra umoż li wia spraw dze nie oraz
ze bra nie uwag i opi nii stra ża ków o no wych wy -
ro bach i roz wią za niach, w szcze gól no ści tych in -
no wa cyj nych. Ce lem te go dzia ła nia jest
oce na przez użyt kow ni ków koń co wych przy dat -
no ści do sto so wa nia w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych wy ro bów i roz wią zań, przede
wszyst kim nie ob ję tych obo wiąz kiem uzy ska nia
do pusz cze nia do użyt ko wa nia [2]. Ale nie tyl -
ko – pro ce du ra mo że do ty czyć tak że wy ro bów
i roz wią zań pod le ga ją cych obo wiąz ko wi do -
pusz cze nia o wła ści wo ściach tech nicz no -użyt -
ko wych istot nie róż nią cych się od okre ślo nych
w roz po rzą dze niu MSWiA [3]. Do bro wol ne te -
sto wa nie wy ro bu nie zmie nia przy tym obo wiąz -
ku pod da nia wy ro bu pro ce du rze do pusz cze nia
wy ro bu (uzy ska nia świa dec twa do pusz cze nia
przed wpro wa dze niem do użyt ko wa nia w ochro -
nie prze ciw po ża ro wej).

Te sto wa nie w prak ty ce
Pro ce du rę te sto wa nia moż na po dzie lić

na kil ka eta pów. Ca ły pro ces zo sta je za ini cjo wa -
ny zło że niem przez za in te re so wa ne go pro du cen -
ta lub do staw cę wy ro bu do CNBOP-PIB
wnio sku o prze pro wa dze nie te sto wa nia wy ro bu
in no wa cyj ne go (for mu larz za miesz czo ny
na stro nie in ter ne to wej). Wnio sek ten zo sta je
w CNBOP-PIB za re je stro wa ny i prze ana li zo wa -
ny. Do ku men ta cja, w tym wy ni ki ba dań, jest
oce nia na pod ką tem moż li wo ści prze ka za nia
wy ro bu do te sto wa nia. Je że li wy rób speł nia wy -
ma ga nia mi ni mal ne i moż na go prze ka zać do te -
sto wa nia, opra co wy wa ny jest pro gram te stów
i prze sy ła ny do Ko men dy Głów nej PSP, któ ra
za twier dza pro gram i wy zna cza jed nost kę te stu -
ją cą. Na stęp nie pod pi sy wa na jest po mię dzy pro -
du cen tem lub do staw cą wy ro bu a jed nost ką

te stu ją cą umo wa uży cze nia wy ro bu do te sto wa -
nia. Te sto wa nie wy ro bu od by wa się zgod nie
z za twier dzo nym pro gra mem te sto wa nia i umo -
wą uży cze nia. Za koń czo ne jest spo rzą dze niem
oce ny te sto wa ne go wy ro bu przez jed nost kę te -
stu ją cą. CNBOP-PIB na po sta wie oce ny jed -
nost ki te stu ją cej wy da je dla wy ro bu Opi nię
przy dat no ści al bo Re ko men da cję do sto so wa nia
w ochro nie prze ciw po ża ro wej. 

Wy kaz wy da nych opi nii i re ko men da cji jest
umiesz czo ny na stro nie in ter ne to wej CNBOP-
-PIB i na bie żą co ak tu ali zo wa ny (www.cnbop.
pl/pl/uslu gi/te sto wa nie -wy ro bow -in no wa cyj -
nych/wy da ne -do ku men ty). 

Uroz ma ice nie çwi czeƒ 
Te sto wa nie wy ro bów od by wa się w cza sie

ćwi czeń prak tycz nych zmian służ bo wych
w jed no st ce ra tow ni czo -ga śni czej zgod nie z za -
ło że nia mi mie sięcz ne go pla nu szko le nia. Naj -
czę ściej prze pro wa dza się je w miej scach
naj bar dziej ade kwat nych do cha rak te ru pra cy
da ne go wy ro bu, np. w zbior ni kach wod nych,
pu sto sta nach, na zło mo wi skach, pla cach we -
wnętrz nych JRG itp. Ćwi cze nia są z re gu ły po -
dzie lo ne na dwie czę ści:

– teo re tycz ną, pod czas któ rej na stę pu je
przy go to wa nie i omó wie nie ce lu pro wa dzo -
nych te stów i spo so bu re ali za cji po szcze gól -
nych prób. Wy zna czo ne zo sta ją oso by
od po wie dzial ne za przy go to wa nie sta no wi -
ska/miej sca te sto wa nia oraz za bez pie cze nia
miej sca ćwi czeń (środ ki ochro ny in dy wi du al -
nej, za bez pie cze nie me dycz ne), a w przy pad ku
sy mu la cji po ża rów – ro ta za bez pie cza ją ca
z przy go to wa ną na wod nio ną li nią ga śni czą,

– prak tycz ną, po le ga ją cą na uży ciu te sto wa -
ne go wy ro bu we dług za ło żo nych sce na riu szy
oraz oce nie je go cech funk cjo nal nych i er go no -
micz nych, przy za cho wa niu za sad bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. 
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BAR TŁO MIEJ MAR CI NÓW
JA CEK ZBO INA
GRZE GORZ MROCZ KO Spraw dzo ne 

no wo Êci
Testowanie wyrobów innowacyjnych, które już od ponad dwóch lat

prowadzą strażacy, jest najlepszym sposobem na optymalizację
produktu i dostosowanie go do potrzeb użytkowników. 

I



Na pod sta wie ćwi czeń prak tycz nych, spo -
strze żeń, uwag i opi nii ze bra nych wśród ich
uczest ni ków, do ku men ta cji zdję cio wej oraz
oce ny te sto wa ne go wy ro bu spo rzą dzo nej przez
jed nost kę te stu ją cą opra co wu je się wnio ski
wska zu ją ce wa lo ry, ale też ogra ni cze nia i wa -
dy wy ro bu. Oce na ta pro wa dzo na jest z per -
spek ty wy po trzeb ra tow ni ków i uspraw nie nia
dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych.

Obo pól ne ko rzy Êci
Te sto wa nie wy ro bów in no wa cyj nych przez

wy zna czo ne jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze
PSP nie sie ze so bą okre ślo ne ko rzy ści dla do -
staw ców/pro du cen tów wy ro bów. Nie ba ga tel ne
zna cze nie ma prak tycz na oce na wy ro bu do ko -
na na przez do świad czo nych stra ża ków, za wie -
ra ją ca m.in. wska zów ki je go opty ma li za cji.
Wy rób otrzy mu je wy da wa ną przez CNBOP-
-PIB opi nię przy dat no ści al bo re ko men da cję
do sto so wa nia w ochro nie prze ciw po ża ro wej.
Do ku ment wy da ny przez nie za leż ną od pro du -
cen ta jed nost kę oce nia ją cą, któ ry umoż li wia
po twier dze nie pa ra me trów wy ro bu i je go przy -
dat no ści, moż na z po wo dze niem wy ko rzy sty -
wać w ce lach mar ke tin go wych i sprze da -
żo wych. Po nad to wy rób zo sta je ozna czo ny
zna kiem (obo wią zu ją cym w okre sie waż no ści
do ku men tu): 

Pod czas oce ny wy ro bów wska zu je się za -
rów no ich za le ty, jak i wa dy – in for ma cje te są
waż ne dla pro du cen ta, po nie waż umoż li wia ją
do sko na le nie kon struk cji i funk cjo nal no ści wy -
ro bów.

Pro wa dze nie pro ce sów te sto wa nia wy ro bów
in no wa cyj nych w PSP nie sie ze so bą wie le ko -
rzy ści tak że dla jed nost ki te stu ją cej. Umoż li wia
wpro wa dze nie więk szej licz by za jęć prak tycz -
nych w pla nie do sko na le nia za wo do we go na da -
ny mie siąc. Stra ża cy mo gą wy pró bo wać no wy
sprzęt, z któ rym do tej po ry nie mie li do czy nie -
nia. Pod czas te sto wa nia na stę pu je wy mia na opi -
nii na te mat dzia ła nia urzą dzeń – swo ista bu rza
mó zgów, prze pro wa dzo na wśród uczest ni ków
ćwi czeń. Po ja wia ją się pro po zy cje ulep szeń,
wpro wa dza nia no wych roz wią zań, po rów nu je
się do świad cze nia z użyt ko wa nia sta re go i no -
we go sprzę tu itd. Stra ża cy po dzia łu bo jo we go
ma ją dzię ki te mu moż li wość ak tyw ne go udzia -
łu w cie ka wych za ję ciach szko le nio wych. Kon -
takt z no wy mi urzą dze nia mi po zwa la na
prze ła ma nie ru ty ny i po zna nie no wych tech nik,
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ROK

WNIOSKI PROCESY

ZŁO˚ONE ODRZUCONE ZAREJESTRO-
WANE ZAKO¡CZONE W TRAKCIE

2015 13 1 11 7 4

2016 4 1 4 6 2

2017 2 0 2 3 1

Ra zem 19 2 17 16 1

Prze te sto wa ne wy ro by i wy ni ki te sto wa nia
Licz ba prze pro wa dzo nych pro ce sów te sto wa nia wy ro bów w la tach 2015-2017

Wy rób Krót ki opis wy ro bu Opi nia przy dat no Êci

GaÊnica GWM 3xAF

GaÊnica wodna mgłowa typu GWM 3x AF – Êrodkiem
gaÊniczym jest woda zdemineralizowana podawana w postaci
mgły wodnej. Czynnik nap´dowy powodujàcy wyrzut wody to
spr´˝ony azot (N2).
GaÊnica przeznaczona jest do gaszenia po˝arów:
• typu A (ciał stałych pochodzenia organicznego, np. papieru,
drewna),
• typu F (palàcych si´ olejów i tłuszczy jadalnych w urzàdze-
niach kuchennych).
Ârodek gaÊniczy nie pozostawia zabrudzeƒ.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0001/2015 z 10.08.2015 r.
wa˝na do 09.08.2018 r.

GaÊnica GWM 6xAF

GaÊnica wodna mgłowa typu GWM 6x AF – Êrodkiem
gaÊniczym jest woda zdemineralizowana podawana w postaci
mgły wodnej. Czynnik nap´dowy powodujàcy wyrzut wody to
spr´˝ony azot (N2).
GaÊnica przeznaczona jest do gaszenia po˝arów:
• typu A (ciał stałych pochodzenia organicznego, np. papieru,
drewna),
• typu F (palàcych si´ olejów i tłuszczy jadalnych w urzàdze-
niach kuchennych).
Ârodek gaÊniczy nie pozostawia zabrudzeƒ.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0002/2015 z 10.08.2015 r.
wa˝na do 09.08.2018 r.

Pływajàcy smok ssawny
AMPHIBIO

Smok pływajàcy ma konstrukcj´, która pozwala na zasysanie
wody z terenów podmokłych oraz wypompowywanie wody
z terenów zalanych ju˝ z gł´bokoÊci 2 cm, bez zagro˝enia
przedostania si´ zanieczyszczeƒ do systemu pompy.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0003/2015 z 19.10.2015 r.
wa˝na do 18.10.2018 r

Pompownia T141 MEDUZA

W pompowni pływajàcej do odwodnieƒ typu T141 MEDUZA
zastosowano Êmigłowà pomp´ z poziomym wałem, nap´dzanà
poziomym silnikiem spalinowym Êredniej mocy. Wlot pompy
usytuowany jest w cz´Êci dziobowej, co pozwala pompowaç
wod´ z cz´Êciowego zanurzenia na skarpie bez koniecznoÊci
wodowania pompy na gł´bokà wod´.
Innowacyjnym rozwiàzaniem zastosowanym w pompowni jest
konstrukcja, która zapewnia wysokà wydajnoÊç (8000 l/min
przy H = 7 m) przy stosunkowo małej mocy silnika oraz małe
opory przepływu. Ponadto innowacyjna jest
niespotykana przy takiej wydajnoÊci mobilnoÊç
operacyjna i łatwoÊç obsługi (wystarczy jeden człowiek).

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0004/2015 z 30.11.2015 r.
wa˝na do 29.11.2018 r.

Motopompa pływajàca
MIKRO 1.1/2

Motopompa pływajàca MIKRO 1.1/2 składa si´ z nast´pujàcych
podzespołów: silnika spalinowego czterosuwowego LEHR
inc. 140 FA, jednostopniowej pompy wirowej z wirnikiem typu
otwartego, pływaka wykonanego z tworzywa sztucznego
wypełnionego piankà poliuretanowà. Do nap´du pompy
zastosowano czterosuwowy jednocylindrowy silnik spalinowy
chłodzony powietrzem, uruchamiany r´cznie. 
InnowacyjnoÊç urzàdzenia polega na jego małych gabarytach
(mo˝liwoÊç pracy w studzienkach teletechnicznych) przy du˝ych
osiàganych parametrach (wydajnoÊç, ciÊnienie, wysokoÊç
podnoszenia, niski poziom ssania).

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0005/2015 z 03.11.2015 r.
wa˝na do 02.11.2018 r.

Lance mgłowe Pro1, Pro2

Lanca mgłowa TELESTO typu Pro1 i Pro2 przeznaczona jest
do gaszenia po˝arów mieszkaƒ, pomieszczeƒ gospodarczych,
poddaszy, strychów, piwnic oraz wszelkich przestrzeni,
w których dost´p dla stra˝aków jest utrudniony – bez
koniecznoÊci wchodzenia do gaszonego pomieszczenia.
Do lancy doprowadzane jest zasilanie wodne z autopompy
samochodu po˝arniczego. Warunkiem jej stosowania jest
minimalne ciÊnienie 5 barów i minimalna wydajnoÊç 70 l/min. 

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0006/2015 wydanie 2
z 28.12.2015 r.
wa˝na do 22.11.2018 r.

Te sto wa ne wy ro by

al bo



np. ope ro wa nia prą da mi mgły wod nej. Co istot -
ne, stra ża cy ma ją wpływ na funk cjo nal ność, 
pa ra me try i ja kość wy ro bów sto so wa nych
w ochro nie prze ciw po ża ro wej. 

War to też pod kre ślić, że du żą wa gę przy kła -
da się do za cho wa nia pro ce dur bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy pod czas te sto wa nia. Stra ża cy
te stu ją wy ro by w wa run kach jak naj bar dziej
zbli żo nych do rze czy wi stych (po żar, dzia ła nia
nad zbior ni ka mi wod ny mi itp.). Pro ce du ry bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas te sto wa -
nia są każ do ra zo wo ana li zo wa ne i oma wia ne,
co skut ku je do dat ko wym przy go to wa niem stra -
ża ków pod ką tem bez pie czeń stwa dzia łań. 
Co wię cej, przy ję ta for mu ła pu bli ka cji opi nii
i re ko men da cji CNBOP-PIB na stro nie in ter ne -
to wej po zwa la rów nież in nym stra ża kom po zy -
ski wać in for ma cje o no wych roz wią za niach,
wy ro bach i wy ni kach ich te sto wa nia.

***
For mu ła współ pra cy trzech pod mio tów:

CNBOP-PIB, jed nost ki te stu ją cej (użyt kow ni -
ków wy ro bu) oraz pro du cen ta, moż li wa dzię ki
opi sa niu jej za sad i wdro że niu ja ko pro ce du ry
te sto wa nia wy ro bów in no wa cyj nych w PSP,
po zwa la na wy mia nę do świad czeń, ocze ki wań
i moż li wo ści w za kre sie kon struk cji, cech funk -
cjo nal nych, er go no micz nych, bez pie czeń stwa
i uży tecz no ści wy ro bów. Efek tem jest opty mal -
ny pro dukt, któ ry jesz cze le piej spraw dza się
pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czej. 

kpt. Bar tło miej Mar ci nów jest 
ko men dan tem po wia to wym PSP w Oła wie, 

bryg. dr in˝. Ja cek Zbo ina za st´p cà 
dy rek to ra CNBOP-PIB ds. cer ty fi ka cji 

i do pusz czeƒ, a mł. bryg. Grze gorz Mrocz ko
peł ni słu˝ b´ w Za kła dzie Ocen 

Tech nicz nych CNBOP-PIB

Pro ce du ra te sto wa nia wy ro bów in no wa cyj nych 
zo sta ła opi sa na w „Prze glą dzie Po żar ni czym”
nr 8/2015, a szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce te sto -
wa nia moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
CNBOP-PIB pod ad re sem http://www.cnbop.pl/te sto -
wa nie -wy ro bow -in no wa cyj nych. 

[1] S. Wi śniew ska, Sku tecz ność nie ko mer cyj nych in sty -
tu cji oto cze nia biz ne su we wspie ra niu in no wa cji 
mar ke tin go wych ma łych i śred nich przed się biorstw, Uni -
wer sy tet Eko no micz ny, Kra ków 2013.
[2] Zgod nie z art. 7 usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro -
nie prze ciw po ża ro wej (DzU z 2013 r. nr 0, poz. 1340 
ze zm.).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z 20 czerw ca 2007 r. w spra wie wy ka zu 
wy ro bów słu żą cych za pew nie niu bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go lub ochro nie zdro wia i ży cia oraz mie nia,
a tak że za sad wy da wa nia do pusz cze nia tych wy ro bów
do użyt ko wa nia (DzU z 2007 r. nr 143, poz. 1002 ze zm.).
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Pràdownice mgłowe GunPro
M1, GunPro M2, GunPro M3

Pràdownica przeznaczona jest do stosowania w nisko-
i ÊredniociÊnieniowych jednomediowych systemach gaÊniczych
o ciÊnieniu pracy od 5 do 25 barów.
Pràdownice TELESTO wyst´pujà w trzech typach: GunPro M1,
GunPro M2 i GunPro M3. Wszystkie typy pràdownic w zakresie
budowy i zasady działania sà takie same, jednak dzi´ki
zastosowaniu ró˝nych typów głowic generujà strumienie mgły
o innym kształcie i ró˝nych wydatkach wody. 
Do pràdownicy doprowadzane jest zasilanie wodne
z autopompy – warunkiem jest minimalne ciÊnienie 5 barów
i minimalna wydajnoÊç odpowiednia dla danej pràdownicy:
GunPro M1 – 20 l/min, GunPro M2 – 35 l/min, GunPro M3 
– 70 l/min.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0007/2015 wydanie 2
z 28.12.2015 r.
wa˝na do 22.11.2018 r.

Kurtyna mgłowa K1
Kurtyna mgłowa TELESTO typu K1 przeznaczona jest
do ochrony przed promieniowaniem cieplnym budynków,
pojazdów po˝arniczych, ludzi, redukcji rozprzestrzeniania pyłów,
neutralizacji ska˝eƒ, gazów i dymów.
Po podaniu wody o ciÊnieniu 5-11 barów powstaje
kurtyna mgłowa o kształcie półkola. Jego Êrednica w zale˝noÊci
od ciÊnienia wynosi od 14 do 18 m, zu˝ycie wody 
od 290 do 400 l/min.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0008/2016 z 20.01.2016 r.
wa˝na do 19.01.2019 r.

Motopompa pływajàca
NIAGARA 2 PLUS

Motopompa pływajàca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus
przepompuje wod´ nawet o du˝ym stopniu zanieczyszczenia.
Mo˝e byç u˝ywana przez stra˝ po˝arnà, obron´ cywilnà,
w leÊnictwie, rolnictwie, górnictwie i przez inne słu˝by
zajmujàce si´ konserwacjà urzàdzeƒ komunalnych w miastach
i gminach. 
Zastosowany w pompie zbiornik paliwa o pojemnoÊci 5,3 l
zapewnia ciàgłà prac´ pompy przez maksymalnie 4 godz.
WydajnoÊç maksymalna 1200 l/min.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0009/2016 z 12.01.2016 r.
wa˝na do 11.01.2019 r.

Pràdownica VENTURI 2000 Pràdownica VENTURI 2000 dzi´ki zamontowanemu
dozownikowi Venturiego mo˝e podawaç w precyzyjnych
st´˝eniach Êrodek zwil˝ajàcy F-500, przeznaczony tylko do tego
urzàdzenia. Przy zastosowaniu Êrodka zwil˝ajàcego F-500
urzàdzenie zapewnia szybkà akcj´ ratowniczo-gaÊniczà,
efektywne odprowadzanie ciepła oraz zmniejszenie napi´cia
powierzchniowego. WydajnoÊç 75 l/min lub 130 l/min 
przy 6 barach.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0010/2016 z 17.10.2016 r.
wa˝na do 16.10.2019 r.

Motopompa pływajàca
MIKRO 1.1/2

Motopompa pływajàca MIKRO 1.1/2 składa si´ z nast´pujàcych
podzespołów: silnika spalinowego czterosuwowego LEHR
inc. 140 FA, jednostopniowej pompy wirowej z wirnikiem typu
otwartego, pływaka wykonanego z tworzywa sztucznego
wypełnionego piankà poliuretanowà. Do nap´du pompy
zastosowano czterosuwowy jednocylindrowy silnik spalinowy
chłodzony powietrzem, uruchamiany r´cznie. 
InnowacyjnoÊç urzàdzenia polega na jego małych gabarytach
(mo˝liwoÊç pracy w studzienkach teletechnicznych) przy du˝ych
osiàganych parametrach (wydajnoÊç, ciÊnienie, wysokoÊç
podnoszenia, niski poziom ssania).

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0005/2015 z 03.11.2015 r.
wa˝na do 02.11.2018 r.

Narz´dzie ratownicze
BIELTOOL

Narz´dzie ratownicze BIELTOOL wykonane jest z hartowanej
stali. Powstaje z jednego kawałka stali metodà odkuwania. 
Ma wiele funkcji, które umo˝liwiajà szerokie zastosowanie
w ratownictwie, w odró˝nieniu od typowych toporków
stra˝ackich.
Funkcje narz´dzia ratowniczego:
– ostry grot,
– ostrze siekiery,
– klucz do nasad 52/75,
– zamykanie zaworów gazowych,
– wyciàganie gwoêdzi,
– ci´cie metalu,
– dłuto, przecinak.

Opinia przydatnoÊci nr OP-
0011/2016 z 17.10.2016 r.
wa˝na do 16.10.2019 r.

