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Ostat nie mie sià ce ob fi to wa ły w wie le trud nych i dra ma tycz nych 
ak cji ra tow ni czo -ga Êni czych. 

Czerw co wy po ̋ar wy so ko Êciow ca w kom plek sie The War saw Hub 
sku pił na so bie uwa g´ ca łej Pol ski. Na na szych ła mach re la cja 
z pierw szej r´ ki – od do wo dzà cych od cin ka mi dzia łaƒ Łu ka sza 
Wło dar czy ka i Da riu sza Bil skie go. Opi sa li oni m.in., w ja ki spo sób 
do star cza no wo d´ na naj wy˝ sze pi´ tra wie ̋ow ca. Cen ne spo strze ̋e nia 
z punk tu wi dze nia ofi ce ra pra so we go, czy li oso by od po wie dzial nej za
kon takt z me dia mi, bar dzo za in te re so wa ny mi roz wo jem sy tu acji, prze ka -
zu je Ka rol Kierz kow ski.

Mó wiàc o po ̋a rach nie ty po wych obiek tów, nie spo sób nie wspo mnieç
o wal ce gdaƒ skich stra ̋a ków z ogniem w obro nie za byt ko we go go tyc kie -
go ko Êcio ła Êw. Pio tra i Paw ła. Ma ciej Chi lic ki udo wad nia, ˝e do Êwiad -
cze nie dra ma tycz nych zma gaƒ o ura to wa nie Êwià ty ni Êw. Ka ta rzy ny 
w 2006 r. przy nio sło owo ce w po sta ci efek tyw nej ak cji z te go ro ku.

Roz ma ite za gro ̋e nia cy wi li za cyj ne ze bra ły tra gicz ne ˝ni wo. Na au to stra -
dzie A6 w wy ni ku ka ram bo lu zgi n´ ło pi´ç osób, pod czas pik ni ku 
w Płoc ku do szło do wy pad ku lot ni cze go, w któ rym po niósł Êmierç pi lot jed -
ne go z sa mo lo tów. W K´ dzie rzy nie -Koê lu na sku tek wy bu chu ga zu 
za wa li ła si´ ka mie ni ca i dwie oso by zo sta ły ran ne. Jak prze bie gły ak cje ra -
tow ni cze, któ re ich ele men ty ro dzi ły pro ble my? Jak po ra dzi li so bie 
z ni mi stra ̋a cy? Od po wiedê na te py ta nia znaj dà Paƒ stwo w tym nu me rze.

Te go la ta rów nie˝ na tu ra da ła si´ we zna ki, zwłasz cza miesz kaƒ com
po wia tu draw skie go. Na szcz´ Êcie na miej scu by ły wzmoc nio ne si ły 
i Êrod ki – kom po nent PSP za bez pie cza jà cy çwi cze nia wojsk NATO. Nie -
spo dzie wa nie przy by ło mu wie le za daƒ – przede wszyst kim zwal cza nie
skut ków trà by po wietrz nej. Re la cj´ z tych zda rzeƒ przed sta wia 
An drzej Po do lak.

Do brà wia do mo Êcià jest suk ces pol skiej ci´˝ kiej gru py po szu ki waw czo -
-ra tow ni czej, któ ra prze szła po zy tyw nie re cer ty fi ka cj´ INSARAG. 
O tym, z ja ki mi za da nia mi mu sia ła si´ zmie rzyç pod czas spraw dzia nu 
na po li go nie w ˚a ga niu, pi sze Mi chał Lan gner. 

Cie ka we za gad nie nie po ru sza w ar ty ku le „Wod ny pro blem” Ra do sław
Ja dwisz czak. Oka zu je si´, ˝e cz´Êç gmin ocze ku je od stra ̋y po ̋ar nej 
do dat ko wych spra woz daƒ z ilo Êci wo dy po bra nej pod czas dzia łaƒ ga Êni -
czych, co na str´ cza jed nost kom PSP i OSP wie lu trud no Êci. Au tor pro po -
nu je, jak mo˝ na by roz wià zaç t´ kwe sti´ ina czej.

˚y cie ro dzin ne to nie zwy kle wa˝ na sfe ra ˝y cia, rów nie˝ dla stra ̋a ków.
Na ja kie upraw nie nia mo gà li czyç ja ko ro dzi ce? Wy ja Ênia jà to An na 
So biƒ ska i Da mian Wit czak.

Za pra sza my do lek tu ry!  



Dzień Otwarty zorganizowano
8 lipca w ramach akcji Bezpieczne

Wakacje 2019. Do wzięcia udziału
w pikniku i skorzystania
z przygotowanych atrakcji zaproszono
wszystkich mieszkańców Sosnowca. 

Gość honorowy – prezydent RP zwrócił

się do wszystkich zgromadzonych: 
Bardzo dziękuję za możliwość spotkania się
z Państwem. (…) Cieszę się, że mogę być
dzisiaj właśnie w tym miejscu, tutaj, gdzie
prowadzona jest przez Państwową Straż
Pożarną akcja Bezpieczne Wakacje 
dla dzieci, dla rodziców, gdzie strażacy

pokazują przede wszystkim dzieciom
i młodzieży, jak odpoczywać bezpiecznie,
jak radzić sobie z różnymi trudnymi
sytuacjami, ale przede wszystkim, 
jak zachować zasady bezpieczeństwa
pożarowego. […] Za to serdecznie chciałem
podziękować panu komendantowi
wojewódzkiemu i panu komendantowi
miejskiemu, jak również wszystkim
strażakom, którzy dzisiaj w tej akcji
uczestniczyli tutaj, w Sosnowcu, ale także
w całej Polsce. Prezydent spotkał się
również ze strażakami pełniącymi służbę
w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu
i przekazał im sześć toreb medycznych.

Niespodzianek i atrakcji dla wszystkich
uczestników dnia otwartego nie
brakowało. Jedną z nich były stoiska
tematyczne: stanowisko interaktywne
z zakresu profilaktyki i edukacji społecznej
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej
Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie oraz
interaktywne stanowisko ratownictwa
medycznego, na którym każdy
z uczestników mógł nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy
i samodzielnie przeprowadzić
resuscytację krążeniowo-oddechową
na fantomie pod okiem strażaka-
-ratownika.

KW PSP w Katowicach
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Prezydent RP w Sosnowcu
Dzień Otwarty Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu okazał się tym razem
nietypowy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził
komendę podczas tego wydarzenia.
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Na początku lipca roku kadeci dziennych studiów aspirantów oraz słuchacze
kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystąpili do uroczystych promocji.

Uroczystości odbyły się w szkołach w Częstochowie, Krakowie oraz Poznaniu. 
Było to zakończenie dwóch lat

intensywnej nauki i ciężkiej pracy,
ukoronowane awansem na pierwszy
stopień w korpusie aspiranckim oraz
tytułem technika pożarnictwa. 
Dla absolwentów skończył się prawie
dwuletni okres nauki. Ten czas poświęcili
na kształcenie i zdobycie odpowiednich
umiejętności. 

Po zakończeniu promocji absolwenci
studiów dziennych zostali skierowani
do komend na terenie kraju, gdzie
podejmą służbę stałą, a słuchacze kursów
zawodowych powrócili do swoich
jednostek macierzystych, aby
kontynuować w nich pracę na wyższych
stanowiskach służbowych. 

Absolwentom życzymy pomyślności

w służbie, tylu powrotów, ile wyjazdów
oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu
osobistym. Niech codzienna praca daje im
dużo satysfakcji i uznanie tych, na rzecz
których będą ją wykonywać.

Absolwenci 2019 
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Czy moż na za po bie gać skut kom zda rzeń trau ma tycz nych? Ba da nia pro wa dzo ne 
wśród stra ża ków w ra mach pro jek tu „PTSD: dia gno za, te ra pia, pro fi lak ty ka” po ka za ły, 

że w pew nym stop niu tak. 
Wła śnie uka za ła się książ ka i za ra zem pro gram szko le nia „Sku tecz ne dzia ła nie w stre sie. Pro -

gram pro fi lak ty ki PTSD dla osób na ra żo nych na trau ma ty za cję za wo do wą”  wraz z bro szu rą
edu ka cyj ną „Sku tecz ne dzia ła nie w stre sie. Oso bi sty nie zbęd nik”. Są one re zul ta tem pro jek tu
trwa ją ce go 5 lat. Po nad dwu stu słu cha czy prze cho dzą cych pierw szy etap szko le nia w za wo -
dzie stra żak pod da no ba da niom psy cho lo gicz nym. Na stęp nie po ło wa z nich prze szła 15-go -
dzin ne szko le nie, obej mu ją ce za rów no psy cho edu ka cję, jak i tre ning ra dze nia so bie ze stre sem.
Po ro ku ba da cze spraw dzi li, czy szko le nie przy nio sło po zy tyw ne efek ty. Oka za ło się, że edu ko -

PTSD pod kontrolà?

Uro czy stość wrę cze nia no mi na cji ge ne ral skiej dol no ślą skie mu 
ko men dan to wi wo je wódz kie mu PSP od by ła się 24 lip ca 

w Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza wie. No mi na cję nad bryg. Ada mo wi
Ko niecz ne mu wrę czył pre zy dent RP, An drzej Du da, w asy ście 
mi ni ster MSWiA,  Elż bie ty Wi tek.

W uro czy sto ści wzię li udział m.in. mi ni stro wie w Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP, se kre tarz sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski,  ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, sze fo wie służb, a tak że 
naj bliż sza ro dzi na ko men dan ta Ko niecz ne go.

Nad bryg. Adam Ko niecz ny jest ab sol wen tem  Szko ły Głów nej
Służ by Po żar ni czej w War sza wie, któ rą ukoń czył w 1994 r. Już w trak -
cie stu diów brał udział w licz nych ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych, 
w tym w wal ce z naj więk szym  po wo jen nym po ża rem la sów 
w Eu ro pie, w Kuź ni Ra ci bor skiej  w 1992 r.

Po ukoń cze niu stu diów mł. kpt. Adam Ko niecz ny przez pięć lat
peł nił służ bę na sta no wi sku do wód cy sek cji w JRG w Piotr ko wie 
Try bu nal skim, a od stycz nia 1995 r. obej mo wał ko lej ne sta no wi ska 
w le gnic kiej PSP. M.in. od 1999 r. do wo dził kom pa nią  po wo dzio wą
Cen tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne go Dol no ślą skiej Bry ga dy Od wo -
do wej, z któ rą w 2010 r. uczest ni czył w ak cji prze ciw po wo dzio wej 

w War sza wie. Za tę ak cję zo stał wy róż nio ny przez pre zy den ta RP 
me da lem „Za dziel ność”. W la tach 2006-2016 był ko men dan tem 
miej skim KM PSP w Le gni cy.

Od chwi li ob ję cia w lu tym 2016 r. sta no wi ska dol no ślą skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go PSP we Wro cła wiu  moc no za an ga żo wał
się w spra wy bez pie czeń stwa Wro cła wia i ca łe go wo je wódz twa. 
Ak tyw nie włą czył się w pro ces utwo rze nia Cen trum Za rzą dza nia 
Bez pie czeń stwem Wo je wódz twa Dol no ślą skie go oraz bu do wę 
no wej sie dzi by KW PSP we Wro cła wiu. Jed no cze śnie do wo dził 
wie lo ma ak cja mi ra tow ni czo -ga śni czy mi, m.in. 
w Świe bo dzi cach, gdzie do szło do ka ta stro fy bu dow la nej. 

Lech Le wan dow ski

DolnoÊlàski nadbrygadier
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Au to rzy pod ręcz ni ka pod czas spo tka nia pro mu ją ce go pu bli ka cję i wy ni ki pro jek tu w SWPS – Uni wer sy te cie Hu ma ni stycz no -
-Spo łecz nym
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Czas na Stra˝magedon!
OSP w Jadownikach serdecznie zaprasza na bieg z przeszkodami nie tylko dla strażaków. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia na terenie
Jadownik i Brzeska w województwie małopolskim. Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/703567313379906/.

wa ni stra ża cy le piej ra dzi li so bie ze stre so ra -
mi o cha rak te rze trau ma tycz nym, co zmniej -
szy ło ry zy ko roz wi nię cia się u nich za bu rzeń. 

Au to rzy pod ręcz ni ka – na ukow cy i psy -
cho te ra peu ci – pod kre śla ją, że jak do tąd nie
zna le zio no od po wie dzi na py ta nie, jak sku -
tecz nie za po biec po wsta niu za bu rzeń stre -
so wych po ura zo wych (PTSD). A stra ża cy
nio są cy po moc ofia rom ka ta strof są na ra że ni
za wo do wo na ta kie ry zy ko. Ba da nia te po ka -
zu ją, że po przez edu ka cję i wy tre no wa nie
umie jęt no ści w za kre sie re gu lo wa nia emo cji,
cze go m.in. stra ża cy uczy li się pod czas szko -
le nia, można le piej ra dzić so bie w kon fron ta -
cji ze zda rze nia mi trau ma tycz ny mi. 

Du żą war to ścią pro gra mu szko le nia jest
je go uni wer sal ność – choć ba da nia pro wa -
dzo no wśród stra ża ków, uwzględ nia on
spe cy fi kę dzia ła nia służb ra tow ni czych. 
Dla te go po mo dy fi ka cji ten no wa tor ski pro -
gram mo że słu żyć in nym gru pom za wo do -
wym, np. żoł nie rzom, po li cjan tom czy
ra tow ni kom me dycz nym. Wię cej in for ma cji
na te mat pro jek tu i ko rzy ści pły ną cych 
z nie go dla na szej for ma cji w jed nym z ko -
lej nych nu me rów PP. 

A.K.
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M istrzostwa Polski Strażaków Ochotników
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

odbyły się po raz trzynasty. W czasie trzydniowej
rywalizacji w dniach 28-30 czerwca w miejscowości
Licheń Stary nad Jeziorem Licheńskim druhowie
ochotniczych straży pożarnych zaprezentowali
umiejętności, dzięki którym na co dzień mogą
zapewniać bezpieczeństwo osobom korzystającym
w trakcie wypoczynku ze zbiorników wodnych,
niejednokrotnie ratując ich życie. 

W siedmiu różnych konkurencjach rywalizowało
29 załóg ochotniczych straży pożarnych, w tym pięć
załóg kobiecych. W klasyfikacji generalnej pierwsze
miejsce zajęła OSP Licheń Stary, drugie miejsce OSP
Krzywiń, a trzecie OSP Opoczno.

Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny
PSP, ufundował nagrody finansowe za miejsca

I-III w klasyfikacji generalnej, o łącznej wartości 10 000 zł. W jego imieniu
mistrzostwa obserwował i wręczał nagrody dyrektor Biura Szkolenia KG PSP 
st. bryg. Tomasz Naczas w asyście mł. bryg. Pawła Wysockiego z Krajowego
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz kpt. Michała Sowy
z Gabinetu Komendanta Głównego PSP

Wodne zmagania
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Stra˝acy na Agrykoli

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy wzięli udział 
w edukacyjnym pikniku rodzinnym na Agrykoli. Odbył się on w sobotę, 

27 lipca, w ramach Centralnych Uroczystości Święta Policji, z okazji 100. rocznicy
powołania Policji Państwowej na terenie Warszawskiego Centrum Sportu
Młodzieżowego „Agrykola”, przy ul. Myśliwieckiej 9.

Na mieszkańców stolicy czekały liczne atrakcje na stanowiskach edukacyjno-
-promocyjnych i sprawnościowych, przygotowanych przez służby mundurowe –
Policję, Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro
Śledcze oraz Państwową Straż Pożarną. Podczas pikniku można było zapoznać się
ze specyfiką służb mundurowych, uzyskać informacje o naborze, sprawdzić swoją
wiedzę z przepisów ruchu drogowego, nauczyć się podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zorganizowano liczne koncerty, mecze
piłki nożnej, zawody biegowe, pokazy tresury psów policyjnych oraz prezentację
sprzętu specjalistycznego.

Funkcjonariusze KM PSP m.st. Warszawy na przygotowanych stanowiskach dzielili
się swoją wiedzą fachową na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, informowali
o zagrożeniach związanych z pożarami, omawiali zasady reagowania i postępowania
na wypadek powstania pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia.

Piknik, którego podstawowym celem było propagowanie zasad bezpieczeństwa
oraz edukacja przez zabawę, cieszył się dużym zainteresowaniem, gromadząc liczną
rzeszę odwiedzających.

KM PSP w Warszawie 

No we fun du sze dla OSP

Sejm uchwa lił no we li za cję usta wy o ochro nie prze -
ciw po ża ro wej, któ ra po zwo li jesz cze w tym ro ku

wes przeć ochot ni cze stra że po żar ne do dat ko wą kwo tą
82 mln zł z bu dże tu pań stwa. Sta ło się to 19 lip ca. 

Dzię ki no we li za cji usta wy każ da OSP bę dzie mo gła
wnio sko wać o fun du sze, któ re po zwo lą jej re ali zo wać
no we za da nia:

� przed się wzięcia słu żą ce krze wie niu spor tu i kul tu -
ry fi zycz nej, po zwa la ją ce na roz wi nię cie spraw no ści
wy ko rzy sty wa nej w dzia ła niach ra tow ni czych; 

� przed się wzięcia oświa to wo -kul tu ral ne pro pa gu ją -
ce wie dzę i umie jęt no ści w za kre sie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej; 

� upo wszech nia nie i wspie ra nie form współ dzia ła -
nia mię dzy lo kal ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi i go spo -
dar czy mi w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej; 

� pro pa go wa nie za sad udzie la nia pierw szej po mo cy
po szko do wa nym w wy ni ku po ża ru, klę ski ży wio ło wej
lub in ne go miej sco we go za gro że nia.

Ochot ni cze stra że po żar ne wy ko nu ją wy mie nio ne za -
da nia od wie lu lat, ale obec nie są one ure gu lo wa ne je dy nie
w sta tu tach OSP. Dzię ki ini cja ty wie kie row nic twa MSWiA
kwe stie te zo sta ną unor mo wa ne w ra mach usta wy.

Środ ki fi nan so we na re ali za cję przed się wzięć bę dą
po cho dzi ły z bu dże tu pań stwa, bu dże tów jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz środ ków prze ka zy wa -
nych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne, w szcze gól no ści
sto wa rzy sze nia, fun da cje i in sty tu cje ubez pie cze nio we.  

Zno we li zo wa ne prze pi sy ma ją wejść w ży cie 
z dniem na stę pu ją cym po da cie ich ogło sze nia 
w Dzien ni ku Ustaw.

MSWiA
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Nie spo dzie wa nie ży wioł
za ata ko wał w cen trum

sto li cy. W ja ki spo sób
stra ża cy po ra dzi li so bie

z po ża rem w wy so ko -
ściow cu w kom plek sie

The War saw Hub 
– w trud nych wa run -

kach, na wy so ko ści 
kil ku dzie się ciu me trów?  

ra jo we bu dow nic two za czy na wzno -
sić się co raz wy żej. Już nie tyl ko 
w sto li cy znaj du ją się obiek ty ma ją ce
po nad 20 kon dy gna cji. Wy so kość

sta no wi zaś jed no z kry te riów do bo ru wa run -
ków ochro ny prze ciw po ża ro wej dla da ne go
obiek tu. 55 m to gra ni ca, po któ rej prze kro -
cze niu bu dyn ki za li cza my do gru py obiek -
tów wy so ko ścio wych. Mu szą wów czas
speł niać su ro we wy ma ga nia za rów no pod
wzglę dem kon struk cji, jak i wy po sa że nia 
w in sta la cje oraz urzą dze nia prze ciw po ża ro -
we, zgod nie z prze pi sa mi tech nicz no -bu -
dow la ny mi i prze ciw po ża ro wy mi. Z te go
wzglę du dys po nu ją wie lo ma ele men ta mi
uła twia ją cy mi stra ża kom dzia ła nia ra tow ni -
cze. Dźwi gi dla ekip ra tow ni czych, za wo ry
hy dran to we, obu do wa ne klat ki scho do we,
od dzie lo ne od po zo sta łych czę ści obiek tu
przed sion kiem prze ciw po ża ro wym, to tyl ko
nie któ re z nich. 

Zwy kło się mó wić, że te go ty pu bu dyn ki
po win ny bro nić się sa me. Istot nie, przy wo ła -
ne po wy żej wy ma ga nia ma ją du że zna cze -
nie w kon tek ście pro wa dze nia dzia łań
ra tow ni czych w budyn kach użyt ko wa nych.
Jed nak po ża ry mo gą wy stą pić rów nież na
eta pie bu do wy. Mo że to być zwią za ne po
czę ści z ilo ścią na gro ma dzo ne go ma te ria łu
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Kom pleks The War saw Hub, w skład któ -
re go wcho dzą trzy bu dyn ki, mie ści się przy
ron dzie Igna ce go Da szyń skie go, w tzw. no -
wym cen trum biu ro wym War sza wy. Naj bliż -
sza jed nost ka ra tow ni czo -ga śni cza – JRG 4
znaj du je się nie speł na 2 km od te go punk tu
mia sta. Po otrzy ma niu zgło sze nia za dys po -
no wa no pierw sze si ły i środ ki z tej jed nost ki
oraz jed no stek są sia du ją cych. Już w mo men -
cie do jaz du pierw szych za stę pów PSP na
miej sce zda rze nia sta ło się ja sne, że dzia ła nia
ra tow ni cze zwią za ne z lo ka li za cją po ża ru bę -
dą dłu gie i skom pli ko wa ne. Po pierw szej wy -
mia nie ko re spon den cji mię dzy KDR i SK KM
za dys po no wa ne zo sta ły do dat ko we si ły 
i środ ki z te re nu mia sta sto łecz ne go War sza -
wy, a póź niej tak że z wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go oraz z kra ju (na po le ce nie
ko men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra
Lesz ka Su skie go do War sza wy skie ro wa no
naj więk sze pod no śni ki hy drau licz ne w kra ju:
SCH-61 z JRG 2 w Gdy ni Chy lo ni, SCH-68 
z JRG 3 w Kra ko wie, SCH-66 z JRG w Cho rzo -
wie, SCH-53 z JRG 5 w Po zna niu). 

Po wstęp nym zo rien to wa niu się w sy tu acji
pod ję ta zo sta ła de cy zja o prze pro wa dze niu
roz po zna nia bo jem na kon dy gna cjach ob ję -
tych po ża rem. W tym ce lu zbu do wa na zo sta -

ła jed na li nia ga śni cza, za bez pie czo na
pod pin ka mi stra żac ki mi, roz wi nię ta po -
mię dzy bie ga mi scho dów (w tzw. du -
szy klat ki scho do wej). Ta ki spo sób
roz wi nię cia od cin ków wę żo wych spra -
wił, że stra ty hy drau licz ne zwią za ne 
z za ła ma nia mi wę ży zo sta ły ogra ni czo -
ne do mi ni mum, a wo da mo gła do trzeć
aż na 30. kon dy gna cję bu dyn ku. W ce -
lu do star cze nia wo dy na naj wyż sze pię -
tra obiek tu do cięż kie go sa mo cho du
ga śni cze go pod łą czo na zo sta ła tyl ko
jed na li nia głów na, a do niej tyl ko jed -
na li nia ga śni cza. Pod łą cze nie do tej sa -
mej au to pom py ko lej nych li nii
głów nych oraz ga śni czych mo gło by
skut ko wać spad kiem wy daj no ści 
i w kon se kwen cji pro ble ma mi z po da -
niem sku tecz ne go prą du wo dy na tak
znacz ną wy so kość. Umie jęt ne po pro -
wa dze nie li nii ga śni czej w po łą cze niu 
z wy ko rzy sta niem au to pom py sa mo -
cho du GCBA 5/32/2,5, po da ją cej wo dę
pod ci śnie niem 14 ba rów, po zwo li ło
pod jąć sku tecz ne dzia ła nia ga śni cze na
wy so ko ści po nad 120 m od po zio mu
grun tu.

Ze wzglę du na stan obiek tu (w
trak cie bu do wy) ra tow ni cy na po ty -

ka li na swo jej dro dze wie le trud no ści. Po -
ko naw szy kil ka dzie siąt pię ter, stwier dzi li,
że bie gi klat ki scho do wej zbu do wa ne są
tyl ko do 25. kon dy gna cji, a prze do sta nie
się wy żej jest nie moż li we (tech no lo gia
wzno sze nia obiek tów wy so ko ścio wych
prze wi du je po ru sza nie się pra cow ni ków
bu do wy mię dzy po zio ma mi bu dyn ku za
po mo cą dźwi gów to wa ro wych, oso bo -
wych oraz bu dow la nych). Do świad cze ni
ra tow ni cy, wy ko rzy stu jąc na po tka ny
sprzęt bu dow la ny (rusz to wa nia oraz dra bi -
ny prze no śne), prze do sta li się na 27. kon -
dy gna cję – od te go mo men tu mo gli znów
ko rzy stać z ze wnętrz nych kla tek scho do -
wych, pro wa dzą cych na po ziom da chu 
bu dyn ku. Do dat ko wy mi utrud nie nia mi
oka za ły się nie za bez pie czo ne ele men ty
kon struk cyj ne oraz otwo ry tech no lo gicz -
ne. Nie mniej jed nak na le ży za zna czyć, że
w trak cie dzia łań nie zo stał po szko do wa ny
ża den ra tow nik.

Set ki spa da ją cych pa lą cych się ele men -
tów kon struk cyj nych bu dyn ku spo wo do wa -
ły po wsta nie ma łych po ża rów na po zo-
sta łych kon dy gna cjach oraz na te re nie bu do -
wy. W związ ku z tym utwo rzo no od ci nek 
bo jo wy w ce lu obro ny po zo sta łych pię ter

pal ne go oraz uży wa niem otwar -
te go ognia w trak cie prac bu dow -
la nych. 

W cen trum War sza wy pra ce
nad kil ko ma obiek ta mi wy so-
ko ścio wy mi są już bar dzo za-
awan so wa ne, a in we sto rzy ma ją 
w planach ko lej ne przed się wzię -
cia. Z uwa gi na ich prze zna cze nie
oraz wy so kość praw do po dob ne
jest, że ma ją lub bę dą mia ły kon -
struk cję trzo no wą, ewen tu al nie
trzo no wo -szkie le to wą. Cha rak te -
ry zu je się ona obec no ścią trzo nu
– za zwy czaj zlo ka li zo wa ne go 
w osi cen tral nej obiek tu – oraz
słu pów roz lo ko wa nych na je go
ob wo dzie. Dla cze go jest to tak
istot ne? Otóż to wła śnie trzon bę -
dzie peł nił w przy szło ści funk cję
ko mu ni ka cyj ną, w nim zlo ka li zo -
wa ne zo sta ną klat ki scho do we 
(z re gu ły dwie), szy by dźwi go we
oraz ka na ły wen ty la cyj ne. Prze -
strze nie te w ra zie zda rzeń po za
funk cją ko mu ni ka cji mo gą za -
dzia łać jak ko min, z ła two ścią
trans por tu ją cy dym na wyż sze
kon dy gna cje. Przy kła dem ta kie -
go me cha ni zmu jest po żar obiek tu Q22 
w War sza wie w 2016 r. – miał miej sce na par -
te rze, a spo wo do wał za dy mie nie wszyst kich
kon dy gna cji nad ziem nych. Otwar te, nie za -
bez pie czo ne drzwia mi, szy by dźwi go we
mo gą sta no wić du że za gro że nie dla ra tow -
ni ków, o czym na le ży pa mię tać, pro wa dząc
prze szu ka nie. 

Nie daw ny po żar w The War saw Hub to nie
je dy ny przy pa dek po ża ru wy so ko ściow ca 
w trak cie bu do wy. W War saw Spi re czy Q22
rów nież do cho dzi ło do zda rzeń te go ro dza -
ju, gdy bu dyn ki by ły do pie ro wzno szo ne. Czy
stra ża cy po win ni za tem szko lić się na wy pa -
dek wy stą pie nia ta kich oko licz no ści? Ja kie
pro ble my mo gą na po tkać w po dob nych sy -
tu acjach? Przyj rzyj my się bli żej zda rze niu 
z ostat nich ty go dni – po ża ro wi w wie żow cu
The War saw Hub.

Po żar na wy so ko ści
Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta

Miej skie go PSP m.st. War sza wy ode bra ło
jed no z pierw szych zgło szeń do ty czą cych
te go zda rze nia 7 czerw ca oko ło godz. 22.50.
Du ża licz ba ko lej nych za wia do mień wy ni ka -
ła ze znacz nej eks po zy cji po ża ru oraz je go
lo ka li za cji. 
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pło ną ce go bu dyn ku, są sied nich obiek tów 
(w tym osie dla miesz kal ne go znaj du ją ce go
się w bez po śred nim są siedz twie) oraz in fra -
struk tu ry bu do wy. Nie mal przez ca ły czas
trwa nia dzia łań kil ka prą dów wo dy by ło nie -
ustan nie po da wa nych na spa da ją ce z gó ry
za rze wia ognia. Spa da ją ce ele men ty (nie jed -
no krot nie o bar dzo du żych ga ba ry tach) sta -
no wi ły po waż ne za gro że nie dla wszyst kich
ra tow ni ków bio rą cych udział w ak cji.

W związ ku z roz mia ra mi po ża ru na naj -
wyż szych kon dy gna cjach pod ję to de cy zję 
o zwięk sze niu pa ra me trów prą du wo dy. Na
miej sce zda rze nia za dys po no wa no prze no -
śne zbior ni ki bre zen to we o po jem no -
ści 2,5 m3 oraz mo to pom py prze no śne
M16/8. Na 20. kon dy gna cję bu dyn ku
za po mo cą oso bo we go dźwi gu bu -
dow la ne go (nie stwa rzał on do dat ko -
we go za gro że nia dla ra tow ni ków ze
wzglę du na za si la nie osob ną roz dziel -
ni cą) do star czo ne zo sta ły zbior ni ki
bre zen to we oraz mo to pom py, któ re
sta ły się głów ny mi ele men ta mi sys te -
mu prze tła cza nia wo dy. Ta ki spo sób
wy ko rzy sta nia do stęp ne go sprzę tu
po zwo lił na do star cze nie wy star cza ją -
cych ilo ści środ ka ga śni cze go, aby
móc szyb ko zlo ka li zo wać po żar.

Swo je do świad cze nie i umie jęt no -
ści w prak ty ce mo gła wy ko rzy stać
Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa
Wy so ko ścio we go „WARSZAWA 7”. 
Ze wzglę du na cha rak ter zda rze nia
oraz wy so kość, na ja kiej roz wi nął się po żar,
wie le czyn no ści nie mo gło zo stać prze pro -
wa dzo nych bez spe cja li stycz ne go sprzę tu
oraz umie jęt no ści ra tow ni ków wy so ko ścio -
wych. Po zbu do wa niu sta no wisk ra tow ni cy
SGRW przy stą pi li do za bez pie cza nia oraz
usu wa nia ele men tów kon struk cyj nych zwi -
sa ją cych po za ob wo dem bu dyn ku.

Ze wzglę du na roz miar zda rze nia oraz za -
dys po no wa ne si ły i środ ki kie ro wa nie dzia ła -
nia mi ra tow ni czy mi wy ma ga ło za an ga-
żo wa nia ma zo wiec kie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go wraz z za stęp cą, a na stęp nie 
ko men dan ta głów ne go PSP. Po nad to ko -
niecz ny był po dział na od cin ki bo jo we – dzia -
ła nia ga śni cze na naj wyż szych kon dy-
gna cjach (OB I), dzia ła nia ga śni cze w obro nie
(OB II), bu do wa sys te mu prze pom po wy wa -
nia (OB III). 

Pod su mo wa nie ak cji
Dzia ła nia ra tow ni cze pod czas każ de go

po ża ru spro wa dza ją się do wspól ne go mia -
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now ni ka – lo ka li za cji i li kwi da cji zda rze nia. 
O ile w przy pad ku po ża ru w The War saw Hub
wy zna czo ny cel głów ny był kla row ny, o ty le
je go re ali za cja spra wia ła trud no ści. Pierw -
szym i naj więk szym pro ble mem by ła wy so -
kość, po nie waż głów ne źró dło po ża ru
roz wi ja ło się mię dzy 113 a 125 m. Spraw ne
do tar cie do punk tu po ło żo ne go tak wy so ko
i prze pro wa dze nie roz po zna nia bo jem wy -
ma ga ło od stra ża ków znacz ne go wy sił ku 
fi zycz ne go oraz wie le cza su. Po nad to po waż -
ną prze szko dą w dro dze na wyż sze kon dy -
gna cje był brak bie gów w klat kach
scho do wych. 

Pro wa dzą cy dzia ła nia ga śni cze mie li świa -
do mość, że w przy pad ku tło cze nia wo dy na
tak du że wy so ko ści trze ba się li czyć ze stra -
ta mi hy drau licz ny mi, dla te go też sta ra li się
ogra ni czyć je do mi ni mum. Jak po ka za ła
prak ty ka, za pew nie nie prą du ga śni cze go na
ta kiej wy so ko ści nie jest nie moż li we, ale
moc no utrud nio ne. Au to pom pa (GCBA
5/32/2,5) za si la ją ca wy łącz nie jed ną li nię ga -
śni czą, pra cu ją cą przy ci śnie niu 14 ba rów, 
by ła w sta nie do star czyć wo dę na żą da ną
wy so kość, jed nak jej wy daj ność by ła znacz -
nie ogra ni czo na. Cię żar wła sny, ci śnie nie
pod czas pra cy oraz spa da ją ce z gó ry ele men -
ty by ły ko lej nym utrud nie niem ge ne ru ją cym
uszko dze nia li nii ga śni czej, w kon se kwen cji
ko niecz na by ła jej cią gła kon tro la oraz wy -
mia na od cin ków wę żo wych. W tym kon tek -
ście war to przed sta wić cie ka wy wnio sek
prak tycz ny – po now ne po da wa nie wo dy na
naj wyż sze kon dy gna cje po prze rwie spo wo -
do wa nej np. wy mia ną od cin ka wy ma ga ło
nie mal cał ko wi te go od wod nie nia li nii ga śni -

czej. W prze ciw nym ra zie cię żar wo dy unie -
moż li wiał jej po now ne po da wa nie. 

Sa ma wy so kość, na któ rej znaj do wał się
po żar, nie by ła je dy nym pro ble mem. Pło ną -
ce ele men ty spa da ły w znacz nej od le gło ści
od bu dyn ku – ge ne ro wa ły więc ko lej ne źró -
dła po ża ru i sta no wi ły ko lej ne utrud nie nie
dla ra tow ni ków. 

Moż na by po wie dzieć, że gdy by nie
wy so kość, to w tym kon kret nym przy -
pad ku mie li by śmy do czy nie nia ze zwy -
kłym po ża rem. To praw da, ale na le ży
pa mię tać, że cha rak ter zda rze nia za wsze
ma znacz ny wpływ na kształt or ga ni za cji

dzia łań, a te wy ni ka ją z wy stę pu ją -
cych za gro żeń oraz moż li wo ści. 
W The War saw Hub to wła śnie wy -
so kość stwa rza ła za gro że nie i zna -
czą co ogra ni cza ła moż li wo ści.
Pra ca ze spo ło wa oraz kre atyw ne
wy ko rzy sta nie sprzę tu, któ ry w te -
go ty pu dzia ła niach nie miał jesz -
cze oka zji być użyt ko wa ny, oka za ły
się tu sku tecz ny mi środ ka mi. 

Przy glą da jąc się obec nym tren dom
w bu dow nic twie, moż na spo dzie wać
się po dob nych zda rzeń w przy szło ści.
Na le ży mieć na uwa dze, że jed nost ki
ra tow ni czo -ga śni cze, na któ rych ob -
sza rach chro nio nych wy stę pu ją lub
po wsta ją bu dyn ki wy so kie i wy so ko -
ścio we, po win ny być wy po sa żo ne 
w sprzęt umoż li wia ją cy pro wa dze nie
dzia łań ga śni czych w obiek tach o tak

znacz nej wy so ko ści. W kon tek ście or ga ni za -
cji dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych zwią za -
nych z po ża ra mi na te re nach bu do wy du że
zna cze nie mo że mieć roz po zna nie ope ra cyj -
ne po zwa la ją ce na za zna jo mie nie się ra tow -
ni ków z to po gra fią obiek tu oraz za gro -
że nia mi, któ re mo gą na nich czy hać. 

Oma wia na ak cja ra tow ni cza by ła cen ną
lek cją, po nie waż da ła ja sny ob raz trud no ści,
któ re mo gą wy stą pić w trak cie te go ro dza ju
zda rzeń, a tak że wska za ła ob sza ry wy ma ga -
ją ce po pra wy. 

kpt. Łu kasz Wło dar czyk jest do wód cà zmia ny
JRG 4 KM PSP w War sza wie, pod czas 

po ̋ a ru wie ̋ ow ca był do wód cà od cin ka 
bo jo we go I w pierw szej fa zie ak cji – w trak -

cie dzia łaƒ ga Êni czych we wnàtrz bu dyn ku
kpt. Da riusz Bil ski – jest za st´p cà do wód cy

zmia ny JRG 4 KM PSP w War sza wie, w dniu
zda rze nia był do wód cà sek cji, pierw szym 

na miej scu zda rze nia; ko or dy no wał dzia ła nia 
ga Êni cze na pi´ trach 27-30

Charakter zdarzenia ma znaczny wpływ
na kształt organizacji działaƒ,

a te wynikajà z wyst´pujàcych zagro˝eƒ
oraz dost´pnych rozwiàzaƒ. 

W The Warsaw Hub 
to wysokoÊç stwarzała zagro˝enie 
i znaczàco ograniczała mo˝liwoÊci.
Praca zespołowa oraz kreatywne

wykorzystanie sprz´tu, 
który w tego typu działaniach 

nie miał jeszcze okazji byç u˝ytkowany,
okazały si´ tu skutecznymi Êrodkami.



ożar wieżowca The Warsaw Hub po wstał
na naj wyż szych kon dy gna cjach 32-pię -
tro we go bu dyn ku i był do sko na le 

wi docz ny w cen trum mia sta, szyb ko przy cią -
gnął więc za in te re so wa nie war sza wia ków, 
a tak że miesz kań ców ca łej Pol ski, śle dzą cych roz -
wój wy da rzeń za po śred nic twem mass me diów
i por ta li spo łecz no ścio wych. Naj więk sze sta cje
te le wi zyj ne ra dio we oraz por ta le in for ma cyj ne
pro wa dzi ły re la cję na ży wo z miej sca zda rze nia.
Wią za ło się to z ko niecz no ścią za an ga żo wa nia
ofi ce rów pra so wych KM PSP m.st. War sza wy oraz
KW PSP w War sza wie, któ rzy bez po śred nio prze -
ka zy wa li in for ma cje dzien ni ka rzom. 

Sto py tań do…
Zgło sze nie o po ża rze do tar ło do jed nost ki

PSP od ope ra to ra nu me ru alar mo we go 112 
o godz. 22.52. Oko ło 23.20 roz dzwo ni ły się
pierw sze te le fo ny – dzien ni ka rze pro si li o roz -
mo wę na te mat zda rze nia. Re dak cje wszyst kich
ogól no pol skich sta cji te le wi zyj nych pró bo wa ły
do dzwo nić się do ofi ce rów pra so wych z proś bą
o te le fo nicz ne wej ście na ży wo na an te nę. Z ko -
lei pierw sze ob ra zy miej sca zda rze nia trans mi -
to wa ne przez sta cje te le wi zyj ne po cho dzi ły od
użyt kow ni ków me diów spo łecz no ścio wych. 

Na po cząt ku re la cje z dzia łań ga śni czych ofi -
ce ro wie pra so wi PSP prze ka zy wa li te le fo nicz nie,
trwa ło to oko ło 90 min. Za po trze bo wa nie na in -
for ma cje by ło tak du że, że pod czas kil ku mi nu -
to wej roz mo wy z dzien ni ka rzem w te le fo nie
ofi ce ra pra so we go PSP po ja wi ło się na wet kil ka -
dzie siąt nie ode bra nych po łą czeń. W po cząt ko -
wej fa zie ak cji ga śni czej prze kaz kon cen tro wał
się na opi sie dzia łań ga śni czych stra ża ków PSP,
zwłasz cza utrud nień, któ re na po tka li, oraz uspo -
ka ja niu opi nii pu blicz nej i pod kre śla niu, że 
w wy ni ku po ża ru żad ne oso by nie zo sta ły po -
szko do wa ne (wie żo wiec był w trak cie bu do wy). 

Punkt in for ma cyj ny
Po do tar ciu na miej sce po ża ru pierw sze kro -

ki skie ro wa łem do szta bu ak cji, aby zak tu ali zo -
wać da ne do ty czą ce dzia łań ga śni czych – m.in.

licz by stra ża ków i sa mo cho dów uczest ni czą -
cych w ak cji oraz ewen tu al nych osób po szko -
do wa nych, a tak że pla nów na naj bliż sze mi nu ty.
Na stęp nie w kon sul ta cji z przed sta wi cie la mi
me diów wy zna czy łem punkt in for ma cyj ny 
– w bez piecz nym miej scu, z moż li wie do brym
wi do kiem na po żar i stra ża ków bio rą cych udział
w ak cji. Do brą lo ka li za cją dla ka mer by ło ron do
Igna ce go Da szyń skie go u zbie gu ulic Pro stej 
i To wa ro wej, w bez po śred nim są siedz twie miej -
sca po ża ru.

W punk cie in for ma cyj nym ofi ce ro wie pra -
so wi współ pra co wa li z przed sta wi cie la mi środ -
ków ma so we go prze ka zu, od by wa ły się
wej ścia na ży wo na an te nę sta cji te le wi zyj nych
oraz te le fo nicz ne re la cjo no wa nie bie żą cych
wy da rzeń. Kwe stie, któ re in te re so wa ły przed -
sta wi cie li me diów, do ty czy ły głów nie bie żą -
cych dzia łań ga śni czych, prze wi dy wa ne go
cza su za koń cze nia ak cji oraz utrud nień w ru -
chu, sta nu kon struk cji obiek tu, licz by osób po -
szko do wa nych oraz bez pie czeń stwa są sia-
du ją cych bu dyn ków. Wśród dzie sią tek stan dar -
do wych py tań po ja wia ły się rów nież gło sy
zdzi wie nia bra kiem za an ga żo wa nia w ak cję
sa mo lo tu lub he li kop te ra ga śni cze go.

Po przy by ciu na miej sce zda rze nia ka dry kie -
row ni czej PSP z ko men dan tem głów nym na
cze le (na miej scu obec ni by li rów nież je go dwaj
za stęp cy, ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki
PSP oraz ko men dant miej ski PSP m.st. War sza -
wy) zor ga ni zo wa no dwa brie fin gi pra so we 
– o godz. 2.30 oraz 6.00.

Co cha rak te ry stycz ne dla du żych ak cji ra tow -
ni czo -ga śni czych, za in te re so wa nie mass me -
diów nie sła bło rów nież po po wro cie ostat nich
za stę pów do jed no stek. Za po trze bo wa nie na
prze kaz in for ma cji i pod su mo wa nie dzia łań, 
w tym na gra nia przed ka me ra mi sta cji te le wi -
zyj nych, wy stę po wa ło nie prze rwa nie przez ca -
ły na stęp ny dzień.  

Wnio ski
W ce lu do sko na le nia współ pra cy ze środ ka -

mi ma so we go prze ka zu i w związ ku z wy mo -

giem bu do wa nia ze spo łu pra so we go na po zio -
mie do wo dze nia stra te gicz ne go (zgod nie z roz -
po rzą dze niem w spra wie funk cjo no wa nia ksrg)
na le ży dą żyć do two rze nia na miej scu ak cji mi -
ni mum dwu oso bo wych ze spo łów pra so wych.
Ich człon ko wie po win ni mieć do świad cze nie we
współ pra cy z przed sta wi cie la mi me diów. 

In for mo wa nie opi nii pu blicz nej o sy tu acji
jest jed nym z ele men tów ak cji ra tow ni czo -ga -
śni czej, dla te go też na le ży do sko na lić rów nież
ten aspekt pod czas ćwi czeń na szcze blu po wia -
to wym i wo je wódz kim. Do pro gra mów do sko -
na le nia za wo do we go dy żur nych sta no wisk
kie ro wa nia, do wód ców zmian, do wód ców i za -
stęp ców JRG PSP oraz ka dry kie row ni czej PSP
na le ży wpro wa dzić te ma ty kę współ pra cy ze
środ ka mi ma so we go prze ka zu.

Dzię ki ćwi cze niom i do sko na le niu za wo do -
we mu stra ża cy (ka dra do wód cza i ofi ce ro wie
pra so wi) na by wa ją co raz więk sze go do świad -
cze nia – udzie la nie in for ma cji me diom pod czas
dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych sta je się ła twiej -
sze (mi ni ma li zu je my stres zwią za ny z wy po wie -
dzią przed ka me rą), a prze kaz dla opi nii
pu blicz nej – kla row ny i zro zu mia ły. Do świad czo -
ny ofi cer pra so wy lub KDR umie jęt nie współ pra -
cu je z me dia mi: rze tel nie in for mu je o zda rze niu,
de men tu jąc nie po twier dzo ne in for ma cje, plot -
ki lub teo rie spi sko we, któ re bar dzo czę sto po -
ja wia ją się w prze strze ni pu blicz nej, a w ra zie
po trze by ga si w za rod ku za rze wie kry zy su wi ze -
run ko we go.

Na le ży po nad to wy pra co wać mo del ro ta cji
na sta no wi sku ofi ce ra pra so we go pod czas dłu -
go trwa łych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych, aby
oso ba, któ ra zaj mu je się tym na co dzień, mo gła
zre ge ne ro wać si ły. Do brym roz wią za niem mo -
gło by być np. dys po no wa nie ofi ce rów wspar cia
lub wy zna cze nie osób za stę pu ją cych ofi ce ra
pra so we go (tak że na wy pa dek je go urlo pu, cho -
ro by czy zwol nie nia le kar skie go). 

mł. bryg. Ka rol Kierz kow ski jest ofi ce rem 
pra so wym ma zo wiec kie go ko men dan ta 

wo je wódz kie go PSP
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nie dzie lę 9 czerw ca na au to stra -
dzie A6 w Szcze ci nie po mię dzy
wę złem Ki je wo i Dą bie do szło do

ka ta stro fy dro go wej z udzia łem sze ściu sa mo -
cho dów oso bo wych i jed ne go sa mo cho du cię -
ża ro we go. Dro ga ta na od cin ku w oko li cach
Szcze ci na jest mo der ni zo wa na, w dni wol ne
od pra cy i w okre sie wa ka cyj nym wzmo żo ny
ruch w kie run ku wy brze ża spra wia, że two rzą
się na niej za to ry. Tak też by ło tym ra zem. Ko rek
roz po czy nał się oko ło 500 m przed wę złem dro -
go wym Dą bie, za raz za wia duk tem ko le jo wym,
co mia ło wpływ na ogra ni cze nie je go wi docz -
no ści. W wy ni ku ude rze nia po jaz du cię ża ro we -
go w po jaz dy oso bo we do szło do ka ram bo lu
sze ściu aut. Sa mo chód oso bo wy, w któ ry bez -
po śred nio ude rzy ła cię ża rów ka, na tych miast
sta nął w pło mie niach. Po żar roz prze strze nił się
bły ska wicz nie na czte ry ko lej ne au ta oraz cią -
gnik sio dło wy i część je go na cze py. 

