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Drodzy czytelnicy!
Od tematu pandemii nie da si´ uciec – po prostu jà mamy. Paƒstwowa Stra˝

Po˝arna od poczàtku aktywnie działa na rzecz jej ograniczania, dba te˝ o to, 
by sama nie odczuła jej skutków. DoÊwiadczenia europejskie nie napawajà
optymizmem, zatem pozostajemy w niepewnoÊci. Najwi´cej jednak zale˝y
od zachowania nas wszystkich, ju˝ niezale˝nie od tego, czy jesteÊmy stra˝akami, 
czy nie. Faktycznie niezb´dne jest to, do czego namawia rzàd i wszystkie bez wyjàtku
Êrodki masowego przekazu. Zarzàdzeniom ludzi zwalczajàcych zaraz´ nale˝y si´
po prostu podporzàdkowaç. 

Zespół redakcyjny PP ze swojej strony stara si´ wykonywaç to, do czego jest
powołany – przekazywaç informacje oraz utrwalaç je na piÊmie dla przyszłych
pokoleƒ. Temu właÊnie słu˝y kalendarium pandemii – co prawda my, dziÊ, mo˝emy
nawet wi´cej danych wyczytaç w Internecie, ale nie sà one podawane w formie
skondensowanej i uporzàdkowanej. PP podaje najwa˝niejsze, ze stanem
doprowadzonym do 10 kwietnia. W numerze majowym b´dziemy kontynuowali
kalendarium, w kolejnych numerach (choç ˝yczymy sobie, by nie było takiej
potrzeby) równie˝ – a˝ do zakoƒczenia działaƒ PSP zwiàzanych z likwidacjà
epidemii. Dzi´ki temu czytelnik z łatwoÊcià b´dzie mógł przeÊledziç, w jaki sposób
borykaliÊmy si´ nieszcz´Êciem. 

JednoczeÊnie mamy okres Wielkanocy – najwa˝niejszy w kulturze chrzeÊcijaƒskiej.
Niestety, w tym roku jest on przytłoczony przez pandemi´. Nie dajemy si´, 
nie pozwalamy zarazie zdominowaç Zmartwychwstania, nawet doÊwiadczeni
przedłu˝eniem si´ okresu Wielkiego Postu. Mamy tu słowa pouczenia i nadziei
od wszystkich trzech naszych kapelanów. Mo˝na powiedzieç, ˝e jak trwoga, to
do Boga… A czemu nie? Zwróçmy uwag´ na to, co nasi ksi´˝a mówià. A ˝eby nie
było za mało, dokładamy niespodziank´ – artykuł jeszcze jednego ksi´dza-stra˝aka,
z okresu wielkanocnego, ale z 1947 r. To były czasy trudniejsze ni˝ dziÊ, a przecie˝
ksiàdz Grochowski wyraênie szukał siły moralnej w słabym człowieku. Zatem
prezentujemy cztery teksty ludzi majàcych prawo i obowiàzek przekazywania słowa
Bo˝ego. Przeczytajcie, a przekonacie si´, ˝e to nie jest prawienie kazaƒ. 

Siłà rzeczy proponujemy znacznà dawk´ informacji o zapobieganiu ludzkim
nieszcz´Êciom i zwalczaniu ich skutków. Aleksandra Radlak poka˝e nam, 
jakie nieprzekraczalne bariery potrafià zbudowaç niezale˝ne administracje w jednej
dziedzinie: bezpieczeƒstwie ruchu lotniczego. Kto by pomyÊlał, ˝e płyn do tych
samych amortyzatorów musi byç inny, bo… 

Artur Kàdziela napisał o czymÊ pokrewnym – ˝e kiedy ju˝ istnieje jakiÊ przepis
albo instrukcja, to najwi´cej z tego cieszy si´ kontroler, gdy˝ zyskuje niezb´dne mu
do ˝ycia kryteria. A jak przy tym mo˝na wpaÊç na pomysł, by drog´ po˝arowà
prowadziç przez bagna, to ju˝ musicie przeczytaç sami. Czym sà skargi – po raz
drugi pouczy nas, i to skutecznie, Ariadna Koniuch. To materiał nie tylko dla
znawców.

Metra ciàg dalszy – Tomasz Banaczkowski poka˝e straszliwe skutki po˝aru, 
który swego czasu zafundowała sobie Korea Południowa. Jan Czajka wypowie si´
o pochówkach masowych – temat przykry, ale profesjonalizm wymaga wiedzy. Paweł
Gàsiorczyk przekazuje historycznà sensacj´ – dzieje stra˝y po˝arnej w KL Auschwitz.
To informacja na swój sposób korporacyjnie budujàca – ˝e stra˝acy byli potrzebni
nawet w fabryce Êmierci. 

Proponujemy te˝ materiały pokazujàce, ˝e Êwiat ani nie zaczyna, ani nie koƒczy
si´ na zarazie, ona przejdzie. Miły reporta˝ Beaty Hanslik-Janiszewskiej z plenerów
artystycznych w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa to taki oddech powietrzem
z lepszych czasów. 

Zapraszamy do lektury!



Po twier dzo no za ka że nie ko ro na wi ru sem u pierw sze go Po la ka – wró -
cił wła śnie do Pol ski z Nie miec. „Pa cjent ze ro” z wo je wódz twa lu bu -
skie go tra fił do szpi ta la w Zie lo nej Gó rze. W związ ku z za gro że niem

SARS-CoV-2 ze brał się rzą do wy ze spół za rzą dza nia kry zy so we go. Ma się spo ty kać
co dzien nie i ko or dy no wać dzia ła nia ad mi ni stra cji pań stwo wej. 

W ra mach ćwi czeń ślą scy stra ża cy roz sta wi li na te re nie szpi ta li w Cho rzo wie na -
mio ty pneu ma tycz ne wraz z wy po sa że niem, m.in. z łóż ka mi po lo wy mi, sto li ka -
mi, krze sła mi, na grzew ni ca mi i oświe tle niem. 

W Pol sce w szpi ta lach prze by wa ją na ob ser wa cji 92 oso by, 490 jest
ob ję tych kwa ran tan ną, a 5647 nad zo rem sa ne pi du. Mi ni ster stwo
Zdro wia po in for mo wa ło, że obec ność ko ro na wi ru sa dia gno zu je 11 la -

bo ra to riów. Dzien nie mo gą one prze ba dać do 2 tys. pró bek. Mię dzy na ro do wy
Fun dusz Wa lu to wy ogło sił, że prze zna czy 50 mld do la rów na wal kę z ko ro na wi ru -
sem. 

Re sort zdro wia po twier dza czte ry no we przy pad ki ko ro na wi ru sa. 
Se nat roz po czy na pra ce le gi sla cyj ne nad rzą do wą usta wą, któ ra ma
po móc za po bie gać, prze ciw dzia łać i zwal czać COVID-19. Pre zy dent

USA Do nald Trump pod pi sał usta wę, któ ra za kła da, że ad mi ni stra cja pań stwo wa
wy da na wal kę z epi de mią 8,3 mld do la rów. 

Na po le ce nie ko men dan ta głów ne go PSP st. bryg. An drze ja Bart ko wia ka w Szko -
le Aspi ran tów PSP w Kra ko wie od by ły się ćwi cze nia z uży ciem 7 pneu ma tycz nych
na mio tów, któ re mo gą zo stać wy ko rzy sta ne do wspar cia służb me dycz nych w wal -
ce z ko ro na wi ru sem, m.in. do za bie gów, re ani ma cji i ba dań am bu la to ryj nych. 

Pre zy dent RP pod pi sał usta wę o szcze gól nych roz wią za niach zwią za -
nych z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem i zwal cza niem COVID-19,
in nych cho rób za kaź nych oraz wy wo ła nych ni mi sy tu acji kry zy so wych.

W szpi ta lach z po wo du za ra że nia ko ro na wi ru sem prze by wa 6 pa cjen tów. 

Pre zy dent RP An drzej Du da od wie dził po lo wą izbę przy jęć zbu do wa ną przez
stra ża ków z PSP przed szpi ta lem po wia to wym w Ny sie. W trak cie wi zy ty obej -
rzał mo bil ną in fra struk tu rę, m.in. trzy na mio ty pneu ma tycz ne z wy po sa że niem. 
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Rzecz nik MZ mó wi, że w Pol sce moż na dzien nie wy ko nać po nad 2000
te stów na obec ność ko ro na wi ru sa. W szpi ta lach ho spi ta li zo wa nych
jest z je go po dej rze niem 146 osób, 1548 pod da no kwa ran tan nie do -

mo wej, 6409 ob ję to nad zo rem sa ne pi du. 

Ru szy ły ca ło do bo we punk ty kon tro li sa ni tar nej na 5 przej ściach gra -
nicz nych. W Pol sce jest już 17 za ra żo nych ko ro na wi ru sem. Pre mier 
Ma te usz Mo ra wiec ki za po wia da kon tro le sa ni tar ne na gra ni cach,

w po cią gach i por tach.

Stra ża cy z Pod kar pa cia peł ni li dy żu ry na gra ni cach z Ukra iną i Sło wa cją, gdzie
mie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po dróż nym. Ra tow ni cy z prze my skiej, kro śnień skiej,
mie lec kiej i łań cuc kiej ko men dy PSP roz sta wi li przy szpi ta lach na mio ty, peł nią -
ce funk cję po lo wych izb przy jęć. 

Od by wa się po sie dze nie Ra dy Bez pie czeń stwa Na ro do we go, a pre -
mier in for mu je o od wo ła niu wszyst kich im prez ma so wych. Pre zy dent
wy gła sza orę dzie w TVP. Po twier dzo ny jest 22. przy pa dek za ra że nia

ko ro na wi ru sem. 

Rząd pod jął de cy zję o za mknię ciu wszyst kich szkół, przed szko li i żłob -
ków z dniem 16 mar ca. Na pol skiej gra ni cy SG skon tro lo wa ła bli sko
43 tys. osób. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ko ro na wi rus ob ja wia się naj czę ściej go rącz ką, kasz lem, dusz no ścia mi,
bó la mi mię śni i zmę cze niem. Cięż ki prze bieg cho ro by wy stę pu je u oko ło
15-20% osób. Do zgo nów do cho dzi u 2-3% cho rych. Do 10 kwiet nia wi rus
do tarł do 210 kra jów i te ry to riów na ca łym świe cie. Naj wię cej osób za ka zi -
ło się nim w USA, gdzie od no to wa no 502 tys. cho rych, a naj wię cej zmar ło

we Wło szech – bli sko 19 tys. Po ni żej przed sta wia my wy bra ne wy da rze nia
do ty czą ce epi de mii w Pol sce i na świe cie, a tak że dzia ła nia stra ża ków z PSP
i OSP w wal ce z ko ro na wi ru sem, które wyróżniliśmy kolorem. Ka len da rium
za czy na my od 4 mar ca, a więc od dnia, gdy w Pol sce od no to wa ny zo stał
pierw szy przy pa dek za ra że nia SARS-CoV-2. 

Ka len da rium epi de mii
ko ro na wi ru sa

Nazywany jest SARS-CoV-2, a wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.
Pojawił się pod koniec 2019 r. w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

Do 10 kwietnia tego roku na świecie zakaziło się nim prawie 1,7 mln
ludzi, a zmarło z jego powodu ponad 102 tys. osób. 
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W Po zna niu zmar ła 57-let nia ko bie ta. To pierw sza ofiara śmier tel na
ko ro na wi ru sa w Pol sce. Po twier dzo no 51 przy pad ków cho ro by
COVID-19. Mi ni ster zdro wia in for mu je, że 19 szpi ta li w Pol sce zo sta -

nie prze kształ co nych w szpi ta le za kaź ne. 384 oso by prze by wa ją w szpi ta lach z po -
dej rze niem za ra że nia ko ro na wi ru sem, 2736 lu dzi jest ob ję tych kwa ran tan ną,
a 14 841 nad zo rem epi de mio lo gicz nym. 

Po nad 400 stra ża ków z PSP zmie rzy ło tem pe ra tu rę cia ła po nad 40 tys. po dróż -
nym. Straż udo stęp ni ła też 56 na mio tów, w któ rych po wsta ły po lo we izby przy -
jęć – pra co wa ło w nich po nad 350 stra ża ków. Za stęp ca ko men dan ta głów ne go
PSP nad bryg. Adam Ko niecz ny z lu bu skim ko men dan tem wo je wódz kim bryg.
Pa try kiem Ma ru sza kiem od wie dzi li przej ścia gra nicz ne w Świec ku i Słu bi cach,
gdzie za po zna li się z or ga ni za cją i wa run ka mi służ by, przy go to wa niem lo gi stycz -
nym i za bez pie cze niem sa ni tar nym. 

We Wro cła wiu zmarł dru gi za ra żo ny ko ro na wi ru sem pa cjent. Miał
73 la ta. Licz ba cho rych wzro sła do 68. Ra da Mi ni strów wy da je roz po -
rzą dze nie w spra wie za ka zów w ru chu lot ni czym, a szef MSWiA dwa

roz po rzą dze nia – jed no do ty czy przy wró ce nia tym cza so wo kon tro li gra nicz nej,
a dru gie cza so we go za wie sze nia lub ogra ni cze nia ru chu gra nicz ne go na okre ślo -
nych przej ściach gra nicz nych. W Pol sce wpro wa dzo ny zo sta je stan za gro że nia epi -
de micz ne go, a w USA stan nad zwy czaj ny. Z da nych WHO wy ni ka, że do te go dnia
na ca łym świe cie od no to wa no po nad 135 tys. za ka żeń i bli sko 5 tys. zgo nów. 

Ko men dant głów ny PSP st. bryg. An drzej Bart ko wiak prze ka zał ochot ni czym
stra żom po żar nym włą czo nym do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
wy tycz ne, któ re ma ją wdro żyć w wal ce z COVID-19. Pod kar pac cy stra ża cy peł -
ni li dy żur w 11 punk tach na gra ni cach z Ukra iną i Sło wa cją. Ich za da niem był po -
miar tem pe ra tu ry cia ła po dróż nych. Zmie rzy li ją u 14 tys. osób. Ra tow ni cy
z prze my skiej i mie lec kiej ko men dy PSP za bez pie cza li roz sta wio ne przez stra ża -
ków przy szpi ta lach na mio ty, peł nią ce funk cję po lo wych izb przy jęć. 

W Pol sce za mknię te zo sta ją cen tra i ga le rie han dlo we, ale dzia ła ją 
skle py spo żyw cze, ap te ki i dro ge rie. Re stau ra cje i ba ry re ali zu ją tyl ko
za mó wie nia na wy nos lub z do wo zem. Żoł nie rze ma ją wspie rać

na gra ni cach funk cjo na riu szy SG. We Wło szech śmier tel ność z po wo du ko ro na wi -
ru sa wy no si 5,8 proc. 

Bar to szyc cy stra ża cy, wspo ma ga ni przez funk cjo na riu szy z in nych ko mend, pra -
co wa li na przej ściu gra nicz nym w Bez le dach, gdzie już ko lej ny dzień pro wa dzi li
kon tro le sa ni tar ne. Do 13 mar ca stra ża cy skon tro lo wa li 923 po jaz dy i spraw dzi li
tem pe ra tu rę u 1344 osób. 

Na przej ściach gra nicz nych w Pol sce po wró ci ły kon tro le. Wpro wa dzo -
no za kaz wjaz du dla cu dzo ziem ców. Po la cy, któ rzy wra ca ją do kra ju,
mu szą od być 14-dnio wą kwa ran tan nę. Za wie szo ne zo sta ły mię dzy -

na ro do we po łą cze nia ko le jo we i lot ni cze – po za czar te ra mi, któ ry mi Po la cy ma ją
wra cać z za gra ni cy. 

Funk cjo na riu sze KP PSP w Goł da pi za koń czy li dzia ła nia na gra ni cy z Fe de ra cją
Ro syj ską, bo wiem wstrzy ma no ruch na przej ściu gra nicz nym. Od 10 mar ca
wspól nie ze Stra żą Gra nicz ną skon tro lo wa li 1577 po jaz dów i 2129 osób. 
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Na gra ni cach Pol ski służ bę peł ni 2,5 tys. żoł nie rzy. Mi ni ster stwo Roz -
wo ju in for mu je, że przy go to wu je prze pi sy, któ re ma ją po móc prze -
trwać trud ny czas. Pre mier po dej mu je de cy zję o za wie sze niu lo tów

we wnątrz kra jo wych. Na świe cie od no to wa no już 151 363 przy pad ki COVID-19.
Zmar ło 6100 osób – 29,5 proc. z nich we Wło szech. 

Ko men dant głów ny PSP zde cy do wał o do fi nan so wa niu dzia łań w wal ce z ko ro -
na wi ru sem z pie nię dzy po cho dzą cych ze skła dek z ty tu łu obo wiąz ko we go ubez -
pie cze nia od ognia, któ re są prze ka zy wa ne przez za kła dy ubez pie cze nio we.
Zo sta ły one prze zna czo ne na środ ki ochro ny in dy wi du al nej i środ ki od ka ża ją ce. 

Z po wo du ko ro na wi ru sa 833 oso by są ho spi ta li zo wa ne, bli sko 15 tys.
jest ob ję tych kwa ran tan ną, a po nad 22 tys. zgło szo nych do kwa ran -
tan ny po po wro cie do kra ju. W cią gu do by we Wło szech zmar ło 345

osób za ka żo nych SARS-CoV-2, a licz ba zmar łych w tym kra ju wzro sła do 2503.

PSP z udzia łem 291 stra ża ków wspie ra ła dzia ła nia SG w 44 punk tach gra nicz -
nych, gdzie skon tro lo wa nych zo sta ło 41 tys. osób. Do tych czas utwo rzo no z na -
mio tów 116 przy szpi tal nych izb przy jęć, któ re w cią gu do by za bez pie cza ło 398
ra tow ni ków. Funk cjo na riu sze KP PSP w Lip nie prze wo zi li prób ki do te stów ze
szpi ta la we Wło cław ku do Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w Byd gosz czy.

Licz ba po twier dzo nych przy pad ków ko ro na wi ru sa w Pol sce wzro sła
do 315. La bo ra to rium NIZP-PZH w War sza wie za wie si ło dzia łal ność,
bo u pra cow ni ka z za kła dów na uko wych, nie za an ga żo wa ne go w pro -

ces dia gno stycz ny COVID-19, po twier dzo no obec ność ko ro na wi ru sa. Pre zy dent
USA pod pi sał pa kiet po mo co wy na czas epi de mii. 

Od by ła się ko lej na wi do kon fe ren cja ko men dan ta głów ne go PSP z ko men dan -
ta mi wo je wódz ki mi oraz ko men dan ta mi szkół. Oma wia ne by ły m.in. bie żą ce
dzia ła nia wal ki z SARS-CoV-2 w za kre sie lo gi stycz nym i fi nan so wym. Pod czas na -
ra dy ko men dant głów ny zwra cał uwa gę, aby jed nym z prio ry te tów by ło utrzy -
my wa nie re żi mu sa ni tar ne go w JRG oraz pod czas dzia łań ra tow ni czych
i po moc ni czych. 

Straż Gra nicz na skon tro lo wa ła 61,6 tys. osób, któ re wjeż dża ły do Pol -
ski. Z da nych WHO wy ni ka, że epi de mia wy ga sła w Chi nach, Ko rei 
Po łu dnio wej i Sin ga pu rze, ale kra jom tym mo że gro zić dru ga fa la za -

ka żeń – za spra wą przy jeż dża ją cych tam osób. Chi ny ogło si ły, że po przed niej do -
by nie wy kry ły żad nej no wej lo kal nej in fek cji, a wszyst kie po twier dzo ne przy pad ki
do ty czą osób, któ re przy je cha ły z za gra ni cy. 

Ko men dant głów ny PSP st. bryg. An drzej Bart ko wiak za de kla ro wał bez płat ne
prze ka za nie do urzę dów wo je wódz kich 157 pneu ma tycz nych re spi ra to rów
trans por to wych, któ re znaj do wa ły się w wy po sa że niu stra ży – aby zo sta ły roz -
dy spo no wa ne przez wo je wo dów zgod nie z po trze ba mi szpi ta li. W 62 punk tach
kon tro l nych na gra ni cach kra ju służ bę peł ni ło 412 stra ża ków, któ rzy zmie rzy li
tem pe ra tu rę cia ła po nad 50 tys. po dróż nym. W 140 miej scach w kra ju dzia ła ły
po lo we izby przy jęć w na mio tach PSP, w któ rych służ bę peł ni ło 359 stra ża ków.
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Zmar ła 27-lat ka za ra żo na ko ro na wi ru sem. Ko bie ta mia ła też sep sę.
Pierw szy w Pol sce pa cjent, u któ re go zdia gno zo wa no COVID-19, opu -
ścił Szpi tal Uni wer sy tec ki w Zie lo nej Gó rze. W Pol sce zo sta je wpro-

wa dzo ny stan epi de mii. Żłob ki, przed szko la oraz szko ły ma ją być otwar te po Wiel -
ka no cy. W czte rech kra jach UE naj bar dziej do tknię tych epi de mią: we Wło szech,
Hisz pa nii, Niem czech i Fran cji od no to wa no łącz nie po nad 85 tys. za ka żeń, czy li
wię cej niż w Chi nach. 

Zgod nie z in for ma cją za miesz czo ną na stro nie in ter ne to wej KG PSP Biu ro Lo gi -
sty ki po zy ska ło z Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych 1000 ma se czek ochron nych ty -
pu FFP 3 oraz ku pi ło za 1 100 000 zł sprzęt ochro ny in dy wi du al nej, w tym 200
ubrań ochron nych z ma secz ka mi, go gla mi oraz rę ka wicz ka mi, 5000 ubrań
ochron nych ty pu 5B, 1000 ma se czek jed no ra zo wych chi rur gicz nych, 16 300 par
rę ka wi czek la tek so wych oraz 7000 li trów pły nu de zyn fe ku ją ce go. 

Mi ni ster obro ny na ro do wej in for mu je, że w wal kę z ko ro na wi ru sem
za an ga żo wa nych bę dzie 3379 żoł nie rzy i pra cow ni ków woj ska. Licz -
ba za ka żo nych wzro sła do 452. Po li cjan ci w cią gu ostat niej do by skon -

tro lo wa li pra wie 56 tys. osób pod da nych kwa ran tan nie. Nie za sto so wa ło się
do niej 328 osób. W Pol sce na COVID-19 za cho ro wa ło 536 osób. W Chi nach trze -
cią do bę z rzę du nie za re je stro wa no no wych lo kal nych przy pad ków za ka że nia 
ko ro na wi ru sem. We Wło szech w cią gu ostat niej do by zmar ły 793 oso by, a łącz -
nie 4825 lu dzi. Za ka żo nych jest 42 tys. Wło chów. 

Re sort zdro wia prze ka zał, że w Po zna niu zmar ła 37-lat ka, któ ra tra fi ła
do szpi ta la w sta nie cięż kim, ze współ ist nie ją cy mi cho ro ba mi. Licz ba
za ka żo nych wy no si 634. Zmar ło 7 osób. Dzia ła ją 32 la bo ra to ria, w któ -

rych moż na prze pro wa dzić oko ło 4 tys. te stów na do bę. W Hisz pa nii w cią gu do -
by ży cie stra ci ło 394 lu dzi. 

W 46 punk tach kon tro l nych na gra ni cach służ bę peł ni ło 296 stra ża ków. Zmie -
rzy li tem pe ra tu rę po nad 14 tys. osób. W na mio tach PSP dzia ła ło 155 po lo wych
izb przy jęć, w któ rych służ bę peł ni ło 265 stra ża ków. Ra tow ni cy do wo zi li oso bom
ob ję tym kwa ran tan ną je dze nie oraz środ ki ochro ny i de zyn fek cji. 

Licz ba za ka żo nych wzro sła do 749 osób. Zmarł 83-la tek, któ ry był
ósmą ofia rą ko ro na wi ru sa. Fun da cja WOŚP za mó wi ła 50 tys. in dy-
wi du al nych pa kie tów ochro ny bio lo gicz nej dla le ka rzy i per so ne lu 

me dycz ne go. Na wal kę z ko ro na wi ru sem prze ka że pra wie 20 mln zł. Straż Gra nicz -
na skon tro lo wa ła bli sko 31 tys. osób wjeż dża ją cych do Pol ski. 

Za chod nio po mor scy stra ża cy, któ rzy peł ni li służ bę na przej ściach gra nicz nych
oraz w por tach, skon tro lo wa li tem pe ra tu rę bli sko 3 tys. osób, a ślą scy ra tow ni cy
w 7 punk tach na gra ni cy spraw dzi li tem pe ra tu rę u po nad 6 tys. lu dzi. Funk cjo -
na riu sze w Ma ło pol sce wspie ra li dzia ła nia SG na gra ni cy pol sko -sło wac kiej, a po -
mor scy stra ża cy peł ni li dy żur w mor skich punk tach gra nicz nych w Gdań sku,
Gdy ni i Ust ce. Ra tow ni cy z woj. ma zo wiec kie go do 23 mar ca utwo rzy li 15 po lo -
wych izb przy jęć, wy ko rzy stu jąc bli sko 40 na mio tów. 

Bi lans za ka żeń w Pol sce wzrósł do 901 osób. Rząd wpro wa dził do
11 kwiet nia ogra ni cze nia m.in. w prze miesz cza niu się, ale z wy jąt kiem
do jaz dów do pra cy, za ła twia nia nie zbęd nych ży cio wych spraw, wo -

lon ta ria tu, a tak że cał ko wi ty za kaz zgro ma dzeń i im prez. Od po cząt ku ak cji 
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„Lot do do mu” do kra ju wró ci ło oko ło 32 tys. osób. W Chi nach wy kry to 74 in fek cje
u osób, któ re przy je cha ły z za gra ni cy. Na 2021 r. zo sta ły prze ło żo ne Igrzy ska 
Olim pij skie, któ re w tym ro ku mia ły się od być w To kio. 

Ku jaw sko -po mor scy stra ża cy utwo rzy li po lo we izby przy jęć przy sied miu szpi -
ta lach w Byd gosz czy, To ru niu, Wło cław ku, Gru dzią dzu i Ino wro cła wiu. Wspie ra li
też Pań stwo wą In spek cję Sa ni tar ną, m.in. do star cza jąc do la bo ra to rium prób ki
do te stów na obec ność ko ro na wi ru sa. Wiel ko pol scy ra tow ni cy PSP do 24 mar ca
roz sta wi li łącz nie 43 na mio ty: 37 przy szpi ta lach i 6 przy ko mi sa ria tach Po li cji,
a ich ko le dzy ochot ni cy w 11 po wia tach wo je wódz twa wiel ko pol skie go roz wo -
zi li żyw ność dla osób star szych oraz pod da nych kwa ran tan nie. 

Rząd za ak cep to wał pa kiet roz wią zań, któ re ma ją prze ciw dzia łać go -
spo dar czym skut kom pan de mii, m.in. za pew nić ochro nę za trud nie -
nia i za cho wa nie płyn no ści fi nan so wej firm. War tość tar czy an ty-

kry zy so wej ma wy nieść co naj mniej 10 proc. ca łe go pol skie go PKB. Rząd Ukra iny
wpro wa dził w ca łym kra ju stan nad zwy czaj ny, że by za po bie gać roz prze strze nia -
niu się wi ru sa, a wła dze Ro sji za rzą dzi ły ty dzień wol ny od pra cy. 