Mobilna ewakuacyjna
platforma pływajàca

z funkcjami stanowiska
badawczego Mobilna ewakuacyjna platforma pływajàca z funkcjami

stanowiska badawczego przeznaczona jest do prowadzenia
działaƒ ratowniczych na wodzie, làdzie i lodzie.
Przystosowana jest do przewozu dwóch członków załogi,
majàcych swoje miejsca za pulpitem sterowym, oraz
do transportu maksymalnie oÊmiu osób. Na pokładzie
mo˝na przewoziç ładunek mocowany do punktów kotwiczenia.

Rekomendacja przydatnoÊci
RP-0001/2016 z 24.10.2016 r.
wa˝na bezterminowo
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od sta wo wym ce lem przy świe ca ją cym
or ga ni za to rom kon fe ren cji by ło upo -
wszech nie nie prak tycz nych aspek tów

za po bie ga nia zda rze niom CBRN (z ang. C – 
che mi cal, B – bio lo gi cal, R  – ra dio lo gi cal, 
N  – nuc le ar) i re ago wa nia na nie przez Pań -
stwo wą Straż Po żar ną, pod mio ty ad mi ni stra cji
pu blicz nej, służ by i in spek cje, a tak że spo łecz -
no ści lo kal ne. Wy kła dy pre zen to wa no w czte -
rech pa ne lach, któ re obej mo wa ły róż ne ob sza ry
te ma tycz ne: ska że nia che micz ne, ska że nia ra -
dio lo gicz ne, ska że nia bio lo gicz ne oraz za gro -
że nia nu kle ar ne. W se sjach ple nar nych bra li
udział eks per ci re pre zen tu ją cy klu czo we in sty -
tu cje i or ga ny spe cja li zu ją ce się w te ma ty ce
zwią za nej z za gro że nia mi CBRN w Pol sce. 

Ska ̋e nia 
Kon fe ren cja zo sta ła za in au gu ro wa na wy -

kła dem „Che micz ne za gro że nia ter ro ry stycz -
ne – kil ka słów z hi sto rii”, wy gło szo nym przez
mł. bryg. dr. inż. Zdzi sła wa Sa lo mo no wi cza ze
Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza -
wie. Przy bli żył on ge ne zę bro ni che micz nej
wraz z opi sem przy pad ków jej uży cia pod czas
kon flik tów wo jen nych i ata ków ter ro ry stycz -
nych. W ko lej nym wy stą pie niu bryg. Bo gu sław
Du dek, re pre zen tu ją cy Ko men dę Wo je wódz ką
PSP w Ka to wi cach, po ru szył wą tek prak tycz -
nych roz wią zań i me tod w ra mach dzia łań
przy zda rze niach CBRNe (e – explo si ve).
Szcze gól ną uwa gę zwró cił na kwe stię cią głe go
pod no sze nia kwa li fi ka cji, za rów no w aspek cie
ope ra cyj nym, jak i tech nicz nym. Prak ty ków za -
in te re so wa ło zwłasz cza omó wie nie rze czy wi -
stych sy tu acji, w któ rych stra ża cy prze ciw-
dzia ła li skut kom zda rzeń zwią za nych z ma so -
wy mi czyn ni ka mi ra że nia. 

Na kon fe ren cji nie mo gło za brak nąć przed -
sta wi cie la woj ska. Funk cjo no wa nie sys te mu
OPBMR (obro ny przed bro nią ma so we go 

ra że nia) w świe tle ak tu al nych za gro żeń ska-
że nia mi przed sta wił ppłk Ma riusz Woj ta szek
z Do wódz twa Ge ne ral ne go Ro dza jów Sił
Zbroj nych. Omó wił on wszyst kie kom po nen ty
pod sys te mów wcho dzą cych w skład sys temu
OPBMR, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na ele -
men ty prze zna czo ne do wy ko ny wa nia za dań
z za kre su za rzą dza nia kry zy so we go: pod sys tem
ra tow nic twa che micz ne go i pod sys tem wcze -
sne go re ago wa nia. Uczest ni cy kon fe ren cji mo -
gli po znać ska lę sił i środ ków wy dzie la nych
do dru gie go z wy mie nio nych po wy żej pod sys -
te mów. W je go skład wcho dzą m.in.: Ośro dek
Ana li zy Ska żeń, sta cjo nar ne punk ty mo ni to rin -
gu, po ste run ki ob ser wa cyj ne, dru ży ny roz -
po zna nia ska żeń, ze spo ły po bie ra nia prób, ze -
spo ły roz po zna nia bio lo gicz ne go, zauto ma ty -
zo wa na sieć po mia ru ska żeń pro mie nio-
twór czych, zauto ma ty zo wa na sieć po mia ru
ska żeń pro mie nio twór czych opar ta na ra dio me -
trach DPO oraz mo bil ne la bo ra to ria ana li tycz -

ne. Pre le gent za sy gna li zo wał kon ty nu owa nie
prac nad roz wo jem sys te mu SI PROMIEŃ,
prze zna czo ne go do pro wa dze nia wy mia ny in -
for ma cji o ska że niach, ostrze ga nia, a tak że
alar mo wa nia podmiotów za gro żo nych ska że -
nia mi i pro gno zo wa nia sy tu acji ska żeń. Uczest -
ni cy se mi na rium wy słu cha li też rów nie
cie ka wej pre lek cji Mar ka Wit cza ka z In sty tu tu
Che mii Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej (Za -
kład Ra dio me trii i Mo ni to rin gu Ska żeń,) do ty -
czą cej sys te mów roz po zna nia ska żeń opar tych
na za awan so wa nych sys te mach de tek cyj nych
i bez za ło go wych plat for mach. Przy szłość wy -
kry wa nia za gro żeń, jak pod kre ślał pre le gent,
le ży w zdal nym wy kry wa niu przez dro ny, li da -
ry czy in te li gent ne bez za ło go we wo zy roz po -
zna nia. 

Wy kła dem koń czą cym pierw szy pa nel 
se mi na ryj ny by ło wy stą pie nie prof. dr. hab.
Wła dy sła wa Har ma ty z Woj sko wej Aka de mii
Tech nicz nej, po świę co ne wy zwa niom zwią za -
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

O CBRNANE TA ŁU KA SZEK -CHMIE LEW SKA
DA NIEL JAN KOW SKI

Sprawna organizacja systemów zapobiegania zdarzeniom CBRN, 
a także działania interwencyjne były przedmiotem konferencji

naukowej zorganizowanej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej
i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 

pod patronatem honorowym komendanta głównego PSP.
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nym z li kwi da cją ska żeń. Pro fe sor przy bli żył
no we, do pie ro co wdra ża ne roz wią za nia, któ re
być mo że znaj dą szer sze za sto so wa nie w za -
kre sie de kon ta mi na cji. Jed nym z nich jest sys -
tem Ti tan BITTM CBW, któ ry opie ra się
na wła ści wo ściach utle nia ją cych związ ku
H2O2, uży te go w tzw. osło nie pla zmo wej.
Umoż li wia li kwi da cję ska żeń bio lo gicz nych,
np. wą gli ka, a tak że flu oro or ga nicz nych czy
fos fo ro or ga nicz nych bo jo wych środ ków tru ją -
cych. Czyn nik ak tyw ny po da wa ny jest za po -
mo cą spe cjal ne go pi sto le tu roz py la ją co -
-na try sko we go, po wo du ją ce go ae ro zo lo wa nie
nad tlen ku wo do ru. 

Zda rze nia ra dia cyj ne
Dru gi pa nel kon fe ren cji zo stał otwar ty wy -

stą pie niem Krzysz to fa Dą brow skie go z Cen -
trum Zda rzeń Ra dia cyj nych Pań stwo wej
Agen cji Ato mi sty ki, któ ry przy bli żył no we li -
za cję usta wy Pra wo ato mo we w za kre sie przy -
go to wa nia i re ago wa nia na zda rze nia ra -
dia cyj ne, wy ni ka ją cą z trans po zy cji dy rek ty -
wy 2013/59 Eu ra tom (BSS). Zgod nie z ty mi
zmia na mi, kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej
oraz oso ba kie ru ją ca pra cą eki py awa ryj nej za -
pew nia ją jej człon kom otrzy my wa nie re gu lar -
nie ak tu ali zo wa nych in for ma cji na te mat
za gro żeń dla zdro wia bę dą cych kon se kwen cją
po dej mo wa nych dzia łań i środ ków ochron -
nych, ja kie na le ży sto so wać. In for ma cje te są
ak tu ali zo wa ne nie zwłocz nie po wy stą pie niu
zda rze nia ra dia cyj ne go. Człon ko wie ekip awa -
ryj nych mu szą być ob ję ci obo wiąz kiem szko -
le nia w za kre sie re ago wa nia na zda rze nia
ra dia cyj ne, do sto so wa nego do spe cy fi ki pra cy
eki py, obej mu ją ce go m.in.: pod sta wo we za sa -
dy ochro ny ra dio lo gicz nej, bio lo gicz ne skut ki
pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go, ob słu gę przy rzą -
dów do zy me trycz nych czy spo sób re ali za cji za -
dań zgod nie z od po wied nim pla nem po stę-
po wa nia awa ryj ne go. W związ ku z trans po zy -
cją dy rek ty wy BSS w za kre sie po stę po wa nia
awa ryj ne go pla nu je się m.in. na stę pu ją ce zmia -
ny w pol skiej le gi sla cji: wpro wa dze nie ka te -
go ry za cji za gro żeń (I -V); wpro wa dze nie
de fi ni cji stre fy pla no wa nia awa ryj ne go (we -
wnętrz nej i ze wnętrz nej); okre śle nie wy ma gań
wo bec za kre su i czę sto tli wo ści szko le nia dla
człon ków eki py awa ryj nej; okre śle nie wy ma -
gań do ty czą cych przy go to wa nia i re ago wa nia
na te re nie stref pla no wa nia awa ryj ne go; uchy -
le nie roz po rzą dze nia okre śla ją ce go kra jo wy
plan po stę po wa nia awa ryj ne go oraz wzo ry za -
kła do we go i wo je wódz kie go pla nu po stę po wa -
nia awa ryj ne go; roz sze rze nie za dań kra jo wych
punk tów kon tak to wych o kwe stie wy mia ny in -
for ma cji w ra mach współ pra cy z in ny mi pań -

stwa mi w kwe stii prze cho dze nia od sy tu acji
zda rze nia ra dia cyj ne go do sy tu acji na ra że nia
ist nie ją ce go.

No we roz wią za nia w prak ty ce za rzą dza nia
kry zy so we go na wy pa dek wy stę po wa nia za -
gro żeń ra dio lo gicz nych i nu kle ar nych na kan -
wie wy ni ków pro jek tu EDEN przed sta wił
w ko lej nej czę ści kon fe ren cji dr hab. Mar cin
Smo lar kie wicz ze Szko ły Głów nej Służ by 
Po żar ni czej. EDEN to je den z naj więk szych
pro jek tów w Eu ro pie, współ fi nan so wa ny
z pod pro gra mu Bez pie czeń stwo 7. Pro gra mu
Ra mo we go Ba dań i Roz wo ju Tech no lo gicz -
ne go UE. Re ali zo wa ny był w la tach 2013-
2016. W je go ra mach za pro jek to wa no,
przy go to wa no i prze te sto wa no w kil ku na stu
ćwi cze niach CBRNe (szta bo wych i po lo -
wych) naj now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne
i or ga ni za cyj ne do ty czą ce prze ciw dzia ła nia
tym za gro że niom. 

Iwo na Ma tu je wicz z Cen trum ds. Zda rzeń
Ra dia cyj nych z Pań stwo wej Agen cji Ato mi sty -
ki w ko lej nym dniu kon fe ren cji za pre zen to -
wa ła kwe stie zwią za ne z mo ni to rin giem ra dia -
cyj nym i pro gno zo wa niem roz wo ju sy tu acji
przy uży ciu sys te mu RODOS. Sku pi ła się
na dwóch głów nych aspek tach: jak re ali zo wa -
ny jest mo ni to ring ra dia cyj ny w Pol sce oraz
w ja ki spo sób prze bie ga pro gno zo wa nie sy tu -
acji ra dia cyj nej. Omó wi ła do kład nie ty py sta -
cji po mia ro wych oraz ich roz miesz cze nie
na te re nie kra ju. Po nad to przy bli ży ła wy ko rzy -
sty wa ne w Cen trum ds. Zda rzeń Ra dia cyj nych
dwa kom pu te ro we sys te my wspo ma ga nia 
de cy zji: RODOS i ARGOS, po zwa la ją ce na
kom plek so wą oce nę sy tu acji zwią za nej z uwol -
nie niem sub stan cji pro mie nio twór czych do śro -
do wi ska. W kon tek ście ich prak tycz ne go
wy ko rzy sta nia przed sta wio ny zo stał cie ka wy
przy kład po słu że nia się sys te mem RODOS
w ra mach mię dzy na ro do wych ćwi czeń
ConvEx-3 od by wa ją cych się w czerw cu
2017 r. Sce na riusz prze wi dy wał po waż ną awa -
rię re ak to ra w elek trow ni ją dro wej Paks 
na Wę grzech, w któ rej do szło do uwol nie nia
sub stan cji pro mie nio twór czych do at mos fe ry.
Za po mo cą pro gra mu osza co wa no m.in. roz -
kład daw ki efek tyw nej na da nym ob sza rze.
Prio ry te tem w wal ce ze zda rze nia mi ra dio lo -
gicz ny mi i nu kle ar ny mi jest utrzy ma nie spraw -
ne go i kom plek so we go sys te mu ochro ny
lud no ści przed pro mie nio wa niem jo ni zu ją cym
oraz cią głe uno wo cze śnia nie sys te mu ra dio lo -
gicz ne go mo ni to rin gu śro do wi ska. Ta kie ce le
re ali zu je w Pol sce kil ka in sty tu cji, wśród któ -
rych wio dą cą ro lę od gry wa Cen tral ne La bo-
ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej (CLOR). Te -
ma ty ka ochro ny ra dio lo gicz nej i bez pie czeń -

stwa ją dro we go by ła jed nym z głów nych za -
gad nień po ru sza nych na kon fe ren cji, a przed -
sta wił ją słu cha czom m.in. za stęp ca dy rek to ra
CLOR Krzysz tof Isa jen ko. 

O dzia ła niach PSP
Czwar ty i za ra zem ostat ni z pa ne li se mi na -

ryj nych do ty czył za sad po stę po wa nia i współ -
dzia ła nia w przy pad ku nie zi den ty fi ko wa nej
prze sył ki, mo gą cej sta no wić za gro że nie che -
micz ne, bio lo gicz ne lub ra dia cyj ne. Za gad nie -
nie to po ru szy ła He le na Za char ska, peł nią ca
funk cję pań stwo we go in spek to ra sa ni tar ne go
MSW na ob sza rze woj. ma zo wiec kie go. Pre le -
gent ka szcze gó ło wo omó wi ła ko lej ne eta py
dzia łań, z na ci skiem na aspek ty współ pra cy
z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną. Za pre zen to wa ła
przy tym pod sta wo we za ło że nia za sad po stę -
po wa nia jed no stek PSP w przy pad ku wy stą-
pie nia po dej rze nia za gro że nia cho ro ba mi
szcze gól nie nie bez piecz ny mi i wy so ce za kaź -
ny mi. Cie ka wa i oży wio na dys ku sja zo sta ła
wy wo ła na fak tem, że przy zda rze niach zwią za -
nych z za gro że niem nie któ ry mi czyn ni ka mi
bio lo gicz ny mi jed nost ki PSP mo gą być dys po -
no wa ne tyl ko po do ko na niu przez pań stwo -
we go in spek to ra sa ni tar ne go oce ny i za kwa li -
fi ko wa nia tych że zda rzeń. 

Pod czas kon fe ren cji licz ną re pre zen ta cję
mia ła war szaw ska JRG PSP nr 6, spe cja li zu ją -
ca się w ra tow nic twie che micz no -eko lo gicz -
nym. Jej do wód ca bryg. Grze gorz Bu gaj
na kre ślił ewo lu cję funk cjo no wa nia jed nost ki
w związ ku z wzro stem zna cze nia za gro żeń
CBRN. Omó wił m.in. wy po sa że nie tzw. mo bil -
ne go la bo ra to rium che micz ne go (Mo bi lab), 
po zwa la ją ce go na do ko ny wa nie ana li zy po wie -
trza, wo dy i gle by. Jest to je dy ny ta ki sa mo chód
w Pol sce. Co wię cej, po jaz dy te go ty pu są jak
na ra zie rzad ko ścią w służ bach ra tow ni czych
w Eu ro pie. Po kre ślił on wa gę cią głych szko leń
i do sko na le nia swo ich umie jęt no ści. 

Pro po zy cje dzia łań w za kre sie ochro ny lud -
no ści w przy pad ku zda rze nia o cha rak te rze 
bio lo gicz nym przed sta wił na przy kła dzie 
pro gra mu „So li dar ni w ob li czu za gro żeń” 
mł. kpt. inż. Mar cin Ma zur z Ko men dy Miej -
skiej PSP w Opo lu. Pro gram był od po wie dzią
na ana li zę ry zy ka i za gro żeń na te re nie aglo me -
ra cji opol skiej. Prze wi du je m.in. przy go to wa -
nie ra cjo nal nych za so bów do usu wa nia zda rzeń
nad zwy czaj nych, za pew nie nie wa run ków dla
lud no ści nie zbęd nych w sy tu acjach za gro że nia,
za pew nie nie od po wied nich sys te mów ostrze -
ga nia oraz alar mo wa nia lud no ści, or ga ni zo -
wa nie wo lon ta ria tu i do raź nej po mo cy hu ma -
ni tar nej, a tak że pro mo wa nie od po wied nich za -
cho wań w ob li czu za gro żeń. 
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d po wiedz my so bie na po cząt ku
na py ta nie: czy kla sy fi ka cja „re ak -
cja na ogień” to in na na zwa „od -

por no ści ognio wej” al bo „roz prze strze nia nia
ognia”? Nie. Każ da z tych bu dow la nych kla sy -
fi ka cji ognio wych ma in ny przed miot i za kres.
Przy po mnij my, że re ak cja na ogień oce nia
głów nie za cho wa nia po szcze gól nych wy ro bów
bu dow la nych w ich kon tak cie ogniem. Wska -
zu je, czy i na ile wy rób mo że przy czy nić się
do roz prze strze nia nia ognia i po ża ru. Ba da nie
pro wa dzo ne na ma łych la bo ra to ryj nych prób -
kach nie po zwa la na oce nę ry zy ka dla ca łych
ele men tów bu dow la nych, bo nie uwzględ nia
wszyst kich nie zbęd nych de ta li, wy ko na nia etc.
Z ko lei od por ność ognio wa od no si się do za -
cho wa nia w wa run kach po ża ru roz wi nię te go
ca łych ele men tów bu dow la nych. A nie roz -
prze strze nia nie ognia jest oce ną za cho wa nia
śred niej wiel ko ści prób ki la bo ra to ryj nej ele -
men tu, za wie ra ją ce go pal ne war stwy, w któ rej
są siedz twie zo sta je za pa lo ny stan dar do wy
przed miot.

Ja kie sà pod sta wo we kla sy
„re ak cji na ogieƒ” wy ro bów
bu dow la nych?
Każ dy wy rób bu dow la ny mo że uzy skać

jed ną z klas A1, A2, B, C, D, E lub F,
przy czym A1 i A2 ozna cza ją naj lep sze wła ści -
wo ści prze ciw o gnio we. Na dru gim bie gu nie
znaj du ją się kla sy E i F.
� Kla sa A1 – ma te riał lub wy rób nie przy czy -
nia się do roz wo ju po ża ru, tzn. nie re agu je
na od dzia ły wa nia ter micz ne roz wi nię te go po ża -
ru (tem pe ra tu ra 800°C). Na wet w ta kich wa run -
kach nie za pa la się, wy dzie la jąc cie pło czy dym.
� Kla sa A2 – wy rób mo że w wa run kach po -
ża ru roz wi nię te go wy dzie lać tyl ko nie znacz ne
ilo ści cie pła.

� Kla sa E – je dy nym wy ma ga niem wo bec
wy ro bów tej kla sy jest, by prób ka wy ro bu pod -
da na od dzia ły wa niu pło mie nia o in ten syw no -
ści mniej wię cej pa lą cej się za pał ki nie spa li ła
się na dłu go ści więk szej niż 150 mm.
Przy więk szym pło mie niu lub tem pe ra tu rze
ogień mo że ob jąć więk szą część lub ca ły wy -
rób. Wy ro by tej kla sy mo gą wy dzie lać du że
ilo ści dy mu i cie pła. Nie spraw dza się ich
pod wzglę dem dy mo twór czo ści, mo gą więc
wy dzie lać bar dzo du że ilo ści dy mu, rów nież
tok sycz ne go.
� Kla sa F – wy ro bu nie moż na za li czyć na -
wet do kla sy E, czy li mo że się bar dzo ła two za -
pa lać oraz roz prze strze niać ogień na du że
od le gło ści i po wierzch nie, na wet gdy jest pod -

da ny od dzia ły wa niom mniej szym niż pło mień
za pał ki. 

Co ozna cza jà sym bo le s1, s2
i s3 to wa rzy szà ce kla som 
re ak cji na ogieƒ od A2 do D?
To do dat ko wa kla sy fi ka cja oce nia ją ca wy -

twa rza nie dy mu (dy mo twór czość). Wska zu je,
jak du żo dy mu i jak szyb ko wy dzie la spa la ją cy
się wy rób: s1 – ma ło, s2 – śred nio, s3 – du żo.

Co ozna cza jà sym bo le d0, d1
lub d2 to wa rzy szà ce kla som
re ak cji na ogieƒ od A2 do E?
To do dat ko wa kla sy fi ka cja, bio rą ca pod

uwa gę wy twa rza nie pło ną cych kro pli i czą stek.
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Wska zu je, czy spa la ją cy się wy rób wy dzie la
pło ną ce kro ple i cząst ki, a je śli tak, to ile:
d0 – wca le, d1 – śred nio, d2 – du żo.