O godz. 13.20 do Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Miej skie go PSP w Szcze ci nie

wpły nę ła for mat ka z CPR o tre ści (pi sow nia
ory gi nal na): „au to stra da S3 500 m do zjaz du
na Wiel go wo, w stro nę mię dzy Wiel go wem
a zjaz dem na cen trum jest wy pa dek, tir i 3 sa -
mo cho dy oso bo we, po szko do wa ny, pa li się
1 sa mo chód, tir obu do wa ny plan de ka”.

Miej sce wy pad ku od da lo ne by ło o 8 km
od naj bliż szej jed nost ki PSP, oko ło 2 km tej tra -
sy trze ba by ło po ko nać, ja dąc na dal za blo ko -
wa ną au to stra dą. Na pod sta wie zgło sze nia
dy żur ny z SK KM PSP w Szcze ci nie za dys po no -
wał w pierw szym rzu cie czte ry za stę py: GCBA
i SCRt z naj bliż szej JRG 2, GBA z JRG 1 oraz je -
den za stęp GBA z OSP Śmierd ni ca. Stra ża cy ja -
dą cy na miej sce zda rze nia już z od le gło ści
kil ku ki lo me trów do strze gli słup czar ne go dy -
mu. Kie dy pierw sze za stę py do tar ły do ce lu,
na wschod nim pa sie au to stra dy A6 w kie run -
ku Świ no uj ścia za sta ły po żar pię ciu sa mo cho -
dów oso bo wych i jed ne go po jaz du cię ża ro-
we go oraz po jazd oso bo wy usta wio ny w od -
le gło ści ok. 100 m od nich. Po jazd ten rów nież

uczest ni czył w wy pad ku, lecz choć był
uszkodzony, je go kie row ca od je chał na bez -
piecz ną od le głość od pa lą cych się samo-
chodów. Po żar był bar dzo in ten syw ny,
do cho dzi ło do wy bu chów na bo jów air bag,
sta no wią cych ele ment po du szek po wietrz -
nych oraz me cha ni zmu na pi na czy pa sów.
W jed nym z po jaz dów raz po raz do cho dzi ło
do uwal nia nia się ga zu i je go za pło nu.

Ko ry tarz ra tun ko wy
Bieg zda rzeń pod czas te go ka ram bo lu 

po twier dził, że ini cja ty wy pro pa gu ją ce sto so wa -
nie przez kie row ców ko ry ta rza ży cia na au to -
stra dach i dro gach szyb kie go ru chu, zwię-
k sza ją ce ich świa do mość w kwe stii te go, jak wła -
ści wie stwo rzyć dro gę prze jaz du dla służb ra -
tow ni czych, przy nio sły efekt. Kie row cy
utwo rzy li ko ry tarz, któ rym ko lej ne za stę py bez -
piecz nie i szyb ko do cie ra ły na miej sce wy pad ku
(po cząt ko wo by ło to pro ble ma tycz ne na po -
cząt ku kor ka, ale uda ło się po krót kim cza sie).
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Ba da nia prze pro wa dzo ne przez nie miec ką
agen cję rzą do wą od po wie dzial ną za płat ne
au to stra dy w tym kra ju po ka zu ją, że utwo rze -
nie przez kie ru ją cych po jaz da mi ko ry ta rza ży -
cia mo że przy spie szyć przy by cie po jaz dów
ra tun ko wych na wet o 4 min i zwięk szyć szan -
se na prze ży cie ofiar zda rzeń aż o 40 proc. 
Ko ry tarz ży cia po wi nien mieć min. 3 m sze ro -
ko ści, dzię ki cze mu moż li wy jest swo bod ny
prze jazd wo zu stra żac kie go. Do tej po ry two -
rze nie go by ło za le ca ne, ale nie re gu lo wa ne
kon kret ny mi prze pi sa mi. W Eu ro pie ta ki obo -
wią zek wpro wa dzo no m.in. w Niem czech, 
Au strii, Cze chach, Hisz pa nii, Ru mu nii, Chor wa -
cji czy Da nii. W Pol sce re sort in fra struk tu ry
opu bli ko wał no we li za cję usta wy Ko dek su
ruchu dro go we go, któ ra re gu lu je za sa dy jaz -
dy na su wak i two rze nia ko ry ta rza ży cia. 
No we prze pi sy za czną obo wią zy wać już od
1 paź dzier ni ka. Wów czas te go ty pu prak-
ty ki sta ną się obo wiąz kiem, któ re go nie zre-
ali zo wa nie bę dzie wią za ło się z sank cja mi
praw ny mi.

Dzia ła nia 
ra tow ni czo -ga śni cze
Pierw sze si ły i środ ki PSP do tar ły na miej -

sce zda rze nia o godz. 13.28, dojeżdzając
od stro ny Wę zła Ki je wo, na to miast ze spo ły ra -
tow nic twa me dycz ne go do je cha ły od stro ny
Wę zła Dą bie. Oby dwa pod mio ty dzie li ła ścia -
na dy mu, dla te go też okre śle nie, któ ry z nich
był pierw szy na miej scu zda rze nia, jest utrud -
nio ne. 

Na po le ce nie kie ru ją ce go dzia ła niem ra -
tow ni czym dy żur ni Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Miej skie go PSP w Szcze ci nie za -
dys po no wa li ko lej ne za stę py do dzia łań.
Przy zda rze niu dzia ła ło je de na ście za stę pów
PSP i OSP. 

Po jaz dy oso bo we wraz z cię ża rów ką usta -
wio ne by ły zgod nie z kie run kiem jaz dy, mia ły
licz ne uszko dze nia ka ro se rii, su ge ru ją ce ich
zde rze nie. Na le wym pa sie, ok. 50 m od miej -
sca zda rze nia, le żał męż czy zna – zaj mo wał się
nim ZRM. Opie kę nad po zo sta ły mi oso ba mi,
któ re praw do po dob nie o wła snych si łach opu -
ści ły po jaz dy bio rą ce udział w wy pad ku, przej -
mo wa ły suk ce syw nie do jeż dża ją ce ze spo ły
ra tow nic twa me dycz ne go. 

Dzia ła nia za stę pów PSP i OSP po le ga ły
na za bez pie cze niu miej sca zda rze nia, po da niu
dwóch prą dów pia ny cięż kiej w na tar ciu
na pa lą ce się po jaz dy oraz jed ne go prą du 
wo dy w osło nie zbior ni ków pa li wa po jaz du
cię ża ro we go. Ze wzglę du na usta wie nie po jaz -
dów, a tak że wy so ki na syp dro go wy w miej scu

wy pad ku ra tow ni cy mie li utrud nio ny do stęp
do pło ną cych sa mo cho dów. 

Dy na mi ka dzia łań w pierw szej fa zie unie -
moż li wia ła ze bra nie in for ma cji o ewen tu al -
nych oso bach uwię zio nych w po jaz dach,
a sil ne za dy mie nie i wy so ka tem pe ra tu ra nie
po zwa la ły na do ko na nie ta kie go roz po zna nia.
Po uga sze niu ognia przy stą pio no do spraw -
dze nia wszyst kich aut pod ką tem obec no ści
po szko do wa nych. W jed nym z po jaz dów od -
na le zio nych zo sta ło pięć ciał – ofiar po ża ru.
Ko lej ne au to, o po waż nych uszko dze niach tyl -
nej czę ści ka ro se rii (zmiaż dże nie ba gaż ni ka
i tyl nej prze strze ni pa sa żer skiej), zo sta ło roz -
cię te w ce lu usta le nia, czy znaj du ją się w nim
lu dzie – np. na tyl nej ka na pie sa mo cho du.
Na szczę ście w tym przy pad ku ofiar nie od na -
le zio no. 

Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta Wo -
je wódz kie go PSP w Szcze ci nie prze ka zy wa ło
na bie żą co in for ma cje o sy tu acji na miej scu
zda rze nia do prze ło żo nych oraz do Sta no wi -
ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Głów ne go PSP
i Wo je wódz kie go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy -
so we go. W związ ku z du żą licz bą osób po szko -
do wa nych oraz za in te re so wa niem me diów
oko ło godz. 14.00 za chod nio po mor ski ko -
men dant wo je wódz ki PSP pod jął de cy zję
o skie ro wa niu nie eta to wej gru py ope ra cyj nej
na miej sce ka ta stro fy.

Z in for ma cji uzy ska nych od ko or dy na to ra
me dycz ne go wy ni ka ło, że w zda rze niu bra ły
udział 22 oso by. W wy pad kach ma so wych
sto so wa na jest pro ce du ra ra tun ko wa, tzw.
triaż, któ ra umoż li wia se gre ga cję ran nych
w za leż no ści od stop nia ob ra żeń oraz ro ko -
wań. Za kła da ona nada nie każ de mu z po -
szko do wa nych okre ślo ne go prio ry te tu,
wska zu ją ce go ko lej ność udzie la nia po mo cy
oraz ewa ku acji. Po szko do wa ni zo sta ją ozna -
cze ni ko lo rem czer wo nym, żół tym, zie lo nym
lub czar nym, w za leż no ści od oce ny ich sta -
nu do ko na nej na pod sta wie pro stych pa ra -
me trów, ta kich jak: moż li wość cho dze nia,
obec ność od de chu, czas na wro tu ka pi lar ne -
go, stan świa do mo ści. Sze ściu oso bom przy -
po rząd ko wa no ko lor czar ny, co ozna cza sześć
ofiar śmier tel nych. Pięć osób zmar ło na sku -
tek po ża ru w po jaz dach (wśród nich tro je
dzie ci), jed na w wy ni ku od nie sio nych ob ra -
żeń. Jed ną oso bę ozna czo no ko lo rem żół tym
(zo sta ła za bra na przez Lot ni cze Po go to wie
Ra tun ko we), a pięt na ście – zie lo nym (trzy
z nich ho spi ta li zo-wa no). Na proś bę pro ku ra -
to ra w po jeź dzie, w któ rym na sku tek po ża ru
zgi nę ło pięć osób, od cię to dach i usu nię to
drzwi bocz ne. Po za koń cze niu dzia łań i uzy -

ska niu in for ma cji od pro ku ra to ra, że ich po -
moc nie jest już po trzeb na, po wró ci ły one
do jed nost ki. Jed nak pod czas wy do by wa nia
ciał przez pra cow ni ków za kła du po grze bo -
we go oka za ło się, że nie ma moż li wo ści wy -
do sta nia jed ne go z nich. Po now nie za dyspo-
no wa no za stęp GBA w ce lu od gię cia ko lum -
ny kie row ni cy, aby uzy skać lep szy do stęp do
cia ła kie row cy. Ra tow ni cy nie bra li już udzia -
łu w ewa ku acji osób, któ re po nio sły śmierć.

Pierw szy sto pień 
do… ko lej ne go wy pad ku 
Nad mier na cie ka wość osób po stron nych

sta no wi do dat ko we utrud nie nie pod czas dzia -
łań służb ra tun ko wych. Aby unik nąć prze ja -
wów nie po trzeb ne go za in te re so wa nia zda-
rze niem, stra ża cy chwi lę po za koń cze niu dzia -
łań ga śni czych usta wi li po jaz dy tak, aby za-
sło nić miej sce tra ge dii. Cia ło męż czy zny
znaj du ją ce się na ze wnątrz zo sta ło osło nię te
pa ra wa nem i przy kry te tzw. fo lią ży cia. Ogro -
dze nie au to stra dy unie moż li wi ło przedo-
stawanie się osób po stron nych na miej sce
zda rze nia. Jed nak spo so by na do ku men to wa -
nie wy pad ków z pu stej cie ka wo ści są co raz
bar dziej wy szu ka ne. Po ja kimś cza sie po ja wił
się na wet dron fil mu ją cy miej sce zda rze nia.
Dla te go wła śnie sa mo chód z cia ła mi ofiar
śmier tel nych zo stał przy kry ty plan de ką. 

Mi mo za sto so wa nia wy mie nio nych roz -
wią zań i za bez pie cze nia miej sca zda rze nia
o godz. 15.45 na prze ciw le głym pa sie ru chu do -
szło do ko lej ne go zde rze nia dwóch po jaz dów
oso bo wych. Przy czy ną wy pad ku by ło nie wła -
ści we za cho wa nie kie ru ją ce go sa mo cho dem
Au di (znacz nie zwol nił tem po jaz dy i ro bił zdję -
cia te le fo nem) oraz nie za cho wa nie na le ży tej
ostroż no ści przez kie ru ją ce go au tem BMW, któ -
ry ude rzył w po prze dza ją cy go po jazd. 

W wy ni ku te go zda rze nia ran ne zo sta ły
czte ry oso by, dwie z nich ho spi ta li zo wa no.

Za rzą dza nie kry zy so we
Pod czas zda rzeń ma so wych ko niecz ne

jest udzie le nie po szko do wa nym po mo cy
przez in sty tu cje zaj mu ją ce się za rzą dza -
niem kry zy so wym. Te go dnia do dat ko wy
pro blem sta no wi ła wy so ka tem pe ra tu ra
oto cze nia. Ko niecz ne by ło za pew nie nie im
schro nie nia, w szcze gól no ści dwóm ro dzi -
nom z ma ły mi dzieć mi. Z uwa gi na upał nie
bra no pod uwa gę roz sta wie nia na mio tu
pneu ma tycz ne go. Wy ko rzy sta ne zo sta ły kli -
ma ty zo wa ne ka ret ki po go to wia oraz ra dio -
wo zy po li cyj ne, w któ rych prze by wa li 
po szko do wa ni. 
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Ko men dant miej ski PSP w Szcze ci nie w po -
ro zu mie niu z peł no moc ni kiem ds. bez pie -
czeń stwa pre zy den ta Szcze ci na po le cił
Miej skie mu Ośrod ko wi Po mo cy Spo łecz nej
włą cze nie się do dzia łań po mo co wych – miał
za pew nić miej sce od po czyn ku w ho ste lu dla
jed nej z ro dzin, któ ra po dró żo wa ła z Dol ne go
Ślą ska. Po nie waż czas ocze ki wa nia na trans -
port za pew nio ny przez MOPS mógł być dłu gi,
ko men dant miej ski PSP w Szcze ci nie za de-
cy do wał, by człon ko wie ro dzi ny – ro dzi ce
z czwór ką dzie ci – zo sta li prze trans por to wa ni
z miej sca zda rze nia po jaz dem SLRR do JRG 2
w Szcze ci nie (kie row ca wy ko nał dwa prze jaz -
dy). Tam za pew nio no im na po je oraz udzie lo -
no wspar cia psy cho lo gicz ne go do cza su
przy by cia przed sta wi cie li Stra ży Miej skiej oraz
MOPS. 

Współ pra ca z in ny mi
służ ba mi i pod mio ta mi

Przed usu nię ciem wra ków z jezd ni ko niecz -
ne by ło wy pom po wa nie ole ju na pę do we go
z uszko dzo nych zbior ni ków w sa mo cho dzie
cię ża ro wym. Sta no wi ło to ko lej ne utrud nie nie,
gdyż po ja wił się pro blem z do star cze niem od -
po wied nie go zbior ni ka DPPL przez za rząd cę
dro gi lub wła ści cie la po jaz du. W związ ku z ko -
niecz no ścią udroż nie nia głów nej tra sy pro wa -
dzą cej na te re ny nad mor skie pod ję to de cy zję
o za dys po no wa niu od po wied nie go zbior ni ka
z za so bów Ko men dy Miej skiej PSP w Szcze ci -
nie. Z uwa gi na fakt, że był to dzień wol ny
od pra cy, za bez pie czo no zbior nik z prze pom -
po wa nym ole jem na pę do wym na te re nie
JRG 2 w Szcze ci nie do na stęp ne go dnia. Wów -
czas zbior nik zo stał pro to ko lar nie prze ka za ny
do uty li za cji spe cja li stycz nej fir mie wska za nej
przez za rząd cę dro gi. 

Ofi cer pra so wy z KM PSP w Szcze ci nie roz -
po czął swo je dzia ła nia od kon tak tu z SK KM
PSP w Szcze ci nie, w ce lu po twier dze nia zda rze -
nia oraz uzy ska nia pierw szych in for ma cji.
W po cząt ko wej fa zie kon takt z me dia mi od by -
wał się za po śred nic twem te le fo nu ko mór ko -
we go i ogra ni czał się do po twier dze nia, że
na au to stra dzie A6 do szło do ka ram bo lu oraz
okre śle nia licz by za stę pów PSP i OSP bio rą cych
udział w ak cji ra tow ni czo -ga śni czej. Na po le ce -
nie ko men dan ta miej skie go PSP w Szcze ci nie
na miej sce dzia łań do je chał ofi cer pra so wy,
któ ry w ra mach bez po śred niej współ pra cy
z me dia mi prze ka zy wał na bie żą co po twier -
dzo ne ko mu ni ka ty do ty czą ce roz mia rów zda -
rze nia oraz licz by po szko do wa nych. 

Współ pra cę PSP, OSP, Po li cji i ZRM na le ży
oce nić ja ko bar dzo do brą. Za stę py PSP i ze spo -

ły ra tow nic twa me dycz ne go do je cha ły prak -
tycz nie rów no cze śnie – stra ża cy od stro ny wę -
zła Ki je wo, na to miast ra tow ni cy od wę zła
Dą bie. Służ by wy ko ny wa ły swo je usta wo we
za da nia, KDR, do wód ca Po li cji i ko or dy na tor
dzia łań me dycz nych ści śle ze so bą współ pra -
co wa li, po dej mu jąc ko lej ne de cy zje w peł nym
po ro zu mie niu. Po li cja za ję ła się kie ro wa niem
ru chem oraz za bez pie cza niem śla dów wy pad -
ku, na to miast ZRM za bez pie cza ły miej sce zda -
rze nia pod ką tem wszyst kich pra cu ją cych
tu taj osób. 

Po moc psy cho lo gicz na
Choć stra ża cy z JRG PSP w Szcze ci nie zna -

ją spe cy fi kę dzia łań ra tow ni czych na au to stra -
dzie, to z uwa gi na du żą licz bę osób
po szko do wa nych i ofiar śmier tel nych, wśród
któ rych zna la zły się dzie ci, za stęp ca do wód cy
JRG 2 w Szcze ci nie wy stą pił z proś bą o zor ga -
ni zo wa nie po mo cy psy cho lo gicz nej dla ra -
tow ni ków bio rą cych udział w ak cji. Zo sta ła
udzie lo na osiem na stu stra ża kom PSP oraz
czte rem stra ża kom OSP. Psy cho lo dzy z KW
PSP w Gdań sku oraz KW PSP w Szcze ci nie
spo tka li się ze stra ża ka mi 12 czerw ca w JRG 2
w Szcze ci nie. Pod ję te dzia ła nia obej mo wa ły
pro wa dze nie gru po we go od re ago wa nia,
udzie le nie wspar cia psy cho lo gicz ne go, roz -
mo wy in dy wi du al ne i psy cho edu ka cję. 
Po zwo li ły one za bez pie czyć ra tow ni ków
przed ne ga tyw ny mi skut ka mi stre su trau ma -
tycz ne go.

Na za koń cze nie
Zarządca drogi ocenił wówczas, że dzia ła -

nia służb ra tow ni czych prze pro wa dzo ne zo -
sta ły spraw nie i bez zbęd nej zwło ki. Nie ste ty
nie za wsze wy star cza to, by unik nąć tra ge -
dii – śmier ci po szko do wa nych.

Dzia łania ra tow ni czena dro gach są czę sto
zło żo ne z uwa gi na sze ro kie spek trum za dań
oraz ko niecz ność współ pra cy kil ku służb
i pod mio tów. Pro blem po ja wia się, kie dy dzia -
ła nia fir my czy in sty tu cji funk cjo nu ją cych
w sys te mie co dzien nym, od po nie dział ku
do piąt ku, są po trzeb ne po za ty mi ra ma mi
cza so wy mi. Wska za ne wy da je się stwo rze nie
struk tur, któ re umoż li wią in nym pod mio tom
re ali za cję ich za dań usta wo wych nie za leż nie
od cza su zda rze nia. 

Na le ży pa mię tać o tym, że kwe stia udroż -
nie nia dro gi zwią za na z usu nię ciem wra ków
sa mo cho dów, a po prze dzo na wy pom po wa -
niem ole ju z uszko dzo nych zbior ni ków, nie
sta no wi usta wo we go za da nia PSP. Zgod nie
z Za sa da mi po stę po wa nia jed no stek ochro ny

prze ciw po ża ro wej w związ ku ze zda rze nia mi
na dro gach (2012 r.), do wód ca sił jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej mo że pod jąć de -
cy zję o wy ko rzy sta niu za so bów ra tow ni czych
do udzie le nia po mo cy in nym pod mio tom
obec nym na miej scu zda rze nia, o ile nie ob ni -
ży to go to wo ści ope ra cyj nej po wia tu czy
mia sta. Pod czas ka ram bo lu na A6 kie ru ją cy
dzia ła niem ra tow ni czym za pro po no wał
przed sta wi cie lo wi GDDKiA ta kie roz wią za nie,
z któ re go nie od ra zu sko rzy sta no, twier dząc,
że pod miot bę dzie w sta nie sa mo dziel nie
roz wią zać pro blem. Do pie ro po za koń cze niu
dzia łań za stę pów PSP oka za ło się, że  nie ma
moż li wo ści do star cze nia od po wied nie go
zbior ni ka. Dla te go też pod ję to de cy zję o uży -
ciu sił i środ ków PSP do te go ce lu i za bez pie -
cze niu prze pom po wa ne go ole ju na pę-
do we go do po nie dział ku, do cza su pro to ko -
lar ne go prze ka za nia od pa du do uty li za cji
spe cja li stycz nej fir mie, wska za nej przez za -
rząd cę dro gi. 

Ko lej nym aspek tem wy ma ga ją cym dal szej
pra cy jest za pew nie nie oso bom po szko do wa -
nym w wy pad ku, a nie wy ma ga ją cym ho spi -
ta li za cji, schro nie nia do mo men tu
opusz cze nia przez nie miej sca wy pad ku. Pod -
czas ka ram bo lu na au to stra dzie A6 część
osób skła da ła ze zna nia w związ ku z wy pad -
kiem. Dla nich rów nież po win na być zor ga ni -
zo wa na w spo sób sys te mo wy po moc.
Jed nym z naj lep szych roz wią zań mo gło by
być pod sta wie nie au to bu sów ko mu ni ka cji
miej skiej. W ra zie wy so kich tem pe ra tur za -
pew nią ochło dę w kli ma ty zo wa nym wnę trzu,
na to miast w ni skiej tem pe ra tu rze – cie płe
miej sce od po czyn ku. 

kpt. Mi chał Sme la jest do wód cà JRG PSP
w Star gar dzie, pod czas zda rze nia ja ko 

za st´p ca do wód cy JRG 2 w Szcze ci nie
peł nił słu˝ b´ nie eta to we go ofi ce ra 

ope ra cyj ne go ko men dan ta miej skie go
PSP w Szcze ci nie i był jed nym 

z kie ru jà cych dzia ła niem ra tow ni czym

mł. bryg. San dra Me ier -Wi Êniew ska jest
kie row ni kiem Sek cji Ko or dy na cji 

Ra tow nic twa w KW PSP w Szcze ci nie 

mł. asp. Grze gorz Ol szew ski jest do wód -
cà sek cji w JRG 2 w Szcze ci nie, pod czas

zda rze nia był pierw szym kie ru jà cym 
dzia ła niem ra tow ni czym
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ramatyczny pożar, który 22 maja
2006 r. zaatakował kościół 
św. Katarzyny w Gdańsku, 

w kilkanaście minut doprowadził do
zawalenia się dachu. Stra ża cy przez wie le
go dzin wal czy li wte dy o ura to wa nie wie ży,
dzia ła nia te osta tecz nie za koń czy ły się suk -
ce sem. Wie le się wów czas na uczy li o spe cy -
fi ce ta kich zda rzeń.

Po po ża rze ka te dry w Go rzo wie Wiel ko -
pol skim, do któ re go do szło 1 lip ca 2017 r.,
w ca łym kra ju roz po czę to kon tro lę ko ścio -
łów. Po ło żo no rów nież na cisk na ćwi cze -
nia i za po zna wa nie zmian służ bo wych 
z obiek ta mi za byt ko wy mi znaj du ją cy mi
się na te re nie dzia ła nia jed no stek ra tow ni -
czo ga śni czych. Po żar ka te dry No tre -Da -
me, sze ro ko re la cjo no wa ny w me diach,
po now nie przy po mniał o za gro że niach 
i trud no ściach, któ re na po tkać moż na
pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -
czych w te go ty pu obiek tach. Gdań scy
stra ża cy pro wa dzi li kon tro le, za po zna wa li
się rów nież z pla na mi i kon struk cją ko ścio -
łów, pro wa dzi li w nich ćwi cze nia. Po wie -
dze nie „Im wię cej po tu na ćwi cze niach,
tym mniej krwi w bo ju” spraw dzi ło się, 

a na by te do świad cze nia za owo co wa ły
sku tecz ny mi dzia ła nia mi w wal ce z rze czy -
wi stym za gro że niem, przed któ rym obro -
ni li ko ściół św. Pio tra i Paw ła w Gdań sku.

Po czą tek dzia łań
Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro wa nia

Ko men dan ta Miej skie go PSP w Gdań sku
wpły nę ło o godz. 6.02. Dzwo nią cy męż czy -
zna in for mo wał: „Pro szę pa na, pa li się ko -
ściół na La sta dii 2, ca łe pod da sze jest za ję te.
(…) Pa li się ca ły dach!”. War to uści ślić, że
rze czy wi sty ad res obiek tu to ul. Ża bi Kruk
3. Pierw sze in for ma cje o zgło sze niu na ul.
La sta dii, rów no le głej do ul. Ża bi Kruk, spo -
wo do wa ły przy by cie pierw szych za stę pów
wła śnie od tej stro ny. Wy dłu ży ło to czas
wła ści we go ulo ko wa nia pierw szych za stę -
pów ra tow ni czych i spo wo do wa ło też, że
ca ły te ren ak cji znacz nie się po sze rzył (po
wy ko na niu roz wi nięć z sa mo cho dów za si -
la ją cych nie moż na już by ło w cza sie ak cji
ich prze sta wić).

Na po cząt ku dy żur ny ope ra cyj ny za dys -
po no wał po jaz dy GBA 2,5/16, GBA 2,5/24,
SCD 42 z JRG 2, GBA 3/16 z po ste run ku JRG
2, GBA 2,5/25,5, GCBA 8/50 oraz SCD 37 

z JRG 1. Pierw sze za stę py przy by ły na miej -
sce zda rze nia o godz. 6.07. Na miej scu stra -
ża cy za sta li po żar pod da sza nad za kry stią
w pół noc no -wschod niej czę ści obiek tu.
Pło mie nie obej mo wa ły już dach w tej czę -
ści ko ścio ła. Wszyst kie drzwi bu dyn ku by ły
za mknię te. 

W pierw szej fa zie dzia łań po da no z zie -
mi dwa prą dy wo dy w na tar ciu na pło ną cy
dach: je den w obro nie wyż szej czę ści da -
chu (w ścia nie bu dyn ku znaj do wa ły się dwa
okna pro wa dzą ce do pod da sza czę ści wyż -
szej ko ścio ła – nad na wą głów ną oraz nad
na wą bocz ną od stro ny pół noc nej), dru gi
bez po śred nio w kie run ku źró dła po ża ru.
Rów no le gle  przy go to wy wa no na tar cie 
z dzia łek z dwóch dra bin me cha nicz nych.
Dra bi ny roz sta wia ne by ły od stro ny pół noc -
nej i pół noc no -wschod niej obiek tu, aby
prą da mi ga śni czy mi ob jąć moż li we du ży
ob szar da chu. W tym cza sie dys po no wa ne
by ły już ko lej ne si ły i środ ki. Sto sun ko wo
wą ska, hi sto rycz na za bu do wa znacz nie
utrud nia ła utwo rze nie jed ne go punk tu
przy ję cia sił i środ ków. Przy jeż dża ją ce na
miej sce zda rze nia za stę py usta wia ły się 
w roz pro sze niu na są sied nich uli cach.
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Nie było drugiej

Strażacy, bogatsi o ważne doświadczenia i wiedzę
po pożarze w kościele św. Katarzyny z 2006 r., 

2 czerwca przeprowadzili skuteczną akcję
ratowniczo-gaśniczą w świątyni 

pw. św. Piotra i Pawła. 
Gdańsk odrobił lekcję sprzed 13 lat.   

Za bez pie cza nie spa lo ne go da chu
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Po roz sta wie niu dra bin po da no dwa
prą dy z dzia łek na pło ną cy dach w czę ści
wschod niej ko ścio ła, usy tu owa ny nad za -
kry stią (od stro ny pół noc nej). Wy stą pi ły
trud no ści ze zlo ka li zo wa niem hy dran tów
ze wnętrz nych – po ak cji ga śni czej oka za -
ło się, że zo sta ły one za sta wio ne przez za -
par ko wa ne sa mo cho dy, m.in. przez
po jaz dy ga śni cze. KDR po pro sił o za dys -
po no wa nie więk szej licz by sa mo cho dów
GCBA, by za pew nić od po wied nie za opa -
trze nie wod ne. 

Na miej sce dzia łań przy był pro boszcz,
któ ry otwo rzył drzwi do ko ścio ła od stro -
ny, na któ rej pro wa dzo ne by ły dzia ła nia ra -
tow ni czo -ga śni cze. Jed nost ki po go to wia
ga zo we go i ener ge tycz ne go odłą czy ły me -
dia. Rów no le gle do po mo cy dys po no wa -
ne by ły si ły Po li cji oraz Stra ży Miej skiej.
Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej -
skie go PSP w Gdań sku pro wa dzi ło w tym
cza sie ko re spon den cję ze Sta no wi skiem
Kie ro wa nia Ko men dan ta Wo je wódz kie go
PSP w Gdań sku, a na miej sce ak cji zmie rzał
po mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP
oraz ko men dant miej ski PSP w Gdań sku.
Sta no wi sko Kie ro wa nia KM PSP w Gdań sku

or ga ni zo wa ło rów nież za bez pie cze nie
ope ra cyj ne re jo nu dzia ła nia, po nie waż
więk szość za stę pów zo sta ła za dys po no wa -
na do zda rze nia bądź dzia ła ła już na te re -
nie ak cji.

Po żar zlo ka li zo wa ny
O godz. 6.25 (po otwar ciu drzwi przez

pro bosz cza) do bu dyn ku wpro wa dzo no od
stro ny za kry stii w kie run ku pod da sza pod
czę ścią wschod nią da chu (od stro ny pół -
noc nej) dwie li nie ga śni cze. Tym spo so bem
po wstał II od ci nek bo jo wy – we wnątrz
obiek tu. Ar chi tek tu ra ko ścio ła umoż li wia ła
do tar cie do pod da sza znaj du ją ce go się
bez po śred nio nad za kry stią. Tym cza sem
po ża rem ob ję te by ło rów nież pod da sze
nad pre zbi te rium. Do stęp do nie go moż li -
wy był do pie ro przez scho dy za bie go we
pro wa dzą ce do wie ży ko ścio ła od stro ny
za chod niej obiek tu – po dru giej stro nie bu -
dyn ku. Pro boszcz otwo rzył drzwi do wie ży
z po zio mu na wy bocz nej, lecz nie po tra fił
wska zać spo so bu do tar cia do pod da sza
nad pre zbi te rium. W tym cza sie dym po ja -
wił się już na pod da szach nad na wa mi
bocz ny mi w głów nej czę ści ko ścio ła. Wpro -
wa dzo no li nię ga śni czą na pod da sze nad
na wą głów ną w kie run ku pod da sza nad
pre zbi te rium, aby nie do pu ścić do ewen tu -
al ne go przej ścia pło mie ni do czę ści wyż szej
obiek tu. Roz miesz cze nie sił i środ ków 
w tym mo men cie ak cji przed sta wia.

KDR roz po czął przy go to wa nia do utwo -
rze nia ko lej nych od cin ków bo jo wych 
(po za już ist nie ją cy mi: I OB – na tar cie ze -
wnętrz ne od stro ny pół noc no -wschod niej
oraz II OB – na tar cie we wnętrz ne), dys po -
nu jąc na miej sce do dat ko we si ły i środ ki, 
w tym SDł. O godz. 6.48 uda ło się za trzy -
mać roz wój po ża ru i ogra ni czyć go do pod -
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da szy nad pre zbi te rium oraz nad za kry stią.
Głów ne pod da sze – pod da sza dwu spa do -
we nad na wą głów ną i na wa mi bocz ny mi –
by ło za bez pie czo ne. 

O godz. 6.57 na miej sce dzia łań przy był
po mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP
nad bryg. To masz Ko mo szyń ski, któ ry prze -
jął do wo dze nie. Do ko nał prze glą du te re nu
ak cji, w tym pod da sza ob ję te go po ża rem.
Pod jął de cy zję o ogra ni cze niu zu ży cia wo -
dy w po da wa nych prą dach ga śni czych –
po żar zo stał opa no wa ny, więc po trzeb na
by ła je dy nie mi ni mal na ilość wo dy do do -
ga sza nia. Jed no cze śnie lo ka li za cja po ża ru
po zwo li ła na roz po czę cie ewa ku acji mie nia
oraz moż li we go w tym cza sie za bez pie cze -
nia nie ru cho mo ści. Na miej sce dzia łań do -
wie zio ne zo sta ły fo lie za bez pie cza ją ce, 
a stra ża cy roz po czę li prze no sze nie ru cho -
me go mie nia do czę ści ko ścio ła nie do tknię -
tej dzia ła niem pło mie ni. 

Po zlo ka li zo wa niu po ża ru przy stą pio no
do do ga sza nia za rze wi ognia. Za po mo cą
ka me ry ter mo wi zyj nej spraw dzo no tem pe -
ra tu rę ele men tów obiek tu, aby wy eli mi no -
wać moż li wość po now ne go za pło nu
ma te ria łów.

Za bez pie cze nie miej sca 
zda rze nia
Po osta tecz nym do ga sze niu za rze wi

ognia (godz. 7.35) stra ża cy przy stą pi li do
prac roz biór ko wych – de mon to wa li spa lo ne
kro kwie i de sko wa nia oraz zrzu ca li da chów -
ki znaj du ją ce się na stro pie nad za kry stią. Do
prze strze ni pod da sza nad pre zbi te rium
wpro wa dzo na zo sta ła pom pa szla mo wa –
po słu ży ła do wy pom po wa nia wo dy, któ ra

ze bra ła się na stro pie. Po wyż sze dzia ła nia
mia ły na ce lu zmi ni ma li zo wa nie strat po po -
ża ro wych oraz od cią że nie kon struk cji stro -

pów w obiek cie. Z po wo du uszko dzeń
kon struk cji da chu na miej sce zda rze nia
przy był rów nież in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go. Nie moż li wy do prze nie sie nia oł tarz
(drew nia ne re ta bu lum oł ta rzo we) zo stał za -
bez pie czo ny za po mo cą fo lii, po nie waż
strop nad pre zbi te rium prze cie kał. Za byt ki,
mie nie ru cho me by ły skła do wa ne w na wie
głów nej, któ rej nie uszko dził ogień ani – 
w wy ni ku dzia łań – wo da. 

Po mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP
pod jął de cy zję o wpusz cze niu do na wy
głów nej obiek tu dzien ni ka rzy i fo to re por -
te rów (nie wy stę po wa ło tam już żad ne 
za gro że nie). Przed sta wi cie le me diów udo -
ku men to wa li stan tech nicz ny ko ścio ła,
zwra ca jąc uwa gę, że był on w bar dzo do -
brej kon dy cji, bio rąc pod uwa gę fakt, że
jesz cze pa rę mi nut wcze śniej po chła nia ły
go pło mie nie. O godz. 9.55 przy był ko men -
dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su -
ski, któ ry do ko nał prze glą du miej sca ak cji,
za po znał się z sy tu acją oraz wcze śniej szy -
mi kie run ka mi pro wa dze nia dzia łań. W tym
cza sie koń czy ły się pod sta wo we pra ce roz -
biór ko we, a stra ża cy roz po czę li wy ko ny wa -
nie z plan dek za da sze nia na spa lo nej czę ści
da chu. 

Jesz cze w trak cie pierw szej fa zy po ża ru
przy ko ście le za czę li gro ma dzić się wier ni
za tro ska ni lo sem świą ty ni oraz oso by po -
stron ne za cie ka wio ne zda rze niem. Jed nak
już od pierw szych mi nut ak cji ra tow ni czo -
-ga śni czej jej te ren był chro nio ny przed do -
stę pem osób trze cich przez si ły Po li cji 
i Stra ży Miej skiej. Dzię ki ści słej współ pra cy
PSP i po zo sta łych służb stra ża cy mo gli sku -
pić się na dzia ła niach ra tow ni czych, nie tra -
cąc ener gii na do dat ko we za bez pie cze nie
te re nu ak cji. W trak cie za bez pie cza nia
obiek tu na miej sce zda rze nia przy był rów -

nież ar cy bi skup Sła woj Le szek Głódź. Po -
mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP opro -
wa dził go po te re nie ak cji, wy ja śnia jąc, ja ki
był jej prze bieg oraz ja kie dzia ła nia pod ję -
to.

Pod su mo wa nie
Ak cja ra tow ni czo -ga śni cza w obiek cie

za koń czy ła się o godz. 16.13. W dzia ła -
niach wzię ło udział łącz nie 38 po jaz dów
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz
111 stra ża ków. Na miej scu wy ko ny wa ły
swo ją pra cę rów nież si ły Po li cji, Stra ży
Miej skiej, po go to wia ener ge tycz ne go, po -
go to wia ga zo we go, pra cow ni cy Wy dzia łu
Za rzą dza nia Kry zy so we go UM Gdańsk
oraz nad zór bu dow la ny. Zu ży to tyl ko 
55 m3 wo dy, a po wierzch nia zda rze nia za -
mknę ła się w 200 m2. 

Nie co dzien na ak cja ra tow ni cza spo tka -
ła się z du żym za in te re so wa niem me diów.
Ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le -
szek Su ski oraz po mor ski ko men dant wo je -
wódz ki PSP nad bryg. To masz Ko mo szyń ski
udzie li li w trak cie zda rze nia kil ku wy wia -
dów. Z dzien ni ka rza mi na bie żą co kon tak -
to wa li się ofi ce ro wie pra so wi KW PSP
Gdańsk oraz KM PSP Gdańsk. Prze ka zy wa -
nie przez nich do kład nych in for ma cji, 
po świę ce nie cza su na szcze gó ło we omó -
wie nie ak cji spo tka ły się z uzna niem dzien -
ni ka rzy. Pra cow ni cy me diów by li za do -
wo le ni ze współ pra cy z PSP.

Szyb kość dzia ła nia przy by łych na miej -
sce zda rze nia pierw szych jed no stek ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, do świad cze nie oraz
umie jęt no ści prak tycz ne, któ ry mi wy ka za li
się stra ża cy, za owo co wa ły prze pro wa dze -
niem sku tecz nej ak cji ra tow ni czo -ga śni czej.
Po mi mo in ten syw ne go po ża ru pod da sza 
w pierw szych mi nu tach zda rze nia uda ło się
ura to wać ca ły ko ściół. Stra ty po ża ro we zo -
sta ły ogra ni czo ne do re al ne go mi ni mum.
Wy ra zem uzna nia dla pro wa dzą cych dzia -
ła nia stra ża ków by ły wie lo krot ne po dzię-
ko wa nia skła da ne przez me tro po li tę
gdań skie go. Rów nież pre zy dent Gdań ska
Alek san dra Dul kie wicz w udzie la nych wy -
wia dach dzię ko wa ła stra ża kom za peł ne
po świę ce nie i pro fe sjo na lizm w dzia ła niu.

mł. bryg. Maciej Chilicki jest zast´pcà 
naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznaw-

czego w Komendzie Miejskiej PSP
w Gdaƒsku, podczas działaƒ pełnił funkcj´

oficera operacyjnego komendanta
miejskiego PSP i był jednym z KDR
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Si ły i środ ki za an ga żo wa ne 
w dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze:
PSP – 35 po jaz dów, 103 funk cjo na riu szy
OSP KSRG – 2 po jaz dy, 6 dru hów
ZSP Flo rian – 1 po jazd, 2 stra ża ków
Po li cja – 2 po jaz dy, 4 oso by
Straż Miej ska – 1 po jazd, 2 oso by
po go to wie ener ge tycz ne – 1 po jazd, 
2 oso by
po go to wie ga zo we – 1 po jazd, 2 oso by

Pod da sze po po ża rze
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rzy go to wa nia do im pre zy ma so wej
pod na zwą Płoc ki Pik nik Lot ni czy
trwa ły kil ka mie się cy. Prze pro wa dzo -

no sze reg spo tkań i po czy nio no wie le usta -
leń, by za pew nić jej jak naj lep sze za bez-
pie cze nie. Nad bez pie czeń stwem na wo dzie,
lą dzie, pod czas star tów i lą do wań na lot ni -
sku Ae ro klu bu Zie mi Ma zo wiec kiej czu wać
mie li stra ża cy Ko men dy Miej skiej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Płoc ku.

Do za bez pie cze nia ra tow ni cze go na wo -
dzie zo sta ły prze wi dzia ne: łódź ra tow ni cza
Fa ster z JRG 1 Ko men dy Miej skiej PSP
w Płoc ku z czte re ma nur ka mi na po kła dzie
(wśród nich kie row ni kiem ro bót nur ko wych,
a za ra zem do wód cą SGRWN „Płock 5” i za -
stęp cą do wód cy JRG 1 KM PSP w Płoc ku)
oraz pon ton śru bo wy Grand z JRG 2 KM PSP
Płoc ku z trzy oso bo wą ob sa dą. Stra ża cy mie li
też do dys po zy cji in ny nie zbęd ny sprzęt
w wy po sa że niu ło dzi i pon to nu, tj. mo to -
pom pę z dział kiem wod nym, tor by me dycz -
ne PSP, no sze ty pu de ska, ra tow ni czy sprzęt
hy drau licz ny, w tym no ży ce i roz pie ra cze, ze -
staw pneu ma tycz ny (ze staw ba lo nów wy -
por no ścio wych), sprzęt nur ko wy itp. Sprzęt
ten po zwo lił ra tow ni kom w jak naj krót szym
cza sie wejść do dzia łań i udzie lić po mo cy
oso bie po szko do wa nej w przy pad ku zda -
rze nia bez po śred nio na wo dzie.

Miej sce sta cjo no wa nia ra tow ni czych jed -
no stek pły wa ją cych, zgod nie z pla nem 
za bez pie cze nia im pre zy, zo sta ło usta lo ne
w ta ki spo sób, aby w jak naj krót szym cza sie
móc przy stą pić do dzia łań, a jed no cze śnie
nie prze szka dzać w po ka zach i nie zna leźć
się w stre fie za gro żo nej. Po nad to nad bez -
pie czeń stwem w ru chu na wo dzie czu wa ły
ło dzie Po li cji i WOPR Płock.

Za dba no tak że o za bez pie cze nie ra tow -
ni cze na lą dzie. Funk cję do wód cy za bez pie -
cze nia PSP peł nił do wód ca JRG 1 KM PSP
w Płoc ku, znaj du ją cy się w miej scu pra cy
szta bu Płoc kie go Pik ni ku Lot ni cze go.

Po za funk cjo na riu sza mi Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej nad bez pie czeń stwem ucze-
st ni ków im pre zy czu wa ły ze spo ły Ra tow nic -
twa Me dycz ne go, Po li cji, Stra ży Miej skiej
i przed sta wi cie le agen cji ochro ny.

14 czerw ca 2019 r., w przed dzień im pre -
zy, na lot ni sku Ae ro klu bu Zie mi Ma zo wiec -
kiej od by ło się szko le nie pro wa dzo ne przez
or ga ni za to ra. Ce lem spo tka nia by ło za po -
zna nie stra ża ków z pa ra me tra mi stat ków
po wietrz nych uczest ni czą cych w po ka zach,
m.in. ogól ną bu do wą sprzę tu, wła ści wo ścia -
mi pa li wa lot ni cze go, umiej sco wie niem
wyjść awa ryj nych, spo so ba mi roz pi na nia 
pa sów bez pie czeń stwa, umiej sco wie niem
zbior ni ków pa li wa itp.

Zre ali zo wa ne zo sta ły wszel kie dzia ła nia,
któ re mo gą pod jąć służ by ra tow ni cze, by za -
pew nić bez pie czeń stwo uczest ni kom pik ni -
ku. Od by wa ły się m.in. od pra wy, pod czas
któ rych prze wi dy wa no róż ne nie bez piecz ne
sce na riu sze oraz moż li wo ści pod ję cia dzia -
łań ra tow ni czych. Ich na stęp stwem by ło wy -
po sa że nie pły wa ją cych jed no stek ra tow -
ni czych w sprzęt spe cja li stycz ny, roz miesz -
cze nie tych jed no stek, za pew nie nie od po -
wied niej liczby nur ków łącz nie z kiero-
w ni kiem prac pod wod nych, a tak że szko le -
nia, pod czas któ rych stra ża cy mie li moż li -
wość za po zna nia się ze stat ka mi
po wietrzny mi. Te go ty pu im pre zy za wsze
wią żą się jed nak z mniej szym lub więk szym
ry zy kiem. Na wet naj lep sza or ga ni za cja nie
wy klu czy w stu pro cen tach moż li wych czar -

nych sce na riu szy. W każ dej chwi li mo że wy -
da rzyć się ja kaś nie prze wi dzia na sy tu acja,
wy ni ka ją ca np. z uster ki tech nicz nej czy 
błę du ludz kie go. Wów czas ta kie wy pad ki
w prze wa ża ją cej czę ści koń czą się tra ge dią... 