Od by ła się wi de okon fe ren cja ka dry kie row ni czej KG PSP z udzia łem ko men dan -
tów wo je wódz kich oraz ko men dan tów szkół, któ rą pro wa dził za stęp ca ko men -
dan ta głów ne go st. bryg. Krzysz tof Haj duk. Omó wio no pod czas niej roz wią za nia
ka dro we w ob li czu licz nych zmian prze pi sów, któ re są wdra ża ne w związ ku epi -
de mią ko ro na wi rua sa, a tak że za sa dy i roz wią za nia do ty czą ce udzia łu jed no stek
OSP spo za KSRG w ogła sza niu ko mu ni ka tów spo łecz nych.

Do Pol ski przy le cia ły dwa sa mo lo ty z Chin ze sprzę tem me dycz nym,
któ ry zo sta nie prze ka za ny do Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych, a na -
stęp nie do szpi ta li i in nych in sty tu cji. Mi ni ster stwo Fi nan sów za po wie -

dzia ło wpro wa dze nie ze ro we go VAT-u na da ro wa ne przez biz nes pro duk ty
do wal ki z ko ro na wi ru sem. Przy wód cy państw G20 po sta no wi li, że prze zna czą co
naj mniej 5 bln do la rów na wspar cie świa to wej go spo dar ki w wal ce ze skut ka mi
pan de mii. Par la ment Eu ro pej ski po parł pro po zy cje Ko mi sji Eu ro pej skiej w spra -
wie wspar cia fi nan so we go dla kra jów UE w cza sie pan de mii. 

318 funk cjo na riu szy PSP peł ni ło służ bę w 60 gra nicz nych punk tach kon tro l nych,
gdzie zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła bli sko 21 tys. po dróż nym. W na mio tach PSP
dzia ła ły 192 po lo we izby przy jęć, któ re za bez pie cza ło 260 ra tow ni ków. 
Od 20 do 26 mar ca Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz -
ne go „Gryf” dzia ła ją ca przy JRG 2 KM PSP w Szcze ci nie przy go to wy wa ła śro dek
do de zyn fek cji rąk oraz po wierzch ni. Do je go zro bie nia uży ty zo stał al ko hol ety -
lo wy prze ka za ny przez Za chod nio po mor ski Urząd Cel no -Skar bo wy i Ko men dę
Wo je wódz ką PSP w Szcze ci nie oraz de na tu rat za ku pio ny z fun du szy KM PSP. 
Śro dek zo sta nie wy ko rzy sta ny m.in. na po trze by stra ży. 

Mi ni ster stwo Zdro wia po in for mo wa ło, że w la bo ra to riach w Pol sce
prze ba da no do tąd po nad 34 tys. pró bek pod ką tem wy kry cia ko ro-
na wi ru sa, z któ rych 1244 da ło wy nik po zy tyw ny. Ogło szo no, że

na COVID-19 za cho ro wał Bo ris John son, bry tyj ski pre mier. Jest pierw szym przy -
wód cą na świe cie, u któ re go po twier dzo no ko ro na wir su sa. 
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W KP PSP w Goł da pi od był się in struk taż dla dru hów z OSP włą czo nych do KSRG
z po wia tu goł dap skie go. Pod czas spo tka nia omó wio no m.in. sto so wa nie środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej w przy pad ku za gro żeń zwią za nych z wi ru sem oraz
za le ce nia do ty czą ce ich za kła da nia i zdej mo wa nia w cza sie opie ki nad pa cjen -
ta mi z po dej rze niem wi ru sa lub za ka żo ny mi. 

Sejm uchwa lił usta wę, któ ra wpro wa dza zmia ny w„re gu la cjach zdro -
wot nych”, aby sku tecz niej wal czyć z COVID-19. Po twier dzo no 1638
przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem, a 18 osób zmar ło. W Hisz pa -

nii z po wo du COVID-19 zmar ło już 5690 osób, a we Wło szech po nad 10 tys., czy li
naj wię cej na świe cie.

Stra ża cy z KP PSP w Wa do wi cach zor ga ni zo wa li i ko or dy no wa li dzia ła nia dru -
hów z OSP, któ rzy prze pro wa dzi li ak cję roz gła sza nia ko mu ni ka tów przy po mi na -
ją cych miesz kań com po wia tu wa do wic kie go o ko niecz no ści po zo sta wa nia
w do mach oraz uni ka nia bez po śred nie go kon tak tu z in ny mi oso ba mi w okre sie
epi de mii. Dzia ła nia te od by wa ły się też na stęp ne go dnia. Uczest ni czy ło
w nich 271 ochot ni ków. W ak cji wy ko rzy sta ne zo sta ły urzą dze nia na gła śnia ją ce
z wy po sa że nia sa mo cho dów OSP. 

W Pol sce z po wo du ko ro na wi ru sa zmar ły 22 oso by, a do tej po ry wy -
kry to 1862 za ka żeń. PKN Or len za po wie dział, że spół ka prze zna czy
na wal kę z ko ro na wi ru sem 60 mln zł. Licz ba zgo nów w Wiel kiej Bry ta -

nii zwięk szy ła się do 1228 osób. 

W 37 punk tach kon tro li sa ni tar nej na gra ni cach kra ju 223 stra ża ków zmie rzy ło
tem pe ra tu rę cia ła 8200 oso bom. Od 9 mar ca stra ża cy zba da li już po nad pół mi -
lio na lu dzi. Na ba zie na mio tów PSP dzia ła ło 187 po lo wych izb przy jęć, gdzie służ -
bę peł ni ło 225 ra tow ni ków. War to pod kre ślić, że 1980 stra ża ków PSP i OSP
do wo zi ło le ki i żyw ność do osób ob ję tych kwa ran tan ną oraz or ga ni zo wa ło dys -
try bu cję środ ków ochro ny i de zyn fek cji. 

Bry tyj ski na stęp ca tro nu, ksią żę Ka rol za koń czył izo la cję z po wo du ko ro -
na wi ru sa. Kwa ran tan nie zo stał pod da ny pre mier Izra ela, bo wi ru sa wy -
kry to je go u do rad czy ni. Ra da Unii Eu ro pej skiej po par ła pro po zy cję

Ko mi sji Eu ro pej skiej prze zna cze nia 37 mld eu ro z fun du szy UE na wal kę ze skut ka mi
pan de mii.

283 stra ża ków pro wa dzi ło dzia ła nia w 54 gra nicz nych punk tach kon tro l nych.
Utwo rzo nych by ło 195 po lo wych izb przy jęć przed szpi ta la mi, gdzie pra co wa -
ło 203 ra tow ni ków, a 1581 do wo zi ło pro duk ty pierw szej po trze by do osób ob -
ję tych kwa ran tan ną oraz dys try bu owa ło środ ki ochro ny i de zyn fek cji. 

Do Pol ski do tarł trans port z Chin ze środ ka mi do wal ki z COVID-19,
m.in. 10 tys. te stów dia gno stycz nych, 20 tys. ma se czek ochron nych i 5 tys.
kom bi ne zo nów. Rząd wpro wa dził ko lej ne za ka zy, m.in. wy cho dze nia

z do mu osób po ni żej 18. ro ku ży cia bez opie ki do ro słych oraz wstę pu do par ków,
na bul wa ry i skwe ry. Żoł nie rze, głów nie żan dar me rii, bę dą pa tro lo wać uli ce wspól nie
z po li cjan ta mi.

Stra ża cy z OSP z gmi ny Rab ka -Zdrój roz wo zi li pacz ki z żyw no ścią dla miesz kań -
ców po zo sta ją cych pod opie ką Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Rab ce -Zdro ju.
W dzia ła niach wzię li udział dru ho wie z Cha bów ki, Rdzaw ki i Po nic. Ze wzglę du
na wpro wa dzo ny stan epi de mii dzia ła nia stra ża ków ob ję te by ły pod wyż szo nym
ry go rem hi gie nicz nym, a ca łość po prze dzo na szko le niem prze pro wa dzo nym
przez do wód cę JRG w Rab ce -Zdro ju. 
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Na lot ni sku Cho pi na w War sza wie wy lą do wał trze ci sa mo lot ze sprzę -
tem me dycz nym za ku pio nym na zle ce nie KGHM Pol ska Miedź, m.in.
ma secz ka mi, kom bi ne zo na mi, go gla mi i re spi ra to ra mi. Po li cjan ci

w ca łym kra ju skon tro lo wa li pra wie 132 tys. osób pod da nych przy mu so wej kwa -
ran tan nie. W oko ło 700 przy pad kach stwier dzo no uchy bie nia. Licz ba zgo nów
w Wiel kiej Bry ta nii wzro sła do 2352 osób, a we Wło szech do 13 tys. Na ame ry kań -
skim lot ni skow cu US Na vy wy kry to po nad 100 przy pad ków ko ro na wi ru sa. 

Do KM PSP w Ka li szu do tar ła in for ma cja, że u stra ża ka z tej jed nost ki, któ ry prze -
by wał w szpi ta lu, stwier dzo no obec ność ko ro na wi ru sa. Za ra ził się od człon ka ro -
dzi ny. Jed nost kę, w któ rej słu ży oraz znaj du ją cy się w niej sprzęt pod da no
de kon ta mi na cji. Po jej prze pro wa dze niu w jed no st ce peł ni li służ bę stra ża cy, któ -
rzy nie mie li kon tak tu z za ra żo nym. War to wspo mnieć, że od cza su po ja wie nia
się pierw szych in for ma cji o za gro że niu wi ru sem w Pol sce zo stał prze or ga ni zo -
wa ny sys tem służ by, tak aby stra ża cy nie prze miesz cza li się po mię dzy jed nost -
ka mi, a pod czas zmia ny służ by nie do cho dzi ło do kon tak tu po mię dzy ko le ga mi.
Do dat ko wo w jed nost kach PSP wpro wa dzo no re żim sa ni tar ny. 

W Pol sce za ka że nie po twier dzo no już u 461 osób z per so ne lu me dycz -
ne go, m.in. le ka rzy, pie lę gnia rek i ra tow ni ków me dycz nych, a 4,5 tys.
jest w kwa ran tan nie. Stra że gmin ne i miej skie prze szły pod nad zór Po -

li cji, któ ra bę dzie ko or dy no wa ła ich pra cę pa tro lo wą. MON po in for mo wał, że żoł -
nie rze przej dą szko le nie me dycz ne w ce lu spra wo wa nia opie ki nad cho ry mi
na COVID-19. Spe cja li stycz ne szko le nie od bę dą żoł nie rze z wy kształ ce niem me -
dycz nym i ra tow ni cy. WHO po in for mo wa ła, że więk szość zmar łych z po wo du
COVID-19 to oso by po wy żej 60 lat, ale mło dzi też nie są od por ni na wi ru sa. Licz ba
osób za ra żo nych na świe cie prze kro czy ła mi lion, a wi rus za bił już 51 tys. lu dzi. 

W związ ku z in for ma cją, że żo na pra cow ni ka Urzę du Skar bo we go w Świe ciu mia -
ła kon takt z oso bą za ra żo ną SARS-CoV 2, zde cy do wa no o fu mi ga cji po miesz czeń,
w któ rych prze by wał męż czy zna. Na miej sce dzia łań za dys po no wa no gru pę ra -
tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go z JRG 2 z KM PSP w Byd gosz czy. Funk cjo -
na riu sze w peł nym za bez pie cze niu do ko na li de zyn fek cji oraz fu mi ga cji 10 biur,
ko ry ta rzy, klat ki scho do wej oraz sa li ob słu gi klien ta.

W pol skich la bo ra to riach wy ko ny wa nych jest oko ło 6 tys. te stów
na do bę. Miesz kań com Wu han, w któ rym roz po czę ła się pan de mia,
za le co no, aby wzmoc ni li środ ki ochro ny oso bi stej i uni ka li wy cho dze -

nia z do mu bez po trze by, bo wciąż ist nie je ry zy ko od ro dze nia się epi de mii. Eks -
per ci z WHO roz wa ża ją wpro wa dze nie za le ceń no sze nia ma sek ochron nych
w miej scach pu blicz nych, szcze gól nie w po miesz cze niach. Z ame ry kań skich ba -
dań wy ni ka, że za cho wa nie dy stan su 2 m mię dzy ludź mi mo że nie być wy star cza -
ją ce, a wła ści wa od le głość mo że wy no sić od 6 do 8 m.

Za rząd Mor ski Por tu Gdańsk SA prze ka zał po mor skim stra ża kom na mio ty pneu ma -
tycz ne, na grzew ni ce ole jo we, agre ga to ry prą do twór cze, oświe tle nie na mio to we
i ge ne ra to ry ozo nu wraz z osprzę tem, któ re po mo gą im w wal ce z roz prze strze nia -
niem się ko ro na wi ru sa. Tra fią do ko mend po wia to wych i miej skich PSP. Funk cjo -
nariu sze KP PSP w Sław nie roz sta wi li na te re nie Szpi ta la Po wia to we go w Sław nie
na miot pneu ma tycz ny, któ ry bę dzie peł nił funk cję po lo wej izby przy jęć dla pa cjen -
tów z po dej rze niem SARS-CoV-2. Jest wy po sa żo ny w oświe tle nie oraz na grzew ni -
cę, któ re umoż li wią przyj mo wa nie pa cjen tów o każ dej po rze i w każ dą po go dę. 

W wal kę z wi ru sem by ło za an ga żo wa nych bli sko 8,5 tys. żoł nie rzy i pra -
cow ni ków woj ska, 1640 z nich wspie ra ło w ochro nie gra nic Straż Gra -
niczną, a 3043 po ma ga ło po li cjan tom. Szef KPRM Mi chał Dwor czyk

po in for mo wał, że w ostat nich 10 dniach zo sta ło za ku pio nych 30 mln ma se czek me -
dycz nych, 28 mln ma sek z fil tra mi He pa, 17,5 mln kom ple tów rę ka wic jed no ra zo wych,
po nad 1,5 mln kom bi ne zo nów ochron nych i bli sko 2 mln go gli. Na świe cie licz ba zmar -
łych z po wo du in fek cji prze kro czy ła 60 tys., a za ka żo nych jest już 1,1 mln lu dzi.

Ślą scy stra ża cy PSP usta wi li na mio ty przy dzie wię ciu szpi ta lach: w By strej, Biel sku -
-Bia łej, Cze la dzi, Gli wi cach, Sie mia no wi cach Ślą skich, Ru dzie Ślą skiej, Wo dzi sła wiu
Ślą skim, Za brzu oraz Za wier ciu. Na mio ty peł nią funk cję przy szpi tal nych izb przy jęć,
w któ rych prze pro wa dza ne bę dą wstęp ne ba da nia pa cjen tów, ma ją ce na ce lu wy -
klu cze nie osób z po dej rze niem za ra że nia ko ro na wi ru sem, a tym sa mym ogra ni cze -
nie za ka żeń per so ne lu i pa cjen tów w szpi ta lach nie za kaź nych. Pierw sze na mio ty
przed szpi ta la mi w wo je wódz twie ślą skim po sta wio no na po cząt ku mar ca.
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Za koń czy ła się ak cja „Lot do do mu”, do kra ju w jej ra mach przy le cia -
ło 7 ostat nich sa mo lo tów z eu ro pej skich lot nisk. Ope ra cja trwa ła od
15 mar ca. Umoż li wia ła po wrót do kra ju pol skim oby wa te lom i upraw -

nio nym do te go cu dzo ziem com. W jej ra mach or ga ni zo wa ne by ły rej sy czar te ro -
we z róż nych re gio nów świa ta. Wró ci ło po nad 55 tys. Po la ków. Od by ło się 388
lo tów z 71 lot nisk na ca łym świe cie. Do szpi ta la tra fił pre mier Wiel kiej Bry ta nii Bo -
ris John son, któ ry od kil ku dni zma gał się z wi ru sem. 

Straż po żar na pro wa dzi ła dzia ła nia w 56 gra nicz nych punk tach kon tro l nych, któ -
re za bez pie cza ło 256 ra tow ni ków. Stra ża cy zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła bli sko
10 tys. osób. W na mio tach PSP przed szpi ta la mi utwo rzo nych by ło 239 po lo wych
izb przy jęć, któ re za bez pie cza ło 234 ra tow ni ków. Stra ża cy do star cza li le ki i żyw -
ność do osób ob ję tych kwa ran tan ną oraz or ga ni zo wa li dys try bu cję środ ków
ochro ny i de zyn fek cji. W tych dzia ła niach uczest ni czy ło 2471 stra ża ków. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki po wie dział w Sej mie, że szczyt za cho ro -
wań prze wi dy wa ny jest na maj lub czer wiec. Z da nych Świa to wej Or -
ga ni za cji Zdro wia wy ni ka, że licz ba no wych za ka żeń i zgo nów

prze sta je ro snąć lub na wet nie co się zmniej sza w naj bar dziej do tknię tych epi de -
mią kra jach Eu ro py, w tym we Wło szech, Hisz pa nii, Niem czech oraz Fran cji. Pre -
mier Bo ris John son zo stał prze nie sio ny na od dział in ten syw nej te ra pii.

Stra ża cy z PSP roz sta wi li na mio ty m.in. przy szpi ta lach w miej sco wo ściach: Kup,
Ole sno, Strzel ce Opol skie, Prud nik, a tak że przy 116 Szpi ta lu Woj sko wym w Opo -
lu. Po jed nym na mio cie po sta wio no też przy szpi ta lach w Kę dzie rzy nie -Koź lu
i Ny sie, gdzie dzia ła ły już mo bil ne izby przy jęć. W me diach po ja wi ła się in for ma -
cja, że wśród stu den tów Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie mo gą
być oso by za ka żo ne ko ro na wi ru sem. 

W Pol sce licz ba zgo nów z po wo du wi ru sa prze kro czy ła 100. Przed się -
bior cy zło ży li 318 tys. wnio sków o po moc w ra mach tar czy an ty kry -
zy so wej, w tym oko ło 229 tys. o zwol nie nie z obo wiąz ku opła ca nia

skła dek ZUS przez trzy mie sią ce. Do Pol ski przy le cia ło po nad 50 ton środ ków
ochro ny oso bi stej, m.in. ma secz ki i kom bi ne zo ny. Mi ni ster zdro wia za po wie dział,
że w naj bliż szych dnia do szpi ta li tra fi 20 mln ma se czek. We USA w cią gu do by
zmar ło 1939 za ka żo nych. Po 76 dniach wła dze chiń skie znio sły za kaz wy jaz du
z Wu han. 

Straż po żar na pro wa dzi ła dzia ła nia w 59 gra nicz nych punk tach kon tro l nych, któ -
re za bez pie cza ło 282 ra tow ni ków. Stra ża cy zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła 9 tys.
osób. W na mio tach PSP dzia ła ły 322 po lo we izby przy jęć, któ re za bez pie cza -
ło 237 funk cjo na riu szy. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej uczest ni czy ły też
w 557 in nych zda rze niach, m.in. w do star cza niu le ków i żyw no ści do osób ob ję -
tych kwa ran tan ną, prze wo że niu pró bek do ba dań oraz or ga ni zo wa niu dys try -
bu cji środ ków ochro ny i de zyn fek cji. Uczest ni czy ło w nich 2094 stra ża ków.

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki przed sta wił tar czę fi nan so wą, czy li pro -
gram po mo co wy w ra mach tar czy an ty kry zy so wej skie ro wa ny do po -
nad 670 tys. pol skich przed się biorstw, któ ry ma po móc fir mom

w kry zy sie spo wo do wa nym przez epi de mię. War tość po mo cy dla przed się bior ców
ma wy nieść co naj mniej 100 mld zł. Mi ni ster zdro wia Łu kasz Szu mow ski po wie dział
na kon fe ren cji pra so wej, że szczyt za cho ro wań jest przed na mi, ale jed no cze śnie
nie wia do mo, kie dy epi de mia się skoń czy. Do Włoch do tarł trans port 20 tys. li trów
pły nu de zyn fe ku ją ce go, któ ry w ra mach po mo cy prze ka zał pol ski rząd. 
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Za rząd Kra jo wy Związ ku Za wo do we go Stra ża ków „Flo rian” prze ka zał ko men dan -
to wi głów ne mu PSP środ ki ochro ny in dy wi du al nej dla stra ża ków za an ga żo wa -
nych w wal kę z epi de mią COVID-19, m.in. 1000 pół ma sek ZF 0/35z FFP3 i 1000
che mo od por nych rę ka wic ni try lo wych. Zo sta ły one prze ka za ne przez se kre ta -
rza związ ku Krzysz to fa Ję dra cho wi cza na rę ce st. bryg. Krzysz to fa Hej du ka, za -
stęp cy ko men dan ta głów ne go PSP. Tra fią do jed no stek, w któ rych wy stę pu ją
naj więk sze po trze by.

Rząd prze dłu żył do 26 kwiet nia ob ostrze nia, m.in. do ty czą ce za mknię -
cia szkół, przed szko li i żłob ków, pa sa żer skie go ru chu lot ni cze go i mię -
dzy na ro do we go ru chu ko le jo we go. Wpro wa dzo no też obo wią zek

no sze nia ma se czek, któ ry ma wejść w ży cie od 16 kwiet nia. Mi ni ster zdro wia Łu -
kasz Szu mow ski za ape lo wał, by w świę ta wiel ka noc ne nie spo ty kać się z ro dzi na -
mi, bo mo że to do pro wa dzić do roz prze strze nia nia się wi ru sa i śmier ci lu dzi. Do tej
po ry w Pol sce wy ko na no 107 tys. te stów, 5341 da ło wy nik po zy tyw ny. 

Stra ża cy z po ste run ku PSP w Dar ło wie pro wa dzi li dzia ła nia w por cie Dar ło wo.
Mie rzy li tem pe ra tu rę cia ła za ło gom stat ków ba daw czych, a dzień wcze śniej ku -
tra ry bac kie go i stat ku trans por to we go. W dzia ła niach uczest ni czy li też funk cjo -
na riu sze Stra ży Gra nicz nej. Te go dnia straż po żar na dzia ła ła łącz nie w 56
gra nicz nych punk tach kon tro l nych, któ re za bez pie cza ło 275 ra tow ni ków. Stra -
ża cy zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po nad 13 tys. osób. W na mio tach stra ży po żar -
nej dzia ła ły 364 po lo we izby przy jęć, któ re za bez pie cza ło 266 mun du ro wych. 

Po in for mo wa no, że za kil ka dni ma się roz po cząć pro duk cja pol skie -
go te stu na ko ro na wi ru sa. Opra co wa no go w In sty tu cie Che mii Bio -
or ga nicz nej PAN w Po zna niu. Szef KPRM Mi chał Dwor czyk za ape lo wał,

że by w Wiel ka noc ogra ni czyć wy jaz dy i spo tka nia ro dzin ne. 

U 10 pod cho rą żych ze Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej wy kry to ko ro na wi ru -
sa. Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz ne go „Gryf”, któ ra
dzia ła przy JRG 2 KM PSP w Szcze ci nie, przy go to wa ła śro dek do de zyn fek cji rąk
i po wierzch ni, opie ra jąc się na wy tycz nych Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia. Do je -
go pro duk cji stra ża cy wy ko rzy sta li al ko hol ety lo wy. Prze ka zał go Za chod nio po -
mor ski Urząd Cel no -Skar bo wy w Szcze ci nie. 

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych: 
Mi ni ster stwa Zdro wia, Pol skiej Agen cji Pra so wej, Paƒ stwo wej Stra ̋ y

Po ̋ ar nej, www.me do net.pl i www.worl do me ters.in fo

Pod su mo wa nie:

Od koń ca 2019 r. do 10 kwiet nia br. na świe cie za ka zi ło się SARS-CoV-2 oko ło
1,7 mln lu dzi, a zmar ło po nad 102 tys. osób. Wi rus do tarł do 210 kra jów i te ry to -
riów na ca łym glo bie. Naj wię cej za ka żeń – 502 tys. – od no to wa no w USA, a naj -
wię cej zgo nów – bli sko 19 tys. – we Wło szech. W Pol sce licz ba za ka żo nych
wy nio sła 5955, a zmar łych 181. 
Od po cząt ku wal ki z wi ru sem do 9 kwiet nia br. stra ża cy z PSP zmie rzy li tem pe ra -
tu rę cia ła po nad 600 tys. po dróż nym.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 502 876 18 747

Hisz pa nia 158 273 16 081

Wło chy 147 577 18 849

Fran cja 124 869 13 197

Niem cy 122 171 2 736

Chi ny 81 953 3339

Pol ska 5955 181

Stan na 10 kwiet nia br., źró dło: www.worl do me ters.in fo
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rescEU. Europejskie siły reagowania kryzysowego, 
na które możesz liczyć.
Kiedy pożar staje się zbyt wielki, by dotknięty nim kraj mógł z nim samodzielnie walczyć, 
Unia Europejska wyciąga pomocną dłoń i łączy z tym krajem swoje siły. Chronimy wspólnie. 
Dowiedz się więcej na ec.europa.eu/echo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



u dy nek znaj du je się nie da le ko pa ła cu w sty lu neo ba-
ro ko wym, wy bu do wa ne go na po cząt ku XX w. Po wstał 
w la tach 1900-1905, ja ko obiekt miesz kal no -warsz ta to wy

w kom plek sie za bu do wy dwor sko -fol warcz nej. Miesz ka ła w nim
służ ba. Po II woj nie świa to wej na le żał do Pań stwo we go Go spo dar -
stwa Rol ne go, a miesz ka li w nim je go pra cow ni cy. Po li kwi da cji PGR
prze ję ła go Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
w Opo lu. Obec nie znaj do wa ło się w nim 13 lo ka li. Ja ko bu dy nek wie -
lo ro dzin ny miesz kal ny, ni ski, za kwa li fi ko wa ny do ka te go rii za gro -
że nia lu dzi ZL IV, obiekt nie był ob ję ty czyn no ścia mi kon tro l no -
-roz po znaw czy mi funk cjo na riu szy PSP, a do lu bli niec kiej ko men dy
nie spły wa ły też nie po ko ją ce sy gna ły o na ru sza niu przez miesz kań -
ców prze pi sów prze ciw po ża ro wych. 

Ak cja ra tun ko wa
14 mar ca przed godz. 21 dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia KP PSP

w Lu bliń cu otrzy mał zgło sze nie, że z jed ne go z miesz kań do mu wie -

lo ro dzin ne go przy ul. Ogro do wej wy do by wa się dym. Wy sła ne
na miej sce jed nost ki stra ży po żar nej za sta ły po żar miesz kań na pod -
da szu, a ogień gwał tow nie roz prze strze niał się na strych oraz dwu -
kie run ko wo po drew nia nej kon struk cji da chu. Kie ru ją cy dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi po le cił m.in. prze szu ka nie bu dyn ku, pro wa dze nie
dzia łań w środ ku i na ze wnątrz obiek tu, a tak że zwięk sze nie sił i środ -
ków do wal ki z po ża rem. Stra ża cy usta li li, że 25 osób ucie kło z pło -
ną ce go bu dyn ku przed ich przy jaz dem, ale po dej rze wa no, że ktoś
mógł w nim zo stać. Jed ni ra tow ni cy ga si li po żar, dru dzy prze szu ki -
wa li po miesz cze nia. W jed nym z nich zna leź li oso bę, któ rą ewa ku -
owa li za po mo cą dra bi ny przy staw nej, bo za dy mie nie, wy so ka
tem pe ra tu ra i spa da ją ce ele men ty kon struk cji nie po zwa la ły
na spro wa dze nie jej klat ką scho do wą. Zo sta ła prze ka za na służ bie
me dycz nej. Stra ża cy ga si li po żar od we wnątrz i ze wnątrz bu dyn ku.
Po żar szyb ko się roz prze strze niał. Na stry chu znaj do wa ły się ma te -
ria ły pal ne, utrud nia ją ce ak cję ra tow ni czo -ga śni czą, któ rych skła do -
wa nie jest praw nie za bro nio ne. Po ja wi ło się ry zy ko, że mo że za wa lić

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

AR TUR KO WAL CZYK Za by tek w p
41 godzin – tyle trwała akcja gaszenia pożaru domu

wielorodzinnego, który wybuchł w Kochcicach w województwie
śląskim. W chwili gdy pojawił się ogień, przebywało w nim 27 osób.