Czy wszyst kie wy ro by 
bu dow la ne pod da je si´ 
iden tycz nym ba da niom, 
by okre Êliç ich kla s´ re ak cji
na ogieƒ?
Wy ro by o tej sa mej kla sie re ak cji na ogień

są ba da ne tak sa mo. Ale z róż ny mi kla sa mi
zwią za ne są róż ne ba da nia, od po wia da ją ce róż -
nym po zio mom eks po zy cji. Im wyż sza kla sa
re ak cji na ogień, tym wa run ki ba da nia su row -
sze, tzn. od dzia ły wa nie ognia więk sze, a kry te -
ria trud niej sze do speł nie nia. 

W prak ty ce – wy ro by klas naj niż szych,
w tym E (sa mo ga sną ce), ba da się pło mie niem
jak z za pal nicz ki, a naj wyż szych (klas A1
i A2) – w wa run kach po ża ro wych.

W ja kich wa run kach 
ba da si´ ele men ty, oce nia jàc
roz prze strze nia nie ognia?
Prób ki la bo ra to ryj ne pod da je się dzia ła niu

znor ma li zo wa ne go pło ną ce go przed mio tu.
W przy pad ku ścian to 20 kg stos drew na za pa -
lo ny obok ścia ny, dla da chów źró dłem ognia
jest pa lą ce się 60 dag (mniej niż 1 kg) weł ny
drzew nej, a dla ele men tów we wnątrz bu dyn -
ku – pło mień za pal nicz ki i/lub ogień po rów ny -
wal ny z pa lą cym się biu ro wym ko szem
na śmie ci, wy peł nio nym pa pie ra mi. Jak wi dać,
do ba dań uży wa się tyl ko pa liw ce lu lo zo wych

lub nie wiel kie go pal ni ka ga zo we go, żad nych
gwał tow nie pa lą cych się ma te ria łów.

Co ozna cza okre Êle nie 
„nie roz prze strze nia jà cy ognia”
(NRO)?
NRO ozna cza, że prób ka zba da na ze źró -

dłem ognia jak wy żej opi sa ne nie roz prze strze -
nia ognia we dług okre ślo nych kry te riów
nor mo wych.

Czy ele ment bu dow la ny 
skla sy fi ko wa ny ja ko 
nie roz prze strze nia jà cy ognia
(NRO) mo ̋e sil nie 
roz prze strze niaç ogieƒ?
Tak, na przy kład wte dy, gdy ele ment bu dyn -

ku bę dzie wy sta wio ny na in ne dzia ła nie ognia
niż w la bo ra to rium lub wy stą pią róż ni ce mię -
dzy prób ką i rze czy wi stym ele men tem.

Ja kà in for ma cj´ tech nicz nà
nie sie okre Êle nie „ele ment
nie roz prze strze nia jà cy ognia”?
Żad nej. Okre śle nie to jest my lą ce. Kla sy fi -

ka cję NRO ma ścia na be to no wa lub pły ta war -
stwo wa z nie pal nym rdze niem z weł ny
mi ne ral nej (re ak cja na ogień A1 lub A2 -s1, d0).
Mo że ją mieć tak że np. ścia na z płyt war stwo -
wych, w któ rej w okła dzi nach z bla chy znaj du -
je się rdzeń z ma te ria łu kla sy E. Kla sa
„nie roz prze strze nia nia ognia” w tych wszyst -
kich przy pad kach jest ta ka sa ma, jed nak efek ty
dzia ła nia na nie ognia mo gą być zu peł nie in ne.

Przy kład
Wi docz ne na zdję ciach pły ty war stwo we

z bla chy sta lo wej, z któ rych zbu do wa no do mek
(fot. 1) lub ob ło żo no od we wnątrz je go prze -
gro dy (fot. 2), są NRO i ma ją wy so ką kla sę re -
ak cji na ogień B -s1, d0, po nie waż speł ni ły
kry te ria obu kla sy fi ka cji. Oka zało się jed nak,
że sil nie roz prze strze nia ją ogień, gdy w ba da -
niach za miast stan dar do we go źró dła ognia
wiel ko ści biu ro we go ko sza z pa pie ra mi za sto -
so wa no źró dło od po wia da ją ce pło ną ce mu fo -
te lo wi. To spo wo do wa ło, że od więk sze go
źró dła za pa li ła się we wnętrz na war stwa płyt,
izo la cji z pian ki PIR (kla sa re ak cji na ogień E).
Ta kie pły ty, zgod nie z prze pi sa mi, mo gą być
sto so wa ne wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ne jest
nie roz prze strze nia nie ognia. 

Wnio ski
A za tem okre śle nie „nie roz prze strze nia ją cy

ognia”, w skró cie NRO, wca le nie ozna cza, że
ele ment nie roz prze strze nia ognia. 

Ele men ty bu dow la ne, w skład któ rych
wcho dzą wy łącz nie wy ro by o kla sach re ak cji
na ogień A1 lub A2 -s (1-3), d0, nie roz prze -
strze nia ją ognia na wet w wa run kach po ża ru
roz wi nię te go. 

Do po dob nych wnio sków pro wa dzi ły rów -
nież za kro jo ne na szer szą ska lę ba da nia płyt
war stwo wych z rdze niem z PIR i z weł ny mi -
ne ral nej. Ba zo wa ły na zmo dy fi ko wa nej wer sji
norm ISO na ba da nia płyt war stwo wych,
przy bar dziej re ali stycz nym po dej ściu niż tra -
dy cyj ne te sty ognio we. Na przy kład zmo dy fi -
ko wa no pro ce du rę ba da nia tak, aby czas
dzia ła nia ognia był dłuż szy niż w przy pad ku
stan dar do wych te stów, kie dy wy no si 20 mi n
oraz zwięk szo no od dzia ły wa nie ognia. Obiek -
ty do ba dań zo sta ły zmon to wa ne przez wy ko -
naw ców ze wnętrz nych, a nie przez tech ni ków
z la bo ra to rium ba dań ognio wych. Do dat ko wo
w ba da nych obiek tach z płyt war stwo wych zna -
la zły się szcze gó ło wo za pro jek to wa ne uszko -
dze nia, sy mu lu ją ce otwo ry na przej ścia rur,
ka bli, prze wo dy wen ty la cyj ne, na kłu cia po wsta -
łe od wóz ków wi dło wych oraz in ne uszko dze -
nia, do któ rych czę sto do cho dzi w rze czy-
wi sto ści. Wy ni ki ba dań po rów naw czych by ły
jed no znacz ne: „Wy ni ki płyt PIR by ły nie spój -
ne z ocze ki wa nia mi oraz ich kla sy fi ka cją,
szcze gól nie gdy idzie o ich znacz ne przy czy nie -
nie się do roz wo ju po ża ru. Na to miast pły ty
z rdze niem z weł ny skal nej wy ka za ły wła ści -
wo ści zgod ne z ich kla sy fi ka cją”.

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

Weł ny Mi ne ral nej, Szkla nej i Skal nej 
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bo wią zu ją ce prze pi sy do ty czą ce tym cza so wych in sta la cji elek -
trycz nych sto so wa nych przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża -
ro wej po zo sta wia ją wie le do ży cze nia. Zgod nie z ni mi w cza sie

dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych po win na być roz wi ja na sieć po lo wa w ukła -
dzie za si la nia TN-S. Ma ona za le ty, ale tak że wa dy, po le ga ją ce na nie moż -
li wo ści po grą że nia uzie mie nia ge ne ra to ra ze spo łu prą do twór cze go w te re nie
za bru ko wa nym lub za as fal to wa nym. Po nad to przy wa run kach zwar cio -
wych, ja kie two rzy ge ne ra tor ze spo łu prą do twór cze go, za pew nie nie sku -
tecz nej ochro ny prze ciw po ra że nio wej przez sa mo czyn ne wy łą cze nie
za si la nia pod czas zwarć jest bar dzo trud ne, a czę sto nie moż li we. Sta ty sty -
ki pro wa dzo ne przez PSP wy ka zu ją przy pad ki śmier tel ne go ra że nia prą dem
elek trycz nym ra tow ni ków. 

Wie lo krot nie w cza sie ak cji ra tow ni czo -ga śni czej eki py ra tow ni cze stra -
ży po żar nej mu szą wy ko rzy sty wać ręcz ne urzą dze nia elek trycz ne, do
któ rych za si la nia po trzeb ne są ze spo ły prą do twór cze znaj du ją ce się w wy -
po sa że niu po jaz dów po żar ni czych. Po przy by ciu na miej sce zda rze nia ra -
tow ni cy sta ją przed pro ble mem bu do wy tym cza so wej in sta la cji elek trycz nej
(po lo wej sie ci elek tro ener ge tycz ne) za si la nej z ge ne ra to ra ze spo łu prą do -
twór cze go. 

Który układ za si la nia za gwa ran tu je bez pie czeƒ -
stwo przy za cho wa niu peł nej funk cjo nal no Êci? 
Wy ma ga nia do ty czą ce bu do wy sie ci po lo wej prze wi du ją od po wied nio

do bra ne oprze wo do wa nie oraz sys tem ochro ny prze ciw po ra że nio wej, któ -
ry w do wol nych wa run kach te re no wych gwa ran to wał bę dzie bez piecz ną
eks plo ata cję za si la nych z niej urzą dzeń elek trycz nych. Spo śród do stęp nych
środ ków ochro ny prze ciw po ra że nio wej zde fi nio wa nych w nor mie [1] wa -
run ki speł nić mo że je dy nie sieć ochron na wy ko na na w ukła dzie za si la nia
IU, któ ry nie zo stał zde fi nio wa ny w nor mach po świę co nych ochro nie prze -
ciw po ra że nio wej oraz w nor mach woj sko wych do ty czą cych za si la nia
w ener gię elek trycz ną w wa run kach po lo wych. Nor my woj sko we, mi mo
dość ostrych wy ma gań, okre śla ją wy ma ga nia do ty czą ce za si la nia z za cho -
wa niem uzie mie nia punk tu neu tral ne go ge ne ra to ra oraz uzie mia nia wie lo -
krot ne go ele men tów za si la nych z ge ne ra to ra ze spo łu prą do twór cze go.
W wa run kach woj sko wej in fra struk tu ry po lo wej po wszech nie wy ko rzy stu -
je się układ za si la nia TN-S (układ za si la nia TN-C sto so wa ny po wszech nie
w sie ciach elek tro ener ge tycz nych nn jest za bro nio ny do sto so wa nia w in -
sta la cjach tym cza so wych). 

W prze pi sach kra jo wych nor ma N SEP-E 001 [2] okre śla wy móg uzy -
ska nia re zy stan cji uzie mie nia o war to ści 5 Ω. Od no si on się jed nak do in -
sta la cji sta cjo nar nych i nie mo że mieć za sto so wa nia w in sta la cjach

tym cza so wych. W przy pad ku ak cji ra tow ni czo -ga śni czej wy ma ga nie ta kie
sta no wi ło by ra czej nie po ro zu mie nie, z uwa gi na to, że uzy ska nie re zy stan -
cji uzie mie nia o ta kiej war to ści w te re nie mo że stwa rzać ol brzy mie trud no -
ści i wy ma gać znacz ne go cza su, opóź nia jąc tym sa mym roz po czę cie ak cji.
Szcze gól ne trud no ści po ja wia ją się w te re nie uzbro jo nym al bo za as fal to wa -
nym, gdzie zna le zie nie miej sca na po grą że nie uzio mu gra ni czy z cu dem.
Po dob nie w przy pad ku te re nu o bar dzo du żej re zy styw no ści grun tu wy ko -
na nie uzie mie nia o wy ma ga nej re zy stan cji wy ma ga znacz ne go cza su, przez
co na le ży ka te go rycz nie od rzu cić układ za si la nia TN-S w wa run kach ak cji
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JU LIAN WIATR Elek trycz ne 
in sta la cje tym cza so we 

Jaki układ zasilania powinien być stosowany w polowych instalacjach
tymczasowych rozwijanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej?

O

Rys. 1. Ukła dy za si la nia oraz ob wo dy prà dów zwar cio wych a) TN-S, b) TT, c) IT
Ri – re zy stan cja oraz Ci – po jem noÊç wy st´ pu jà ca po mi´ dzy ˝y łà prze wo dzà cà a zie mià

a)

b) 

c) 



ra tow ni czo -ga śni czej, kie dy to każ da se kun da mo że de cy do wać o jej po wo -
dze niu. Po dob nie nie przy dat ny jest układ IT, a układ TT do za si la nia w wa -
run kach po lo wych nie znaj du je tech nicz ne go uza sad nie nia. 

We wszyst kich tych ukła dach za si la nia nie zbęd ne jest uzie mie nie, któ re
na strę cza wie lu pro ble mów wy ko naw czych, co wy mu sza zna le zie nie prost -
sze go roz wią za nia, po zwa la ją ce go na nie mal na tych mia sto we po da nie za -
si la nia po roz wi nię ciu po lo wej sie ci elek tro ener ge tycz nej z za cho wa niem
wszel kich za sad bez pie czeń stwa. 

Co wie my o ukła dzie za si la nia IU?
Układ IU (I – czę ści czyn ne izo lo wa ne, U – czę ści prze wo dzą ce po łą -

czo ne z nie uzie mio nym prze wo dem wy rów naw czym PBU) nie jest ob ję ty
nor ma li za cją kra jo wą, a je go za sto so wa nia są nie po wszech ne. Sche mat ide -
owo -blo ko wy za si la nia tym cza so wej in sta la cji elek trycz nej za si la nej przez
ze spół prą do twór czy w ukła dzie IU przed sta wia rys. 2. Z uwa gi na brak 
kra jo wych wy ma gań w tym za kre sie po moc ne oka za ły się nor my nie miec -
kie [4, 5]. 

Co waż ne, układ IU róż ni się od zna ne go po wszech nie ukła du za sa la nia
IT tym, że nie ma żad ne go uzie mie nia. Czę ści czyn ne są izo lo wa ne od zie -
mi, a czę ści prze wo dzą ce po łą czo ne z nie uzie mio nym prze wo dem wy rów -
naw czym PBU.

W ukła dzie tym, po dob nie jak w ukła dzie za si la nia IT, wy stę pu je układ
kon tro li sta nu izo la cji (UKSI, ang. IMD – in su la tion mo ni to ring de vi re, czy li
urzą dze nie do mo ni to ro wa nia sta nu izo la cji do ziem nej). UKSI kon tro lu je
stan izo la cji ca łej in sta la cji tym cza so wej i ste ru je pod na pię cio wym wy łącz -
ni kiem, któ ry po wo du je roz łą cze nie za si la nia w przy pad ku zmniej sze nia się
re zy stan cji izo la cji po ni żej za da ne go pro gu. Mu si on mieć dwu stop nio we
na sta wie nie:

– pierw szy próg, uru cha mia ją cy sy gna li za cję optycz ną i aku stycz ną w ra -
zie uzy ska nia przez za si la ną sieć po lo wą re zy stan cji izo la cji o war to ści
150 Ω/V, czy li po ja wie nia się prą dów do ziem nych o war to ści oko ło 6 mA;
w przy pad ku za dzia ła nia sy gna li za cji aku stycz nej mo że ona zo stać wy łą -
czo na, pod czas gdy sy gna li za cja aku stycz na po zo sta je na dal ak tyw na;

– dru gi próg, po wo du ją cy odłą cze nie za si la nia od za si la nej sie ci po lo -
wej w ra zie uzy ska nia przez nią re zy stan cji izo la cji o war to ści 100 Ω/V, czy li
po ja wie nia się prą dów do ziem nych o war to ści 10 mA, któ re sta no wią gra -
ni cę sa mo uwol nie nia się w przy pad ku ra że nia. Sa mo czyn ne wy łą cze nie za -
si la nia po win no wów czas na stą pić w cza sie nie dłuż szym niż 1 s.

Za sto so wa nie ukła du za si la nia IU po wo du je, że przy po je dyn czym zwar -
ciu układ ten nie stwa rza za gro że nia po ra że nia prą dem elek trycz nym, a prąd
zwar cio wy nie skut ku je prze rwa niem do staw ener gii do za si la nych od bior -
ni ków.

Pro ble my po ja wia ją się do pie ro przy po dwój nym zwar ciu. Do ty czą one
sa mo czyn ne go wy łą cze nia co naj mniej w jed nym ob wo dzie ob ję tym zwar -
ciem. Na rys. 3 zo stał przed sta wio ny ob wód prą du zwar cio we go dla zwarć
po dwój nych w ukła dzie za si la nia IU. Z ana li zy te go ry sun ku wy ni ka, że
uzie mie nie prze wo du PBU nie ma żad ne go wpły wu na prze bieg zwar cia
przy wy stą pie niu zwar cia po dwój ne go.

W ukła dzie za si la nia IT do zie mie nie jed nej fa zy skut ku je po ja wia niem
się na fa zach nie usz ko dzo nych na pię cia mię dzy fa zo we go, co sym bo licz nie
przed sta wia rys. 4. Po dob nie w ukła dzie za si la nia IU, w któ rym punk tem
od nie sie nia jest nie uzie mio ny prze wód PBU. Po ja wia ło bę dzie się jed nak
na pię cie UN, któ re go wek tor ukła dał bę dzie się w za leż no ści od asy me trii
ob cią że nia po szcze gól nych faz. Skut ko wa ło to bę dzie zmien no ścią war to -
ści na pięć fa zo wych, któ re – w za leż no ści od war to ści na pię cia UN oraz po -
ło że nia ką to we go je go wek to ra – uzy ska ją róż ne war to ści w sto sun ku
do war to ści zna mio no wych (rys. 5).

W ce lu za pew nie nia peł ne go bez pie czeń stwa izo la cja przy łą cza nych od -
bior ni ków do in sta la cji tym cza so wej mu si być od por na na zwięk szo ne war -
to ści na pię cia do war to ści na pię cia mię dzy fa zo we go. Unik nąć te go
nie ko rzyst ne go zja wi ska po zwa la w opty mal ny spo sób sto so wa nie wy łącz -
nie od bior ni ków trój fa zo wych sy me trycz nych.

Po nie waż w ukła dzie IU prze wód wy rów naw czy PBU łą czy wszyst kie
za si la ne od bior ni ki, przy po dwój nym zwar ciu ob wód zwar cia łu dzą co przy -
po mi na ob wód zwar cia, ja ki wy stę pu je w ukła dzie za si la nia TN. Sto sun ko -

/ 2017 GRUDZIEŃ 39

Rys. 2. Sche mat po lo wej li nii elek tro ener ge tycz nej wy ko na nej w ukła dzie IU

Rys. 3. Dro ga prà du zwar cio we go w ukła dzie za si la nia IU przy po dwój nym zwar ciu

Rys. 4. Skut ki do zie mie nia jed nej z faz w ukła dzie za si la nia IT

Rys. 5. Zo bra zo wa nie zmien no Êci na pi´ç fa zo wych przy asy me trycz nym za si la niu
w ukła dzie 
IU – przy kła do wy roz kład wek to rów na pi´ç



wo ła two moż na w tym przy pad ku speł nić wa ru nek sa mo czyn ne go wy łą -
cze nia w co naj mniej jed nym ob wo dzie ob ję tym zwar ciem.

W ukła dzie przed sta wio nym na rys. 2 to le ru je się wy so ko im pe dan cyj ne
po łą cze nie z zie mią od bior ni ków usta wia nych na zie mi, z uwa gi na nie istot -
ny wpływ na wa run ki za si la nia oraz wa run ki ochro ny prze ciw po ra że nio -
wej. Za le ca się, aby ze spół prą do twór czy był wy ko na ny w II kla sie
ochron no ści, po dob nie jak od bior ni ki przy łą cza ne do roz wi ja nej in sta la cji
tym cza so wej wy ko na nej w ukła dzie za si la nia IU.

Oka blo wa nie
Ka ble sta no wią ce ele ment po lo wej sie ci elek tro ener ge tycz nej (in sta la -

cji tym cza so wej) roz wi ja nej w wa run kach ak cji ra tow ni czo -ga śni czej lub
ak cji ra tow ni czej po win ny mieć bu do wę co naj mniej ta ką, jak prze wo dy
opo no we ty pu H07RN -F o na pię ciu U0/U = 450/750 V, w któ rych opo -
na wy ko na na jest z nie za pal ne go kau czu ku neo pre no we go, a ży ły prze wo -
dzą ce są gięt kie. Znacz nie le piej do te go ce lu na da ją się prze wo dy gór ni cze
ma ją ce opo nę ole jo od por ną i jed no cze śnie nie pal ną.

Z uwa gi na przy ję tą me to dy kę za si la nia za sad ne wy da je się sto so wa nie
prze wo dów speł nia ją cych przed sta wio ne wy ma ga nia, ale wy ko na nych w ta -
ki spo sób, by oplot bez po śred nio pod po wło ką ze wnętrz ną prze wo du sta -
no wił ży łę PBU.

Naj ko rzyst niej szą bu do wę ze wzglę du na wa run ki eks plo ata cji ma prze -
wód przed sta wio ny na ry sun ku 6a, pod czas gdy prze wód przed sta wio ny
na ry sun ku 6c jest po wszech nie do stęp ny na ryn ku. Bar dzo istot nym wa -
run kiem za cho wa nia bez pie czeń stwa jest za kaz sto so wa nia prze wo dów go -
łych ja ko prze wo du PBU.

Oka blo wa nie sta no wią ce wy po sa że nie sa mo cho du po żar ni cze go po win -
no być zdu blo wa ne (je den kom plet oprze wo do wa nia ja ko za pas) ze wzglę -
du na zwięk szo ną nie za wod ność – tak, by moż li wa by ła wy mia na w przy -
pad ku po wsta nia uszko dze nia w cza sie ak cji ra tow ni czo -ga śni czej. Osob -
nym pro ble mem po zo sta ją wy ma ga nia sta wia ne przy łą cza nym od bior ni -
kom elek trycz nym. Po win ny one być wy ko na ne w II kla sie ochron no ści
i mieć izo la cję od por ną na chwi lo wy wzrost na pię cia po wo do wa ny asy me -
trią ob cią żeń po szcze gól nych faz.