Sa mo lot w wo dzie
Wiel kie lot ni cze świę to w Płoc ku roz po -

czę ło się 15 czerw ca o 10.00. Nie ste ty to wa -
rzy szą ca mu at mos fe ra ra do ści nie trwa ła
dłu go. Nie speł na go dzi nę po roz po czę ciu pik -
ni ku na oczach wi dzów i służb ra tow ni czych
do szło do tra gicz ne go zda rze nia. Pi lo tu ją-
cy jed no sil ni ko wy dwu miej sco wy sa molot
YAK 52 pod czas wy ko ny wa nia po ka zu akro -
ba tycz ne go nie wy pro wa dził ma szy ny z kor -
ko cią gu i o go dz. 10.52 z du żą si łą ude rzył
w lu stro wo dy w Wi śle, oko ło 15 m od le we -
go brze gu. Pi lot wcze śniej nie opu ścił sa mo -
lo tu. Nie do szło do wy bu chu w mo men cie
ude rze nia w lu stro wo dy. Tragicz na sy tu acja
do złu dze nia przy po mi na ła wy pa dek z czerw-
ca 2011 r., gdy pod czas V Płoc kie go Pik ni ku
Lot ni cze go pol ski pi lot, wy ko nu jąc akro ba cję,
rów nież ude rzył w ta flę wo dy.

Z miej sca sta cjo no wa nia na tych miast ru -
szy ły wszyst kie jed nost ki pły wa ją ce uczest -
ni czą ce w za bez pie cze niu im pre zy. Mia ły
do prze pły nię cia oko ło 500 m. Przez ten czas
sa mo lot zdą żył już znik nąć pod wo dą, co
utrud ni ło je go lo ka li za cję. Wi sła w miej scu
zda rze nia mia ła od 5 do 7 m głę bo ko ści. Roz -
po czę ła się wal ka z cza sem. Wszy scy za da -
wa li so bie py ta nie: czy w sa mo lo cie by ła
tyl ko jed na oso ba i czy pi lot miał szan sę
prze żyć zde rze nie z lu strem wo dy przy ta kiej
pręd ko ści? Wkrót ce do wód ca za bez pie cze -
nia po twier dził, że w sa mo lo cie prze by wał
tyl ko pi lot. Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men -
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P
Miało to być wielkie lotnicze święto, pełne podniebnych atrakcji. 

Niestety, już na samym początku pokazów zdarzył się tragiczny wypadek,
podobny w skutkach i okolicznościach do tego z 2011 r., także z Płocka.

Tra ge dia
na pik ni ku

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI
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dan ta Miej skie go PSP w Płoc ku wciąż dys po -
no wa ło do zda rze nia ko lej ne si ły i środ ki.
Nie zbęd ne oka za ło się uży cie so na ru, któ ry
po przez Sta no wi sko Kie ro wa nia Ma zo wiec -
kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go PSP zo -
stał za dys po no wa ny z KP PSP w Le gio no wie.

Po ok. 15 mi n od chwi li wy pad ku, ra tow -
ni cy zlo ka li zo wa li sa mo lot na dnie rze ki.
Po oglę dzi nach nur ko wie stwier dzi li brak
moż li wo ści do tar cia do pi lo ta i je go ewa ku -
acji. Wy ko na nie do stę pu do oso by po szko -
do wa nej unie moż li wia ła po zy cja za sta na
sa mo lo tu – ka bi na ma szy ny zo sta ła wci śnię -
ta w dno rze ki. Sa mo lot był uło żo ny do gó ry
ko ła mi.

Or ga ni za cja ak cji
Miej sce ak cji ra tow ni czej zo sta ło po dzie -

lo ne na dwa od cin ki bo jo we:
� OB I – dzia ła nia si ła mi i środ ka mi na wo -
dzie, z za da niem jak naj szyb sze go do tar cia
do pi lo ta i wy cią gnię cia go na brzeg rze ki,
� OB II – dzia ła nia si ła mi i środ ka mi na lą -
dzie, obej mu ją ce przy go to wa nie i do star -
cza nie sprzę tu nie zbęd ne go do re ali za cji
za dań przez OB I, w tym przy go to wa nie sa -
mo cho dów do uży cia wy cią ga rek.

Ak cja ra tow ni cza nie na le ża ła do ła twych.
Nur ko wie pro wa dzi li dzia ła nia nie mal że
po omac ku, ze wzglę du na bar dzo sła bą wi -
docz ność w wo dzie. Z in for ma cji uzy ska nych
od nich wy ni ka ło, że ma szy na jest bar dzo
zde for mo wa na i po roz ry wa na. Ko lej nym
utrud nie niem oka zał się bar dzo szyb ki nurt
rze ki, któ ry unie moż li wiał swo bod ne wy ko -
ny wa nie prac pod wo dą, wpy cha jąc ra tow -
ni ków na wy sta ją ce ostre ele men ty kon -
struk cyj ne wra ku. Ko niecz ne oka za ło się
wspar cie dla pra cu ją cych pod wo dą nur ków.

Ko men dant miej ski PSP w Płoc ku po le cił
ścią gnąć do służ by funk cjo na riu szy peł nią -
cych dy żur do mo wy – w ce lu za bez pie cze -

nia re jo nu oraz wszyst kich nur ków peł nią -
cych służ bę w KM PSP w Płoc ku. Z uwa gi
na skom pli ko wa ne dzia ła nia za dys po no wał
na miej sce zda rze nia ła do war kę te le sko po -
wą z OSP Gą bin oraz po pro sił o za dys po -
nowa nie Spe cja li stycz nej Gru py Wod no -
-Nur ko wej „War sza wa 5” i Spe cja li stycz nej
Gru py Ra tow nic twa Tech nicz ne go „War sza -
wa 8”. Do dat ko we si ły i środ ki po trzeb ne by -
ły ze wzglę du na trud ne wa run ki pa nu ją ce
w wo dzie oraz brak moż li wo ści do je cha nia
cięż kie go sprzę tu bez po śred nio do brze gu
rze ki – prze szka dzał w tym po chy ły i piasz -
czy sty te ren. Na brze gu rze ki ca ły czas trwa -
ło gro ma dze nie sprzę tu, któ ry mógł zo stać
wy ko rzy sta ny w dzia ła niu, tak by jak naj -
szyb ciej był do stęp ny do uży cia.

Nur ko wie pod pię li li nę do pod wo zia sa -
mo lo tu. Roz po czę ła się ope ra cja wy cią ga nia
wra ku na brzeg. Przez ca ły czas stra ża cy oba -
wia li się jed nak, że ele ment, do któ re go
przy mo co wa li li nę, urwie się, sa mo lot za cze -
pi się o dno rze ki lub na stą pi ro ze rwa nie ma -
szy ny. Ase ku ra cyj nie roz wi nię to li nę wcią -
gar ki z SRW, któ ra w ko lej nej fa zie dzia łań
wy ko rzy sta na zo sta ła do ob ró ce nia wra ku

sa mo lo tu. Po wy cią gnię ciu go na po wierzch -
nię wo dy na stą pi ło prze rwa nie dzia łań 
i kon tro la bez pie czeń stwa. Na tym eta pie
pod pię ta zo sta ła dru ga li na z wcią gar ki SRW
do przed nie go ko ła ma szy ny i na stą pi ło ob -
ró ce nie wra ku na bok, by wy ko nać do stęp
do kok pi tu sa mo lo tu. Po do cią gnię ciu wra -
ku do brze gu i je go sta bi li za cji do dzia łań
we szli ra tow ni cy ze sprzę tem hy drau licz -
nym. Roz ci na li kok pit i od gi na li je go po -
szcze gól ne ele men ty. Na stęp nie od pię li
pa sy bez pie czeń stwa i ze wzglę du na brak
do stę pu do za pięć roz cię li pa sy spa do chro -
nu, po czym ewa ku owa li pi lo ta na li nię brze -
go wą. O go dz. 12.51 prze ka za ny zo stał
Ze spo ło wi Ra tow nic twa Me dycz ne go. 
Le karz stwier dził je go zgon. 56-let ni pi lot sa -
mo lo tu YAK 52 był oby wa te lem Nie miec,
miał du że do świad cze nie z pra cy w lot nic -
twie cy wil nym.

Na miej sce zda rze nia przy by li przed sta -
wi cie le pro ku ra tu ry oraz Pań stwo wej Ko-
mi sji Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych, by
do ko nać wstęp nych oglę dzin miej sca zda -
rze nia i pod jąć czyn no ści do cho dze nio we.
Po ich prze pro wa dze niu i za bra niu cia ła pi -
lo ta or ga ni za tor pik ni ku pod jął de cy zję
o wy do by ciu wra ku sa mo lo tu na brzeg.
Za po mo cą ła do war ki te le sko po wej bę dą -
cej w dys po zy cji KDR na miej scu ak cji wrak
zo stał za ła do wa ny na la we tę i prze trans por -
to wa ny przez fir mę ze wnętrz ną do han ga -
ru Ae ro klu bu Zie mi Ma zo wiec kiej. Tam
miało być prowadzone do cho dze nie przy -
czyn ka ta stro fy. Za po mo cą so na ru z KP PSP
w Le gio no wie, za mon to wa ne go na pon to -
nie Grand, spraw dzo no dno rze ki w oko li -
cach ka ta stro fy, aby upew nić się, czy
w wo dzie nie po zo sta ły ode rwa ne ele men -
ty ma szy ny.

Wnio ski
Ko lej na edy cja Płoc kie go Pik ni ku Lot ni -

cze go, zor ga ni zo wa na po kil ku let niej prze -
rwie, za koń czy ła się tra gicz nie. Nie ste ty,
bę dzie jed ną z czar nych kart hi sto rii lot nic -
twa cy wil ne go. Po ośmiu la tach w wo dach
Wi sły w Płoc ku zno wu zgi nął do świad czo ny
pi lot. Do wy pad ku, po dob nie jak w 2011 r.,
do szło na oczach zgro ma dzo nych wi dzów.
Nie istot ne jest w tej chwi li, co by ło jego
przy czy ną: czy za wio dła ma szy na, czy za -
dzia łał czyn nik ludz ki. Waż ne są kon se kwen -
cje – zgi nął czło wiek. Fak tem jest też, że
im pre zy zwią za ne z po ka za mi lot ni czy mi,
za rów no w Pol sce, jak i na świe cie, czę sto
nio są ze so bą ry zy ko.
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Si ły i środ ki bio rą ce udział w ak cji:

� KM PSP w Płoc ku: łódź ra tow ni cza Fa -
ster, pon ton Grand, SRW, SCRt, SLRt, 3 x
SLRR, SCKw – łącz nie 27 ra tow ni ków
w tym 9 nur ków,
� KW PSP w War sza wie: SLRR – 2 ra tow ni -
ków (Gru pa Ope ra cyj na Ma zo wiec kie go
Ko men dan ta Wo je wódz kie go PSP),
� KP PSP Le gio no wo SLRR z so na rem – 
2 ra tow ni ków,
� KM PSP m. st. War sza wy: SGRW-N 
„War sza wa 5” – 6 nur ków i SGRT „War sza -
wa – 8” – 8 ra tow ni ków,
� OSP Gą bin: SLRR, ła do war ka te le sko po -
wa Bobcat – 6 osób.
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W chwi li, gdy sa mo lot ude rzył w ta flę wo -
dy, służ by ra tow ni cze od po wia da ją ce za za -
bez pie cze nie im pre zy na tych miast roz po-
czę ły ak cję. Trze ba jed nak pod kre ślić, że
wszel kie dzia ła nia ra tow ni cze pro wa dzo ne
na akwe nach o bar dzo du żej sze ro ko ści
i szyb kim nur cie, ta kich jak Wi sła, nie na le żą
do naj ła twiej szych i za wsze wy ma ga ją za an -
ga żo wa nia wie lu ra tow ni ków i uży cia spe -
cja li stycz ne go sprzę tu. W tym przy pad ku
zna czą cy wpływ na prze bieg dzia łań miał
od po wied ni do bór sił i środ ków do za bez -
pie cze nia im pre zy ma so wej, ade kwat ny
do za gro żeń mo gą cych wy stą pić pod czas jej
trwa nia. Opty mal na lo ka li za cja miejsc sta -
cjo no wa nia znacz nie skró ci ła czas wej ścia
do dzia łań służb ra tow ni czych i lo ka li za cji
wra ku sa mo lo tu.

Dzia ła nia ra tow ni cze pod czas te go rocz -
nej im pre zy by ły bar dziej skom pli ko wa ne
niż ak cja po wy pad ku, któ ry wy da rzył się
pod czas pik ni ku 8 lat te mu. Wów czas sa mo -
lot utkwił dzio bem w dnie rze ki na głę bo ko -
ści oko ło 2,5 m, a pi lot znaj do wał się oko ło
1,5 m pod wo dą. Ra tow ni kom ła twiej by ło
do stać się do ka bi ny sa mo lo tu, co znacz nie
skró ci ło ak cję. Jed nak tak że wte dy pi lot nie
prze żył wy pad ku.

Oba te tra gicz ne zda rze nia po ka zu ją, że
dzia ła nia ra tow ni cze zwią za ne z wy pad ka mi
lot ni czy mi są bar dzo skom pli ko wa ne. Wy -
ma ga ją za an ga żo wa nia znacznych sił i środ -
ków, a tak że za po zna nia się z ogól ną
bu do wą stat ków po wietrz nych oraz sys te -
ma mi za pi na nia i od pi na nia pa sów bez-
pie czeń stwa, któ re nie są jed no li te we
wszyst kich ma szy nach i róż nią się od tych

sto so wa nych w sa mo cho dach. Zda rze nia,
do któ rych do szło w Płoc ku, po ka zu ją do bit -
nie, że pi ku ją cy sa mo lot w star ciu z lu strem
wo dy nie ma żad nych szans i prze waż nie ta -
kie wy pad ki koń czą się dla pi lo ta tra gicz nie.

bryg. Jacek Starczewski jest zast´pcà
komendanta miejskiego Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej w Płocku

REKLAMA

Mapa zabezpieczenia pikniku lotniczego



czerw ca te go ro ku o godz. 19.14
do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko -
men dan ta Po wia to we go PSP

w Kę dzie rzy nie -Koź lu wpły nę ło zgło sze nie
z Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go
w Opo lu o tre ści: „Wy buch w czte ro kon dy -
gna cyj nym bu dyn ku na prze ciw ko ścio ła,
wi docz ny ogień. Nie wia do mo, ile osób jest
ran nych”. Jed no cze śnie w sta no wi sku kie -
ro wa nia roz dzwo ni ły się te le fo ny od osób
za wia da mia ją cych o zda rze niu. Dy żur ny
przy jął zgło sze nie i na tych miast za dys po -
no wał si ły I rzu tu: cięż ki i śred ni sa mo chód
ga śni czy oraz dra bi nę me cha nicz ną z JRG 2
KP PSP w Kę dzie rzy nie -Koź lu oraz sa mo -
chód ra tow nic twa tech nicz ne go i śred ni sa -
mo chód ra tow ni czo -ga śni czy z JRG 1.

Ko men dzie Po wia to wej PSP w Kę dzie rzy -
nie -Koź lu pod le ga ją dwie jed nost ki ra tow-
ni czo -ga śni cze – mi ni mal ny stan oso bo wy
oby dwu wy no si 23 ra tow ni ków. Do opi sy -
wa ne go zda rze nia do szło w sa mym cen trum
mia sta i choć JRG 2 znaj du je się oko ło 500 m
w li nii pro stej od ka mie ni cy, w któ rej wy -
buchł po żar, sa mo cho dy, aby do trzeć do
ce lu, mu sia ły po ko nać ki lo metr. Pierw szy za -
stęp zna lazł się na miej scu o 19.16, czy li po 2
min od zgło sze nia. 

Na miej scu zda rze nia
Pierw szym kie ru ją cym dzia ła nia mi ra -

tow ni czy mi był do wód ca sek cji z JRG 2, 
któ ry o 19.17 prze ka zał do sta no wi ska kie ro -

wa nia in for ma cję o dy mie wy do by wa ją cym
się z okna i da chu, wy rwa nym dru gim oknie
oraz znisz cze niu czę ści bu dyn ku. W trak cie
dal sze go roz po zna nia usta lo no, że do szło
do wy bu chu na pierw szym pię trze ka mie ni -
cy, ten zaś spo wo do wał za wa le nie się stro -
pu po mię dzy pierw szym a dru gim pię trem
i po wsta nie po ża ru. 

Był to obiekt o kon struk cji mu ro wa nej, ze
stro pa mi drew nia ny mi po kry ty mi trzci ną
oraz da chem drew nia nym kry tym pa pą.
Klat ka scho do wa o kon struk cji drew nia nej
w wy ni ku zda rze nia nie ule gła znisz cze niu.
Bu dy nek znaj do wał się w zwar tej za bu do -
wie ka mie nic, tak więc z dwóch stron bez po -
śred nio przy le gał do in nych obiek tów. 

Pierw szy KDR w pierw szych kil ku mi nu -
tach roz po zna nia usta lił, że oso by po stron -
ne ewa ku owa ły z bu dyn ku jed ne go po szko-
do wa ne go – stra ża cy przy by li na miej sce
udzie li li mu kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo -
cy (do znał po waż nych po pa rzeń). Oso ba ta
prze ka za ła in for ma cję, że bę dąc w swo im
miesz ka niu, sły sza ła trzech męż czyzn. Ra -
tow ni cy ze spra wio ną li nią ga śni czą we szli
do bu dyn ku – na pierw szym pię trze od na -
leź li po szko do wa ne go przy sy pa ne go gru -
zem, z wi docz ny mi ob ra że nia mi świad -
czą cy mi o po pa rze niu. W trak cie nie zwłocz -
nie roz po czę tej ewa ku acji do stre fy bez -
piecz nej do szło do za wa le nia się stro pu
po mię dzy dru gim a trze cim pię trem, co
w po łą cze niu z po ża rem znacz nie utrud ni ło

ca łość dzia łań. Stra ża kom uda ło się opu ścić
bu dy nek wraz z po szko do wa nym w ostat -
nim mo men cie. Na stęp nie prze ka za li go
pod opie kę ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne -
go. Oka za ło się, że do znał po pa rze nia dróg
od de cho wych i ok. 70% po wierzch ni cia -
ła – tak po waż ny stan unie moż li wił na wią-
za nie z nim kon tak tu i po twier dze nie
ewen tu al nej obec no ści in nych osób w mie-
sz ka niu. 

Sy tu acja wy ma ga ła we zwa nia na miej sce
zda rze nia Spe cja li stycz nej Gru py Ra tow-
nic twa Tech nicz ne go „Brzeg” oraz Spe cja li -
stycz nej Gru py Po szu ki waw czo -Ra tow ni czej
„Brzeg”. Ze wzglę du na to, że w wo je wódz -
twie opol skim funk cjo nu je tyl ko SGPR 
o go to wo ści „A”, pod ję to de cy zję o za dys po -
no wa niu SGPR „Ja strzę bie -Zdrój” o go to-
wo ści „B”. Sta ło się to o godz. 19.23. Za po -
trze bo wa nie zgło si ła ob sa da Sta no wi ska
Kie ro wa nia Opol skie go Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go PSP, któ ra od mo men tu re je -
stra cji zda rze nia w Sys te mie Wspo ma ga nia
Do wo dze nia ko or dy no wa ła po dej mo wa ne
dzia ła nia oraz in for mo wa ła o roz wo ju sy tu -
acji kie row nic two Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP, KCKRiOL oraz Wo je wódz kie Cen trum
Za rzą dza nia Kry zy so we go. 

Or ga ni za cja te re nu ak cji 
i dzia ła nia ga śni cze
O godz. 20.05 kie ro wa nie dzia ła niem ra -

tow ni czym prze jął do wód ca JRG 2 w Kę dzie -
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rzy nie -Koź lu, któ ry utrzy mał za miar tak ty-
cz ny po przed ni ka. Jed no cze śnie zgło sił za -
po trze bo wa nie na sa mo chód do wo dze nia
i łącz no ści z KW PSP w Opo lu, po pro sił o uru -
cho mie nie ka na łów ra dio wych do wo dze nia
i współ dzia ła nia oraz ope racyj ne go, a tak że
wy zna czył punkt przy ję cia sił i środ ków.
Z po wo du za wa le nia się stro pu nie by ło
moż li wo ści pro wa dze nia dzia łań ga śni czych
we wnątrz bu dyn ku, po żar roz prze strze nił się
więc na dach ka mie ni cy – aby go opa no wać,
po da wa no łącz nie pięć prą dów wo dy w na -
tar ciu: z klat ki scho do wej, sa mo cho du SCD-
37 oraz trzy z da chów są sied nich bu dyn ków. 

Na miej sce zda rze nia o godz. 20.35 przy -
był opol ski ko men dant wo je wódz ki PSP 
st. bryg. Krzysz tof Kę dryk. Prze jąw szy kie ro -
wa nie dzia ła niem ra tow ni czym, pod trzy mał
za miar tak tycz ny wcze śniej sze go KDR, jed -
nak w związ ku z bra kiem lo ka li za cji po ża ru
zgło sił za po trze bo wa nie na cięż ki pod no -
śnik hy drau licz ny SCHD 42 z JRG 1 w Opo lu
oraz pięć za stę pów ga śni czych (GCBA) PSP
z wo je wódz twa opol skie go. 

Opol ski ko men dant wo je wódz ki PSP po -
wo łał sztab ak cji, w któ re go skład wszedł
rów nież ko men dant po wia to wy PSP w Kę -
dzie rzy nie -Koź lu oraz dwie gru py ope ra cyj -
ne – po zio mu wo je wódz kie go i po wiato -
we go. 

O godz. 21.50 roz po czę ła się od pra wa
z udzia łem szta bu i do wód ców przy by łych
na miej sce grup spe cja li stycz nych: SGRT
„Brzeg”, SGPR „Brzeg” oraz SGPR „Ja strzę bie -
-Zdrój”. Ko men dant wo je wódz ki PSP zde -
cydo wał o zre or ga ni zo wa niu te re nu ak cji
i wpro wa dze niu zmian w or ga ni za cji łącz no -
ści. Od te go mo men tu dzia ła nia ra tow ni cze
re ali zo wa ne by ły na czte rech od cin kach bo -
jo wych, tj.:
� OB I – dzia ła nia ga śni cze,
� OB II – dzia ła nia ga śni cze,
� OB III – dzia ła nia spe cja li stycz ne (de cy zję
o utwo rze niu jed ne go od cin ka bo jo we go
prze zna czo ne go dla grup spe cja li stycz nych
pod ję to, by sko or dy no wać po dej mo wa ne
przez nie czyn no ści),
� OB IV – punkt przy ję cia sił i środ ków.

Pro ble my pod czas sta bi li za cji
bu dyn ku
Dzia ła nia ga śni cze w dal szym cią gu re ali -

zo wa ne by ły z pię ciu sta no wisk, na to miast
gru py spe cja li stycz ne otrzy ma ły za da nie wy -
ko na nia sta bi li za cji bu dyn ku od naj niż szych
kon dy gna cji. Tyl na ścia na ka mie ni cy w wy -
ni ku wy bu chu zo sta ła wy pchnię ta, dla te go

też ko niecz ne by ło cią głe mo ni to ro wa nie jej
od chy le nia za po mo cą ta chi me tru. 

Pod czas wy ko ny wa nia sta bi li za cji bu dyn -
ku do pew ne go mo men tu wy star czył sprzęt
wcho dzą cy w skład wy po sa że nia SGRT
i SGPR, jed nak ze wzglę du na ska lę zda rze -
nia i ko niecz ność wy mia ny urzą dzeń
na drew nia ne pod po ry nie zbęd ne oka za ło
się zor ga ni zo wa nie do dat ko wych ele men -
tów drew nia nych. W go dzi nach noc nych nie
by ło to ła twe, jed nak w przy pad ku kan tó -
wek pro blem uda ło się roz wią zać dość 
szyb ko. Trud no ści na strę czy ło zdo by cie 
18 mm płyt ze sklej ki. Nie ste ty ża den z mar -
ke tów i skła dów bu dow la nych, z któ ry mi
uda ło się na wią zać kon takt, nie dys po no wał
te go ty pu ele men ta mi. Do pie ro po dłuż -
szym cza sie oka za ło się, że pły ta mi dys po -
nu je fir ma, któ rej sie dzi ba by ła od da-
lo na od Kę dzie rzy na -Koź la o oko ło 50 km.
Nie zwłocz nie za dys po no wa no cięż ki sa mo -
chód kwa ter mi strzow ski Sca nia z JRG 1

w Kę dzie rzy nie -Koź lu, któ ry przy wiózł nie -
zbęd ny ła du nek. 

Tym cza sem na te re nie ak cji ra tow ni cy
w dal szym cią gu wy ko ny wa li sta bi li za cję 
bu dyn ku oraz pro wa dzi li dzia ła nia ga śni cze
w na tar ciu na źró dło ognia z da chów są -
sied nich bu dyn ków i pod no śni ka hy drau -
licz ne go. 

Po szu ki wa nie po szko do wa -
nych i za koń cze nie ak cji
Lo ka li za cja po ża ru na stą pi ła o godz. 2.45.

Kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym w po ro -
zu mie niu z do wód cą SGPR „Ja strzę bie -Zdrój”
pod jął de cy zję o wpro wa dze niu na gru zo wi -
sko psa, by spraw dzić, czy nie znaj du ją się
tam po szko do wa ni. Pies nie wska zał jed nak
miej sca, w któ rym mo gli by znaj do wać się
ży wi lu dzie. 

O godz. 4.15 na miej sce zda rze nia przy -
był ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier
Le szek Su ski, któ ry prze jął kie ro wa nie dzia -

/ 2019 LIPIEC 21



ła niem ra tow ni czym. W związ ku z uga sze -
niem po ża ru do ko nał kil ku zmian w za mia -
rze tak tycz nym – po le cił roz po czę cie prac
roz biór ko wych da chu, od gru zo wa nie wej -
ścia do za wa lo ne go miesz ka nia, sta bi li za cję
za wa lo nych stro pów oraz do ko na nie kal ku -
la cji sił i środ ków w ce lu za mia ny za stę pów
dzia ła ją cych od godz. 19.00 na ko lej ną gru -
pę stra ża ków. Od te go mo men tu metr
po me trze od gru zo wy wa no miesz ka nie
na pierw szym pię trze – do je go wnę trza za -
wa li ły się dwa stro py i ist nia ło po dej rze nie,
że pod gru za mi mo gą znaj do wać się dwie
oso by. 

Oko ło godz. 13.00 do prze szu ka nia po zo -
sta ło jed no po miesz cze nie na par te rze bu -
dyn ku oraz po miesz cze nie przy wy pchnię tej
w wy ni ku wy bu chu ścia nie, do któ re go nie
moż na by ło wejść ze wzglę du na za wa lo ny
strop. Kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym
w po ro zu mie niu z do wód cą SGPR „Ja strzę -
bie -Zdrój” oraz ob sa dą pod no śni ka z JRG 1
w Opo lu uzgod ni li, że po dej mą pró bę opusz -
cze nia dwóch ra tow ni ków z ko sza pod no śni -
ka do wnę trza po miesz cze nia, któ re by ło
po zba wio ne da chu (uległ on spa le niu), by
do ko na li prze szu ka nia lo ka lu. Ope ra to ro wi
po jaz du uda ło się wje chać na po dwór ko
za ka mie ni cą – tam po spra wie niu pod no śni -
ka ra tow ni cy zo sta li opusz cze ni na li nach
do środ ka, spraw dzi li po miesz cze nie, jed nak
ni ko go w nim nie zna leź li. 

O godz. 14.51, po za mel do wa niu przez
po szcze gól nych do wód ców od cin ków bo jo -
wych o za koń cze niu od gru zo wy wa nia ka -
mie ni cy i bra ku osób po szko do wa nych,
ko men dant głów ny PSP za koń czył dzia ła nia
ra tow ni czo -ga śni cze. Kie dy tyl ko ta in for ma -
cja zo sta ła prze ka za na do Sta no wi ska Kie -
rowa nia KP PSP w Kę dzie rzy nie -Koź lu,
ko men dant głów ny PSP po le cił zor ga ni zo -
wa nie zbiór ki, pod czas któ rej po dzię ko wał
stra ża kom w imie niu mi ni ster SWiA Elż bie ty
Wi tek, se kre ta rza sta nu w MSWiA Ja ro sła wa

Zie liń skie go oraz w imie niu wła snym za ich
trud i za an ga żo wa nie w dzia ła nia ra tow ni cze.

.Wnio ski i spo strze że nia
Pierw sze uwa gi i wnio ski po ak cji ra tow -

ni czo -ga śni czej do ty czy ły przede wszyst kim
trzech kwe stii. Po pierw sze po ja wił się po -
stu lat zor ga ni zo wa nia ma ga zy nu ele men -
tów drew nia nych. Wy ni kał on z pro ble mów
ze zdo by ciem płyt ze sklej ki, nie zbęd nych
do sta bi li za cji bu dyn ku. Gru py spe cja li stycz -
ne dys po nu ją w ta kich sy tu acjach pew nym
za pa sem, jed nak tym ra zem oka zał się on
nie wy star cza ją cy. 

Kie row nic two Wy dzia łu Bez pie czeń stwa
i Za rzą dza nia Kry zy so we go Opol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go wstęp nie wy ra zi ło
chęć po mo cy w utwo rze niu te go ro dza ju
ma ga zy nu. Obec nie trwa ją roz mo wy do ty -
czą ce je go przy go to wa nia.

Dru gie za gad nie nie, któ re mu war to po -
świę cić uwa gę w kon tek ście ka ta stro fy bu -
dow la nej w Kę dzie rzy nie -Koź lu, to ob słu ga
me dial na. Od po cząt ku by ło wia do mo, że 
te go ro dza ju zda rze nie bę dzie cie szy ło się du -
żym za in te re so wa niem me diów. Do brą de cy -
zją kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym by ło
ja sne wy zna cze nie te re nu ak cji oraz stre fy dla
me diów od da lo nej od nie go, jed nak umoż li -
wia ją cej dzien ni ka rzom, fo to gra fom i ope ra -
to rom ob ser wa cję dzia łań ra tow ni czych. 

Na po cząt ku ogól ne in for ma cje prze ka -
zy wał dzien ni ka rzom ofi cer pra so wy KP PSP
w Kę dzie rzy nie -Koź lu, jed nak po przy by ciu
gru py ope ra cyj nej opol skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP ko mu ni ka cją z me dia -
mi za jął się ofi cer pra so wy z KW PSP w Opo -
lu. Wy zna czył on sta łe miej sce do kon tak tu
z dzien ni ka rza mi oraz prze ka zał bar dziej
szcze gó ło we da ne do ty czą ce zda rze nia: wy -
ni ki roz po zna nia i do ko na nej kal ku la cji sił
i środ ków. Po nad to usta lił go dzi nę ko lej ne -
go brie fin gu pra so we go. 

Okre śla nie kon kret nych go dzin spo tkań
z przed sta wi cie la mi me diów i punk tu al ne
sta wia nie się ko men dan tów lub ofi ce ra pra -
so we go w umó wio nym miej scu spra wi ło, że
prze kaz pły ną cy z PSP był jed no li ty i spój ny.
W tej sy tu acji na wet zmia ny go dzi ny brie fin -
gu spo ty ka ły się z du żym zro zu mie niem.

Na za koń cze nie war to do dać, że ro śnie
zna cze nie dzia łań ra tow ni czych na po zio mie
spe cja li stycz nym na te re nie wo je wódz twa
opol skie go. Tyl ko w tym ro ku SGPR „Brzeg”
oraz SGRT „Brzeg” in ter we nio wa ły pod czas
dwóch zda rzeń o cha rak te rze ka ta strof bu -
dow la nych (za sy pa nie męż czyzn w wy ko pie
na głę bo ko ści oko ło 5 m oraz wy buch ga zu
w ka mie ni cy), co we wcze śniej szych la tach
nie mia ło miej sca. 

Po moc na w roz wo ju tych grup – oprócz
bar dzo waż nych ćwi czeń COO i szko leń – by -
ła by wy mia na do świad czeń na pod sta wie
ana liz szcze gól nych zda rzeń. War to by ło by
two rzyć pre zen ta cje wraz z wnio ska mi i spo -
strze że nia mi, by przedstawiać je pod czas
kon fe ren cji lub na rad ope ra cyj nych na po -
zio mie wo je wódz kim i kra jo wym. Roz wią -
za nie to po zwo li ło by unik nąć po wie la nia
błę dów, a jed no cze śnie po ka zy wać no we,
cie ka we po my sły do ty czą ce or ga ni za cji
dzia łań, któ re nie jed no krot nie ro dzą się
w trak cie in ter wen cji, na miej scu zda rze nia.
Aby Pań stwo wa Straż Po żar na roz wi ja ła się
w peł ni, war to by ło by czer pać z do świad cze -
nia funk cjo na riu szy, bo pod su wa im ono
nie jed no krot nie wie le traf nych i cen nych
roz wią zań.

st. kpt. Łukasz Olejnik jest naczelnikiem
Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu,

podczas akcji ratowniczo-gaÊniczej
po wybuchu gazu w kamienicy

w K´dzierzynie-Koêlu był szefem sztabu
opolskiego komendanta wojewódzkiego

PSP oraz realizował zadania oficera
prasowego 
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W dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych wzię ło
udział 37 za stę pów PSP (86 stra ża ków) 
z KG PSP, KW PSP w Opo lu, KP PSP Kę dzie rzyn -
-Koź le, JRG 2 Kę dzie rzyn -Koź le, JRG 1 Kę dzie -
rzyn -Koź le, JRG Brzeg, JRG Grod ków, JRG
Ja strzę bie -Zdrój (woj. ślą skie), JRG 1 Opo le,
JRG 2 Opo le, JRG Krap ko wi ce, JRG Głub czy ce,
JRG Strzel ce Opol skie oraz 10 za stę pów OSP
KSRG (43 stra ża ków) z OSP Kłod ni ca, OSP Ja -
strzę bie -Zdrój, OSP Ci so wa, OSP Sła wię ci ce,
OSP Miej sce Kłod nic kie, OSP Od dział Ra tow -
nic twa Wod ne go Kę dzie rzyn -Koź le.



pią tek 10 ma ja dy żur ny Sta -
no wi ska Kie ro wa nia Ko men -
dan ta Po wia to we go PSP

w Ko ścia nie ode brał nie do koń ca ja sne
zgło sze nie, z któ re go wy ni ka ło, że w któ -
rymś bu dyn ku w Pia no wie w gmi nie Ko -
ścian do szło do po ża ru. Wte dy nie by ło
jesz cze wia do mo, do jak dra ma tycz nych
wy da rzeń do szło w jed nym z bu dyn ków in -
wen tar skich tam tej sze go go spo dar stwa.
W gło wach stra ża ków uda ją cych się na

miej sce ro dzi ły się więc py ta nia: po żar czy
ka ta stro fa bu dow la na? co z ludź mi? ja ka
jest ska la za gro że nia? O godz. 14.12 na miej -
sce do tar ły pierw sze trzy za stę py z ko ściań -
skiej Ko men dy Po wia to wej PSP. Za nim
jed nak to na stą pi ło, dy żur ny Sta no wi ska
Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
ode brał jesz cze kil ka zgło szeń, któ re nic
istot ne go nie wno si ły. Po cho dzi ły od osób
prze jeż dża ją cych obok lub wi dzą cych dym
z da le ka. Do świad cze nie jed nak mó wi ło mu,

że sta ło się coś po waż ne go, dys po no wał
więc ko lej ne po jaz dy. 

Dzia ła nia w pierw szej fa zie 
ak cji 
Za sta na sy tu acja od po cząt ku wy glą da ła

po waż nie. Na pod sta wie wy do by wa ją cych
się pło mie ni i dy mu usta lo no, że pa li się ca -
łe pod da sze wraz ze zgro ma dzo ną tam sło -
mą i sia nem. W czę ści, gdzie za wa lił się strop,
rów nież trwał po żar, któ ry roz wi jał się
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AN DRZEJ ZIE GLER
MA TE USZ SZYM CZAK Po ̋ar 

w go spo dar stwie
Skomplikowana, trwająca ponad 20 godz. akcja, rzesza zawodowych

strażaków i druhów ochotników, szeroka gama specjalistycznego sprzętu
i tragiczny finał – tak w skrócie można opisać zdarzenie, do którego doszło

10 maja tego roku w Pianowie (gm. Kościan) w województwie wielkopolskim. 
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na część in wen tar ską. Tu też w kil ku miej -
scach pa li ła się ściół ka i drew nia ne wy po-
sa że nie owczar ni. Wcze śniej pra cow ni cy 
go spo dar stwa wy pro wa dzi li stam tąd oko -
ło 400 owiec. Już w mo men cie przy by cia
pierw szych jed no stek po żar obej mo wał po -
nad 1200 m2. 

Z in for ma cji uzy ska nych od świad ków
wy ni ka ło, że we wnątrz znaj du je się pra cow -
nik, któ ry nie zdą żył uciec przed wa lą cym się
stro pem. Kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym
usta lił, że w za wa lo nej czę ści bu dyn ku wi dać
ła do war kę z pu stą ka bi ną i cią gnik, przy gnie -
cio ne ele men ta mi stro pu i sło mą w ba lo tach.
Pod ję to pró by na wią za nia ja kie go kol wiek
kon tak tu z za gi nio nym, ale nie ste ty bez po -

wo dze nia. Wej ście w prze strzeń, w któ rej
mógł się znaj do wać, też nie wcho dzi ło w ra -
chu bę, gdyż ta część bu dyn ku by ła moc no
uszko dzo na. 

Spa da ją cy strop spo wo do wał du że 
szko dy. Szczyt bu dyn ku był spę ka ny i wy raź -
nie prze chy lo ny do wnę trza. Po obu stro -
nach od na roż ni ków na wy so ko ści stro pu
na dłu go ści ok. 12 m wy bu rzo ne by ły ścia ny
pod da sza. Na frag men tach mu rów za le ga ły
licz ne luź ne frag men ty ścian oraz kon struk -
cji stro pu. Je den ze słu pów pod trzy mu ją -
cych oca la łą część stro pu był po chy lo ny.
KDR słusz nie oce nił, że ta część gro zi za wa -
le niem. Ze wzglę du na nie sta bil ność za wa -
lo nej kon struk cji nie by ło moż li we wpro-
wa dze nie ra tow ni ków, któ rzy prze szu ka li by
tę część obiek tu. 

Te ren ak cji zo stał po dzie lo ny na trzy od -
cin ki bo jo we. Pierw szy obej mo wał pro wa -
dze nie dzia łań w ob rę bie za wa lo nej czę ści
bu dyn ku, dru gi dzia ła nia ga śni cze w je go
po zo sta łej czę ści, a trze ci do ty czył za opa -
trze nia wod ne go. Na pło ną cy bu dy nek po -
da no 11 prą dów ga śni czych, wy ko rzy stu jąc
otwo ry tech no lo gicz ne pro wa dzą ce do pod -
da sza oraz wej ścia na par ter zlo ka li zo wa ne
od stro ny wschod niej. Do za opa trze nia wod -
ne go wy ko rzy sta no hy dran ty znaj du ją ce się
w po bli żu miej sca po ża ru. 

Za opa trze nie wod ne opar te by ło na bu -
fo rze wod nym, do któ re go wo dę do wo żo no
sa mo cho da mi ga śni czy mi. Ob sa dy tych wo -
zów stwo rzy ły eki py pod mie nia ją ce stra ża -

ków pra cu ją cych na pierw szej li nii. Jed no -
cze śnie sta no wi ły od wód kie ru ją ce go ak cją,
gdyż ze wzglę du na nie prze wi dy wal ność
roz wo ju sy tu acji ko niecz ne by ło przy go to -
wa nie sił do na tych mia sto we go wkro cze nia
do ak cji, gdy by na któ rymś od cin ku coś po -
szło nie tak. 

Uga sze nie po ża ru sta no wi ło je den z ce -
lów, któ re wy zna czył do wód ca, jed nak nie
cel naj waż niej szy. Naj waż niej sze by ło od szu -
ka nie za gi nio nej oso by. Po kil ku na stu mi nu -
tach ak cji sta ło się ja sne, że ko niecz ne bę dzie
uży cie sił i środ ków re ali zu ją cych dzia ła nie
ra tow ni cze na po zio mie spe cja li stycz nym.
Jesz cze przed for mal ną de cy zją KDR z po zio -
mu wo je wódz kie go zo sta ła za dys po no wa -
na spe cja li stycz na gru pa po szu ki waw czo -
-ra tow ni cza JRG 4 Po znań. To strażacy z tej

grupy po przy by ciu na miej sce prze pro wa -
dzi li kon tro lę sta tycz no ści bu dyn ku, sku pia -
jąc uwa gę na ścia nie szczy to wej. Ta chi metr
wska zy wał stop nio wą de struk cję oraz od -
chył o 3-4 cm/godz. Jed no cze śnie trwa ły
pra ce, aby jak naj szyb ciej w opty mal nie bez -
piecz nych wa run kach roz po cząć prze szu ki -
wa nia.

Po ziom tak tycz ny do wo dze nia
dzia ła nia mi 
O godz. 15.10 na miej sce przy był za stęp -

ca ko men dan ta po wia to we go PSP w Ko ś-
cia nie, któ ry po za po zna niu się z za sta ną
sy tu acją prze jął do wo dze nie dzia ła nia mi 
ra tow ni czo -ga śni czy mi. For mu łu jąc za miar
tak tycz ny, ja ko naj waż niej szy cel okre ślił on
od na le zie nie oso by za gi nio nej. Jed nak aby
to mo gło na stą pić, ko niecz ne by ło ogra ni -
cze nie in ten syw no ści spa la nia, lo ka li za cja
po ża ru oraz usu nię cie ele men tów kon struk -
cyj nych unie moż li wia ją cych do kład ne prze -
szu ka nie po łu dnio wej czę ści bu dyn ku.
Po waż ny pro blem i za gro że nie sta no wił
prze ła ma ny dach zwi sa ją cy nad gru zo wi -
skiem. Ja ko jed ną z kon cep cji KDR prze wi -
dy wał je go usu nię cie po wcze śniej szym
po dzie le niu na mniej sze frag men ty. W tym
wła śnie ce lu do dzia łań skie ro wa no spe cja -
li stycz ną gru pę ra tow nic twa tech nicz ne go
z JRG 7 KM PSP Po znań. 

Stra ża cy ze spe cja li stycz nej gru py po szu -
ki waw czo -ra tow ni czej przy stą pi li do oce ny
za wa lo nej kon struk cji. Za po mo cą ta chi me -
tru kon tro lo wa li sta bil ność ścia ny szczy to -
wej bu dyn ku, któ ra w każ dej chwi li mo gła
ru nąć do wnę trza na zwi sa ją cy dach, co jesz -
cze bar dziej skom pli ko wa ło by sy tu ację. 
Po cząt ko wo od chył ścia ny po głę biał się 
o 3-4 cm/godz. 

Obec ny na miej scu po wia to wy in spek tor
nad zo ru bu dow la ne go pro wa dził od ręb ną
oce nę sta bil no ści bu dyn ku i prze ka zy wał
uwa gi i spo strze że nia kie ru ją ce mu ak cją. 
To wła śnie mię dzy in ny mi on, przed sta wi cie -
le służb i pod mio tów współ dzia ła ją cych, sa -
mo rzą du gmi ny Ko ścian, stra ża cy KP PSP
w Ko ścia nie i KW PSP w Po zna niu oraz do -
wód cy grup spe cja li stycz nych two rzy li do -
raź ny sztab, bę dą cy or ga nem do rad czym
kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym. Bez -
po śred nio z miej sca dzia łań in for ma cji ogól -
no pol skim i lo kal nym me diom udzie lał
ofi cer pra so wy ko men dan ta po wia to we go
PSP w Ko ścia nie, a nad bez pie czeń stwem
bio rą cych udział w ak cji czu wał ze spół Pań -
stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne go. 
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O godz. 16.51 po żar zo stał zlo ka li zo wa -
ny, jed nak ak cja ga śni cza się nie za koń czy ła.
Po le wa nie wo dą tlą cych się ba lo tów sia -
na i sło my oraz do ga sza nie po je dyn czych
za rze wi ognia trwa ło jesz cze kil ka na stęp -
nych go dzin. Opa no wa nie pło mie ni da ło na -
dzie ję, że szyb ciej bę dzie moż na wkro czyć
do stre fy, gdzie spo dzie wa no się od na leźć
za gi nio ne go męż czy znę. Naj pierw jed nak
za po mo cą ła do war ki czo ło wej uda ło się
zrzu cić kil ka na ście luź nych frag men tów mu -
rów nad wej ściem od stro ny wschod niej.

Po szu ki wa nia 
po szko do wa ne go
Po prze pro wa dze niu oce ny bez pie czeń -

stwa do wód ca spe cja li stycz nej gru py po szu -
ki waw czo -ra tow ni czej wpro wa dził swo ich
lu dzi. Za czę li ręcz ne prze szu ka nie. Wpro wa -
dze nie w tym mo men cie sprzę tu me cha -
nicz ne go do usu wa nia sło my, sia na, gru zu
i me ta lo wych ele men tów kon struk cji stro pu
by ło nie moż li we, gdyż ca ły czas nad gło wa -
mi stra ża ków wi siał dach, na któ ry w każ dej
chwi li mógł zwa lić się strop. Kon cep cja stop -
nio we go usu wa nia ele men tów da chu przez
SGRT oka za ła się nie tra fio na. Praw do po dob -
nie trwa ła by wie le go dzin, a i tak nie by ło
gwa ran cji, że szczyt nie ru nie do wnę trza.
Osta tecz nie KDR zde cy do wał, aby SGRT za -
ję ła się wy bu rze niem szczy tu. 

Ope ra cję wy ko na no tak, by mi mo prze -
ła ma nia ścia ny ca łość zo sta ła wy bu rzo -
na na ze wnątrz. Po za ło że niu lin i za wie si
na ścia nie w naj wyż szym punk cie szczyt
„uciekł” o ko lej ne 8 cm. Na szczę ście nie
trwa ło to dłu go, bo po prze cią gnię ciu i pod -
cze pie niu do wy cią gar ki cięż kie go sa mo -
cho du ra tow nic twa tech nicz ne go wszyst ko
po szło tak, jak za pla no wa no. Zwi sa ją cy nie -
bez piecz nie i prze ła ma ny dach osiadł na po -
zo sta ło ściach mu rów ze wnętrz nych, a prze -
strzeń do tych czas gro żą ca za wa le niem
otwo rzy ła się dla ra tow ni ków i moż na by ło
wpro wa dzić sprzęt me cha nicz ny. Do po szu -
ki wań ru szy li te raz już nie tyl ko stra ża cy
z gru py po szu ki waw czo -ra tow ni czej, ale też
ci z za stę pów, któ re do wo zi ły wo dę. Za pla -
no wa no krót kie, in ten syw ne zmia ny w za dy -
mio nej stre fie. 