Poza jedną wszyscy ocaleli. W działaniach uczestniczyło blisko
40 zastępów – z PSP, OSP, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie 

oraz Wojskowej Straży Pożarnej z JWK w Lublińcu. 

B

fot. Woj ciech Kwa pieƒ / KP PSP w Lu bliƒ cu
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się strop i dach. Stra ża cy, któ rzy pra co wa li w środ ku bu dyn ku, zo -
sta li wy co fa ni, bo spa da ją ce ele men ty kon struk cji stro pu i da chu,
a tak że prze wra ca ją ce się od tem pe ra tu ry ścia ny mo gły na ra zić ich
na utra tę zdro wia, a na wet ży cia.

161 stra ża ków
Do ga sze nia po ża ru do jeż dża ły ko lej ne si ły i środ ki. Do wo zów

stra żac kich za czę to do star czać wo dę ze sztucz ne go zbior ni ka,
a do lep szej ko or dy na cji dzia łań zo stał po wo ła ny sztab, któ ry miał

m.in. gro ma dzić da ne o oso bach ewa ku owa nych oraz po szko do wa -
nych. Dru ho wie z OSP zor ga ni zo wa li za ple cze lo gi stycz ne dla ra tow -
ni ków i trans port osób, któ re stra ci ły dach nad gło wą, do tym-
cza so we go miej sca po by tu w Szkol nym Schro ni sku Mło dzie żo wym
w Pa weł kach. Ra tow ni cy po opa no wa niu po ża ru po now nie prze szu -
ka li bu dy nek. W naj bar dziej znisz czo nym od ognia miesz ka niu zna -
leź li męż czy znę, któ re go wy nie śli i prze ka za li służ bom me dycz nym.
Nie ste ty, le karz stwier dził je go zgon. Stra ża cy do ga sza li po żar, prze -
szu ki wa li po miesz cze nia i ro bi li po mia ry tlen ku wę gla. War to pod -
kre ślić, że w trak cie ak cji ra tun ko wej wy nie śli i za bez pie czy li
trzy 11 kg bu tle z ga zem pro pan -bu tan, ura to wa li wie le rze czy
z miesz kań, a na ko niec czę ścio wo zde mon to wa li spa lo ną kon struk -
cję da chu. Dzia ła nia za koń czy ły się 16 mar ca o godz. 13.33. Uży to
w nich 25 po jaz dów ra tow ni czo -ga śni czych oraz 13 po jaz dów spe -
cjal nych. W kul mi na cyj nym mo men cie ak cji pra co wa ło 35 za stę pów
i 161 stra ża ków. Uczest ni czy li w niej stra ża cy z JRG w: Lu bliń cu, Czę -
sto cho wie, Tar now skich Gó rach, Kło buc ku, a tak że z OSP w: Koch -
ci cach, Ko cha no wi cach, Ostro wie -Lu boc kie, Lu bec ku, Sa do wie,
Har buł to wi cach, Dro nio wi cach, Gli ni cy, Cia snej, Sie ra ko wie Ślą skim,
Ko szę ci nie, Bo ro no wie i Gwoź dzia nach. Wspie ra li ich stra ża cy z Cen -
tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie i Woj sko wej Stra ży Po żar nej
z JWK w Lu bliń cu.

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji z KP PSP w Lu bliƒ cu 

REKLAMA

bryg. Ja nusz Bu la, ko men dant po -
wia to wy PSP w Lu bliń cu

Praw do po dob ną przy czy ną po ża ru by -
ło za pró sze nie ognia w jed nym z miesz -
kań na dru giej kon dy gna cji bu dyn ku. 
Ze wstęp nych oglę dzin po po ża ro wych
wy ni ka, że w lo ka lu znaj do wa ło się źró dło
po ża ru, bo tam by ły naj więk sze znisz cze -
nia ele men tów wy po sa że nia wnę trza
i kon struk cji bu dyn ku. Na pod sta wie in -

for ma cji po zy ska nych na miej scu zda rze nia, m.in. od są sia dów
i władz gmi ny, usta li li śmy, że gmin ny lo kal za miesz ki wa ła oso ba,
któ ra nie prze strze ga ła za sad ni czo norm współ ży cia w są siedz -
kiej spo łecz no ści, spro wa dza jąc nie bez pie czeń stwo na in nych
miesz kań ców m.in. po przez spa la nie śmie ci i in nych ma te ria łów
pal nych we wnątrz miesz ka nia. Szcze gó ło we przy czy ny i oko licz -
no ści po wsta nia po ża ru ba da jed nak Po li cja, któ ra po wo ła ła
w tym ce lu bie głe go z za kre su po żar nic twa.

Ire ne usz Czech, wójt gmi ny Ko cha-
no wi ce

Już w cza sie ak cji ra tow ni czej wszyst -
kim po szko do wa nym za pew ni li śmy moż -
li wość za miesz ka nia w Szkol nym Schro-
ni sku Mło dzie żo wym w Pa weł kach. Z tej
pro po zy cji sko rzy sta ło 11 osób, a po zo sta -
li za miesz ka li u naj bliż szej ro dziny. Wszyst -
kim za pew ni li śmy żyw ność oraz cie płe
po sił ki. W dru gim dniu po po ża rze naj bar -

dziej po szko do wa ni otrzy ma li po moc pie nięż ną od gmi ny. Wy -
stą pi li śmy też o wspar cie fi nan so we dla nich do wo je wo dy
ślą skie go oraz pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Pra cow ni cy Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej sta le mo ni to ru ją i ota cza ją opie ką
wszyst kich, któ rzy ucier pie li w wy ni ku tej tra ge dii. Obec nie bu -
dy nek, któ ry się pa lił, jest za bez pie cza ny. Trwa sza co wa nie szkód.
Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że mo gą one wy nieść od 9 do
10 mln zł. Obiekt pod le ga wo je wódz kie mu kon ser wa to ro wi za -
byt ków, a wszel kie de cy zje do ty czą ce jego ewen tu al nej roz biór -
ki są w kom pe ten cji mi ni stra kul tu ry. Ze swej stro ny mo gę
za pew nić, że na sza gmi na zro bi wszyst ko, aby go od bu do wać.

fot. z ar chi wum OSP w Ko cha no wi cach 

pło mie niach



i mo licz nych sy tu acji, w któ rych
za ist nia ła ko niecz ność prze pro -
wa dze nia ma so we go grze ba nia

zmar łych, na wet w XXI w. w tym ob sza rze
bra ku je pod staw praw nych, któ re po zwo li -
ły by na pla no wa nie dzia łań w sy tu acjach
eks tre mal nych. Grze ba nie zmar łych w sy tu -
acjach in dy wi du al nych (ru ty no wych) re -
gulu ją w Pol sce trzy usta wy i trzy na ście
roz po rzą dzeń. Za le d wie w jed nym z nich
moż na do szu kać się ele men tów do raź ne go
po dej mo wa nia dzia łań. Wpraw dzie ww.
prze pi sy okre śla ją, w ja ki spo sób na le ży lo -
ka li zo wać cmen ta rze oraz wa run ki i pa ra -
me try pro wa dze nia po chów ku, a tak że
prze cho wy wa nia zwłok, ale do ty czą one 
sy tu acji ru ty no wych, a nie ska li ma so wej, 
np. tys. zwłok.

Po nad to prze pi sy do ty czą ce do raź ne go
grze ba nia zmar łych, ja ko jed no z za dań obro -
ny cy wil nej okre ślo ne w wy ni ka ją cych 
z ra ty fi ko wa nej przez Pol skę kon wen cji ge -
new skiej, mu sia ły zo stać za im ple men to -
wane do kra jo we go sys te mu praw ne go.
W efek cie to za da nie zo sta ło nie udol nie okre -
ślo ne w §3 pkt 26 roz po rzą dze nia [1] ja ko
„przy go to wa nie i za pew nie nie nie zbęd nych
sił do do raź nej po mo cy w grze ba niu zmar -
łych”. Na le ży się zgo dzić z ob ra zem le gi sla cji
w tym ob sza rze przed sta wio nym przez NIK
w ra por cie z kon tro li KPB. 430.009.2017:
„prze pi sy roz po rzą dze nia wska zu ją kil ku wy -
ko naw ców po szcze gól nych za dań, nie pre -
cy zu jąc ich wza jem nych re la cji, skut kiem
cze go ist nie ją wąt pli wo ści co do usta le nia
przez te re no wych sze fów OC wła snych kom -
pe ten cji na ob sza rze dzia ła nia (np. (…) przy -
go to wa nie i za pew nie nie nie zbęd nych sił
do do raź nej po mo cy w grze ba niu zmar łych)”.
Tym sa mym prze pis im ple men tu ją cy pro ble -
ma ty kę do raź no ści grze ba nia zmar łych omi -

ja sze ro kim łu kiem, po nie waż nie wy ma ga,
aby pra wo wi ty go spo darz pro ble ma ty ki
okre ślił, w ja ki spo sób i w ja kim za kre sie uży -
je sił przy dzie lo nych do do raź nej po mo cy. 

Go spo da rzem pro ble ma ty ki od po wie -
dzial nym za ru ty no wy po chó wek jest sa mo -
rząd gmi ny (na cmen ta rzach ko mu nal nych)
oraz wła dze ko ściel ne (na cmen ta rzach wy -
zna nio wych). Do raź ne grze ba nie zmar łych
w sy tu acjach ma so wych wy ma ga za kła da -
nia, roz sze rza nia i za my ka nia cmen ta rzy,
do cze go ko niecz na jest opi nia in spek to ra
sa ni tar ne go. Po nad to ich lo ka li za cja lub po -
sze rze nie mo że na stą pić je dy nie na te re nie
prze zna czo nym na ten cel w miej sco wym
pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Trud no przy pusz czać, by w sy tu acji do raź nej
do cho wa nie po wyż szych pro ce dur by ło
moż li we i za sad ne.

Mi mo że dys po nu je my usta wą o za rzą -
dza niu kry zy so wym, któ rej płasz czy zną dzia -
ła nia po win ny być m.in. te go ro dza ju sy tu acje
kry zy so we [2], to i w pla nach za rzą dza nia kry -
zy so we go cięż ko bę dzie szu kać ja kich kol wiek
kon kre tów w oma wia nym ob sza rze – po za
pla nem spo ty ka nia ze spo łu ZK, je śli coś się
wy da rzy. Za da nie to, je śli w ogó le znaj dzie się
w pla nach obro ny cy wil nej, to za zwy czaj nie
wy kro czy po za plan po sze rza nia cmen ta rzy
lub two rze nia ma so wych gro bów.

Ży cie we ry fi ku je
Ist nie je du że praw do po do bień stwo, że

obo wią zek grze ba nia zmar łych w sy tu acjach
eks tre mal nych mo że przy paść w udzia le
spo łecz no ści lo kal nej, jak mia ło to miej sce
pod czas II woj ny świa to wej.

Za wa le nie się ha li tar go wej w Ka to wi -
cach w 2006 r. po ka za ło, że pro ble my w do -
raź nym grze ba niu zmar łych mie li śmy już
przy 65 ofia rach śmier tel nych. W zda rze niu

tym do za chwia nia łań cu cha po stę po wa nia
ze zwło ka mi do cho dzi ło na róż nych je go
eta pach: od po szu ki wa nia ofiar przez iden -
ty fi ka cję po prze cho wy wa nie, koń cząc
na po chów ku. Przy czy na by ła pro za icz na:
przy 170 ran nych, któ rym na le ża ło udzie lić
po mo cy, zwło ka mi nie miał kto się za jąć.
Tym cza sem licz ba ofiar zda rzeń ma so wych
się ga  dzie sią tek ty się cy. 

Przy zda rze niach ma so wych na le ży mieć
na uwa dze, że ran nych bę dzie znacz nie wię -
cej niż ofiar śmier tel nych. W ta kich sy tu -
acjach po moc oso bom ży wym sta no wi
prio ry tet, a kwe stia po chów ku zmar łych jest
za da niem dru go rzęd nym, któ re za chwi lę
sta je się pierw szo pla no wym. W tym mo -
men cie za póź no jest już na pla no wa -
nie – trze ba za cząć dzia łać. Tyl ko zgod nie
z czym?... W ta kiej sy tu acji nie tyl ko pod sta -
wy praw ne nie bę dą sta no wi ły roz wią za nia,
pro ble mem oka że się rów nież przy go to wa -
nie or ga nów pań stwo wych do prze pro wa -
dza nia do raź ne go po chów ku i prze cho -
wa nia zwłok. W obec nej sy tu acji, spo wo do -
wa nej przez epi de mię ko ro na wi ru sa, wi dać,
że głów ny in spek tor sa ni tar ny (GIS) stwo rzył
za sa dy, „jak po stą pić z jed nost ko wy mi za ka -
żo ny mi zwło ka mi” w wy tycz nych dla za kła -
dów po grze bo wych, pod czas gdy te ma ty ka
ma so wych zgo nów spo wo do wa nych epi de -
mią po zo sta ła nie za da nym py ta niem. 

W mo men cie za ist nie nia zda rze nia o du -
żej licz bie zmar łych trze ba już wie dzieć,
gdzie i jak cho wać zwło ki, jak lo ka li zo wać
miej sca po chów ku wzglę dem cie ków i ujęć
wo dy, ja kiej wiel ko ści i głę bo ko ści po win ny
być gro by, jak iden ty fi ko wać grze ba nych
i miej sce po chów ku.

Po trzeb na jest pro ce du ra
Or ga ni za cja ma so wych po chów ków

obej mu je sze reg dzia łań, któ re wią żą się
m.in. z:
� do tar ciem do ofiar śmier tel nych,
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� gro ma dze niem i udo stęp nia niem in for -
ma cji o zmar łych,
� iden ty fi ka cją osób zmar łych, 
� trans por tem zwłok,
� prze cho wy wa niem zwłok, 
� or ga ni za cją po chów ku,
� wspar ciem dla ro dzin. 

Wy ko na nie tych wszyst kich dzia łań wy -
ma ga za an ga żo wa nia zróż ni co wa ne go ze -
spo łu lu dzi, a w przy pad ku po wie rze nia ich
lo kal nej lud no ści – prze ka za nia im ja snych
i pre cy zyj nych in struk cji. W żad nym z tych
przy pad ków nie bę dzie ła two. Każ da sy tu -
acja mo że wy ma gać do raź no ści w in nym
ob sza rze dzia łań, np.: przy spie szo ne go po -
chów ku tym cza so we go, wy dłu żo ne go prze -
cho wy wa nia du żej licz by zwłok, do ku -
men to wa nia fo to gra ficz ne go i opi sy wa nia
zwłok, w tym prze ka zy wa nia in for ma cji
na por ta le in ter ne to we. Je dy nie po trze ba
chwi li sta no wić bę dzie, któ re ele men ty do -
raź no ści i w ja kim za kre sie po win ny zo stać
wy ko rzy sta ne. 

Po szu ki wa nie ja ko ele ment ak cji ra tow -
ni czej 

Za zwy czaj ko niecz ne bę dzie zor ga ni zo -
wa nie grup z miej sco wej lud no ści, dys po nu -
ją cej ra czej im pro wi zo wa nym sprzę tem.
Oczy wi ście w chwi li du że go za an ga żo wa nia
w dzia ła nia ra tow ni cze do stęp nych sił i środ -
ków, w tym stra ża ków Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (PSP), wspar ciem z wy łą cze niem
woj ny bę dą rów nież jed nost ki ochot ni czych
stra ży po żar nych (OSP). 

Do ku men to wa nie 
Na miej scu dzia łań moż na wy ko rzy sty -

wać for mu la rze pa pie ro we, któ re po win ny
za wie rać nu mer iden ty fi ka cyj ny, fo to gra fię
twa rzy i ca łe go cia ła, opis stro ju i zna le zio -
nych przy zmar łym przed mio tów oso bi -
stych, miej sce od na le zie nia. W przy pad ku
gwał tow nych zgo nów waż ne jest rów nież
opi sa nie/okre śle nie przy czyn śmier ci w ce lu
ewen tu al ne go przy szłe go do cho dze nia.
W mia rę moż li wo ści po win no wy stą pić wy -
sta wie nie ak tu zgo nu.

Prze cho wy wa nie zwłok 
Od po wied nie prze cho wy wa nie spo wol -

ni de kom po zy cję. Klu czo we jest chło dze nie
zwłok. Do te go ce lu moż na wy ko rzy stać su -
chy lód, chłod nie, lo do wi ska, a tak że ni skie
tem pe ra tu ry ze wnętrz ne. Przy bra ku moż li -
wo ści prze cho wy wa nia w in ny spo sób roz -
wią za niem jest tym cza so wy po chó wek,
po uprzed nim ozna ko wa niu zwłok, ich sfo -
to gra fo wa niu i opi sa niu miej sca zło że nia. 

Pro ble mem, na któ ry mo że my się na tym
eta pie na tknąć, bę dzie po wszech na chęć
szyb kie go po zby cia się zwłok, wy ni ka ją ca
z po wszech nej oba wy, że ich du ża licz ba
mo że do pro wa dzić do epi de mii. Prze ko na -
nie to wy wo łu je zbęd ny po śpiech i po -
chopne de cy zje skut ku ją ce ma so wy mi
po chów ka mi lub ma so wą kre ma cją. Po wsta -
wa nie cho rób za kaź nych na sku tek de kom -
po zy cji zwłok to mit ma ją cy swo je źró-
dło w śre dnio wie czu, kie dy to wszel kie cho -
ro by wią za ne by ły z od cho da mi, bru dem
i roz kła dem zwłok. Mi kro or ga ni zmy bio rą-
ce udział w roz kła dzie nie do pro wa dza ją
do epi de mii. 

Iden ty fi ka cja 
W sy tu acjach ma so wych zgo nów pro ces

ten jest trud ny, po nie waż krew ni bę dą zmu -
sze ni w ra mach iden ty fi ka cji zo ba czyć wie le
ciał w miej scu słu żą cym za kost ni cę. Oka zy -
wa nie zwłok do iden ty fi ka cji wy ma ga znacz -
nej prze strze ni. Po okre śle niu za sad prze -
ka zy wa nia in for ma cji i współ pra cy z or ga na -
mi pań stwo wy mi oraz or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi moż li we jest po zwo le nie naj-
bliż szym na iden ty fi ka cję zwłok po za miej -
scem zda rze nia przez wy ko rzy sta nie wi tryn
in ter ne to wych, ta blic in for ma cyj nych, te le -
wi zji, ra dia.

Kre ma cja
Wy da wa ło by się, że to naj lep sza for ma

w trak cie ma so wych zda rzeń (zwłasz cza
spo wo do wa nych cho ro ba mi za kaź ny mi).
W prak ty ce z uwa gi na aspekt eko no micz ny,
czas i moż li wość póź niej szej iden ty fi ka cji
zmar łych kre ma cja nie da je więk szych ko -
rzy ści wzglę dem po chów ku. Ze sta wia jąc
liczbę zwłok z ilością pa li wa nie zbęd ną
do ich spa le nia trud no za uwa żyć ko rzy ści –
jed no ra zo wa kre ma cja wy ma ga ok. 400 kg
drew na.

Po chó wek w zie mi 
To naj lep sza me to da, gdyż za cho wa ne są

do wo dy na po trze by przy szłych do cho dzeń.
Do bór miej sca po wi nien uwzględ niać: ro -
dzaj gle by, po ziom wód grun to wych, do -
stęp ną prze strzeń oraz od le głość od źró deł
wo dy i stud ni wo dy pit nej (zwięk sza nej
w za leż no ści od to po gra fii te re nu i wa run -
ków gle bo wych) itp. Ludz kie szcząt ki 
powin ny być po cho wa ne w wy raź nie ozna -
czo nych, in dy wi du al nych gro bach, w jed nej
war stwie, rów no le gle, w od stę pach, owi nię -
te fo lią z two rzy wa sztucz ne go, od dzie la ją -
cą je od gle by. Umiej sco wie nie zwłok
po win no być wy raź nie za zna czo ne uni kal -
nym nu me rem nada nym przy iden ty fi ka cji.
Nu mer po wi nien być na nie sio ny na wo do -
od por ną ety kie tę, wy raź nie za zna czo ny
na po zio mie grun tu i na pla nie. Miej sce po -
chów ku na le ży po dzie lić, uwzglę-
d nia jąc róż ne gru py re li gij ne. Cia ła nie zi den -
ty fi ko wa ne bę dą wy ma ga ły dłu go trwa łe go
prze cho wy wa nia w gro bach tym cza so wych
do mo men tu ewen tu al nej eks hu ma cji.

Po wyż sze ele men ty sta no wią po bież ny
przegląd do raź ne go łań cu cha grze ba nia
zmar łych. Te ma ty ka po win na być uję ta 
w in struk cji, pro ce du rze lub wy tycz nych,
z uwzględ nie niem spe cy fi ki i moż li wo ści
dzia ła nia ich ad re sa tów. Ana li za te go ob sza -
ru wska zu je, że w wa run kach wy stą pie nia
ma so we go za gro że nia bez spraw nie funk -
cjo nu ją ce go sys te mu ochro ny lud no ści, uzu -
peł nio ne go sys te mem za rzą dza nia kry zy -
so we go, a zwłasz cza bez przy go to wa ne go
pla nu re ali za cji za dań, trud no bę dzie spro -
stać wszyst kim wy zwa niom w sy tu acjach
wy cho dzą cych po za sche mat. 

sekc. mgr in˝. Jan Czajka pełni słu˝b´
w Biurze do Spraw Ochrony LudnoÊci

i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 25 czerw ca
2002 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su dzia ła nia sze fa
Obro ny Cy wil nej Kra ju, sze fów obro ny cy wil nej wo je -
wództw, po wia tów i gmin (Dz.U. z 2002 r. poz. 850).
[2] Sy tu acja kry zy so wa – zda rze nie wy wo łu ją ce znacz ne
ogra ni cze nia w dzia ła niu wła ści wych or ga nów ad mi ni stra -
cji pu blicz nej ze wzglę du na nie ade kwat ność po sia da nych
sił i środ ków.

/ 2020 KWIECIEŃ 13

rze ba nie zmar łych



a przy kład niech po słu ży sy tu acja,
w któ rej zna lazł się zna jo my au to -
rów w Sta nach Zjed no czo nych.

Pra cu jąc w bu dyn ku wy so ko ścio wym, miał
obo wią zek uczest ni czyć w czte rech prób -
nych ewa ku acjach rocz nie. Zgod nie z na by -
tym w Pol sce po dej ściem, na czas ćwi czeń
zna lazł so bie przy tul ną ka fej kę, gdzie zaj -
mo wał się swo imi obo wiąz ka mi służ bo -
wy mi, któ re uznał za prio ry te to we. Przed
dru gą edy cją szko leń po in for mo wa no go,
że za po przed nią nie obec ność zo sta nie
uka ra ny man da tem, na to miast brak udzia -

łu w dru giej ewa ku acji po skut ku je je go
aresz to wa niem. Fak tycz nie man da tem zo -
stał uka ra ny, a co do dru gie go ostrze że -
nia – nie pod jął ry zy ka, aby się prze ko nać,
czy jest re al ne.

Pra wo sta no we w USA pod cho dzi róż nie
do czę sto tli wo ści prze pro wa dza nia ewa ku -
acji, a tak że uza leż nia ją od ty pu obiek tu.
Np. w od nie sie niu do szkół w 26 sta nach
po win na od by wać się na wet raz w mie sią -
cu, a do 2010 r. stan New Jer sey wy ma gał
ta kich ćwi czeń co dwa ty go dnie! W Wiel kiej
Bry ta nii po dob nie jak w Pol sce wy ma ga ne

jest, aby w szko łach prze pro wa dzić prób ną
ewa ku ację na po cząt ku każ de go no we go
ro ku szkol ne go.

Wy mo gi prób nej ewa ku acji
w Pol sce
Pol skie pra wo [1] sta wia ja sne wy ma ga -

nia do ty czą ce prze pro wa dza nia prób nych
ewa ku acji. W przy pad ku wszel kich obiek -
tów prze zna czo nych dla po nad 50 sta łych
użyt kow ni ków, prócz miesz kal nych, wła ści -
ciel lub re al nie wła da ją cy nie ru cho mo ścią
ma prze pro wa dzić prób ną ewa ku ację ca łe -
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go obiek tu nie rza dziej niż raz na 2 la ta. 
Ma też o tym in for mo wać wła ści we go ko -
men dan ta po wia to we go (miej skie go) PSP
w for mie pi sem nej nie póź niej niż na 7 dni
ka len da rzo wych przed jej prze pro wa dze -
niem.

W obiek tach, w któ rych re gu lar nie,
w okre ślo nych od stę pach cza su, zmie nia
się jed no cze śnie gru pa po wy żej 50 użyt -
kow ni ków (do ty czy to przede wszyst kim
szkół, przed szko li, in ter na tów, do mów stu -
denc kich), prób na ewa ku acja ca łe go bu -
dyn ku mu si od by wać się co rocz nie, nie
póź niej jed nak niż 3 mie sią ce od po ja wie -
nia się no wej gru py osób.

W przy pad ku obiek tu za wie ra ją ce go
stre fę po ża ro wą ka te go rii za gro że nia lu dzi
ZL II oraz w wy bra nych bu dyn kach
ZL V (gdzie prze by wa ją oso by osa dzo -
ne – za kła dy kar ne, aresz ty śled cze) za kres
i ob szar, w ja kim od bę dzie się prak tycz ne
spraw dze nie or ga ni za cji i wa run ków ewa -
ku acji, mu si być uzgod nio ny z wła ści wym
miej sco wo ko men dan tem po wia to wym
(miej skim) PSP.

Sys tem sy gna li za cji po ża ru
a nie peł no spraw ność
Pol skie prze pi sy okre śli ły kry te ria sto so -

wa nia tech nicz nych środ ków za bez pie czeń
w obiek tach, któ re są prze zna czo ne głów -

nie dla osób z róż ny mi ty pa mi nie peł no -
spraw no ści, w tym tym cza so wą nie peł no -
spraw no ścią ru cho wą wy ni ka ją cą ze sta nu
zdro wia. Cho dzi głów nie o wy móg sto so -
wa nia sys te mu sy gna li za cji po ża ro wej [2]
z obo wiąz kiem prze ka zy wa nia sy gna łów
alar mo wych do PSP w:
� szpi ta lach (w tym psy chia trycz nych),
� sa na to riach,
� do mach po mo cy spo łecz nej i ośrod kach
re ha bi li ta cji dla osób z nie peł no spraw no -
ścią,
� za kła dach pra cy za trud nia ją cych oso by
z nie peł no spraw no ścią, w za leż no ści od
licz by łó żek lub licz by osób.

Po za szpi ta la mi ogól ny mi, gdzie wy móg
sto so wa nia SSP obej mu je pla ców ki po wy -
żej 200 łó żek, w po zo sta łych przy pad kach
obo wią zek ten wy stę pu je, je śli w pla ców ce
znaj du je się po nad 100 łó żek lub osób.

In nym ro dza jem urzą dze nia alar mo we -
go jest dźwię ko wy sys tem ostrze gaw czy.
Wy móg sto so wa nia [3] do ty czy w je go
przy pad ku m.in. szpi ta li i sa na to riów o licz -
bie łó żek po wy żej 200 w bu dyn ku, z wy łą -
cze niem po miesz czeń in ten syw nej opie ki
me dycz nej, sal ope ra cyj nych oraz sal z cho -
ry mi.