W skła dzie skom ple to wa nej po lo wej sie ci elek tro ener ge tycz nej mu szą
się zna leźć na stę pu ją ce ele men ty: ze spół prą do twór czy nn o mo cy do bra -
nej do mo cy od bior ni ków, dwa kom ple ty ka bli oraz roz dziel ni ca wy ko na na
w II kla sie ochron no ści, do któ rej przy łą cza ne bę dą za si la ne od bior ni ki.
Prze wo dy po win ny znaj do wać się na bęb nach z za in sta lo wa ny mi gniaz da -
mi umoż li wia ją cy mi przy łą cza nie od bior ni ków (zob. fot.). 

Dłu gość po je dyn czej li nii za si la ją cej nie po win na prze kra czać war to ści
wy ni ka ją cej z war to ści do pusz czal nej pę tli ob wo du zwar cio we go przyj mo -
wa nej ja ko R = 1,5 Ω [3] oraz speł niać wa ru nek do pusz czal ne go spad ku na -
pię cia DU † 5%.

W przy pad ku nie sku tecz nej ochro ny prze ciw po ra że nio wej re ali zo wa nej
przez za bez pie cze nia wzro sto we pod czas zwarć po dwój nych moż na za sto -
so wać wy łącz ni ki róż ni co wo prą do we zgod nie z za sa dą przed sta wio ną

na rys. 7, gdzie w przy pad ku po dwój ne go zwar cia wy łą czo ny zo sta nie je -
den z ob wo dów, pod czas gdy ob wód ob ję ty po je dyn czym zwar ciem nie
stwa rza za gro że nia po ra że nio we go. Za sa dę dzia ła nia wy łącz ni ka róż ni co -
wo prą do we go przed sta wia rys. 8.

Po nie waż prą dy zwar cio we za my ka ją się w ob wo dzie zwar cio wym, któ -
re go ele men tem jest prze wód PBU, omi ja ją cy prze kład nik Fer ran tie go wy -
łącz ni ka róż ni co wo prą do we go, na le ży uznać, że pod czas zwarć po dwój nych
wa ru nek okre ślo ny po niż szym wzo rem zo sta nie speł nio ny:

ID = (IL1 + IL2 + IL3) – IN ‡ (0,5 3 1)·IDn
gdzie:

IL1, IL2, IL3 – prą dy fa zo we

IN – prąd w prze wo dzie neu tral nym

IDn – zna mio no wy prąd róż ni co wy

ID – rze czy wi sty prąd upły wu (róż ni co wy) 

Do bór prze wo dów sta no wią cych ukom ple to wa nie in sta la cji tym cza so -
wej na le ży re ali zo wać zgod nie z wy ma ga nia mi nor my [6]. Przy kład ukła -
du za si la nia przy dat ne go do bu do wy tym cza so wych sie ci po lo wych, gdzie
speł nio ne są wy ma ga nia w za kre sie bez pie czeń stwa oraz nie wy ma ga się
uzie mie nia ze spo łu prą do twór cze go, przed sta wia zaś rys. 9.

Gniaz da wtycz ko we o prą dzie zna mio no wym po wy żej 16 A po win ny
być wy po sa żo ne w roz łącz nik oraz blo ka dę me cha nicz ną. W ob wo dach za -
si la nych z ze spo łów prą do twór czych do pusz cza się sto so wa nie gniazd
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Rys. 6. Przy kład struk tu ry prze wo du sto so wa ne go do bu do wy po lo wych sie ci elek -
tro ener ge tycz nych sto so wa nych w jed nost kach ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej

B´ ben prze wo do wy sta no wià cy jed no cze Ênie prze dłu ̋ acz do przy łà cza nia r´cz -
nych od bior ni ków ener gii elek trycz nej

Rys. 7. Ob wód zwar cia dla prà du zwar cio we go przy zwar ciu po dwój nym (dro ga
prze pły wu prà du zwar cio we go zo sta ła ozna czo na strzał ka mi)



wtycz ko wych o prą dzie zna mio no wym nie więk szym od 32 A. Ana li -
za rys. 8 i rys. 9 po zwa la wy cią gnąć wnio ski, że wy łącz ni ki róż ni co wo prą -
do we pod czas zwarć po dwój nych sta no wią sku tecz ne za bez pie cze nie
prze ciw po ra że nio we i wy łą czą co naj mniej je den z uszko dzo nych ob wo -
dów w cza sie zgod nym z wy ma ga nia mi nor my [1].

Spraw dza nie in sta la cji
Osob ny, ale bar dzo waż ny jest pro blem ba da nia sta nu ochro ny prze ciw -

po ra że nio wej w in sta la cjach tym cza so wych (tzw. po lo wych sie ciach elek -
tro ener ge tycz nych sto so wa nych w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej).
Do eks plo ata cji tych sie ci nie zbęd na jest oso ba prze szko lo na w za kre sie za -
si la nia elek tro ener ge tycz nych urzą dzeń po lo wych, któ ra po roz wi nię ciu
tym cza so wej in sta la cji po win na prze pro wa dzić uprosz czo ną pro ce du rę
spraw dza ją cą. Za kres spraw dza nia po wi nien obej mo wać:

– oglę dzi ny ze spo łu prą do twór cze go,
– oglę dzi ny roz dziel ni cy,
– stan po łą czeń sie ci oraz dzia ła nie wy łącz ni ków róż ni co wo prą do wych

przez uru cho mie nie te stu,
– spraw dze nie cią gło ści prze wo du PBU.
Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że spraw dzian dzia ła nia wy łącz ni ków

róż ni co wo prą do wych po wi nien być wy ko ny wa ny co dzien nie po ob ję ciu
służ by przez zmia nę dy żur ną, co wią że się z uru cho mie niem ze spo łu prą -

do twór cze go. Po dob nie co dzien ne mu spraw dze niu pod le ga układ kon tro li
sta nu izo la cji (UKSI). Nie rza dziej niż raz w mie sią cu na le ży prze pro wa -
dzić po miar rze czy wi ste go prą du za dzia ła nia wy łącz ni ków róż ni co wo prą -
do wych z wy ko rzy sta niem te ste ra. Na to miast co trzy mie sią ce oso by
wy kwa li fi ko wa ne po win ny pro wa dzić kon tro lę okre so wą obej mu ją cą:

– po miar re zy stan cji izo la cji prąd ni cy oraz prze wo dów czyn nych in sta -
la cji wzglę dem nie uzie mio ne go prze wo du PBU,

– po miar re zy stan cji urzą dzeń od bior czych lub po miar rów no rzęd ny:
� prą du w prze wo dzie ochron nym dla od bior ni ków I kla sy ochron no -

ści,
� prą du do ty ko we go dla urzą dzeń od bior czych w II kla sie ochron no -

ści,
– spraw dza nie cią gło ści po łą czeń ochron nych oraz po miar re zy stan cji

przej ścia po mię dzy czę ścia mi prze wo dzą cy mi do stęp ny mi jed no cze śnie.
Wy ni ki kon tro li na le ży za pi sy wać w dzien ni ku eks plo ata cji po lo we go

sprzę tu elek trycz ne go sta no wią ce go wy po sa że nie sa mo cho du po żar ni czego.

Julian Wiatr jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, 
WAT oraz SGSP, członkiem MOIIB oraz rzeczoznawcà SEP 

w zakresie sieci instalacji oraz urzàdzeƒ elektrycznych
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Rys. 8. Za sa da dzia ła nia wy łàcz ni ka ró˝ ni co wo prà do we go i wa ru nek je go po praw -
ne go funk cjo no wa nia [6]
IL1, IL2, IL3 – prà dy fa zo we; IN – pràd w prze wo dzie neu tral nym; ID – zna mio no wy pràd ró˝ ni -
co wy

Rys. 9. Przy kła do wy sche mat za si la nia in sta la cji tym cza so wej roz wi ja nej pod czas
ak cji ra tow ni czo -ga Êni czej (UKSI mu si gwa ran to waç po miar cià gło Êci prze wo du
PBU)

Kla sa ochron no Êci urzà dze nia I II III

Re zy stan cja prze wo du ochron ne go [V] 0,31) – –

Re zy stan cja izo la cji [MV] 1,02) 3) 2,0 0,25

Pràd w prze wo dzie ochron nym [mA] 3,54) – –

Pràd do ty ko wy [mA] – 0,6 –

Do ty czy urzà dzeƒ kla sy ochron no Êci I i II o na pi´ ciu zna mio no wym 230 V.
1) † 0,3 V przy dłu go Êci do 5 m+0,1 V na ka˝ de na st´p ne 7,5 m, ale ra zem nie wi´ cej ni˝ 1 V.
2) Do pusz cza si´ 0,3 MV, je ̋ e li urzà dze nie za wie ra ele men ty grzej ne.
3) Wy ma ga si´ 2,0 MV w sto sun ku do drob nych cz´ Êci prze wo dzà cych do st´p nych, nie po łà czo nych

z prze wo dem ochron nym PBU.
4) Dla urzà dzeƒ z ele men ta mi grzej ny mi 1 mA/kW, ale nie wi´ cej ni˝ 10 mA.

Gra nicz ne do pusz czal ne war to Êci pa ra me trów urzà dzeƒ od bior czych
przy spraw dze niach okre so wych we dług DIN VDE 0701/02702 [3]

ID



Jak to się sta ło, że 41 lat te mu tra fi ła pa -
ni do Wiel ko pol skie go Mu zeum Po żar -
nic twa w Ra ko nie wi cach?
Był to ogrom ny zbieg oko licz no ści. Stu dio -

wa łam wte dy w Po zna niu tu ry sty kę, ale trud -
na sy tu acja ży cio wa zmu si ła mnie do
we ry fi ka cji pla nów ży cio wych i ro zej rze nia się
za pra cą. Zgło si łam swo ją kan dy da tu rę na kie -
row ni ka mu zeum po żar nic twa w Ra ko nie -
wi cach i zu peł nie nie ocze ki wa nie zo sta ła za -
apro bo wa na. Mia łam wte dy 22 la ta.

Mia ła pa ni wcze śniej ja kieś kon tak ty
z po żar nic twem?
Nie, in te re so wa łam się hi sto rią i za byt ka -

mi, ale stycz no ści ze stra żą po żar ną nie mia -
łam. Mu zeum dzia ła ło już od 1974 r.
w pięk nym, za byt ko wym zbo rze pro te stanc -
kim. Po II woj nie świa to wej budynek stop nio -
wo po pa dał w co raz więk szą ru inę, peł niąc
funk cję ma ga zy nu GS-u, aż z ini cja ty wy miej -
sco wych dru hów wy re mon to wa no go i utwo -
rzo no w nim lo kal ne mu zeum po żar nic twa.
Kie dy wieść o po wsta niu tej pla ców ki roz nio -
sła się wśród stra ża ków, sa mi za czę li prze ka -
zy wać jej za byt ko we si kaw ki i sa mo cho dy.

Lu dzie sa mi z sie bie od da wa li te wszyst -
kie bez cen ne eks po na ty?
Wszyst kie eks po na ty w ra ko nie wic kim

mu zeum, a jest ich obec nie już po nad 5 tys., to
da ro wi zny. Lu dzie nie tyl ko ofia ro wy wa li nam

eks po na ty, ale rów nież po ma ga li w ich re stau -
ra cji. Pa mię tam ta ką hi sto rię z lat 70., gdy płk
Le on Pi tu ła – je den z naj więk szych be ne fak -
to rów na sze go mu zeum – za ła twił od no wie nie
trzech kon nych si ka wek przez od lew nię że li -
wa w Śre mie. Fir ma zro bi ła to bar dzo so lid nie,
z jed nym za strze że niem – czer wo nej far by
star czy ło im tyl ko na po ma lo wa nie jed nej si -
kaw ki (pa mię taj my, że by ły to cza sy wszech -
obec ne go w PRL-u nie do bo ru), dwie po zo sta łe
zaś zo sta ły po ma lo wa ne tym, co aku rat by ło
na sta nie. Dru ga si kaw ka zy ska ła więc ko lor
po pie la ty z żół ty mi wy koń cze nia mi, a trze -
cia – żół ty i czar ne wy koń cze nia. Nie daw no
ktoś za pro po no wał prze ma lo wa nie ich na czer -
wo no, ale nie zgo dzi łam się, bo są ży wy mi do -
wo da mi trud nej hi sto rii kon ser wa cji na szych
eks po na tów. 

To chy ba jest fe no men Wiel ko pol skie go
Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi cach,
że za każ dym eks po na tem stoi ser ce dar -
czyń cy?
Z ca łą pew no ścią. Po wtó rzę, że nie wy da -

li śmy ani zło tów ki na ża den z eks po na tów.
Sta ra my się je dy nie pi sać przy zbio rach, czy -
im są da rem – to je dy ny spo sób, w ja ki mo że -
my się od wdzię czyć. Wie le eks po na tów
prze ka za no nam ano ni mo wo. Otrzy mu je my
rów nież pa miąt ki oso bi ste stra ża ków, np. ich
cen ne od zna cze nia pań stwo we.

No wła śnie, to bar dzo cie ka wy aspekt
funk cjo no wa nia te go mu zeum. To miej -
sce pa mię ci nie tyl ko o stra ży po żar nej,
ale rów nież o sa mych stra ża kach – wy -
jąt ko wych lu dziach i wy bit nych pa trio -
tach.
Zga dza się, uczy łam się hi sto rii stra ży po -

żar nej od sa mych stra ża ków. Mu szę tu wspo -
mnieć ra ko nie wic kich dru hów – na czel ni ków
Ma ria na No wa ka i Alek san dra Hof f ma na, puł -
kow ni ka Le ona Pi tu łę – prze wod ni czą ce go ko -
mi sji hi sto rycz nej ZW ZOSP w Po zna niu.
Jed nak naj więk szy wpływ na mo je po strze ga -
nie stra ży po żar nej miał niewąt pli wie puł kow -
nik Wła dy sław Pi law ski – ów cze sny za stęp ca
ko men dan ta głów ne go stra ży po żar nych. To on
wy ma rzył so bie obec ny kształt ra ko nie wic kie -
go mu zeum – na pi sał m.in. sce na riusz eks po -
zy cji, z któ re go do dzi siaj ko rzy sta my!
Moż na o nim po wie dzieć, że za wsze był
i wciąż jest do brym du chem te go miej sca. Hi -
sto ria stra ży to hi sto ria Pol ski i sta ra my się to
w na szym mu zeum po ka zy wać.

A ja kie są pa ni oso bi ste wspo mnie nia
zwią za ne z puł kow ni kiem Pi law skim?
Wie le ra zy od wie dzał na sze mu zeum, czę -

sto przy jeż dżał tu ze swo ją cór ką. On praw dzi -
wie ko chał hi sto rię, ko chał straż i za ra ził mnie
tą mi ło ścią. Po wta rzał mi wie le ra zy, że chciał -
by, że by hi sto ria stra ży po żar nej zna la zła swo -
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je miej sce, swój dom. Ostat nią wi zy tę w Ra -
ko nie wi cach zło żył w wie ku 99 lat, zwie dził
do kład nie ca łą eks po zy cję, łącz nie z dzia ła ją -
cą już wte dy mul ti me dial ną sa lą edu ka cji ra -
tow ni czej i na ko niec zło żył wzru sza ją cy wpis
w księ dze pa miąt ko wej. Na pi sał m.in. że po tej
wi zy cie wie, że trud je go ży cia nie po szedł
na mar ne. To by ła dla nas wy jąt ko wa chwi la.
W na szej bi blio te ce ma my po nad 50 róż ne go
ro dza ju wy daw nictw i skryp tów, któ rych au to -
rem bądź współ au to rem jest puł kow nik Pi law -
ski. Dzię ki tym książ kom hi sto ria po żar nic twa
pol skie go nie ule gnie za po mnie niu – ostat nio
go ści ła u nas stra żac ka gru pa re kon struk cyj na,
któ ra chcia ła uszyć so bie ory gi nal ne mun du ry
stra żac kie z lat 30. Wszyst kie in for ma cje, łącz -
nie z ilu stra cja mi, zna leź li w książ kach Puł -
kow ni ka. Pa mię taj my – bez prze szło ści nie ma
przy szło ści.

A ja ką ro lę w hi sto rii mu zeum ode grał
płk Le on Pi tu ła?
Ogrom ną. Ja ko in spek tor ochro ny prze ciw -

po ża ro wej w Zjed no cze niu Prze my słu Ta bo ru
Ko le jo we go w Po zna niu pro wa dził kur sy dla
dy rek to rów po szcze gól nych okrę gów ko le jo -
wych i po krew nych za kła dów pra cy. Ma ło kto
wie, że ca ła kon struk cja mu ze al ne go pa wi lo -
nu sa mo cho do we go po cho dzi z ro ze bra nej ha li
wy sta wo wej Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -
znań skich. Za rów no prze ka za ny nie od płat nie
ma te riał kon struk cyj ny, jak i je go trans port ko -
le ją do Ra ko nie wic zor ga ni zo wał wła śnie puł -
kow nik Pi tu ła.

Wiel ko pol skie Mu zeum Po żar nic twa
w Ra ko nie wi cach chy ba za wsze mia ło
szczę ście do lu dzi, któ rzy chcie li i po tra -
fi li wspie rać je go dzia łal ność. 
Mia łam szczę ście współ pra co wać z kil ko -

ma po ko le nia mi stra ża ków i urzęd ni ków róż -
nych szcze bli. I każ de po ko le nie wnio sło swój
zna czą cy wkład w obec ny kształt mu zeum. Pa -
mię taj my, że do 1995 r. w mu zeum by ła za -
trud nio na tyl ko jed na oso ba! Bez wspar cia
ogrom nej gru py lu dzi – spo łecz ni ków nie uda -
ło by się nic zro bić. Trud no wy mie nić wszyst -
kich, ale mu szę tu wspo mnieć o bur mi strzach
gmi ny Ra ko nie wi ce – Le onar dzie Karcz mar -
czyk i Jó ze fie Sie ra dza nie, któ rzy wie dzie li, że
mu zeum jest wiel ką szan są na wy pro mo wa nie
ma leń kich Ra ko nie wic. Dziś mo że my po wie -
dzieć, że Wiel ko pol skie Mu zeum Po żar nic twa

jest praw dzi wym sym bo lem Ra ko nie wic,
a fakt ten pod kre śla do dat ko wo je dy na w Pol -
sce fon tan na bę dą ca jed no cze śnie po mni kiem
stra ża ków! Do brze ro zu mie tę szan sę rów nież
obec ny bur mistrz Ge rard To miak.

W ta kiej sy tu acji prze sta je dzi wić, że 
Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków w Bie gu
Dłu go dy stan so wym or ga ni zo wa ne są
od kil ku lat wła śnie w Ra ko nie wi -
cach – mie ście, któ re bi je stra żac kim 
ser cem?
Rze czy wi ście, co ro ku kil ku set stra ża ków

ma szansę przy oka zji te go bie gu za po znać się
rów nież z atrak cja mi mu zeum, tym bar dziej 
że biu ro za wo dów oraz po czę stu nek dla za -
wod ni ków po bie gu zlo ka li zo wa ne są wła śnie
na te re nie na sze go mu zeum. Sam bieg cie szy
się ogrom nym po wo dze niem – w tym ro ku li -
mit 1000 zgło szeń wy czer pał się w nie ca łe
7 mi nut!

Ko lej nym ele men tem, któ ry wy róż nia
ra ko nie wic kie mu zeum na tle in nych
pla có wek o po dob nym cha rak te rze, jest
je go pre kur sor ski edu ka cyj ny cha rak ter.
Mul ti me dial na sa la edu ka cji ra tow ni -
czej – we dług dzi siej szej ter mi no lo gii sa -
la „Ognik” – po wsta ła już w 2010 r. Jak
do te go do szło? 
Na sze mu zeum ma pod da sze. Przez wie le

lat po zo sta wa ło nie za go spo da ro wa ne, aż
do mo men tu, kie dy eks per ci z Ko men dy Wo -
je wódz kiej PSP w Po zna niu za pro po no wa li
utwo rze nie sa li edu ka cyj nej, któ ra bę dzie od -
dzia ły wa ła przede wszyst kim na emo cje zwie -
dza ją cych, po zwo li zo ba czyć, usły szeć,
do tknąć i po czuć za gro że nia, a tak że w in te r-
ak tyw ny spo sób po ka zać, jak cięż ka jest pra -
ca stra ża ka. Uda ło się po zy skać na ten cel
80 tys. zł z WFOŚiGW w Po zna niu, po zo sta łe
70 tys. do ło ży ła gmi na Ra ko nie wi ce i w efek -
cie po wsta ła no wo cze sna, in te rak tyw na sa la
edu ka cyj na, któ ra pod nio sła na sze mu zeum
na wyż szy po ziom. Wy zwa niem sa mym w so -
bie by ło zna le zie nie od po wied nie go wy ko naw -
cy tak nie co dzien ne go pro jek tu. Szu ka li śmy
wśród firm two rzą cych sce no gra fie te atral ne
i fil mo we, ale w koń cu kon kurs wy gra ła fir ma
even to wa, a efek ty spe cjal ne zre ali zo wa ła fir -
ma, któ ra co ro ku ob słu gu je mu li me dial nie
Sun ri se Fe sti wal w Ko ło brze gu. Efek ty ich
pra cy są ca ły czas im po nu ją ce. Sa la edu ka cji

ra tow ni czej już od 7 lat słu ży ja ko in spi ra cja
i wzór dla ko lej nych te go ty pu pro jek tów
w kra ju, np. w Cho rzo wie. Znacz nie zwięk szy -
ło się za in te re so wa nie mu zeum – obec nie go -
ści co ro ku po nad 20 tys. zwie dza ją cych. I ca ły
ten ruch tu ry stycz no -edu ka cyj ny ob słu gu je my
w za le d wie pięć osób. Cie szy mnie, że po raz
ko lej ny w ma leń kich Ra ko nie wi cach uda ło się
nam zro bić coś wiel kie go.

Czy uwa ża Pa ni, że roz wój mu zeum
w kie run ku edu ka cji dla bez pie czeń stwa
to do bry kie ru nek?
Bar dzo do bry. Sa ma hi sto ria po żar nic twa

nie przy cią gnie osób spo za stra ży, na to miast
ofer ta edu ka cyj na z ob sza ru pre wen cji spo -
łecz nej przy cią ga szko ły, przed szko la i za pew -
nia sta ły do pływ zwie dza ją cych. Na sze
naj now sze na rzę dzie edu ka cyj ne – sy mu la tor
za gro żeń po ża ro wych – z ca łą pew no ścią jesz -
cze to za in te re so wa nie zwięk szy. 