Cią gła pra ca w apa ra tach od de cho wych
spo wo do wa ła po wol ne wy czer py wa nie się
za pa su bu tli w kon te ne rze. Punkt ła do wa nia
bu tli uru cho mio ny w ko men dzie też nie na -
dą żał z uzu peł nia niem za pa su po wie trza.
KDR zde cy do wał, aby do ak cji skie ro wać 
ko lej ny kon te ner ze sprzę tem ODO. 

Pod czas prze szu ki wa nia stre fy wi docz -
ność po pra wia ły wen ty la to ry osio we, któ re
prze dmu chi wa ły jej obszar. Po za pad nię ciu
zmro ku te ren oświe tlo no masz ta mi z po jaz -
dów oraz punk to wy mi naja śni ca mi. Przez
ko lej ne go dzi ny stra ża cy żmud nie ręcz nie
prze szu ki wa li gru zo wi sko, do ga sza jąc po zo -
sta ło ści tlą cej się sło my i sia na. To, co zo sta ło
prze szu ka ne ręcz nie, ma szy ny wy wo zi ły i ła -
do wa ły na przy cze py. 

Prze szu ka nie miej sca w oko li cy wska za -
nej przez współ pra cow ni ków 62-lat ka nie
da ły po zy tyw ne go re zul ta tu. Wraz z upły -
wem ko lej nych go dzin ak cji na ra sta ło zmę -
cze nie nie tyl ko ra tow ni ków, ale też in nych
osób za an ga żo wa nych w dzia ła nia ra tow ni -
cze. Ope ra to rzy ła do wa rek za czę li sy gna -
li zo wać, że z każ dą mi nu tą ro śnie ry zy ko
po peł nie nia błę du, a to mo gło by do pro wa -
dzić do dal sze go za wa le nia stro pu i ścian.
Wy star czy ło nie kon tro lo wa ne po trą ce nie
jed ne go z wy bo czo nych słu pów, by w gru -
zach le gła dal sza część owczar ni. To jesz cze
bar dziej skom pli ko wa ło by i tak już trud ną
sy tu ację. O godz. 2.00 w no cy KDR mu siał
zmie rzyć się z trud ną de cy zją o ogra ni cze niu
po szu ki wań, od sy ła jąc więk szość jed no stek
do baz. Za pla no wa no wzno wie nie dzia łań
od go dzin po ran nych, a na miej scu po zo sta -
ły dwa za stę py do zo ru ją ce po go rze li sko. 

Rano ra tow ni cy przy stą pi li do ręcz ne go
od gru zo wy wa nia, a w ko lej nej fa zie mia ło
na stą pić wy ko rzy sta nie sprzę tu me cha nicz -
ne go. Kil ku stra ża ków za czę ło prze szu ki wa -
nie w oko li cy spa lo nej ła do war ki, jed nak
w in nym miej scu niż po przed nie go dnia,
bio rąc pod uwa gę po ten cjal ny kie ru nek
uciecz ki ope ra to ra. Po kil ku dzie się ciu mi nu -

tach, o godz. 7.57, po od rzu ce niu gru bej
war stwy spa lo nej sło my i kil ku kę sów gru zu
zo ba czy li ludz ką dłoń. Te raz ze wzmo żo ną si -
łą i jesz cze więk szą de ter mi na cją usu wa li to,
co blo ko wa ło cia ło. Nie ste ty, już po od kry ciu
nie wiel kich frag men tów by ło wia do mo, że
męż czy zna nie ży je. Zwa la ją ce się na nie go
ka wa ły be to nu i gru be, sta lo we ele men ty
kon struk cji spo wo do wa ły je go na tych mia -
sto wą śmierć. Me cha nizm za bój cze go ura zu
zo stał póź niej po twier dzo ny w to ku czyn no -
ści do cho dze nio wych. Stra ża kom po zo sta ło
cał ko wi te uwol nie nie cia ła i je go ewa ku acja
z gru zo wi ska. 

W cza sie, gdy po li cjan ci pro wa dzi li czyn -
no ści pod nad zo rem pro ku ra to ra, stra ża cy
do ga sza li po zo sta ło ści po po ża rze. O godz.
10.40 te ren dzia łań zo stał pro to ko lar nie
prze ka za ny wła ści cie lo wi. Trwa ją ca po nad
18 godz. ak cja nie da ła naj waż niej sze go
efek tu – ura to wa nia ludz kie go ży cia. 

Łącz nie w dzia ła niach bra ło udział 158
stra ża ków w si le 36 za stę pów Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej z Ko ścia na, Po zna nia i Ostro -
wa Wiel ko pol skie go oraz dru ho wie ochot-
ni czych stra ży po żar nych z Ko ścia na, Czem -
pi nia, Ra co tu, Głu cho wa, Gry ży ny, Sta re go
Bo ja no wa, Krzy wi nia, Cza cza, Tur wi, Nie tąż -
ko wa, Bo ni ko wa i Spyt kó wek. Na czas pro -
wa dzo nych dzia łań go to wość ope ra cyj ną
w sie dzi bie Ko men dy Po wia to wej PSP od -
two rzy ła jed nost ka OSP Śmi giel. 

st. bryg. Andrzej Ziegler jest zast´pcà
komendanta powiatowego PSP 

w KoÊcianie, a mł. kpt. Mateusz Szymczak
pełni słu˝b´ w JRG 4 KM PSP 

we Wrocławiu
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en trum Szko le nia Wojsk Lą do wych
Draw sko to naj więk szy po li gon
woj sko wy w Eu ro pie. Na je go te re -

nie or ga ni zo wa ne są ma new ry wojsk NATO
pod kryp to ni mem Dra gon, Ana kon da i wie -
le in nych. W ćwi cze nia za an ga żo wa ne są
wszyst kie ro dza je sił zbroj nych woj ska pol -
skie go i wojsk so jusz ni czych, a jed no cze śnie
ćwi czy tu od kil ku do na wet kil ku na stu ty się -
cy żoł nie rzy. 

W związ ku z re ali za cją ćwi czeń Dra gon -
-19 w okre sie wy stę po wa nia zwięk szo ne go
ry zy ka po ża ru, Do wódz two Ge ne ral ne Ro -
dza jów Sił Zbroj nych RP wy stą pi ło do ko -
men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra
Lesz ka Su skie go z wnio skiem o po moc 
w za bez pie cze niu przed się wzię cia. Od po -
wiedź by ła po zy tyw na – utwo rzo ny zo stał
kom po nent PSP, w skład któ re go we szły po
dwa za stę py ga śni cze ze Szko ły Aspi ran tów
PSP w Po zna niu i Szko ły Pod ofi cer skiej PSP
w Byd gosz czy, cięż ki sa mo chód kwa ter mi -
strzow ski z Ko men dy Po wia to wej PSP 
w Świ dwi nie oraz wy ty po wa ne si ły i środ ki 
z Ko men dy Po wia to wej PSP w Draw sku Po -
mor skim. Do wód cą kom po nen tu zo stał za -
stęp ca ko men dan ta po wia to we go PSP 
w Draw sku Po mor skim st. kpt. An drzej Po -
do lak, a je go za stęp cą do wód ca JRG PSP 
w Draw sku Po mor skim kpt. Ma te usz 
Wasz czyk. 

Stra ża ków za kwa te ro wa no w obo zo wi sku
na mio to wym na te re nie lot ni ska woj sko we -

go w miej sco wo ści Ziem sko, po zo sta wa li w
cią głej dys po zy cji ope ra cyj nej przez 5 dni.
Głów nym za da niem pod od dzia łu by ło za bez -
pie cze nie od by wa ją cych się ćwi czeń Dra gon -
-19 w ra mach tzw. sił dru gie go rzu tu,
uzu peł nia ją ce go obec ne na tym te re nie jed -
nost ki woj sko wych stra ży po żar nych z te re nu
ca łe go kra ju. Zgod nie z dys po zy cją otrzy ma -
ną z Kra jo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow -
nic twa i Ochro ny Lud no ści wy zna czo ne si ły i
środ ki sta wi ły się w punk cie kon cen tra cji w
pią tek 14 czerw ca tuż przed godz. 17.00. O
tym, że nie bę dzie to spo koj ne za bez pie cza -
nie dzia łań na po li go nie draw skim, stra ża cy
prze ko na li się bar dzo szyb ko.

Nie spo koj ny po czą tek
Tuż po przy by ciu do sie dzi by KP PSP 

w Draw sku Po mor skim stra ża cy ze Szko ły
Aspi ran tów PSP w Po zna niu mu sie li sta wić
czo ła pierw sze mu wy zwa niu. W le sie do szło
do po ża ru na sku tek ude rze nia pio ru na –
spa li ło się kil ka dzie siąt arów po szy cia. Ka de -
ci po znań skiej SA wraz z ko le ga mi z woj sko -
wych stra ży po żar nych i JRG w Draw sku
Po mor skim pro wa dzi li dzia ła nia ga śni cze.
Na stęp ne go dnia pod czas ćwi czeń woj sko -
wych z ostrza łów czoł gów i ar ty le rii lu fo wej
do szło do po ża ru wrzo so wisk w po bli żu la -
su. Stra ża cy z kom po nen tu PSP przy stą pi li do
dzia łań ga śni czych po roz mi no wa niu te re nu.
Uda ło im się nie do pu ścić do prze nie sie nia
pło mie ni na ob szar le śny. 

Ko lej ną nie spo dzie wa ną in ter wen cją
kom po nen tu PSP by ła ak cja ra tow ni cza 
w związ ku z wy pad kiem ko mu ni ka cyj nym,
któ ry po wstał nie da le ko te re nu ćwi czeń. Nie -
ste ty szyb ka re ak cja służb ra tow ni czych oka -
za ła się da rem na. Kie ru ją cy mo to cy klem
31-let ni męż czy zna w wy ni ku roz le głych ob -
ra żeń cia ła po niósł śmierć na miej scu. Stra ża -
cy pod ję li dzia ła nia zwią za ne z usu wa niem
skut ków wy pad ku.

III sto pień za gro że nia
Funk cjo na riu szom z kom po nen tu PSP nie

da ne by ło jed nak od po cząć. Przed ni mi by ła
ko lej na wal ka – ze skut ka mi ano ma lii po go -
do wych, któ rych 15 czerw ca do świad czył
po wiat draw ski. 

Ze Sta no wi ska Kie ro wa nia KP PSP 
w Draw sku Po mor skim na de szły in for ma cje
o II, a po chwi li III stop niu za gro że nia upa ła -
mi i gwał tow ny mi zja wi ska mi at mos fe rycz -
ny mi – bu rza mi i trą ba mi po wietrz ny mi.
Pod ję to de cy zję o za bez pie cze niu po jaz dów,
na mio tów i rze czy oso bi stych, nie zwłocz nie
spraw dzo no tak że stan tech nicz ny i moż li -
wo ści uży cia do stęp ne go sprzę tu ra tow ni -
cze go. Kpt. Ra fał So ło win, przed sta wi ciel
Ko men dy Głów nej wi zy tu ją cy kom po nent
PSP, prze ka zał in for ma cję o ostrze że niach do
KCKRiOL, uzy sku jąc zgo dę na ewen tu al ne
uży cie sił i środ ków kom po nen tu w ra zie wy -
stą pie nia ano ma lii po go do wych na te re nie
po wia tu draw skie go lub w po wia tach
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W walce 
z wiatrem i ogniem

Komponent PSP, którego zdaniem było zabezpieczenie ćwiczeń wojsk NATO,
niespodziewanie musiał zmierzyć się ze skutkami trąby powietrznej 

i potężnym pożarem obszarów leśnych.
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ościen nych. Po upły wie oko ło go dzi ny do -
wód cy za stę pów za mel do wa li go to wość
sprzę tu i lu dzi do pod ję cia ewen tu al nych
dzia łań. 

Tym cza sem w Sta no wi sku Kie ro wa nia 
KP PSP w Draw sku Po mor skim roz dzwo ni ły
się te le fo ny oraz za czę ły wpły wać for mat ki 
z Wo je wódz kie go Cen trum Po wia da mia-
nia Ra tun ko we go. Wszyst kie do ty czy ły po -
ła ma nych oraz po wa lo nych drzew w róż -
nych re jo nach po wia tu draw skie go. Na tłok
wpły wa ją cych zgło szeń i pierw sze in for ma -
cje o ze rwa nych da chach w miej sco wo ści
Zło cie niec skło ni ły do wód cę kom po nen tu
do bez po śred nie go za dys po no wa nia za stę -
pów z SP w Byd gosz czy oraz sta cjo nu ją cych
jesz cze w obo zo wi sku stra ża ków ze Szko ły
Aspi ran tów PSP w Po zna niu do wie lu zda -
rzeń w Zło cień cu i oko li cach. Sześć za stę -
pów po chwi li zmie rza ło już w re jon
wy stą pie nia ano ma lii, prze dzie ra jąc się po -
mię dzy po ła ma ny mi ga łę zia mi za le ga ją cy -
mi na dro dze kra jo wej nr 20. Na ho ry zon cie
wi docz ne by ły po tęż ne chmu ry i set ki wy -
ła do wań at mos fe rycz nych oko li ce nad Zło -
cień cem. 

Oce na sy tu acji
Po przy dzie le niu pierw szych za dań ra -

tow ni czych pod le głym za stę pom wcho dzą -
cym w skład kom po nen tu PSP je go
do wód ca pod jął de cy zję o prze pro wa dze niu
szcze gó ło we go roz po zna nia sy tu acji w Zło -

cień cu i oko li cy, przej mu jąc cię żar ko or dy na -
cji wszyst kich re ali zo wa nych już dzia łań. Nie -
ba wem oka za ło się, że na jed nym z osie dli
miesz kal nych w tej miej sco wo ści uszko dzo -
nych zo sta ło kil ka dzie siąt da chów. W Zło -
cień cu i je go oko li cy wiatr po wa lił i po ła mał
kil ka ty się cy drzew, któ re od cię ły moż li wość
prze jaz du służ bom ra tow ni czym. W pierw -
szych chwi lach ra tow ni cy nie otrzy my wa li in -
for ma cji o oso bach po szko do wa nych, mo gli
więc sku pić się za pew nie niu moż li wo ści
prze jaz du do tar cia do miej sco wo ści. Za pa dła
de cy zja o za dys po no wa niu na miej sce zda -
rze nia wszyst kich do stęp nych sił i środ ków 
z te re nu po wia tu draw skie go oraz o po wo -
ła niu do służ by do dat ko wych stra ża ków 
z KP PSP w Draw sku Po mor skim.

W trak cie usta la nia stop nia uszko dze nia
da chów do do wód cy kom po nen tu pod bie -
gła zroz pa czo na ko bie ta z za py ta niem, czy
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej re ali zu -
ją już ja kieś dzia ła nia na te re nie ośrod ka wy -
po czyn ko we go Is land Camp w miej sco wo ści
Cie szy no. We dług prze ka za nych przez nią in -
for ma cji do szło tam do uto nię cia że gla rza. In -
for ma cja o zda rze niu nie zwłocz nie prze sła na
zo sta ła do SK KP PSP w Draw sku Po mor skim
– za dys po no wa no za stęp z ło dzią ra tow ni czą
oraz spe cja li stycz ną gru pę wod no -nur ko wą z
Ko men dy Miej skiej PSP w Pi le. Do wód ca
kom po nen tu pod jął de cy zję o prze miesz cze -
niu się na te ren od da lo ne go o oko ło 7 km
ośrod ka w ce lu wstęp nej oce ny sy tu acji. 

Na szczę ście w trak cie roz po zna nia moż li wo -
ści zwo do wa nia ło dzi ra tow ni czych na dro -
dze do wód cy kom po nen tu PSP sta nął
męż czy zna, któ ry po twier dził, że wpadł do
wo dy, ale wy do stał się z niej sa mo dziel nie 
i nic mu nie do le ga. Po kon sul ta cji z dy żur nym
sta no wi ska kie ro wa nia SGW-N z KM PSP w Pi -
le zo sta ła za wró co na z tra sy, a na te ren ośrod -
ka skie ro wa no trzy za stę py OSP, aby usu nę ły
za le ga ją ce na dro dze i po jaz dach drze wa. 

Ze wzglę du na bar dzo du żą licz bę zda -
rzeń w sie dzi bie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Zło cień cu utwo rzo no punkt przy ję cia sił 
i środ ków, a na miej sce dzia łań przy był ko -
men dant po wia to wy PSP w Draw sku Po mor -
skim mł. bryg. Pa weł Dy mec ki wraz z gru pą
ope ra cyj ną. Prze jął on cię żar ko or dy na cji
dzia łań oraz kon tak tu z me dia mi. We współ -
pra cy z po wia to wym i gmin nym ze spo łem
re ago wa nia kry zy so we go ra tow ni kom za -
pew nio no moż li wość od po czyn ku oraz po -
si le nia się w świe tli cy OSP Zło cie niec.

Prio ry tet: uwię zie ni tu ry ści
W dro dze po wrot nej z ośrod ka Is land

Camp na te ren zde wa sto wa ne go osie dla
miesz kal ne go w Zło cień cu do wód ca kom po -
nen tu na po tkał trzy oso by, któ re to wa rzy szy -
ły stra ża kom z Woj sko wej Stra ży Po żar nej 
w Bu do wie usu wa ją cym po wa lo ne drze wa
na jed nej z dróg. W roz mo wie z ni mi usta lo -
no, że dro ga ta pro wa dzi do in ne go ośrod ka
wy po czyn ko we go, w któ rym uwię zio nych
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zo sta ło 22 tu ry stów. Mie li kon takt te le fo nicz -
ny z prze by wa ją cy mi w ośrod ku i we dług ich
re la cji ni ko mu nic się nie sta ło, choć by ły tam
rów nież oso by w star szym wie ku, prze ję te
sy tu acją. Oka za ło się rów nież, że na tam tej -
szym te re nie kil ka dzie siąt drzew upa dło na
za miesz ka ne dom ki let ni sko we. 

Ze wzglę du na po de szły wiek czę ści uwię -
zio nych lu dzi, a tak że ko niecz ność upew nie -
nia się, że żad na z prze by wa ją cych w ośrod ku
osób nie wy ma ga po mo cy me dycz nej, do -
tar cie do nich uzna no za prio ry tet dzia łań 
ra tow ni czych. Z bie giem cza su na miej sce
dzia łań kie ro wa no ko lej ne za stę py jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej wy po sa żo ne 
w pi lar ki do drew na. Ra tow ni cy ro ta cyj nie to -
ro wa li dro gę, usu wa jąc set ki za le ga ją cych na
niej drzew. W dzia ła nia za an ga żo wa ni zo sta li
rów nież pra cow ni cy po go to wia ener ge tycz -
ne go, gdyż stra ża cy co i rusz na po ty ka li ze -
rwa ne prze wo dy. 

Ze wzglę du na po wa gę sy tu acji na miej -
sce zda rze nia przy był za stęp ca za chod nio po -
mor skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP
st. bryg. Ja cek Ru dziń ski, ko men dant po wia -
to wy PSP w Draw sku Po mor skim mł. bryg.
Pa weł Dy mec ki wraz z gru pą ope ra cyj ną 
KW PSP w Szcze ci nie. 

Oko ło godz. 5 nad ra nem, po bli sko
ośmiu go dzi nach nie ustan nej wal ki z ży -
wio łem i usu nię ciu drzew na od cin ku
oko ło 500 m, ra tow ni cy do tar li do od cię -
tej od świa ta le śni czów ki. Za le ga ły na niej
dwa po wa lo ne drze wa, uszko dzo ny był
rów nież dach – w le śni czów ce na szczę -
ście ni ko go nie by ło. We dług in for ma cji
uzy ska nych od pra cow ni ków Nad le śnic -
twa Zło cie niec do ośrod ka po zo sta ło 
jesz cze oko ło 300 m. Pa mię ta jąc o wcze -
śniej szych do świad cze niach, ra tow ni cy
wie dzie li, że to kil ka go dzin cięż kiej pra -
cy. Za pa dła de cy zja, że kil ku z nich spró -
bu je prze do stać się do uwię zio nych osób,
prze cho dząc mię dzy po ła ma ny mi drze -
wa mi. 

Wcze snym ran kiem, po bli sko pół go dzi -
nie zma gań z prze szko da mi, stra ża cy do tar li
do ośrod ka. Oczom ra tow ni ków uka za ły się
po tęż ne znisz cze nia. Dzie siąt ki drzew za le -
ga ją cych na we wnętrz nych dro gach, da -
chach drew nia nych dom ków let ni sko wych,
a na wet kil ka za bu do wań prze cię tych na
pół upa da ją cy mi ogrom ny mi pnia mi. 
Na szczę ście, choć wy da wa ło się to nie -
praw do po dob ne, nikt nie zgi nął ani nie zo -
stał ran ny, nikt  nie od niósł na wet drob nych
ob ra żeń. Uzy skaw szy pew ność, że wszy scy

prze by wa ją cy w ośrod ku są ca li i zdro wi,
pod ję to de cy zję o chwi lo wym wstrzy ma niu
dzia łań, by dać moż li wość re ge ne ra cji sił ra -
tow ni kom. Tej no cy w ak cję ra tow ni czą na
tym od cin ku za an ga żo wa nych by ło 84 ra -
tow ni ków sta no wią cych ob sa dę 23 za stę -
pów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Woj -
sko wej Stra ży Po żar nej i ochot ni czych stra -
ży po żar nych. Ra tow ni cy z in nych za stę pów
re ali zo wa li za da nia jesz cze w dwóch in nych
ośrod kach wy po czyn ko wych, w któ rych sy -
tu acja nie by ła tak dra ma tycz na jak nad je -
zio rem Dłu sko.

Za bez pie cza nie bu dyn ków 
Rów no cze śnie wy zna czo no dru gi prio ry -

tet ra tow ni czy – za bez pie cze nie uszko dzo -
nych da chów na osie dlu miesz kal nym 
w Zło cień cu. W tym przy pad ku cię żar od po -
wie dzial no ści spo czął na do wód cy JRG PSP
w Draw sku Po mor skim kpt. Ma te uszu Wasz -
czy ku. Dys po nu jąc kil ku na sto ma za stę pa mi
stra ża ków i m.in. trze ma pod no śni ka mi ko -
szo wy mi z te re nu po wia tu draw skie go (KP
PSP Draw sko Po mor skie, OSP Cza pli nek, OSP
Zło cie niec) oraz trze ma spo za po wia tu, przy -
dzie lo ny mi za po śred nic twem SK KW PSP 
w Szcze ci nie (KP PSP Gry fi ce, KP PSP Wałcz,
KP PSP Go le niów), kie ro wał żmud nym pro -
ce sem za bez pie cza nia da chów bu dyn ków
miesz kal nych. Część kon struk cji wy ma ga ła
osło nię cia plan de ka mi, in ne uda ło się na pra -
wić, za kła da jąc ze rwa ne da chów ki, w kil ku
przy pad kach ze wzglę du na cha rak ter uszko -
dzeń cał ko wi cie od stą pio no od dzia łań. 
Na tym od cin ku zma ga nia ze skut ka mi ano -
ma lii po go do wych trwa ły bli sko 9 godz., do
wcze snych go dzin po ran nych.

Dla pra cu ją cych na te re nie Zło cień ca 
i oko lic stra ża ków wy zna czo no jesz cze dwa
in ne prio ry te ty, któ rych re ali za cja wy ma ga -
ła wie le pra cy i sta no wi ła po waż ne wy zwa -
nie dla ra tow ni ków. Część sił i środ ków
otrzy ma ła za da nie usu wa nia wszel kich 
za le ga ją cych na dro gach drzew oraz ko na -
rów, in ne skie ro wa ne zo sta ły do utwo rze -
nia do stę pu do bu dyn ku spor to wo -re kre -
acyj ne go w Zło cień cu przy ul. Po łczyń skiej
– tam upa da ją ce drze wa uszko dzi ły kil ka
sa mo cho dów oraz obiekt kom plek su spor -
to we go. Usu wa nie skut ków wi chu ry na tym
od cin ku trwa ło nie prze rwa nie przez bli sko
20 godz., a je go efek tem by ła eli mi na cja za -
gro że nia oraz za bez pie cze nie uszko dzo ne -
go da chu.

Po ca ło noc nych zma ga niach i chwi li od po -
czyn ku ra tow ni cy wró ci li do pra cy na dwóch

naj bar dziej wy ma ga ją cych od cin kach. Po kil -
ku go dzi nach uda ło się im do trzeć do lu dzi
uwię zio nych w ośrod ku wy po czyn ko wym
nad je zio rem Dłu sko. Tu ry stom ze zwo lo no je -
dy nie na za bra nie naj bar dziej po trzeb nych
rze czy oso bi stych – póź niej wszy scy mu sie li
opu ścić te ren ośrod ka. W związ ku z tym, że na
bu dyn kach w trud no do stęp nych re jo nach
za le ga ły po ła ma ne drze wa, uzgod nio no 
z przed sta wi cie la mi Nad le śnic twa Zło cie niec,
wła ści cie la te re nu, że dzia ła nia stra ży po żar -
nej ogra ni czą się do umoż li wie nia do jaz du dla
cięż kie go sprzę tu le śne go, któ ry zo stał wy na -
ję ty przez Nad le śnic two. 

Wi zy ta ko men dan ta 
głów ne go PSP
Pra cu ją cych w po cie czo ła stra ża ków nie -

spo dzie wa nie od wie dził ko men dant głów ny
PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski. Wi zy tu jąc
te re ny do tknię te ano ma lia mi po go do wy mi,
dzię ko wał funk cjo na riu szom i dru hom za
ofiar ność i cięż ką pra cę. Zło żył rów nież wi zy -
tę w sie dzi bie KP PSP w Draw sku Po mor skim.

Na te re nie ośrod ka wy po czyn ko we go
nad je zio rem Dłu sko zor ga ni zo wa ny zo stał
brie fing pra so wy, w trak cie któ re go ko men -
dant głów ny PSP po dzie lił się z przed sta wi -
cie la mi me diów szcze gó ło wy mi in for -
ma cja mi do ty czą cy mi nie bez piecz nych zja -
wisk at mos fe rycz nych, do któ rych do szło
na te re nie wo je wódz twa za chod nio po mor -
skie go. 

Dzia ła nia ra tow ni cze za koń czy ły się 
w nie dzie lę 16 czerw ca oko ło godz. 19.00.

Eks tre mal ny po żar
Po kil ku na sto go dzin nych zma ga niach ze

skut ka mi ano ma lii po go do wych w od da lo -
nym od obo zo wi ska o oko ło 25 km Zło cień -
cu si ły i środ ki wcho dzą ce w skład kom -
po nen tu PSP, któ re go pod sta wo wym za da -
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niem by ło za bez pie cze nie ma new rów wojsk
NATO, po wró ci ły do obo zo wi ska. Kil ka go dzin
po świę co nych na przy wró ce nie go to wo ści
bo jo wej, chwi la snu i o 3.00 nad ra nem stra -
ża cy wró ci li do re ali za cji prze wi dzia nych dla
kom po nen tu za dań. 

Za bez pie cza jąc ko lej ny etap ćwi czeń,
funk cjo na riu sze PSP ob ser wo wa li ostrzał ar -
ty le ryj ski z uży ciem hau bic i wy rzut ni ra kie -
to wych, re ali zo wa ny z od da lo ne go o oko ło
10 km pa sa ćwi czeń tak tycz nych Gó ra Het -
mań ska. W pew nym mo men cie uwa gę stra -
ża ków przy ku ły kłę by dy mu wy do by wa ją ce
się z po bli skich la sów – zwia sto wa ły one ko -
lej ne wy zwa nie po ża ro we. 

W chwi li za koń cze nia ćwi czeń woj sko -
wych go to we do na tych mia sto we go pod ję -
cia dzia łań ga śni czych w la sach by ły 22
za stę py stra ży po żar nych. Ze wzglę du na za -
cię cie po ci sków w lu fach czoł gów oraz nie -
wy buch znaj du ją cy się w po bli żu je dy nej
dro gi do jaz do wej w re jon po ża ru przez po -
nad 30 min ko lum na po jaz dów po żar ni czych
nie mo gła wje chać na te ren po li go nu. W tym
cza sie do wstęp ne go roz po zna nia te re nu po -
słu żył dron  udo stęp nio ny przez Nad le śnic -
twa Draw sko Po mor skie. Ob raz, któ ry uka zał
się na ekra nie ta ble tu, wzbu dził po waż ne
oba wy wśród do wód ców po szcze gól nych
for ma cji ga śni czych. Za dy mie nie na ogrom -
nym ob sza rze, dzie siąt ki po ża rów traw 
i wrzo so wisk, kil ka po ża rów wierz choł ko -
wych i sześć roz wi nię tych ognisk po ża rów
od da lo nych od sie bie o kil ka ki lo me trów. 

Po usu nię ciu prze szkód zgro ma dzo ne za -
stę py ru szy ły do bo ju. W tu ma nach ku rzu
zma ga ły się z eks tre mal nie trud nym te re nem.
Po do jeź dzie do po szcze gól nych ognisk po -
ża rów w la sach, wpro wa dza no ko lej ne za stę -
py stra ży po żar nej i wska zy wa no prio ry te ty
dzia łań. Po kil ku na stu mi nu tach od roz po czę -
cia dzia łań do wód ca kom po nen tu PSP do tarł

w re jon naj bar dziej roz wi nię te go po ża ru la -
su. Po do kład nym roz po zna niu te re nu, kie -
run ku roz prze strze nia nia się ognia oraz
moż li wo ści ewa ku acji st. kpt. An drzej Po do -
lak po kon sul ta cji z do wód cą woj sko wych
stra ży po żar nych pod jął de cy zję o re or ga ni -
za cji te re nu ak cji i wpro wa dze niu na front naj -
groź niej sze go po ża ru wszyst kich obec nych
na miej scu zda rze nia sił oraz środ ków PSP. 
Na wy zna czo nej li nii obro ny, któ rej dłu gość
wy no si ła po nad 850 m, ulo ko wa no po jaz dy
po żar ni cze GBA i GCBA z SA PSP Po znań, dwa
GBA z SP PSP Byd goszcz, dwa GBA i SLRR 
z KP PSP Draw sko Po mor skie. 

Na od cin ku pod le głym kom po nen to wi
PSP pło nę ło ok. 120 ha ob sza rów le śnych, za -
gro żo nych by ło ko lej ne kil ka set hek ta rów, 
a czas do jaz du po zo sta łych za dys po no wa nych
sił i środ ków wy no sił od kil ku na stu do kil ku -
dzie się ciu mi nut. Na po bli skich mo kra dłach
utwo rzo no do raź ny punkt czer pa nia wo dy,
usta wio ne zo sta ły tam dwa agre ga ty pom po -
we du żej wy daj no ści, a z sa mo cho du wę żo we -
go SW 3000 z KP PSP w Draw sku Po mor skim
na od cin ku oko ło ki lo me tra zbu do wa no ma -
gi stra lę z wę ży W 110. Róż ne lo ka li za cje ognisk
po ża rów, trud ne wa run ki te re no we i od le głość
nie po zwo li ły na do pro wa dze nie ma gi stra li
bez po śred nio do po ża ru. W do god nym miej -
scu utwo rzo no za tem punkt dys try bu cji wo dy,
skąd by ła do wo żo na do po ża rów. 

Za da niem stra ża ków PSP by ło ogra ni cze -
nie roz prze strze nia nia się fron tu po ża ru. Każ -
dy z nich zda wał so bie spra wę z za gro że nia
oraz staw ki w wal ce z ży wio łem, ale każ dy też
wie dział, któ rę dy ma się ewa ku ować w ra zie
za gro że nia – wszyst kie od dzia ło we dro gi zo -
sta ły spraw dzo ne i by ły prze jezd ne, w ra zie
ko niecz no ści umoż li wia ły od wrót. Nie cze ka -
jąc na do tar cie czo ła po ża ru, stra ża cy roz wi -
nę li li nie ga śni cze i przy stą pi li do dzia ła nia.
Część ra tow ni ków ope ro wa ła agre ga tem
wy so ko ci śnie nio wym z wy po sa że nia SLRR,
in ni uży wa li ło pat oraz tłu mic. 

Je den z do wód ców za mel do wał o prze ła -
ma niu przez po żar li nii obro ny – nie zwłocz -
nie prze gru po wa no tam ra tow ni ków. 
W chwi li, gdy każ dy z obec nych za czy nał za -
sta na wiać się nad wy co fa niem z dro gi od -
dzia ło wej, nad le cia ły Dro ma de ry, któ re
wy ko na ły ko lej no czte ry zrzu ty wo dy. Po ja -
wi ły się rów nież dwa śmi głow ce ga śni cze.
Uda ło się, pło mie nie nie roz prze strze nia ły się
już z kie run kiem wia tru – opa no wa no czo ło
po ża ru. Na miej sce zda rze nia za czę ły do cie -
rać ko lej ne za dys po no wa ne si ły i środ ki. 
Po wy czer pu ją cych dzia ła niach na fron cie

po ża ru pra cu ją ce tam za stę py zo sta ły wy co -
fa ne do punk tu przy ję cia sił i środ ków, a na
ich miej sce wpro wa dzo no no wych ra tow ni -
ków. 

Stra ża cy PSP i OSP z te re nu pię ciu po wia -
tów wo je wódz twa za chod nio po mor skie go
przy stą pi li do mo zol nej pra cy, po le ga ją cej
naj pierw na opa no wa niu skrzy deł i ty łu po -
ża ru, a póź niej na do ga sza niu za rze wi ognia.
Na te ren PĆT Miel no, gdzie pło nę ły tra wy 
i wrzo so wi ska, oraz tam, gdzie stra ża cy nie
mo gli do trzeć, do dzia łań ga śni czych skie ro -
wa no 20 woj sko wych po jaz dów gą sie ni co -
wych. Po wie lo go dzin nej cięż kiej wal ce 
z ży wio łem w eks tre mal nie trud nym te re nie
po żar zo stał cał ko wi cie uga szo ny. Do zo ro wa -
niem po go rze li ska za ję ło się kil ka za stę pów
WSP i pra cow ni cy le śni. 

W dzia ła niach ga śni czych trwa ją cych bli -
sko 11 godz. udział bra ło 48 za stę pów stra ży
po żar nej (191 stra ża ków), czte ry sa mo lo ty ga -
śni cze i dwa śmi głow ce oraz 52 in ne po jaz dy
(łącz nie 142 oso by). Spło nę ło 174 ha po szy -
cia w le sie, lecz uda ło się ura to wać kom pleks
le śny zlo ka li zo wa ny w po bli żu PĆT Miel no. 

Wy ra zy wdzięcz no ści
Do ce nia jąc trud i za an ga żo wa nie stra ża -

ków wcho dzą cych w skład kom po nen tu PSP,
ostat nie go dnia funk cjo no wa nia pod od dzia -
łu wła dze sa mo rzą do we i przed sta wi cie le La -
sów Pań stwo wych zor ga ni zo wa li spo tka nie,
w trak cie któ re go po dzię ko wa li ra tow ni kom
za ofiar ną pra cę w trak cie usu wa nia skut ków
ano ma lii po go do wych i po ża rów na te re nie
CSWL Draw sko. Sta ro sta draw ski Sta ni sław
Cy bu la po wie dział: – Zna leź li ście się w od po -
wied nim miej scu o od po wied nim cza sie, 
a wa sza po sta wa prze szła na sze ocze ki wa nia.
Słów uzna nia dla stra ża ków z Po zna nia, Byd -
gosz czy, Świ dwi na i Draw ska Po mor skie go
nie szczę dził rów nież bur mistrz Zło cień ca
Krzysz tof Za cha rzew ski. 

Ko men dant po wia to wy PSP w Draw sku
Po mor skim mł. bryg. Pa weł Dy mec ki zwró cił
uwa gę na fakt, że stra ża cy uczest ni czy li łącz -
nie w 24 zda rze niach, w tym w ga sze niu naj -
więk sze go w hi sto rii po wia tu draw skie go
po ża ru ob sza rów le śnych oraz usu wa niu naj -
więk szych ano ma lii po go do wych, ja kie od -
no to wa no na te re nie po wia tu draw skie go. 

st. kpt. An drzej Po do lak jest za st´p cà 
ko men dan ta po wia to we go PSP w Draw sku 

Po mor skim, peł nił funk cj´ do wód cy 
kom po nen tu PSP za bez pie cza jà ce go 

çwi cze nia woj sko we Dra gon -19
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er ty fi ka cja zgod nie ze stan dar da -
mi Mię dzy na ro do wej Gru py Do -
rad czej ds. Po szu ki wa nia i Ra tow -

nic twa (INSARAG) utwo rzo nej przy ONZ to
je den z naj waż niej szych pro ce sów mię dzy -
na ro do wych do ty czą cych grup po szu ki -
waw czo -ra tow ni czych. Roz po czę ła się już
w 2005 r., kie dy pierw sza gru pa z Wę gier
pod da ła się spraw dzia no wi do ko ny wa ne mu
przez mię dzy na ro do wych eks per tów. Sys -
tem ze wnętrz nej oce ny po zio mu przy go to -
wa nia da ne go kra ju do dzia łań mię dzy-
na ro do wych oka zał się strza łem w dzie siąt -
kę. W bar dzo pro sty i trans pa rent ny spo sób
od dzie lo no gru py pro fe sjo nal ne od grup
upra wia ją cych tzw. tu ry sty kę kry zy so wą,
z któ rą mie li śmy do czy nie nia za wsze po du -
żych ka ta stro fach, ta kich jak trzę sie nia zie -
mi. Gru py nie cer ty fi ko wa ne w cza sie mi sji
za gra nicz nych są dziś trak to wa ne ja ko gru -
py dru giej ka te go rii, a wszel ka po moc or ga -
ni za cyj na i lo gi stycz na tra fia naj pierw do
grup ma ją cych cer ty fi kat INSARAG. Z tym
do ku men tem wią żą się bo wiem pew ne zo -
bo wią za nia, wśród któ rych naj waż niej sza
jest umie jęt na ko or dy na cja dzia łań po zo sta -
łych grup (tych z cer ty fi ka tem i bez) w sek -
to rze wy zna czo nym przez sztab nad zoru -
ją cy ich pra cę. 

Do tej po ry cer ty fi ka cji INSARAG pod da -
no oko ło 50 grup po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych (stan na po czą tek 2019 r.). W ostat nich
la tach znacz nie przy by ło chęt nych do uzy -
ska nia cer ty fi ka tu INSARAG, ro śnie też la wi -
no wo licz ba grup, któ re zo bli go wa ne są do
przej ścia tzw. re cer ty fi ka cji, INSARAG Exter -
nal Rec las si fi ca tion – IER. Zgod nie z wy tycz -
ny mi INSARAG co 5 lat każ da gru pa cer-
ty fi ko wa na mu si przejść po now ny pro ces

oce ny. Moż li we jest nie znacz ne wy dłu że nie
te go okre su, je śli np. gru pa uczest ni czy ła
w dzia ła niach mię dzy na ro do wych. 

Pierw sza cer ty fi ka cja pol skiej cięż kiej gru -
py po szu ki waw czo -ra tow ni czej (HUSAR 
Po land) mia ła miej sce po nad 10 lat te mu,
w kwiet niu 2009 r., na te re nie Ośrod ka 
Szko le nia Po li go no we go Wojsk Lą do wych
Ża gań, a ostat nią re cer ty fi ka cję prze szli śmy
w 2014 r. Od te go cza su dwu krot nie uczest -
ni czy li śmy w dzia ła niach ra tow ni czych –
po trzę sie niu zie mi na Ha iti (2010) i w Ne pa -
lu (2015).

Za ło że nia 
Re cer ty fi ka cja po le ga na cy klicz nej oce -

nie po zio mu go to wo ści ope ra cyj nej gru py
po szu ki waw czo-ra tow ni czej: cięż kiej lub
śred niej przez mię dzy na ro do wy ze spół eks -
per tów. Ca ły pro ces skła da się z kil ku eta -
pów. W pierw szej ko lej no ści spraw dze niu
pod le ga ją bra ki i nie do cią gnię cia wska za ne
w cza sie cer ty fi ka cji i szcze gó ło wo opi sa ne
w ra por cie spo rzą dzo nym przez po przed ni
ze spół oce ny IER. Na stęp nie eks per ci ana li -
zu ją ak tyw ność gru py przez ca ły po przed ni
okres po sia da nia cer ty fi ka tu. Spraw dza ją,
czy bra ła udział w dzia ła niach ra tow ni czych
(o ile by ły ta kie moż li wo ści) i je śli tak, to czy
by ła de le go wa na zgod nie z po zio mem
(cięż ka/śred nia) oraz ja kie są opi nie se kre ta -
ria tu INSARAG i spo łecz no ści mię dzy na ro -
do wej o jej dzia ła niach. Ze spół oce ny ba da
tak że, czy gru pa bra ła czyn ny udział
w przed się wzię ciach INSARAG i de le go wa ła
peł nią cych funk cje tzw. Fo cal Po int (po li tycz -
ne go i ope ra cyj ne go) na spo tka nia gru py 
re gio nal nej i gru py ste ru ją cej (oba raz do 
ro ku), do wód ców GPR na warsz ta ty tych

grup (raz w ro ku), a tak że zgła sza ła swo ich
przed sta wi cie li do mię dzy na ro do we go ze -
spo łu IEC/IER in nych grup mię dzy na ro do -
wych. Ze spół oce ny spraw dza po nad to, czy
gru pa pro pa go wa ła idee INSARAG i ak tyw -
nie uczest ni czy ła w bu do wa niu świa do mo -
ści GPR wśród państw le żą cych w tej sa mej
gru pie re gio nal nej, np. po przez dzia łal ność
szko le nio wą i roz wo jo wą 

Ko lej nym kro kiem jest oce na port fo lio
gru py, czy li syn te tycz ne go opi su do świad -
czeń, struk tu ry, wy po sa że nia, za sad i pro ce -
dur or ga ni za cji, dys po no wa nia i utrzy ma nia
gru py, szko leń i ćwi czeń, or ga ni za cji trans -
por tu, za ple cza lo gi stycz ne go, me dycz ne go
i tech nicz ne go itp. Do ku ment ten po wi nien
być two rzo ny na pod sta wie port fo lio z po -
przed niej cer ty fi ka cji, z ja snym za zna cze -
niem zmian w sto sun ku do tek stu pier -
wot ne go. Na le ży go prze słać do se kre ta ria -
tu INSARAG co naj mniej sześć mie się cy
przed re cer ty fi ka cją. 

Ćwi cze nie re cer ty fi ku ją ce jest ko pią cer -
ty fi ka cji i obej mu je ca łe spek trum dzia ła nia
GPR. Oce nie pod da ne zo sta ją, zgod nie z tzw.
li stą kon tro l ną INSARAG, na stę pu ją ce ele -
men ty:
� sys tem or ga ni za cji ra tow nic twa w da -
nym kra ju – oce nia ny jest spo sób pro wa -
dze nia ba zy da nych o gru pie cer ty fi ko wa nej
(da ne ra tow ni ków prze wi dzia nych do dzia -
łań wraz z sys te mem szko leń i ćwi czeń po -
szcze gól nych ra tow ni ków, jak i ca łej gru py,
li sta sprzę tu oraz har mo no gram je go kon -
ser wa cji i spraw dza nia), spo sób obie gu in -
for ma cji o zda rze niu wy ma ga ją cym po mo cy
w in nym kra ju – od otrzy ma nia in for ma cji
przez mię dzy na ro do wy punkt kon tak to wy
w KCKRIOL aż po za dys po no wa nie gru py

RATOWNICTWO
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(pro ce du ry re gu lu ją ce wy sła nie gru py: de -
cy zja o wy sła niu, spo sób or ga ni za cji trans -
por tu, czas po trzeb ny na sfor mo wa nie gru-
py i fak tycz ny czas na wy jazd/wy lot gru py
z miej sca kon cen tra cji po za gra ni ce kra ju,
czas od za dys po no wa nia gru py do roz po -
czę cia dzia łań na miej scu zda rze nia, spo sób
fi nan so wa nia gru py itp.);
� do wo dze nie gru pą – spo sób or ga ni za -
cji do wo dze nia, ra por to wa nie, po dział gru -
py na ze spo ły ro bo cze, za pew nie nie bez -
pie czeń stwa pro wa dze nia dzia łań, za rzą dza -
nie in for ma cja mi, kon takt z me dia mi, współ -
pra ca z in ny mi gru pa mi i or ga ni za cja mi
na miej scu zda rze nia;
� dzia ła nia po szu ki waw cze z wy ko rzy -
sta niem me tod fi zycz nych, bio lo gicz nych
(psów ra tow ni czych) i sprzę tu tech nicz ne go
(ka me ry wzier ni ko we, geo fo ny); 
� dzia ła nia ra tow ni cze, uwzględ nia ją ce
m.in. cię cie róż nych ele men tów kon struk cyj -
nych, wy ko rzy sta nie tech nik li no wych, uno -
sze nie i pod no sze nie cięż kich ele men tów
przy uży ciu sprzę tu pod ręcz ne go (po dusz -
ki, wy cią gar ki, si łow ni ki) oraz cięż kie go
sprzę tu ra tow ni cze go (pod no śni ki, żu ra wie,
itp.).
� dzia ła nia me dycz ne, w tym: pierw sza
po moc przed le kar ska dla po szko do wa nych,
dzia ła nia na gru zo wi sku i w trud no do stęp -
nych miej scach, opie ka nad pa cjen tem
od je go wy do by cia z gru zów do mo men tu
prze ka za nia w rę ce in nych służb me dycz -
nych/szpi ta la po lo we go;
� lo gi sty ka gru py, w tym: prze kro cze nie
gra ni cy pań stwa, przy go to wa nie i oka za nie
wszyst kich nie zbęd nych do ku men tów osób
i sprzę tu, zbu do wa nie cen trum re cep cyj ne -
go dla in nych grup przy by wa ją cych na te ren
kra ju do tknię te go ka ta stro fą oraz opusz cza -
ją cych ten kraj po za koń cze niu dzia łań, spo -
sób do tar cia z gra ni cy (lot ni ska) do miej sca
za kwa te ro wa nia, wy bór miej sca na ba zę
ope ra cji oraz jej bu do wa i od po wied nie za -
rzą dza nie, za pew nie nie za ple cza lo gi stycz -
ne go na te re nie dzia łań ra tow ni czych.

Naj waż niej sze jed nak, by w ca łym pro ce -
sie gru pa udo wod ni ła, iż po pra wie ule gły te
ob sza ry dzia łań, któ re w cza sie po przed niej
cer ty fi ka cji otrzy ma ły oce nę kwa li fi ku ją cą,
ale wy ma ga ją cą po pra wy. Zgod nie z no -
men kla tu rą uży wa ną w ar ku szu oce ny ele -
men ty oce nio ne po zy tyw nie za zna cza się
ko lo rem zie lo nym, na to miast te, któ re speł -
nia ją mi ni mal ny stan dard, ale ko niecz na jest
ich zmia na lub mo dy fi ka cja, tak by dzia ła ły
le piej, ozna cza ko lo rem żół tym. Wszyst kie
błę dy kry tycz ne, brak pro ce dur, bra ki szko -
le nio we ozna czane są ko lo rem czer wo nym.
Wy stą pie nie choć by jed ne go ta kie go ele -
men tu dys kwa li fi ku je gru pę i jest rów no -
znacz ne z nie za licze niem cer ty fi ka cji. 