W tym miej scu ro dzi się py ta nie o pod -
sta wy, któ re uza sad nia ją ta kie, a nie in ne
przy ję te w prze pi sie licz by. Zda niem au to -
rów wy stę pu je zbyt wie le zmien nych i za -
leż no ści, aby licz ba łó żek lub pa cjen tów
by ła de cy du ją ca. Pro po no wa nym roz wią-
za niem by ło by uza leż nie nie sto so wa nia
tech nicz nych środ ków za bez pie czeń od
przy dzia łu licz by per so ne lu prze szko lo ne -
go w za kre sie ewa ku acji osób o szcze gól -
nych po trze bach do licz by osób znaj du -
ją cych się na te re nie obiek tu. Bar dzo czę -
sto, szcze gól nie na zmia nach noc nych,
na te re nie pla ców ki znaj du je się tyl ko kil ka
osób z per so ne lu i nie ma żad nej gwa ran -
cji, że są one prze szko lo ne, aby bez piecz nie
prze pro wa dzić ewa ku ację. Po waż ne za -
strze że nia bu dzi rów nież nie do sko na łość
pro ce dur ewa ku acyj nych, czy li wa dy in -
struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go, nie -
uwzględ nia ją cych spe cy fi ki obiek tów.

Pro ble my szpi ta li 
psy chia trycz nych
Ska lę pro ble mu ewa ku acji osób z cho -

ro ba mi psy chicz ny mi, któ re wy ma ga ją 
ho spi ta li za cji, ob ra zu je licz ba pla có wek
(szpi ta li spe cja li stycz nych i od dzia łów), któ -
rych jest w Pol sce po nad 100. W pro wa dzo -

nych szko le niach z za kre su prób nej ewa ku -
acji (np. w Szpi ta lu Ślą skim w Cie szy nie) ro -
lę pa cjen tów od dzia łu psy chia trycz ne go
od gry wa li po zo ran ci. Trud no jest oce nić
war tość ta kie go te stu ewa ku acyj ne go, sko -
ro po zo ran ci w mniej szym lub więk szym
stop niu bę dą za cho wy wa li się ra cjo nal nie.

Naj tra gicz niej szym zda rze niem w na -
szym kra ju w te go ty pu obiek tach był po -
żar szpi ta la psy chia trycz ne go w Gór nej
Gru pie, któ ry po wstał w no cy z 31 paź dzier -
ni ka na 1 li sto pa da 1980 r. Licz ba ofiar, któ -
ra wy nio sła we dług ofi cjal nych da nych 56
osób, w obec nych re aliach by ła by znacz nie
mniej sza – ze wzglę du na zu peł nie in ny po -
ziom wy szko le nia i wy po sa że nia ra tow ni -
ków oraz za bez pie cze nia obiek tów, ale
nie któ re ele men ty po zo sta ły nie zmien ne.
Cho dzi mię dzy in ny mi o pa cjen tów, któ -
rych stan wy mu sza uży cie pa sów przy -
twier dza ją cych ich do łó żek oraz brak
moż li wo ści sa mo dziel nej ewa ku acji na od -
dzia łach za mknię tych, ze wzglę du na ich
spe cy fi kę. W tym aspek cie szcze gól nie
wska za ne by ło by spe cja li stycz ne szko le nie
dla ra tow ni ków, a w szcze gól no ści kie ru ją -
cych dzia ła niem ra tow ni czym, prze pro wa -
dzo ne przez le ka rzy spe cja li stów z za kre su
psy chia trii i psy cho lo gów. Jest to bar dzo
istot ne ze wzglę du na moż li wość ir ra cjo nal -
ne go za cho wa nia pa cjen tów od dzia łów
psy chia trycz nych, któ rzy, tak jak mia ło to
miej sce w Gór nej Gru pie, bę dą ba li się stra -
ża ków i ucie ka li pod łóż ka w po miesz cze -
niach ob ję tych po ża rem.

Ele men tem czę sto po mi ja nym w szko le -
niach ewa ku acyj nych jest zmien ność po go -
dy i tem pe ra tu ry, a prób ne ewa ku acje
w okre sie zi mo wym są rzad ko ścią. Tym cza -
sem w Gór nej Gru pie, we dług re la cji świad -
ków, część pa cjen tów zmar ła już po ura-
to wa niu z po ża ru, za to z wy chło dze nia, po -
nie waż tem pe ra tu ra na ze wnątrz wy no si ła
–10 °C, a po opusz cze niu przez nich obiek -
tu nie za ję to się ni mi.

War to za tem pod czas czyn no ści kon tro l -
no -roz po znaw czych zwra cać uwa gę, czy
in struk cja bez pie czeń stwa po ża ro we go
uwzględ nia wy mie nio ne wy żej aspek ty.

Nie peł no spraw no ści in ne niż
ru cho wa a prze pi sy
Ge ne ral nie wszel kie roz wa ża nia i pró by

do sto so wa nia obiek tów kon cen tru ją się
na po trze bach osób z nie peł no spraw no ścią
na rzą dów ru chu, z po mi nię ciem in nych.
Po trze by zwią za ne z ak ty wi za cją za wo do -
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wą osób z wszel ki mi nie peł no spraw no ścia -
mi zo sta ły uję te w po rad ni kach opra co wa -
nych w Cen tral nym In sty tu cie Ochro ny
Pra cy – PIB w ra mach pro jek tu „Wy pra co -
wa nie i upo wszech nie nie, we współ pra cy
z part ne ra mi spo łecz ny mi, mo de lu wspar -
cia osób nie peł no spraw nych w śro do wi sku
pra cy”. Za zna czyć na le ży, że ten pio nier ski
do ku ment nie jest prze pi sem, nie przed sta -
wia też pro po zy cji ewen tu al nych zmian
w pra wie. Słusz ność jego za ło żeń jest jed -
nak oczy wi sta. Okre ślo no w nim rów nież
ogól ne za ło że nia ewa ku acji osób nie peł no -
spraw nych na wy pa dek sy tu acji nie bez -
piecz nych, w tym po ża rów.

Za le co no, by oto cze nie w pra cy i sta no -
wi sko pra cy oso by nie wi do mej lub sła -
bo wi dzą cej wy po sa żyć w od po wied nią sy -
gna li za cję dźwię ko wą i bez pie czeń stwa.
W przy pad ku DSO za le co no za sto so wa nie
kie run ko we go sys te mu ewa ku acji (ang. di -
rec tio nal so und eva cu ation, DSE). W od nie -
sie niu do pra cow ni ka z nie peł nospraw-
no ścią in te lek tu al ną ra dzi się, by w sy tu -
acjach nie prze wi dzia nych miał on moż li -
wość we zwa nia oso by wspie ra ją cej (np.
za po mo cą urzą dze nia łącz no ści bez prze -
wo do wej). Za le ce nie, by na wy pa dek ewa -
ku acji lub in ne go nie spo dzie wa ne go wy -
da rze nia oso bie z nie peł no spraw no ścią
przy dzie lić oso bę wspie ra ją cą, po wta rza no
przy każ dej nie peł no spraw no ści: wzro ko -
wej, słu cho wej, ru cho wej i in te lek tu al nej.

Oso ba wspie ra ją ca po win na znać za sa -
dy po stę po wa nia pod czas ewa ku acji, dzię -

ki cze mu mo gła by bez piecz nie do pro wa-
dzić oso bę z nie peł no spraw no ścią do punk-
tu zbiór ki pod czas ewa ku acji. Za nie zbę-
d ne uzna no re gu lar ne ćwi cze nia ewa ku -
acyj ne na wy pa dek wy stą pie nia sy tu acji
nie prze wi dzia nych i trud nych, wspól ne dla
osób z nie peł no spraw no ścia mi i wspie ra-
ją cych.

Wspo mnia ny w po rad ni ku CIOP-BIP
dźwię ko wy kie run ko wy sys tem ewa ku acji
[4] (DSE) mo że być trud ny do wdro że nia
w prak ty ce. Ma on wspie rać ozna ko wa nie
wi zu al ne, któ re go efek tyw ność mo że być
ogra ni czo na lub cał ko wi cie nie sku tecz -
na w przy pad ku sil ne go za dy mie nia po -

miesz cze nia. Trud no ści z uzy ska niem
in for ma cji o kie run kach ewa ku acji bę dą
mia ły zwłasz cza oso by z upo śle dze niem
na rzą du wzro ku, my ląc oświe tle nie ewa ku -
acyj ne z in ny mi źró dła mi świa tła. Dzia ła nie
DSE jest opar te na emi sji fal w pa śmie sły -
szal nym, w po sta ci tzw. dźwię ku sze ro ko -
pa smo we go, po ma ga ją ce go użyt kowni-
kom w na tych mia sto wym wska za niu, skąd
do cho dzi dźwięk. Za sa dę je go dzia ła nia 
ilu stru je rysunek.

Za le ca ny DSE ma wa dy. Sy gna li za to ry
kie run ko we DSE po win ny być za in sta lo wa -
ne przy wyj ściu, przez co mo gą nie za pe-
w niać wy star cza ją co gło śne go dźwię ku
kie run ko we go, aby do trzeć do więk szo ści
osób znaj du ją cych się na te re nie za gro żo -
nym. Po za tym z du żych, otwar tych ob sza -
rów mo że pro wa dzić więk sza licz ba wyjść,
a wie le źró deł emi sji dźwię ku kie run ko we -

go mo że po wo do wać ich wza jem ne za kłó -
ce nia.

Na dźwięk sze ro ko pa smo wy mo gą
wpły nąć dźwię ki z oto cze nia, zwłasz cza
ma ją ce sze ro ki za kres wid mo wy. Dla te go
wpro wa dza jąc do kon struk cji praw nej sys -
tem opar ty na pro pa ga cji fal pa sma sły szal -
ne go, na le ża ło by uwzględ nić in ter wa ły
cza so we, aby sy gna ły te wza jem nie się nie
za kłó ca ły. Dźwięk ten mo że też po wo do -
wać za mie sza nie wśród osób, któ rym nie
za pew nio no szko le nia ze zna jo mo ści DSE,
co wy mu sza roz sze rze nie prze ka zu o do da -
nie wia do mo ści gło so wych, czy li sto so wa -
nie DSO. Do pie ro in for ma cja, ja kie dzia ła nia
na le ży pod jąć po zbli że niu się do sy gna li -
za to ra kie run ko we go, po zwa la na szyb ką
i pra wi dło wą re ak cję.

Na za koń cze nie te go wy wo du na le ży
po dać jesz cze je den fakt: w CNBOP-PIB nie
prze pro wa dzo no żad nych ba dań cer ty fi ka -
cyj nych ta kie go sys te mu, ze wzglę du na
brak za in te re so wa nia pły ną ce go z ryn ku.

Jed nak za sad ni czym ele men tem, bez
któ re go wdro że nie tych roz wią zań wy pra -
co wa nych CIOP-BIP po zo sta nie je dy nie
w sfe rze ży cze nio wej bądź w for mie nie do -
pre cy zo wa nych wy ma gań wzglę dem pra -
co daw cy, jest ich eko no micz ne uza sa-
d nie nie. Nie zo bli go wa ny lub nie za chę co ny
pra co daw ca nie wdro ży kosz tow nych szko -
leń dla osób z nie peł no spraw no ścia mi
i osób je wspie ra ją cych ani tym bar dziej nie
za sto su je DSO lub łącz nie DSO i DSE. Wy -
ma ga ło by to bo wiem po zy ska nia ta kich
pra cow ni ków z nie peł no spraw no ścia mi,
któ rzy ge ne ro wa li by dla fir my do chód po -
kry wa ją cy kosz ty zwią za ne z ty mi przed się -
wzię cia mi.

mł. bryg. dr in˝. Norbert TuÊnio pełni słu˝b´
w Szkole Głównej Słu˝by Po˝arniczej,

na Wydziale In˝ynierii Bezpieczeƒstwa
i Ochrony LudnoÊci, a dr in˝. Paweł Wolny
w 2019 r. obronił w SGSP prac´ doktorskà

na temat gaÊniczych systemów
hybrydowych wykorzystujàcych mgł´

wodnà

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
[2] § 28 ww. roz po rzą dze nia.
[3] § 29 ww. roz po rzą dze nia.
[4] Pro ce du ra cer ty fi ka cji DSE zo sta ła opra co wa na w Wiel -
kiej Bry ta nii i wy stę pu je ja ko stan dard BS PAS 41:2003 Sy -
gna li za to ry kie run ko we – wy ma ga nia i te sty.
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li sko 30% po wierzch ni na sze go kra ju
po kry wa ją la sy. La sy pu blicz ne, sta -
no wią ce wła sność Skar bu Pań stwa

i gmin, to oko ło 77% z nich. Lo gicz ne więc
by ło prze pro wa dze nie kon tro li u naj więk sze -
go „wła ści cie la”, szcze gól nie w kon tek ście
wzro stu licz by po ża rów la sów, któ ry na stą pił
w Pol sce w 2018 r. w po rów na niu z 2017 r.

Nie by ło nas, był las… al bo i nie 
War to przy po mnieć, że Pol ska od cza su

ra bun ko wej go spo dar ki oku pa cyj nej i nie co
mniej ra bun ko wej ko mu ni stycz nej sta ra się
od bu do wać swój po ten cjał le śny. W cza sie
po cząt ków prze obra że nia go spo dar cze go
w 1990 r. od no to wa no 5756 po ża rów, a ich
łącz na po wierzch nia ob ję ła ob szar 7341 tys.
ha (zgod nie z da ny mi GUS), co od po wia da
te re no wi więk sze mu od po wierzch ni Da nii
o 70%. 

Do stęp ne da ne z 2018 r. wska zu ją, że przy
8867 po ża rach (pod po wierzch nio wych, po -
kry wy gle by, cał ko wi tych drze wo sta nu, po -
je dyn czych drzew) su ma ich po wierzch ni
od po wia da dwu krot nej po wierzch ni wo je -
wódz twa lu bu skie go (2696 tys. ha spa lo nych
grun tów le śnych, w tym nie użyt ków rol nych,
łąk i in nych te re nów są sia du ją cych z la sa -
mi – po ża ry ob ję ły po wierzch nię o bli sko
175% mniej szą niż w ana lo gicz nym okre sie
w 1990 r.). Naj praw do po dob niej dzia ła nia
NIK wy ni ka ły z no we go po dej ścia do ochro -
ny śro do wi ska i wszech obec nie na si la ją cej
się świa do mo ści eko lo gicz nej na tle na gła -
śnia nych zmian kli ma tycz nych. Waż ny mógł
być też wzrost za in te re so wa nia za gad nie -
niem po ak cji pol skich stra ża ków w wal ce
z po ża ra mi szwedz kich la sów. 

NIK pod da ła kon tro li za la ta 2016-2018
dzia łal ność ośmiu nad le śnictw oraz ośmiu
ko mend (dwóch miej skich i sze ściu po wia to -
wych) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Za głów -
ny cel po sta wio no so bie oce nę, „czy za bez-
pie cze nie prze ciw po ża ro we la sów by ło pra -

wi dło we i sku tecz ne” oraz „czy PSP pra wi -
dłowo spra wo wa ła nad zór nad za bez pie -
cze niem prze ciw po ża ro wym la sów
pań stwo wych”.

Nie szko da róż, gdy pło ną la sy
Z koń cem 2016 r. pion kon tro l no -roz po -

znaw czy PSP prze szedł re for mę ja ko ścio wą
dzia łań, przez opra co wa nie i wdro że nie me -
to dy ki czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych
i ad mi ni stra cyj nych (a w ostat nim cza sie eg -
ze ku cyj nych i po stę po wa nia w spra wach do -
ty czą cych prze ciw dzia ła nia po waż nym
awa riom prze my sło wym). Pro ce du ry te sta -
ły się jed no cze śnie ide al ną pod sta wą dla
kon tro le rów NIK do usta le nia ich kry te riów
kon tro li. 

W tym okre sie na po zio mie cen tral nym
ko men dant głów ny PSP pod jął rów nież de -
cy zję o zwięk sze niu nad zo ru w la sach bę dą -
cych wła sno ścią Skar bu Pań stwa i gmin oraz
tych po zo sta ją cych w rę kach pry wat nych.
Re asu mu jąc, NIK za czął spraw dzać no we
dzia ła nia PSP, za nim moż li wa by ła we wnętrz -
na oce na skut ków wpro wa dze nia me to dyk. 

Kon tro lę NIK po prze dzi ły dłu gie i szcze -
gó ło we przy go to wa nia. Naj le piej o tym
świad czy ob szer ność ra por tu i je go za war -
tość – szcze gó ło wa, jed no znacz na, z przed -
sta wie niem wszel kich prze pi sów i wy ja śnień.
Ze wska za niem nie tyl ko pro ble mów, z któ -
ry mi prze cięt ny pre wen ty sta w po wie cie się
zma ga, ale rów nież ta kich, któ rych nie do -
strze ga.

Im da lej w las, tym wię cej
drzew
PSP w la tach 2016-2018, jak po da je jej

biu le tyn, prze pro wa dzi ła 4556 kon tro li
10 912 kom plek sów le śnych, co od po wia da
oko ło 7% ogó łu skon tro lo wa nych przez nią
obiek tów i te re nów i pra wie 4% ogó łu kon -
tro li. Dla po rów na nia ta ka licz ba po zwo li-
łaby na spraw dze nie pra wie wszyst kich

bu dyn ków wy so kich i wy so ko ścio wych, któ -
rych jest nie speł na 11 tys. (biu le tyn KG PSP
za 2018 r.).

W tym kon tek ście war to roz po cząć
od głów nych, oczy wi ście w oce nie NIK, 
nie pra wi dło wo ści w za kre sie dzia łal no ści
PSP, do któ rych na le ży brak co rocz ne go
uwzględ nia nia w pla nach czyn no ści kon -
tro l no -roz po znaw czych wszyst kich ob sza -
rów le śnych (do ty czy to pię ciu ko mend
po wia to wych lub miej skich PSP) oraz nie -
uwzględ nia nia w nich la sów pry wat nych
(sześć ko mend PSP). Pod kre ślo no, że stra -
ża cy po win ni pro wa dzić od ręb ne kon tro le
w za kre sie prze jezd no ści wszyst kich trak -
tów le śnych, dróg gmin nych i po wia to wych
w la sach, gdyż jest to pod sta wa sku tecz no -
ści dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Idąc tym
to kiem ro zu mo wa nia, moż na dojść do wnio -
sku, że zwięk sze nie nad zo ru nad prze strze -
ga niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych
w kom plek sach le śnych spo wo du je spa dek
licz by kon tro li w in nych gru pach obiek tów,
jak wiel ko po wierzch nio we obiek ty han dlo -
wo -usłu go we, wy po czyn ku dzie ci i mło -
dzie ży czy oświa ty. 

Po nad to NIK wska za ła bra ki w pla no wa -
niu kon tro li i oce nie przed kła da nych przez
nad le śnic twa do ku men tów. Wy punk to wa ła
wy stę po wa nie błę dów w za kre sie ter mi no -
wo ści i rze tel no ści spo rzą dza nych pla nów
czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych czy
spra woz dań z pro wa dzo nych dzia łań. Do dat -
ko wo do pa trzy ła się wie lu nie do kład no ści
i bra ków w do ku men tach po zy tyw nie opi -
nio wa nych i uzgad nia nych przez ko men dan -
tów po wia to wych, miej skich i wo je wódz kich
PSP.

W trak cie kon tro li w te re nie in spek to rzy
wska za li wy stę po wa nie nie pra wi dło wo ści,
któ rych nie wy kry li funk cjo na riu sze PSP
w cza sie czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych. Przy pusz czal nie nie uwzględ ni li, że las
zmie nia się dy na micz nie i pod le ga cią głym
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prze obra że niom w ślad za zmia na mi pór ro -
ku (np. li ście spa da ją, drze wa pod na po rem
śnie gu ła mią się, ro śli ny kieł ku ją). A mo że
funk cjo na riu sze nie do tar li po pro stu do tej
czę ści la su, bo jak w trak cie jed ne go, mak sy -
mal nie pię ciu dni od wie dzić każ dy je go za -
ka ma rek? Po pro stu nie spo sób prze je chać
każ dym trak tem le śnym i za uwa żyć wszyst -
kie go, co ko niecz ne. Dla te go kon tro le to
dzia ła nia sys te ma tycz ne, a ich po wta rzal ność
i lo so wość skła nia zo bo wią za nych do dba nia
o ochro nę prze ciw po ża ro wą.

Rów nie istot nym „nie do cią gnię ciem”
w pra cy funk cjo na riu szy PSP, zgod nie z in for -
ma cją z kon tro li NIK, był brak w sys te mach
in for ma tycz nych funk cjo nu ją cych w jed nost -
kach ra tow ni czo -ga śni czych in for ma cji o wła-
ści cie lach la sów nie bę dą cych wła sno ścią
Skar bu Pań stwa, co naj wy raź niej świad czyć
ma o nie pro wa dze niu przez PSP kon tro li
w la sach pry wat nych.

Stra ża cy sa mi wska zy wa li pro ble my 
w re ali za cji za dań, wy ni ka ją ce bez po śred-
nio z bra ków ka dro wych na sta no wi skach 
kon tro l no -roz po znaw czych, obar cze nia wie -
lo ma do dat ko wy mi obo wiąz ka mi oraz de fi -
cy tu ade kwat ne go wy po sa że nia do pro wa-
dze nia czyn no ści kon tro l nych w wa run kach
le śnych.

Na za koń cze nie tej czę ści war to wspo -
mnieć, że kon tro lu ją cy wy so ko oce ni li:
� kwa li fi ka cje osób pro wa dzą cych czyn no -
ści kon tro l no -roz po znaw cze i przy go to wa nie
do re ali za cji za dań zwią za nych z nad zo rem
nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po -
ża ro wych w la sach,
� rze tel ność spo rzą dza nych pro to ko łów
z czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych,
� eg ze kwo wal ność usu nię cia stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści wska za nych w wy da -
wa nych de cy zjach ad mi ni stra cyj nych,
� po dej mo wa nie kon tro li po za pla no wych
oraz in nych dzia łań z za kre su ochro ny prze -
ciw po ża ro wej la sów, ta kich jak np. opi nio wa -
nie or ga ni za cji obo zów har cer skich w la sach,
opi nio wa nie/uzgad nia nie pro jek tów punk -
tów czer pa nia wo dy, 
� po dej mo wa nie dzia łań in for ma cyj nych,
szko le nio wych i do rad czych zwią za nych z za -
pew nie niem prze strze ga nia prze pi sów prze -
ciw po ża ro wych w la sach.

Pie nią dze nie ro sną na drze wie,
ale z drew na się bio rą
Oce ny NIK nie unik nę ły rów nież nad le ś-

nic twa. Istot nym pro ble mem jest nie za do -
wala ją cy stan sie ci do jaz dów po ża ro wych.
Nad le śnic twa wska zy wa ły, że stan tech nicz ny
bli sko 40% do jaz dów moż na scha rak te ry zo -
wać ja ko zły lub śred ni. Jed no cze śnie je dy nie
oko ło 27% z nich speł nia wy ma ga nia. 

Sześć na osiem skon tro lo wa nych nad le -
śnictw nie za pew ni ło za cho wa nia za sa dy
mó wią cej, że od le głość po mię dzy do wol -
nym punk tem po ło żo nym na ich te re nie
w le sie a naj bliż szą dro gą pu blicz ną lub 
dro gą le śną wy ko rzy sty wa ną ja ko do jazd 
po ża ro wy nie mo że prze kra czać 750 m (la -
sy I ka te go rii). Nie uwzględ nio no jed nak, że
po wód te go sta nu mo że być dość pro za icz -
ny. La sy Pań stwo we ja ko in sty tu cja utwo-
rzo na do pro wa dze nia zrów no wa żo nej
go spo dar ki le śnej nie ma ją in te re su w two -
rze niu dróg pro wa dzą cych do ni kąd (np.
na ba gna czy szczy ty gór), gdzie za pew nie -
nie ochro ny prze ciw po ża ro wej nie jest ko -
niecz ne, a sa ma war tość za drze wie nia nie ma
prze ło że nia na przy chód spół ki. 

Nad le śnic twa w pla nach urzą dze nia la su
czę sto wska zu ją ter mi ny do sto so wa nia do jaz -
dów po ża ro wych i wy da je się, że pra ce w tym
za kre sie zbie ga ją się na ogół w cza sie z dzia -
ła nia mi zwią za ny mi z po zy ski wa niem drew -
na z da nych ob sza rów. Sy tu acja ta nie dzi wi,
bo wiem w 2018 r., zgod nie ze spra woz da -
niem fi nan so wo -go spo dar czym za 2018 r.,
po zy ska no ogó łem 43,3 mln m3 drew na,
a przy chód La sów Pań stwo wych z pro wa dzo -
nej dzia łal no ści wy niósł pra wie 10 mld zł,
z cze go czy sty zysk nie speł na 537 115,3 tys. zł
(po od li cze niu kosz tów sprze da nych pro duk -
tów, to wa rów i ma te ria łów, ogól ne go za rzą -
du, ope ra cyj nych, fi nan so wych i po dat ków).
Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, że udział
na kła dów na ochro nę prze ciw po ża ro wą sta -
no wi 2,2% (25 771,7 tys. zł) ogó łu kosz tów
dzia łal no ści. 

In nym waż nym spo strze że niem NIK był
brak utrzy ma nia oczysz czo nych pa sów prze -
ciw po ża ro wych (bruz da oczysz czo na do
war stwy mi ne ral nej), ob ja wia ją cy się po zo -
sta wie niem na tym te re nie ga łę zi, chru stu,
nie okrze sa nych ścię tych drzew i od pa dów

po eks plo ata cyj nych. Naj istot niej sze nie pra -
wi dło wo ści, do ty czą ce bra ku wła ści we go
utrzy ma nia pa sów prze ciw po ża ro wych, wy -
stę po wa ły przy czyn nych li niach ko le jo wych,
za któ rych utrzy my wa nie od po wie dzial ni
są – po wie lu zwy cię skich ba ta liach PSP 
w są dzie (spra wy przed WSA i NSA 2012-
2014 r.) – za rząd cy li nii ko le jo wych, a nie, jak
za bie ga li za rząd cy ko lei, wła ści cie le la sów.

NIK po le cił dy rek to ro wi ge ne ral ne mu La -
sów Pań stwo wych upo wszech nie nie do brej
prak ty ki – w nad le śnic twach ma ją cych kom -
plek sy le śne za li czo ne do I ka te go rii za gro -
że nia po ża ro we go o po wierzch ni prze kra -
cza ją cej 10 000 ha po win ny zo stać uru cho -
mio ne po moc ni cze ba zy sprzę tu do ga sze -
nia po ża rów. 

Po le co no też do ko nać prze glą dów tre ści
„In struk cji ochro ny prze ciw po ża ro wej la su”
pod ką tem jej ak tu al no ści. Po wo dem za le ce -
nia są zmia ny prze pi sów pra wa i po stęp tech -
no lo gicz ny, któ re na stą pi ły od 2012 r.
In struk cja ta sta no wi kom pen dium wie dzy
dla służ by le śnej, ma na ce lu po pra wę ochro -
ny la sów przed ogniem oraz uła twie nie wy -
ko ny wa nia obo wiąz ków spo czy wa ją cych
na le śni kach.