W ja kim sta nie prze ka zu je pa ni Wiel ko -
pol skie Mu zeum Po żar nic twa swo je mu
na stęp cy?
My ślę, że w bar dzo do brym. Obec nie

w mu zeum znaj du je się po nad 5 tys. eks po na -
tów, bi blio te ka li czy po nad 3 tys. wo lu mi nów,
na te re nie funk cjo nu je cen trum edu ka cji ra -
tow ni czej „Ognik+”, a sa mo mu zeum roz ro sło
się do trzech obiek tów wy sta wien ni czych.
Wła ści wie nie uda ło mi się speł nić tyl ko jed -
ne go ma rze nia – wy bu do wa nia szkla ne go za -
da sze nia nad we wnętrz nym dzie dziń cem
mu zeum. Pro jekt jest go to wy, ale je go re ali za -
cją zaj mą się już moi na stęp cy. Po mo gę im
jesz cze tyl ko przy go to wać w przy szłym ro ku
wy sta wę oko licz no ścio wą z oka zji 100. rocz -
ni cy wy bu chu po wsta nia wiel ko pol skie -
go – „Stra ża cy w po wsta niu wiel ko pol skim”,
na któ rą już dziś ser decz nie za pra szam.

Ja kim prze sła niem za koń czy pa ni ten
wy wiad?
Żad na in na służ ba mun du ro wa nie ma tak

pięk nej hi sto rii i tak bo ga tej tra dy cji, ja ką mo -
że po szczy cić się straż po żar na. War to ją pie -
lę gno wać, war to ją po ka zy wać. A mu zea
po żar ni cze są naj lep szym do te go miej scem.
Wła śnie tam, jak ni gdzie in dziej, moż na po -
czuć praw dzi wą du mę z by cia stra ża kiem!

roz ma wiał bryg. Ro bert Klo now ski, 
KW PSP w Po zna niu
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LECH LE WAN DOW SKI

Po zy tyw nie
za kr´ ce ni

Jak powiedział Stephen King, jeden z najbardziej
znanych na świecie amerykańskich pisarzy, nawet

z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest
czymś bardzo, ale to bardzo cennym.



ak się zo sta je pa sjo na tem? Czę sto sprzy -
ja ją te mu uwa run ko wa nia al bo ro dzin ne
tra dy cje. Adam Ma łysz po cho dzi z gór,

więc dla wie lu to nic dziw ne go, że od ma łe go
„do sia dał” nart. A dla cze go wy brał sko ki? Je go
pra dzia dek miał wła sną skocz nię nar ciar ską,
Więc mo że coś w tym jest? Mo że, ale nie ko -
niecz nie. Bo z te go wca le nie wy ni ka, że
na przy kład uro dze ni nad mo rzem zo sta ją z re -
gu ły ma ry na rza mi.

Po czàt ki
Je den z naj sław niej szych pol skich stra ża ków,

Zbi gniew Bród ka, zwa ny przez ko le gów Pan -
cze nem, nie ma ro dzin nych tra dy cji w jeź dzie
na łyż wach. W do dat ku od je go wsi do naj bliż -
sze go sztucz ne go lo do wi ska by ło 80 km! Ja ko
mło dy chło pak wstą pił jed nak do klu bu łyż wiar -
skie go, któ ry za ło żył je go na uczy ciel, en tu zja sta
jaz dy na łyż wach. Mło dy Zby szek tak się tym
spor tem za fa scy no wał, że kie dy już do rósł,
na tre nin gi jeź dził na wet za gra ni cę – do Ber li -
na. I pro szę, zo stał mi strzem olim pij skim.

O wpły wie, ja ki na ży cie mło de go czło wie -
ka mo że wy wrzeć je go szkol ny wy cho waw ca,
świad czy tak że bły sko tli wa ka rie ra spor to wa 
mł. asp. Bart ka Przed wo jew skie go – stra ża ka
wro cław skiej JRG PSP nr 9. Jesz cze 9 lat te mu,
ja ko 15-let ni uczeń, ści gał się z ko le ga mi z kla -
sy po gór kach w ro dzin nych Głu cho ła zach
na Opolsz czyź nie. Za wsze był na cze le staw ki.
Je go na uczy ciel za uwa żył, że ma ta lent. Bar tek
za czął in ten syw niej tre no wać. Efekt? 

Nie daw no, bo w li sto pa dzie, od niósł suk ces
w Pa ry żu, gdzie już po raz 36. od był się Mię -
dzy na ro do wy Prze ła jo wy Bieg Stra ża ków.
Na star cie 18 km bie gu w bar dzo trud nym te re -
nie sta nę ło bli sko 800 stra ża ków z ca łej Eu ro py.
Ale zwy cięz ca mógł być tyl ko je den. I zo stał
nim Bar tek! Zdo był mi strzo stwo w tym bie gu
po raz dru gi z rzę du, a więc po twier dził swo ją
wy so ką kla sę. War to za uwa żyć, że ra zem z Bart -
kiem wy star to wa li w Pa ry żu, tak że z do bry mi
cza sa mi, je go ko le dzy stra ża cy: sekc. Ka mil 
Po czwar dow ski (KP PSP w Sierp cu), st. kpt. An -
drzej Szpu nar (KM PSP w Rze szo wie), mł. asp.
Se we ryn Po goc ki (KW PSP w Ło dzi) i st. asp.
Da mian Gla piak (KP PSP w Wolsz ty nie).

˚y cie w bie gu
Bie gi to jed na z naj bar dziej za raź li wych stra -

żac kich pa sji. Bie ga czy jest wie lu – i nic dziw -
ne go, bo stra ża cy w ogó le ży ją w bie gu. Ale
w gru pie tej oprócz, jak nie któ rzy po wia da ją:
„kle pa czy as fal tu”, są też pa sjo na ci bie gów in -
ne go ro dza ju. Na le ży do nich asp. Ma rek Wilk,
stra żak z wro cław skiej JRG PSP nr 2. Naj pierw
imał się roz ma itych dys cy plin: ko szy ków ki, siat -

ków ki, jaz dy na ro we rze, aż tra fił na Bieg Ka -
torż ni ka. I to by ło to!

Ten or ga ni zo wa ny w sierp niu przez ko man -
do sów z Lu bliń ca bieg to praw dzi wy po li gon.
Ale po je go za li cze niu moż na wy star to wać
w ko lej nych bie gach, o wdzięcz nych na zwach:
O Nóż Ko man do sa i Ma ra ton Ko man do sa. Ten
ostat ni bieg, prze zna czo ny dla służb mun du ro -
wych, od by wa się za wsze w li sto pa dzie, a więc
naj czę ściej w zim nie i sło cie, na dy stan sie
42 km! Za wod nik bie gnie w mun du rze, bu tach
bo jo wych i z ple ca kiem o wa dze 10 kg.

Za li cze nie wszyst kich trzech bie gów jest
rów no znacz ne ze zdo by ciem „Bie go we go szle -
ma lu bli niec kie go”. Ale co to da je po za za -
szczyt nym ty tu łem? Zda niem Mar ka bar dzo
du żo, na przy kład bli ski kon takt z przy ro dą, po -
czu cie bez gra nicz nej wol no ści, sa tys fak cję z po -
ko na nia wła snych ogra ni czeń i sła bo ści. To dla
nie go pa sja tak wiel ka, że szle ma zdo był już
dwu krot nie.

Do ro bek ˝y cia
Zdo by wa nie to do bre okre śle nie dla opi sa nia

dzia łań wszel kie go ro dza ju pa sjo na tów. Je den
z ofi ce rów po żar nic twa miał w swo im służ bo -
wym po ko ju w ko men dzie dzie siąt ki stra żac kich
heł mów, cał kiem po kaź ną ko lek cję fi gur pa tro -
na stra ża ków św. Flo ria na i in ne dro bia zgi z hi -
sto rycz nym ro do wo dem. Skąd te go aż ty le? 

Jak po wia da, przez la ta zdo by wał te oso bli -
wo ści na roz ma itych gieł dach sta ro ci, jar mar -
kach, od osób pry wat nych itp. A po nie waż
w do mu nie miał dość miej sca, więc je go służ -
bo we po miesz cze nie w ko men dzie stra ży po żar -
nej przy po mi na ło mu zeum. Co jed nak ro bić, gdy
przy szło po że gnać się z mun du rem i… ga bi ne -
tem służ bo wym? Jed no by ło pew ne – nie po tra -
fił roz stać się ze swo imi zbio ra mi.

Za tasz czył więc wszyst kie do do mu. Wo lał
po zbyć się nie któ rych me bli, by tyl ko zro bić
miej sce na stra żac kie tro fea. A są wśród nich
praw dzi we pe reł ki, pa mię ta ją ce na wet cza sy ce -
sa rza Fran cisz ka Jó ze fa. I co cie ka we, na dal je
zbie ra, po więk sza jąc zbio ry, a rów no cze śnie po -
mniej sza jąc swo ją ży cio wą prze strzeń. Jak jed -
nak fi lo zo ficz nie po wia da, to kwe stia wy bo ru. 

Ma ły i wiel ki Êwiat
Ory gi nal ne hob by miał przez ca łe la ta 

asp. sztab. Se ba stian Cza ic ki z wro cław skiej
KW PSP. Ten mi ło śnik wy ści gów For mu ły 1 był
nie wąt pli wie jed nym z naj więk szych fa nów Ro -
ber ta Ku bi cy. Do te go stop nia, że jeź dził za swo -
im ido lem po ca łej Eu ro pie i świe cie (!),
ki bi cu jąc mu wier nie pod czas ko lej nych star tów
na bo li dach. Był na wet, jak wspo mi na, na wy -
ści gach For mu ły 1 w Bah raj nie. 

Ta pa sja skoń czy ła się na gle, 6 lu te go
2011 r., kie dy Ro bert Ku bi ca pod czas raj du sa -
mo cho do we go Ron de di An do ra we Wło szech
do znał bar dzo po waż nych ob ra żeń. Prze stał
wów czas jeź dzić w wy ści gach For mu ły 1, a Se -
ba stian prze stał jeź dzić za nim. Czy li ko niec ży -
cio wej pa sji? Nie zu peł nie. 

Nie daw no świat spor to wy obie gła wia do -
mość o po wro cie Ku bi cy na tor wy ści go wy.
Aspi rant Cza ic ki już od kła da pie nią dze na wy -
jaz dy i za cie ra rę ce z ra do ści. Za to je go żo -
na prze ciw nie – rę ce za ła mu je. Zwłasz cza że
kil ka lat te mu Se ba stian za ra ził się bie ga mi i to
tak że w da le kich kra jach. Za li czył bieg po Chiń -
skim Mu rze, ale to mu naj wy raź niej nie wy star -
cza. Po sta no wił bo wiem zdo być tzw. Ko ro nę
Świa ta w ma ra to nach i za jąć miej sce w Se ven
Con ti nents Club. Zrze sza on bie ga czy, któ rzy
ukoń czy li bie gi ma ra toń skie na każ dym kon ty -
nen cie. Se ba stian już za li czył ta kie bie gi 
w Eu ro pie i Azji, te raz szy ku je się na wy jazd
do Afry ki, a w pla nie jest też Ka na da.

Bie ga nie po świe cie ma tę za le tę, że
przy oka zji moż na spo ro zwie dzić. Są na to miast
pa sjo na ci, któ rym do szczę ścia cał ko wi cie wy -
star cza ją uro kli we pej za że ro dzi me go kra ju. 
Na le ży do nich en tu zja sta ro we ro wych eska pad
oraz wspi nacz ki gór skiej kpt. To masz Fi lin ger
z je le nio gór skiej KM PSP. Roz wi ja jąc swo ją 
pa sję, z po wo dze niem brał udział m.in. w kra -
jowych za wo dach En du ro. Po le ga ją one na po -
ko na niu gór skiej tra sy – pę tli o dłu go ści
40-50 km, po dzie lo nej na od cin ki spe cjal ne, kie -
dy to mie rzo ny jest czas prze jaz du.

Po dob ne, ale znacz nie trud niej sze są gór skie
za wo dy ro we ro we Do wn hill. To eks tre mal -
na od mia na ko lar stwa gór skie go, po le ga ją ca
na po ko ny wa niu na ro we rze ka mie ni stych stro -
mizn, ostrych za krę tów, a na wet wy ko ny wa niu
sko ków, np. z jed nej ska ły na dru gą. Przez 17 lat
tę ar cy trud ną dys cy pli nę upra wiał, i to z wiel ki -
mi suk ce sa mi, stra żak z Kra ko wa – mł. ogn. Mi -
chał Śli wa. W swo im spor to wym do rob ku ma
10 me da li mi strzostw Pol ski i sześć me da li mi -
strza Pol ski Eli ta. Te go ro ku Mi chał, któ ry z ra -
cji wie ku prze szedł ostat nio do ka te go rii
Ma sters, zdo był ty tu ły mi strza i wi ce mi strza Eu -
ro py w ka te go rii Ma sters oraz mi strza świa ta
Ma sters 2017.

Raz na gó rze, raz na do le
Ma my też wśród stra żac kiej bra ci sil ną gru -

pę pa sjo na tów gór skiej wspi nacz ki. Jed nym z jej
czo ło wych przed sta wi cie li jest mł. asp. To masz
Kro tow ski. Mie rzy bar dzo wy so ko. W ko lek cji
zdo by tych szczy tów gór skich ma bo wiem je den
z naj su row szych i naj zim niej szych szczy tów
na świe cie – sied mio ty sięcz nik Chan -Ten gri, 
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po ło żo ny na sty ku Ka zach sta nu, Chin i Kir gi -
sta nu.

Gór ska pa sja To ma sza prze ja wi ła się tak że
w tym, że na dej ście No we go Ro ku 2014 świę -
to wał na szczy cie szwaj car skiej gó ry Mat ter -
horn, cie szą cej się po nu rą sła wą jed nej
z naj bar dziej śmier cio no śnych gór na świe cie.
Naj więk szą fraj dę spra wia Tom ko wi jed nak nie
wdra py wa nie się po gó rach jak naj wy żej, lecz…
od wrot nie! Je go ogrom ną pa sją jest bo wiem tak -
że eks plo ra cja, czy li od kry wa nie nie zna nych
i nie zba da nych ja skiń. 

Z sen ty men tem wspo mi na wy pra wy do uro -
kli wych ja skiń al pej skich w ma sy wie Ten nen ge -
bir ge w Au strii, na głę bo kość 1000 m. Był też
w skła dzie trzy oso bo wej gru py pol skich gro to -
ła zów, któ ra 13 sierp nia 2015 r. do tar ła na głę -
bo kość 2140 m w naj głęb szej na świe cie ja ski ni
Ku be ra, znaj du ją cej się w ma sy wie Ara bi ki
w Ab cha zji. Na su wa się py ta nie: – I co wte dy
czu łeś? – To sa mo, co Ko lumb, gdy od krył Ame -
ry kę – śmie je się To mek. 

Wy pra wa spe le olo gicz na wią że się z ko -
niecz no ścią prze by wa nia w ciem no ści. W naj -
praw dziw szych egip skich ciem no ściach To mek
spę dził kie dyś aż 16 dni. Jak mó wi, tra ci się wte -

dy po czu cie cza su, a jed no cze śnie naj waż niej -
sze sta ją się kwe stie zu peł nie pod sta wo we: 
bez pie czeń stwo, je dze nie, ura zy, sło wem – prze -
trwa nie. Po za tym obec nie uży wa się la ta rek
elek trycz nych, któ re w ta kich wa run kach da ją
tyl ko zim ny snop świa tła. Daw niej, jak wspo mi -
na, bra ło się ze so bą kar bi dów ki, któ re roz świe -
tla ły ja ski nię do oko ła. Wte dy we dług Tom ka
moż na by ło się po czuć pra wie jak w do mu. Aku -
rat…

Ży cio wa pa sja to coś, co mo że do paść czło -
wie ka w każ dym wie ku. Al bert Ko ściń ski
miał 15 lat, kie dy je go in struk tor nar ciar stwa za -
szcze pił w nim za mi ło wa nie do wspi nacz ki gór -
skiej. Ukoń czył kurs ta ter ni ka ja ski nio we go,
za pi sał się do Spe le oklu bu Bo bry w Ża ga niu
(woj. lu bu skie), a po tem za czął swo ją przy go dę
z gó ra mi i ja ski nia mi. Zje chał do naj głęb szej
na świe cie al pej skiej stud ni Ha des, na głę bo -
kość 420 m. 

Te raz jest słu cha czem czwar te go ro ku war -
szaw skiej SGSP i oczy wi ście kon ty nu uje swo je
ży cio we za in te re so wa nia. W tym ro ku zdo był
szczyt Ka zbek w Gru zji (5047 m). A naj bliż sze
pla ny? To tak że jest dla nie go oczy wi ste.
Po ukoń cze niu stra żac kiej Al ma Ma ter chciał by

tra fić do KM PSP w Wał brzy chu. Bo jak wy ja -
śnia, tam wła śnie dzia ła bar dzo do bra Spe cja -
listycz na Gru pa Po szu ki waw czo -Ra tow ni cza
„Wał brzych”.

Pa sjo nat, czy li ktoÊ in te re su jà cy
Ame ry kań ska pi sar ka Sher ry Ar gov, któ rej

książ ki sprze da ją się w mi lio no wych na kła dach,
na pi sa ła: „Je steś na ty le in te re su ją cy, na ile głę -
bo kie są two je za in te re so wa nia”. Te zaś by wa ją
róż ne i to wa rzy szą nam cza sem od ma łe go
do bar dzo doj rza łe go wie ku, zwłasz cza gdy jest
to czy ta nie ksią żek, to cze nie za żar tych wo jen
na sza chow ni cy czy zbie ra nie znacz ków. 

Nie kie dy jed nak, aby kon ty nu ować swo ją pa -
sję, trze ba po ko ny wać tak że na tu ral ne, zwią za ne
z wie kiem prze ciw no ści. Pe wien eme ry to wa ny
stra żak, któ ry miał za wsze za cię cie mu zycz ne,
po odej ściu na eme ry tu rę wstą pił do chó ru zło -
żo ne go z osób w po dob nym wie ku. Nie ste ty,
wte dy już jak by nie co fał szo wał. Sta now czo jed -
nak za prze czał, że ma pro ble my ze słu chem.
Któ re goś dnia po szedł do le ka rza, a ten po twier -
dził: – Na to ucho pan rze czy wi ście nie sły szy.
A na dru gie? – Na dru gie mam An to ni – pa dła
od po wiedź chó rzy sty. I cóż… na dal śpie wa.
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a le d wie przed kil ku ty go dnia mi mia -
łem przy jem ność w tej że sa mej sa li
po dzie lić się z Sz. Słu cha cza mi sze re -

giem wia do mo ści, do ty czą cych sta nu pal no ści
w Kra ju, z po da niem w za ry sach głów nych
tych środ ków, ja kie po wo ła ne są do wal ki sys -
te ma tycz nej z klę ską ognio wą. Brak cza su nie
po zwo lił mi w jed nym od czy cie omó wić szcze -
gó ło wo ca ło kształ tu tych środ ków za -
rad czych, ja kie sto so wa ne być win ny ze
stro ny or ga nów za in te re so wa nych w ce -
lu znacz nej re duk cji nad mier nej in ten -
syw no ści po ża rów w Kra ju na szym.

O ile przy po mi na ją so bie Sz. Słu cha -
cze, okre śli li śmy na mo cy po sia da nych
ma ter ja łów ogól ną wy so kość szkód po -
go rze lo wych, co rocz nie po no szo nych
przez Kró le stwo, na 10 mil jo nów ru bli,
przy czem wska za li śmy, że naj głów niej -
szym czyn ni kiem, wpły wa ją cym na tak
smut ny ob raz pal no ści, jest to, że po ża -
ry zbio ro we sta ły się u nas zja wi skiem
nor mal nem, że in ne mi sło wy, na pro win -
cji, po żar po szcze gól ny ogra ni cza się nie
do jed ne go bu dyn ku, w któ rym wy nik nął,
lecz dzię ki wa dli wej kon struk cji bu dow li
oraz ich nad mier ne mu sku pie niu, prze -
ista cza się nie mal za wsze w po żar ma so -
wy. Za do wód po wyż sze go po słu żyć
mo że fakt, że na po szcze gól ny wy pa dek
po ża ru przy pa da u nas prze cięt nie czte -
ry bu do wie znisz czo ne. In ne mi sło wy,
gdy by stan bez pie czeń stwa ognio we go
znaj do wał się na pro win cji w sta nie
moż li wie za da wa la ją cym, to, przy tej że
sa mej ilo ści wy pad ków po ża ro wych,

ilość bu dyn ków znisz czo nych by ła by o ra zy
czte ry mniej sza i w takim że pra wie sto sun ku
by ły by szko dy po go rze lo we.

W kra jach o wyż szym stop niu kul tu ry ma -
ter jal nej, zwłasz cza przy or ga nych sa mo rzą do -
wych, wszel kie wy sił ki skie ro wa ne są ku te mu,
by wy ni kły po żar umiej sco wić, by za ta mo wać
mu roz wój, czy niąc go po je dyń czym i nie da -

jąc moż no ści uro śnię cia do roz mia rów klę ski
ognio wej.

Pro gra mo wa dzia łal ność, zmie rza ją ca ku ra -
cjo nal ne mu zwal cza niu po ża rów zbio ro wych,
dzie li się, jak za zna czy li śmy to już w od czy cie
po przed nim, na środ ki o cha rak te rze eko no -
micz nym (udo stęp nie nie szer szym war stwom
ko rzy sta nia z ubez pie czeń od ognia), na środ ki

za po bie gaw cze (bu dow nic two ognio -
trwa łe i roz pla no wa nie za gród), wresz -
cie na środ ki tłu mią ce (stra że ognio we).
Po przed ni od czyt po świę ci li śmy te dy
roz wa że niu środ ków eko no micz nych,
wy ka zu jąc, że dzia ła ją ca u nas w kra ju
in sty tu cja ubez pie czeń wza jem nych -rzą -
do wych, po słu gu ją ca się przy mu sem ad -
mi ni stra cyj nym, nie zdo ła ła jesz cze
do tych czas roz wi nąć szer szej pla no wej
ak cji ku zmniej sze niu pal no ści i spo pu -
la ry zo wa niu ele men tar nych za sad bez -
pie czeń stwa ognio we go. Obec nie
po sta ra my się omó wić stan bu dow nic -
twa ognio trwa łe go w Kra ju, oraz skre -
ślić roz wój stra ży ognio wych,
w za leż no ści od roz mia rów klę ski
ognio wej.