Prze bieg ćwi cze nia 
Ostat nie ćwi cze nie re cer ty fi ka cji INSA-

RAG od by ło się w dniach 12-14 czerw ca br.
na te re nie Ośrod ka Szko le nia Po li go no we go
Wojsk Lą do wych Ża gań w miej sco wo ści
Pstrą że. Do udzia łu w za pro szo no gru py
szkie le to we z Ukra iny i Czech, któ rych głów -
nym za da niem by ło wspar cie pol skiej gru py
w pra cach szta bo wych, m.in. w ra mach ko -
mór ki ko or dy na cji dzia łań grup mię dzy-
na ro do wych – USAR Co or di na tion Cell
i punk tu przy ję cia sił mię dzy na ro do wych –
Re cep tion De par tu re Cen ter.

W skład ze spo łu oce ny wcho dzi li ra tow -
ni cy z mię dzy na ro do wych grup cer ty fi ko wa -
nych, wska za ni przez Se kre ta riat INSARAG
ONZ, któ ry w trak cie ćwi czeń w Pol sce re pre -
zen to wał przed sta wi ciel Ame ry kań skiej
Agen dy Po mo cy Roz wo jo wej USAID. Sze fem
ze spo łu oce ny był przed sta wi ciel gru py 
ja poń skiej, je go za stęp cą czło nek jed nej
z grup ame ry kań skich a po zo sta ły mi eks per -
ta mi człon ko wie grup z Fran cji, Li twy, Nie -
miec, Szwaj ca rii, Wę gier oraz Zjed no czo nych
Emi ra tów Arab skich. 

Ze wzglę du na udo ku men to wa ne do -
świad cze nia w dys po no wa niu gru py do
dzia łań ra tow ni czych po trzę sie niu zie mi
w Ne pa lu w 2015 r. zre zy gno wa no z pre zen -

ta cji ca łe go pro ce su de cy zyj ne go oraz kil ku
in nych ele men tów, któ re ze spół oce ny uznał
za speł nia ją ce wy ma ga nia INSARAG jesz cze
przed roz po czę ciem ćwi cze nia (tzw. pre 
gre ening). Nie zmie nia to jed nak fak tu, że
wszyst kie ele men ty od mo men tu mo bi li za -
cji gru py po przez pro ce du ry gra nicz ne, dzia -
ła nia na miej scu, de mo bi li za cję i po wrót
do kra ju (tzw. exit stra te gy) mu sia ły zo stać
po de gra ne przez ze spół or ga ni za cji ćwi czeń.

Ćwi cze nia roz po czę to o pół no cy, z 11 na
12 czerw ca, trzę sie niem zie mi o ma gni tu -
dzie 7.4 w fik cyj nym kra ju – Ni by lan dii, obej -
mu ją cym ob szar kil ku po wia tów na gra ni cy
wo je wództw lu bu skie go i dol no ślą skie go.
Je go cen trum znaj do wa ło się w miej sco wo -
ści Pstrą że – lo ka li za cji rze czy wi stych stref 
ro bo czych. Przy go to wa nie bu dyn ków do
ćwi czeń wy ma ga ło du że go wy sił ku ze stro -
ny ze spo łu po zo ra cji, po nie waż spo ra ich
część zo sta ła zrów na na z zie mią, a po zo sta łe
są suk ce syw nie roz bie ra ne. Ja ko miej sce kon -
cen tra cji gru py wska za no JRG 2 w Zie lo nej
Gó rze. Proś ba o po moc ze stro ny władz 
Ni by lan dii wpły nę ła do SK KG PSP 12 czerw -
ca o 6.00. Wśród prio ry te tów wska za no ko -
niecz ność wspar cia w za kre sie grup po szu-
ki waw czo -ra tow ni czych i za so bów me dycz -
nych (w tym szpi ta li po lo wych). 

Pierw sze si ły na ba zie SGPR z wo je -
wództw dol no ślą skie go, łódz kie go, ma ło -
pol skie go, ma zo wiec kie go, po mor skie go
i ślą skie go po ja wi ły się na miej scu tuż
po 8.00. Wy tycz ne INSARAG wy ma ga ją, by
wszy scy człon ko wie gru py (skład pod sta wo -
wy) oraz per so nel re zer wo wy (po jed nej
oso bie na wy bra ne funk cje w gru pie) pod -
da li się ba da niom me dycz nym i psy cho lo -
gicz nym zgod nie z przy ję ty mi mi ni mal ny mi
pa ra me tra mi kwa li fi ku ją cy mi. Był to ostat ni
mo ment na spraw dze nie sta nu zdro wia
człon ków gru py pod wzglę dem me dycz -
nym, jak i in nych czyn ni ków mo gą cych
wpły nąć ne ga tyw nie na ich za cho wa nia
w cza sie mi sji. Jed no cze śnie przez tych kil ka
go dzin wska za ne oso by funk cyj ne mia ły
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za za da nie spraw dzić po praw ność przy go -
to wa nia do ku men tów i wy po sa że nia oso bi -
ste go, zwe ry fi ko wać i ewen tu al nie prze-
pa ko wać sprzęt, tak by był on przy sto so wa -
ny do trans por tu lot ni cze go, zgod nie z prze -
pi sa mi IATA (The In ter na tio nal Air Trans port
As so cia tion – Mię dzy na ro do we Zrze sze nie
Prze woź ni ków Po wietrz nych). 

Do wódz two gru py przy go to wa ło i prze -
pro wa dzi ło od pra wę z klu czo wym per so ne -
lem i jej po zo sta ły mi człon ka mi, prze ka zu jąc
pod sta wo we in for ma cje na te mat kra ju do -
ce lo we go (róż nic kul tu ro wych, bez pie czeń -
stwa, lo gi sty ki, sy tu acji na miej scu etc.).
Ofi ce ro wie łącz ni ko wi na bie żą co śle dzi li 
in for ma cje o sy tu acji na miej scu za po śred -
nic twem plat for my Vir tu al OSOCC. Ca łość
prze bie gła bar dzo spraw nie i po upły wie
oko ło 4 godz. gru pa by ła go to wa do dal szej
dro gi. 

W wa run kach rze czy wi stych w tym mo -
men cie na stę po wał by wy lot sa mo lo tem,
jed nak do ce lów re cer ty fi ka cji prze pro wa -
dzo no sy mu la cję te go ele men tu i w dal szą
dro gę gru pa uda ła się wcze śniej przy go to -
wa ny mi po jaz da mi. Oko ło 14.30 gru pa USAR
Po land wy ru szy ła w kie run ku miej sco wo ści
Trze bień, w któ rej zor ga ni zo wa no przej ście
gra nicz ne. Od 16.00 roz po czę to część prak -
tycz ną ćwi czeń. W wa run kach ćwi czeb nych,
pod gry wa nych przez do świad czo ną gru pę
funk cjo na riu szy PSP, do ko na no kon tro li gra -
nicz nej, cel nej, me dycz nej, któ rych ce lem
by ła we ry fi ka cja po praw no ści przy go to wa -
nej do ku men ta cji pod wzglę dem zgod no ści
z rze czy wi sto ścią oraz wy ryw ko wej kon tro li
za war to ści skrzyń ze sprzę tem. Waż ne, by
na tym eta pie li sty osób, sprzę tu, le ków,
psów oraz ich ko pie by ły ak tu al ne, bo wiem
ja kie kol wiek błę dy wy chwy co ne przez ze -
spół oce ny IER mo gły by spo wo do wać oce -
nę żół tą da ne go ele men tu. 

Ko lej nym kro kiem by ło uzgod nie nie
z przed sta wi cie lem miej sco wych władz, wy -
sła nym na gra ni cę, moż li wo ści przy go to wa -
nia punk tu przy ję cia sił mię dzy na ro do wych,
tzw. Re cep tion De par tu re Cen ter (RDC), oraz
usta le nia miej sca spo tka nia z oso ba mi od -
po wia da ją cy mi za ko or dy na cję dzia łań ra -
tow ni czych na te re nach znisz czo nych przez
trzę sie nie zie mi. Przyj mu je się, że ta ki punkt
znaj du je się w miej scu, przez któ re każ da ko -

lej na gru pa mię dzy na ro do wa bę dzie mu sia -
ła przejść i że bę dzie on w peł ni sa mo-
wy star czal ny przez co naj mniej 24 godz. 
Mo że to być lot ni sko (i tak jest naj czę ściej),
ale rów nież przej ście lą do we lub mor skie,
w przy pad ku blo ka dy lub bra ku te go pierw -
sze go. Zwy kle przed wy jaz dem wy zna cza się
do pra cy w ra mach RDC jed ne go z ofi ce rów
łącz ni ko wych, któ ry po zo sta je na miej scu
do mo men tu uzy ska nia wspar cia i prze ka za -
nia go ko lej nym gru pom cer ty fi ko wa nym.
Po dob ne za ło że nie przy ję to tak że w tym
przy pad ku i dla te go w dwie go dzi ny po
prze kro cze niu gra ni cy przez gru pę pol ską
za da nia w ra mach RDC przy dzie lo no ko lej -
nym gru pom: cze skiej i ukra iń skiej. 

Na tych miast po za koń cze niu for mal no -
ści gra nicz nych do wód ca gru py wraz z kil ko -
ma klu czo wy mi człon ka mi (m. in. le ka rzem,
ofi ce rem re ko ne san su, ofi ce rem bez pie -
czeń stwa, jed nym z do wód ców ze spo łu ra -
tow ni cze go) uda li się na spo tka nie z przed -
sta wi cie la mi miej sco wych władz – tzw. Lo cal
Emer gen cy Ma na ge ment Au tho ri ty (LEMA).
Jest to je den z istot nych ele men tów w kon -
tek ście pla no wa nia ca łej mi sji, dla te go więk -
szość za gad nień do omó wie nia po win -
na być wcze śniej przy go to wa na i do ty czyć
tyl ko new ral gicz nych ob sza rów. Na le ży
do nich wska za nie prio ry te to wych sek to rów
dzia łań, za sad prze pro wa dze nia roz po zna -
nia, obie gu in for ma cji mię dzy lo kal ny mi
wła dza mi a gru pa mi mię dzy na ro do wy mi,
kwe stii lo gi stycz nych, me dycz nych, w tym
po stę po wa nia z oso ba mi po szko do wa ny mi
i zwło ka mi oraz in nych, waż nych z punk tu
wi dze nia sku tecz no ści pro wa dzo nych dzia -
łań. Je den z nich sta no wi or ga ni za cja szta bu
ko or dy na cji dzia łań, tzw. USAR Co or di na tion
Cell (UCC). 

Jest to pod sta wo wy ka nał obie gu in for -
ma cji po mię dzy przed sta wi cie la mi służb 
lo kal nych od po wie dzial nych za dzia ła nia 
ra tow ni cze a do wód ca mi grup mię dzy na-
ro do wych. Struk tu rę szta bu two rzą przed-
sta wi cie le wszyst kich grup (z prze szko le -
niem w tym za kre sie), a ich głów ne za da nie
to ko or dy na cja pra cy mię dzy na ro do wych
part ne rów. Do nich na le ży pla no wa nie dzia -
łań z uwzględ nie niem licz by grup i moż li wo -
ści ope ra cyj nych, nad zór nad Vir tu al OSOCC,
zbie ra nie da nych for mu la rzy INSARAG i ich

pod su mo wa nie. Aby uła twić pra cę w ra -
mach szta bu, zde cy do wa no, że wszyst kie
do ku men ty mu szą być przy go to wy wa ne
i prze sy ła ne w wer sji elek tro nicz nej. Śred nio
raz dzien nie do wód cy wszyst kich grup spo -
ty ka ją się w szta bie, by pod su mo wać bie żą -
ce dzia ła nia, omó wić roz wój sy tu acji i zgło sić
ewen tu al ne po trze by. Za bu do wę szta bu
UCC w pierw szej fa zie ćwi czeń od po wia da -
ła gru pa USAR Po land i ele ment ten był rów -
nież oce nia ny przez eks per tów INSARAG,
na to miast suk ce syw nie do wspar cia an ga -
żo wa no człon ków grup cze skiej i ukra iń skiej. 

Po spo tka niu z przed sta wi cie la mi szta bu
lo kal ne go ze spół re ko ne san su, skła da ją cy
się zwy kle z dwóch czte ro -, pię cio oso bo -
wych pod ze spo łów, udał się na roz po zna nie
te re nu. Klu czo wym dla tej fa zy ele men tem
jest ko niecz ność szyb kie go prze pro wa dze -
nia roz po zna nia, w ce lu iden ty fi ka cji po ten -
cjal nych miejsc, w któ rych mo gą znaj do wać
się po szko do wa ni. To rów nież je den z oce -
nia nych ele men tów i je go wła ści we prze pro -
wa dze nie jest bar dzo waż ne dla dal szej fa zy
dzia łań. Na tym eta pie gru py do ko nu ją po -
dzia łu znisz czo ne go te re nu na sek to ry, w ra -
mach któ rych iden ty fi ku ją stre fy ro bo cze.
Naj wyż szy prio ry tet otrzy mu ją bu dyn ki, co
do któ rych ist nie je naj więk sze praw do po do -
bień stwo prze ży cia osób pod gru za mi. Prze -
są dza o tym m.in. eks per ty za in ży nie rów
bez pie czeń stwa bu dow li, a tak że szyb ka
oce na i wy wiad śro do wi sko wy wśród miej -
sco wej lud no ści. W to ku roz po zna nia wy ty -
po wa no pięć bu dyn ków, w któ rych przez
ko lej ne 24 godz. mia ły pra co wać ko lej ne
zmia ny ro bo cze. Wy tycz ne INSARAG wy raź -
nie de fi niu ją, że gru pa cięż ka po win na być
zdol na do pro wa dze nia dzia łań nie prze rwa -
nie w dwóch róż nych stre fach ro bo czych. 
Ze wzglę du na wa gę eg za mi nu i chęć ogra -
ni cze nia zmę cze nia ra tow ni ków zde cy do -
wa no o wpro wa dze niu sze ścio go dzin ne go
sys te mu zmia no we go. 

Każ do ra zo wo przed wy jaz dem na stre fy
od by wa ła się od pra wa z do wódz twem,
w cza sie któ rej przed sta wia no bie żą cą sy tu -
ację i prio ry te ty ra tow ni cze oraz przy po mi na -
no o za sa dach bez pie czeń stwa. Ze wzglę du
na trwa ją ce rów no le gle ćwi cze nia NATO ko -
niecz ne by ło prze strze ga nie do dat ko wych
za le ceń i wpro wa dze nie ry go ry stycz nych za -
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sad do ty czą cy trans por tu osób i sprzę tu do
stre fy. Po za koń cze niu dzia łań i po wro cie
do ba zy ope ra cji człon ko wie zmia ny koń czą -
cej prze cho dzi li krót kie ba da nie me dycz ne,
a na stęp nie uda wa li się do stre fy de kon ta mi -
na cji i do pie ro po wy ko na niu od po wied niej
se kwen cji czyn no ści mo gli udać się na od po -
czy nek. Ten ele ment po przed nim ra zem
otrzy mał ko lor żół ty, dla te go szcze gól ną uwa -
gę zwró co no na prze strze ga nie wła ści wej ko -
lej no ści dzia łań. Oprócz sto so wa nych przez
ze spół ra tow ni czy tech nik bu rzą cych, tną -
cych i in nych umoż li wia ją cych uzy ska nie do -
stę pu do oso by po szko do wa nej istot ne dla
oce ny by ło pro wa dze nie me dycz nych czyn -
no ści ra tow ni czych. Po zo sta łe ele men ty,
na któ re rów nież zwró co no uwa gę, to wła ści -
wy mo ni to ring wy da ne go sprzę tu oraz pra ca
ofi ce ra bez pie czeń stwa. Do nie go na le żał
nad zór nad wej ściem i wyj ściem ra tow ni ków
z bu dyn ku, kom plet no ścią sprzę tu in dy wi du -
al ne go oraz ewa ku acja ze stre fy i wy zna cze -
nie miej sca bez piecz ne go na wy pa dek sy-
tu acji za gra ża ją cych zdro wiu i ży ciu ra tow ni -
ków. 

Wszyst kie istot ne z punk tu wi dze nia ze -
spo łu oce ny ele men ty tech nicz ne uda ło się
zre ali zo wać w pra wie do bę od prze kro cze -
nia gra ni cy. Wcze snym wie czo rem dru gie-
go dnia ćwi czeń za pre zen to wa no ostat nie
ele men ty: ewa ku ację po szko do wa ne go
z uży ciem tech nik wy so ko ścio wych oraz
umie jęt ność współ pra cy z ope ra to rem dźwi -
gu w cza sie pod no sze nia ele men tów 
po wy żej 5 t. Po ich za koń cze niu człon ko wie
ze spo łu oce ny po twier dzi li kie row nic twu
ćwi czeń, że uda ło się już oce nić wszyst kie
wy ma ga ne przez INSARAG ob sza ry z li czą -
cej po nad 130 punk tów li sty kon tro l nej.
Zmia ny ro bo cze pra cu ją ce w stre fach po zo -
sta ły jesz cze przez 2 godz. w dzia ła niach, aby
do koń czyć pra cę na znisz czo nych obiek -
tach, i póź nym wie czo rem wró ci ły do ba zy
ope ra cji. Ćwi cze nia za koń czo no oko ło 22.00.

Wnio ski ze spo łu oce ny
Gru pa USAR Po land otrzy ma ła cer ty fi kat

INSARAG, będący świadectwem pro fe sjo na -
lizmu stra ża ków wcho dzą cych w jej skład.
Dla ca łej spo łecz no ści grup mię dzy na ro do -
wych cer ty fi kat ten jest na tu ral nym po twier -
dze niem re no my, któ rą cie szy my się

w świe cie. Dla tych, któ rzy do tąd nie pra co -
wa li z pol ską gru pą, sta no wi on gwa ran cję
ja ko ści wła ści we go przy go to wa nia do pro -
wa dze nia dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych po za gra ni ca mi kra ju. 

Więk szość ele men tów oce nio nych w cza -
sie po przed niej re cer ty fi ka cji ja ko „wy ma -
gają ce zmian” ule gło po pra wie. Spo śród
wszyst kich oce nia nych punk tów za le d wie
czte ry zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii
żół tej, zaś zde cy do wa na więk szość otrzy-
ma ła oce nę po zy tyw ną – zie lo ną. Pa trząc
na wstęp ne uwa gi, trze ba przy znać, że po -
pra wy wy ma ga ją wła ści wie drob ne ele men -
ty, któ re wy ni ka ją bar dziej z błę dów po -
peł nio nych w trak cie ćwi czeń niż z bra ku
roz wią zań sys te mo wych.

Pierw sza uwa ga do ty czy ła nie kom plet -
ne go mar ko wa nia bu dyn ków w ko lej nych
eta pach dzia łań okre śla nych mia nem ASR
(As ses sment, Se arch and Re scue). Oce nia ją cy
uzna li, że in for ma cja, na któ rą wska zy wa ło
ozna ko wa nie na ścia nie bu dyn ku bądź w je -
go po bli żu, nie by ła na bie żą co ak tu ali zo wa -
na i bra ko wa ło w niej kil ku ele men tów (np.
wska za nia, że w środ ku znaj du ją się po szko -
do wa ni) 

Dru ga uwa ga zwią za na by ła z nie wła ści -
wym pod wzglę dem tech ni ki wy ko na nia
sta bi li zo wa niem uko śnym ścia ny bu dyn ku.
Zda niem oce nia ją cych brak prę tów mo cu ją -
cych sys tem sta bi li za cji drew nia nej do ścia -
ny i pod ło ża de fac to ob ni żył ja kość pod po ry
i jej rze czy wi ste ce chy wzmac nia ją ce kon -
struk cję. 

Ko lej na uwa ga do ty czy ła nie wła ści wej
de kon ta mi na cji sprzę tu za rów no w stre fach
ro bo czych, jak i po po wro cie do ba zy ope ra -
cji. Mi mo że ist nie ją ogól ne wy tycz ne, w ja ki

spo sób na le ży ją prze pro wa dzać, to nie
wszy scy ra tow ni cy się do nich sto su ją al bo
z uwa gi na ćwi czeb ny cha rak ter ope ra cji
i brak re al ne go ska że nia sprzę tu nie za wsze
o tym pa mię ta ją. 

Czwar ty ele ment, któ ry zda niem ze spo łu
oce ny wy ma ga po pra wy, to mo ni to ring me -
dycz ny per so ne lu i osób po szko do wa nych,
w tym nie wy star cza ją ca iden ty fi ka cja ra tow -
ni ków me dycz nych w stre fach. Uwa ga ta
w na szej opi nii jest bar dzo dys ku syj na i ra -
czej nie spra wie dli wa, bo wiem ist nie ją od po -
wied nie pro ce du ry, a oso by od po wie dzial ne
za ich re ali za cję sta ra ły się bez względ nie te -
go pil no wać. Nie uda ło się jed nak prze ko nać
człon ków ze spo łu oce ny do zmia ny sta no -
wi ska. 

Nie za leż nie od wy żej wy mie nio nych
uwag ze spół oce ny przy go to wał kil ka re ko -
men da cji, któ re je go zda niem da ją gwa ran -
cję utrzy ma nia wy so kie go po zio mu pol skiej
gru py tak że w ko lej nych la tach. Zwró co no
przede wszyst kim uwa gę na ko niecz ność
po sia da nia przez gru pę nie za leż ne go
od woj ska miej sca, w któ rym mo gły by ćwi -
czyć po szcze gól ne SGPR i gru pa USAR 
Po land. Do ce nia jąc na sze do świad cze nie
i do brze wy szko lo ny per so nel, za pro po no -
wa no tak że, by człon ko wie gru py czę ściej
uczest ni czy li w przed się wzię ciach na fo rum
mię dzy na ro do wym i dzie li li się swo ją wie -
dzą i do świad cze niem z part ne ra mi z in nych
kra jów. Ostat nia re ko men da cja to zwięk sze -
nie licz by osób o kwa li fi ka cjach umoż li wia -
ją cych peł nie nie funk cji ofi ce rów bez pie-
czeń stwa, prze wod ni ków psów i le ka rzy.
Z pew no ścią do ce lo wo licz ba tych osób po -
win na wzro snąć. Nie ste ty, du żym ogra ni cze -
niem jest pol skie pra wo daw stwo, któ re
unie moż li wia mi ni stro wi spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji dys po no wa nie w gru pie
ra tow ni czej do dzia łań po za gra ni ce kra ju
osób nie bę dą cych funk cjo na riu sza mi PSP.
Dla te go bez zmian w tym za kre sie rów nież
za 5 lat re ko men da cja ta po zo sta nie ak tu al -
na. 

mł. bryg. Mi chał Lan gner peł ni słu˝ b´
w KCKRiOL, w cza sie re cer ty fi ka cji USAR
Po land peł nił funk cj´ za st´p cy kie row ni ka

çwi czeƒ

Pol ska cięż ka gru pa po szu ki waw czo -
-ra tow ni cza Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej li czy obec nie 76 ra tow ni ków.
W ze spo le do wo dze nia znaj du je się
do 10 osób. Ze spół ope ra cyj ny li czy
60 osób i skła da się z pod ze spo łu po szu -
ki waw czo -ra tow ni cze go (li czą ce go do -
dat ko wo 8 psów), pod ze spo łu ra tow-
ni cze go i wspar cia tech nicz ne go oraz
pod ze spo łu me dycz ne go. Ze spół lo gi -
stycz ny li czy 6 osób.
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arszcz So snow skie go (He rac leum so -
sno vskyi Man den) roz prze strze nił się
nad mier nie w spo sób nie kon tro lo -

wa ny i obec nie wy stę pu je na więk szo ści 
ob sza ru Pol ski. Sta no wi se zo no we (let nie)
za gro że nie, z któ rym mo gą się ze tknąć rów -
nież stra ża cy. 

Naj po waż niej szy pro blem zwią za ny z bar-
sz czem So snow skie go to po pa rze nia i ra ny,
któ re po wsta ją na skó rze pod czas kon tak tu
z ro śli ną. Utrzy mu ją się na cie le przez wie le
ty go dni, a śla dy po nich mo gą być wi docz -
ne na wet po kil ku mie sią cach.

Wy gląd ro śli ny i jej 
wy stę po wa nie 
Barszcz So snow skie go roz wi ja się w śro -

do wi sku wil got nym, głów nie w po bli żu cie -
ków wod nych, w ka na łach i przy droż nych
ro wach. Ze wzglę du na osią ga ne roz mia ry
(za leż nie od wa run ków śro do wi sko wych
i gle bo wych – od 3 do 5 m) moc no za -
chwasz cza te ren, a jest przy tym trud ny
do zwal cze nia – je go ko rzeń wra sta na wet
2 m w głąb zie mi.

Ło dy ga ob ra sta bar dzo du ży mi i roz ło ży -
sty mi li ść mi (śred ni cy ok. 1 m) – oby dwie
czę ści ro śli ny są od stro ny we wnętrz nej lek -
ko owło sio ne. Kwia to stan, zbu do wa ny z wie -
lu mniej szych ze spo łów kwia to wych, two rzy
spo rej wiel ko ści bal dach (przy po mi na ją cy
kształ tem roz ło żo ną pa ra sol kę). Bal dach
cen tral ny jest naj więk szy (ma śred ni cę 
ok. 50 cm) i w po rze kwit nie nia wi dać go
z da le ka dzię ki ty siąc om bia łych drob nych
kwia tów.

Ro śli ny po dob ne
W Pol sce wy stę pu je kil ka ga tun ków ro -

ślin dzi ko ro sną cych przy po mi na ją cych li ść -
mi lub kwia to sta nem barszcz So snow skie go.
Na le żą do nich:
� Ko per po spo li ty – za rów no li ście, ło dy gi,
jak i kwia to sta ny wy glą da ją bar dzo po dob -

nie, jed nak oba ga tun ki róż ni wiel kość. Ko -
per osią ga wy so kość za le d wie 1 m, a kwia -
to sta ny ma ją bar wę żół tą.
� Ar cy dzię giel – z ro dzi ny se le ro wa tych,
osią ga 2,5 m wy so ko ści. Li ście są ma łe, 
ja jo wa te go kształ tu, nie przy po mi na ją li ści
barsz czu So snow skie go, na to miast kwia to -
stan jest po dob ny – drob ne zie lo no bia łe
kwia ty ze bra ne w du że ku li ste bal da chy
kwit ną w czerw cu i lip cu.
� Prze go rzan po spo li ty – mio do daj na by li -
na z ro dzi ny astro wa tych osią ga wy so kość
1,5 – 2 m. O ile kwia to stan tej ro śli ny w ża -
den spo sób nie przy po mi na barsz czu So -
snow skie go (nie bie ska ku la), to li ście mo gą
być my lą co po dob ne, szcze gól nie we wcze -
snej fa zie wzro stu.

Szko dli we wła ści wo ści
Jak ob ja wia się groź ne dla zdro wia dzia -

ła nie barsz czu So snow skie go? W ja ki spo sób
do cho dzi do po pa rzeń? Ro śli na ta za wie ra
fu ra no ku ma ry ny (związ ki che micz ne po -
cho dze nia na tu ral ne go, po chod ne ku ma -
ry ny). Sub stan cje te słu żą jej ja ko ochro -
na przed ata kiem szko dli wych dla niej owa -
dów oraz przed pa to ge na mi. W przy pad ku
kon tak tu ze skó rą czło wie ka po draż nia ją ją,
do cho dzi do za pa le nia i opa rze nia che micz -
ne go. Je go ob ja wy (na si la ją ce się w cią gu
24 godz.) przy po mi na ją opa rze nie ter micz -
ne – po ja wia się sil ne za czer wie nie nie skó ry
oraz cha rak te ry stycz ne trud no go ją ce się pę -
che rze, wy peł nio ne pły nem su ro wi czym. 

Za pa le nie skó ry mo że trwać przez kil ka
dni. Po upły wie oko ło ty go dnia opa rzo -
na skó ra sta je się w ciem niej sza i du żo bar -
dziej wraż li wa na dzia ła nie pro mie ni ul tra -
fio le to wych. Fu ra no ku ma ry ny zmie nia ją
dzia ła nie ko mó rek skó ry tak, że pro du ku ją
one wię cej me la ni ny. Po wo du je to po wsta -
wa nie na skó rze ciem nych plam, któ re mo -
gą się utrzy my wać na wet przez kil ka lat.
Rzad kie przy pad ki to cał ko wi ta mar twi ca

na ra żo ne go miej sca, wy ma ga ją ca in ter wen -
cji chi rur gicz nej.

Po ja wia ją się rów nież ob ja wy ogól no -
ustro jo we: nud no ści, wy mio ty, po draż nie nie
dróg od de cho wych, ból gło wy, za pa le nie
spo jó wek. Czyn ni kiem po tę gu ją cym efekt
tok sycz ny barsz czu So snow skie go jest wiek.
Dzie ci i oso by star sze, po dob nie jak w przy -
pad ku opa rzeń ter micz nych, go rzej zno szą
kon se kwen cje ze tknię cia z ro śli ną, mo gą też
mieć sil niej sze ob ja wy ogól ne. 

Ist nie je rów nież ry zy ko, że da na oso ba
jest uczu lo na na związ ki che micz ne znaj -
du ją ce się w ro śli nie. W ta kim przy pad ku
oprócz re ak cji miej sco wej mo że dojść do
ogól nej re ak cji ana fi lak tycz nej (omó wio nej
sze rzej PP nr 6/2018), z dusz no ścią i utra tą
przy tom no ści włącz nie.

War to pa mię tać, że fu ra no ku ma ry ny dzia-
ła ją nie tyl ko w bez po śred nim kon tak cie ze
skó rą, szcze gól nie w upal ne i wil got ne dni
uno szą się w po wie trzu i osa dza ją na wil got -
nej po wierzch ni. Dzia ła ją na układ od de -
cho wy, oczy i skó rę osób znaj du ją cych się
w po bli żu ro śli ny. Wy star czy więc prze cho -
dzić obok sta no wi ska barsz czu So snow skie -
go, by do znać opa rzeń. 

W wy ni ku kon tak tu z ro śli ną mo że dojść
fo to der ma to zy (fo to uczu le nia, fo to aler -
gii) – cho ro by skó ry zwią za nej z nad wraż li -
wo ścią na świa tło sło necz ne. 

Gru py ry zy ka
Ist nie je kil ka grup za wo do wych szcze gól -

nie na ra żo nych na kon takt z barsz czem So -
snow skie go, wśród nich stra ża cy. Zda rza się,
że są wzy wa ni (głów nie dru ho wie OSP)
do usu wa nia nie bez piecz nych ro ślin z oko -
lic za bu do wań lub dróg. Nie jed no krot nie też
dro ga do miej sca zda rze nia pro wa dzi przez
te re ny, na któ rych ro śnie barszcz So snow -
skie go. Po nad to mo że dojść do wy pad ku,
wsku tek któ re go au to wy pa da z dro gi i za -
trzy mu je się w przy droż nym ro wie po ro śnię -
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tym ko lo nią groź nej ro śli ny. Stra ża cy, chcąc
do trzeć do po szko do wa nych, na tra fia ją
wów czas na ko lej ne go prze ciw ni ka, sta no -
wią ce go za gro że nie rów nież dla nich.

In ne gru py na ra żo ne na kon takt z barsz -
czem So snow skie go lub szcze gól nie wraż li -
we na dzia ła nie fu ra no ku ma ryn to:
� dzie ci ba wią ce się w oko li cach nie użyt -
ków – ze wzglę du na du że roz mia ry li ści
i kwia to sta nów ro śli ny te mo gą wy da wać się
im atrak cyj ne i przy dat ne pod czas za ba wy;
� rol ni cy – w oko li cy sta no wisk ro śli ny znaj -
du ją się cza sem po la upraw ne, w upal ne
i wil got ne dni sub stan cje lot ne mo gą po wo -
do wać po draż nie nia skó ry i błoń ślu zo wych,
na wet je śli da na oso ba nie do ty ka ro śli ny;
� pra cow ni cy le śni;
� dro go wcy – wy ko nu ją pra ce przy oczysz -
cza niu, ko sze niu przy droż nych ro wów;
� wszyst kie oso by ma ją ce uczu le nie na
związ ki che micz ne za war te w ro śli nie 
– naj czę ściej do chwi li pierw sze go kon tak tu
są one nie świa do me swo jej aler gii.

Pro ce du ry kpp
Po ze tknię ciu z barsz czem So snow skie go

i za uwa że niu pierw szych nie po ko ją cych ob -
ja wów na le ży do kład nie prze myć wo dą
z my dłem część cia ła, któ ra do świad czy ła
kon tak tu z ro śli ną (in ten syw ne my cie po -
zwo li spłu kać, zneu tra li zo wać i schło dzić
opa rzo ne miej sce). W przy pad ku opa rze nia
więk szych po wierzch ni i miejsc szcze gól nie
wraż li wych (twarz, bło ny ślu zo we) na le ży
udać się do le ka rza POZ lub na naj bliż szy
SOR. W ra zie gdy by do szło do re ak cji ana fi -
lak tycz nej, na le ży we zwać ZRM (tel.: 999
oraz 112).

W związ ku z tym, że sub stan cje za war te
w ro śli nie uak tyw nia ją się pod wpły wem

świa tła (łą czą fu ra no ku ma ry ny z ludz ką
tkan ką), po kon tak cie z ni mi na le ży uni kać
słoń ca przy naj mniej przez dwie do by.

Stra ża cy, któ rzy pod czas dzia łań ra tow ni -
czych spo tka ją się z opi sa ny mi wy żej ob ja -
wa mi u po szko do wa nych, po win ni wdro żyć
pro ce du rę KPP 15 Opa rze nia che micz ne.
Sto su jąc ją, na le ży w pierw szej ko lej no ści
do kład nie spłu kać wo dą frag ment cia ła, któ -
ry ze tknął się z ro śli ną, by roz cień czyć i wy -
eli mi no wać draż nią cą sub stan cję. Po nad to
dzia ła nie wo dy przy nie sie oso bie po szko do -
wa nej ulgę. Na stęp nie na le ży na ło żyć opa -
tru nek hy dro że lo wy – wcho dzi on w skład
wy po sa że nia za stę pów KSRG. 

Po nad to ko niecz ne bę dzie zdję cie odzie -
ży – szko dli we me dium mo gło ska zić ubra -
nie. Na le ży rów nież usu nąć bi żu te rię,
po nie waż w ra zie wy stą pie nia obrzę ku tka -
nek mięk kich ob rącz ki, pier ścion ki, łań cusz -
ki mo gą spo wo do wać nie do krwie nie
pal ców bądź ca łej dło ni. 

Pa mię taj my, że w przy pad ku wszyst kich
ro dza jów opa rzeń czyn ni kiem kry tycz nym
jest czas eks po zy cji (szyb sze spłu ka nie lub
neu tra li za cja sub stan cji draż nią cej ozna cza
mniej sze kon se kwen cje dla zdro wia).

Jak się chro nić
Je śli na po tka my barszcz So snow skie go,

nie na le ży się do nie go zbli żać. Prze cho dząc
w nie wiel kiej od le gło ści, trze ba za cho wać
ostroż ność. Nie moż na do ty kać ro śli ny go ły -
mi rę ka mi. Pod czas zwal cza nia me cha nicz -
ne go ro śli ny na le ży uży wać ubra nia ochro-
n ne go, a tak że środ ków ochro ny twa rzy. 

Pla nu jąc spa cer w ple ne rze lub pra ce
na nie użyt kach, war to za po znać się z in for -
ma cja mi na te mat wy glą du barsz czu So -
snow skie go i w mia rę moż li wo ści uni kać
je go sie dlisk. W każ dym przy pad ku, je śli
nie je ste śmy pew ni, ja ką ro śli nę na po tka li -
śmy, po trak tuj my ją ja ko nie bez piecz ną,
za cho waj my bez piecz ny od stęp i ostroż -
ność. 

Stra ża cy bio rą cy udział w ak cjach ra tow -
ni czo -ga śni czych na in ten syw nie za ro śnię -
tych nie użyt kach, w po bli żu przy droż nych
ro wów i cie ków wod nych po win ni, je śli to
moż li we, omi jać sie dli ska barsz czu So snow -
skie go i do brze za bez pie czyć się przed je go
ne ga tyw nym od dzia ły wa niem, aby unik nąć
póź niej szych nie przy jem nych i groź nych po -
wi kłań. 

Litaratura dostępna u autora

fot. Krzysz tof Ziar nek (Ken ra iz) – pra ca wła sna, CC BY-
SA 4.0, https://com mons. wi ki me dia. org/w/in dex.
php? cu rid=11153985; https://com mons. wi ki me dia.
org/w/in dex. php? cu rid=76844839
fot. Ivo Kru usamägi – pra ca wła sna, CC BY-SA 3.0,
https://com mons. wi ki me dia. org/w/in dex. php? cu -
rid=4515469
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rszcz So snow skie go

Uszko dze nie skó ry po kon tak cie z barsz czem So snow -
skie go
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ra wo wy ma ga, by jed nost ki osad ni cze, bu dyn ki uży tecz no ści
pu blicz nej oraz obiek ty bu dow la ne mia ły za pew nio ną wo dę
do ga sze nia po ża rów. Mó wią o tym za pi sy art. 13 ust. 3 usta -

wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej [1], a tak że roz po rzą dze nie w spra -
wie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę oraz dróg po ża ro-
wych [5]. Upraw nie nie jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej do ko -
rzy sta nia z hy dran tów wy ni ka z ko lei z dwóch prze pi sów:
� art. 25 ust. 1 usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej [1] – kie ru ją cy
dzia ła niem ra tow ni czym mo że prze jąć w użyt ko wa nie na czas nie -
zbęd ny dla dzia ła nia ra tow ni cze go uję cia wo dy, in ne środ ki ga śni cze,
a tak że przed mio ty i urzą dze nia przy dat ne do wy ko na nia nie zbęd -
nych czyn no ści;
� art. 21 ust. 1 usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej [2] – w któ rym
stwier dza się wprost, że stra ża cy bio rą cy udział w ak cji ra tow ni czo -
-ga śni czej w za kre sie nie zbęd nym do jej pro wa dze nia ma ją pra wo ko -
rzy sta nia z pań stwo wych i ko mu nal nych zbior ni ków wod nych oraz
ko mu nal nych i pry wat nych ujęć wod nych. 

Pod kre ślić na le ży, że w obu przy to czo nych wy żej prze pi sach
upraw nie nie do ko rzy sta nia z ujęć wod nych (hy dran tów prze ciw po -
ża ro wych) ogra ni czo ne jest wy łącz nie do cza su nie zbęd ne go do prze -
pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czej czy dzia ła nia ra tow ni cze go.
Za tem prze pi sy sta now czo wy klu cza ją ta ką moż li wość w cza sie ćwi -
czeń czy ma new rów. To roz gra ni cze nie po wo do wa ne jest za sa dą fi -
nan so wa nia w ochro nie prze ciw po ża ro wej. Na mo cy art. 7 ust. 1
usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym [3] gmi na od po wia da za spra wy po -

rząd ku pu blicz ne go i bez pie czeń stwa oby wa te li oraz ochro ny prze -
ciw po ża ro wej i prze ciw po wo dzio wej. Za pis ten ści śle ko re spon du je
z art. 22 pkt 2 usta wy o zbio ro wym za opa trze niu w wo dę i zbio ro wym
od pro wa dza niu ście ków [4], we dług któ re go przed się bior stwo wo -
do cią go wo -ka na li za cyj ne ob cią ża gmi nę opła tą za wo dę zu ży tą na ce -
le prze ciw po ża ro we na pod sta wie cen i sta wek usta lo nych w ta ry fie. 

Po wyż sze prze pi sy jed no znacz nie wska zu ją, że obo wią zek po no -
sze nia kosz tów zu ży cia wo dy w trak cie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
spo czy wa na gmi nie. W in nych sy tu acjach, np. pod czas ćwi czeń, opła -
ta ob cią ża bu dżet jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ ra tę wo -
dę po bra ła. 

Nie jed no li te pro ce du ry gmin
Na pierw szy rzut oka wszyst ko wy da je się pro ste, jak się jed nak

oka zu je, spo sób roz li cza nia zu ży cia wo dy po wo du je wie le pro ble -
mów. Pro ce du ry do ty czą ce roz li czeń mię dzy jed nost ką sa mo rzą do -
wą a przed się bior stwem wo do cią go wym za war te są w re gu la mi nie
do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków opra co wa nym na pod -
sta wie art. 19 usta wy o zbio ro wym za opa trze niu w wo dę i zbio ro wym
od pro wa dza niu ście ków [4]. Każ da gmi na wpro wa dza w ży cie wła sny
re gu la min na mo cy uchwa ły. Co istot ne, jest on ak tem pra wa miej sco -
we go, czy li obo wią zu je na ob sza rze gmi ny, któ ra go wy da ła. Moż -
na za tem przy pusz czać, że w każ dej z nich pro ce du ra roz li cza nia wo dy
zu ży tej do ce lów ochro ny prze ciw po ża ro wej mo że być in na. 

Za pi sy za war te w re gu la mi nie do star cza nia wo dy i od pro wa dza -
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nia ście ków są usta la ne na za sa dzie po ro zu mie nia trzech pod mio -
tów – gmi ny, przed się bior stwa wod no -ka na li za cyj ne go i or ga nu re -
gu la cyj ne go, któ rym przy obec nym sta nie praw nym jest re gio nal ny
za rząd Pań stwo we go Go spo dar stwa Wod ne go Wo dy Pol skie. Z na -
sze go (stra żac kie go) punk tu wi dze nia waż ne jest to, że pra wo usta -
no wio ne re gu la mi nem nie za wsze, ale czę sto na kła da obo wiąz ki
na jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej po bie ra ją ce wo dę w cza sie
dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. 

Aby zo bra zo wać róż ni ce w za pi sach re gu la mi nów do ty czą cych po -
bo ru wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych, war to przy to czyć kil ka
przy kła dów.
� Re gu la min do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków obo wią -
zu ją cy na te re nie m.st. War sza wy (usta no wio ny uchwa łą nr XXXVII/
1130/2008 Ra dy Mia sta Sto łecz ne go War sza wy z dnia 10 lip ca 2008 r.)
sta no wi, że roz li cze nie za wo dę po bra ną do ce lów prze ciw po ża ro -
wych do ko ny wa ne jest zgod nie z od ręb ną umo wą mię dzy do staw cą
usług (przed się bior stwem wo do cią go wym) a gmi ną. W tym po rząd -
ku praw nym na jed nost ki stra ży po żar nych nie na kła da się obo wiąz -
ku uczest nic twa w roz li cze niach za wo dę. 
� Re gu la min do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków obo wią -
zu ją cy w Sie ra dzu (usta no wio ny uchwa łą nr XL/359/2006 Ra dy 
Miej skiej w Sie ra dzu z dnia 16 lu te go 2006 r.) za wie ra za pis, że „za pew -
nie nie do sta wy wo dy na ce le prze ciw po ża ro we na stę pu je na pod -
stawie umo wy za war tej po mię dzy gmi ną, przed się bior stwem
(wod no -ka na li za cyj nym) i jed nost ką stra ży po żar nej”. Na le ży za tem
za py tać, czy każ da jed nost ka, któ ra bę dzie pro wa dzi ła dzia ła nia ga -
śni cze na te re nie Sie ra dza i po bie ra ła wo dę z hy dran tów sie ci wo do -
cią go wej, po win na pod pi sać trój stron ną umo wę? Po ten cjal nie w tym
mie ście mo gą pro wa dzić dzia ła nia jed nost ki ochot ni czych stra ży po -
żar nych i jed nost ki PSP z po wia tu oraz wo je wódz twa czy na wet kra -
ju. Dal sze po sta no wie nia re gu la mi nu mó wią o obo wiąz ku skła da nia
przez jed nost ki stra ży po żar nych pi sem nej in for ma cji o ilo ści po bra -
nej wo dy wraz z okre śle niem punk tu po bo ru. Do ku men ty te ma ją być
do star cza ne w usta lo nych okre sach. Znów po ja wia się py ta nie, czy
każ da jed nost ka stra ży po żar nej, któ ra do ko nu je po bo ru wo dy, ma
obo wią zek spra woz da wa nia? 
� Re gu la min do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków obo wią -
zu ją cy w gmi nie Sie radz (usta no wio ny uchwa łą nr XXX/153/05 Ra dy
Gmi ny w Sie ra dzu z dnia 28 li sto pa da 2005 r.), choć do ty czy te go sa -
me go przed się bior stwa, któ re do star cza wo dę na te ren mia sta Sie ra -
dza, za wie ra od mien ne za pi sy do ty czą ce roz li cza nia zu ży tej wo dy.
W tym przy pad ku obo wią zek spra woz daw czy ogra ni czo ny jest wy -
łącz nie do jed no stek OSP.
� Re gu la min do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków obo wią -
zu ją cy na te re nie gmi ny Zło cie niec (uchwa ła nr LIII/458/2018 Ra dy
Miej skiej w Zło cień cu z dnia 25 paź dzier ni ka 2018 r.) do dat ko wo, po -
za in for mo wa niem o ilo ści zu ży tej wo dy, usta na wia dla jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej obo wią zek po wia da mia nia przed się bior -
stwa wo do cią go wo -ka na li za cyj ne go o miej scu po ża ru nie zwłocz nie
po otrzy ma niu zgło sze nia, nie póź niej jed nak niż dzień po zda rze niu.

Ana li za ko lej nych praw nych re gu la cji w ra mach pra wa miej sco we -
go do ty czą cych ko rzy sta nia z wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych, za -
war tych w re gu la mi nach, za pew ne przy nio sła by od kry cie in nych
obo wiąz ków na kła da nych na jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Moż na się spo dzie wać, że każ da gmi na ma uchwa lo ną, so bie wła ści -
wą, pro ce du rę do ty czą cą tej kwe stii. Wo bec te go prze cięt na ko men -
da po wia to wa PSP lub jed nost ka OSP po win na mieć pod pi sa ne

umo wy z 7-10 gmi na mi. Jak wśród ty lu ure gu lo wań praw nych ma ją
spraw nie i bez ko li zyj nie funk cjo no wać stra że po żar ne? 