Na uka nie idzie w las
Ra port NIK jest ide al nym ma te ria łem dla

osób chcą cych le piej po znać spo sób za bez -
pie cza nia kom plek sów le śnych, a dla tych,
któ rzy kon tro lu ją, skarb ni cą wie dzy, na co
zwró cić szcze gól ną uwa gę i ja kich błę dów
uni kać. Za wie ra też wie le spo strze żeń – po -
win ny być one oce nio ne przez stra ża ków 
i le śni ków w od nie sie niu do kon kret ne go ob -
sza ru, za któ re go bez pie czeń stwo od po wia -
da ją. W kon se kwen cji tych roz wa żań po win ni
wie dzieć, czy moż li wa jest re ali za cja za le ceń
po kon trol nych wprost, czy też przez swo ją
treść wska zu ją one ra czej na błę dy sys te mo -
we. Je śli ma my do czy nie nia z dru gą sy tu acją,
usta wo daw ca po wi nien usu nąć nie pra wi dło -
wo ści, aby prze pi sy nie po wo do wa ły two rze -
nia ła twych do skon tro lo wa nia obo wiąz ków,
któ rych re ali za cję moż na skwi to wać ja ko
wsta wia nie drzwi do la su.

st. kpt. Artur Kàdziela pełni słu˝b´ 
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ KG PSP 
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rzed sta wia ła efek ty prac ba daw czych
nad zja wi ska mi nie bez piecz ny mi oraz
ich prze ło że nie na na rzę dzia in for ma -

tycz ne wspo ma ga ją ce oce nę ry zy ka. Naj waż -
niej sze, że są to za rów no pol skie pra ce, jak
i pol skie pro gra my. 

Kon fe ren cja od by ła się w Cen trum Na -
uko wo -Ba daw czym Ochro ny Prze ciw po ża -
ro wej – Pań stwo wym In sty tu cie Ba daw czym
w Jó ze fo wie k. Otwoc ka. Jej ty tuł brzmiał:
„Me to dy i na rzę dzia wspo ma ga ją ce pro ces
oce ny ry zy ka awa rii w obiek tach prze my sło -
wych”. Cel zaś sta no wi ło pod su mo wa nie pro -
jek tu „Pro gram do oce ny ry zy ka wy stą pie nia
awa rii w obiektach prze my sło wych stwa rza -
ją cych za gro że nie po za swo im te re nem –
EVARIS”. 

Cel nie tyl ko na uko wy
Kon fe ren cja by ła wy peł nio na tre ścia mi

nie tyl ko nie zmier nie in te re su ją cy mi, ale też
prze ka za ny mi w spo sób bu dzą cy za in te re so -
wa nie. Słu cha jąc pre lek cji, moż na by ło się
prze ko nać, że za rów no che mia, jak i fi zy ka
czy wresz cie fi zy ko che mia są wy kła da ne
w okre ślo nym ce lu, a nie tyl ko ja ko przed -
mio ty do za li cze nia. 

W cza sie kon fe ren cji wy gło szo nych zo -
sta ło 12 re fe ra tów me ry to rycz nych, przy
czym prak tycz nie każ dy z nich miał znacz ny
sto pień spe cja li za cji. Nie któ re do ty czy ły za -
gad nień bar dzo skom pli ko wa nych. Wbrew
te mu, co mo że się wy da wać nam, stra ża -
kom, za gad nie nia spa la nia i za gro że nia wy -
bu cha mi nie na le żą do za in te re so wań
wy łącz nie ochro ny prze ciw po ża ro wej. Miej -

sca pra cy pre le gen tów to nie tyl ko CNBOP,
ale rów nież Po li tech ni ka War szaw ska, In sty -
tut Che mii Prze my sło wej, Na ro do we Cen -
trum Ba dań Ją dro wych, by li wśród nich
rów nież spe cja li ści z za kre su in for ma ty ki sto -
so wa nej. Ca łość wy stą pień po dzie lo no
na trzy se sje: 
� Ba da nia na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa w za kła dach prze my sło wych stwa rza ją -
cych za gro że nie po za swo im te re nem; 
� Awa rie prze my sło we zwią za ne z uwol nie -
nia mi sub stan cji nie bez piecz nych – mo de lo -
wa nie CFD i oce na sce na riu szy awa ryj nych;
� Me to dy i na rzę dzia wspo ma ga ją ce pro ces
oce ny ry zy ka awa rii w za kła dach prze my sło -
wych.

Na ko niec moż na by ło po ćwi czyć uży wa -
nie pro gra mu RAT-if do mo de lo wa nia ry zyk. 

Naj waż niej szy mi wy da rze nia mi kon fe -
ren cji by ły szcze gó ło we omó wie nia mo de -
lo wa nia sce na riu szy awa ryj nych zwią za-
nych z uwol nie nia mi sub stan cji nie bez -
piecz nych w za kła dach prze my sło wych oraz
oce ny tych sce na riu szy na po trze by wy ko -
rzy sta nia w do ku men ta cji za kła dów o du -
żym ry zy ku wy stą pie nia awa rii prze my -
sło wych. To nie bła he za gad nie nia, pro szą ce
się co raz wy raź niej o ujed no li ce nie z dwóch
po wo dów, a mia no wi cie pod ką tem spo so -
bu oce ny ry zyk, co mu szą ro bić pro wa dzą -
cy za kła dy, jak i ich we ry fi ka cji, co z ko lei jest
obo wiąz kiem or ga nów Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i In spek cji Ochro ny Śro do wi ska. 

Moż na po wie dzieć, że kon fe ren cja po ka -
za ła coś, co w nie dłu giej per spek ty wie cza so -
wej moż na bę dzie ubrać w in struk cje, a te,

po kil ku la tach spraw dza nia, w kon kret ne
prze pi sy. I wte dy wszyst kim, za rów no tym,
któ rzy obo wiąz ki ma ją, jak i tym, któ rzy je na -
kła da ją, bę dzie na praw dę ła twiej. 

Jed no cze śnie omó wie nie prac ba daw -
czych wy da wa ło się in te re su ją ce nie tyl ko
tym, któ rzy za po bie ga ją za gro że niom, ale też
wal czą cym z ni mi i ich skut ka mi. Prze ko naj -
my się, w czym rzecz, śle dząc prze bieg kil ku
re fe ra tów, któ re ze wzglę du na ich przy stęp -
ność są war te przed sta wie nia szer szej pu -
blicz no ści. 

Su biek tyw ny wy bór tre ści

Na rzę dzie do sza co wa nia za gro żeń
Dr inż. Ja ro sław Tę piń ski z CNBOP przed -

sta wił klu czo wy te mat: „Za ło że nia i re zul ta ty
re ali za cji pro jek tu EVARIS”. W ra mach te go
pro jek tu opra co wa no opro gra mo wa nie 
RAT-if, ma ją ce w lo go sym pa tycz ne go gry zo -
nia. Ce lem je go sto so wa nia jest:
� oce na ry zy ka wy stą pie nia awa rii w obiek -
tach prze my sło wych,
� iden ty fi ka cja za gro żeń dla lu dzi, mie nia
i śro do wi ska, 
� wy zna cza nie za się gów skut ków awa rii,
� okre śla nie bez piecz nych od le gło ści od za -
kła dów prze my sło wych. 

Pro gram do ce lo wo ma być na rzę dziem za -
rów no dla pro jek tan tów za bez pie czeń, pro wa -
dzą cych za kła dy prze my sło we, jak i or ga nów
nad zo ru i kon tro li, w tym PSP. Gdy by pro gram
uda ło się wpro wa dzić w ży cie ja ko dzia ła ją cy
zgod nie z wy zna czo ny mi mu ce la mi, speł ni ło -
by się ma rze nie na praw dę wie lu lu dzi trosz -

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

PA WEŁ RO CHA LA O za po bie ga niu
awa riom prze my sło wym

10 marca tego roku odbyła się konferencja prowadzona przez
specjalistów dla specjalistów: dotycząca profesjonalnego

zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.
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czą cych się o bez pie czeń stwo po wszech ne,
a jed no cze śnie uci chło by kil ka na ście po waż -
nych spo rów ad mi ni stra cyj nych. We współ cze -
snym świe cie nie da się żyć bez prze my słu –
waż ne, by nie szko dził i by kry te ria mi szkód nie
rzą dzi ły na zbyt wiel kie emo cje. 

Jak pło ną po wierzch nie cie czy
Mgr inż. Woj ciech Klap sa z CNBOP zo bra -

zo wał w spo sób bar dzo in te re su ją cy prze -
bieg ba da nia po ża rów po wierzch nio wych
cie czy w wa run kach po li go no wych. Wy ko -
rzy sta no tu trzy ta ce o trzech śred ni cach. In -
te re su ją ca by ła kon struk cja tac: wy ko na no je
z me ta lu, z do dat ko wym koł nie rzem po ob -
wo dzie, któ ry dzię ki war stwie wo dy chło dził
ta cę – jak ścia na osło no wa zbior ni ka za miast
ob wa ło wa nia. 

Oto nie któ re z wy ni ków. Przy ta cy o śred -
ni cy 6 m osią gnię to wy so kość pło mie nia
15 m dla ben zy ny, nie co niż szą dla ole ju na -
pę do we go oraz 8 m dla eta no lu. Dy mo twór -
czość ben zyny była bar dzo du ża, me ta no lu
prak tycz nie nie wi docz na. Tem pe ra tu ry we -
wnątrz ta cy się ga ły 1000°C, a w od le gło -
ści 3 m od ta cy – 60-80°C. 

Czas spa la nia ben zyny był 5-6 ra zy krót -
szy niż wy pa la nia eta no lu. 

Na ko niec wy pa la nia ben zy ny i ole ju pa -
ra wod na po ry wa ła nie spa lo ne cząst ki cie czy
i na stę po wa ło wzmo że nie pło mie nia, ze zna -
czą cym sko kiem je go wy so ko ści.

Jak pło ną stru mie nie ga zów
Mgr inż. Piotr Le siak z CNBOP-PIB zre fe ro -

wał te mat „Po miar pa ra me trów po ża ru stru -
mie nio we go ga zu”. Sta no wi sko po mia ro we
mia ło aż 14 m li nii po mia ro wej, czy li dłu go -
ści pło mie nia mie rzo nej od pal ni ka do za -
koń cze nia ję zy ków ognia przy mak sy-
mal nym wy dat ku ga zu (300 m3/h). Ta ostat -

nia war tość od po wia da ła wy dat ko wi dzia ła -
ją ce go bez piecz ni ka na zbior ni ku. Za ob-
ser wo wa no bar dzo sil ne ob ni ża nie tem pe ra -
tu ry i oszra nia nie czę ści in sta la cji przy naj -
więk szych wy dat kach. Wzrost wy dat ku po -
wo do wał przy rost ha ła su, wręcz unie moż li -
wia ją cy ko mu ni ka cję. Do ba dań uży to płyn -
ne go ga zu (pro pa nu). 

Po mia ry do ko ny wa ne by ły na wy so ko -
ściach do stęp nych dla ra tow ni ków, to jest
moż li wych do od czu cia przez czło wie ka
znaj du ją ce go się w po bli żu pło mie nia. Mie -
rzo no zmia ny za rów no tem pe ra tu ry, jak
i pro mie nio wa nia ciepl ne go. Nie mie rzo no
cie pła kon wek cyj ne go, co jed nak nie ma zna -
cze nia dla pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga -
śni czej, gdyż nikt przy zdro wych zmy słach
nie usta wia się nad te go ty pu po ża rem. Na -
wet nie wiel ki wiatr miał bar dzo du ży wpływ
na kie ru nek pło mie nia. 

War to wie dzieć, że po mia ry pa ra me trów
po ża rów pal nych cie czy i ga zów wy ko na no
na te re nie po li go no wym Ośrod ka Szko le nia
Po żar ni cze go w Pion kach. 

Ob li cze nia za miast do świad czeń
Dr inż. Le szek Rud niach z Po li tech ni ki War -

szaw skiej za pre zen to wał pod te ma tem „Mo -
de lo wa nie po ża rów po wierzch nio wych” kil ka
pod sta wo wych po jęć na uko wych, któ re jed -
no cze śnie by ły za da nia mi do roz wią za nia, by
mo de lo wa nie się po wio dło: de fi ni cję po ża ru
po wierzch nio we go, mo del ma te ma tycz ny
z wy ko rzy staniem rów nań do ty czą cych me -
cha ni ki pły nów i rów nań cią gło ści (bi lan su
ma sy) i rów nań prze pły wu (bi lan su pę du).
Z uwa gi na wy pływ burz li wy w rów na niach
bi lan su pę du za sto so wa no czyn ni ki ko ry gu -
ją ce rów na nia dla prze pły wu la mi nar ne go.
Na le ża ło jed nak ująć rów nież mo de lo wa nie
za wi ro wań, z przy ję ciem od po wied niej siat ki

wiel ko ści za wi ro wań. Ko niecz ne rów nież by -
ło m.in. roz wią za nie bi lan su ener gii i bi lan su
pro mie nio wa nia. Au tor po ka zał sze reg bar -
dzo skom pli ko wa nych rów nań, któ re mia ły
się skła dać na mo del ma te ma tycz ny. Przed -
sta wił tak że po rów na nie da nych nu me rycz -
nych i do świad czal nych, któ re by ły bar dzo
zbli żo ne w za kre sie tem pe ra tur, wy stą pi ły na -
to miast róż ni ce od no śnie do war to ści pro -
mie nio wa nia. Tym sa mym uznał, że mo del
wy ma ga do pra co wa nia. 

Ob li cze nia za miast wy bu chów
Dr inż. Piotr Mach niew ski z Po li tech ni ki

War szaw skiej omó wił te mat „Za sto so wa nie
me to dy CFD do sy mu la cji prze bie gu de to na -
cji mie sza ni ny wo do ru z po wie trzem w du -
żej ska li”. Du ża ska la ozna cza wy bu chy,
ko ja rzo ne z po waż ny mi awa ria mi prze my sło -
wy mi. Au tor omó wił róż ni cę mię dzy de fla -
gra cją a de to na cją. Przy po mnij my w ślad
za nim, że de fla gra cja ma pod dźwię ko wą
pręd kość fa li ude rze nio wej, a de to na cja 
– nad dźwię ko wą. 

Pod su mo wa nie
I tym ak cen tem mo że my za koń czyć te le -

gra ficz ny skrót z kon fe ren cji, ja kich ma ło.
W su mie cho dzi o to, by nie do pu ścić do za -
pa le nia, a gdy się ono zda rzy, by nie prze bie -
ga ło w spo sób wy bu cho wy, a je śli już, to
że by by ło de fla gra cją, a nie de to na cją. Czy li
zu peł nie od wrot nie niż w tech ni kach mi li tar -
nych. I wca le nie jest to ta kie pro ste ani w jed -
nym, ani w dru gim przy pad ku. 

Ja kie jest zna cze nie kon fe ren cji i prac
na niej przed sta wio nych, pod po wie dzą czy -
tel ni kom dwaj spe cja li ści w swych dzie dzi -
nach, a jed no cze śnie lu dzie od po wie dzial ni
za cał kiem spo ry za kres bez pie czeń stwa po -
ża ro we go. 
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Z za rząd cze go punk tu wi dze nia kon fe ren cja by ła wy da -
rze niem wy ma ga nym w świe tle umo wy okre śla ją cej 
pro duk ty wspo mnia ne go na wstę pie re la cji pro jek tu ba -
daw cze go. Dla mnie na to miast, ja ko oso by wcze śniej
przez wie le lat zwią za nej za wo do wo z prze ciw dzia ła niem
po waż nym awa riom prze my sło wym, sta no wi ła przede
wszyst kim do sko na łą oka zję do spo tka nia i dys ku sji w gro -
nie eks per tów zwa nych ro dzi ną se ve sow ską. 
Wdra ża nie w Pol sce dy rek ty wy eu ro pej skiej SEVESO roz -

po czę li śmy w po ło wie lat 90. ubie głe go wie ku, nie mal że od ze ra. Dzi siaj sta je -
my przed szan są, aby ana li zy i oce ny za gro że nia awa ria mi prze my sło wy mi,
a na stęp nie de cy zje zwią za ne z ak cep ta cją ry zy ka tych awa rii re ali zo wać w opar -
ciu o ro dzi me, od po wied nio zwa li do wa ne na rzę dzia. To na pew no du ży krok 
na przód. Na le ży tyl ko wszyst kim ży czyć, aby nie za bra kło de ter mi na cji w prak -
tycz nym wdro że niu pro duk tów ni niej sze go pro jek tu, tak że w kon tek ście do sko -
na le nia pro ce dur ra tow ni czych. 

Pa weł Ja nik

Pro jekt EVARIS, re ali zo wa ny z ini cja ty wy Ko men dy Głów -
nej PSP, jest od po wie dzią na po trze by śro do wi ska zaj mu -
ją ce go się w Pol sce pro ble ma ty ką za po bie ga nia awa riom
prze my sło wym. Za le tą te go pro jek tu jest je go prak tycz ny
wy miar – kon kret ne na rzę dzie in ży nier skie w po sta ci pro -
gra mu kom pu te ro we go. Pro gram bę dzie uła twiał m.in.
sza co wa nie skut ków zda rzeń awa ryj nych i oce nę ry zy ka
zwią za ne go z awa ria mi w obiek tach prze my sło wych stwa -
rza ją cych za gro że nie po za swo im te re nem. Przed pod mio -

ta mi re ali zu ją cy mi pro jekt po sta wio no więc am bit ne i wie lo aspek to we za da nie,
nie podej mo wa ne do tych czas w pol skich re aliach. Te go ro dza ju ini cja ty wy nie -
wąt pli wie są ko niecz ne z uwa gi na po stęp tech nicz no -go spo dar czy. Słu żą zwięk -
sze niu spraw no ści dzia ła nia or ga nów PSP w ob sza rze, któ re go do ty czy pro jekt.
Ma ją one rów nież wpływ na ujed no li ce nie w ska li kra ju po dej ścia do za gad nień
zwią za nych z za po bie ga niem po waż nym awa riom prze my sło wym. Cze ka my za -
tem z nie cier pli wo ścią na za koń cze nie pro jek tu i je go osta tecz ne re zul ta ty. 

Er nest Zi´ ba czew ski



o eing B17 Fly ing For tress z 305. gru -
py bom bo wej RAF z sie dzi bą w Che l-
ve ston roz bił się wkrót ce po star cie

w wio sce Bed ford shi re w Yel den 24 mar ca
1944 r. Ten czte ro sil ni ko wy cięż ki sa mo lot
bom bo wy opra co wa no w la tach 30. XX w.
dla Kor pu su Lot ni cze go Ar mii Sta nów Zjed -
no czo nych. Wspo mnia ny wy pa dek nie był
od osob nio ny, z pew no ścią jed nak na le żał
do bar dziej spektakularnych, sa mo lot prze -
ciął bo wiem blok ba ra ko wy, w któ rym prze -
by wa li pra cow ni cy lot ni ska i czę ścio wo
zbu rzył dom miesz kal ny na far mie. Po żar
po ka ta stro fie spo wo do wał eks plo zję ła dun -
ku bom by, wy sa dza jąc okna do mów we wsi,
w tym okna po bli skie go ko ścio ła. W wy pad -
ku zgi nę ło 21 osób – dzie się ciu człon ków za -
ło gi i je de na ścio ro cy wi li (wśród nich dwo je
dzie ci). Pań stwo Phi lips w ra mach re kom -
pen sa ty za stra tę do mu i po tom stwa do sta li
od rzą du ame ry kań skie go ra cje żyw no ścio -
we i ku po ny na ubra nia. 

Po ża ry po roz bi ciu
Do głów nych ka te go rii po ża rów sa mo -

lo tów za li cza się te, do któ rych do cho dzi
na pły cie lot ni ska, pod czas lo tu oraz po roz -

bi ciu ma szy ny. Ostat nie z wy mie nio nych
obec nie wy stę pu ją rza dziej i, zwłasz cza
w przy pad ku sa mo lo tów pa sa żer skich, ist -
nie je du ża szan sa na ich spraw ne uga sze -
nie. 

Do po ża rów ta kich do cho dzi po nie pra -
wi dło wym lą do wa niu sa mo lo tu lub zde rze -
niu z prze szko da mi czy in nym stat kiem
po wietrz nym pod czas ru chu na ziem ne go,
a więc pod czas wej ścia na pas star to wy lub
zej ścia z pa sa star to we go. W przy pad ku
zde rze nia z zie mią lub prze szko dą, któ re po -
wo du je uszko dze nie kon struk cji sa mo lo tu,
mo że dojść do po ża ru z udzia łem pa li wa
lub ole ju, je śli wej dą one w kon takt ze źró -
dła mi za pło nu. Po dob nie, je że li ma te riał ła -
two pal ny prze wo żo ny przez cy wil ny sta tek
po wietrz ny lub sa mo lot woj sko wy (np. ja ko
ma te riał nie bez piecz ny) zo sta nie uszko dzo -
ny lub je go osło na zo sta nie na ru szo na, 
mo że on za pa lić się w wy ni ku ude rze nia,
kon tak tu z go rą cy mi po wierzch nia mi al -
bo – w przy pad ku roz la nia nie sta bil nych
che mi ka liów – stycz no ści z at mos fe rą. 

Za zwy czaj ma my w ta kich wy pad kach
do czy nie nia z po ża rem po wierzch nio wym,
a więc ta kim, w któ rym war stwa lot ne go

cie kłe go pa li wa pa ru je i pa li się. War stwa
pa li wa mo że znaj do wać się na po zio mym
sta łym pod ło żu lub uno sić się na cie czy
o więk szej gę sto ści, zwy kle wo dzie. Głów -
nym za gro że niem stwa rza nym przez ta ki
po żar jest pro mie nio wa nie ciepl ne, a tak że
tok sycz ne pro duk ty ga zo we w po sta ci dy -
mu. Czę sto w wy ni ku od dzia ły wa nia po ża -
ru po wierzch nio we go na zbior ni ki ma ga zy-
no we mo że dojść do wy bu chu ty pu BLEVE.

Je że li po żar po wierzch nio wy nie zo sta -
nie ogra ni czo ny (np. za po mo cą wan ny lub
ta cy wy chwy to wej), mo że prze miesz czać
się, obej mu jąc co raz więk sze po wierzch nie.
Mia ło to miej sce m.in. w zna nej ka ta stro fie
lot ni czej w Le sie Ka bac kim, gdzie po roz bi -
ciu sa mo lo tu (do któ re go do szło w wy ni ku
po ża ru na po kła dzie) zrzu ca ne oraz po zo -
sta łe w zbior ni kach pa li wo, a tak że pło ną ce
czę ści, które odpadły od sa mo lo tu, wy wo -
ła ły w miej scu ka ta stro fy po żar na ob sza rze
le śnym o po wierzch ni oko ło 6 ha. 

Ogień mo że szyb ko roz prze strze niać się
na ka dłub i przez ka bi nę, wy twa rza jąc cie -
pło, dym i tok sycz ne pro duk ty roz kła du. 
Je śli tem pe ra tu ra uwię zio ne go dy mu i ga -
zów osią gnie tem pe ra tu rę sa mo za pło nu,

KWIECIEŃ 2020 /22

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

ALEK SAN DRA RA DLAK

Po ̋a ry s
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na stą pi roz go rze nie i ka dłub stat ku po -
wietrz ne go mo że zo stać szyb ko po chło nię -
ty przez pło mie nie.

W za leż no ści od po wa gi ka ta stro fy,
wpływ po ża ru na sa mo lot mo że być róż ny,
od drob nych uszko dzeń po cał ko wi tą utra -
tę ka dłu ba. Po dob nie po ten cjal ne kon se -
kwen cje dla zdro wia i ży cia – wa ha ją się
od bra ku ob ra żeń do śmier ci wszyst kich
na po kła dzie. 

W przy pad ku stat ków po wietrz nych
o mak sy mal nej cer ty fi ko wa nej ma sie star -
to wej 5700 kg lub mniej szej po żar po ude -
rze niu znacz nie przy czy nia się do  po wsta-
wa nia ob ra żeń i ofiar śmier tel nych. Dla po -
rów na nia ma sa star to wa bom bow ca B17
to 29 710 kg, a ma sa star to wa po pu lar nych
sa mo lo tów ko mer cyj nych – 73 000 kg (Air -
bus A320) i 95 028 kg (Bo eing 727).

Pa li wo pa li wu nie rów ne
Sil ni ki tło ko we z za pło nem iskro wym,

jak w B17, są za si la ne wy łącz nie ben zy ną
lot ni czą, pod czas gdy sil ni ki tło ko we z za -
pło nem sa mo czyn nym (wy so ko pręż ne) –
ole jem na pę do wym, sil ni ki tur bi no we mo -
gą na to miast uży wać cięż kiej ben zy ny, 
pa liw sze ro ko frak cyj nych, naft lot ni czych,
ole ju na pę do we go, wo do ru i pa liw syn te -
tycz nych.

B17, wy po sa żo ne w sil nik gwiaz do wy
(a więc tło ko wy), jak więk szość sa mo lo tów
z cza sów II woj ny świa to wej, uży wa ły ben -
zy ny lot ni czej 130/140 Avgas. Szcze gól ne
za gro że nie po ża rem po wierzch nio wym lub
wy bu chem do ty czy wła śnie sa mo lo tów
uży wa ją cych pa liw o ni skiej tem pe ra tu rze
za pło nu, ta kich jak Avgas. Dziś do sa mo lo -
tów o sil ni kach tło ko wych uży wa się śred -
nio oło wio wej ben zy ny lot ni czej 100LL
(Avgas 100LL) w ko lo rze nie bie skim, któ rej
tem pe ra tu ra za pło nu jest mniej sza niż
21°C. Do sil ni ków tur bi no wych uży wa ne
jest na to miast pa li wo Jet A -1, któ re – tak jak
i in ne naf ty lot nicz ne – ma wyż szą tem pe -
ra tu rę za pło nu i jest mniej po dat ne na iskry,
a tak że ła twiej sze w trans por cie i w ob słu -
dze. Po za Jet A -1 w lot nic twie cy wil nym
sto su je się też Jet A i Jet B (wg IATA). W lot -

nic twie woj sko wym (we dług ko dów NATO
i STANAG 3747) sto so wa ne są na to miast
naf ty lot ni cze F -35, F -34 (JP-8), F -40 (JP-4),
F 44 (JP-5). Tem pe ra tu ra za pło nu więk szo -
ści naft lot ni czych jest wyż sza niż 38°C,
a tem pe ra tu ra ich sa mo za pło nu wy no si
210°C. Wy ni ka z te go, że im cięż sze jest pa -
li wo, tym wyż szą ma tem pe ra tu rę za pło nu. 

Spe cy fi ka cje obec nie pro du ko wa nych
ga tun ków ben zy ny lot ni czej nie ule gły
znacz nym zmia nom od cza sów woj ny.
Więk szość sil ni ków Ly co ming i Con ti nen tal
za pro jek to wa no w la tach 50.-60. XX w.,
a pod uwa gę bra ne by ły ów cze śnie obo -
wią zu ją ce spe cy fi ka cje pa liw lot ni czych.
Dla te go też za stą pie nie Avgas pa li wa mi
bez oło wio wy mi, mi mo ogól nie za le ca ne go
ogra ni cze nia uży cia czte ro etyl ku oło wiu ze
wzglę du na szko dli wość i wy so ki koszt pro -
duk cji, nie wy da je się te raz moż li we.

Płyn hy drau licz ny
Za si la ne pa li wem po ża ry po wy pad ko we

pro wa dzą po nad to do prze kro cze nia tem -
pe ra tu ry sa mo za pło nu lot ni cze go pły nu
hy drau licz ne go. Pod czas roz bi cia sa mo lo tu
gwał tow nie zmie nia ją ce się wa run ki oto -
cze nia i eks tre mal ne wa run ki w sa mym sys -
te mie hy drau licz nym po wo du ją, że płyn
hy drau licz ny jest pod da wa ny wy jąt ko wym
ob cią że niom. 