Pod tym wzglę dem Kraj nasz, w po -
rów na niu z naj bliż szy mi kra ja mi Za cho -
du, przed sta wia się w sta nie god nym
po li to wa nia, stwier dza jąc, że w tej dzie -
dzi nie je ste śmy bar dzo upo śle dze ni.
Drze wo i sło ma, przy na der zwar tym
sta wia niu bu dyn ków, sta no wią u nas wy -
jąt ko wo po dat ny grunt, na któ rym wzro -
sła i z któ re go czer pie so ki od żyw cze
klę ska ognio wa. Mia no wi cie 86%

/ 2017 GRUDZIEŃ 47

HISTORIA I TRADYCJE

Ak cja 
prze ciw po ̋ a ro wa

BO LE SŁAW CHO MICZ

Z

Jubileuszowy rok 105-lecia ukazywania się „Przeglądu Pożarniczego”
kończymy wypowiedzią Bolesława Chomicza – pierwszego redaktora

naczelnego PP, zamieszczoną w nr 5/1914. Tekst cytujemy
z zachowaniem oryginalnej pisowni. 

Bolesław Chomicz – pierwszy redaktor naczelny „Przeglàdu
Po˝arniczego”

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 P
P



wszyst kich bu dyn ków w Kra ju po sia da ścia ny
wy łącz nie z drze wa, za le d wie 7% przy pa da
na bu dyn ki z mu ru i ty leż (7%) na bu dyn ki
o kon struk cji mie sza nej. Co do po kry cia ognio -
trwa łe go, o któ re go sku tecz no ści przy sze rze -
niu się po ża rów bę dzie my mó wi li ni żej, Kraj
nasz przed sta wia się rów nież w sta nie nie po -
myśl nym. Sło mą po kry ta jest lwia część bu -
dow li na pro win cji, czy li 80%, gon tem i t. p.
ma ter ja ła mi – 12% i za le d wie 8% bu dow li po -
sia da po kry cia ognio trwa łe, prze waż nie bla chę
i da chów kę. Tym spo so bem 4/5 wszyst kich bu -
dow li w Kró le stwie ma po kry cie ze sło my, za -
li cza jąc zaś gont i t. p. ma ter ja ły do po kryć
ła two pal nych, wy wnio sko wać mo że my,
że 9/10 wszyst kich bu dow li w Kra ju po sia da
da chy ła two pal ne. Ob ser wa cje, czy nio ne na te -
re nach in nych, da ły moż ność nie raz ze ści sło -
ścią usta lić, że w spra wie sze rze nia się po ża rów
kon struk cja da chów od gry wa ro lę pierw szo -
rzęd ną do te go stop nia, że, jak to stwier dzi ła
sta ty sty ka nie któ rych ziemstw w Ce sar stwie,
po ża ry zbio ro we, z chwi lą zwięk sze nia się ilo -
ści da chów ognio trwa łych, spa dły w ska li bar -
dzo znacz nej, się ga ją cej nie raz po ło wy ilo ści
bu dow li, tej, ja ka by ła nisz czo na przez po ża ry
przy da chach ła two pal nych.

Kto miał moż ność być choć raz świad kiem
po ża ru na wsi, gdzie przy bra ku środ ków ra tun -
ko wych, zwłasz cza wo dy, wiatr roz no si skry
i głow nie na są sied nie bu dow le, po sia da ją ce
po kry cia ła two pal ne, naj czę ściej strze chy, ten
zda je so bie do kład nie z te go spra wę, że dach
ognio trwa ły na bu dyn ku są sied nim, na wet
przy ścia nach drew nia nych, sta no wi sku tecz ną
tar czę prze ciw sze rze niu się ognia. Na sze jed -
nak wsie i mia stecz ka, po sia da ją ce ja ko pod -
sta wo wy ma te rjal bu dow la ny drze wo oraz
sło mę na po szy ciu, przed sta wia ją się ni by je -
den stos, rzec moż na, umyśl nie uło żo ny dla
ognia, aże by uła twić mu roz wój i dzie ło znisz -
cze nia.

Pla no wa więc or ga ni za cja prze ciw po ża ro -
wa win na przedew szyst kiem mieć na ce lu 
roz po wszech nie nie da chów ognio trwa łych oso -
bli wie tam, gdzie sło ma nie jest wy two rem pra -
cy oso bi stej wła ści cie la bu dyn ku i gdzie ona,
skut kiem te go, da się ła two za stą pić przez ma -
ter jał, czę sto kroć nie droż szy, lecz od por niej -
szy na ogień.

Prak tycz ne wy ni ki, ja kie osią gnię to w tym
za kre sie w kra jach in nych, mo gą po słu żyć dla
nas za punkt wyj ścia przy pra cach, ja kie nie za -
wod nie pod ję te zo sta ną w Kra ju z chwi lą wpro -
wa dze nia sa mo rzą du.

Do środ ków na tu ry ad mi ni stra cyj nej, ma ją -
cych na ce lu pod nie sie nie sta nu bez pie czeń -
stwa ognio we go, na le ży za li czyć prze pi sy czy li

nor my praw ne w za kre sie ochro ny bu dow li
od klę ski ognio wej. Pra wo bo wiem, po wo ła ne
do nor mo wa nia sto sun ków ludz kich tak mię -
dzy jed nost ka mi jak mię dzy gru pa mi, za zna -
czać win no swą in ge ren cję i w za kre sie po li cji
bu dow la nej, sta wia jąc ta mę nie roz waż ne mu
wzno sze niu bu dyn ków, na ra żo nych na ła twe
po wsta wa nie i dal sze sze rze nie się ognia.
Wsze la ko od po wied nie nor my praw ne, tak
zwa na po li cja ognio wa, roz wi nię te są w na -
szym pra wo daw stwie na der ską po, szcze gól nie
zaś w sto sun ku do wsi. Bu do wa nie do mów
wło ściań skich, dwor skich, a na wet w osa dach
i mia stecz kach, wy łą czo ne jest z pod ry go ru
norm bu dow la nych, po zo sta wia jąc cał ko wi tą
do wol ność w wy bo rze ma ter ja łów bu dow la -
nych oraz w roz pla no wa niu za gród i urzą dza -
niu ognisk.

Je dy ną uchwa łą, któ ra za cho wa ła moc obo -
wią zu ją cą do dnia dzi siej sze go, jest po sta-
no wie nie daw nej Ra dy Ad mi ni stra cyj nej z ro -
ku 1844, na ka zu ją ce mu ro wać ko mi ny z ce gły,
nie zaś z de sek łub chró stu z gli ną, jak to mia -
ło miej sce daw ny mi cza sy. Ten prze pis ad mi -
ni stra cyj ny obec nie si łą rze czy prze szedł
do hi stor ji, w swo im jed nak cza sie był dla wsi
słusz nym bodź cem, ma ją cym na ce lu zmniej -
sze nie po ża rów po wsiach. Co się zaś ty czy
prze pi sów, od no szą cych się bez po śred nio
do ak cji ra tun ko wej w cza sie po ża rów, to w tej
kwe stji uchwa łą z dnia 13 wrze śnia 1836 ro ku
po wo ła ny zo stał do ży cia prze pis, na mo cy któ -
re go na każ de trzy nie ru cho mo ści wiej skie 
po wi nien znaj do wać się bo sak, wia dro, dra bi -
na i t. p na rzę dzia pry mi tyw ne.

Po za ty mi ską py mi, lecz obo wią zu ją cy mi
do tych czas prze pi sa mi, znaj du je my w art. 24
Usta wy gmin nej prze pis, na mo cy któ re go wójt
gmi ny, ja ko przed sta wi ciel wła dzy ad m ni stra -
cyj nej na miej scu, po wi nien przed się brać środ -
ki po li cyj ne w ce lu za po bie ga nia po ża rom, jak
rów nież wy da wać sto sow ne roz po rzą dze nia
pod czas sa me go po ża ru.

Prze pis ten jest zbyt la ko nicz ny, zbyt ogól -
ni ko wy, po zo sta wia ją cy zu peł ną do wol ność
wój to wi, nie jest więc on ani trak to wa ny ja ko
wy raź ny obo wią zek, ani też ja ko da ją cy ja kie
bądź wy ni ki re al ne. Jed nak przy bliż szem za -
sta no wie niu się nad spra wą oma wia ną,
przedew szyst kiem gdy się weź mie pod uwa gę
środ ki ad mi ni stra cyj ne, ze skut kiem sto so wa -
ne na te re nach in nych, nie trud no dojść
do wnio sku, że na le ży cie ob my śla na po li cja
bu dow la na dla wsi i oso bli wie mia ste czek mo -
że zdzia łać w kie run ku wal ki z po ża ra mi zbio -
ro wy mi bar dzo du żo.

W tej spra wie uwa gi sto sow ne da się po -
dzie lić na dwie ka te gor je: pri mo dla wsi, se cun -

do dla osad i miast mniej szych. O ile bo wiem
jest trud nem i ze wzglę dów go spo dar czych nie -
wy ko nal nem zmu sze nie go spo da rza rol ne go
do cał ko wi te go usu nię cia sło my z po kry cia,
o ty le ko niecz nem sta je się ka te go rycz ne wzbro -
nie nie sto so wa nia sło my w osa dach i mia stecz -
kach, w któ rych wła ści ciel po słu gu je się sło mą,
nie ja ko ar ty ku łem wy two ru rąk wła snych, lecz
ar ty ku łem sprze daż nym i na by wa nym tak sa -
mo, jak bla cha, ce gła, pa pa i in ne tym po dob ne
ma ter ja ły. Na to miast ry go ry bu dow la ne dla wsi
ogra ni czo ne być mo gą do ra cjo nal ne go roz pla -
no wa nia za gród, do bez piecz ne go urzą dze nia
pa le nisk, czę sto bo wiem kro kwie wpusz cza ne
są w mu ry ko mi no we, na pod da szach zaś nad -
to urzą dza ne są skła dy ła two pal nych ru pie ci

Współ czyn ni kiem, mo gą cym zna leźć ła twe
za sto so wa nie po wsiach, jest rów nież to, że
wsie na sze tak zwa ne sta re uka zo we przez ko -
ma sa cję grun tów prze cho dzą na dział ki osob -
ne, a więc przy po now nem usta wia niu bu dow li
da się z ma łym za cho dem od po wied nio roz pla -
no wać za gro dy i za sto so wać nie zbęd ne środ ki
bez pie czeń stwa ognio we go. Po za tem Kraj
nasz, od lat już prze szło 30, jest wi dow nią
wzmo żo nej go rącz ki par ce la cyj nej, skut kiem
któ rej za ni ka ją dwo ry, a za miast nich po wsta ją
ko lon je, wsie z du żą ilo ścią sie dzib i bu dyn -
ków. Je że li więc pod sta wo we wy ma ga nia co
do roz pla no wa nia za gród na po ty ka ją pew ne
prze szko dy przy przej ściu sta rych wsi, dzię ki
ko ma sa cji, na ko lon je na mo cy usta no wio nych
prze pi sów, to moż na dro gą zwy kłą zo bo wią zać
no wo na byw ców par ce lu ją cych się te re nów
do bu do wa nia swych za gród w myśl za sad ni -
czych pod staw bez pie czeń stwa ognio we go.
Nie ste ty jed nak w tym kie run ku nic do tych czas
nie uczy nio no. Ty sią ce ob sza rów dwor skich
po szło na par ce la cje, po wsta ły sze re gi no wych
wsi i ko lon ji, po bu do wa nych w okrop nym nie -
ła dzie, z wy raź nem po gwał ce niem naj zwy klej -
szych środ ków bez pie czeń stwa ognio we go.
Tym spo so bem par ce la cja w za kre sie ob ni że -
nia bez pie czeń stwa ognio we go nie wpły nę ła
w spo sób na le ży ty, co gor sza, ta kie wsie -ko lon -
je, zbu do wa ne na pręd ce, ule ga ją częst szym
i wię cej nisz czą cym po ża rom, niż sta re wsie
uka zo we.

W tem świe tle przed sta wia ją się głów ne za -
gad nie nia, ja kie na le ża ło by roz wa żyć w sto sun -
ku do wsi w za kre sie norm ad mi ni stra cyj nych.

Prze cho dząc z ko lei do roz pa trze nia in nych
czyn ni ków, po wo ła nych do wal ki prze ciw o -
gnio wej, na le ży bo daj na pierw szem miej scu
po sta wić środ ki tech nicz no -bu dow la ne. Za zna -
czy li śmy już wy żej, że opra co wa nie ści słej
usta wy bu dow la nej dla wsi z ry go rem jej wy -
ko ny wa nia na po ty ka du że i uspra wie dli wio ne
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trud no ści, po le ga ją ce w pierw szym rzę dzie
na tem, że za kaz sto so wa nia przy bu do wie sło -
my i drze wa jest na wsi nie do urze czy wist nie -
nia. Tu więc, dla go spo da rzy ma ło rol nych
ry gor po wi nien być za stą pio ny przez środ ki 
za chę ty, przez pro pa go wa nie ko rzy ści bu dow -
nic twa ognio trwa łe go, przez stwa rza nie na 
miej scu ce giel ni i fa bryk do wy ro bu da chó -
wek, przez za kła da nie po wsiach spół ek 
bu dow la nych, przez two rze nie skła dów współ -
dziel czych, któ re by do star cza ły wło ścia nom
oko licz nym ma ter ja łów ognio trwa łych, zwłasz -
cza na po kry cie, po ce nach zni żo nych, wresz -
cie pro pa go wa nie tej ak cji od by wać się win no
w dro dze wy da wa nia po pu lar nych dzie łek z te -
go za kre su i przez na wo ły wa nie w pra sie lu do -
wej.

Na to miast w mia stecz kach ry gor bu dow la -
ny wi nien być sto so wa ny z ca łą bez względ no -
ścią. Je dy nie ta kie po sta wie nie spra wy mo że
wpro wa dzić sa na cję do opła ka ne go sta nu bu -
dow nic twa wiej skie go i zre du ko wać po ża ry
zbio ro we do wy pad ków po je dyń czych, co po -
win no sta no wić me tę osta tecz ną hy gie ny po żar -
nej. Mia stecz ka bo wiem na sze, za lud nio ne
prze waż nie przez ży wioł miesz czań ski i drob -
ny ku piec ki, zbu do wa ne są wbrew na je le -
men tar niej szym za sa dom bez pie czeń stwa
ognio we go do te go stop nia, że po ło żo ne bądź
przy ryn ku, bądź przy uli cach do my, acz kol -
wiek po sta wio ne są nie raz z ce gły, po łą czo ne
są jed nak drew nia ny mi szczy ta mi, prze pie rze -
nia mi w da chach, two rzą cy mi dzię ki te mu je -
den łań cuch pal ny. Oczy wi sta, ra cjo nal ne
prze bu do wa nie mia ste czek w myśl po stu la tów
po wyż szych na ski nie nie różdż ki cza ro dziej -
skiej nie na stą pi, to też w tym kie run ku na le ży
opra co wać ca ły pro gram, po le ga ją cy w pierw -
szej mie rze na tem, aże by za bro nić sta wia nia
no wych bu dow li z ma ter ja łów ła two pal nych,
oraz wpro wa dzić za kaz od na wia nia ta kich bu -
dow li, ska zu jąc je przez to na za nik na tu ral ny.
Co gor sza, wy ni ka ją ce co rocz nie po ża ry zbio -
ro we, nisz czą ce nie raz więk szość osa dy lub
mia stecz ka, po zo sta ją bez wpły wu na dal sze ra -
cjo nal ne od bu do wa nie się spa lo nych dziel nic
mia stecz ka, któ re po po ża rze od bu do wu ją się
jesz cze w więk szym nie ła dzie, jesz cze z więk -
szem po gwał ce niem ele men tar nych środ ków
ostroż no ści. W ten spo sób w cią gu lat ostat nich
spa li ły się nie mal do szczęt nie mia stecz ka, jak
Przy su cha, Msz czo nów, War ka, Ra chów, So -
ko łów, Za mbrów, Bia ło brze gi, Wierz bi ca, Ła -
ska rzew, Ka mińsk, Wol brom, Chę ci ny, No wy
Dwór, Oża rów, Ma ło goszcz, Włosz czo wa 
i t.p., któ re po klę sce ży wio ło wej po wsta ły po -
now nie na zglisz czach, lecz w sta nie rów nież
groź nym pod wzglę dem bez pie czeń stwa ognio -

we go. Wi dzi my więc, że nie po sia da nie od po -
wied niej usta wy bu dow la nej dla mia ste czek
spro wa dza na kraj co rocz nie po ża ry epi de micz -
ne, ruj nu ją ce do bro byt szer szych, jed no cze śnie
zaś ma ło za moż nych, warstw lud no ści.

Roz strzy gnię cie te dy po myśl ne tej kwe stji
sta je się nie zmier nie waż nem za gad nie niem
eko no micz nem dla kra ju, tak waż nem, że
przy ra cjo nal nem za sto so wa niu środ ków za rad -
czych klę ska o roz mia rach do tych czas hio bo -
wych da się spro wa dzić do strat ko niecz nych,
do szkód zwy kłych, ja kie ist nieć za wsze bę dą
w gra ni cach po ża rów po je dyń czych, nie zaś
ma so wych.

O mia stach więk szych, np. gu bern jal nych,
nie po trze bu je my się roz wo dzić dłu żej, na ogół
bo wiem bio rąc, po za nie któ ry mi wy jąt ka mi, są
one w sta nie za da wa la ją cym bez pie czeń stwa
ognio we go, cze go naj lep szym do wo dem jest
fakt, że w kro ni kach po ża rów kra jo wych nie są
no to wa ne po ża ry ma so we w tych mia stach.

Wspo mi na li śmy już wy żej, że w wal ce
z klę ską ognio wą mo że od dać znacz ne usłu gi
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pra ca kul tu ral na nad lu dem, oraz na wo ły wa nie
w pra sie ku sto so wa niu środ ków za rad czych.
W ogól nej licz bie 4,000 wy pad ków po ża rów,
ja kie, prze cięt nie bio rąc, na wie dza ją co rocz nie
kraj nasz, znaj du je my po waż ny od se tek po ża -
rów, wy ni kłych skut kiem po zo sta wie nia dzie -
ci bez opie ki w izbach w cza sie ro bót po lnych.
Ochron ki więc dla dzie ci, po za swem bez po -
śred niem dzia ła niem kul tu ral nem, nie po zo sta -
ną bez wpły wu rów nież i na zmniej sze nie się
ilo ści po ża rów w po rze let niej, je śli za kła da ne
bę dą w więk szej ilo ści.

Do tych że środ ków kul tu ral nych za li czyć
na le ży ob sa dza nie wsi drze wa mi li ścia ste mi,
obec nie bo wiem wsie, ja ko ogo ło co ne zu peł -
nie z tej na tu ral nej ochro ny, ła twiej ule ga ją
prze isto cze niu się po ża ru po je dyń cze go
w zbio ro wy [...].

Bo le sław Cho micz

Od czyt wy gło szo ny na Ze bra niu Ogól nym w Sto -
warzy sze niu Tech ni ków w War sza wie 27 mar -
ca 1914 r.

O Cho mi czu 
Bo le sław Cho micz był swe go cza su naj waż niej szym ze wszyst kich pol skich stra ża ków,

ale czy w swo im ży ciu oso bi ście ga sił ja kiś po żar lub za ło żył choć jed ną ochot ni czą straż
po żar ną? Od po wie dzieć brzmi: nie! Za tem jak to się sta ło, że oso ba nie ga szą ca po ża rów
ani nie za kła da ją ca stra ży ognio wych sta nę ła na cze le kra jo wych stra ża ków? „Ak cja prze -
ciw po ża ro wa” da je od po wie dzi na te py ta nia. 

Rok 1914, ostat nie mie sią ce świa to we go po ko ju. Za bór ro syj ski na zie miach pol skich
zwa ny był Kró le stwem Kon gre so wym. Za bor ca nie po zwa lał na po wsta wa nie pol skich
zrze szeń, przy czym za le d wie przed kil ko ma la ty ze zwo lił na to, by ję zyk pol ski stał się ję -
zy kiem urzę do wym i ję zy kiem szkol ne go na ucza nia. Gru pa świa tłych Po la ków, któ rym le -
ża ła na ser cu sku tecz na wal ka z klę ską ognio wą, za ło ży ła nie speł na dwa la ta wcze śniej
„Prze gląd Po żar ni czy” – pro fe sjo nal ne pi smo po świę co ne ochro nie prze ciw po ża ro wej Pol -
ski. Pi smo od pierw sze go nu me ru pro pa go wa ło trzy roz wią za nia sys te mo we, ma ją ce two -
rzyć jed ną spój ną ca łość: ubez pie cze nia od ognia, bu dow nic two ognio trwa łe, stra że
ognio we. Wów czas żad ne z nich nie ist nia ło w po sta ci do ce lo wej bądź nie funk cjo no wa -
ło jak na le ży. Wsie i mia stecz ka do świad cza ły klę ski po ża rów ma so wych. Oso bą uświa da -
mia ją cą ogó ło wi, że wszyst kie trzy czyn ni ki mu szą za ist nieć jed no cze śnie, aby
cel – ogra ni cze nie zda rzeń po ża ro wych do jed ne go bu dyn ku – zo stał osią gnię ty, był nie
kto in ny, jak Bo le sław Cho micz. Z te go po wo du zo stał pierw szym re dak to rem na czel nym
„Prze glą du Po żar ni cze go” (za stęp cą Jó zef Tu lisz kow ski), a za kil ka lat jed no cze śnie pre ze -
sem: naj więk sze go w kra ju to wa rzy stwa ubez pie cze nio we go, zrze sze nia sto wa rzy szeń
spo łecz nych ma ją cych na ce lu pro pa go wa nie bu dow nic twa ognio trwa łe go oraz Związ -
ku Głów ne go Stra ży Po żar nych (zrze sza ją ce go wszyst kich pol skich stra ża ków). Ten je den
wy bit ny czło wiek był zwor ni kiem sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Nie ste ty, je go na stęp cy nie po tra fi li bu do wy sys te mu do koń czyć, a sa me go Bo le sła wa
Cho mi cza zre du ko wa li jesz cze w okre sie mię dzy wo jen nym do funk cji ide olo ga ochot ni -
czych stra ży po żar nych. „Ak cja prze ciw po ża ro wa” uświa da mia, że czło wiek ten po wi nien
być sym bo lem cze goś znacz nie wię cej – pol skiej ochro ny prze ciw po ża ro wej, czy li – jak
to sam la pi dar nie ujął – hy gie ny po żar nej. 