W więk szo ści przy pad ków obo wią zu ją ce na te re nach gmin re gu -
la mi ny do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków wy ma ga ją
od jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej po da nia ilo ści wo dy po bra -
nej z hy dran tów w cza sie dzia łań ga śni czych. Okre śla nie tej war to ści
jest, po pierw sze, obo wiąz kiem do dat ko wym, a po dru gie, z na tu ry
rze czy sza cun ko wym – nie pre cy zyj nym. Hy dran ty nie ma ją licz ni ków
po mia ro wych. Ilość po bra nej wo dy moż na zli czać na pod sta wie licz -
by za tan ko wa nych zbior ni ków sa mo cho dów ga śni czych. Co jed nak
w przy pad ku, gdy zbior nik sa mo cho du, z któ re go po da wa ne są prą -
dy wo dy, za si la ny jest bez po śred nio z hy dran tu? Po zo sta je nam je dy -
nie sza co wa nie na pod sta wie cza su po bo ru. Spra wa kom pli ku je się
rów nież w sy tu acji, gdy w dzia ła niach ga śni czych bie rze udział sa mo -
chód z peł nym zbior ni kiem za tan ko wa nym wo dą z hy dran tu znaj du -
ją ce go się na te re nie in nej gmi ny. 

Przy po mnieć na le ży, że obo wią zek okre śla nia ilo ści wo dy zu ży tej
w cza sie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych spo czy wa na kie ru ją cym dzia -
ła nia mi ra tow ni czy mi. Za pi su je on ją w in for ma cji ze zda rze nia. War -
to pod kre ślić, że for mu larz, okre ślo ny roz po rzą dze niem mi ni stra
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie szcze gó ło wej or ga ni -
za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go [6], wy ma ga po da -
nia wy łącz ne cał ko wi tej ilo ści zu ży tej wo dy. Nie do ko nu je się roz bi cia
ilo ścio we go ze wzglę du na wy ko rzy sty wa ne źró dła po bo ru. Spra wo-
z daw czość, któ ra na rzu ca na jest za pi sa mi re gu la mi nów uchwa la nych
przez gmi ny, wy ma ga ją ca po da wa nia ilo ści wo dy wraz ze wska za niem
punk tów po bo ru, sta no wi do dat ko wy obo wią zek, nie wy wo dzą cy się
wprost z prze pi sów prze ciw po ża ro wych (usta wy o ochro nie prze ciw -
po ża ro wej i usta wy o PSP). 

Tryb le gi sla cji re gu la mi nów do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia
ście ków, z ca łym pro ce sem two rze nia pro jek tu, je go uzgad nia nia i opi -
nio wa nia przez od po wied nie or ga ny, mo że w spra wach do ty czą cych
ochro ny prze ciw po ża ro wej owo co wać po wsta niem pra wa przy ja zne -
go, opar te go na pro stych za sa dach. Do brym przy kła dem jest re gu la -
min usta no wio ny na te re nie War sza wy i oko lic. Nie ste ty two rzo ne są
rów nież nie pre cy zyj ne prze pi sy, z błę da mi w de fi nio wa niu pod mio -
tów ochro ny prze ciw po ża ro wej, skut ku ją ce nad mier ną biu ro kra cją
i prze re gu lo wa niem.

Pro po no wa ne roz wią za nia
Jak cen na jest wo da, ni ko go nie po trze ba prze ko ny wać, wie my to

z wła sne go do świad cze nia. Świa do mi je ste śmy, że w Pol sce nie ma jej
w nad mia rze, a ba da nia na uko we okre śla ją ce jej za so by w przy szło -
ści nie są opty mi stycz ne. Ko niecz ne jest ra cjo nal ne go spo da ro wa nie
tym bez cen nym do brem. 

Dla sa mo rzą dów i przed się biorstw wod no -ka na li za cyj nych wie dza
na te mat zu ży cia wo dy jest istot na. Naj więk sze pro ble my z okre śla -
niem zu ży cia ro dzi po za licz ni ko wy po bór wo dy (tj. ko rzy sta nie z hy -
dran tów, stra ty wy ni ka ją ce z nie szczel no ści i awa rii, nie le gal ne
po bo ry). Róż ni ca mię dzy ilo ścią wo dy wtło czo nej do sie ci wod nej
a sprze da nej na po zio mie od 20% do 50% wy ma ga in ter wen cji ser -
wi su. Stra ty prze kra cza ją ce 50% są sy gna łem bar dzo złe go sta nu sie -
ci [7]. Nie zbęd na za tem jest współ pra ca jed no stek sa mo rzą do wych
z jed nost ka mi ochro ny prze ciw po ża ro wej w ce lu prze ka zy wa nia da -
nych o zu ży ciu wo dy na ce le prze ciw po ża ro we. Aby wy mia na in for -
ma cji prze bie ga ła spraw nie, po win na speł niać na stę pu ją ce za ło że nia: 
� Ko men dy miej skie i po wia to we PSP po win ny zli czać zu ży cie 

fo
t. 

ar
ch

. P
P



wo dy wy ko rzy sta nej pod czas po ża rów. Wy da je się, że ko niecz na by -
ła by – w grun cie rze czy nie wiel ka – po praw ka w for mu la rzu in for ma -
cji ze zda rze nia. W pkt 19 „Uży te środ ki, za opa trze nie wod ne”
wy star czy ło by wpro wa dzić po dział wiel ko ści po bo ru w za leż no ści
od je go źró dła. Obec nie po da je się wy łącz nie łącz ne zu ży cie wo dy
i okre śla (na za sa dzie za zna cze nia, bez da nych ilo ścio wych) ro dza je
źró deł. Na stęp nie w sys te mie in for ma tycz nym SWD-ST na le ża ło by do -
dać opcję ła twe go ge ne ro wa nia ra por tu o zu ży ciu wo dy we wska za -
nych okre sach (np. w cią gu mie sią ca czy ty go dnia).
� Tyl ko ko men dy miej skie i po wia to we PSP po win ny sta no wić źró -
dło in for ma cji o ilo ści wo dy wy ko rzy sta nej do ce lów ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Nie po win no się tym obo wiąz kiem obar czać jed no stek
OSP i wszyst kich jed no stek PSP. Na miej sce dzia łań ga śni czych na te -
re nie gmi ny wzy wa ne są jed nost ki z in nych gmin, a na wet po wia tów
czy wo je wództw. Du że kom pli ka cje po wo du je wy móg, by każ da
z nich osob nym pi smem ra por to wa ła wła dzom gmi ny, na któ rej te re -
nie pro wa dzo ne by ły dzia ła nia ga śni cze, o ilo ści wo dy po bra nej z hy -
dran tu, zwłasz cza że da ne te znaj do wa ły by się w za so bach miej sco wej
ko men dy po wia to wej lub miej skiej PSP. 
� Po win na obo wią zy wać za sa da, że pod czas dzia łań ga śni czych do -
ko nu je się po bo ru wo dy z hy dran tów wła ści wej te ry to rial nie jed nost -
ki sa mo rzą do wej. Do ty czyć to po win no rów nież uzu peł nia nia
zbior ni ków po za koń cze niu dzia łań ga śni czych. Oczy wi ście po win ny
ist nieć wy jąt ki od tej re gu ły, uza sad nio ne wzglę da mi tak tycz ny mi 
de cy du ją cy mi o sku tecz no ści dzia łań ga śni czych. 
� Za pi sy do ty czą ce uży cia wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych w re -
gu la mi nach do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków po win ny
być jed no li te w ca łym kra ju. 
� Do pusz czal ne mo gły by być wy łącz nie róż ni ce w for mie prze sy ła -
nia da nych o ilo ści wo dy po bra nej z hy dran tów lub okre su jej po bo -
ru. War to, by wy mo gi wzglę dem tych in for ma cji nie by ły okre śla ne
w re gu la mi nach do star cza nia wo dy i od pro wa dza nia ście ków, a tym
sa mym nie sta no wi ły czę ści pra wa miej sco we go. Gmi ny po win ny być
zo bo wią za ne do pod pi sy wa nia umów z wła ści wą ko men dą miej ską
lub po wia to wą PSP i w tych do ku men tach wa run ki do star cza nia da -
nych o wy ko rzy sta niu wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych zo sta ły by
uszcze gó ło wio ne.
� By za pew nić uni fi ka cję za pi sów do ty czą cych oma wia ne go za gad -
nie nia, war to by ło by roz wa żyć włą cze nie ko mend PSP w pro ces two -
rze nia pro jek tów re gu la mi nów gmin, a tak że zmian już ist nie ją cych
na za sa dzie me ry to rycz ne go opi nio wa nia.
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Dzię ku ję Wojt ko wi i Ani za in spi ra cję

bryg. Ra do sław Ja dwisz czak jest do wód cà JRG PSP w Sie ra dzu 

rzy jazd do po ża ru z pu stym zbior ni kiem ma w so bie coś z kosz -
ma ru, zwłasz cza że ga pie na tych miast to za uwa ża ją. Wpom po -
wa nie w po żar dwóch – trzech ton wo dy przy uży ciu dwóch

prą dow nic nie jest żad nym pro ble mem cza so wym. W cza sie ak cji zaj -
mu je pięć – sześć mi nut, czy li ty le co nic. 

Nic nie po ma ga za glą da nie w pysz czek prą dow ni cy, krę ce nie za -
wo rem i zna ki do kie row cy „zwiększ ci śnie nie”. Że by nie wyjść na nie -
ro bów w oczach pu blicz no ści (moż na usły szeć, że ko go ro bo ta w rę ce
pa rzy, ten idzie do stra ży), trze ba ro zej rzeć się po oko li cy, by uzu peł -
nić nie zbęd ny skład nik wi do wi ska. Ogień i dym mo gą być, w koń cu
jest po żar i każ dy to ro zu mie. Moż li we jest na wet cał ko wi te spa le nie
obiek tu. Ale bez wi docz nych prą dów wo dy jest ono po pro stu nie -
waż ne i po wszech nie po strze ga ne ja ko nie pro fe sjo nal ne, bo to jak
po lo wa nie bez hu ku wy strza łów. 
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Każdy, kto parał się gaszeniem
pożarów, choć raz w życiu został
zaskoczony przez prosty fakt – woda
przestawała lecieć z prądownicy.
A przecież wszystko dopiero się
zaczęło! Co robić?!...
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Skąd ją wziąć? 
Od po wiedź po zor nie jest pro sta: z hy dran tów, prze ciw po ża ro wych

zbior ni ków wod nych, ze sta wów, je zior, rzek, a na wet przy do mo wych
oczek – o tym wie każ dy. Ale nie każ dy wie, że w po bli żu wo dy mu si
być od po wied nie miej sce, w któ re sa mo chód mo że pod je chać. By to
za pew nić, kil ku lu dzi w da nej miej sco wo ści tru dzi ło się, na ra ża ło, a na -
wet han dry czy ło przed są da mi. Dzia ło się w prze szło ści moż li wej
do ogar nię cia pa mię cią urzę do wą (i dzie je, oj dzie je w te raź niej szo -
ści). Lecz to nie wszyst ko. 

Po ko le nia wcze śniej in ni lu dzie wy my śli li prze pi sy i wdro ży li je
do sto so wa nia, że by by ły nie tyl ko hy dran ty i zbior ni ki, ale tak że do -
jaz dy do nich i punk ty czer pa nia wo dy przy nich. I naj waż niej sze: że -
by by ła tam wo da. Wszyst ko to słu ży prze cież nie tech ni ce sa mej
w so bie, tyl ko za pew nie niu wo dy do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru. 

Wszyst kie po da ne ni żej wia do mo ści po cho dzą z jed ne go prze pi -
su ran gi roz po rzą dze nia [1], któ re go pier wo ci ny uka za ły się tuż
przed wy bu chem II woj ny świa to wej. Za tem prze pis jest do sko na lo -
ny i do pa so wy wa ny do bie żą cej sy tu acji już 80 lat. W lip cu te go ro ku
moż na uro czy ście ob cho dzić je go ju bi le usz. 

Ile wo dy i do cze go?
Przy ak cjach chcia ło by się jej jak naj wię cej. Wy star czy po czy tać

mel dun ki. Ja koś wy glą da na re gu łę, że je śli po żar prze kra cza po -
wierzch nię kil ku na stu me trów kwa dra to wych, a nie uga szo no go
przed przy by ciem stra ży, praw do po do bień stwo wy ka za nia bra ku wo -
dy jest wy so kie. Rów nie czę sto sy gna li zo wa ne są tyl ko pro ble my
z łącz no ścią na miej scu zda rze nia. 

Ale nie ma tak do brze, jak by się chcia ło. 

Wo do cią gi ma ją ogra ni czo ną prze pu sto wość, a zbior ni ki po jem -
ność. W peł ni la ta na wet rze ki wy sy cha ją, co nie jest ni czym dziw nym,
bo zda rza ło się na wet w cza sach sprzed glo bal ne go ocie ple nia. Po zo -
sta ją stud nie, ale ich wy daj ność jest za wsze moc no ogra ni czo na. 

Za tem je śli w po bli żu nie ma du żej rze ki lub je zio ra, nie moż na li -
czyć na sza fo wa nie wo dą w spo sób ogra ni czo ny wy łącz nie wy daj no -
ścią pomp i ilo ścią pa li wa do je go na pę dze nia. Je śli ktoś nie jest
w sta nie uga sić po ża ru w dwie go dzi ny, a ty le cza su wo do ciąg zgod -
nie z prze pi sa mi mu si wo dę do star czać, to moż na mieć pew ność, że
już te go go nie uga si. Moż na po wie dzieć wię cej – w dwie go dzi ny zde -
cy do wa na więk szość po ża rów wy pa la się sa ma, nie za leż nie od ja ko -
ści dzia łań ga śni czych, więc po tym cza sie wo da po trzeb na jest nie
ty le do ga sze nia po ża ru, co ra czej do do ga sza nia po go rze li ska. Prze -
cież dwie go dzi ny przy wy daj no ści hy dran tu 5 dm3/s (to rów nież wy -
daj ność prą dow ni cy wod nej 52) to 7200 (s) x 5 dm3 = 36 000 dm3,
czy li 36 m3 wo dy. Moż na nią na peł nić ma ły ba sen. Przy wy daj no ści
hy dran tu 10 dm3/s uzy skać mo że my w dwie go dzi ny 72 m2 wo dy. 

Są to za tem cał kiem spo re ilo ści. Pro blem w tym, że jed nost ko wo,
w da nej chwi li, tą ilo ścią nie dys po nu je my, a jed no cze śnie roz wi nię ty
po żar ma do dys po zy cji ca ły ma te riał pal ny o ma sie nie wie le mniej -
szej od dwu go dzin nej ma sy wo dy. 

Hy dran ty przede wszyst kim
Przy to czo ne po wy żej wy daj no ści hy dran tów 5 i 10 dm3/s to wy -

ma ga nia prze pi sów, za okrą glo ne dla ła two ści sto so wa nia. Z nich bio -
rą się po zo sta łe pa ra me try ar ma tu ry wod nej słu żą cej do ce lów
ga śni czych. Nie mniej niż 5 dm3/s wy daj no ści wy ma ga się od hy dran -
tów ze wnętrz nych dla osie dli ludz kich na te re nach wiej skich, 10 dm3/s
to mi ni mal na wy daj ność hy dran tów miej skich, a ty leż sa mo sta no wi
mi ni mum, któ re go wy ma ga się do za opa trze nia w wo dę do ze wnętrz -
ne go ga sze nia po ża rów bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej (urzę dów,
te atrów, kin, biu row ców). Wy ma ga nia ro sną z wiel ko ścią obiek tów,
jed nak dla bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej prze pi sy nie prze wi du -
ją wię cej wo dy niż 20 dm3/s. 

Je śli 20 dm3/s prze li czyć na prą dy wo dy, wy cho dzi, że mo że my
przez dwie go dzi ny uży wać nie prze rwa nie czte rech prą dów ga śni -
czych. Ni by ma ło, ale zgod nie z nie prze ku ty mi w re gu la mi ny za sa da -
mi sztu ki ga śni czej ozna cza to na tar cie na 40 m fron tu lub
obro nę 60-80 m. Zdaj my so bie spra wę, że dwie go dzi ny po da my
w ten spo sób na po żar nie mal 150 ton wo dy – stru mień po wrot ny
z po ża ru o tej in ten syw no ści wi dać na uli cy ja ko rzecz kę. Jak to się
dzie je, że nie tra fia w ogień?...

Naj więk sze wy ma ga nia w za opa trze niu w wo dę sfor mu ło wa no
w od nie sie niu do spo dzie wa nych po ża rów za bu do wy prze my sło wej.
Znaj du je to wy raz na wet do śred nic hy dran tów. Zwy czaj ny ulicz ny hy -
drant ma śred ni cę 80 mm, zwy czaj ny hy drant sto so wa ny w prze my -
śle – 100 mm. 

Ko niecz na ilość wo dy do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru w prze -
my śle za le ży od dwóch pa ra me trów: gę sto ści ob cią że nia ognio we go
w naj bar dziej ob cią żo nej stre fie po ża ro wej oraz od jej po wierzch ni.
Za czy na się skrom nie, jak w za bu do wie miej skiej: od 10 dm3/s, a koń -
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czy na 60 dm3/s dla stre fy po ża ro wej o gę sto ści ob cią że nia ognio we -
go po nad 4000 MJ/m2 i po wierzch ni po wy żej 5000 m2. Owa skraj -
na war tość, 60 dm3/s, to rów no war tość dwu na stu prą dów ga śni czych. 

Na tym nie ko niec – przy za sto so wa niach spe cjal nych, do ga sze -
nia zbior ni ków z cie cza mi ro po po chod ny mi, wy ma ga ne ilo ści wo dy
są tak ogrom ne, że na le ży w tym ce lu bu do wać zbior ni ki prze ciw po -
ża ro we, gdyż sie ci hy dran to we są nie wy daj ne. Pom py do te go i dział -
ka to ist ne po two ry: po da ją wo dę w ilo ści rów no waż nej wy dat ko wi
z pię ciu – dzie się ciu ar ma tek ze stan dar do wych sa mo cho dów ga śni -
czych. Nie da się ich za si lić w spo sób od po wie dzial ny z ta kich wła śnie
sa mo cho dów 

Cie ka wost ka wy daj no ścio wa 
pro fe sjo nal nej ar ma tu ry wod nej

Rów nież kra jo we do świad cze nia z kil ku po ża rów du żych
zbior ni ków z cie cza mi pal ny mi wska zu ją, jak waż na jest moż li -
wość cel ne go po da nia wiel kich ilo ści pia ny na znacz ne od le-
gło ści. Te mu słu żą dział ka prze woź ne, cze ka ją ce cier pli wie 
w ga ra żach na udo wod nie nie przy dat no ści, o wy daj no ści
2400 dm3/min. Nie ste ty, do świad cze nia prak tycz ne wy ka zu ją ich
ma łą przy dat ność. Wiatr ła two roz pra sza ich prą dy, bra ku je im też
za się gu. Przy ga sze niu jed ne go z po ża rów szcze gól nie spraw dził
się udział po jaz dów stra ży lot ni sko wej – tam dział ka sa mo cho -
do we ma ją wy daj ność po wy żej 5000 dm3/min. Jesz cze więk sze
wy daj no ści wiel kich ar mat spe cjal ne go prze zna cze nia wska zu -
ją, że im wię cej, tym le piej.

Moż na uznać, że wszyst kie prze woź ne dział ka o wy daj no ści
rzę du 2400 dm3/min na le ży od dać do la mu sa. Już sa mo cho do -
we dział ka współ cze snych cięż kich sa mo cho dów ga śni czych ma -
ją więk sze wy daj no ści, ale przy po ża rach du żych zbior ni ków ich
za sto so wa nie mo że być pro ble ma tycz ne. Czym in nym jest prze -
cież roz sta wie nie dział ka prze woź ne go czy prze no śne go i wy co -
fa nie się, a czym in nym pod je cha niem w za sięg pro mie nio wa nia
ciepl ne go po ża ru, o ile jest miej sce, sa mo cho dem ga śni czym za
1 mln zł. W przy pad ku spe cjal nych za sto so wań, a do te go ce lu
słu żą dział ka prze woź ne, po trze ba ar mat o wy daj no ści od
5000 dm3/min wzwyż – i mu si to być ar ty le ria da le ko sięż na. 

Za tem je śli ktoś pla nu je za kup dział ka prze woź ne go, bo ma
w po wie cie ba zę pa liw, niech się nie roz drab nia na prze żyt ki, któ -
re zmar nu ją wo dę, z ta kim tru dem urzę do wym do ze wnętrz ne -
go ga sze nia po ża ru za pew nio ną, a no mi nal nie da ją ce nie wię cej
niż rzad ko w po trze bie uży wa na ar mat ka, co wid nie je na da chu
sa mo cho du. 

Gdy wo do ciąg to za ma ło (lub go brak)
Do stęp do wo dy jest tak waż ny, że osie dla ludz kie za wsze lo ka li -

zo wa no w jej po bli żu. Im więk sza wo da, tym więk sze mia sto mo że
przy niej uro snąć. Nie ste ty – ta na tu ral na za leż ność zo sta ła za chwia -
na w jed nym przy pad ku: mia sta Ło dzi, któ re le ży nad stru my kiem
zwa nym Ne rem, ale wo dę skądś czer pać mu si. Nie Ner jej do star cza,
a rze ka Pi li ca, ru ra mi o du żej śred ni cy, dłu go ści kil ku dzie się ciu km. 
Pi li ca wy raź nie to od czu wa. Od czu wal ne są też w re gio nie są skut ki
wy do by cia wę gla bru nat ne go w oko li cach Beł cha to wa i po szu ki wa -
nia ro py naf to wej – jed no i dru gie ob ni ży ło po ziom wód grun to wych,
su sząc stud nie i sa dzaw ki. 

Jed nym z wa run ków roz wo ju go spo dar cze go jest za opa trze nie
w wo dę. Ża den za kład pro duk cyj ny nie mo że się bez niej obejść. Za -
dzi wia ją ce, że przy go to wu jąc te re ny pod za bu do wę, obo jęt ne: prze -
my sło wą czy miesz kal ną, wła dze na der czę sto za nie dbu ją tak
pod sta wo wą kwe stię, jak uzbro je nie te re nów w wo do cią gi, pom py
i źró dła wo dy o od po wied niej wy daj no ści. Brak te go ro dza ju in fra -
struk tu ry jest kwi to wa ny bez czel nym stwier dze niem za wsze mo no -
po li stycz ne go dla tej zie mi za kła du wo do cią gów, że do star czy wo dę
w ilo ści wy star cza ją cej za le d wie do ce lów by to wych dla lu dzi. Ni gdy
nie idą za tym ko niecz ne dzia ła nia na praw cze. Resz tę wo dy (czy li
więk szość), w tym tę dla ce lów prze ciw po ża ro wych, in we stor mu si za -
pew nić so bie sam. 

Nie ste ty, nie tyl ko in we stor do ce lów prze my sło wych – miesz -
kań cy bu dyn ków też sa mi mu szą so bie za dbać o to, za co prze -
cież pła cą. Nie rzad ko by wa, że da ne te re ny prze zna cza się
pod za bu do wę jed no ro dzin ną z uzbro je niem do słow nie żad nym.
Wła ści cie le dzia łek zrzu ca ją się na wo do ciąg, po czym prze ka zu -
ją go na wła sność miej sco we mu przed się bior stwu wo do cią go -
we mu (na tej sa mej za sa dzie bu du je się sie ci elek trycz ne). Pi szą cy
te sło wa do świad czył te go kil ka ra zy na wła snej skó rze.

To się na zy wa za chę ce nie do in we sto wa nia w gmi nie!
Zde ter mi no wa ny al bo przy mu szo ny pra wem in we stor mo że po -

stą pić na trzy nie wy klu cza ją ce się spo so by. I zwy kle tak ro bi. 
Mo że, ko rzy sta jąc z nie od le głych, po ło żo nych do 250 m od chro -

nio ne go obiek tu na tu ral nych zbior ni ków wo dy lub rzek (ka na łów)
o prze pły wie co naj mniej 20 dm3/s, zbu do wać przy nim punkt czer -
pa nia wo dy. Ta kie oka zje są jed nak rzad ko ścią, a bu do wa nie na cu -
dzym te re nie to przed się wzię cie kar ko łom ne pod wzglę dem
praw nym. 

Mo że za in we sto wać we wła sną stud nię co jest ła twe, ale wy ma ga -
nej ilo ści wo dy, czy li o wy daj no ści mi ni mal nej 10 dm3/s, z re gu ły nie
za pew nia. 

Naj pew niej szy jest spo sób trze ci: zbu do wa nie so bie zbior ni ka
prze ciw po ża ro we go, aby tyl ko mie ścił od po wied nią ilość wo dy. 

Zbior ni ki prze ciw po ża ro we
Ja ko rów no waż nik 10 dm3/s wo dy, któ rej bra ku je nam z hy dran tu,

przyj mu je się 100 m3 w zbior ni ku. Każ de na stęp ne 10 dm3/s to ko lej -
ne 100 m3 ob ję to ści. 

Na ogół zbior nik prze ciw po ża ro wy ko ja rzy się z wy be to no wa nym,
kwa dra to wym w rzu cie, a tra pe zo idal nym w prze kro ju kształ tem,
ogro dzo nym siat ką i nie mi ło sier nie za ro śnię tym glo na mi, gdzie mi -
mo za ka zu wstę pu raz na ja kiś czas ktoś się to pił lub zo sta wał uto pio -
ny. Fak tycz nie, bar dzo trud no by ło się z nie go wy do stać, co na wet
po ka za no w fil mie „Po szu ki wa ny, po szu ki wa na” Sta ni sła wa Ba rei
z 1972 r. – kło pot te go ro dza ju miał dog nie miec ki o imie niu So nia.
Obec ne stan dar dy są jed nak zu peł nie in ne. 

Przede wszyst kim nor ma [2] nie na rzu ca je dy ne go, słusz ne go
kształ tu, pra wi dło wo za kła da jąc, że kształt zbior ni ka nie ma zna cze -
nia, a li czy się tyl ko je go uży tecz na ob ję tość. Ba, mo że to być kil ka
zbior ni ków po łą czo nych! Po za tym waż ne są: obec ność urzą dzeń
do po bo ru wo dy w każ dych wa run kach tem pe ra tu ro wych oraz moż -
li wość swo bod ne go usta wie nia po jaz du po żar ni cze go. 
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Są ob ostrze nia, np. za le ca się, by zbior nik był nie płyt szy niż 2 m,
a je śli lu stro wo dy nie jest za bez pie czo ne przed za ma rza niem,
przy usta la niu uży tecz nej ilo ści wo dy na le ży do dać aż 1 m wierzch -
niej głę bo ko ści na ewen tu al ną po kry wę lo do wą – glo bal ne ocie ple -
nie glo bal nym ocie ple niem, ale zi ma za wsze mo że się zda rzyć
mroź na, jak kie dyś. Ob ostrze nie lo do we nie do ty czy zbior ni ków pod -
ziem nych, je śli osła nia ją ca war stwa zie mi ma gru bość co naj -
mniej 80 cm. 

Zbior nik prze ciw po ża ro wy wca le nie mu si być cał ko wi cie za głę -
bio ny w zie mi. Mo że być w niej za głę bio ny czę ścio wo, al bo po sta wio -
ny na niej i wy glą dać wów czas jak zbior nik na ben zy nę w ba zie pa liw
płyn nych – tak zwy kle wy glą da ją zbior ni ki wo dy dla sta łych urzą dzeń
ga śni czych. W je go przy pad ku istot na jest izo la cja ter micz na – lo du
nie da się pom po wać do po ża ru. 

Jed no cze śnie nie moż na ich sta wiać zbyt bli sko chro nio nych
obiek tów, gdyż pro mie nio wa nie ciepl ne po ża ru mo że unie moż li wić
stra ża kom do jazd i pod łą cze nie sprzę tu. Wa ru nek od le gło ścio wy (8-
16 m) nie do ty czy zbior ni ków, chro nio nych ścia na mi od dzie le nia prze -
ciw po ża ro we go. 

A gdy nie ma w po bli żu wo do cią gów, rzek, 
a na wet zbior ni ków…
W prze pi sach for mu ła pod ty tu łu brzmi na stę pu ją co: W przy pad ku

bra ku źró dła wo dy za pew nia ją ce go wy ma ga ną ilość wo dy do ce lów
prze ciw po ża ro wych… Otóż w ta kim przy pad ku wła ści ciel bu dyn ku,
obiek tu bu dow la ne go lub te re nu, któ re mu na le ży za pew nić wo dę
do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru, skła da do ko men dan ta po wia to -
we go (miej skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wnio sek, by ten że do -
pu ścił na czas okre ślo ny za stęp cze źró dło wo dy do ce lów
prze ciw po ża ro wych. Źró dło to na le ży wska zać we wnio sku. Mo że być
nim na tu ral ny lub sztucz ny zbior nik wo dy, stud nia lub ciek wod ny – tu
li sta nie jest za mknię ta. Waż ne, by za stęp cze źró dło wo dy by ło wy po -
sa żo ne w sta no wi sko czer pa nia wo dy wraz z do jaz dem.

Ko men dant nie wy ra zi zgo dy tyl ko dla te go, ze zło żo no ta ki wnio -
sek. Prze pis na ka zu je mu oce nę, czy za stęp cze źró dło wo dy za pew ni
moż li wość pro wa dze nia dzia łań ga śni czych z uży ciem sił i środ ków
do stęp nych w re jo nie dzia ła nia naj bliż szej jed nost ki ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. W do dat ku zgo da na za stęp cze źró dło wo dy z mo cy prze -
pi su wy da wa na jest na czas okre ślo ny, w do my śle – czas za pew nie nia
do ce lo we go, zgod ne go z prze pi sa mi źró dła wo dy do ze wnętrz ne go
ga sze nia po ża ru. Jest od tej re gu ły wy ją tek, któ ry brzmi na stę pu ją co: 

W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach, gdy speł nie nie wy ma -
gań do ty czą cych prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę jest nie moż -
li we ze wzglę du na lo kal ne uwa run ko wa nia lub jest uza sad nio ne
przy ję cie in nych roz wią zań, na wnio sek wła ści cie la bu dyn ku, obiek tu bu -
dow la ne go lub te re nu, do pusz cza się sto so wa nie roz wią zań za mien nych,
któ re za pew nia ją nie po gor sze nie wa run ków ochro ny prze ciw po ża ro wej,
uzgod nio nych z wła ści wym miej sco wo ko men dan tem wo je wódz kim
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Po za wy ma ga nia mi i stan dar da mi
Wszyst ko, co wy żej, wy ni ka z wy ma gań prze pi sów, któ re sfor mu -

ło wa no w związ ku ze stan dar do wą wy daj no ścią ar ma tu ry wod nej po -
jaz dów po żar ni czych. Prze pi sy jed nak nie za bra nia ją cze goś
po nad nie zbęd ne mi ni mum. Prze cież do uga sze nia bu dyn ku nie za -
wsze po trze ba nor ma tyw nej ilo ści 50 m3 wo dy w jed no st ce osad ni -

czej li czą cej so bie do 2000 miesz kań ców czy 100 m3 w miej sco wo -
ściach moc niej za lud nio nych. A wo dy rze czy wi ście mo że za brak nąć,
i to nie kil ku dzie się ciu ton, jak na ka zu ją prze pi sy, ale kil ku set li trów. 

Tym cza sem na wet roz kła da ne, tym cza so we ba se ny przy do mo we
dys po nu ją kil ko ma to na mi wo dy! To jed nak urzą dze nia se zo no we
i nie trwa łe.

Trwal sze są oczka wod ne. Nie dość, że mo gą być ozdo bą ogród ka,
to peł nią jed no cze śnie kil ka po ży tecz nych funk cji. Słu żą ja ko po idło
dla zwie rząt: od owa dów przez pta ki po psy i ko ty. Da ją ochło dę i moż -
li wość za ba wy. A w ra zie po trze by (oby nie wy stą pi ła) mo gą po słu żyć
do ga sze nia po ża ru. 

Oczy wi ście im ta kie oczko więk sze, a zwłasz cza głęb sze, tym lep -
sze. Prze pi sy bu dow la ne są w tej kwe stii na praw dę przy chyl ne. 
Nie tyl ko nie trze ba wy stę po wać o po zwo le nie na bu do wę – nie trze -
ba na wet ko rzy stać z pro ce du ry zgło sze nia, je śli ba sen lub oczko wod -
ne nie prze kra cza po wierzch ni 50 m2! To już nie ma łe oczko, tyl ko
wiel kie oko. I o to cho dzi. 

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

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie MSWiA z dnia 16 czerw ca 2003 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 nr 121, poz. 1139)
[2] Pol ska Nor ma PN-B -02857 Ochro na prze ciw po ża ro wa bu dyn ków. Prze ciw po ża ro we zbior -
ni ki wod ne. Wy ma ga nia ogól ne
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o jazd wy pro du ko wa no w 2015 r.,
ozna czo no go zgod nie z PN-EN 1846-
1 M -2-6-0-0-1 (SRw). W znacz nym sto-

p niu uła twia on re ali za cję za dań spe cja li -
stycz nej gru py ra tow nic twa wod no -nur ko -
we go dzia ła ją cej w struk tu rach Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej.

Po jazd śred ni spe cjal ny ra tow nic twa
wod ne go Sca nia P320 SRw za stą pił wcze -
śniej eks plo ato wa ny lek ki spe cjal ny sa mo -
chód ra tow nic twa wod ne go na pod wo ziu
Ive co Da ily C35 o DMC 3,5 t. Na pod sta wie
do świad czeń z kil ku na stu lat dzia łań w ra -
tow nic twie wod no -nur ko wym, po oglę dzi -
nach po dob nych po jaz dów, wy słu cha niu
wska zó wek i su ge stii funk cjo na riu szy z in -
nych spe cja li stycz nych grup ra tow nic twa
wod no -nur ko we go, wy ko rzy stu jąc po my sły
na szych stra ża ków -ra tow ni ków, opra co wa -
li śmy pro jekt spe cy fi ka cji tech nicz nej no we -
go po jaz du. 

Bu do wa po jaz du
Za wy ko na nie za bu do wy od po wie dzial -

na by ła fir ma Waw rza szek In ży nie ria Sa -
mocho dów Spe cjal nych z Biel ska Bia łej.
Sa mo chód zo stał wy po sa żo ny w sil nik wy -
so ko pręż ny rzę do wy, pię cio cy li dro wy z ukła -
dem wtry sko wym com mon Ra il o po jem-
no ści sko ko wej 9291 cm3, o mo cy mak sy -
mal nej 235 kW, speł nia ją cy wy ma ga nia nor -
my Eu ro 6. Za sto so wa no na pęd na obie osie,
któ ry prze no szo ny jest przez zauto ma ty zo -
wa ną skrzy nię bie gów 12+2. Za pew nia ona
w peł ni au to ma tycz ną zmia nę prze ło żeń
w trzech try bach, w tym m.in. tryb jaz dy 
te re no wej, a tak że moż li wość ręcz nej zmia -
ny bie gów. Na pęd prze no szo ny jest na
przed nią i tyl ną oś po przez skrzy nię roz dziel -
czą z re duk to rem, ist nie je moż li wość za-
blo ko wa nia me cha ni zmów róż ni co wych
obu mo stów. Ogu mie nie po jaz du sta no-
wią opo ny szo so wo -te re no we w roz mia rze

315/80R22,5. Na tyl nej osi za sto so wa no
ogu mie nie bliź nia cze. Rze czy wi sta ma sa 
cał ko wi ta po jaz du to 12 950 kg, na to -
miast DMC wy no si 16 000 kg. Dłu gość, sze -
ro kość, wy so kość, roz staw osi to od po-
wied nio: 8910, 2565, 3650, 4100 mm.

Kon struk cja zo sta ła wy ko na na z kom po -
zy tu na pro fi lach ze sta li nie rdzew nej. Umoż -
li wia jed no cze sny prze wóz sze ścio oso bo -
wej za ło gi – w tym kie row cy oraz do wód cy
w dwu oso bo wej ka bi nie kie row cy oraz 
czte rech ra tow ni ków w prze dzia le za ło gi,
umiesz czo nym w przed niej czę ści za bu do -
wy po jaz du. Do prze dzia łu za ło gi pro wa dzi
wej ście za my ka ne drzwia mi z pra wej stro ny
po jaz du, ze stop nia mi uła twia ją cy mi do -
stęp – au to ma tycz nie roz su wa ny mi po
otwar ciu drzwi i skła da ny mi po ich za m-
knię ciu. 

W prze dzia le za ło gi umiesz czo no czte ry
miej sca sie dzą ce w ukła dzie 2+2 (dwa miej -

TECHNIKA

PRZE MY SŁAW RU BI¡ SKI
MA RIUSZ WY STEMP Co po tra fi SRw

Jak jest zbudowany i jak sprawdza się w użytkowaniu 
średni samochód ratownictwa wodnego na podwoziu 

Scania P320 z napędem uterenowionym 4x4?
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sca usy tu owa ne ty łem do kie run ku jaz dy),
z fo te la mi INTAP ty pu ka pi tan M1, wy po sa -
żo ny mi w trzy punk to we pa sy bez pie czeń -
stwa, ze skła da nym sto li kiem na do ku men ty
po mię dzy ni mi. Wy so kość za bu do wy umoż -
li wia po ru sza nie się we wnątrz w po zy cji wy -
pro sto wa nej. Kon takt gło so wy mię dzy prze -
dzia łem za ło gi a kie row cą i do wód cą za pew -
nia in ter kom. 

Udo god nie nia dla stra ża ków
nur ków
Część za bu do wy prze zna czo na do prze -

wo zu osób sta no wić mo że rów nież za ple cze
so cjal ne dla ra tow ni ków pod czas dłu go -
trwa łych dzia łań w trud nych wa run kach at -
mos fe rycz nych. Prze dział ten wy po sa żo ny
zo stał m.in. w zbior nik na wo dę pit ną, ku -
chen kę mi kro fa lo wą, czaj nik itp. Bar dzo
istot ny z punk tu wi dze nia nur ków kom fort
ter micz ny za pew nia au to no micz ny sys tem
ogrze wa nia We ba sto Air Top Evo 40 dla czę -
ści za ło gi, a w czę ści sprzę to wej We ba sto Air
Top Evo 55 oraz kli ma ty za cja Do me tic Fresh
Jet 2200 dla prze dzia łu pa sa żer skie go. 
Kom fort pra cy nur ków po pra wia roz kła da -
na mar ki za za mon to wa na na ca łej dłu go ści
za bu do wy po jaz du, da ją ca osło nę przed
słoń cem. 

Oświe tle nie po la pra cy wo kół po jaz du
za pew nia maszt oświe tle nio wy Fi re co
CS8519 z naja śni ca mi wy ko na ny mi w tech -
no lo gii LED ty pu Star li ght, ste ro wa ny 
za po mo cą pi lo ta. Naja śni ce LED, o mo cy
150 W / 24 V – 15 000 lm za pew nia ją oświe -
tle nie po obu stro nach i z ty łu po jaz du. Bo ki
i tył za bu do wy po jaz du są do świe tla ne do -
dat ko wy mi świa tła mi LED, za bez pie czo ny mi
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi przy
po mo cy alu mi nio wych de flek to rów. Oświe -
tle nie we wnętrz ne w obu prze dzia łach wy -
ko na ne jest rów nież w tech no lo gii LED.
Pod ło gi po kry te są prze ciw po śli zgo wym
ma te ria łem z alu mi nium, mo co wa nym
do pod ło gi sklej ko wej w spo sób umoż li -
wiają cy usu wa nie wo dy na gro ma dzo nej
po wej ściu mo kre go nur ka do czę ści za bu -
do wy. Sys tem od pro wa dza nia wo dy na ze -
wnątrz po jaz du two rzą me ta lo we okrą głe
otwo ry, któ re umiesz czo ne są w pod ło dze
sklej ko wej za bu do wy po jaz du.

Z prze dzia łu za ło gi moż na przejść przez
drzwi prze suw ne bez po śred nio do czę ści ła -
dun ko wej, w któ rej ra tow ni cy ma ją do stęp
do wy po sa że nia nur ko we go i ra tow ni cze go
nie zbęd ne go do pod ję cia dzia łań. Sa ma
ścia na prze suw na ob ło żo na jest ma te ria łem,

po któ rym moż na pi sać mar ke ra mi zmy wal -
ny mi. W prze dzia le ła dun ko wym w opi sa -
nych i za bez pie czo nych miej scach na
spe cjal nie do te go ce lu za pro jek to wa nych
pół kach prze wo żo ne są przy go to wa ne
do uży cia ze sta wy nur ko we, wy po sa że nie
oso bi ste nur ków oraz in ny nie zbęd ny sprzęt.
Ca łość wy po sa że nia sprzę to we go skła da się
z sze ściu kom plet nych ze sta wów nur ko -
wych, za czy na jąc od ska fan drów nur ko -
wych, płetw, ma sek peł no twa rzo wych,
pół ma sek, no ży, ka mi ze lek ase ku ra cyj nych,
la ta rek, ko ło wrot ków, oświe tla nia oso bi ste -
go, pa sów ba la sto wych, przez łącz ność 
prze wo do wą do ko mu ni ka cji pod wod nej
z nur kiem, urzą dze nie do lo ka li za cji GPS,
a koń cząc na urzą dze niu do po szu ki wań
pod wod nych, ta kim jak so nar ska nu ją cy wy -
so kiej roz dziel czo ści MS1000.

Wyj mo wa nie sprzę tu z prze dzia łu ła dun -
ko we go uła twia po dest ru cho my, tzw. win -
da za ła dow cza ko lum no wa Dhol lan dia
DH-VBC. 25. D1 o udźwi gu 1,5 t, za bu do wa -
na w tyl nej czę ści po jaz du, sta no wią ca jed -
no cze śnie tyl ną bur tę i za mknię cie za bu-
do wy. Win da ste ro wa na jest z pul pi tu ste -
row ni cze go znaj du ją ce go się w tyl nej dol nej
skryt ce z pra wej stro ny po jaz du oraz z wnę -
trza prze dzia łu sprzę to we go za po mo cą
prze wo do we go pi lo ta.

Po jazd umoż li wia rów nież bie żą ce uzu -
peł nia nie za pa su po wie trza w po wietrz nych
bu tlach nur ko wych dzię ki za bu do wa nej de -
dy ko wa nej sprę żar ce o na pę dzie elek trycz -
nym 400 V mar ki Col tri MCH-13/ET Stan dard.
Ist nie je moż li wość ła do wa nia bu tli 2 x 200 /
2 x 300 ba rów przy wy daj no ści 235 l/min. 

Za si la nie za bu do wy za pew nia za mon -
towa ny w przed niej le wej skryt ce agre gat
prą do twór czy Eise mann BSKA 13EUSS,

z gniaz da mi za si la ją cy mi 230 V / 400 V. 
Moż na za si lać z nie go rów no cze śnie gniaz -
da elek trycz ne 230 V we wnątrz prze dzia łu
za ło gi. Za si la nie in sta la cji sa mo cho du
w prąd i sprę żo ne po wie trze w cza sie po sto -
ju re ali zo wa ne jest z in sta la cji sta cjo nar nych
przez gniaz do ty pu po wer box.

Na da chu za bu do wy wy ko na nym w for -
mie po de stu ro bo cze go za mon to wa no za -
my ka ne skrzy nie trans por to we na sprzęt
ra tow ni czy, tj. wor ki wy por no ścio we, tzw.
Idro dy ny, tra py pneu ma tycz ne, no sze pod -
bie ra ko we z pły wa ka mi oraz sprzęt pneu -
ma tycz ny i bu rzą cy. Wej ście na dach za pe-
w nia skła da na alu mi nio wa dra bin ka za mon -
to wa na z pra wej stro ny po jaz du po mię dzy
ka bi ną kie row cy i za bu do wą.

Po jazd wy po sa żo ny zo stał rów nież w wy -
cią gar kę o na pę dzie elek trycz nym mar ki Po -
wer Winch 15000LD 24V o ucią gu 6818 kg
oraz hak ho low ni czy, któ ry w przy pad ku
Spe cja li stycz nej Gru py Ra tow nic twa Wod -
no -Nur ko we go „By tom” umoż li wia ho lo wa -
nie ło dzi śru bo wej pła sko den nej ra tow-
ni czo -de san to wej Ma rims 550 z sil ni kiem za -
bur to wym czte ro su wo wym 100-kon nym,
na przy cze pie dwu osio wej o do pusz czal nej
ma sie cał ko wi tej po wy żej 750 kg lub
po zmia nie na hak ku lo wy do prze wo zu
pon to nu ra tow ni cze go ty pu RIB na przy cze -
pie o DMC po ni żej 750 kg. Za mon to wa -
na ka me ra co fa nia słu żyć mo że do dat ko wo
pod czas jaz dy do ob ser wo wa nia sy tu acji
z ty łu po jaz du, rów nież pon to nu lub ło dzi. 

mł. bryg. Przemysław Rubiƒski 
i st. kpt. Mariusz Wystemp 

pełnià słu˝b´ w KM PSP w Bytomiu, 
sà członkami Specjalistycznej Grupy

Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Bytom”
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se re dek to nie wiel ka miej sco wość w wo je wódz twie lu bel -
skim, w po wie cie to ma szow skim, w gmi nie Su siec w od -
le gło ści oko ło 20 km od To ma szo wa Lu bel skie go.

Po ło żo na jest wśród la sów, pól i rzek (So pot, Ta new) ma low ni cze go
Roz to cza, w nie wiel kiej od le gło ści od otu li ny Roz to czań skie go Par ku
Na ro do we go. Tak jak wie le po dob nych ma łych miej sco wo ści mo że li -
czyć na dru hów z lo kal ne go OSP, któ rzy chro nią miesz kań ców naj bliż -
szych oko lic przed roz ma ity mi za gro że nia mi. Jed nost ka wy róż nia się
jed nak na tle te go ro dza ju or ga ni za cji z in ne go po wo du.

Za słu żo ny za ło ży ciel
W cen trum wsi, w bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, mie ści się

mu zeum po żar nic twa. Moż na obej rzeć w nim m.in. kil ka na ście mo to -
pomp, si ka wek (w tym jed ną kon ną z 1891 r., wy pro du ko wa ną we Lwo -
wie przez Unię Stra żac ką) oraz wie le in nych przed mio tów zwią za nych
z po żar nic twem. Część eks po na tów po zy ska no od stra ża ków z za przy -
jaź nio ne go po wia tu Freu den stadt z Nie miec. Obec nie mu zeum za rzą -
dza ne jest przez ko men dan ta gmin ne go ochro ny prze ciw po ża ro wej

w Su ś cu, na czel ni ka OSP KSRG w Ose red ku oraz funk cjo na riu sza 
KP PSP w To ma szo wie Lu bel skim kpt. Szcze pa na Ła so chę.