Uży wa ny w bom bow cach B17 płyn
MIL-H -5606 na ba zie ole ju mi ne ral ne go był
naj czę ściej sto so wa nym ro dza jem pły nu
hy drau licz ne go w lot nic twie woj sko wym
od lat 40. XX w. Do lat 70. XX w. był on 
tak że sto so wa ny w lot nic twie ko mer cyj -
nym. MIL-H -5606 ma do sko na łe wła ści -
wo ści eks plo ata cyj ne w za kre sie tem pe ra -
tur od –54°C do 135°C, a przy tym nie ste ty
je den po waż ny man ka ment, któ ry zo stał
roz po zna ny już na po cząt ku je go sto so wa -
nia: wy so ki sto pień pal no ści. Od kry cie za -
gro żeń po ża ro wych zwią za nych z pły na mi
MIL-H -5606 spo wo do wa ło, że po dru giej
woj nie świa to wej prze mysł sa mo lo tów ko -
mer cyj nych opra co wał płyn hy drau licz ny
na ba zie es trów fos fo ra no wych.

Ta ki ro dzaj pły nu ma wła ści wo ści ognio -

od por ne i w prze ci wień stwie do pły nów
hy drau licz nych na ba zie ole ju mi ne ral ne go
trud no o je go za pa le nie się w tem pe ra tu -
rze po ko jo wej. Tem pe ra tu ra sa mo za pło nu
więk szo ści pły nów hy drau licz nych sto so -
wa nych w lot nic twie wy no si 475°C, je śli
jed nak płyn zo sta nie pod grza ny do tem pe -
ra tu ry prze kra cza ją cej 180°C, pod trzy ma on
pro ces spa la nia. 

Sky drol, za twier dzo ny przez więk szość
pro du cen tów pła tow ców, wśród nich kon -
cer ny Air bus, Bo eing i BAE Sys tems, jest
pro du ko wa ny z ognio od por ne go su row ca
na ba zie es tru fos fo ra no we go, z roz pusz -
czo ny mi do dat ka mi ole jo wy mi, ha mu ją cy -
mi ko ro zję i za po bie ga ją cy mi uszko dze-
niom ser wo za wo rów w wy ni ku ero zji. Za -
wie ra barw nik fio le to wy lub zie lo ny, aby
uła twić iden ty fi ka cję. 

Prze mysł sa mo lo tów ko mer cyj nych za -
no to wał znacz ną re duk cję licz by po ża rów
pły nów hy drau licz nych od cza su przy ję cia
pły nów hy drau licz nych z es tra mi fos fo ra no -
wy mi (jak Sky drol), a obec nie wszyst kie du -
że sa mo lo ty trans por tu cy wil ne go uży wa ją
te go ro dza ju pły nów w swo ich ukła dach
hy drau licz nych. 

Cho ciaż woj sko nie prze sta wi ło się
na pły ny ty pu es tru fos fo ra no we go, po nie -
waż nie by ły kom pa ty bil ne z pły na mi oraz
ukła dem hy drau licz nym MIL-H -5606, zi den -
ty fi ko wa ło po trze bę uży cia ognio od por ne -
go pły nu ja ko bez po śred nie go za mien -
ni ka MIL-H -5606. W re zul ta cie opra co wa no
syn te tycz ny płyn na ba zie wę glo wo do rów,
MIL-H -83282, a na stęp nie MIL-PRF-87257 –
o lep szej lep ko ści w ni skiej tem pe ra tu rze. 

Obec ne spe cy fi ka cje cer ty fi ka cyj ne 
Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa Lot-
ni cze go (EASA) do ty czą pro ble mu po ża rów
pły nów hy drau licz nych, w szcze gól no ści
w za kre sie mi ni ma li za cji szko dli wych 
stę żeń pły nów hy drau licz nych lub opa-
rów w prze dzia łach za ło gi i pa sa że rów
(CS 25.1435), a tak że od izo lo wa nia sys te mu
po łą czeń elek trycz nych (EWIS) od sys te mu
hy drau licz ne go (CS 25.1707).

Środ ki za po bie gaw cze 
i roz wią za nia
We dług da nych ame ry kań skiej Fe de ral -

nej Ad mi ni stra cji Lot nic twa w Sta nach
Zjed no czo nych zde cy do wa na więk szość
ofiar śmier tel nych po ża rów gi nie na sku tek
ka ta strof, do któ rych do szło po roz bi ciu sa -
mo lo tu. Sza cu je się, że wi nę za śmierć 40%
z nich moż na przy pi sać dy mo wi i tok sycz -
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nym pro duk tom spa la nia pa li wa do sil ni -
ków od rzu to wych i ma te ria łów ka bi ny, 
wli cza jąc w to po li ure ta no we po dusz ki 
sie dzeń, któ re by ły sta łym uczest ni kiem tra -
gicz ne go spek ta klu. Now sze prze pi sy wy -
ma ga ją więc sze re gu ulep szeń w za kre sie
bez pie czeń stwa po ża ro we go w ka bi nach
sa mo lo tów, w tym zmia ny ce chy pal no ści
ma te ria łów w sa mo lo tach wy pro du ko wa -
nych po 1990 r., co w za leż no ści od sce na -
riu sza wy pad ku mo że wy dłu żyć czas

uciecz ki pa sa że ra o 2 min lub wię cej. Dziś
struk tu ry sa mo lo tów i sys te my pa li wo we
pro jek to wa ne są po nad to tak, aby zmi ni -
ma li zo wać ilość roz la ne go pa li wa oraz
szan sę je go za pa le nia się. Dla te go znacz -
na więk szość du żych sa mo lo tów pa sa żer -
skich spa la pa li wo lot ni cze, a nie Avgas. 

Po nad to zna czą cym środ kiem za po bie -
gaw czym jest od po wied nie przy go to wa nie
stat ku po wietrz ne go. Tam, gdzie prze wi du -
je się lą do wa nie awa ryj ne, na przy kład je śli
ko niecz ne jest lą do wa nie po za miej scem
do te go prze zna czo nym lub wy stą pi wa dli -
we dzia ła nie pod wo zia, nor mal ną pro ce du -
rą jest zrzu ca nie pa li wa oraz – w mia rę moż-
li wo ści – wy rzu ce nie po zo sta łe go zbęd ne -
go ba la stu. Nie zrzu ca się jed nak pło ną cych
sil ni ków ze wzglę dów oczy wi stych (za gro -
że nie dla obiek tów i lu dzi na zie mi), a tak że
dla te go, że rzad ko skut ku ją one po ża rem
po awa ryj nym lą do wa niu. Dla każ de go sil -
ni ka do stęp ne są bo wiem dwie ga śni ce
z na pę dem elek trycz nym za wie ra ją ce ha -

lon 1301, a w now szych sa mo lo tach związ -
ki flu oro wo do ro we. Są one cza sa mi in sta lo -
wa ne w osło nie no sa każ dej gon do li, ale
mo gą być rów nież umiesz czo ne w ka dłu -
bie i „współ dzie lo ne” przez sil ni ki dwu sil -
ni ko we go sa mo lo tu lub w prze gro dzie ka -
dłu bo wej w skrzy dle i „współ dzie lo ne”
przez sil ni ki na tym skrzy dle wie lo sil ni ko -
we go sa mo lo tu. Po ak ty wa cji za war tość bu -
tli ga śni cy zo sta je wy ła do wa na do stre fy 1
sil ni ka, to jest do ze spo łu wen ty la to ra 

sil ni ka. Po ża ry w stre fie 2, rdze niu sil ni ka, 
są na to miast ga szo ne przez wy łą cze nie 
sil ni ka.

W przy pad ku sa mo lo tów, któ re nie zo -
sta ły wy po sa żo ne w funk cję zrzu tu, sta tek
po wietrz ny mo że krą żyć w po bli żu lą do wi -
ska, aby stop nio wo spa lać pa li wo. Moż -
na tak że odłą czyć ukła dy pa li wo we –
za mknąć za wo ry po przecz ne. 

Po awa ryj nym lą do wa niu nie zbęd na jest
spraw nie prze pro wa dzo na ewa ku acja stat -
ku po wietrz ne go, co zmi ni ma li zu je licz bę
ofiar śmier tel nych w przy pad ku po ża ru.
W związ ku z tym w lot nic twie za rów no cy -
wil nym, jak i woj sko wym kła dzie się te raz
na cisk na so lid ne prze szko le nie per so ne lu
po kła do we go w za kre sie pro ce dur ewa ku -
acyj nych.

Za koń cze nie
305. gru pa bom bo wa Sił Po wietrz nych

Sta nów Zjed no czo nych mia ła czte ry eska -
dry la ta ją cych for tec Bo eing B -17, uwa ża -

nych za pio nier skie w ów cze snych pro -
ce du rach bom bar do wa nia. Mo gło by się
zda wać, że przez ta kie wy pad ki, jak ten 
z 24 mar ca 1944 r., w któ rym ucier pia ła lo -
kal na in fra struk tu ra, a tak że wła sna lud ność
cy wil na (oraz ko ściół, rów nież wła sny), 305.
gru pa bom bo wa o przy dom ku „can do”,
czy li „da się zro bić”, za da ła kłam nada ne mu
jej mia nu. A jed nak w przy pad ku wszel kie -
go ro dza ju sy tu acji kry zy so wych, od epi de -
mii aż po woj ny, ka te go rie przed się wzięć
uda nych i nie uda nych zmie nia ją nie co swo -
ją ska lę. Na lot ni sku w Che lve ston prze by -
wa ło więc re gu lar nie pra wie 2000 osób
per sone lu, od po wie dzial ne go za aż 337 mi -
sji mię dzy li sto pa dem 1942 r. a kwiet niem
1945 r. Pod czas tych mi sji zrzu co no 22 362 t
bomb na ce le wro ga (łącz nie bom bow ce 
B -17 zrzu ci ły na ce le w Eu ro pie po nad
640 tys. t bomb) i ze strze lo no 332 sa mo lo -
ty. Da ło się zro bić? Da ło się. Kosz tem 154
sa mo lo tów alianc kich i 810 lu dzi co praw -
da, ale cóż – woj na zna gor sze przy pad ki.

Cho ciaż B17 oka zał się bar dziej zwrot ny
i wy trzy ma ły w po rów na niu ze słu żą cym
rów no le gle bom bow cem B -24 Li be ra tor, ze
wzglę du na zbyt sła be uzbro je nie obron ne
i za bez pie cze nie in sta la cji pa li wo wej uwa -
ża ny jest za je den z sa mo lo tów po no szą -
cych naj wyż sze stra ty w cza sie II woj ny
świa to wej.

Dziś sa mo lo tów Fly ing For tress oka zjo -
nal nie uży wa się w czy sto re kre acyj nych 
lo tach o cha rak te rze re kon struk cji hi sto-
rycz nej. 2 paź dzier ni ka 2019 r. la ta ją ca for -
te ca Bo eing B -17, na le żą ca do Col lings 
Fo un da tion, roz bi ła się na mię dzy na ro do -
wym lot ni sku Bra dley, Wind sor Locks, Con -
nec ti cut w Sta nach Zjed no czo nych. Po -
wo dem był nie dzia ła ją cy ma gnes sil ni ka
nr 4, nie pra wi dło wo za ło żo ne bez piecz ni ki
oraz naj praw do po dob niej spa la nie stu ko -
we. W wy pad ku 74-let nie go Bo ein ga, któ -
re go lot miał „oży wić hi sto rię”, zgi nę ło
sie dem osób. Po zo sta łe sześć osób zo sta ło
ura to wa nych przez pra cow ni ka lot ni ska
oraz pra cow ni ka bu dow la ne go (by łe go
stra ża ka), któ rzy zdo ła li wy cią gnąć ich
z pło ną ce go wra ku.

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà

ró˝nego rodzaju publikacji, w tym powieÊci,
opowiadaƒ i felietonów

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki
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o lek tu rze ar ty ku łów Re na ty Gol ly i Izy
Trze ciak do ty czą cych me tra, opu bli -
ko wa nych w po przed nim nu me rze

„Prze glą du Po żar ni cze go”, przy po mnia łem
so bie, jak na po cząt ku wie ku usły sza łem
o wiel kiej tra ge dii zwią za nej wła śnie z pod -
ziem ną ko le ją. Po cho dzą cy z są sied nie go
aka de mi ka ko le ga, stu dent z Ko rei, moc no
prze ży wał śmierć sio stry w po ża rze me tra.
Pa mię tam je go roz ża le nie i wście kłe żą da nia
jak naj szyb sze go uka ra nia osób od po wie -
dzial nych za tę ka ta stro fę.

Pro ble ma ty ka bez pie czeń stwa w środ -
kach trans por tu pu blicz ne go jest wie lo -
płasz czy zno wa. W przy pad ku ko lei pod-
ziem nych ma my do czy nie nia z do dat ko -
wym wy mia rem. Je śli do cho dzi do po ża ru
w tu ne lu, to z uwa gi na kon struk cję oraz usy -
tu owa nie bu dow li ży wioł stwa rza ogrom ne
za gro że nie, za rów no dla prze by wa ją cych
w tu ne lu lu dzi, jak i kon struk cji. Za pew nie -
nie od po wied nie go po zio mu bez pie czeń -
stwa wią że się z za an ga żo wa niem ze stro ny
wie lu służb, ich współ dzia ła niem oraz nie -
ustan nym zwiększaniem i spraw dza niem
efek tyw no ści ist nie ją cych już za bez pie czeń.

Od opi sy wa nych w po przed nim nu me -
rze wy da rzeń mi nę ło po nad 15 lat. Efek ty
od kry cia „efek tu oko po we go” oraz je go skut -
ków w Lon dy nie zna czą co wpły nę ły na bez -
pie czeń stwo mi lio nów lu dzi ko rzy sta ją cych
na co dzień z me tra. Prze pi sy wpro wa dzo ne

w An glii za czę to sto so wać na świe cie, aż sta -
ły się stan dar dem. Kwe stie zwią za ne z ewa -
ku acją pa sa że rów zo sta ły zop ty ma li zo wa ne,
da jąc na dzie ję, że w ra zie za gro że nia wszy -
scy bę dą mie li szan sę uciec na po wierzch -
nię. 

Naj lep sze na wet sy mu la cje i ana li zy nie
by ły sta nie prze wi dzieć ku mu la cji zda rzeń,
ja ka na stą pi ła pew ne go lu to we go po ran -
ka 2003 r. w po łu dnio wo ko re ań skim Da egu
(choć dziś by ło by to za pew ne moż li we,
przy za an ga żo wa niu w ta kie pro ce sy sztucz -
nej in te li gen cji). Na sta cji Jun gan gno wy -
buchł po żar, w któ re go wy ni ku zgi nę ło 198
osób, a co naj mniej 140 zo sta ło ran nych.

Prze bieg zda rze nia
Był wto rek 18 lu te go. Po ran ne go dzi ny

szczy tu. Do po cią gu nr 1079 li nii 1 w kie -
run ku sta cji Da egok wsia da pod pa lacz 
– Kim Dae -han, 56-let ni bez ro bot ny tak -
sów karz, któ ry do znał uda ru mó zgu w li sto -
pa dzie 2001 r. De pre sja spo wo do wa na
m.in. czę ścio wym pa ra li żem oraz nie za do -
wo le niem z opie ki me dycz nej pchnę ła go
do de spe rac kiej pró by sa mo bój czej. W to -
ku śledz twa prze pro wa dzo ne go po zda rze -
niu na jaw wy szedł fakt, że ujaw nił te pla ny
w cza sie wcze śniej sze go prze słu cha nia
przez po li cję w związ ku z aresz to wa niem
i oskar że niem o znisz cze nie mie nia. Miał on
wów czas ze znać, że chce się za bić, ale zro -
bić to w za tło czo nym miej scu, aby nie być
sam.

Kim wsiadł do po cią gu i po je go ru sze niu
wy jął dwa zie lo ne kar to ny po mle ku, w któ -
rych by ły ła two pal ne sub stan cje. Gdy po ciąg
wy je chał ze sta cji Ban wol dang, o 9.53, pró -
bo wał pod pa lić kar to ny za pal nicz ką, alar-
mu jąc in nych pa sa że rów, któ rzy chcie li go
za trzy mać. W trak cie wal ki je den z kar to nów
się roz lał, a je go płyn na za war tość za pa li ła
się, gdy po ciąg wje chał na sta cję Jun gan gno
w cen trum Da egu. W po cią gu wy bu chła pa -
ni ka. Na pę dza ją ce drzwi za si la nie elek trycz -
ne spa li ło się, two rząc dla wszyst kich
pu łap kę bez wyj ścia. Roz hi ste ry zo wa ni pa -
sa że ro wie gi nę li z po wo du bra ku tle nu.
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TO MASZ BA NACZ KOW SKI Dra mat
w Da egu

Boom technologiczny z przełomu wieków przyczynił się do powstania
azjatyckich tygrysów, tzn. grupy państw z terenów Azji, których

gospodarka, oparta na nowoczesnych technologiach, przodowała
w światowych statystykach rozwoju. I to właśnie w jednym z takich krajów

zawiodła technika, co stało się jedną z przyczyn olbrzymiej liczby ofiar. 

P

Me tro w licz bach

� W pań stwach Unii Eu ro pej skiej ist nie -
je obec nie po nad 40 sie ci me tra. W bu do -
wie jest 41. li nia – w Sa lo ni kach.
� Naj wię cej miast z me trem ma ją Chi -
ny – 17, Sta ny Zjed no czo ne – 11 i Ja po -
nia – 10.
� Naj wię cej pa sa że rów rocz nie prze wo -
zi me tro w To kio – po nad 3 mld.
� Naj więk szą łącz ną dłu gość li nii ma
me tro w Szan gha ju – 425 km.
� Me tro w No wym Jor ku ma naj wię cej
sta cji (469) i li nii (27).



Szan se na prze ży cie mie li tyl ko ci, któ rzy
znaj do wa li się bli sko przejść mię dzy wa go -
no wych.

W cią gu 2 min po żar ob jął wszyst kie
sześć wa go nów skła du. Ogień szyb ko roz -
prze strze nił się w izo la cji mię dzy war stwa mi
alu mi nium, któ re two rzą sko ru pę wa go nu.
Wi nyl i two rzy wa sztucz ne w po dusz kach
sie dzeń i uchwy tach na pa ski oraz cięż kie
ma ty z two rzy wa sztucz ne go na pod ło gach
wy two rzy ły pod czas spa la nia gę sty dym.
W skła dzie spa li ło się wszyst kie sześć wa go -
nów.

Kie dy ogień zdą żył ob jąć już sta cję me -
tra, na Jun gan gno wje chał dru gi po ciąg
(nr 1080) – ma szy ni sta nie wie dział bo wiem
o po ża rze. W tym dru gim 79 pa sa że rów zgi -
nę ło uwię zio nych z po wo du od cię cia prą du.
Po żar uda ło się uga sić do pie ro po 3,5 godz. 

Błę dy po tę gu ją ce ka ta stro fę 
Dym zo stał za uwa żo ny na mo ni to rin gu

w cen trum ste ro wa nia me trem. Ob słu ga 
za alar mo wa ła ope ra to ra po cią gu 1080, 
do ra dza jąc mu, aby po stę po wał ostroż nie,
po nie waż na sta cji wy buchł po żar. Po ciąg

1080 wje chał na sta cję Jun gan gno i za trzy -
mał się obok pło ną ce go po cią gu 1079 oko -
ło 4 min póź niej. Drzwi otwo rzy ły się tyl ko
na chwi lę, a po tem za mknę ły. Krót ko
po przy jeź dzie au to ma tycz na czuj ka po ża -
ro wa wy łą czy ła za si la nie obu po cią gów,
unie moż li wia jąc po cią go wi 1080 opusz cze -
nie sta cji.

Ma szy ni sta po cią gu 1080 wy dał trzy ko -
mu ni ka ty, w któ rych ra dził pa sa że rom, aby
po zo sta li na miej scu. W tym sa mym cza sie
pró bo wał skon tak to wać się z prze ło żo ny -
mi. W koń cu do ra dzo no mu: „Szyb ko, bie -
gnij gdzie in dziej. Idź w gó rę... wy łącz sil nik
i idź”. Ma szy ni sta, sto su jąc się do otrzy ma -
nych wska zó wek, otwo rzył drzwi i uciekł.
Na nie szczę ście wy jął przy tym głów ny
klucz, co do pro wa dzi ło do wy łą cze nia aku -
mu la to rów po kła do wych, któ re za si la ły
drzwi po cią gu i sku tecz nie za mknę ły pa sa -
że rów w środ ku. Póź niej sze do cho dze nie
wy ka za ło, że 79 pa sa że rów zo sta ło uwię -
zio nych w po cią gu 1080 i tam zgi nę ło.

Nie od po wied nie wy po sa że nie awa ryj ne
rów nież po gor szy ło sy tu ację. Po cią gi me tra
Da egu nie by ły wy po sa żo ne w ga śni ce,

a na sta cjach bra ko wa ło zra sza czy i oświe -
tle nia awa ryj ne go. Wie le ofiar stra ci ło orien -
ta cję w ciem nej, wy peł nio nej dy mem sta cji
me tra i zmar ło z po wo du udu sze nia w po -
szu ki wa niu wyj ścia. Sys te my wen ty la cji awa -
ryj nej rów nież oka za ły się nie od po wied nie.
W ak cji ra tun ko wej wzię ło udział po -
nad 1300 ra tow ni ków, a sam po żar zga szo -
no o 13.38; jed nak tok sycz ność dy mu
unie moż li wi ła im wej ście na sta cję przez ko -
lej ne 3,5 godz.

Skut ki
Ak cję ra tow ni czą utrud niał brak awa ryj -

ne go oświe tle nia na sta cji. In ten syw ność po -
ża ru nie po zwa la ła na do kład ną oce nę licz by
ofiar. Więk szo ści ciał nie moż na by ło roz po -
znać, wie le spło nę ło do ko ści. Po twier dzo no
śmierć 192 osób. Spo śród zna le zio nych
ciał 185 moż na by ło zi den ty fi ko wać, toż sa -
mość sze ściu osób usta lo no do pie ro za po -
mo cą DNA; rze czy jed nej oso by zo sta ły
zi den ty fi ko wa ne, ale jej szcząt ków nie uda -
ło się zlo ka li zo wać.

Po nie waż in cy dent miał miej sce w po ran -
nych go dzi nach szczy tu, więk szość ofiar sta -
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no wi li stu den ci lub mło de ko bie ty, któ re pra -
co wa ły w do mach to wa ro wych śród mie ścia,
otwie ra nych o 10.30.

Ma szy ni ści po cią gów – Choi Sang -yeol
i Choi Je ong -hwan zo sta li ska za ni na od -
po wied nio 5 lat i 4 la ta po zba wie nia wol -
no ści za za nie cha nia w ak cji ra tow ni czej.
Aresz to wa no i ska za no tak że sze ściu urzę-
d ni ków Da egu Me tro po li tan Sub way Cor -
po ra tion.

Pod pa lacz zo stał zlo ka li zo wa ny na stęp -
ne go dnia – prze by wał w szpi ta lu, gdzie le -
czo no je go po pa rze nia. Nie zo stał ska za ny
na ka rę śmier ci ze wzglę du na cho ro bę psy -
chicz ną. Do stał wy rok do ży wot nie go wię zie -
nia, gdzie zmarł 31 sierp nia 2004 r. z po wo du
ob ra żeń po po ża rze.

Sze ro kie echa
Wy da rze nie wy wo ła ło spo łecz ny gniew

w Ko rei Po łu dnio wej i na ca łym świe cie.
W na stęp stwie ka ta stro fy me tra Da egu 
Me tro po li tan wpro wa dzo no wie le środ ków
bez pie czeń stwa. Wszyst kie wnę trza wa go -
nów są od por ne na ogień. Za in sta lo wa no
sie ci ko mu ni ka cji bez prze wo do wej, aby

umoż li wić ko mu ni ka cję w cza sie rze czy wi -
stym mię dzy in ży nie ra mi, per so ne lem sta cji
i kon tro le ra mi ru chu. Opra co wa no rów nież
pla ny bez pie czeń stwa po ża ro we go i in struk -
cje bez pie czeń stwa w te re nie. Wszyst kie 
sta cje zo sta ły wy po sa żo ne w no we zna ki
wyj ścia i sys te my od dy mia ją ce. Kil ka z nich
zo sta ło wy co fa nych z eks plo ata cji i prze -
znaczo nych do re mon tu – za koń czył się
w kwiet niu 2003 r. 

Tra ge dia wy wo ła ła na ro do wą de ba tę
o tym, czy Ko rea Po łu dnio wa nie prze kro-
czy ła zbyt wie lu gra nic bez pie czeń stwa pod -
czas szyb kie go pro ce su uprze my sło wie nia.
W cią gu kil ku lat od wy pad ku wie le po cią -
gów me tra w ca łym kra ju zo sta ło od no wio -
nych w ce lu po pra wy stan dar dów ognio -
od por no ści.

W grud niu 2008 r. zo stał otwar ty Da egu
Sa fe ty The me Park – two rzo ny, aby edu ko -
wać miesz kań ców mia sta w za kre sie bez pie -
czeń stwa. Stre fę tę od wie dza co rocz nie
po nad 100 tys. osób. Za po wsta niem te go
miej sca stoi fun da cja „2.18 Sa fe ty Cul tu re 
Fo un da tion” po wsta ła ku pa mię ci ofiar
i po to, by po móc ich ro dzi nom. 

W 2015 r. w Da egu otwar to trze cią 
li nię me tra, ob słu gi wa ną przez ta bor bez za -
ło go wy.

Pod su mo wa nie
Zda rze nia w me trze za zwy czaj nio są ze

so bą wie le ofiar. Spe cy ficz ne wa run ki oto -
cze nia oraz lu dzie, któ rych za cho wa nie
w pa ni ce jest nie prze wi dy wal ne, czę sto są
czyn ni ka mi po tę gu ją cy mi licz bę ofiar. 
Nie przy pad ko wo wszel kie go ro dza ju ter ro -
ry ści ma ją ten śro dek ko mu ni ka cji na li ście
swo ich ce lów. 

W Pol sce me tro funk cjo nu je je dy nie
w War sza wie (choć w dwu dzie sto le ciu mię -
dzy wo jen nym ist nia ły pla ny bu do wy pod -
ziem nej ko lei w Kra ko wie, Wro cła wiu oraz
Ło dzi). Je go dru ga li nia ma zo stać ukoń -
czo na i od da na w ca ło ści do użyt ku
w czerw cu 2023 r. Ma jąc wie dzę o prze pi -
sach oraz o skut kach zda rzeń, po le cam
przy oka zji spraw dzić, jak to wy glą da
w sto li cy. Pre zen ta cje no wo otwie ra nych
sta cji po ka zu ją, że mo że my być spo koj ni.
Po tra fi li śmy wy cią gnąć wnio ski m.in. z ko -
re ań skiej tra ge dii. 
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od czas za jęć druh ny i dru ho wie ćwi czy li po ru sza nie się
w stre fie za dy mie nia, do sko na li li tech ni ki ewa ku acji,
m.in. w sy tu acjach za gro że nia ży cia i zdro wia ra tow ni -

ków, a tak że uczy li się za rzą dzać śro do wi skiem po ża ru we -
wnętrz ne go w wa run kach zbli żo nych do rze czy wi stych i mo gli
zo ba czyć, jak roz prze strze nia się ogień i dym w po miesz cze -
niach za mknię tych.

– Za każ dym ra zem, gdy or ga ni zu je my ćwi cze nia, sta ra my się
po ka zać coś cie ka we go, np. uży cie lan cy ga śni czej, kur ty ny dy mo -
wej czy wła ści we ope ro wa nie prą da mi wo dy – mó wi st. asp. 
Pa weł Pia skow ski, na czel nik Wy dzia łu ds. Ope ra cyj nych i Kon -
tro l no -Roz po znaw czych KP PSP w Mię dzy cho dzie.