Pa weł Ro cha la
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Pa nie puł kow ni ku, uro dził się pan 
w 1927 r. w Bełż cu. Ta na zwa nie ko ja rzy
się do brze – w 1942 r. funk cjo no wał w tej
miej sco wo ści nie miec ki obóz za gła dy. Ja kie
ma pan wspo mnie nia z tam tych lat? 
Beł żec na le żał przed II woj ną świa to wą

do po wia tu Ra wa Ru ska, le żą ce go w ob rę bie wo -
je wódz twa lwow skie go. Oko ło ki lo me tra od tej
miej sco wo ści by ła gó ra, przez któ rą jesz cze
pod za bo ra mi prze bie ga ła gra ni ca au striac ko -
-rosyj ska, a w la tach mię dzy wo jen nych gra ni ca
dwóch wo je wództw: lwow skie go i lu bel skie go.
Ob cho dzi li śmy tam róż ne świę ta, zbie ra ła się
mło dzież szkol na, miesz kań cy miej sco wo ści,
prym wio dła jed nak za wsze ochot ni cza straż po -
żar na z or kie strą. Ja ko ma ły chłop czyk ma sze ro -
wa łem ra zem z ko le ga mi za tą stra żą i już wte dy
ślu bo wa łem, że kie dy do ro snę, zo sta nę stra ża -
kiem. Niem cy na po cząt ku woj ny za czę li
do Bełż ca zwo zić Cy ga nów i Ży dów, któ rzy bu -
do wa li wał gra nicz ny po mię dzy ZSRR a Ge ne -
ral nym Gu ber na tor stwem. Ale kie dy w 1941 r.
ru szy li na Ro sję, ten wał nie był już po trzeb ny.
Przy nim, obok sta cji ko le jo wej, roz po czę li bu -
do wę obo zu. Wy mor do wa li w nim po nad
500 tys. Ży dów z ca łej Eu ro py i 2 tys. Po la ków,
bo je śli ktoś Ży dom udzie lał po mo cy, to też go
za bie ra li i mor do wa li. To by ło coś strasz ne go.
Przy jeż dża ły trans por ty z ludź mi – część lu dzi
roz strze li wa li, in nych tru li w ko mo rach, a cia ła
za ko py wa li w do łach. A po tem, już w 1943 r.,
roz ko py wa li te do ły przez kil ka mie się cy i cia ła
pa li li na sto sach. Ta ki strasz ny odór się wszę dzie
uno sił… 

Co w tych kosz mar nych cza sach by ło dla
mło de go stra ża ka naj trud niej sze? Czy

straż po żar na w ogó le wów czas w Bełż cu
dzia ła ła? 
Nie da le ko obo zu sta ły bu dyn ki na sze go są sia -

da, z któ rych go wy sie dlo no. Niem cy prze zna czy -
li je na staj nie dla ko ni. Zaj mu ją cy się koń mi
folks doj cze któ re goś dnia upi li się i spo wo do wa li
po żar. Na sza jed nost ka stra żac ka mia ła do tych
za bu do wań nie speł na dwa ki lo me try. Szyb ko wy -
ru szy ła na po moc i go uga si ła, bo prze cież bu dyn -
ki na le ża ły do są sia da, a i ko nie ni cze mu win ne.
Ale ten po żar stał się pre tek stem do te go, by roz -
strze lać lu dzi z są sied niej miej sco wo ści, z któ rej
nikt nie ru szył z po mo cą. My nie ja ko ura to wa li -
śmy miesz kań ców Bełż ca, bo go uga si li śmy. 
Pa mię tam zi mę 1944 r. Par ty zan ci mie li wte dy
roz sta wio ne po ste run ki wo kół Bełż ca, bo odzia -
ły UPA czę sto ata ko wa ły wsie. Niem cy przy go -
to wy wa li się na ko lej ną obro nę przed So wie ta mi.
Na sta cji roz ła do wa li kil ka dzie siąt trans por tów
róż ne go ro dza ju amu ni cji, ale trzy trans por ty sta -
ły nie roz ła do wa ne. Nad le ciał sa mo lot ra dziec ki,
wal nął bom bą, skła dy za czę ły się pa lić. Si ła eks -
plo zji roz ry wa ła wa go ny w pro mie niu kil ku dzie -
się ciu me trów. Spa li ło się oko ło 60 bu dyn ków,
w tym na sza pięk na sta cja ko le jo wa. 

Czym zaj mo wał się pan tuż po woj nie? 
Mu sia łem opu ścić sze re gi stra żac kie i ja ko

peł no let ni już chło pak za li czyć woj sko, słu ży -
łem w 4. Puł ku Pie cho ty. Mun dur woj sko wy
zrzu ci łem w 1949 r. i wów czas wy bra no mnie
na na czel ni ka ochot ni czej stra ży po żar nej w mo -
im ro dzin nym Bełż cu. Wte dy w są sied niej miej -
sco wo ści Kor nie w gmi nie Lu by cza Kró lew ska
po wstał po żar. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza
wzy wa ły na po moc. OSP nie mia ła sa mo cho du,
a do jazd – oko ło 20 ki lo me trów koń mi trwał by

zbyt dłu go. W Bełż cu znaj do wa ła się je dy na sta -
cja ko le jo wa w po wie cie To ma szów Lu bel ski,
skąd wy wo żo no i przy wo żo no róż ne to wa ry.
Uzgod nio ne by ło z prze woź ni ka mi, że w ra zie
po ża ru ma ją udo stęp nić po jaz dy dla OSP. Za -
trzy ma łem pierw szy prze jeż dża ją cy po jazd, za -
ła do wa li śmy sprzęt i ru szy li śmy na po moc.
Przed pło ną cą wio ską ze rwa ny był most. Ze sko -
czy łem z sa mo cho du, prze sze dłem rze kę. Wo da
się ga ła mi do ra mion. Da łem kie row cy ener gicz -
ny roz kaz: Na przód! On mi póź niej po wie dział,
że nie miał wca le za mia ru tej rze ki sa mo cho dem
for so wać, ale mój zde cy do wa ny roz kaz go do te -
go zmo bi li zo wał. We wsi po de szła do mnie star -
sza ko bie ta i mó wi: Pro szę pa na, w obo rze
świ nie pod du szo ne, mo że by ście je wy cią gnę li,
mo że jesz cze ży ją. A tam wów czas przy je cha li
War sza wą ja cyś dy gni ta rze z po wia tu, że by oce -
nić sy tu ację. Nie zna łem ich. A że ni ko go in ne -
go nie by ło pod rę ką, to na tych dy gni ta rzy
dry gną łem: Za mną! Nic nie po wie dzie li, chu s -
tecz ki do no sa przy ło ży li i że śmy te świ nie wy -
cią ga li. Po tem lu dzie śmia li się na ca łą oko li cę,
że mło dy do wód ca z woj ska po go nił I se kre ta -
rza par tii, ko men dan ta po wia to we go mi li cji
i sta ro stę. No to po my śla łem, że mnie te raz za -
ła twią. A oni ko men dan to wi wo je wódz kie mu
stra ży po żar nych w Lu bli nie za mel do wa li, że
ma ją kan dy da ta na ko men dan ta po wia to we -
go. I tak tra fi łem do szko ły ofi cer skiej dla stra -
ża ków w Ło dzi. Zbie ra ni na z nas by ła w tej
kom pa nii – je den ofi cer z woj ska, dru gi ja kiś
pod ofi cer, mło dy na czel nik tuż po woj sku. By -
li śmy w róż nym wie ku i róż ne mie li śmy do -
świad cze nia. Mia łem wy szko le nie bo jo we, więc
zo sta łem sze fem kom pa nii szkol nej. Szyb ko za -
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Nie za trzy mu j´ 
si´ w mar szu
Ile dobrego można zrobić dla innych?
Rozmowa z płk. poż. w st. sp. 
Mieczysławem Skibą, legendą zamojskiego
pożarnictwa, obchodzącym 8 listopada
swoje 90. urodziny. 



mel do wa li w War sza wie, że po ja wił się kan dy -
dat na ofi ce ra szko le nio we go. 

Ga sił pan po ża ry w sto li cy? 
Po cząt ko wo pra co wa łem w Wy dzia le Szko le -

nia Ko men dy Głów nej Stra ży Po żar nych, ale
szyb ko za czą łem szko lić ofi ce rów w na szej szko -
le przy ul. Sło wac kie go. Wy kła dow ca mi by li sze -
fo wie róż nych służb, na przy kład puł kow nik
Pi law ski, wów czas za stęp ca ko men dan ta głów ne -
go stra ży po żar nych. Spo tka łem wie lu wspa nia -
łych ofi ce rów: Hen ry ka Oł da kow skie go,
Zdzi sła wa Fi lin gie ra, Zyg mun ta Ja ro sza, Krzysz -
to fa Smo lar kie wi cza. By li mo imi prze ło żo ny mi,
przy ja ciół mi, jak na przy kład płk Fi lin gier. To by -
ła dla mnie praw dzi wa lek cja – uczy łem lu dzi, ale
też i od lu dzi się wie le na uczy łem. Bra łem udział
w ak cjach wy jaz do wych. W 1951 r. ga si li śmy po -
żar Za kła dów Far ma ceu tycz nych w Tar cho mi nie,
po żar ma ga zy nów włók na w Ży rar dow skich Za -
kła dach Ro szar ni czych. Ale naj cie kaw szy i naj -
groź niej szy był po żar w ów cze snym wo je-
wódz twie olsz tyń skim – pa li ły się la sy i torf, wy -
bu cha ły fron to we mi ny, po ci ski, trzech ochot ni -
ków zo sta ło ran nych. I tam przy da rzy ła nam się
cie ka wa hi sto ria. Opa no wa li śmy ten po żar, wra -
ca my, a tuż przed Mo dli nem wy ska ku je na dro gę
mi li cjant. 

Za szyb ko je cha li ście? 
Za dzwo ni li na po ste ru nek ze szko ły od le głej

o ja kieś sześć, sie dem ki lo me trów, że pa li się wieś.
Ten mi li cjant biegł aku rat, że by za alar mo wać
miej sco wą straż po żar ną. Ale że nas zo ba czył, to
za trzy mał i za py tał, czy i my by śmy tam nie po je -
cha li. Do je cha li śmy, go spo dy ni krzy czy, że by ra -
to wać kro wy i ko nie. No więc jed na ro ta bro ni ła
in wen ta rza, a dru ga ru szy ła do na tar cia. Ale pod -
cho dzi do mnie sta ru szek o ku lach i mó wi: Pro -
szę pa na, w tym do mu miesz ka mój ko le ga, jest
nie do łęż ny, le ży, a ja go tu nie wi dzę. Do dat ko -
wych py tań już nie za da wa łem, tyl ko szyb ko
krzyk ną łem: Pierw sza ro ta za mną! – i ru szy łem
w kie run ku te go do mu. Drzwi już się pa li ły, ale
uda ło mi się wejść do środ ka oknem. Ca ła izba
pło nę ła, a na łóż ku pod pło ną cą koł drą fak tycz nie
le żał sta ru szek. Ścią gną łem z nie go koł drę, wzią -
łem na rę ce i przez okno po da łem chło pa kom.
Póź niej pod sze dłem do nie go, a on wy cią gnął rę -
kę i mó wi: Mnie, dzie ci, na ży ciu już nie za le ży.
Mia łem trzech sy nów – je den po szedł na woj nę
wrze śnio wą, wal czył pod Mon te Cas si no i gdzieś
tam po za gra ni ca mi ży je, a dwóch młod szych zgi -
nę ło w 1945 r. w dro dze do Ber li na. Sta rzec był
pod opie ką sy no wej, żo ny jed ne go z tych, któ rzy
po le gli. Mo że był dla niej cię ża rem, a mo że rze -
czy wi ście o nim za po mnia ła. Los chciał, że go
ura to wa li śmy, a ileż to ra zy by ło za póź no… 

To pa nu za wdzię cza my po wsta nie wie lu
OSP na Za mojsz czyź nie. Uda ło się więc

chy ba w któ rymś mo men cie wró cić w ro -
dzin ne stro ny? 
Tak, po dłu gich sta ra niach, w 1955 r. wresz -

cie opu ści łem War sza wę, ale ko men dant wo je -
wódz ki w Lu bli nie za trzy mał mnie u sie bie
w ko men dzie. Po tem by łem ko men dan tem stra -
ży w Tech nicz nej Szko le Wojsk Lot ni czych 
w Za mo ściu. A w 1961 r. ob ją łem sta no wi sko ko -
men dan ta po wia to we go stra ży po żar nych. Mia -
łem być nim przez rok, ale tro chę się to
prze cią gnę ło, bo tę funk cję peł ni łem przez 14 lat.
Po wiat, gdy go obej mo wa łem, był za nie dba ny.
Bu dow nic two drew nia ne, kry te sło mą, du żo po -
ża rów, dróg utwar dzo nych nie
by ło, więc jak roz mo kły dro gi
i bło to się zro bi ło, do po ża ru
nie spo sób by ło do je chać. Trze -
ba by ło mieć wła sne si ły
w wio skach. W te stro ny wró -
ci ło wie lu we te ra nów z żoł nier -
skich dróg i par ty zanc kich
ście żek, chęt nie po ma ga li,
wspól nie za kła da li śmy stra że
i to oni na po cząt ku ni mi za rzą -
dza li. Bo to by ło tak, że stra ża -
cy ochot ni cy w ja kiej kol wiek
miej sco wo ści nie ja ko sa mą
swo ją obec no ścią dys cy pli no -
wa li ro dzi nę, są sia dów i ca łą
oko li cę. Ta ka by ła pre wen cja po ża ro wa w prak -
ty ce. W ca łym ów cze snym wo je wódz twie za moj -
skim za ło ży łem po nad 70 OSP. I to my, stra ża cy,
bu do wa li śmy w czy nie spo łecz nym re mi zy, dro -
gi, wo do cią gi. Mam sa tys fak cję, bo mój po wiat
sta wia no po tem za wzór do brze zor ga ni zo wa nej
ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Uka za ła się ostat nio pa na ko lej na pu bli ka -
cja „Nie wol no za trzy my wać się w mar -
szu”. Co chciał pan nam w niej prze-
ka zać? I skąd ta pa sja pi sa nia? 
Prze ko nu ję w tej bro szur ce, że do koń ca swo -

ich dni war to wy trwa le ro bić coś do bre go dla in -
nych. Tak, by w ser cach lu dzi i na kar tach hi sto rii
za pi sać się ja ko czło wiek, któ ry był czu ły
na krzyw dę ludz ką i wraż li wy na pięk no. Praw -
dę mó wiąc, nie mia łem cza su na pi sa nie, ale do -
sze dłem w któ rymś mo men cie do wnio sku, że
na tych zie miach tak wie le się dzia ło, że mo że
spró bu ję od two rzyć choć uła mek tej hi sto rii. Kim
by li stra ża cy, któ rzy tu dzia ła li? Ja kim dys po no -
wa li sprzę tem? O ja kich ak cjach war to pa mię tać?
A że mu sia łem ja ko ko men dant uczest ni czyć
w tych wszyst kich wal nych ze bra niach ochot ni -
ków, to przy oka zji mę czy łem tych dziad ków
i wy cią ga łem od nich róż ne hi sto rie. Pro szę mi
wie rzyć, po 40 ze brań ob słu gi wa łem przez zi mę,
na ko niu do cie ra łem do za sy pa nych miej sco wo -
ści. Po zbie ra łem więc to wszyst ko i na pi sa łem

pierw szą książ kę. Lu dzie za chę ca li mnie, że bym
da lej pi sał, no to pi sa łem. 

I do brze, bo cza sem nie zo sta je ża den ślad.
A pa mięć za wo dzi. 
Wi dzi pa ni, sta rość to nie tyl ko zmę cze nie,

wy czer pa nie, pro ble my ze zdro wiem. To też ar -
se nał wiel kie go do świad cze nia, któ re na le ży
prze ka zy wać mło de mu po ko le niu. I ja to ro bię.
Sta ro ści się nie pla nu je, nie cze ka się na nią. Sa -
ma przy cho dzi, a z nią wie le pro ble mów – utra ta
słu chu, wzro ku, kon dy cji fi zycz nej. Ale ja za wsze
mó wię: je że li chcesz do cze kać do brej sta ro ści
i być sza no wa nym przez mło dych, sza nuj star -

szych, do pó ki sam je steś mło dy. A że je stem też
pa trio tą, przy po mi nam in nym, że zie mia za moj -
ska jest zie mią ognia i po pio łu, sła wy i chwa ły,
wiel kich do świad czeń i szla chet nych idei. Tu taj
koń czy ła się woj na wrze śnio wa, ro ze gra ły się
wiel kie bi twy par ty zanc kie i ta naj więk sza
w II woj nie świa to wej – pod Osu cha mi. Zgi nę ło
po nad 400 par ty zan tów. To by ła ma sa kra, a prze -
cież nie by ło od dzia łu, w któ rym nie wal czy li by
stra ża cy. 

Au to ry te ty, któ re spo tkał pan na swo jej
dro dze? 
Przez dłu gie la ta ko men dan tem po wia to wym

stra ży po żar nych w Kra snym sta wie był płk Mi -
ko łaj Szru bo wicz, ofi cer ka wa le rii w kam pa nii
wrze śnio wej. Czło wiek z ogrom ną wie dzą i do -
świad cze niem. Mło dzi cza sem z nie go so bie żar -
ty stro ili, bo on już głu chy był, a na eme ry tu rę nie
chciał iść, do koń ca wier nie słu żył. I jesz cze jed -
no sło wo o stra ża ku ochot ni ku – ma gi strze Mie -
czy sła wie Sie kluc kim, ap te ka rzu w Kra sno -
bro dzie, któ ry też me dy cy nę stu dio wał. W cza sie
woj ny le czył żoł nie rzy i par ty zan tów, no i pro wa -
dził ap te kę. Był na czel ni kiem ochot ni czej stra ży
po żar nej i zna ko mi tym do wód cą. To na ta kich lu -
dzi pa trzy łem, ta ki kie ru nek wy bra łem. Do dziś
nie za trzy mu ję się w mar szu. 

roz ma wia ła El˝ bie ta Przy łu ska
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zcze gó ło wa hi sto ria si kaw ki by ła te ma tem ar ty ku łu w „Prze glą -
dzie Po żar ni czym” nr 1/2010. A oto dla przy po mnie nia kil ka fak -
tów. Si kaw kę zbu do wa no w 1717 r. w warsz ta tach klasz to ru

cy ster skie go w Hen ry ko wie, me cha nizm tłocz ny wy ko na no w lu dwi sar -
ni Götzów we Wro cła wiu. Ob słu gi wa ło ją oko ło 50 osób: 24 pod no si ły
dźwi gnię, po zo sta li do star cza li wia dra mi wo dę. Po jazd cią gnę ły do po -
ża ru ko nie. Bu do wę si kaw ki na le ży łą czyć z ba ro ki za cją ko ścio ła 
i klasz to ru hen ry kow skie go za cza sów opa ta To bia sza Ac ker man na. Wy -
po sa że nie kom plek su w dzie ła o wy so kiej kla sie ar ty stycz nej (ob ra zy Mi -
cha ela Wil l man na, dę bo we stal le i oł ta rze) skło ni ły opa ta do po my śle nia
o za bez pie cze niu prze ciw po ża ro wym. Po szu ki wa nie in for ma cji źró dło -
wych w li te ra tu rze przed mio tu przy nio sły no we usta le nia. W hen ry kow -
skim klasz to rze dzia łał na po cząt ku XVIII w. warsz tat rzeź biar ski
pod kie row nic twem nie usta lo ne go z na zwi ska ar ty sty, okre śla ne go mia -

nem mi strza rzeź by hen ry kow skiej. Ar ty sta za sły nął z wy ko na nia rzeźb
świę tych i oj ców ko ścio ła na stal lach (ław kach dla za kon ni ków). W je go
pra cow ni dzia ła li tak że miej sco wi sto la rze i rze mieśl ni cy oraz bra cia
klasz tor ni. Ze spół ten wy ko nał dę bo wy kor pus si kaw ki i ba ro ko we zdo -
bie nia na niej. 

W przed niej czę ści si kaw ki umiesz czo no rzeź by dwóch żu ra wi. W sta -
ro żyt no ści i śre dnio wie czu po strze ga no je ja ko symbol mą dro ści i za rad -
no ści. Na cze le żu ra wie go klu cza le ciał żu raw  przo dow nik,
od po wie dzial ny za po rzą dek lo tu. Żu ra wie w prze rwach lo tu od po czy wa -
ły, sto jąc na jed nej no dze. Czu wał je den ptak, trzy ma ją cy w szpo nach pod -
kur czonej no gi ka mień. Gdy za sy piał, roz luź niał mię śnie, ka mień spa dał
do wo dy i bu dził go ha ła sem do dal sze go czu wa nia. Mistrz rzeź biar ski
z Hen ry ko wa użył na si kaw ce żu ra wi ja ko sym bo lu czu wa nia prze ciw-
po ża ro we go. 
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HISTORIA I TRADYCJE

DA RIUSZ FA LEC KI 

Si kaw ka ba ro ko wa 
W 2017 r. przypada 300-lecie wykonania barokowej sikawki

konnej, która jest chlubą i najcenniejszym zabytkiem
pożarnictwa w Polsce. Zwiedzanie Centralnego Muzeum
Pożarnictwa rozpoczyna się właśnie od tego eksponatu. 