Jak po wsta ło mu zeum, ja ka jest je go hi sto ria? Wią że się ona ści śle
z oso bą st. ogn. w st. spocz. śp. Ja na Ła so chy, zmar łe go w 2015 r. za ło -
ży cie la pla ców ki i jej ku sto sza, a tak że wie lo let nie go ko men dan ta
gmin ne go Związ ku OSP w Su ś cu i funk cjo na riu sza Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w To ma szo wie Lu bel skim. 

Jan Ła so cha uro dził się 5 ma ja 1931 r. w Ose red ku. W 1942 r., pod -
czas pa cy fi ka cji Za mojsz czy zny przez hi tle row ców, wy wie zio ny zo stał
wraz z ro dzi ną na przy mu so we ro bo ty do III Rze szy. Był tak że więź niem
obo zu kon cen tra cyj ne go. Po za koń cze niu II woj ny świa to wej i wy zwo -
le niu przez alian tów ja ko kil ku na sto let ni chło pak po wró cił je sie nią
1946 r. do kra ju. Już rok póź niej zo stał na czel ni kiem Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Ose red ku - peł nił tę funk cję przez po nad 55 lat. 

W okre sie po wo jen nym prze śla do wa ła go Służ ba Bez pie czeń stwa,
w 1949 r. skie ro wa no go do kar nej kom pa nii woj sko wej w Dwo rach k.
Oświę ci mia, za koń czył służ bę w Gar ni zo no wej Or kie strze Dę tej Wał -
brzych -Gaj. Po po wro cie z woj ska brał ak tyw ny udział w ży ciu miej sco -
wo ści. Pro wa dził go spo dar stwo rol ne, był me cha ni kiem, ko wa lem,
hy drau li kiem, bla cha rzem, pro wa dził tar tak, wy ko ny wał usłu gi kom -
baj nem zbo żo wym. Pro wa dził dzia łal ność ar ty stycz ną w chó rze i stra -
żac kiej or kie strze dę tej, któ rej był ka pel mi strzem. 

W 1967 r. Jan Ła so cha roz po czął służ bę w Za wo do wej Stra ży Po żar -
nej w To ma szo wie Lu bel skim. W po ło wie lat 60-tych za in te re so wał się
sta ry mi, bez u ży tecz ny mi już si kaw ka mi i mo to pom pa mi - za cie ka wie -
nie prze ro dzi ło się z cza sem w pa sję gro ma dze nia wszyst kie go przed -
mio tów i urzą dzeń zwią za nych ze stra żą po żar ną. Spo sób
po zy ski wa nia tych eks po na tów był róż ny, część z nich zo sta ła od ku -
pio na ze zło mo wisk lub od osób pry wat nych, część sta no wi ła za pła tę
jed no stek OSP za re mont mo to pom py lub sa mo cho du, któ rych w tam -
tych la tach Jan Ła so cha prze pro wa dzał wie le, in ne zo sta ły po da ro wa -
ne przez życz li we oso by i in sty tu cje z kra ju i za gra ni cy. Bo ga te zbio ry
mo to pomp i si ka wek z cza sem po więk szy ły się o sa mo cho dy po żar ni -
cze, umun du ro wa nie, uzbro je nie oso bi ste, ar ma tu rę wod no -pia no wą
oraz do ku men ty i cza so pi sma, któ re prze cho wy wa ne by ły w po miesz -
cze niach i ga ra żach miej sco wej jed nost ki. 

Na po cząt ku lat 90. po pra wie 25-let niej służ bie w Ko men dzie Re -
jo no wej Stra ży Po żar nych w To ma szo wie Lu bel skim Jan Ła so cha prze -
szedł na eme ry tu rę. Przez 20 lat peł nił funk cję ko men dan ta gmin ne go
OSP w Su ś cu. Wie lo krot nie brał udział w ak cjach zwią za nych z ra to wa -

LIPIEC  2019 /44

SPRAWY OCHOTNIKÓW

Muzeum z pasji
WOJCIECH MICIUŁA

Czasem wystarczy jedna osoba, by powstała wspaniała inicjatywa,
kontynuowana później przez następców. Tak stało się w przypadku muzeum

pożarnictwa funkcjonującym przy OSP w Oseredku. 
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niem ży cia, mie nia lub śro do wi ska przed skut ka mi po ża rów i in nych
miej sco wych za gro żeń. Ja ko ne stor stra żac kiej służ by zo stał ob da rzo -
ny god no ścią ho no ro we go pre ze sa Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go
Związ ku OSP RP w Su ś cu. Za wzo ro wą służ bę w ochro nie prze ciw po -
ża ro wej i dzia łal ność spo łecz ną od zna czo ny m.in.: Krzy żem Ka wa ler -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2003 r.), Od zna ką Ho no ro wą
Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej (2008 r.), Srebr ną Od zna ką Za słu żo ny dla
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej (2001 r.), Me da lem Ho no ro wym im. Bo le -
sła wa Cho mi cza (1999 r.), Zło tym Zna kiem Związ ku OSP RP (1993 r.) 
i Zło tym Krzy żem Za słu gi (1989 r.). Prze szedł szy na eme ry tu rę, Jan Ła -
so cha spę dzał każ dą wol ną chwi lę w straż ni cy, po świę ca jąc się cał ko -
wi cie swo jej pa sji. 

Pod sta wo wym pro ble mem od po cząt ku ist nie nia mu ze al ne go
przed się wzię cia był brak od po wied nich wa run ków do prze cho wy -
wa nia i eks po no wa nia cią gle ro sną cej ko lek cji stra żac kie go wy po -
sa że nia. Dzię ki sta ra niom władz gmi ny Su siec roz po czę to
roz bu do wę straż ni cy OSP Ose re dek o no we po miesz cze nia, ma ją ce
peł nić funk cje mu zeum , oraz umoż li wiać pro wa dze nie dzia łań edu -
ka cyj nych. Ro bo ty bu dow la ne wy ce nio ne na po nad mi lion zło tych
za koń czo no w 2014 r. Gmi na Su siec po zy ska ła na ten cel kwo tę 
500 tys. zło tych z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007-13. Do dat ko wo stra ża cy OSP w Ose red ku za bie ga li o środ ki 
z wszel kich moż li wych źró deł, w tym od sa mo rzą dów po wia tu to -
ma szow skie go oraz Związ ku OSP RP. 

Uro czy ste go otwar cia no wych bu dyn ków Mu zeum Po żar nic twa 
w Ose red ku do ko na no 26 paź dzier ni ka 2014 r. Prze ma wia ją cy do licz -
nie zgro ma dzo nych go ści Jan Ła so cha nie krył wzru sze nia, że za ini cjo -
wa ne przez nie go dzie ło zo sta ło zwień czo ne po wsta niem tak
wspa nia łe go, nie po wta rzal ne go w ska li re gio nu obiek tu.

Waż nym dniem w hi sto rii pla ców ki był 12 wrze śnia 2016 r. Ów cze -
sny mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak
oraz ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski spo tka li się
w Mu zeum Po żar nic twa w Ose red ku ze stra ża ka mi Ko men dy Po wia -
to wej PSP w To ma szo wie Lu bel skim oraz dru ha mi ochot ni ka mi z te re -
nu gmi ny Su siec. W spo tka niu uczest ni czył rów nież lu bel ski
ko men dant wo je wódz ki PSP w Lu bli nie st. bryg. Grze gorz Ali now ski.
Spo tka nie sta no wi ło rów nież oka zję do wrę cze nia za słu żo nym dzie -
ciom i mło dzie ży me da li „Mło dy Bo ha ter”. 

Dzia łal ność ra tow ni czo -ga śni cza
Je śli cho dzi o stan dar do wą ak tyw ność stra żac ką dru hów OSP w Ose -

red ku, to jed nost ka, włą czo na do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -
śni cze go w 1995 r., ak tyw nie re ali zu je swo je po win no ści. W 2018 r.
dru ho wie by li dys po no wa ni do 33 zda rzeń (w tym pię ciu po ża rów la -
sów). Usy tu owa nie jed nost ki bez po śred nio przy du żym kom plek sie le -
śnym Par ku Kra jo bra zo we go Pusz czy Sol skiej po zwa la na szyb ki do jazd
na miej sce zda rze nia, je śli ogień po ja wia się na ta kim te re nie. 

Wy po sa że nie jed nost ki to m.in. śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga -
śni czy na pod wo ziu te re no wym GBA 2,5/16 Star 266 – po jazd zo stał
prze ka za ny dru hom w użyt ko wa nie w 2001 r. przez Ge ne ral ną Dy rek -
cję La sów Pań stwo wych. Oprócz nie go stra ża cy dys po nu ją śred nim sa -
mo cho dem ra tow ni czo -ga śni czym GBM2,5/8 Star 244, SLRR Land
Ro ver De fen der i ło dzią śru bo wą pła sko den ną Ma ri ne z sil ni kiem Su -
zu ki. Wkrót ce ten za sób mo że zo stać po więk szo ny, po nie waż 21 ma ja
br. w Lu bel skim Urzę dzie Wo je wódz kim jed nost ka OSP w Ose red ku
otrzy ma ła, obok 32 in nych jed no stek, pro me sę na do fi nan so wa nie za -
ku pu no we go sa mo cho du po żar ni cze go. Jej war tość wy nio sła 

760 tys. zł (środ ki po cho dzą z NFOŚiGW, bu dże tu gmi ny Su siec oraz
do ta cji KSRG). 

Obec nie w jed no st ce 23 prze szko lo nych dru hów w wie ku 18-65 lat
mo że brać czyn ny udział w dzia ła niach ra tow ni czych. W ja kich naj trud -
niej szych ak cjach przy szło im uczest ni czyć?

26 ma ja 2015 r. przez po wiat to ma szow ski prze szły gwał tow ne bu -
rze. Te go dnia stra ża cy od no to wa li po nad 100 in ter wen cji. Zda rze nia
do ty czy ły pod to pio nych po se sji, za la nych piw nic, ga ra ży i ulic. 

6 grud nia 2016 r. o godz. 13.20 dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Po wia to we go PSP w To ma szo wie Lu bel skim otrzy mał
zgło sze nie o zde rze niu na nie strze żo nym prze jeź dzie ko le jo wym 
w miej sco wo ści Su siec au to bu su szkol ne go prze wo żą ce go dzie ci 
z dre zy ną. Po przy by ciu na miej sce pierw szych za stę pów usta lo no,
że dre zy na wje cha ła w śro dek bo ku au to bu su prze py cha jąc go 
o oko ło 30 me trów po to ro wi sku. W po jeź dzie po dró żo wa ło łącz -
nie 12 dzie ci, kie row ca oraz opie kun ka. Wszyst kie oso by po dró żu -
ją ce po jaz dem wy do sta ły się na ze wnątrz o wła snych si łach przed
przy by ciem stra żac kich za stę pów. Za bez pie czo no miej sce zda rze -
nia oraz do ko na no oce ny sta nu zdro wia osób po szko do wa nych. 
W pierw szej ko lej no ści do szpi ta la w To ma szo wie Lu bel skim prze -
trans por to wa no sze ścio ro dzie ci z wi docz ny mi, nie groź ny mi ob ra -
że nia mi. Po zo sta łe oso by (6 dzie ci i 2 oso by do ro słe) prze by wa ły
pod opie ką ra tow ni ków KSRG do cza su przy by cia ko lej nych ze spo -
łów ra tow nic twa me dycz ne go. 

Dzia ła nia me dycz ne ra tow ni ków z PSP i OSP po le ga ły na udzie la -
niu wspar cia psy chicz ne go, za bez pie cze niu przed wy chło dze niem 
i umiesz cze niu w ogrze wa nych po jaz dach SLKw z KP PSP w To ma szo -
wie Lu bel skim. Na miej sce zda rze nia za dys po no wa no łącz nie 5 za stę -
pów z JRG PSP w To ma szo wie Lu bel skim oraz za stę py OSP z Su ś ca,
Maj da nu So poc kie go, Gra bo wi cy, Ose red ka. Dzia ła nia ra tow ni cze
trwa ły pra wie 9 go dzin. 

19 kwiet nia 2018 r. o godz. 15.10 do SK KP PSP w To ma szo wie 
Lu bel skim do tar ło zgło sze nie o po ża rze la su w miej sco wo ści No wi ny
w gmi nie Su siec. Na miej sce zda rze nia za dys po no wa ne zo sta ły za stę -
py z JRG PSP w To ma szo wie Lu bel skim oraz OSP w Maj da nie So poc -
kim. Po trzeb ne by ły jed nak do dat ko we si ły i środ ków środ ki, dla te go
też dy żur ny SK KP PSP za dys po no wał jed nost ki OSP Ose re dek, OSP
Gra bo wi ca, OSP Kun ki, OSP Beł żec I, OSP Beł żec II, OSP Maj dan Gór ny.
Po da wa ne by ły ko lej ne prą dy wo dy na ob wód po ża ru. Dzia ła nia ga -
śni cze utrud nia ły sil ne po ry wy wia tru. Na miej sce po ża ru przy by li pra -
cow ni cy nad le śnic twa, któ rzy przy po mo cy me cha nicz ne go
urzą dze nia drą żą ce go po kry wę gle by wy ko na li pa sy od ci na ją ce moż -
li wość roz prze strze nia nia się ognia. Rów no cze śnie z dzia ła nia mi stra -
ży po żar nych do ko ny wa ne by ły zrzu ty z sa mo lo tów ty pu Dro ma der
sta cjo nu ją cych na lot ni sku w Ra daw cu. 

Po żar uda ło się zlo ka li zo wać po bli sko 2 go dzi nach. Aka cja ga śni -
cza, w któ rej uczest ni czy ło 10 stra żac kich za stę pów – 52 stra ża ków,
trwa ła pra wie 6 go dzin. W wy ni ku po ża ru spa le niu ule gło pra wie 7 ha
po szy cia le śne go, upraw le śnych, nad pa le niu ule gły drze wa III kla sy 
i wyż szej drze wo sta nu. 

Tekst po wstał w opar ciu o ma te ria ły przy go to wa ne przez bryg. 
To ma sza Zwo la ka i kpt. Szcze pa na Ła so chę (sy na Ja na) z KP PSP 
w To ma szo wie Lu bel skim oraz na pod sta wie książ ki Ja na Ła so chy 
pt. „Ochot ni cza Straż Po żar na w Ose red ku. Z pa mięt ni ka stra ża ka”.

mł. bryg. Woj ciech Mi ciu ła jest funk cjo na riu szem Wy dzia łu 
Ope ra cyj ne go KW PSP w Lu bli nie 



bec nie oko ło 96% funk cjo na riu szy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej sta no -
wią męż czyź ni, któ rzy są bądź 

w przy szło ści mo gą zo stać oj ca mi. War to za tem
wie dzieć, ja kie są przy wi le je zwią za ne z ro dzi -
ciel stwem. Ro dzic, któ ry zna swo je pra wa, jest
w sta nie świa do mie z nich ko rzy stać.

Sto sow nie do tre ści art. 69 ust. 1 usta wy 
o PSP do stra ża ków sto su je się prze pi sy usta wy
z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy, do ty -
czą ce upraw nień pra cow ni ków zwią za nych 
z ro dzi ciel stwem, je że li prze pi sy ni niej szej usta -
wy nie sta no wią ina czej. Ak tu al ne brzmie nie
prze pi su art. 69 usta wy obo wią zu je od 23 czer-
w ca 2011 r. Gwa ran tu je on funk cjo na riu szom
po dob ny (choć nie iden tycz ny) za kres upraw -
nień, jak ten, któ ry ma ją pra cow ni cy na pod sta -
wie prze pi sów Ko dek su pra cy. Roz sze rzo no na

męż czyzn upraw nie nia ro dzi ciel skie do tych -
czas za strze żo ne wy łącz nie dla funk cjo na riu -
szy -ko biet. 

Upraw nie nia ro dzi ciel skie 
przy słu gu ją ce stra ża ko wi -oj cu
Po ni żej wy ja śnia my, czym cha rak te ry zu ją się

po szcze gól ne upraw nie nia z tej ka te go rii. 

Zwol nie nie od wy ko ny wa nia 
za jęć służ bo wych
W związ ku z uro dze niem się dziec ka stra -

żak otrzy mu je urlop oko licz no ścio wy. Świe żo
upie czo ne mu ta cie przy słu gu ją bo wiem dwa
dni zwol nie nia od wy ko ny wa nia za jęć służ bo -
wych w sy tu acji na ro dzin dziec ka. Upraw nie -
nie to przy słu gu je z mo cy pra wa, prze ło żo ny
zo bo wią za ny jest uwzględ nić ta ki wnio sek, 
a stra żak za cho wu je w tym cza sie pra wo do
upo sa że nia. 

Urlop oj cow ski
Stra ża ko wi przy słu gu je urlop oj cow ski 

w wy mia rze do 2 ty go dni. Jest to wy łącz ne i
sa mo dziel ne pra wo oj ca wy cho wu ją ce go
dziec ko. Tym sa mym nie mo że być wy ko rzy -
sta ny przez in ną oso bę. Treść prze pi sów praw -
nych (por. art. 182 § 1 Ko dek su pra cy) nie
po zo sta wia wąt pli wo ści, że oj ciec na by wa pra -
wo do te go urlo pu nie z ra cji sa me go uro dze -
nia się dziec ka, lecz z uwa gi na je go
wy cho wy wa nie.W związ ku z po wyż szym nie

mo że sko rzy stać z nie go oj ciec po zba wio ny
wła dzy ro dzi ciel skiej. 

Z uwa gi na to, że urlop oj cow ski ma cha rak -
ter do bro wol ny, sko rzy sta nie z nie go le ży w ge -
stii oj ca. Stra żak wy cho wu ją cy dziec ko skła da
na pi śmie wnio sek nie póź niej niż 7 dni przed
je go roz po czę ciem. Mo że z nie go sko rzy stać 
w do wol nie wy bra nym przez sie bie mo men cie,
jed nak do ukoń cze nia przez dziec ko 24. mie sią -
ca ży cia. Za strzec na le ży, że urlop nie mo że być
po dzie lo ny na po je dyn cze dni, co nie ozna cza,
że mu si być wy ko rzy sta ny jed no ra zo wo. Oj ciec
mo że bo wiem po dzie lić urlop na dwie czę ści.
Wów czas każ da z nich mu si li czyć 7 dni. 

Jak już za zna czo no, wa run kiem udzie le nia
te go urlo pu jest zło że nie przez stra ża ka wy cho -
wu ją ce go dziec ko pi sem ne go wnio sku nie póź -
niej niż 7 dni przed roz po czę ciem okre su
wol ne go od pra cy. Wów czas prze ło żo ny jest
obo wią za ny uwzględ nić wnio sek stra ża ka. 
Co w sy tu acji, je śli da tę zło że nia wnio sku 
o urlop oj cow ski od da ty je go roz po czę cia dzie li
mniej niż 7 dni? W ta kim przy pad ku prze ło żo -
ny nie ma obo wiąz ku udzie la nia stra ża ko wi
urlo pu we wnio sko wa nym ter mi nie. Bę dzie 
to za le ża ło od je go wo li.

Co z oj cem ad op tu ją cym dziec ko? Pra wo do
sko rzy sta nia z urlo pu oj cow skie go przysługuje
tak że w przy pad ku przy spo so bie nia. Wów czas
obo wią zu je rów nież ter min 24 mie się cy, przy
czym li czy się on od dnia upra wo moc nie nia się
po sta no wie nia orze ka ją ce go przy spo so bie nie

LIPIEC  2019 /46

ANNA SOBI¡SKA
DAMIAN WITCZAK Stra˝ak

ojcem
Strażakowi pełniącemu służbę w PSP, 

podobnie jak pracownikowi zatrudnionemu 
na podstawie umowy o pracę, przysługują

uprawnienia rodzicielskie.

O

PRAWO W SŁUŻBIE

fo
t. 

FB
@

ek
st

ra
ch

ro
m

os
om



(tzw. ad op cję). War to jed nak pa mię tać, że oj ciec
po wi nien sko rzy stać z urlo pu, za nim przy spo -
so bio ne dziec ko ukoń czy 7. rok ży cia al bo – gdy
wo bec ta kie go dziec ka pod ję te go de cy zję 
o od ro cze niu obo wiąz ku szkol ne go – nie dłu -
żej niż do ukoń cze nia przez nie 10. ro ku ży cia. 

Na le ży pod kre ślić, że urlop oj cow ski nie ma
cha rak te ru wy po czyn ko we go, w związ ku 
z tym nie ist nie je praw na i sku tecz na moż li -
wość od wo ła nia stra ża ka z ta kie go urlo pu. Nie
ozna cza to jed nak, że nie mo że on prze rwać
urlo pu oj cow skie go. Do ty czy to cho ciaż by sy -
tu acji, gdy dziec ko wy ma ga opie ki szpi tal nej.
Z uwa gi na to, że ni gdy nie wia do mo, ile mo -
że po trwać ho spi ta li za cja, nie ma okre ślo nych
ram cza so wych do ty czą cych wy ko rzy sta nia
go w po zo sta łym za kre sie. Wów czas po zo sta -
łą część urlo pu oj ciec mo że wy ko rzy stać po
wyj ściu dziec ka ze szpi ta la, o ile nie prze kro -
czy usta wo we go ter mi nu, w ja kim moż na
wziąć przy słu gu ją cy mu urlop oj cow ski. Czy
za tem nie wy ko rzy sta ny urlop oj cow ski prze -
pa da de fi ni tyw nie? Tak. W ta kiej sy tu acji bez -
pod staw ne bę dzie żą da nie ekwi wa len tu za
je go nie wy ko rzy sta nie. 

Upraw nie nia stra ża ka -oj ca 
dzie lo ne z mat ką dziec ka
Kla sy fi ka cja te go ro dza ju upraw nień przed -

sta wia się na stę pu ją co: 

Urlop ma cie rzyń ski 
Ist nie je kil ka sy tu acji, w któ rych oj ciec bę -

dzie upraw nio ny do urlo pu ma cie rzyń skie go.
Za li cza się do nich re zy gna cja z urlo pu przez
mat kę dziec ka po wy ko rzy sta niu co naj mniej
14 ty go dni urlo pu z przy słu gu ją cej jej pu li, 
nie zdol ność mat ki dziec ka do sa mo dziel nej 
eg zy sten cji, śmierć mat ki dziec ka, po rzu ce nie
dziec ka przez mat kę, cho ro ba i po byt mat ki
dziec ka w szpi ta lu, pod ję cie za trud nie nia przez
mat kę dziec ka.

Naj ogól niej rzecz uj mu jąc, pra wo do urlo pu
ma cie rzyń skie go w pierw szej ko lej no ści przy -
słu gu je mat ce dziec ka. Prze pi sy praw ne do -
pusz cza ją jed nak moż li wość sko rzy sta nia 
z te go urlo pu przez oj ca dziec ka. Czę sto bo -
wiem ko bie ta, wy ko rzy stu jąc mi ni mal ną część
urlo pu ma cie rzyń skie go (tj. 14 ty go dni), po dej -
mu je de cy zję o wcze śniej szym po wro cie do
pra cy. Co wów czas dzie je się z nie wy ko rzy sta -
ną czę ścią urlo pu ma cie rzyń skie go? W ta kiej sy -
tu acji oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko mo że
wy ko rzy stać po zo sta łą część urlo pu, z któ rej
zre zy gno wa ła mat ka. Ja kie wa run ki mu szą zo -
stać speł nio ne? Przede wszyst kim stra żak -oj -
ciec po wi nien zło żyć u swo je go prze ło żo ne go

wnio sek o udzie le nie mu urlo pu ma cie rzyń -
skie go. Mu si to na stą pić w ter mi nie nie póź niej
niż 14 dni przed je go pla no wa nym roz po czę -
ciem. Co wię cej, roz po czę cie urlo pu mu si na -
stą pić bez po śred nio po za koń cze niu czę ści
urlo pu ma cie rzyń skie go wy ko rzy sty wa ne go
przez mat kę dziec ka. Tym sa mym nie do pusz -
czal ne jest za ist nie nie cho ciaż by jed ne go dnia
prze rwy po mię dzy ty mi okre sa mi. 

W na stęp nej ko lej no ści mat ka dziec ka zgła -
sza swo je mu pra co daw cy wnio sek o re zy gna -
cję z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go. Skła da go
nie póź niej niż na 7 dni przed pla no wa nym
przy stą pie niem do pra cy. In te gral ną czę ścią ta -
kie go wnio sku jest za świad cze nie z jed nost ki,
w któ rej słu ży stra żak, po twier dza ją ce ter min
roz po czę cia przez nie go urlo pu ma cie rzyń skie -
go. Je śli stra żak -oj ciec nie zło ży ta kie go wnio -
sku, mat ka dziec ka jest zo bo wią za na do
wy ko rzy sta nia ca łe go urlo pu ma cie rzyń skie go,
któ re go dłu gość za le ży od licz by dzie ci uro dzo -
nych pod czas jed ne go po ro du. 

Przy kład: ko bie ta uro dzi ła jed no dziec ko, 
w związ ku z tym przy słu gu je jej 20 ty go dni
urlo pu ma cie rzyń skie go. Po wy ko rzy sta niu
przez nią 14 ty go dni stra żak -oj ciec mo że
wnio sko wać o po zo sta łe 6 ty go dni. Ana lo gicz -
nie w przy pad ku uro dze nia się dwój ki dzie ci
bę dzie to 17 ty go dni, trój ki dzie ci – 19 ty go -
dni,  czwór ki dzie ci – 21 ty go dni, pię cior ga 
i wię cej – 23 ty go dnie do wy ko rzy sta nia przez
oj ca. W świe tle tej re gu la cji ko bie ta mo że zre -
zy gno wać z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go
pod wa run kiem, że stra żak -oj ciec wy ko rzy sta
po zo sta łą je go część. Je śli stra żak te go nie zro -
bi, ko bie ta bę dzie mu sia ła wy ko rzy stać ca ły
urlop ma cie rzyń ski. 

Nie za wsze ko bie ta po dej mie de cy zję o re -
zy gna cji z urlo pu po 14 ty go dniach. Mo że się
zda rzyć, że ze chce zre zy gno wać z urlo pu na
póź niej szym je go eta pie, np. po 16 czy też 18
ty go dniach. Ta ka sy tu acja jest praw nie 
do pusz czal na, a stra żak -oj ciec mo że wy ko rzy -
stać po zo sta łą część urlo pu. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że urlo pów udzie la się w peł nych
ty go dniach, a nie w dniach. 

Co w sy tu acji, gdy w sto sun ku do mat ki
dziec ka orze czo no o nie moż no ści sa mo dziel -
nej eg zy sten cji? Stan ten ozna cza na ru sze nie
spraw no ści or ga ni zmu w stop niu unie moż li -
wia ją cym za spo ka ja nie bez po mo cy in nych
osób pod sta wo wych po trzeb ży cio wych, za
któ re uwa ża się przede wszyst kim sa mo ob -
słu gę, po ru sza nie się i ko mu ni ka cję. Stra żak -
-oj ciec mo że wów czas przejść na urlop
ma cie rzyń ski od dnia po ja wie nia się ta kiej
nie zdol no ści u mat ki dziec ka. Mo ment sko -

rzy sta nia z te go pra wa jest uza leż nio ny od te -
go, czy mat ka dziec ka pra cu je, czy też nie. 
Je że li ko bie ta pra cu je, oj ciec mo że prze jąć
urlop już po 8 ty go dniach urlo pu, z któ re go
ko rzy sta ła mat ka. Zu peł nie ina czej jest, gdy
ko bie ta nie pra cu je. W ta kim przy pad ku oj ciec
dziec ka nie mu si cze kać do koń ca upły wu po -
wyż sze go ter mi nu i przej mie urlop od dnia
po wsta nia tej nie zdol no ści. Dla te go też oj ciec
bę dzie mógł wy ko rzy stać ca ły urlop ma cie -
rzyń ski je że li nie zdol ność mat ki dziec ka do sa -
mo dziel nej eg zy sten cji po wsta ła już przed
uro dze niem dziec ka. 

Czy śmierć mat ki dziec ka wpły wa na sy tu -
ację praw ną stra ża ka -oj ca? Tak. Oj cu przy słu gu -
je wów czas pra wo do urlo pu ma cie rzyń skie go.
Po dob nie jest w przy pad ku  po rzu ce nia dziec -
ka przez mat kę. W pierw szym przy pad ku urlop
ma cie rzyń ski przy słu gu je oj cu od na stęp ne go
dnia po śmier ci mat ki dziec ka. Po rzu ce nie
dziec ka przez mat kę skut ku je na to miast tym,
że oj ciec dziec ka mo że wy ko rzy stać urlop ma -
cie rzyń ski do pie ro po upły wie 8 ty go dni od po -
ro du. Do te go cza su urlop ma cie rzyń ski jest
za gwa ran to wa ny mat ce dziec ka. 

Przy kład: ko bie ta po 3 ty go dniach od uro -
dze nia dziec ka po rzu ci ła je, po zo sta wia jąc pod
opie ką do tych cza so we go part ne ra, tj. stra ża ka
peł nią ce go służ bę w PSP. Co w tej sy tu acji po -
wi nien zro bić oj ciec dziec ka? W ta kim przy-
pad ku stra żak -oj ciec po upły wie ko lej nych 
4 ty go dni (gdy mi nie 8 ty go dni od uro dze nia
dziec ka) bę dzie mógł sko rzy stać z po zo sta łych
12 ty go dni urlo pu ma cie rzyń skie go. 

To upraw nie nie przy słu gu je mu rów nież,
gdy mat ka dziec ka ze wzglę du na swój stan
zdro wia wy ma ga opie ki szpi tal nej. Cho dzi za -
tem o wszel kie przy pad ki unie moż li wia ją ce jej
spra wo wa nie opie ki nad no wo na ro dzo nym
dziec kiem. Bez wzglę du jed nak na jej stan zdro -
wia, wciąż przy słu gu je jej pra wo do wy ko rzy -
sta nia 8 ty go dni urlo pu ma cie rzyń skie go po
po ro dzie.  

Co w sy tu acji, gdy po byt mat ki dziec ka 
w szpi ta lu prze dłu ża się na okres po wy żej 
8 ty go dni po uro dze niu dziec ka? Oj ciec dziec -
ka mo że wów czas sko rzy stać z pra wa do czę -
ści urlo pu ma cie rzyń skie go, obej mu ją ce go
czas jej po by tu w szpi ta lu. W ta kiej sy tu acji po -
wi nien zło żyć pi sem ny wnio sek o urlop, wią żą -
cy dla prze ło żo ne go. W tym przy pad ku nie
obo wią zu je usta wo wy ter min na je go zło że nie. 

We wszyst kich po wyż szych przy pad kach,
kie dy stra żak -oj ciec przej mu je część urlo pu 
ma cie rzyń skie go, je go wy miar nie mo że 
prze kro czyć usta wo we go wy mia ru urlo pu 
ma cie rzyń skie go.
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Funk cjo na riusz PSP mo że sko rzy stać z urlo -
pu ma cie rzyń skie go do wy czer pa nia je go ogól -
ne go wy mia ru rów nież wte dy, gdy do tych czas
nie pra cu ją ca mat ka dziec ka po dej mie za trud -
nie nie (umo wa o pra cę i uzy ska nie sta tu su pra -
cow ni ka). 

Urlop na wa run kach 
urlo pu ma cie rzyń skie go
Jak kształ tu je się sy tu acja praw na stra ża -

ka, któ ry dziec ka chce przy spo so bić dziec ko?
Czy w ta kim przy pad ku rów nież przy słu gu ją
mu wska za ne po wy żej upraw nie nia ro dzi ciel -
skie? Od po wiedź brzmi: tak. W nie któ rych
przy pad kach usta wo daw ca prze wi du je moż -
li wość sko rzy sta nia z urlo pu na wa run kach
urlo pu ma cie rzyń skie go. Upraw nie nia te są
ana lo gicz ne do tych, któ re przy słu gu ją ro dzi -
com dziec ka w przy pad ku urlo pu ma cie rzyń -
skie go. Do na by cia te go pra wa ko niecz ne jest
przy ję cie dziec ka na wy cho wa nie i wszczę cie
pro ce du ry ad op cyj nej (wy star cza ją ce jest wy -
stą pie nie do są du opie kuń cze go z wnio skiem
o przy spo so bie nie dziec ka). 

Na le ży jed nak pa mię tać, że pra wo do te -
go urlo pu przy słu gu je nie dłu żej niż do ukoń -
cze nia przez dziec ko 7. ro ku ży cia lub nie
dłu żej niż do ukoń cze nia przez nie 10. ro ku
ży cia (w przy pad ku dziec ka, wo bec któ re go
pod ję to de cy zję o od ro cze niu obo wiąz ku
szkol ne go). Po osią gnię ciu przez dziec ko po -
wyż sze go wie ku urlop ten prze pa da, je że li
nie uda ło się go wy ko rzy stać. War to jed nak
za zna czyć, że je że li dziec ko zo sta nie przy ję -
te na wy cho wa nie na krót ko przed ukoń cze -
niem przez nie 7. ro ku ży cia, a wy ko rzy sta nie
peł ne go urlo pu nie bę dzie moż li we, ro dzic 
i tak ma za gwa ran to wa ne 9 ty go dni urlo pu,
na wet gdy by ja ka kol wiek część przy pa dła 
po 7. uro dzi nach dziec ka. 

Urlop ro dzi ciel ski
Ko lej nym upraw nie niem, z któ re go mo -

że ko rzy stać stra żak bę dą cy oj cem, jest
urlop ro dzi ciel ski. Ma on cha rak ter do bro -
wol ny, wy no si 32 ty go dnie (w przy pad ku
uro dze nia jed ne go dziec ka) lub 34 ty go dnie
(w przy pad ku uro dze nia wię cej niż jed ne go
dziec ka przy jed nym po ro dzie). Ro dzi ce mo -
gą wy ko rzy stać urlop ro dzi ciel ski do koń ca
ro ku ka len da rzo we go, w któ rym dziec ko
koń czy 6 lat – jed no ra zo wo bądź w czę -
ściach (mak sy mal nie czte rech). W przy pad -
ku po dzia łu urlo pu ro dzi ciel skie go na czę ści
przy pa da ją ce jed na po dru giej co do za sa dy
każ da z nich nie mo że być krót sza niż 8 ty -
go dni. 

Oj ciec mo że ko rzy stać z urlo pu ro dzi ciel -
skie go sa mo dziel nie bądź jed no cze śnie z mat -
ką dziec ka. Wów czas wy miar urlo pu ob li cza ny
jest łącz nie. Ozna cza to, że je śli mat ka dziec -
ka prze by wa ła na 16-ty go dnio wym urlo pie
ro dzi ciel skim i w tym cza sie oj ciec dziec ka
rów nież ko rzy stał z urlo pu, to wy ko rzy sta li oni
ca ły przy słu gu ją cy li mit. Wspól nie  mo gli
opie ko wać się dziec kiem dwa ra zy kró cej, niż
gdy by każ de z nich po je dyn czo wy ko rzy sta ło
po ło wę przy słu gu ją cej pu li. 

Urlo pu ro dzi ciel skie go udzie la się na pi sem -
ny wnio sek, zło żo ny nie póź niej niż na 21 dni
przed je go roz po czę ciem. Re zy gna cja z te go
urlo pu jest moż li wa w każ dej chwi li.                 

Urlop wy cho waw czy
Przy słu gu je on wy łącz nie na wnio sek, w wy -

mia rze do 36 mie się cy, ale nie dłu żej niż do za -
koń cze niu ro ku ka len da rzo we go, w któ rym
dziec ko ukoń czy ło 6 rok ży cia. Mak sy mal nie
moż na po dzie lić go na pięć czę ści. Przy naj -
mniej je den mie siąc w ca łej pu li urlo pu za strze -
żo ny jest dla dru gie go ro dzi ca. Za sad ni czo
za tem je den ro dzic mo że wy ko rzy stać mak sy -
mal nie 35 mie się cy urlo pu. Nie do ty czy to jed -
nak przy pad ku, gdy dru gi ro dzic dziec ka nie
ży je czy też po zba wio no go wła dzy ro dzi ciel -
skiej. 

W tym kon tek ście war to za zna czyć, że 
w sto sun ku do stra ża ków usta wo daw ca wy łą -
czył moż li wość zło że nia wnio sku o ob ni że nie
wy mia ru cza su służ by w okre sie, w któ rym
mógł by ko rzy stać z urlo pu wy cho waw cze go.
Ozna cza to, że stra żak peł ni wów czas służ bę 
w peł nym wy mia rze. Prze pi sy usta wy o PSP za -
wę ża ją bo wiem upraw nie nia stra ża ków w sto -
sun ku do tych, ja kie przy słu gu ją pra cow ni kom
na za sa dach okre ślo nych w Ko dek sie pra cy 
(art. 69 ust. 4 usta wy o PSP). 

Do dat ko we dni wol ne dla ro dzi ca
Oprócz po wyż szych urlo pów ro dzi co wi

przy słu gu je do dat ko wo płat ne zwol nie nie od
wy ko ny wa nia za dań służ bo wych w wy mia rze
16 go dzin al bo 2 dni ro bo czych. Do ty czy to ro -
dzi ców wy cho wu ją cych dziec ko do 14 lat. 
Wy miar zwol nie nia nie za le ży od licz by dzie ci
po zo sta ją cych na wy cho wa niu. 

Te go ro dza ju upraw nie nie mo że przy po -
mi nać urlop na żą da nie. Nie jest to jed nak
urlop w ści słym te go sło wa zna cze niu.
Przede wszyst kim nie uwzględ nia się go 
w rocz nym pla nie urlo pów, na to miast prze -
ło żo ny nie ma pra wa od mó wić je go udzie le -
nia. Nie wy ko rzy sta ne dni wol ne prze pa da ją
bez pow rot nie. 

Ochro na stra ża ka -oj ca 
przed zwol nie niem 
Ko lej nym dość istot nym upraw nie niem, ja -

kie przy słu gu je stra ża ko wi w związ ku z ro dzi -
ciel stwem, jest ochro na przed zwol nie niem. 
W sto sun ku do stra ża ka nie jest to jed nak
ochro na bez względ na. Na uwa gę za słu gu je
treść prze pi su art. 69 usta wy o PSP. 

Za sad ni czo za tem nie moż na zwol nić stra -
ża ka ze służ by w cza sie ko rzy sta nia przez 
nie go ze wspo mnia nych po wy żej urlo pów. Sto -
sow nie do tre ści art. 43 ust. 2 usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, nie do ty czy to
na stę pu ją cych sy tu acji: 
� wy mie rze nie ka ry dys cy pli nar nej wy da le -
nia ze służ by;
� ska za nie pra wo moc nym wy ro kiem za
prze stęp stwo umyśl ne, ści ga ne z oskar że nia
pu blicz ne go lub prze stęp stwo skar bo we
umyśl ne; 
� li kwi da cja jed nost ki al bo jej re or ga ni za cja
po łą czo na ze zmniej sze niem ob sa dy eta to -
wej, je że li prze nie sie nie stra ża ka za je go zgo -
dą do in nej jed nost ki lub na in ne sta no wi sko
nie jest moż li we;
� in ne waż ne przy czy ny, je że li dal sze po zo -
sta wa nie w służ bie nie gwa ran tu je na le ży-
te go wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych, 
a zwol nie nie nie na stą pi ło z po wo du: 
� ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem są du
za prze stęp stwo in ne niż prze stęp stwo umyśl -
ne, ści ga ne z oskar że nia pu blicz ne go lub
prze stęp stwo skar bo we umyśl ne, 
� na by cia pra wa do za opa trze nia eme ry tal -
ne go z ty tu łu osią gnię cia 30 lat wy słu gi eme -
ry tal nej, 
� li kwi da cji jed nost ki al bo jej re or ga ni za cji
po łą czo nej ze zmniej sze niem ob sa dy eta to -
wej, je że li prze nie sie nie stra ża ka za je go zgo -
dą do in nej jed nost ki lub na in ne sta no wi sko
nie jest moż li we, 
� nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków służ -
bo wych w okre sie od by wa nia służ by sta łej,
stwier dzo ne go w dwóch ko lej nych opi niach
służ bo wych, mię dzy któ ry mi upły nę ło co naj -
mniej 6 mie się cy.

Na le ży pod kre ślić, że prze pi sy praw ne nie
za wie ra ją okre ślo nych wzo rów wnio sków 
o urlo py zwią za ne z ro dzi ciel stwem. Aby unik -
nąć kło po tów, war to jed nak za dbać o to, aby pi -
sma za wie ra ły kon kret ne in for ma cje.

An na So biƒ ska jest rad cà praw nym, 
a dr Da mian Wit czak praw ni kiem peł nià cym
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a czę ło się od usta wy z 21 li sto pa -
da 1967 r. o po wszech nym obo -
wiąz ku obro ny Pol skiej Rze czy-

po spo li tej Lu do wej (DzU nr 44). Jej za pi sy
stwo rzy ły po bo ro wym moż li wość od by cia
służ by woj sko wej w od dzia łach sa mo obro -
ny o spe cjal no ści prze ciw po ża ro wej. Ta de -
cy zja Sej mu, de fac to ła ta ją ca bra ki ka dro -
we w po żar nic twie spo wo do wa ne ni ski mi
pła ca mi i bra kiem za in te re so wa nia pra cą
w stra ży, otwo rzy ła po le do po szu ki wań mo -
de lu or ga ni za cyj ne go zwią za ne go z przy go -
to wa niem jed no stek do przy ję cia po bo-
ro wych, szko le nia ich i peł nie nia przez nich
służ by. Z per spek ty wy mi nio ne go cza su
moż na stwier dzić, że naj waż niej szym za da -
niem by ło wówczas od po wied nie przy go -
towa nie ko mend za wo do wych stra ży
po żar nych (ZSP) do pro wa dze nia sku tecz ne -
go na bo ru kan dy da tów na przy szłych stra -
ża ków. Nie by ło ani do świad cze nia, ani
wy pra co wa nych form. 

Man ka men ty re kru ta cji
Od de le go wa ni ofi ce ro wie ko mend stra ży

po żar nych w po ro zu mie niu z sze fa mi po wia -
to wych szta bów woj sko wych wy zna cza li 
po trzeb ną licz bę kan dy da tów spo śród po -
bo ro wych. Wy ty po wa nych po wo ły wa no do
służ by woj sko wej z przy dzia łem do za wo do -
wych stra ży po żar nych. Ta for ma przy no si ła
efek ty, ale tyl ko licz bo we. Śle dze nie lo sów
tak po zy ska nych do służ by po żar ni czej po -
bo ro wych wska zu je, że aż 21 proc. spo śród
nich w cią gu 12 mie się cy służ by zo sta ło
zwol nio nych dys cy pli nar nie. W prak ty ce wie -
lu po zy ska nych tą dro gą oka za ło się ludź mi
przy pad ko wy mi, o wąt pli wej przy dat no ści
do służ by ra tow ni czej. War to w tym miej scu
wspo mnieć, że je że li po bo ro wy od by wa ją cy
służ bę woj sko wą w tym sys te mie re zy gno -
wał z pra cy lub zo sta wał z niej zwol nio ny
na sku tek nie wy peł nie nia pod sta wo wych
obo wiąz ków służ bo wych, na ru sze nia po sta -
no wień re gu la mi nu służ bo we go, względ nie

z wła snej wi ny nie ukoń czył wy ma ga ne go
wy szko le nia – był nie zwłocz nie po wo ły wa ny
do od by cia służ by woj sko wej w jed nost kach
Obro ny Te ry to rial nej Kra ju (OTK). 

Z cza sem zmo dy fi ko wa no for mę re kru ta -
cji, bo by ła ma ło efek tyw na. Ofi ce ro wie za in -
te re so wa nych ko mend stra ży po żar nych
prze pro wa dza li re kru ta cję kan dy da tów, in for -
mu jąc ich jed no cze śnie o ro dza ju i za kre sie
służ by, o wa run kach pra cy i pła cy oraz o pra -
wach wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. Mło -
dzi lu dzie w wie ku po bo ro wym z du żą
re zer wą, a na wet nie do wie rza niem od no si li
się do ak cji pro pa gan do wych or ga ni zo wa -
nych przez ko men dy za wo do wych stra ży 
po żar nych. Z roz mów prze pro wa dzo nych
z wie lo ma by ły mi ju na ka mi wy ni ka, że dla
więk szo ści z nich wprost nie wia ry god ne by -
ło to, że za ist nia ła moż li wość za li cze nia za sad -
ni czej służ by woj sko wej w try bie nor mal nej
pra cy. Jed nak i ta me to da oka za ła się ma ło
sku tecz na. Na le ża ło się gnąć do in nych.

Naj sku tecz niej szym spo so bem oka zał 
się na bór kan dy da tów za po śred nic twem
ochot ni czych stra ży po żar nych. Tym ka na -
łem uda ło się do trzeć do wszyst kich śro do -
wisk, z któ rych wy wo dzi li się po bo ro wi.
Kan dy da ci re kru tu ją cy się spo śród człon ków
OSP mie li już pew ne przy go to wa nie do
dzia łal no ści ope ra cyj nej, by li za in te re so wa -
ni służ bą po żar ni czą. Trze ba pod kre ślić, że
waż ne w tym pro ce sie by ło i to, że po od by -

ciu dwu let niej służ by w za wo do wej stra ży
po żar nej wra ca li oni do swo ich jed no stek
z po waż nym za so bem wie dzy po żar ni czej
i umie jęt no ści ga śni czych. 

Słu żąc w po dzia le bo jo wym ZSP, po bo ro -
wi zdo by wa li za wód wy ma ga ją cy zna jo mo -
ści wie lu in te re su ją cych dzie dzin tech ni ki,
licz nych umie jęt no ści i spraw no ści psy cho -
mo to rycz nej w po słu gi wa niu się róż no rod -
nym sprzę tem i re ago wa niu na nie spo-
dzie wa ne, stre so we sy tu acje. 