Uczest ni cy i in struk to rzy
W szko le niu uczest ni czy ło łącz nie 60 osób, przede wszyst kim

mło dzi adep ci sztu ki stra żac kiej, któ rzy nie daw no na by li pra wo
do udzia łu w dzia ła niach ra tow ni czych, a pro wa dzi li je: do wód -
ca JRG ze swo im za stęp cą, funk cjo na riu sze z Wy dzia łu ds. Ope -
ra cyj nych i Kon tro l no -Roz po znaw czych oraz in struk to rzy
do sko na le nia za wo do we go z JRG. Szko le nie od by wa ło się w Za -
my śli nie, w nie czyn nym ośrod ku wy po czyn ko wym, któ ry – jak
pod kre śla ją stra ża cy – jest ide al nym po li go nem do ta kich dzia -
łań. Trwa ło dwa dni, by mo gły w nim uczest ni czyć wszyst kie jed -
nost ki OSP włą czo ne do KSRG oraz jed nost ka spo za sys te mu
OSP w Mię dzy cho dzie przy jed no cze snym utrzy ma niu za bez -
pie cze nia po wia tu. 

Dla cze go war to
Od kil ku lat te ma ty ka ga sze nia po ża rów we wnętrz nych to

dy na micz nie roz wi ja ją ca się dzie dzi na po żar nic twa. Wy ma ga
od stra ża ków nie tyl ko cią głe go do sko na le nia, ale też po zna wa -
nia i wdra ża nia no wych me tod. Stra ża cy z KP PSP, ma jąc te go
świa do mość, or ga ni zu ją ćwi cze nia dla dru hów z po wia tu mię -
dzy chodz kie go, dzie ląc się z ni mi swo ją wie dzą. 

– Dru ho wie sta no wią znacz ną si łę ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Czę sto do jeż dża ją do zda rzeń przed na mi, a gdy ze wzglę du na po -
ło że nie jed no stek do cierają po si łach PSP, i tak są czę sto de cy du -
ją cym wspar ciem. Dla te go szko li my ich, by mie li jak naj więk szą
wie dzę oraz do stęp do naj now szych tech nik ra tow ni czych – wy -
ja śnia kpt. Mar cin Pie choc ki, za stęp ca do wód cy JRG PSP w Mię -
dzy cho dzie. 

Po cząt ki i pla ny na przy szłość
Po raz pierw szy warsz ta ty od by ły się w 2016 r. Po cząt ko wo

uczest ni czy ło w nich od 50 do 60 stra ża ków z jed no stek OSP
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

ARTUR KOWALCZYK Warsz ta ty dla 
„Mieszkaniówka 2020” to kryptonim
szkolenia, które zorganizowali w dniach
7-8 marca funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej PSP w Międzychodzie.
Dotyczyło ono głównie gaszenia pożarów
wewnętrznych. Uczestniczyli w nim
członkowie ochotniczych straży 
pożarnych włączonych do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego oraz
druhowie z OSP w Międzychodzie.

P
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z KSRG. By ły one po kło siem za jęć or ga ni zo wa nych przez KW
PSP w Po zna niu, w któ rych uczest ni czy li funk cjo na riu sze KP PSP
w Mię dzy cho dzie. 

– Zdo by ta tam wie dza i jej do sko na le nie w na szej JRG po zwo -
li ły nam przy go to wać cie ka we, a przy tym po trzeb ne warsz ta -
ty – stwier dza kpt. Mar cin Pie choc ki.

W 2019 r. do udzia łu w szko le niu zo sta li za pro sze ni dru ho -
wie z OSP w Mię dzy cho dzie. Co cie ka we, stra ża cy z PSP ma ją
w pla nach, że by w ko lej nych edy cjach uczest ni czy ło wię cej jed -
no stek spo za KSRG, w szcze gól no ści te, któ re po sia da ją sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go. 

War to wspo mnieć, że pod czas warsz ta tów or ga ni zo wa ne jest
ogni sko, przy któ rym dru ho wie in te gru ją się i wy mie nia ją do -
świad cze nia mi. 

opr. Ar tur Ko wal czyk na pod sta wie ma te ria łów 
z KP PSP w Mi´ dzy cho dzie
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rzą dze nia prze ciw po ża ro we od
kil ku na stu lat in sta lo wa ne są
w obiek tach bu dow la nych z za da -

niem za po bie ga nia po wsta niu, wy kry wa nia
i zwal cza nia po ża ru lub ogra ni cza nia je go
skut ków [1]. Z tech nicz nej stro ny są wła ści -
wie opi sa ne w li te ra tu rze, speł nia ją wy ma -
ga nia po da ne w okre ślo nych nor mach,
jed nak na dal bra ku je kom plek so wych opra -
co wań zwią za nych z pro jek to wa niem i in -
sta la cją tych urzą dzeń oraz ich uży ciem
przez ra tow ni ków pod czas po ża ru lub in -
ne go za gro że nia. Son daż dia gno stycz ny
prze pro wa dzo ny wśród stra ża ków PSP 
jed no znacz nie po twier dza ko niecz ność do -
sko na le nia w tym ob sza rze. W więk szo ści
przy pad ków ra tow ni cy nie ma ją od po wied -
niej wie dzy o tech nicz nych sys te mach prze -
ciw po ża ro wych, na wet po wszech nie sto-
so wa nych w więk szo ści obiek tów uży tecz -
no ści pu blicz nej.

W 2018 r. Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju (NCBR) ogło si ło kon kurs na
wy ko na nie pro jek tów w ob sza rze ba dań
na uko wych i prac roz wo jo wych na rzecz
obron no ści i bez pie czeń stwa pań stwa. Zna -
lazł się wśród nich pro jekt pn. „Sy mu la tor
szko le nio wy w za kre sie wy ko rzy sta nia tech -
nicz nych sys te mów prze ciw po ża ro wych
wspie ra ją cych ewa ku ację lu dzi z obiek tów
bu dow la nych”. Głów ny ge stor te go przed -
się wzię cia to Pań stwo wa Straż Po żar na.

Pro jekt re ali zu je kon sor cjum, któ re go li -
de rem jest Cen trum Na uko wo -Ba daw cze
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej – Pań stwo wy
In sty tut Ba daw czy (CNBOP-PIB), a człon ka -
mi Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej (SGSP)
i fir ma Ad vi sio Po land Sp. z o.o. Re ali za cja
pro jek tu roz po czę ła się na po cząt ku 2019 r.,
je go pla no wa ne za koń cze nie to po ło wa
2022 r.

Sy mu la tor szko le nio wy 
Ce lem głów nym pro jek tu jest opra co -

wa nie pro to ty pu fi zycz ne go sy mu la to ra
(obiek tu bu dow la ne go) do szko le nia stra -
ża ków oraz in ży nie rów bez pie czeń stwa 
po ża ro we go w za kre sie oce ny wpły wu
tech nicz nych sys te mów prze ciw po ża ro -

wych na spo sób pro wa dze nia dzia łań 
ra tow ni czych w obiek tach bu dow la nych.
Sy mu la tor bę dzie wy po sa żo ny w urzą dze -
nia prze ciw po ża ro we, urzą dze nia sa mo -
czyn nie za łą cza ją ce nie za leż ne źró dła
ener gii elek trycz nej i urzą dze nia do pro wa -
dze nia prób z go rą cym dy mem (rys. 1). Sys -
te my te ma ją mieć moż li wość po mi nię -
cia za pro gra mo wa nych wcze śniej funk cji
i umoż li wić ob słu gę ręcz ną przez ra tow ni -
ków. Stra ża cy bę dą się uczy li nada wa nia 
ko mu ni ka tu na ży wo przez mi kro fon alar -
mo wy w dźwię ko wym sys te mie ostrze gaw -
czym, uru cho mie nia wen ty la cji, zdal ne go
otwar cia lub za mknię cia drzwi i klap prze -

ciw po ża ro wych, współ dzia ła nia sys te mów
wen ty la cji po ża ro wej ze sprzę tem znaj du ją -
cym się w wy po sa że niu PSP itp.

Sy mu la tor bę dzie umoż li wiał sy mu la cję
rze czy wi stych wa run ków, któ re mo gą wy -
stą pić pod czas po ża ru lub in ne go za gro że -
nia w obiek cie bu dow la nym oraz sy mu la cję

za dzia ła nia tech nicz nych sys te mów prze -
ciw po ża ro wych. W cza sie szko le nia stra ża -
cy bę dą mo gli do sko na lić umie jęt no ści
ręcz nej ob słu gi tech nicz nych sys te mów
prze ciw po ża ro wych we dług opra co wa nych
wcze śniej sce na riu szy.

Ele men tem sy mu la to ra jest Plat for ma
Za rzą dza nia Wie dzą (PZW) – sys tem in for -
ma tycz ny, któ ry umoż li wi in te gra cję wszyst -
kich ele men tów sy mu la to ra szko le nio we go:
od obiek tu bu dow la ne go, w któ rym bę dą
pro wa dzo ne szko le nia, przez pro gra my
szko leń, wy tycz ne pro jek to wa nia i in sta lo -
wa nia, aż po gro ma dze nie da nych, któ re 
bę dą mo gły zostać wy ko rzy sta ne do do sko -
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SZKOLENIE

TO MASZ PO PIE LAR CZYK Oswo iç sys t
Na ogół strażacy mają bardzo ograniczone możliwości

zapoznania się z urządzeniami przeciwpożarowymi
zainstalowanymi w budynku. W niedalekiej perspektywie

zmieni się to nie tylko w teorii, ale i w praktyce. 

U

Rys. 1. Wy po sa że nie sy mu la to ra szko le nio we go



na le nia pro ce su szko le nia stra ża ków oraz
do sko na le nia pro jek to wa nia, do bo ru i in sta -
lo wa nia tech nicz nych sys te mów prze ciw -
po ża ro wych. 

Plat for ma Za rzą dza nia Wie dzą po słu ży
do za rzą dza nia pro ce sa mi szko le nio wy mi
sy mu la to ra szko le nio we go. Sys tem bę dzie
umoż li wiał za rzą dza nie wy pra co wa ny mi
pod czas ba dań sce na riu sza mi szko le nio -
wym i w ra mach nich udo stęp niał opra co -
wa ne w pro jek cie no wo cze sne ma te ria ły
edu ka cyj ne (e -le ar ning, pre zen ta cje, sy mu -
la to ry vi deo, qu izy, te sty, an kie ty itp.). Do -
dat ko wo bę dzie zbie rał da ne z pro ce sów
szko le nio wych (prze pro wa dza nych on -li ne
przez użyt kow ni ków, jak rów nież w bu dyn -
ku szko le nio wym). 

Sy mu la tor sta nie na te re nie Ba zy Szko le -

nia Po li go no we go i In no wa cji Ra tow nic twa
SGSP w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim
(rys. 3). Łącz na po wierzch nia za bu do wy to
oko ło 2000 m2 (jed na kon dy gna cja pod -

ziem na i trzy nad ziem ne). W bu dyn ku 
prze wi dzia no ga raż pod ziem ny, ha lę pro -
duk cyj ną z an tre so lą i czę ścią so cjal ną, sa lę
szko le nio wą dla 30 osób, po miesz cze nie
ob słu gi urzą dzeń prze ciw po ża ro wych
(POUP), pom pow nie po ża ro we, ko tłow nię,
cen tra le wen ty la cyj ne, klat ki scho do we oraz
po miesz cze nie za gro żo ne wy bu chem.

Re ali za cja pro jek tu w eta pie
pierw szym
Pro jekt po dzie lo ny jest na czte ry eta py.

Obec nie re ali zo wa ny jest etap pierw szy.
W je go ra mach prze pro wa dzo no ba da nia

son da żo we (tech ni ką an kie ty i tech ni ką wy -
wia du) wśród: funk cjo na riu szy PSP, rze czo -
znaw ców ds. za bez pie czeń prze ciw po ża-
ro wych, na uczy cie li szkół po żar ni czych i in -
struk to rów z ośrod ków szko le nia oraz pro -
jek tan tów, in sta la to rów i in ży nie rów bez-
pie czeń stwa. Mia ły one na ce lu po zna nie
opi nii na te mat ak tu al ne go sta nu i pro-
po zy cji do sko na le nia w za kre sie szko le nia
stra ża ków z wy ko rzy sta nia tech nicz nych
sys te mów prze ciw po ża ro wych w cza sie 
ak cji ra tow ni czych oraz pro jek to wa nia i in -
sta lo wa nia tech nicz nych sys te mów prze -
ciw po ża ro wych. Do tych czas uzy ska no po -
nad 1500 an kiet oraz 63 wy wia dów eks -
perc kich. Obec nie trwa ją pra ce nad wnio -
ska mi i re ko men da cja mi, któ re zo sta ną
wy ko rzy sta ne do opra co wa nia za ło żeń tak -
tycz no -tech nicz nych sy mu la to ra szko le nio -
we go.

Waż na by ła wi zy ta stu dial na przed sta wi -
cie li CNBOP-PIB w In sty tu cie Po żar nic twa
Nad re nii -West fa lii w Niem czech (In sti tut der
Feu er wehr Nor dr he in -West fa len, IdF NRW),
Za wo do wej Stra ży Po żar nej mia sta Do rt -
mund (Feu er wehr Do rt mund) oraz In sty tu -
cie Po żar nic twa i Tech no lo gii Ra tow ni czych
w Do rt mun dzie (In sti tut für Feu er wehr - und
Ret tung stech no lo gie). Po słu ży ła ona do ko -
na niu ana li zy mię dzy na ro do wych roz wią -
zań tech nicz no -bu dow la nych dla tre na-
że rów szko le nio wych w peł nej ska li, po zwo -
li ła za po znać się z do stęp ny mi roz wią za -
niami tre nin go wy mi oraz za ob ser wo wać
dzia ła nie czę ści z nich w wa run kach rze czy -
wi stych. Pro wa dzo no rów nież roz mo wy
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e my prze ciw po ̋a ro we

Rys. 2. Głów ne funk cje sy mu la to ra szko le nio we go

Rys. 3. Ele wa cja bu dyn ku – sy mu la to ra szko le nio we go



z tre ne ra mi z ww. ośrod ków, a tak że z do -
wód ca mi od po wied ni ków na szych jed no -
stek ra tow ni czo -ga śni czych z Do rt mun du
i Sa arbrücken.

Powstały za ło że nia tak tycz no -tech nicz -
ne sy mu la to ra szko le nio we go, któ re za wie -
ra ją:
� opi sy: ogól ny pro jek to wa ne go sy mu la -
to ra szko le nio we go; każ de go urzą dze nia
prze ciw po ża ro we go oraz urzą dzeń
sa mo czyn nie za łą cza ją cych nie za -
leż ne źró dła ener gii elek trycz nej;
urzą dze nia do pro wa dze nia
prób z go rą cym dy mem,
� sce na riu sze/pla ny uży cia
tech nicz nych sys te mów prze -
ciw po ża ro wych,
� wy ma ga nia dla osób szko -
lą cych się w sy mu la to rze,
� wy ma ga nia dla wy kła dow -
ców i in struk to rów,
� opis sys te mu in for ma tycz ne go
PZW (Plat for my Za rzą dza nia Wie -
dzą) oraz me to do lo gii szko leń z wy ko -
rzy sta niem sy mu la to ra szko le nio we go.

Obec nie trwa ją pra ce nad pro jek tem bu -
dow la nym obiek tu, któ ry bę dzie peł nił ro lę
sy mu la to ra szko le nio we go. Pro jekt jest
uzgad nia ny pod wzglę dem ochro ny prze -
ciw po ża ro wej z rze czo znaw cą do spraw za -
bez pie czeń prze ciw po ża ro wych. Po zwo -
le nie na bu do wę zostanie uzy ska ne do koń -
ca czerw ca 2020 r.

Etap pierw szy obej mu je rów nież opra co -
wa nie wir tu al ne go mo de lu sy mu la to ra
w za kre sie bu dow la nym i in sta la cyj nym
oraz prze pro wa dze nie se rii sy mu la cji i mul -
ti sy mu la cji w ce lu spraw dze nia po praw no -
ści pla no wa nych za ło żeń tak tycz no -tech-
nicz nych. W wir tu al nym mo de lu sy mu la to -
ra bę dą wy ko ny wa ne ba da nia mo de lo we
po le ga ją ce na sy mu lo wa niu pro po no wa -
nych sce na riu szy roz wo ju po ża ru i dzia ła nia
urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

Kształt do ce lo wy 
W ko lej nych eta pach re ali zo wa ne bę dą

ko lej ne za da nia, kom ple tu ją ce sys tem szko -
le nia, a na wet wy cho dzą ce da lej. W po cząt -
kach 2021 r. pla no wa ne jest roz po czę cie
prac ma ją cych na ce lu wznie sie nie obiek tu
bu dow la ne go – sy mu la to ra szko le nio we go
oraz utwo rze nie Plat for my Za rzą dza nia 
Wie dzą.

Zo sta ną też opra co wa ne pro gra my szko -
leń w za kre sie wy ko rzy sta nia tech nicz nych
sys te mów prze ciw po ża ro wych, zgod nie

z wy tycz ny mi Ko men dy Głów nej PSP [2].
Bę dą one źró dłem in for ma cji dla wy kła dow -
ców, in struk to rów oraz uczest ni ków, a tak -
że dla osób, któ re spra wu ją nad zór nad

re ali za cją szko le nia. Na stą pi we ry fi ka cja
dzia ła nia sy mu la to ra w wa run kach rze czy -
wi stych. Ba da nia zo sta ną prze pro wa dzo ne
na gru pie 100 stra ża ków peł nią cych służ bę
w wy bra nych jed nost kach ra tow ni czo -ga -
śni czych, ma ją cych sto pień co naj mniej
młod sze go aspi ran ta lub wy słu gę po nad
10 lat służ by sta łej. Do dat ko wo we wszyst -
kich szko łach PSP zo sta nie prze te sto wa ne
opro gra mo wa nie in for ma tycz ne (Plat for ma
Za rzą dza nia Wie dzą).

Ist nie nie sy mu la to ra i moż li wość zbie ra -
nia do świad czeń z je go dzia ła nia bę dzie
mia ło skut ki idą ce da lej niż sam efekt szko -
le nio wy. Zo sta ną opra co wa ne sce na riu sze
wy ko rzy sta nia tech nicz nych sys te mów
prze ciw po ża ro wych pod czas dzia łań ra tow -
ni czych (dla róż nych ty pów obiek tów bu -
dow la nych), któ re uwzględ nią wy ma ga nia
sta wia ne sce na riu szom po ża ro wym okre -
ślo ne w roz po rzą dze niu MSWiA [3]. Po wsta -
ną co naj mniej po trzy sce na riu sze dla
bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej z ga ra -
żem pod ziem nym, bu dyn ku za miesz ka nia
zbio ro we go oraz ma ga zy nu wy so kie go
skła do wa nia. Pla nu je się też opra co wa nie
wy tycz nych pro jek to wa nia i in sta la cji tech -

nicz nych sys te mów prze ciw po ża ro wych
w aspek cie przy dat no ści ich wy ko rzy sta nia
pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych.
Wy tycz ne bę dą obej mo wa ły opis kwa li-
fi ka cji pro jek tan tów i in sta la to rów, za sa dy
two rze nia do ku men ta cji pro jek to wej, 
czę ści obiek tów bu dow la nych wy ma ga ją ce
ochro ny da nym urzą dze niem prze ciw po-

ża ro wym, po dział na stre fy, za sa dy 
do bo ru i roz miesz cze nia urzą dzeń

prze ciw po ża ro wych w obiek cie bu -
dow la nym, za si la nie ener gią, pro -

wa dze nie prze wo dów, uru cho-
mie nie i od biór in sta la cji. 

Na za koń cze nie pro jek tu
pla no wa ne jest opra co wa nie
wy tycz nych i re ko men da cji
praw nych pre cy zu ją cych wy -
ma ga nia i za kres sto so wa nia

tech nicz nych sys te mów prze -
ciw po ża ro wych.

Pod su mo wa nie
Roz wią za nia, któ re po wsta ną w ra -

mach pro jek tu, po zwo lą na do sko na le -
nie pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych
w obiek tach bu dow la nych z wy ko rzy sta -
niem tech nicz nych sys te mów prze ciw po ża -
ro wych. Sy mu la tor szko le nio wy bę dzie
sta no wił uni kal ne na rzę dzie do pro wa dze -
nia szko leń stra ża ków w wa run kach rze czy -
wi stych – za rów no w kra ju, jak i za  gra ni cą.
Umoż li wi rów nież do ko na nie oce ny sku -
tecz no ści wy ko rzy sty wa nych w bu dyn kach
tech nicz nych środ ków za bez pie cze nia prze -
ciw po ża ro we go oraz te sto wa nie roz wią zań
nie stan dar do wych sto so wa nych w bu dyn -
kach pro jek to wa nych, z uwzględ nie niem
in ży nie rii bezpie czeń stwa po ża ro we go.

dr in˝. To masz Popielarczyk 
jest kierownikiem projektu, 

zast´pcà kierownika Zespołu 
Laboratoriów BA CNBOP-PIB

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la -
nych i te re nów (Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zm.).
[2] Za sa dy opra co wy wa nia pro gra mu szko le nia, czy li ja kie
ele men ty po wi nien za wie rać pro gram szko le nia/kur su, KG
PSP, War sza wa 2009.
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z dnia 2 grud nia 2015 r. w spra wie uzgad nia nia
pro jek tu bu dow la ne go pod wzglę dem ochro ny prze ciw -
po ża ro wej (Dz.U. poz. 2117).
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Rys. 4. Logo projektu
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wa ran tan na zwią za na ze sta nem pan de mii spo wo do wa ła, że
na sze ży cie oso bi ste i za wo do we zwol ni ło i prze nio sło się
do stre fy in ter ne to wej. Tym bar dziej za sad ne sta ło się py ta -

nie: w ja ki spo sób wy ko rzy stać ten czas spę dzo ny w do mu i zro bić
coś dla sie bie? In ter net da je wie le moż li wo ści wy bo ru form roz wo ju,
po sze rza nia wie dzy i umie jęt no ści prak tycz nych. Mo że my te raz zde -
cy do wać, czy bę dzie to słu ży ło roz wi ja niu na szych za in te re so wań,
czy mo że kom pe ten cji za wo do wych, a mo że łą czy ło jed no i dru gie.
Do brym roz wią za niem re ali za cji za dań służ bo wych pod czas pra cy
zdal nej wy da ją się być plat for my e -le ar nin go we, za wie ra ją ce szko le -

nia on -li ne za koń czo ne cer ty fi ka tem. Dzię ki nim po po wro cie do nor -
mal no ści moż na udo ku men to wać udział w do sko na le niu za wo do -
wym. 

Za pra sza my na plat for mę e -le ar nin go wą Firefighters Plus, za wie -
ra ją cą kurs on -li ne z za kre su pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej. 

Pre wen cja spo łecz na a in te gra cja spo łecz na
Stra ża cy w ca łej Eu ro pie są uzna wa ni za naj bar dziej god ną za ufa -

nia gru pę za wo do wą. Ten man dat za ufa nia da je wiel kie moż li wo ści
re ali za cji przed się wzięć z za kre su pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej.

ALI CJA BO RUC KA Zdal na na uka 
za po bie ga nia 

za gro ̋ e niom (cz. 1)

Platforma e-learningowa firefightersplus.eu może nas nauczyć, jak
prowadzić działania z zakresu prewencji i integracji społecznej.

Najważniejsze, że możemy to zrobić, nie wychodząc z domu.

K



Wie dzą o tym do sko na le spe cja li ści ze stra ży po żar nych z kra jów Unii
Eu ro pej skiej i ze świa ta, w któ rych od lat re ali zo wa ne są spe cjal ne
pro gra my pro fi lak tycz ne i edu ka cyj ne. Nie któ re z nich wy kra cza ją po -
za ra my dzia łań ra tow ni czych czy edu ka cji po ża ro wej – obej mu ją
rów nież za gad nie nia wy klu cze nia spo łecz ne go i in te gra cji spo łecz -
nej. Jed nym z istot nych pro ble mów spo łecz nych w kra jach Unii sta -
ła się kwe stia uchodź ców i imi gran tów, a zwłasz cza ich asy mi la cja ze
spo łe czeń stwem.

W Pol sce pre wen cja spo łecz na pro wa dzo na przez Pań stwo wą Straż
Po żar ną roz wi ja się dość dy na micz nie i sta je się trze cim fi la rem ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, obok dzia łań kon tro l no -roz po znaw czych i in ter -
wen cyj nych. Pre wen cja spo łecz na w na szym wy da niu jest ukie-
run ko wa na głów nie na dzie ci i mło dzież, ale nie po mi ja do ro słych: u jed -
nych wy ra bia na wy ki, u dru gich zmie nia po sta wy. Roz wi ja świa do mość
przede wszyst kim na te mat za gro żeń po ża ro wych, pro pa gu je za sa dy
bez piecz ne go po stę po wa nia w sy tu acjach groź nych, na kła nia do sto -
so wa nia do mo wych urzą dzeń alar mu ją cych o za gro że niach. 

W ob sza rze bez pie czeń stwa no we go zna cze nia na bie ra kwe stia
wy klu cze nia spo łecz ne go i in te gra cji spo łecz nej. Nie są to po ję cia

nam ob ce czy nie obec ne w na szym ży ciu.
Stra te gia li zboń ska wska zu je, że ogra ni cza nie
wy klu cze nia spo łecz ne go jest jed nym z pod -
sta wo wych za dań na przy szłość. Je go zwal -
cza nie sta ło się jed ną z dwóch naj waż-
niej szych stra te gii spo łecz nych re ali zo wa nych
przez kra je za chod nie, obok za trud nie nia.
Z na sze go punk tu wi dze nia wy klu cze nie spo -
łecz ne mo że mieć ne ga tyw ne kon se kwen cje
dla bez pie czeń stwa. 

W tej sy tu acji po ję cie in te gra cji spo łecz nej
sta je się ter mi nem wpi su ją cym się rów nież
w dzia ła nia edu ka cyj ne Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej. Praw do po dob nie re ali zu jąc te dzia -
ła nia, mie li śmy wie lo krot nie oka zję spo tkać się
z oso ba mi, któ re mo gą być za gro żo ne wy klu -
cze niem z rów nych po wo dów – np. se nio ra mi,
oso ba mi z róż ny mi dys funk cja mi, nie peł no -
spraw ny mi. Na pod sta wie do stęp nych ba dań

em pi rycz nych wy od ręb nio no ka te go rie spo łecz ne, czy li gru py lub
oso by za gro żo ne wy klu cze niem spo łecz nym. Są to m.in.: 
� dzie ci i mło dzież ze śro do wisk za nie dba nych,
� dzie ci wy cho wu ją ce się po za ro dzi ną,
� ko bie ty sa mot nie wy cho wu ją ce dzie ci,
� ko bie ty po zo sta ją ce po za ryn kiem pra cy,
� oso by o ni skich kwa li fi ka cjach,
� oso by bez ro bot ne,
� ży ją cy w bar dzo trud nych wa run kach miesz ka nio wych,
� nie peł no spraw ni i chro nicz nie cho rzy, wśród nich cho rzy psy -
chicz nie,
� star sze oso by sa mot ne,
� opusz cza ją cy za kła dy kar ne,
� imi gran ci,
� oso by na le żą ce do rom skiej mniej szo ści et nicz nej itd.