Barokowa sikawka konna

S



Sło wo, któ re za miesz ka ło pod ser cem Ma ryi, w uro czy stość Bo że go
Na ro dze nia po now nie pu ka do na szych serc. Życz my so bie więc, obok
tych zwy czaj nych i waż nych słów o mi ło ści i zdro wiu, aby śmy umie li
Zba wi cie lo wi od po wie dzieć jak Ma ry ja: oso bi stym i szcze rym fiat, cał -
ko wi cie mu ufa jąc i od da jąc swo je ży cie. Przy szłość świa ta za le ży bo -
wiem od te go, czy znaj dą się w nim au ten tycz ni świad ko wie Bo że go
Na ro dze nia. Zba wi ciel świa ta przy cho dzi, by dzie lić z na mi na szą ludz -
ką na tu rę. Od kry waj my więc na no wo, kim je ste śmy. Nie bój my się od -
waż nie wejść na tę dro gę, któ rą wy zna czył Bóg – Czło wiek. 

Życz my so bie na wza jem, aby świę ta Bo że go Na ro dze nia by ły rze -
czy wi ście chrze ści jań skie, aby ra dość da wa ła nam przede wszyst kim
świa do mość te go, że Bóg jest bli sko i chce iść z na mi dro gą ży cia. Wia -
ra czy ni nas od we wnątrz ra do sny mi. Dziel my się tą ra do ścią z na szy -
mi bli ski mi, w trak cie peł nie nia służ by i z ty mi, któ rzy na szej
chrze ści jań skiej ra do ści po trze bu ją.

ks. st. bryg. dr Jan Kry nic ki, 
ka pe lan kra jo wy stra ża ków

Świę to Bo że go Na ro dze nia jest cza sem du cho wej ra do ści i prze ży -
wa nia wiel kiej ta jem ni cy Wcie le nia Sy na Bo że go. Post Bo żo na ro dze -
nio wy to okres przy go to wań do przy ję cia ra do snej no wi ny Wcie le nia
Bo ga. Świę ta sta no wią mo ment, gdy prze no si my się do Be tle jem, by
stać się świad ka mi Na ro dzin Je zu sa Chry stu sa, któ ry przy szedł na świat
po to, by przy wró cić nas do uprzed niej god no ści miesz kań ców Ra ju.

Wznie śmy mo dli twy za nas – stra ża ków. Niech Ła ska Pa na na sze -
go, no wo na ro dzo ne go Je zu sa Chry stu sa to wa rzy szy nam na służ bie
i w do mu. Niech świa tło gro ty be tle jem skiej roz ja śni na sze du sze i na -
peł ni na sze ser ca chrze ści jań ską mi ło ścią.

Z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go 2018 Ro ku skła dam
ca łej Ro dzi nie stra żac kiej, Ro dzi nom oraz oso bom wspie ra ją cym roz -
wój ochro ny prze ciw po ża ro wej naj ser decz niej sze ży cze nia ob fi to ści
Łask Bo żych i wszel kiej po myśl no ści.

o. Ihu men Ser giusz, 
pra wo sław ny ka pe lan kra jo wy stra żaków

Bo że Na ro dze nie to czas, kie dy na wet sa mot ność to nie, a mo że i ona
nie jest sa ma. Biel wi gi lij ne go sto łu, czy to w do mu, czy w jed no st ce,
jed no czy ser ca, du sze i ludz kie my śli. Ta jem ni cza ci sza wi gi lij nej, 
Bo żo na ro dze nio wej no cy wy peł nia nas pra gnie nia mi bli sko ści. Nie za -
po mnij, że Bo że Na ro dze nie jest za każ dym ra zem, gdy uśmie chasz się
szcze rze do dru gie go czło wie ka, gdy po da jesz mu po moc ną dłoń, gdy
po zo sta jesz w mil cze niu, by wy słu chać dru gie go czło wie ka. Bo że Na -
ro dze nie jest wów czas, gdy wno sisz w ży cie dru gie go czło wie ka to, cze -
go w nim brak. 

Przyj mij w ten szcze gól ny czas ży cze nia – bli sko ści dru gie go czło -
wie ka i to nie tyl ko te go, któ re go ko chasz i w to wa rzy stwie któ re go do -
brze się czu jesz. Ży czę Ci bli sko ści nie ba, a wła ści wie świa tła, któ re
w Be tle jem za bły sło i opro mie nia ludz kie dro gi, dro gi stra żac kiej służ -
by. Ży czę wiel kie go pięk na, któ re w swo jej pro sto cie i skrom no ści be -
tle jem skiej staj ni urze ka i za chę ca do bli sko ści Naj istot niej sze go
Go ścia – Je zu sa. Te go Go ścia – Dzie ciąt ka Je zus, Je go obec no ści 
i Je go świa tło ści ży czę To bie i Two im naj bliż szym na wszyst kich dro -
gach i ścież kach ży cia 2018 ro ku.

ks. st. kpt. Adam Glaj car, 
ka pe lan kra jo wy stra ża ków wy zna nia ewan ge lic ko -au gs bur skie go

Bóg si´ narodził

� SŁUŻBA I WIARA

Si kaw kę wień czy rzeź ba zbli żo na wy glą dem do ce sar skiej ko ro ny. Od -
no si ła się ona do Świę te go Ce sar stwa Rzym skie go Na ro du Nie miec kie -
go – pań stwa, w skład któ re go w 1717 r. wcho dzi ła Au stria, a wraz z nią
Śląsk i Hen ry ków. Praw dzi wa ko ro na ce sar ska wy ko na na jest ze zło ta
i skła da się z ośmiu złą czo nych blach w kształ cie pro sto ką ta za koń czo ne -
go pół ko li ście. Ory gi nał prze cho wy wa ny jest w Ho fbur gu – wie deń skiej
sie dzi bie ce sa rzy. Ko ro na na si kaw ce z CMP po wsta ła z drew na, ale tak -
że ma osiem pła tów. Ar ty sta ce lo wo na wią zał do ce sar skie go in sy gnium.
W do bie kontr re for ma cji ce sar stwo by ło obroń cą ko ścio ła ka to lic kie go.
Umiesz cze nie ko ro ny w glo rii (naj wyż szy punkt przed mio tu) wpi sy wa ło
się w ba ro ko wą ma nie rę de ko ra cyj ną.

Ko wal stwo ar ty stycz ne na le ży do naj star szych rze miosł zdob ni czych.
Wy ma ga ło ol brzy miej wpra wy przy wy ko ny wa niu or na men tów z me ta lu
w wy so kiej tem pe ra tu rze. Dę bo we ele men ty kor pu su si kaw ki po łą czo ne
są sta lo wy mi pła sko wni ka mi. Ko wal  ar ty sta umie ścił na nich zdo bie nia
w po sta ci wy ry tych li nii i flo re sów. Z przo du wi docz ne są dwa me ta lo we
prę ty, któ re sta bi li zu ją bocz ne ra my si kaw ki z ko lum ną pod trzy mu ją cą
dźwi gnię tłocz ną. Prę ty te prze cho dzą w fi li gra no wy zdob nik imi tu ją cy
kwia to stan za koń czo ny pod ko wą. Na pła sko wni kach wi docz ne są tzw.
gmer ki, czy li sy gna tu ry ko wa la – au to ra zdo bień.

Na bocz nej ścia nie ra my si kaw ki umiesz czo no na me ta lo wej bla sze
pła sko rzeź bę del fi na. W sztu ce ba ro ku del fi ny przed sta wia no zwy kle gło -
wą w dół i ogo nem do gó ry. Wo kół del fi nów na ra sta ły licz ne le gen dy: by -
ły po słusz ne ludz kie mu gło so wi, ostrze ga ły ma ry na rzy przed nie bez -
pie czeń stwem, a roz bit ków wy no si ły na grzbie cie na ląd. Na zy wa no je
del fi na mi ra tow ni ka mi (łac. Del phi nus sa lva tor). Sta ły się one go dłem
mo rza i atry bu tem Nep tu na – bo ga mórz. Si kaw kę opa trzo no zresz tą ła -
ciń ską in skryp cją, mó wią cą o tym, że prze wo zi ona Nep tu na do wal ki
z Wul ka nem. Del fin ma szcze gól ną sym bo li kę tak że w chrze ści jań stwie.
Uzna wa no go za sym bol zba wie nia. Wy ska ku jąc nad po wierzch nię wo -
dy, do ty ka dwóch świa tów, po dob nie jak chrze ści ja nin ob cu je ze świa tem
do cze snym i nie biań skim. 

Au tor jest na czel ni kiem Wy dzia łu Na uko wo -OÊwia to we go 
w Cen tral nym Mu zeum Po ̋ ar nic twa 

    Li te ra tu ra
[1] K. Ka li now ski, Rzeź ba ba ro ko wa na Ślą sku, War sza wa 1986.
[2] D. Forst ner, Świat sym bo li ki chrze ści jań skiej, War sza wa 1990.
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� Prze gląd wy ma gań z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej dla bu -
dyn ków miesz kal nych wy so kich i wy so ko ścio wych (A re view of fi re
re si stan ce expec ta tions for high -ri se UK apart ment bu il dings), Dan ny
Hop kin, „Fi re Tech no lo gy” 53 (2017), s. 87-106.

Kie dy w czerw cu 2017 r. świa tem wstrzą snę ła wia do mość o tra gicz -
nym po ża rze 24-pię tro we go bu dyn ku miesz kal ne go w Lon dy nie, w opi -
nii pu blicz nej za czę ły po ja wiać się gło sy, czy ist nie ją ce wy mo gi
sta wia ne bu dyn kom wy so kim i wy so ko ścio wym w kon tek ście za gro że -
nia po ża ro we go są wy star cza ją ce. Ochro na przed po ża rem te go ty pu bu -
dow li po le ga przede wszyst kim na za pew nie niu od po wied niej no śno ści
ognio wej, któ ra po zwo li na bez piecz ną ewa ku ację i bez piecz ne pro wa -
dze nie dzia łań ga śni czych. Bry tyj skie prze pi sy, w pew nym stop niu
uogól nia jąc, bę dą wy ma ga ły prze pro wa dze nia ana li zy ry zy ka. Jed nym
z po moc nych aspek tów są z pew no ścią da ne sta ty stycz ne, gro ma dzo ne
w kra jach roz wi nię tych. 

Au tor ar ty ku łu wy ty po wał czte ry przy kła do we bu dyn ki, o tej sa mej
wy so ko ści, jed nak o zu peł nie in nym roz kła dzie miesz kań. Dzię ki sta ty -
stycz nym ana li zom wy ka zał, że mi mo po zor nej rów no ści wzglę dem nie -
któ rych sys te mów praw nych (np. ba zu ją cych je dy nie na no mi nal nej
wy so ko ści bu dyn ku) po ziom bez pie czeń stwa w nich mo że być istot nie
róż ny. 

� Po dej mo wa nie de cy zji w ob li czu ka ta strof na tu ral nych: prze -
gląd (Emer gen cy de ci sion ma king for na tu ral di sa sters: An ove rview),
Lei Zhou, Xian hua Wu, Ze shui Xu, Ha mi do Fu ji ta, „In ter na tio nal
Jo ur nal of Di sa ster Risk Re duc tion” (2017), s. 1-10.

Au to rzy oma wia ją kon cep cje po dej mo wa nia de cy zji do ty czą cych
bez pie czeń stwa w ob li czu ka ta strof na tu ral nych. Zgod nie z za ło że nia mi
teo re tycz ny mi pro ces ten słu ży wy bo ro wi opty mal nych spo so bów po -
stę po wa nia. W wą skim ro zu mie niu spro wa dza się na to miast do zbie ra -
nia in for ma cji w okre ślo nym (czę sto ogra ni czo nym) cza sie, zwię złe go
for mu ło wa nia ce lów re ago wa nia na za gro że nia, opra co wy wa nia kon -
kret nych spo so bów po stę po wa nia ope ra cyj ne go (w tym in ter wen cyj ne -
go), im ple men ta cji kon cep cji bę dą cych po chod ną pod ję tych de cy zji,
ko or dy na cji i kon tro li re ago wa nia na za gro że nia, a tak że we ry fi ka cji te -
go, czy raz pod ję te de cy zje w dal szym cią gu od po wia da ją uwa run ko wa -
niom sy tu acji za gro że nia. W oby dwóch przy pad kach zwra ca się uwa gę
na to, aby w to ku oce ny al ter na tyw brać pod uwa gę przede wszyst kim
mi ni ma li zo wa nie ry zy ka utra ty ludz kie go ży cia. Do pie ro w dal szej ko -
lej no ści moż na mó wić o ta kich kry te riach de cy zyj nych, jak re du ko wa -
nie strat ma te rial nych i śro do wi sko wych, czas re ak cji, czy też koszt
i wpływ na funk cjo no wa nie sfe ry pu blicz nej.

W ar ty ku le za pre zen to wa no au tor ski po mysł na ca ło ścio we ro zu mie -
nie pro ce su po dej mo wa nia de cy zji po przez wy róż nie nie po szcze gól nych
faz za rzą dza nia bez pie czeń stwem. W fa zie za po bie ga nia po stę po wa nie
z ry zy kiem przyj mu je for mę bie żą ce go mo ni to rin gu bez pie czeń stwa,
przy go to wy wa nia pla nów re ago wa nia na za gro że nia, iden ty fi ko wa niu
ukry tych za gro żeń, ćwi cze nia. Dzia ła nia przy go to wu ją ce na wy stą pie -
nie ka ta stro fy na tu ral nej to wa rzy szą stop nio we mu ku mu lo wa niu się
czyn ni ków, któ re za po wia da ją po wódź, wiel ko ob sza ro wy po żar la su, hu -
ra gan itp. Skła da ją się na nie: iden ty fi ka cja za gro że nia, roz po czę cie

wcze sne go ostrze ga nia i alar mo wa nia, prze wi dy wa nie do dat ko wych 
za gro żeń (tzw. wtór nych), wspar cie ope ra cyj ne oraz zwięk sza nie go to -
wo ści bo jo wej. W sy tu acji okre śla nej mia nem pa to wej do cho dzi do ma -
te ria li za cji za gro że nia, je go roz prze strze nia nia się i roz wo ju. Pro ce sy
de cy zyj ne do ty czą wte dy ana liz śro do wi sko wych, okre śla nia prio ry te -
tów dzia łań ope ra cyj nych, bez po śred nie go przy go to wy wa nia tych że
dzia łań, pro jek to wa nia kon kret nych spo so bów po stę po wa nia, ich wdra -
ża nia oraz ewa lu acji. Ostat ni etap ma na ce lu jak naj szyb szą od bu do wę
utra co nych za so bów.

� Uprosz czo na oce na ry zy ka za gro że nia po ża ro we go sta cji na peł -
nia nia LPG (Sim pli fied risk as ses sment on fi re ha zard of LPG fil ling
sta tion), Ky oshik Park, „Ko re an Jo ur nal of Che mi cal En gi ne ering”
34 (2017), s. 642-650.

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dań do ty czą cych pro ble ma ty ki
bez pie czeń stwa po ża ro we go sta cji na peł nia nia LPG. Ba zu jąc na me to -
dzie sce na riu szo wej, prze ana li zo wa no róż ne moż li wo ści po wsta nia po -
ża ru i wy bu chu w ty po wych obiek tach roz pa try wa ne go ro dza ju, ja kie
moż na spo tkać w Ko rei Po łu dnio wej. Wzię to pod uwa gę po żar stru mie -
nio wy (z ang. jet fi re), po żar po wierzch nio wy (z ang. po ol fi re) oraz wy -
buch ty pu BLEVE (z ang. bo iling li qu id expan ding va por explo sion).

Pro ce du ra ba dań ob ję ła kwe stie: ma ga zy no wa nia, za ła dun ku i roz ła -
dun ku, a tak że ele men tów od po wie dzial nych za za pew nie nie bez pie -
czeń stwa. Zwró co no uwa gę, że jed nym z głów nych ro dza jów za gro żeń
jest roz sz czel nie nie ru ro cią gu, w związ ku z czym do ko na no osza co wa -
nia współ czyn ni ków uwol nie nia sub stan cji che micz nej [kg/s] dla trzech
war to ści śred nic rur: 12,5 mm, 25 mm i 50 mm. Ze sta wia jąc je ze wzo -
ra mi ma te ma tycz ny mi z za kre su fi zy ko che mii spa la nia i wy bu chu, uzy -
ska no in for ma cje o wy so ko ści pło mie nia [m], je go mak sy mal nej
śred ni cy [m], a tak że stru mie niu ciepl nym [kW/m2]. Cen ne po znaw czo
re zul ta ty ba dań za ob ser wo wa no w przy pad ku sce na riu sza po ża ru po -
wierzch nio we go. Zo sta ły na nie sio ne na wy kres uka zu ją cy re la cję za cho -
dzą cą po mię dzy śred ni cą roz le wi ska LPG i cza sem (w per spek ty wie
150 s). Wszyst kie sce na riu sze ze bra no tak że w po stać drze wa zda rzeń,
uka zu jąc ich wza jem ne po wią za nia lo gicz ne z ta ki mi czyn ni ka mi sy tu -
acyj ny mi, jak m.in. na tych mia sto wy za płon, opóź nio ny za płon, dys per -
sja ob ło ku par sub stan cji pal nej oraz pod grze wa nie zbior ni ka. Po zwo li ło
to ska ta lo go wać 16 sce na riu szy re fe ren cyj nych oraz przy pi sać im po -
zio my skut ków.

In for ma cje o moż li wych cią gach przy czy no wo -skut ko wych zda rzeń
nie ko rzyst nych oka za ły się klu czo we dla wy ko na nia na stęp ne go kro ku
pro ce du ry ba dań, mia no wi cie iden ty fi ka cji nie za leż nych ba rier ry zy ka,
po wsta ją cych po przez za sto so wa nie od po wied nich sys te mów, urzą dzeń
bądź dzia łań zmniej sza ją cych praw do po do bień stwo wy stę po wa nia za -
gro żeń. Wy ko rzy sta no do te go ce lu in for ma cje za war te w pod ręcz ni ku
LOPA (z ang. Lay er of Pro tec tion Ana ly sis). Po słu ży ły one do zbu do -
wa nia drze wa błę dów oraz osza co wa nia praw do po do bień stwa po szcze -
gól nych sce na riu szy zda rzeń.

bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skółow ski, 
kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek i kpt. dr in˝. Szy mon Ptak 
sà pra cow ni ka mi Szko ły Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Obrona cywilna doceniona

Zostań Świętym Mikołajem!
Święta Bożego Narodzenia to czas radości połączonej z rodzinną
atmosferą. Choinka, prezenty czy wieczerza wigilijna każdemu z nas
kojarzą się miło i dobrze. Nie zapominajmy jednak o potrzebujących.
I dlatego proponujemy czytelnikom PP, by zajrzeli na stronę
www.zostanmikolajem.com, dzięki której każdy może przyłączyć się
do szczytnej akcji charytatywnej.

Akcja organizowana jest dla dzieci niepełnosprawnych –
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Zgierzu. Od 7 lat chore dzieci piszą do Świętego Mikołaja, o czym
marzą najbardziej i co chciałyby znaleźć pod choinką. Wbrew pozorom
nie są to wcale jakieś nierealne pragnienia. Na ich liście są m.in. piłki
do kosza, puzzle, statek do sklejania, pendrive, kosmetyki, tusz do rz  ęs,

słuchawki, lalka lub maskotka, płyta CD z muzyką, książka przyrodnicza
o ptakach, korale, bębenek czy tamburyn, zabawka grająca. 
Aby zostać Świętym Mikołajem i sprawić radość dzieciom, wystarczy
wybrać konkretny przedmiot z dostępnej listy i postępować według
instrukcji zamieszczonej w witrynie. Na stronie znajdziemy informacje,
w jaki sposób możemy spełnić marzenia dzieci. Dowiemy się także
wielu ciekawych rzeczy o zgierskim ośrodku, jego kadrze oraz
podopiecznych. Możemy zobaczyć relacje z organizowanych przez
wolontariuszy ośrodka koncertów, uświetnianych występami gwiazd
muzyki popularnej w czasie których wszystkie prezenty są wręczane
dzieciom. No więc, kto zostanie Świętym Mikołajem? 

TB

Sto lat harcerstwa!
Publikacja ta pokazuje różnorodność
polskiego harcerstwa, które w trakcie
swojego istnienia nie było ruchem
jednorodnym. Istnienie różnych nurtów
nie przeszkadza jednak
w odnajdywaniu wspólnych wartości
skautingu. Książka w przystępny sposób
opisuje powstanie oraz rozwój ruchu
harcerskiego na ziemiach polskich.
W jego działalność angażowały się

kolejne pokolenia młodych Polsków. Ruch ten przetrwał 100 lat i nadal
zachowuje wyjątkową żywotność. Wychowanie harcerskie od samego
początku kształtowało poczucie odpowiedzialności, umiejętności
współpracy oraz gotowość do bezinteresownej służby ludziom. Cechy
te okazały się przydatne zarówno w czasach wojny, jak i pokoju.
W XX w. przed harcerkami i harcerzami stawały niezwykle trudne
wyzwania. Skauci zawsze byli i są gotowi na poświęcenie oraz
na żmudną codzienną pracę. Autorami tej publikacji, wydanej w serii
„18/89”, są historycy i harcerze. Seria została przygotowana z myślą
o licealistach, studentach i wszystkich innych miłośników historii
najnowszej. Ukazują się w niej opracowania historyczne dotyczące
wydarzeń i tematów istotnych dla tego okresu w dziejach Polski. 

TB
Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Instytut Pamięci

Narodowej, Warszawa 2015.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Do dużej grupy państw, które uhonorowały w formie znaczków
pocztowych humanitarną służbę obrony cywilnej, dołączył
przed laty Liban. 3 sierpnia 2010 r. wydał serię znaczków
poświęconą tej tematyce (Honoring Civil Defense). Bejrut, stolica
kraju, targany jest od wielu lat licznymi zamachami
bombowymi, w których giną również niewinni mieszkańcy
miasta. Na naszą uwagę zasługuje znaczek przedstawiający
strażaków gaszących pożar z dachu swojego samochodu.                                       

Maciej Sawoni