Wa bi ki dla chęt nych
Za in te re so wa ni pra cą w za wo do wej stra -

ży po żar nej po od by ciu za stęp czej służ by
woj sko wej mo gli zo stać skie ro wa ni na 
szko le nie pod ofi ce rów. Po bo ro wi po wo ła ni
do pra cy i szko le nia w za wo do wej stra ży
po żar nej otrzy my wa li po ro ku służ by urlop
wy po czyn ko wy w wy mia rze 14 lub 17 dni
(w za leż no ści od licz by lat na uki i sta żu pra -
cy), mie li zniż kę ko le jo wą 50 proc. dla sie bie
i żo ny, ko rzy sta li z do dat ko we go ubez pie -
cze nia od nie szczę śli wych wy pad ków. Koszt
te go ubez pie cze nia po no si ły ko men dy stra -
ży po żar nych. Nie bez zna cze nia dla roz wo -
ju po pu lar no ści tej for my za stęp czej służ by
woj sko wej był sys tem służ by obo wią zu ją cy
wów czas w za wo do wych stra żach po żar -
nych: 24 godz. służ by i 24 godz. wol ne oraz
do dat ko we wol ne w wy mia rze 48 godz.
mie sięcz nie. Ozna cza to, że ju na cy od by wa -
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ją cy za stęp czą służ bę w stra ży po żar nej
śred nio w mie sią cu pra co wa li 13 dni, a 17 dni 
mie li wol ne od służ by. Tak po waż ny wy miar
cza su wol ne go po zwa lał na roz wi ja nie wła -
snych za in te re so wań za wo do wych czy
spor to wych, umoż li wiał kształ ce nie się i do -
sko na le nie w wy bra nym przez sie bie kie -
run ku.

Obok przed sta wio nych uła twień i przy -
wi le jów ist nia ły rów nież pew ne wy ma ga nia
wo bec kan dy da tów ubie ga ją cych się o skie-
ro wa nie do pra cy w za wo do wej stra ży po -
żar nej. Na le ża ły do nich przede wszyst kim
do bry stan zdro wia i tę ży zna fi zycz na, pra -
wi dło wo funk cjo nu ją cy zmysł rów no wa gi
oraz brak ago ra fo bii, ukoń czo ny 18. rok ży -
cia, ukoń czo na za sad ni cza szko ła za wo do -
wa o spe cjal no ści przy dat nej w służ bie
po żar ni czej, a co naj mniej ukoń czo na szko -
ła pod sta wo wa. Kan dy da tów obo wią zy-
wa ła tak że nie ka ral ność za prze stęp stwa
prze ciw ko pań stwu i po sia da nie oby wa tel -
stwa pol skie go.

Więk szość przed się wzięć ko mend za wo -
do wych stra ży po żar nych do ty czą cych po -
bo ro wych opie ra no na za rzą dze niu mi ni stra
obro ny na ro do wej nr 4J/MON z 9 wrze -
śnia 1969 r. w spra wie za sad do bo ru i od by -
wa nia szko le nia po bo ro wych w od dzia łach
sa mo obro ny przez kan dy da tów na stra ża -
ków i trak to rzy stów oraz na za rzą dze niu
nr 117 mi ni stra spraw we wnętrz nych 
z 9 wrze śnia 1964 r. w spra wie or ga ni za cji
szkół i szko le nia po żar ni cze go.

Od kan dy da ta do stra ża ka
Po bo ro wi od by wa ją cy służ bę woj sko wą

w jed nost kach za wo do wych stra ży po żar -
nych wy ma ga li od po wied nie go przy go to -
wa nia. Słu ży ły te mu sto sow ne pro gra my
szko le nia. Pierw szy z nich uka zał się w 1970 r.
Był to pro gram 1k/KTP/S, wpro wa dzo ny
do użyt ku służ bo we go za rzą dze niem za -
stęp cy głów ne go in spek to ra Obro ny Te ry to -
rial nej Kra ju, sze fa in spek to ra tu powszech-
nej sa mo obro ny i ko men dan ta głów ne go
stra ży po żar nych z dnia 11 ma ja 1970 r.
w spra wie za twier dze nia i wpro wa dze nia
do użyt ku służ bo we go pro gra mu szko le nia
po bo ro wych w od dzia łach sa mo obro ny dla
kan dy da tów na stra ża ków. Za rzą dze nie to
sta no wi ło, że ukoń cze nie szko le nia zgod nie
z tym pro gra mem jest rów no znacz ne
z ukoń cze niem szko le nia stra ża ka za wo do -
we go. Kurs obej mo wał 572 godz. za jęć.
Trwał oko ło trzech mie się cy i re ali zo wa ny był
w dwóch okre sach. Pierw szy li czył 349 godz.

lek cyj nych. Je go ce lem by ło przy go to wa nie
po bo ro wych do peł nie nia służ by w za wo do -
wych stra żach po żar nych. Dru gi okres miał
w pro gra mie 224 godz. lek cyj ne, słu żył roz -
sze rze niu i po głę bie niu wia do mo ści na by -
tych przez po bo ro wych pod czas pierw-
sze go okre su szko le nia oraz przy go to wa niu
ich do peł nie nia służ by w spe cja li stycz nych
for ma cjach sa mo obro ny. Szkole nie opie ra ło
się głów nie na ćwi cze niach, po ka zach i za ję -
ciach prak tycz nych, wy ra bia ją cych umie jęt -
no ści i na wy ki po słu gi wa nia się sprzę tem
po żar ni czym oraz prze zna czo nym do sa mo -
obro ny. War to wspo mnieć, że każ dy z okre -
sów szko le nia koń czył się eg za mi nem ko-
mi syj nym. W skład ko mi sji wcho dzi li wy kła -
dow cy oraz przed sta wi cie le te re no wych
szta bów woj sko wych.

Z cza sem szko le nie wy ma ga ło zmo dy fi -
ko wa nia i obo wią zu ją cy od 1970 r. pro gram
zo stał uchy lo ny pro gra mem 1k/F/S, wpro -
wa dzo nym do użyt ku za rzą dze niem nr 8
sze fa in spek to ra tu Obro ny Cy wil nej Kra ju
i ko men dan ta głów ne go stra ży po żar nych
z dnia 6 grud nia 1975 r. w spra wie za twier -
dze nia i wpro wa dze nia do użyt ku służ bo we -
go pro gra mu szko le nia sze re gow ców –
funk cjo na riu szy po żar nic twa w od dzia łach
sa mo obro ny. Obo wią zy wał do 1991 r. 

Po zy tyw ny wy nik szko le nia był rów no -
znacz ny z ukoń cze niem szko le nia kwa li fi ka -
cyj ne go sze re gow ców – funk cjo na riu szy
po żar nic twa. We dług te go pro gra mu cykl
szko le nia dzie lił się na trzy okre sy. Pierw szy
trwał 92 godz. lek cyj ne i obej mo wał pod -
sta wo we za gad nie nia z dzie dzi ny tech ni ki 
i tak ty ki, a tak że – w węż szym za kre sie – za -
gad nie nia ogól no po żar ni cze, ogól no woj -
sko we oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Opa no wa nie te go ma te ria łu po zwa la ło po -
bo ro we mu na peł nie nie służ by w po dzia le
bo jo wym na sta no wi sku po moc ni ka ro ty
w sek cjach ga śni czych. Za ło żo no, że po bo -
ro wy po wi nien roz po cząć pierw szy okres
szko le nia na tych miast po przyj ściu do służ -
by w jed no st ce ochro ny prze ciw po ża ro wej,
a dwa dal sze – po je go ukoń cze niu. Na ucza -
nie w dru gim i trze cim eta pie mo gło być
pro wa dzo ne na kur sie sko sza ro wa nym
w ośrod ku szko le nia po żar ni cze go lub ja ko
szko le nie na zmia nach w za wo do wych stra -
żach po żar nych.

Na dru gi okres szko le nia prze wi dzia no
w pro gra mie 314 godz. lek cyj nych. Obej mo -
wał on roz sze rze nie i po głę bie nie wia do mo -
ści fa cho wych na by tych przez słu cha czy
w pierw szym okre sie szko le nia oraz przy go -

to wa nie ich do dzia łań bo jo wych na róż nych
sta no wi skach w sek cjach ga śni czych i spe -
cjal nych. 

Trze ci okres szko le nia, li czą cy 173 godz.
lek cyj ne, miał przy go to wać słu cha czy -po bo -
ro wych do obro ny i sa mo obro ny przed środ -
ka mi ów cze snych środ ków na pa du i ra że nia
oraz dzia łań w re jo nach po ra że nia. Okres ten
sta no wił od ręb ną ca łość i nie obo wią zy wał
wszyst kich szko lo nych. Zgła sza ją ce go się
do służ by kan dy da ta po od by tej za sad ni czej
służ bie woj sko wej nie trze ba by ło szko lić
w za kre sie zna nej mu pro ble ma ty ki woj sko -
wej. W związ ku z tym, przy za cho wa niu od -
ręb no ści trze cie go eta pu szko le nia, ca ły cykl
na ucza nia po dzie lo no na dwa zróż ni co wa -
ne pro gra my: z pro ble ma ty ką woj sko wą (dla
po bo ro wych) lub bez niej (dla kan dy da tów
do służ by po od by tej za sad ni czej służ bie
woj sko wej).

Ta kie usta wie nie pro ce su kształ ce nia 
po bo ro wych by ło bar dzo ko rzyst ne z kil ku
po wo dów. No wo przy ję ci nie cze ka li na zor -
ga ni zo wa nie i ze bra nie od po wied nio licz nej
gru py, bo mo gli być szko le ni na zmia nach
służ bo wych w ma cie rzy stych jed nost kach.
Po dwóch ty go dniach, w cza sie któ rych 
od by li pierw szy etap szko le nia, li czą cy
92 godz., mo gli brać udział w ak cjach. Szko -
le nie by ło do sto so wa ne do za so bu wie dzy
po bo ro wych, zwięk szy ła się tak że je go prze -
pu sto wość.

Szko le nie koń czy ło się eg za mi nem ko mi -
syj nym, skła da ją cym się z czę ści teo re tycz -
nej i prak tycz nej, obej mu ją cym przed mio ty:
szko le nie ogól no po żar ni cze, szko le nie tech -
nicz ne, szko le nie tak tycz ne, szko le nie z za -
kre su obro ny cy wil nej, BHP. Wa run kiem
do pusz cze nia do eg za mi nu koń co we go by -
ło uzy ska nie po zy tyw nych ocen z po zo sta -
łych przed mio tów. 
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Ko lej na zmia na
Jed nost ki tak tycz ne stra ży po żar nych

uzu peł nia ły bra ki eta to we w po dzia le bo jo -
wym mło dy mi ludź mi skie ro wa ny mi do od -
by cia w nich za stęp czej służ by woj sko wej
do 1980 r. Póź niej na stą pił prze łom.
W uchwa le nr 85 Ra dy Mi ni strów z 18 wrze -
śnia te go ro ku w spra wie od dzia łów obro ny
cy wil nej do od by cia za sad ni czej służ by
w obro nie cy wil nej usta no wio na zo sta ła
moż li wość od by cia za sad ni czej służ by woj -
sko wej w obro nie cy wil nej, w od dzia łach OC
two rzo nych m.in. przez ko men dan ta głów -
ne go stra ży po żar nych. Wej ście w ży cie te go
ak tu praw ne go oraz uka za nie się za rzą -
dzenia sze fa Obro ny Cy wil nej Kra ju nr 3 
z 11 li sto pa da 1980 r. wpro wa dzi ło zmia nę
do tych cza so wych za sad za pew nie nia peł -
nych ob sad eta to wych w pod od dzia łach
tak tycz nych stra ży po żar nych. W jed nost -
kach ochro ny prze ciw po ża ro wej roz po czę li
bo wiem służ bę – obok funk cjo na riu szy po -
żar nic twa i pra cow ni ków cy wil nych – ju na -
cy od by wa ją cy za sad ni czą służ bę woj sko wą
w obro nie cy wil nej. W ten spo sób po wsta ła
ko lej na gru pa za wo do wa. A trze ba pa mię -
tać, że każ da z tych grup mia ła szcze gó ło we
ure gu lo wa nia praw ne wy ni ka ją ce z obo wią -
zu ją ce go w Pol sce pra wa ogól ne go, ta kie go
jak: de kret o służ bie funk cjo na riu szy po żar -
nic twa, ko deks pra cy, usta wa o po wszech -
nym obo wiąz ku obro ny PRL oraz prze pi sów
szcze gó ło wych, o za się gu re sor to wym, wy -
ni ka ją cych np. z fak tu peł nie nia służ by 
w za kła do wych za wo do wych stra żach po -
żar nych.

Wy peł nia jąc dys po zy cje pra wa, ko men -
dy wo je wódz kie stra ży po żar nych przy stą -
pi ły do or ga ni zo wa nia na swo im te re nie
od dzia łów obro ny cy wil nej. Wy da wa ły na
wła sny uży tek in struk cje w spra wie od by wa -

nia za sad ni czej służ by woj sko wej w OC
przez ju na ków. W in struk cjach tych oma wia -
no kwe stie wy ni ka ją ce z obo wią zu ją ce go
pra wa, do ty czą ce mię dzy in ny mi peł nie nia
służ by, wzo rów obo wią zu ją cych do ku men -
tów. Po nie waż ju na cy od by wa li służ bę
w licz nych jed nost kach te re no wych i za kła -
do wych stra ży po żar nych na te re nie wo je -
wództw, ko men dan ci od dzia łów obro ny
cy wil nej przy KW PSP roz sze rza li upraw nie -
nia ko men dan tów za wo do wych i za kła -
dowych za wo do wych stra ży po żar nych
mię dzy in ny mi w za kre sie na stę pu ją cych
spraw:
� wy da wa nia roz ka zów o wcie le niu ju na ka
do służ by, usta la nia sta no wi ska, upo sa że nia,
do dat ków oraz ekwi wa len tów,
� wy da wa nia anek sów do ww. roz ka zów,
� kie ro wa nia ju na ków na ba da nia le kar -
skie,
� for mal no ści z bez płat ny mi prze jaz da mi,
� przy zna wa nia ju na kom wy róż nień i wy -
mie rza nia kar,
� udzie la nia urlo pów i spo rzą dza nia opi nii
służ bo wych,
� de le go wa nia na kur sy,
� po zba wie nia ju na ków czę ści do dat ku
za pra ce o cha rak te rze ope ra cyj no -tech nicz -
nym oraz do dat ku funk cyj ne go.

W nie któ rych wo je wódz twach upo waż -
nie nia do udzie la nia wy róż nień i wy mie rza -
nia kar otrzy my wa li rów nież do wód cy
plu to nów i do wód cy sek cji pod od dzia łów
tak tycz nych.

Ju na cy w jed nost kach ZSP i ZZSP sta no -
wi li śred nio oko ło 13 proc. ogó łu peł nią cych
służ bę w po dzia le bo jo wym. Peł ni li ją w sys -
te mie sko sza ro wa nym i w sys te mie nie sko -
sza ro wa nym (24 godz. służ by i 48 godz.
wol nych). Sys tem sko sza ro wa ny cie szył się
mniej szym uzna niem niż je go prze ciw staw -
na for ma. Wy ni ka ło to przede wszyst kim
z bra ku od po wied niej ba zy ko sza ro wej.

W związ ku z de le ga cja mi usta wo wy mi
wy da no w spra wie ju na ków licz ne ak ty
praw ne róż nej ran gi (w su mie 20). Re gu -
lowa ły one prze róż ne aspek ty: kwe stię 
prze jaz dów trans por tem PKP, udzie la nia
świad czeń lecz ni czych, usta le nia norm
umun du ro wa nia, odzie ży spe cjal nej i wy -
ekwi po wa nia oso bi ste go oraz wy so ko ści
i za sad wy pła ca nia rów no waż ni ka pie nięż -
ne go w za mian za umun du ro wa nie, przy -
dzie la nia norm bez płat ne go wy ży wie nia
ju na ków oraz wy so ko ści rów no waż ni ka pie -
nięż ne go w za mian za to wy ży wie nie, do -
dat ków do wy na gro dze nia, świad czeń

pie nięż nych z ubez pie cze nia spo łecz ne go
w ra zie cho ro by i ma cie rzyń stwa, za sił ków
przy słu gu ją cych człon kom ro dzin czy przed -
ter mi no we go zwal nia nia ju na ków ze służ by. 

Bi lans
Do świad cze nia ko men dan tów od dzia -

łów obro ny cy wil nej w pra cy z ju na ka mi po -
zwa la ją w per spek ty wie cza su na pew ne
uogól nie nia i oce ny. Z od by wa nia za sad ni -
czej służ by w jed nost kach stra ży po żar nych
wy ni ka ło wie le ko rzy ści, a mię dzy in ny mi:
� moż li wość sto so wa nia peł ne go za kre su
kar i wy róż nień przez bez po śred nich prze ło -
żo nych (do wód ców sek cji i plu to nów w po -
dzia le bo jo wym),
� nie wiel ki wy miar urlo pu okre so we go 
ju na ków, a tak że moż li wość je go dys cy pli -
nar ne go zmniej sze nia lub po zba wie nia
junaka urlopu, co po zwa la ło na utrzy ma nie
od po wied nich sta nów oso bo wych w jed -
nost kach ga śni czych,
� moż li wość prze no sze nia ju na ków z jed -
nost ki do jed nost ki w ska li wo je wódz twa,
bez zbęd nych for mal no ści zwią za nych ze
zwol nie niem.

By ły jed nak i mniej ko rzyst ne aspek ty
zwią za ne z tą for mą za trud nie nia. Dwu let ni
okres służ by i spo wo do wa na tym fluk tu acja,
wy pły wa ją ca z ko niecz no ści za pew nia nia
po szcze gól nym jed nost kom do pły wu no -
wych kadr, po wo do wa ły znacz ny wzrost 
wy dat ków – m.in. na szko le nie, umun-
du ro wa nie itp. By ły trud no ści w za kre sie 
za pew nie nia ca ło dzien ne go wy ży wie nia ju -
na kom od by wa ją cym służ bę w sys te mie sko -
sza ro wa nym, wy ni ka ją ce z bra ku od po -
wied nich wa run ków lo ka lo wych i nie wiel kiej
licz by osób na zmia nie służ bo wej, co wy klu -
cza ło pro wa dze nie wła snych sto łó wek. 

Nie spo sób nie pod nieść kwe stii ni skie go
wy kształ ce nia ogól ne go ju na ków kie ro wa -
nych do od dzia łów obro ny cy wil nej przy
KWSP. Kie row nic twa ko mend for mu ło wa ły
czę ste po stu la ty po pra wy te go sta nu. Zna -
la zły one peł ne od zwier cie dle nie do pie ro
w for ma cji ra tow ni czej po wsta łej po roz wią -
za niu za wo do wych stra ży po żar nych. 

Ostat ni przy dział ju na ków do służ by
w jed nost kach za wo do wych stra ży po żar -
nych miał miej sce w mar cu 1990 r. W paź -
dzier ni ku 1991 r. ostat ni ju na cy ode szli z jed-
no stek ZSP do cy wi la. 

st. bryg. w st. sp. Stanisław Mazur
w latach 1992-2000 był redaktorem

naczelnym „Przeglàdu Po˝ar ni cze go”
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lu czo wy ele ment wy po sa że nia wojsk wal czą cych na fron tach
Wiel kiej Woj ny sta no wi ły sa mo cho dy. Wsku tek za po trze bo -
wa nia na te po jaz dy znacz nie przy spie szył roz wój prze my słu

mo to ry za cyj ne go. Pań stwa bio rą ce udział w dzia ła niach wo jen nych
do star cza ły swo im żoł nie rzom ty sią ce aut cię ża ro wych, któ re przy -
słu ży ły się pod czas walk i wspo ma ga ły za opa trze nie. Ko lej że la zna,
stat ki, wo zy kon ne nie wąt pli wie wy ko rzy sty wa no w trans por cie to -
wa rów i lu dzi, ale tam, gdzie się gał już ostrzał ar ty le ryj ski, moż na by -
ło do trzeć je dy nie sa mo cho dem na pod wo ziu cię ża ro wym – m.in.
ta kich pro du cen tów, jak Au stin Mo tor Com pa ny, Stu de ba ker, Do dge,
Che vro let, Fiat, As so cia ted Equ ip ment Com pa ny Ltd, Da im ler -Mo to -
ren -Ge sel l schaft. Po za koń cze niu dzia łań zbroj nych wie le z tych po -
jaz dów zo sta ło za re kwi ro wa nych bądź po rzu co nych na fron cie
jesz cze w cza sie trwa nia kon flik tu, na sku tek ostrza łów, ko li zji dro-
go wych, awa rii tech nicz nych lub z in nych przy czyn.

Typ woj ny eu ro pej skiej
Po zo sta wio ny sprzęt ofi cjal nie nie miał już swo jej me try ki, a po -

nie waż in wen ta ry za cja po rzu co ne go mie nia woj sko we go trwa ła 
ko lej ne la ta, to po dłuż szym cza sie je go po cho dze nia moż na by ło 

je dy nie do mnie my wać. Świad czy o tym do ku ment, któ re go ko pia zo -
sta ła prze sła na przez OSP w Kró lo wej Wo li do Wy dzia łu Do ku men ta -
cji Zbio rów CMP z proś bą o wy ja śnie nie zna cze nia za pi su: „typ woj ny
eu ro pej skiej”. Ta kie sfor mu ło wa nie jest dość nie ty po we i ra czej nie -
for mal ne, mi mo że zna la zło się w do ku men cie urzę do wym. 

Sa mo chód po zy ska ny bez po śred nio z fron tu mógł zgod nie z pra -
wem prze cho dzić na wła sność za bie ga ją cych o nie go czy to jed no -
stek woj ska, po li cji, stra ży po żar nej, po go to wia ra tun ko we go czy
in nych in sty tu cji pań stwo wych. Jed no cze śnie pod mio ty te by ły
praw nie zo bli go wa ne do za bez pie cze nia po jaz du, prze pro wa dze nia
re mon tu, a na stęp nie eks plo ato wa nia au ta, po uprzed nim do pusz -
cze niu go przez od po wied nie or ga ny do użyt ku w ru chu dro go wym.
Sa mo cho dy cię ża ro we, któ re po 1918 r. zin wen ta ry zo wa no ja ko po -
rzu co ne mie nie woj sko we, a któ re we szły w skład wy po sa że nia m.in.
pol skich stra ży po żar nych, z pew no ścią mu sia ły przejść grun tow ny
re mont, tak by do sto so wać ich za bu do wę do ce lów po żar ni czych. 
Ta kie dzia ła nia wy ma ga ły du żych na kła dów fi nan so wych, po no si li je
za rów no stra ża cy, Głów ny Zwią zek Stra ży Po żar nych, jak i gmi ny oraz
fir my ubez pie cze nio we. 

Re mon ty sa mo cho dów stra żac kich
Pod ko niec lat 30. XX w. pra sa po żar ni cza na dal du żo uwa gi po -

świę ca ła spra wom mo to ry za cji stra ży po żar nych. Stra ża cy chcą cy wy -
re mon to wać sa mo chód al bo za ku pić no we lub uży wa ne mo to ro we
pod wo zie, a na stęp nie zle cić wy ko na nie za bu do wy po żar ni czej, zma -
ga li się z wie lo ma pro ble ma mi. Fa cho wy re mont nie za wsze był opła -
cal ny dla jed nost ki. Kon tro wer sje wzbu dza ła tzw. cha łup ni cza
przed się bior czość, naj czę ściej upra wia na przez ślu sa rzy i stel ma -
chów, któ rzy nie jed no krot nie oprócz na praw me cha nicz nych pró bo -
wa li wy ko ny wać za bu do wy po żar ni cze. Nie by li jed nak od po wied nio
wy edu ko wa ni ani przy go to wa ni, by spro stać pro ce som tech no lo -
gicz nym i pro duk cyj nym w tej dzie dzi nie.

Ce lem sta ło się wo bec te go pro fe sjo nal ne zmo to ry zo wa nie stra -
ży po żar nych. W je go re ali za cji znacz ny udział mia ły wziąć naj lep sze
fir my po żar ni cze z War sza wy, Lwo wa, Ka to wic i Po zna nia: Lil pop Rau
i Lo ewen ste in, Lie feld i Schif f ner, Stra żac kie Za kła dy Prze my sło we,
Skład ni ca Stra ży Po żar nych, Stra żak, Unia Stra żac ka, przed się bior -
stwa Cze sła wa Miar czyń skie go i W. Hem po wi cza. Ko rzy sta nie z ich
usług by ło atu tem przy ubie ga niu się o sub wen cje z Głów ne go
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DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Po czàt ki 
stra ̋ac kiej mo to ry za cji 

Zdarzało się, że polscy strażacy pozyskiwali pierwsze auta, przejmując
te porzucone na polach bitewnych I wojny światowej. Nie lada
wyzwaniem było przystosowanie ich do potrzeb pożarniczych.
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Fo to gra fia przed sta wia dru gą i trze cią stro nę tzw. do wo du toż sa mo ści po jaz du me cha nicz -
ne go sa mo cho du cię ża ro we go mar ki Fiat, wy da ne go przez Urząd Po wia to wy w Ra wie Ma -
zo wiec kiej w 1935 r. Przy po zy cji „Mo del, typ lub se ria” wid nie je od ręcz ny za pis: „typ woj ny
eu ro pej skiej”. Wła ści cie lem sa mo cho du by ła Ochot ni cza Straż Po żar na w Kró lo wej Wo li 
(woj. łódz kie), za ło żo na w 1918 r. – by ło to jej pierw sze au to.
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Związ ku Stra ży Po żar nych. Otrzy ma nie do ta cji wią za ło się z pew ny -
mi obo wiąz ka mi na ło żo ny mi na stra ża ków. W księ gach re mon to wo -
-kon ser wa cyj nych miał być in wen ta ry zo wa ny każ dy de fekt, na le ża ło
okre ślić je go przy czy nę, spo sób na pra wy oraz po nie sio ne kosz ty. 

Pro wa dze nie ta kiej do ku men ta cji uczy ło wła ści we go po dej ścia
do utrzy ma nia ta bo ru stra żac kie go. Cho dzi ło rów nież o pod kre śle -
nie ro li kie row cy, przy kła da nie wa gi do je go wy szko le nia pod wzglę -
dem tech ni ki i bez pie czeń stwa jaz dy, na by cia od po wied niej wie dzy
i umie jęt no ści z za kre su me cha ni ki po jaz do wej. Ma rze niem za pew -
ne każ dej jed nost ki stra ży po żar nej by ło stwo rze nie wła snych warsz -
ta tów na praw czych. 

Ko li zje dro go we stra ża ków 
Wy pad ki po jaz dów po żar ni czych ge ne ro wa ły naj więk sze kosz ty

re mon to we. Do cho dzi ło do nich naj czę ściej z po wo du du żej pręd -
ko ści sa mo cho du ja dą ce go alar mo wo do po ża ru. War to też pa mię -
tać, że pierw sze au to mo bi le stra żac kie nie mia ły do bre go ogu mie nia,
a ich ka bi ny by ły otwar te. Na wierzch nia dróg również w mia stach 
– nie rów na, błot ni sta, ka mien na, bru ko wa na – po zo sta wia ła wie le
do ży cze nia. Przy nie ostroż nej jeź dzie i ostrych za krę tach stra ża cy,
któ rzy sie dzie li na bocz nych ła wach po jaz du, mo gli wy paść z ja dą -
ce go sa mo cho du, tym bar dziej że nie uży wa no wów czas pa sów bez -
pie czeń stwa. Do ko li zji do cho dzi ło rów nież na sku tek zde rzeń
z in nym po jaz dem – by wa ło, że z wi ny stra ża ka kie row cy, któ ry nie
za sy gna li zo wał skrę tu czer wo ną cho rą giew ką lub za mon to wa ną
z przo du me ta lo wą strzał ką wska zu ją cą kie ru nek jaz dy. 

Ja dą cy z wiel ką szyb ko ścią sa mo chód oso bo wy, któ rym je chał ko -
men dant stra ży ognio wej w War sza wie p. Pro kop uległ ka ta stro fie. 
Pę kła kie row ni ca, wsku tek cze go au to wpa dło na słup te le gra ficz ny. Kie -
row ca sa mo cho du Ka li now ski oraz sy gna li sta Stry char ski wy szli bez
szwan ku, na to miast Pro kop uległ do tkli we mu po tłu cze niu. Pro kop je -
chał do po ża ru, któ ry wy buchł w ge ne ral nym in spek to ria cie sił zbroj -
nych w War sza wie. 

Po wyż szy cy tat po cho dzi z wy da nia „Ilu stro wa ne go Ku rie ra 
Co dzien ne go” z 24 stycz nia 1932 r. – to jed no z wie lu do nie sień 
o wy pad kach te go ro dza ju, któ re uka zy wa ły się na ła mach pra sy 
co dzien nej. 

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy jest pra cow ni kiem 
Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki

Każ dy z nas, za tro ska ny na co dzień o za -
pew nie nie by tu ro dzi nie i peł nio ną służ bę, po -
trze bu je w wa ka cje tro chę wię cej niż zwy kle
wol ne go cza su dla bli skich i przy ja ciół. Waż ne
jest też prze mie rza nie pięk nych, czę sto dłu go
opra co wy wa nych tras wy ciecz ko wych, zwie -

dza nie mu ze ów, zam ków, za byt ków. Wa ka cyj ny urlop to wspa nia ła oka zja
do po dzi wia nia przy ro dy, wę dro wa nia, dłu gich roz mów z bli ski mi czy zwy -
czaj ne go cie sze nia się ich obec no ścią. Praw dzi wa ra dość to dziś jed nak
naj bar dziej de fi cy to we do bro, choć w świe cie kon sump cjo ni zmu wszyst -
ko wo kół ma za za da nie do star czać sa tys fak cji. Trud no jed nak nie za-
uwa żyć, że czę sto uśmiech w świe cie współ cze snym jest wy mu szo ny,
po zba wio ny w isto cie, jak pi sze pa pież Fran ci szek, praw dzi wej ra do ści. 
Na wet je śli wie lu spe cja li stów od mar ke tin gu i re kla my oraz rze sze nie zli -
czo nych wprost „twór ców” ro bią wszyst ko, aby lu dzi „ro ze rwać”, to są to je -
dy nie ma łe skraw ki praw dzi we go szczę ścia. Pły nie ono bo wiem je dy nie
z wia ry, da ją cej czło wie ko wi szer szą per spek ty wę ży cia. Ra do ści tej, a tak -
że ści śle zwią za ne go z nią po ko ju ser ca, nie moż na ku pić za żad ną ce nę,
gdyż jest ona osta tecz nie „da rem Du cha Świę te go”, do ma ga ją cym się przy -
ję cia go z otwar tym ser cem. 

Wa ka cyj ny czas mo że do po móc nam w przy wró ce niu wła ści wych pro -
por cji mię dzy ak tyw no ścią ze wnętrz ną, do któ rej zmu sza nas co dzien ność,
a sfe rą du cha, mię dzy po śpie chem a na tu ral nym ryt mem ży cia, mię dzy
wszech obec nym kon sump cjo ni zmem a na szy mi re al ny mi po trze ba mi.
Czas urlo po wy mo że być wstę pem do głęb szej re flek sji. Po zo sta jąc od po -
czyn kiem od wie lu spraw, wa ka cje nie mo gą być od po czyn kiem od Bo ga.
Jest wręcz od wrot nie, gdyż mo gą stać się one wła śnie wspa nia łą oka zją,
aby po głę bić swo ją du cho wość, na uczyć się prze ży wać ra dość pły ną cą
z ob co wa nia z in ny mi ludź mi i z Bo giem.

Zna ny ame ry kań ski psy cho log pro fe sor Phi lip Zim bar do znacz ną część
ży cia po świę cił na ba da nia do ty czą ce ludz kiej per spek ty wy cza su, któ re
przy wio dły go do wie lu in try gu ją cych wnio sków. Szcze gól nie in te re su ją -
cy jest je den: po dob nie jak ry by nie świa do me są ist nie nia wo dy, w któ rej
pły wa ją, więk szość z nas jest wła ści wie nie świa do ma nie prze rwa nie upły -
wa ją ce go cza su, w któ rym prze cież ży je my. Stwier dze nie to na bie ra jesz -
cze więk szej wa gi w przy pad ku chrze ści jan, gdyż dla nas czas ma tak że
zna cze nie escha to lo gicz ne, pro wa dzi nie do śmier ci, lecz do wiecz no ści.
Mar no wa nie cza su jest więc za nie dba niem znacz nie po waż niej szym niż
mar no wa nie tyl ko do cze sne go ży cia. Z te go wzglę du war to, mo że wła śnie
w trak cie wa ka cji, za dać so bie py ta nie o swo je ce le ży cio we, o to, co jest
dla nas naj waż niej sze, cze mu po świę ca my naj wię cej cza su. Do pie ro dzię -
ki re flek sji nad tą kwe stią ma my szan sę na to, aby uzy skać praw dzi wą dia -
gno zę sta nu na szej wia ry. Uświa do mie nie so bie, w ja ki spo sób spę dza my
ko lej ne mi nu ty i go dzi ny ży cia, wska zu je na to, ja kie war to ści są dla nas
naj waż niej sze, któ re w prak ty ce, a nie tyl ko wer bal nie, pre fe ru je my. 

Ży cząc so bie dni peł nych cie pła i wy po czyn ku, wa ka cji po god nych
i uda nych, życz my so bie jed no cze śnie dni wzbo ga co nych pa mię cią o Bo -
gu i Je go Ewan ge lii.

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

Refleksje 
na wakacje
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Stra żac ki warsz tat na praw czy, Wil no 1932 r. 
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� Wpływ dzia łań ga śni czych na bez pie czeń stwo użyt kow ni ków
bu dyn ków pod czas po ża rów we wnętrz nych (Ef fect of Fi re fi gh ting
In te rven tion on Oc cu pant Te na bi li ty du ring a Re si den tial Fi re), 
Ste ve Ker ber, John W. Re gan, Ga vin P. Horn, Ken neth W. Fent, 
De ni se L. Smith, Fi re Tech no lo gy (https://doi.org/10.1007/
s10694 -019-00864-2).

Pod sta wo wym ce lem dzia łań ga śni czych jest zlo ka li zo wa nie
i zneu tra li zo wa nie po ża ru, aby ochro nić ludz kie ży cie i mie nie. Funk -
cjo na riu sze na co dzień sty ka ją cy się z pro ble ma ty ką dzia łań ga śni -
czych my ślą o mno go ści czyn ni ków, któ re wpły wać bę dą na do bór
wła ści wej tak ty ki. Wie le osób uzna za naj waż niej sze jak naj szyb sze
roz po czę cie po da wa nia środ ka ga śni cze go na ogni sko po ża ru, co po -
pra wi wa run ki, tak że do ewa ku acji, pa nu ją ce w po miesz cze niu. Jed -
nak na wet ta kie po dej ście nie jest jed no znacz ne. W śro do wi sku
po żar ni czym w ostat nich la tach to czy się dys ku sja, czy do brym po -
my słem jest po da wa nie wo dy przez okno, jesz cze przed wpro wa dze -
niem ro ty do bu dyn ku. Czy mo że ra czej na le ża ło by nie zwłocz nie
wpro wa dzić stra ża ków z na wod nio ną li nią, któ rą wy ko rzy sta ją do po -
da nia wo dy na za rze wie ognia? Za leż nie od czę ści świa ta, tak ty ka ga -
śni cza bę dzie się róż ni ła – ze wzglę du na spe cy fi kę kli ma tu, ro dzaj
za bu do wy czy do stęp ność sił i środ ków.

Au to rzy ar ty ku łu wy ko na li dwa na ście te stów ga śni czych w peł nej
ska li. Pro wa dzi li dzia ła nia ga śni cze we wnątrz i na ze wnątrz, jed no cze -
śnie mie rząc tem pe ra tu rę i stę że nie wy bra nych ga zów w po miesz cze -
niu, od no sząc się do obo wią zu ją cych li mi tów. Ba da nia z pew no ścią
są in te re su ją ce, po ka zu ją rze czy wi sty wpływ dzia łań ga śni czych
na bez pie czeń stwo użyt kow ni ków. Nie któ re wnio ski nie są bo wiem
tak oczy wi ste, jak moż na by się spo dzie wać: nie za wsze użyt kow nik,
któ ry scho wał się przed ogniem w naj dal szym po miesz cze niu i tam
ocze ki wał po mo cy, bę dzie bez piecz niej szy niż ten, któ ry prze by wał
bli żej źró dła po ża ru, ale nie za po mniał za mknąć drzwi. 

� Wy kry wa nie po ża ru ta bi cy roz dziel czej z wy ko rzy sta niem
oce ny eks perc kiej (Switch bo ard Fi re De tec tion Sys tem Using Expert
In fe ren ce Me thod Ba sed on Im pro ved Fi re Di scri mi na tion), „Jo ur -
nal of Elec tri cal En gi ne ering & Tech no lo gy” (2019) 14, s. 1007-
1015.

W ostat nich la tach na ryn ku po ja wi ło się wie le no wych tech no lo gii
w naj róż niej szych bran żach. Wie le z tych tech no lo gicz nych no wi nek
ko rzy sta z ener gii elek trycz nej – ma to wpływ na za po trze bo wa nie
na ten ro dzaj ener gii. Czło wiek, bę dąc zwy kle naj słab szym ogni wem
sys te mu ogól nie poj mo wa ne go bez pie czeń stwa, mo że nie zda wać so -
bie spra wy z za gro żeń. Czę sto kroć do te go sa me go ob wo du elek trycz -
ne go pod łą cza na jest zbyt du ża licz ba od bior ni ków prą du w sto sun ku
do ob cią żal no ści prą do wej prze wo dów. Po wo du je to prze cią że nie 
sie ci, co w pew nych sy tu acjach do pro wa dzi do po ża ru. 

Nie moż na wy klu czyć, że po żar ten po wsta nie w ob rę bie roz dziel -
ni cy elek trycz nej. W ja ki spo sób go wy kryć? Jak ob ni żać ry zy ko po -
wsta nia po waż nych szkód? Moż na sto so wać roz wią za nia tech nicz ne,
mon to wać czuj ki w ob rę bie roz dziel nic. Au to rzy ar ty ku łu przed sta -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

wia ją jed nak al ter na tyw ną me to dę, ba zu ją cą na za awan so wa nych al -
go ryt mach oce ny ry zy ka po ża ru, któ ra uzu peł ni dzia ła nie czu jek 
po ża ro wych. Me to da ta wy ko rzy stu je in for ma cje o użyt kow ni ku, po -
nad to bie rze pod uwa gę ko rek tę wy ni ków, któ ra – jak do wo dzą 
au to rzy – przy bli ża ich do rze czy wi stych wa run ków, co po zwa la
na peł niej szą oce nę sy tu acji. 

Przyj rzyj my się kwe stii czyn ni ków, od któ rych za le ży za dzia ła nie
czuj ki po ża ro wej. Wraz ze zmia ną wa run ków oto cze nia, ta kich jak
tem pe ra tu ra czy wil got ność, nie któ re sen so ry czy wręcz ob wo dy elek -
trycz ne bę dą zmie nia ły swo ją cha rak te ry sty kę. Na le ży też wziąć
pod uwa gę wpływ po ża ru na urzą dze nie do de tek cji. Po żar po wsta -
ją cy w okre sie let nim, przy wy so kich tem pe ra tu rach, bę dzie ina czej
wy kry wa ny niż po żar w okre sie zi mo wym. 

Co nam przy nio są no we tech no lo gie w przy szło ści? W ja ki spo sób
wdra żać no win ki tech no lo gicz ne w ob sza rze ochro ny prze ciw po ża -
ro wej? Ja kie ko rzy ści pły ną z wie lo aspek to we go po dej ścia? Od po -
wiedź na te py ta nia moż na zna leźć w ar ty ku le. 

� Wnio ski z pię ciu zda rzeń zwią za nych z elek tro sta ty ką (Le ar -
ning Les sons from Fi ve Elec tro sta tic In ci dents), Si mon Egan, „Jo ur -
nal of Elec tro sta tics” 88 (2017), s. 183-189.

Elek trycz ność sta tycz na jest prze ciw ni kiem, któ re go nie moż na lek -
ce wa żyć. Przy czy ny jej po wsta wa nia wią żą się al bo z obec no ścią
zmien nych pól elek tro ma gne tycz nych w oko li cy obiek tu, al bo pro ce -
sa mi tar cia, roz dzie la nia ma te ria łu. Zna ne są spo so by ra dze nia so bie
z wy ła do wa nia mi zu peł ny mi, czy li ta ki mi, do któ rych do cho dzi po mię -
dzy dwo ma ele men ta mi prze wo dzą cy mi, z któ rych je den zwy kle jest
uzie mio ny. Każ dy z nas do świad czył wy ła do wań te go ty pu, np. gdy
pod czas wy sia da nia z po jaz du no gą do ty ka my zie mi, a rę ką ka ro se rii,
któ ra na elek try zo wa ła się pod czas jaz dy, na sku tek tar cia po wie trza. 

W wa run kach prze my sło wych wy stę pu ją tak że in ne ty py wy ła do -
wań, któ re mo gą nieść ze so bą za gro że nie. W ja ki spo sób bro nić się
przed ni mi? Jak mo dy fi ko wać pro ces tech no lo gicz ny, aby ogra ni czać
ry zy ko wy bu chu czy po ża ru? Od po wiedź zda je się być pro sta. Otóż,
jak pro po nu je au tor pre zen to wa ne go ar ty ku łu, po win no się przede
wszyst kim czer pać z wie dzy wcze śniej szych po ko leń, ana li zo wać zda -
rze nia hi sto rycz ne. 

Au tor przed sta wia za tem szcze gó ło wy opis pię ciu zda rzeń, do któ -
rych do szło w prze szło ści, a któ re da ją do my śle nia. Opi su je róż ne sy -
tu acje prze my sło we, róż ne tech no lo gie prze twa rza nia ma te ria łów,
po zo sta wia jąc czy tel ni ka z no wą wie dzą na te mat za gro żeń, ale tak -
że me tod prze ciw dzia ła nia im. W ja ki spo sób na przy kład trans por to -
wać nie prze wo dzą ce me dium z jed ne go zbior ni ka, choć by wa go nu
ko le jo we go, do po pu lar ne go big -ba ga? Któ re ele men ty po win ny być
prze wo dzą ce, a któ re nie? Jak za dbać o pra cow ni ka, aby nie do znał
on po ra że nia na sku tek ge ne ro wa ne go pod czas prze pły wu me dium
ła dun ku elek tro sta tycz ne go? Ar ty kuł sta no wi cen ne źró dło in for ma -
cji, któ re po zwo lą od po wie dzieć na po wyż sze py ta nia. 

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
kpt. dr in˝. Szy mon Ptak peł ni słu˝ b´ 
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej



/ 2019 LIPIEC 55

WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Białoruski jubileusz

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
(PKBWL) to niezależna stała komisja działająca przy ministrze
właściwym do spraw transportu. Powołana została w 2002 r.
Do jej zadań należy badanie wszystkich wypadków
lotniczych i poważnych incydentów, do których doszło na
terytorium RP, oraz nadzorowanie ich badania. 

Celem analiz jest ustalenie przyczyn i okoliczności
wypadków. Komisja nie orzeka co do winy 
i odpowiedzialności, natomiast na podstawie wyników badań
proponuje odpowiednie środki mające zapobiec wypadkom
w przyszłości. Raporty końcowe wraz z zaleceniami Komisji
stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań. 

Pod adresem www.pkbwl.gov.pl możemy znaleźć wiele interesujących
treści – od aktów prawnych, przez rejestry zdarzeń, do raportów komisji.
Możemy zapoznać się ze składem PKBWL, jak również znajdziemy
odnośniki do stron międzynarodowych instytucji związanych 
z bezpieczeństwem lotniczym. Strona spełnia wymogi stawiane przez

Prewencja samobójstw
W ostatnich 10 latach ponad 58 tysięcy

osób w Polsce odebrało sobie życie, szacuje się,
że 580 tysięcy dokonało prób samobójczych. 
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS) wynika, że co roku średnio ponad 5800
Polaków ginęło, pozbawiając się życia. Badania
wskazują, że wielu takim tragediom można
zapobiec. Ważną rolę w zapobieganiu odgrywają
media.

Nieumiejętnie podawane informacje 
o próbach samobójczych i samobójstwach mogą
zwiększyć te liczby. Dostrzegając ważną rolę
mediów, stworzono dwuczęściową publikację
dotyczącą zachowań samobójczych (w tym myśli
i prób pozbawienia się życia) oraz zdrowia
psychicznego, zwracając szczególną uwagę na
informacje, które mogą być pożyteczne 

w profesjonalnym podejmowaniu tych trudnych tematów w środkach masowego przekazu. 
Pierwsza część poradnika przeznaczona jest dla pracowników mediów, natomiast druga

– szczególnie przydatna funkcjonariuszom PSP – dla osób wypowiadających się w prasie,
radiu lub telewizji. Wskazówki, rady i zalecenia dotyczą odpowiedniego formułowania
przekazu na temat samobójstw, tak by wystrzegać się nieumiejętnego przedstawienia
czynu samobójczego. Mogłoby ono np. skłonić odbiorców komunikatu do pójścia śladem
osoby, która targnęła się na swoje życie (tzw. „efekt Wertera”). 

Poradnik przeznaczony dla osób wypowiadających się w mediach będzie zatem
nieocenioną pomocą przede wszystkim dla oficerów prasowych, strażaków pełniących
funkcje kierujących działaniem ratowniczym, dyżurnych operacyjnych, dowódców JRG,
komendantów PSP różnych szczebli.

A. Baran, A. Gmitrowicz, R. Pawelec, Rola mediów w promocji zdrowia
psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla osób
wypowiadających się dla mediów, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2018.

Do pobrania (także część I – dla pracowników mediów) ze strony
www.poradnikdlamediow.pl

25 lipca 1853 r. Duma Miejska Mińska podjęła
uchwałę o utworzeniu zawodowej straży pożarnej,
pierwszej tego typu w kraju. Z okazji 165. rocznicy
działalności stołecznej straży pożarnej 20 lipca 2018 r.
wydano znaczek pocztowy poświęcony temu
wydarzeniu.

Oprócz hełmu z końca XIX w. można dostrzec na
nim fragment fotografii z 1906 r. z widokiem konnego
beczkowozu strażackiego na tle remizy,
wybudowanej w 1885 r. przy ówczesnej ulicy
Noworomanowskiej. 

Współcześnie 25 lipca obchodzony jest bardzo
uroczyście w jednostkach białoruskiej straży pożarnej
jako „Dzień Pożarnictwa”.

Ma ciej Sa wo ni

O wypadkach samolotów

WCAG 2.0 (funkcjonalności dostosowujące witrynę dla osób
niepełnosprawnych), takie jak: przyjazny interfejs, możliwość regulacji
wielkości czcionki, regulacja kontrastu, poprawne działanie na wszystkich
przeglądarkach oraz możliwość obsługi witryny jednym klawiszem. 

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ
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Dostępne w rozmiarach S-XXL

możliwość prania

materiał SuperFabric® 
- odporność 
na ścieranie

IR-X® Impact Exoskeleton™ 
- ochrona przed uderzeniami

powłoka TP-X® 
- doskonała chwytność

najwyższa
odporność

na przecięcie

wzmocnienia na palcu 
wskazującym 
i w okolicy kciuka

bardzo dobra
manualność

mankiet z rzepem Velcro® 
- pewne osadzenie