Stra ża cy ja ko wzór do na śla do wa nia mo gą in spi ro wać i za chę cać
ta kie oso by do dzia łań, bu du jąc w nich po czu cie sa mo ak cep ta cji
i wia ry we wła sne si ły. Każ dy z nas ma wła sną hi sto rię, wzlo ty i upad -
ki, ale otrzy ma nie szan sy to po ka za nie no wej dro gi roz wo ju, to dzia -

ła nia in te gru ją ce i za po bie ga ją ce wy klu cze niu.
W fa zie pi lo ta żo wej kur su bar dzo cie ka wy

pro jekt zre ali zo wa ła Ko men da Po wia to wa PSP
w Czarn ko wie, któ ra do swo jej ak cji pre wen cji
i in te gra cji spo łecz nej za pro si ła wy cho wan ki
Mło dzie żo we go Ośrod ka So cjo te ra pii w Bia łej.
Ce lem te go pro jek tu by ło wy edu ko wa nie li de -
rów szko leń z za kre su bez pie czeń stwa po ża -
ro we go dla przed szko la ków i dzie ci z po zio mu
edu ka cji wcze snosz kol nej.

Plat for ma e -le ar nin go wa 
fi re fi gh ter splus.eu
Me cha ni zmy i środ ki fi nan so we z Unii Eu -

ro pej skiej prze zna czo ne na pro gra my szko le -
nio we i wy mia nę eks per tów z róż nych dzie -
dzin umoż li wia ją dzie le nie się do świad cze nia -
mi i do bry mi prak ty ka mi.

Mię dzy na ro do wy pro jekt pt. „Straż po żar -
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Film in spi ru ją cy do dzia łań na rzecz zwal cza nia pro ble mów spo łecz nych – hi sto ria Zo uha ra, stra ża ka z Am ster da mu

„Przy bor nik”, a w nim osiem na rzę dzi po moc nych w za pla no wa niu i zor ga ni zo wa niu ak cji spo łecz nych
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na ja ko pod miot mo de lo wy in te gra cji
spo łecz nej – Fi re fi gh ters Plus” zo stał sfi -
nan so wa ny z pro gra mu Era smus+ i jest
ini cja ty wą stra ży po żar nej z Fre de riks -
borg z Da nii, zre ali zo wa ną we współ pra -
cy ze stra żą po żar ną z Nor thum ber land
z Wiel kiej Bry ta nii, Ko men dą Wo je wódz -
ką Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po z-
na niu, In sty tu tem Fy sie ke Ve ili ghe id
z Ho lan dii, stra żą po żar ną z Al ca la 
de Gu ada ira z Hisz pa nii oraz z dwo ma
or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi: Sto wa -
rzy sze niem na Rzecz Róż no rod no ści
Wie lo kul tu ro wej z Ru mu nii i Sto wa rzy -
sze niem WIOSNA z Pol ski. Głów nym ce -
lem te go pro jek tu by ło spraw dze nie, co
straż po żar na mo że zro bić dla lo kal nych
spo łecz no ści po za dzia ła nia mi ra tow ni -
czy mi. By ło to pierw sze te go ro dza ju
przed się wzię cie edu ka cyj ne w Pol sce re -
ali zo wa ne przez Pań stwo wą Straż Po żar -
ną. Pro jekt trwał 2 la ta i za koń czył się we wrze śniu 2019 r. Efek tem
prac ze spo łu pro jek to we go by ło opra co wa nie wie lo ję zycz ne go
szko le nia on li ne z za kre su pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej. 

Plat for ma edu ka cyj na jest re ko men do wa na ja ko for ma do sko -
na le nia osób re ali zu ją cych za da nia pre wen cji spo łecz nej. Ma na ce -
lu w szcze gól no ści po sze rzyć ich wie dzę na te mat pro ble mów
spo łecz nych i ro li, ja ką w ich roz wią zy wa niu mo że ode grać straż 
po żar na. 

Za czy na my… krok po kro ku 
Pierw szą czyn no ścią po wej ściu na plat for mę jest wy bór ję zy ka,

w któ rym chce my re ali zo wać szko le nie. Do wy bo ru ma my wer sje

w ję zy ku: duń skim, an giel skim, hisz pań skim, ho len der skim, pol skim
i ru muń skim.

Po wy bo rze ję zy ka prze cho dzi my na stro nę głów ną i tam zo sta -
je my po sta wie ni przed kil ko ma py ta nia mi: czy je steś stra ża kiem PSP
lub OSP? czy je steś na uczy cie lem lub uczniem kla sy mun du ro wej? czy
je steś człon kiem mło dzie żo wej dru ży ny po żar ni czej? Naj waż niej sze jed -
nak jest py ta nie ostat nie: czy chcesz zro bić coś wię cej dla swo jej spo -
łecz no ści? I ono wła śnie de ter mi nu je na szą de cy zję o roz po czę ciu
szko le nia. 

Przed je go roz po czę ciem po ten cjal ny uczest nik po wi nien za po -
znać się z „In struk cją dla użyt kow ni ka”, w któ rej zo sta ły za miesz czo -
ne szcze gó ło we in for ma cje na te mat moż li wo ści ko rzy sta nia
z plat for my. Je że li chce my sko rzy stać ze wszyst kich jej moż li wo ści,
naj le piej za po znać się z ca łym kur sem krok po kro ku. 

Po za po zna niu się z„In struk cją dla użyt kow ni ka” mo że my przejść
do czę ści po świę co nej „In nym in spi ru ją cym dzia ła niom i do brym
prak ty kom”. Za miesz czo ne w niej fil my, któ re zre ali zo wa li stra ża cy
pod czas trwa nia pro jek tu (w fa zach pi lo ta żo wych), ob ra zo wo przy -
bli żą pro ble ma ty kę kur su oraz mo gą in spi ro wać do re ali za cji wła -
snych, au tor skich lub też ta kich sa mych ak cji we wła snym śro do -
wi sku.

Ko lej nym kro kiem jest przej ście do czę ści za wie ra ją cej „Kurs 
e -le ar nin go wy”, dzię ki któ re mu uczest nik po sze rzy swo ją wie dzę
na te mat pro ble mów spo łecz nych i ro li, ja ką w ich roz wią zy wa niu
mo że ode grać straż po żar na. Pod kur sem znaj du je się tzw. na rzę dzio -
bo ok – „Przy bor nik”, w któ rym za miesz czo no osiem na rzę dzi po moc -
nych w za pla no wa niu i zor ga ni zo wa niu ak cji spo łecz nych. 

To nie jest trud ne. Opo ry po mo że prze ła mać hi sto ria po ka zu ją ca
do świad cze nia stra ża ka z Am ster da mu – Zo uha ra, któ ry sta nął w ob -
li czu wie lu wy zwań sam, bez żad ne go szko le nia ani wspar cia. 

st. kpt. Ali cja Bo rucka jest koordynatorem wojewódzkim 
ds. prewencji społecznej, pełni słu˝b´ 

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Pozna niu

Czte ry kro ki: za in spi ruj się, za pla nuj, 
dzia łaj, dziel się

Krok 1. Obej rzyj fil my z sek cji „Za in spi ruj się” i„In ne in spi ru ją ce
hi sto rie”. Fil my po zwo lą le piej po znać kon tekst i ge ne zę pro jek tu. 

Krok 2. Po za po zna niu się z ma te ria ła mi z kro ku 1 je steś go to -
wy (-a), aby za cząć wła ści we szko le nie. Na le ży przejść do sek cji
„Kurs e -le ar nin go wy” na stro nie głów nej i za po znać się z wpro wa -
dze niem, a na stęp nie z trze ma czę ścia mi kur su.

Krok 3. Po ukoń cze niu kur su e -le ar nin go we go je steś go to wy
(-a) do pro fe sjo nal ne go za pla no wa nia swo je go dzia ła nia z za-
kresu pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej. W pro ce sie pla no wa nia
moż na sko rzy stać z jed ne go z na rzę dzi umiesz czo nych w „Przy -
bor ni ku”.

Krok 4. Je steś te raz w peł ni przy go to wa ny (-a) do re ali za cji swo -
je go przed się wzię cia spo łecz ne go za pla no wa ne go w kro ku 3.
Pod czas re ali za cji przed się wzię cia moż na na grać krót ki film pod -
su mo wu ją cy ak cję (po wi nien trwać ok. 2-3 min, a je go treść
i struk tu ra po win na być po dob na do tych, któ re znaj du ją się
na stro nie głów nej plat for my).

Spo tka nie uczest ni ków pro jek tu Fi re fi gh ters Plus z róż nych kra jów
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PRAWO W SŁUŻBIE

uż z tych wa run ków wy ni ka, że
przed miot skar gi po wi nien być 
zwią za ny z wa run kiem dru gim. Mia -

no wi cie przed mio tem skar gi mo że być
w szcze gól no ści za nie dba nie lub nie na le ży -
te wy ko ny wa nie za dań przez wła ści we or ga -
ny al bo przez ich pra cow ni ków, na ru sze nie
pra wo rząd no ści lub in te re sów skar żą cych,
a tak że prze wle kłe lub biu ro kra tycz ne za ła -
twia nie spraw. Tak sta no wi art. 227 Ko dek su
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go [1] (k.p.a.).

Przejdź my za tem do for mal no ści, bo
skar ga skar dze nie rów na i nie wszyst ko, co
się skar gą wy da je, nią jest, a z dru giej stro ny
coś, co ktoś na zy wa ina czej, skar gą by wa.
Na co zresz tą usta wo daw ca ukuł kil ka ter mi -
nów: pe ty cje, skar gi, wnio ski. Przyj rzyj my się,
co jest czym, a na ko niec czym w isto cie jest
in for ma cja o ła ma niu prze pi sów prze ciw po -
ża ro wych, opa trzo na na głów kiem „SKARGA”.

Krót ko o pod sta wach 
praw nych
Art. 63 Kon sty tu cji [2] sta no wi: „Każ dy 

ma pra wo skła dać pe ty cje, wnio ski i skar gi 
w in te re sie pu blicz nym, wła snym lub in nej
oso by za jej zgo dą do or ga nów wła dzy pu -
blicz nej oraz do or ga ni za cji i in sty tu cji spo -
łecz nych w związ ku z wy ko ny wa ny mi przez
nie za da nia mi zle co ny mi z za kre su ad mi ni -
stra cji pu blicz nej”. To brzmi ja sno, ale prze pi -
sy re gu lu ją ce szcze gó ło wo za gad nie nie
kon sty tu cyj ne stwa rza ją nie ma łe pro ble my

przy ich prak tycz nym za sto so wa niu.
Dział VIII k.p.a., re gu lu ją cy po stę po wa nie 
ze skar ga mi i wnio ska mi, obo wią zu je w nie -
mal nie zmie nio nej for mie od lat 60. ubie głe -
go wie ku, nie ko niecz nie na dą ża jąc za
zmia nami za cho dzą cych w pol skim pra wie,
a zwłasz cza w ustro ju i spo łe czeń stwie. 
Usta wę o pe ty cjach (uop) [3] usta wo daw ca
po raz pierw szy wpro wa dził na to miast
w 2015 r., jest ona za tem pra wem no wym,
więc urzęd ni cy i teo re ty cy od pro ce du ry ad -
mi ni stra cyj nej do pie ro uczą się, jak ją sto so -
wać.

Po stę po wa nie w spra wie
skarg – po stę po wa niem ad mi -
ni stra cyj nym uprosz czo nym
Skar ga jest naj ła twiej szym do za sto so wa -

nia środ kiem przy słu gu ją cym oby wa te lom,
tym bar dziej że mo że być skła da na w do wol -
nym ter mi nie, pra wo do jej zło że nia nie ule -
ga przedaw nie niu i – co ma zna cze nie – jest
wol na od opłat. Nie ma też ogra ni cze nia ilo -
ścio we go skła da nia skarg w tej sa mej spra -
wie, a ochro ną dla or ga nu w sy tu acji po na -
wia nia bez za sad nej skar gi jest za sto so wa nie
art. 239 k.p.a. (o ile pra wi dło wo po uczy li śmy
skar żą ce go). Wa run ki zło że nia skar gi przy to -
czy li śmy na sa mym po cząt ku ar ty ku łu, ale
przy po mnij my: skła da się ją do or ga nu wła -
ści we go do jej roz pa trze nia (art. 228 k.p.a.)
oraz „w związ ku z wy ko ny wa ny mi [nie na le -
ży cie] przez or gan za da nia mi zle co ny mi 

z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej” (art. 63
Kon sty tu cji).

Po stę po wa nie w spra wie skarg jest po -
stę po wa niem ad mi ni stra cyj nym uprosz czo -
nym, któ re cha rak te ry zu je się trze ma pod-
sta wo wy mi ce cha mi:
� nie słu ży ochro nie wy łącz nie in te re su
praw ne go jed nost ki,
� koń czy się czyn no ścią ma te rial no -tech -
nicz ną, nie zaś ak tem ad mi ni stra cyj nym,
� re gu la cja praw na te go po stę po wa nia jest
mniej sfor ma li zo wa na, niż ma to miej sce
w przy pad ku po stę po wań ad mi ni stra cyj -
nych ogól nych.

Co to w prak ty ce ozna cza dla roz pa -
trujące go skar gę? Kil ka istot nych kwe stii. 
Po pierw sze, sku tecz ne zło że nie i za ła twie -
nie skar gi nie jest uza leż nio ne od po sia da -
nia przez skar żą ce go przy mio tu stro ny
po stę po wa nia (in te re su praw ne go), gdyż
skar ga słu ży ochro nie in te re su pu blicz ne go,
czy li „po dat ni ka”. Po dru gie, skar gi za ła twia -
ne są w dro dze za wia do mie nia, czy li czyn -
no ści ma te rial no -tech nicz nej ma ją cej na
ce lu po in for mo wa nie skar żą ce go o czyn no -
ściach pod ję tych przez ad re sa ta skar gi. 
Po trze cie, co do za sa dy w po stę po wa niach
skar go wych wy łą czo ny jest ad mi ni stra cyj ny
tok in stan cji i wła ści we mu środ ki we ry fi ka cji. 

Mó wiąc po ludz ku, na spo sób za ła twie -
nia skar gi nie słu ży za ża le nie, od wo ła nie ani
skar ga do są du – utrwa lo no w orzecz nic twie
sta no wi sko, że to uprosz czo ne po stę po wa -

Prak tycz n iARIAD NA KO NIUCH

Istnieją dwa zasadnicze warunki złożenia skargi. Po pierwsze, składa się
ją do organu właściwego do jej rozpatrzenia (art. 228 k.p.a.). Po drugie,

składana jest w związku z wykonywanymi przez organ zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji).
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e o skar gach (cz. 2)

nie ad mi ni stra cyj ne nie jest ob ję te ko gni cją
są dów ad mi ni stra cyj nych. W jed nym z ko -
men ta rzy wy czy ta łam, że „w po stę po wa niu
w spra wie skarg i wnio sków po ję cie wła ści -
wo ści nie obej mu je aspek tu in stan cyj ne go,
po nie waż nie ist nie je moż li wość kwe stio no -
wa nia w ad mi ni stra cyj nym to ku in stan cji za -
wia do mie nia o spo so bie za ła twie nia skar gi
lub wnio sku” [4]. Ale… dok try na swo je,
a prak ty ka swo je. Zgod nie z za cy to wa nym
ko men ta rzem za wia do mie nie o spo so bie
za ła twie nia skar gi po win no być osta tecz ne,
nie po win no pod le gać oce nie or ga nu nad -
rzęd ne go. W prak ty ce nie ste ty czę sto zda rza
się, że or ga ny wyż sze go stop nia roz pa tru ją
spra wy ta kich skarg.

Na le ży pa mię tać, że wszczę cie i pro wa -
dze nie po stę po wa nia skar go we go mo że na -
stą pić je dy nie wte dy, gdy nie jest moż li we
wszczę cie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
ogól ne go. Mó wiąc pro ściej, je że li in te res
(któ re go ochro nie słu żyć ma skar ga) lub ja -
kieś in ne przed sta wio ne w niej oko licz no ści
wska zu ją, że mo gą być przed mio tem po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go ogól ne go, nie
wol no nam pro wa dzić po stę po wa nia skar -
go we go. Gdy się przyj rzy my tej kwe stii dłu -
żej, oka że się, że to dok try nal ne pierw -
szeń stwo po stę po wań peł nych przed nie -
peł ny mi ma sens, bo wiem po stę po wa nie
nie peł ne pro wa dzi się w węż szym ob sza rze
(m.in. nie kształ tu ją one ani praw, ani obo -
wiąz ków skar żą ce go), po zba wio ne są czę ści
pro ce du ral nych praw i ochron stro ny po stę -
po wa nia, a przede wszyst kim koń czą się
czyn no ścią in stan cyj nie nie za skar żal ną. 
Ob szar, w któ rym skar ga bę dzie de fac to 
pi smem pro ce so wym w po stę po wa niu ad -
mi ni stra cyj nym ogól nym (czy li wszczy na -
nym na wnio sek stro ny lub z urzę du),
re gu lu ją prze pi sy art. 233-236 k.p.a. Prak ty -
kom pro po nu ję je so bie przy po mnieć, gdyż
czę sto za po mi na my o ich ist nie niu. 

Po stę po wa nie skar go we jest po stę po wa -
niem od ręb nym w sto sun ku do po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go ogól ne go. Dla te go
do roz pa try wa nia skarg sto su je się wy bra ne
prze pi sy k.p.a., z wy łą cze niem tych „naj bar -
dziej” ad mi ni stra cyj nych. Prze pi sy do ty czą -
ce spo so bu po stę po wa nia ze skar ga mi za -
war to w dzia le VIII k.p.a. oraz roz po rzą dze -

niu w spra wie skarg [5], do dat ko wo do za ła -
twia nia skarg sto su je się prze pi sy k.p.a., 
któ re zo sta ły przy wo ła ne w dzia le VIII. Jak
wska zu je dok try na, ww. re gu la cje ma ją cha -
rak ter zu peł ny i au to no micz ny. Nie jest za -
tem do pusz czal ne sto so wa nie do za ła twia-
nia skarg prze pi sów szcze gó ło wych prze -
zna czo nych dla po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go ogól ne go. Ozna cza to m.in., że
do skarg nie ma ją za sto so wa nia prze pi sy
art. 63-66 k.p.a. o spo so bie skła da nia i tre ści
po da nia. Wy ją tek od po wyż szej re gu ły sta -
no wią ogól ne za sa dy k.p.a., ale tyl ko te, 
któ re znaj dą za sto so wa nie w po stę po wa-
niu skar go wym, tj. za sa dy: pra wo rząd no ści
(art. 6 k.p.a.), praw dy obiek tyw nej (art. 7
k.p.a.), po głę bia nia za ufa nia oby wa te li (art. 8
§ 1 k.p.a.), in for mo wa nia (art. 9 k.p.a.), szyb -
ko ści i pro sto ty po stę po wa nia (art. 12 k.p.a.)
oraz pi sem no ści (art. 14 § 1 k.p.a.). 

Skar ga, wnio sek czy pe ty cja?
Po wie dzie li śmy so bie kil ka słów o po stę -

po wa niu skar go wym i wska za li śmy źró dło
kon sty tu cyj ne re ali za cji te go obo wiąz ku.
Kon sty tu cyj ne pra wo do pe ty cji po słu gu je
się trze ma po ję cia mi – (pod) pe ty cją, skar gą
i wnio skiem. Ale uwa ga! Usta wo daw ca nie
uła twił nam za da nia, gdyż w obo wią zu ją -
cych prze pi sach nie za warł de fi ni cji tych
środ ków ani nie wska zał jed no znacz nie, jak
je od sie bie od róż nić. Po ni żej przed sta wię
czy tel ni kom tro chę teo rii, któ ra mo że uła twi
pra wi dło wą kwa li fi ka cję pism w tym ob sza -
rze.

Ana li zu jąc pi smo skie ro wa ne do nas
do za ła twie nia, jesz cze przed je go kla sy fi ka -
cją do skarg, wnio sków lub pe ty cji, na le ży
zba dać, czy kwe stie w nim po ru sza ne sta no -
wią obo wią zek usta wo wy re pre zen to wa ne -
go przez nas or ga nu. Dla te go też art. 63
Kon sty tu cji na le ży roz pa try wać w te go ty pu
spra wach za wsze przez pry zmat jej art. 7
(„Or ga ny wła dzy pu blicz nej dzia ła ją na pod -
sta wie i w gra ni cach pra wa.”).

„Przed mio tem pe ty cji mo że być żą da nie,
w szcze gól no ści, zmia ny prze pi sów pra wa,
pod ję cia roz strzy gnię cia lub in ne go dzia ła -
nia w spra wie do ty czą cej pod mio tu wno szą -
ce go pe ty cję, ży cia zbio ro we go lub war to ści
wy ma ga ją cych szcze gól nej ochro ny w imię

do bra wspól ne go, miesz czą cych się w za kre -
sie za dań i kom pe ten cji ad re sa ta pe ty cji”
(art. 2 ust. 3 uop). „O tym, czy pi smo jest pe -
ty cją, de cy du je treść żą da nia, a nie je go for -
ma ze wnętrz na” (art. 3 uop). Pe ty cja mo że
za wie rać żą da nie pod ję cia przez or gan okre -
ślo ne go co do tre ści i for my praw nej dzia ła -
nia, znaj du ją ce go się w za kre sie za dań
i kom pe ten cji jej ad re sa ta. W pe ty cji pod -
miot wno szą cy po wi nien wska zać za rów no
cel, któ ry or gan po wi nien osią gnąć w swo -
jej dzia łal no ści, jak i praw ną for mę dzia ła nia,
któ rej za sto so wa nie (w oce nie wno szą ce go
pe ty cję) po win no skut ko wać re ali za cją po -
stu lo wa ne go ce lu.

PETYCJA:
� żą da nie po pra wy sta nu rze czy, z jed -
no cze snym wska za niem kon kret ne go
spo so bu dzia ła nia (wszczę cie z urzę du
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, wy da -
nie ak tu nor ma tyw ne go, pod ję cie kon -
kret nej czyn no ści spo łecz no -or ga ni za -
tor skiej);
� do ty czy przy szło ści;
� pro po zy cja po pra wy nie za do wa la ją -
ce go sta nu praw ne go; 
� istot ny jest ele ment żą da nia (na ci sku,
skła nia nia władz do cze goś).

„Przed mio tem wnio sku mo gą być
w szcze gól no ści spra wy ulep sze nia or ga ni -
za cji, wzmoc nie nia pra wo rząd no ści, uspraw -
nie nia pra cy i za po bie ga nia nad uży ciom,
ochro ny wła sno ści, lep sze go za spo ka ja nia
po trzeb lud no ści” (art. 241 k.p.a.). „O tym, czy
pi smo jest skar gą al bo wnio skiem, de cy du -
je treść pi sma, a nie je go for ma ze wnętrz na”
(art. 222 k.p.a.). W tym przy pad ku usta wo -
daw ca za ło żył, ina czej niż w przy pad ku 
pe ty cji, że treść wnio sku nie mu si mieć cha -
rak te ru szcze gó ło we go i wią zać się ze wska -
za niem kon kret nej tre ści i for my praw nej
wska zy wa ne go przez wnio sko daw cę dzia ła -
nia. Moż na za tem przy jąć, że wnio sek bę dzie
wią zał się z okre śle niem ce lu, któ ry w przy -
szło ści po wi nien zo stać osią gnię ty przez or -
gan. Tym cza sem we wnio sku nie wska zu je
się spo so bu re ali za cji po stu la tu ani praw nej
for my dzia ła nia, któ ra mia ła by pro wa dzić
do osią gnię cia te go po stu la tu (ce lu).



WNIOSEK:
� pro po zy cja po pra wy sta nu rze czy, bez
wska za ne go pla nu dzia ła nia; 
� do ty czy wy łącz nie udo sko na le nia
(ulep sze nia, po pra wy); 
� do ty czy przy szło ści;
� pro po zy cja po pra wy nie za do wa la ją -
ce go sta nu fak tycz ne go; 
� ma zna cze nie pre wen cyj ne (pro fi lak -
tycz ne). 

Zgod nie z przed mio tem wska za nym
w art. 227 k.p.a. skar ga bę dzie na to miast wy -
ra zem nie za do wo le nia z okre ślo ne go sta nu
rze czy zwią za ne go z wy cin kiem dzia łal no ści
or ga nu, wów czas gdy wszyst kie za war te
w niej żą da nia bę dzie moż na spro wa dzić
do wy ra żo ne go ogól nie ocze ki wa nia po pra -
wy te go sta nu rze czy. Oczy wi ste jest, że ce -
lem roz pa trze nia skar gi jest zmia na nie-
za do wa la ją cej dla skar żą ce go sy tu acji, za -
tem każ da skar ga bę dzie za wie ra ła w so bie
cho ciaż by mil czą cy (nie wy ar ty ku ło wa ny
wprost) wnio sek o po pra wę pew ne go sta nu
rze czy.

SKARGA: 
� wy stą pie nie, któ re go ce lem jest wy ra -
że nie nie za do wo le nia ze spo so bu re ali za -
cji za dań przez or gan bądź pra cow ni ka; 
� wy ra że nie nie za do wo le nia ze spo so -
bu wy ko ny wa nia za dań przez or gan lub
pra cow ni ka or ga nu, za wie ra ją ce ogó lne
żą da nie po pra wy kry ty ko wa ne go sta nu
rze czy; 
� wy stą pie nie kry tycz ne (prze jaw nie za -
do wo le nia); 
� za wsze za wie ra oce nę ne ga tyw ną te -
go, co zda rzy ło się w prze szło ści bądź
dzie je się w te raź niej szo ści. 

Kwe stia pro por cji…
Jak by te go ca łe go za mie sza nia nie by ło

dość, gdy pi smo for mu łu ją ce za rzut wzglę -
dem or ga nu za wie ra rów no cze śnie po stu-
la ty wy kra cza ją ce po za ogól ne żą da nie po -
pra wy kry ty ko wa ne go sta nu rze czy, to 
w za leż no ści od stop nia szcze gó ło wo ści
i cha rak te ru żą dań na le ża ło by je roz pa -
trywać ja ko wnio sek bądź pe ty cję. Bio rąc
pod uwa gę po do bień stwo mię dzy skar ga -
mi, wnio ska mi i pe ty cja mi, mo gą zda rzyć się
też ta kie przy pad ki, gdy jed no pi smo bę dzie
za wie ra ło łącz nie ele men ty każ de go z ww.
środ ków. I co wte dy? Dok try na mó wi, że
w ta kim przy pad ku pi smo na le ży „po dzie lić”
i od ręb nie pro ce do wać je go czę ści, zgod nie

z do ko na ną kla sy fi ka cją i pro ce du rą – ja ko
skar gę, wnio sek lub pe ty cję. Oczy wi ście,
pod wa run kiem, że or gan w ca ło ści jest wła -
ści wy do ich za ła twie nia.

Spo tka łam się rów nież z po glą dem, że
sko ro skar gi, wnio ski i pe ty cje wza jem nie się
„prze ni ka ją” i łą czą ze so bą (prze cież bez po -
bu dzo ne go nie za do wo le nia nie bę dzie po -
stu la tów ulep sze nia), to kwa li fi ku jąc pi smo
do da nej ka te go rii, na le ży sku pić się na pro -
por cjach. „Je śli w pi śmie prze wa ża nie za do -
wo le nie, po czu cie krzyw dy, do zna nej nie-
spra wie dli wo ści, bez rad no ści wo bec zda rzeń
lub osób, to po win no być ono za kwa li fi ko wa -
ne ja ko skar ga. Je śli zaś jest w nim po ło żo ny
na cisk na dzia ła nie, na zmia nę, ulep sze nie, to
bar dziej jest ono wnio skiem niż skar gą. A je -
śli w pi śmie pod kre śla się, że zmia na ta ma
być do ko na na nie przez czyn no ści fak tycz ne,
lecz przez dzia ła nie praw ne, w tym stwo rze -
nie, bądź zmia nę prze pi sów (…) to pi smo za -
wie ra ją ce wnio sek, proś bę, żą da nie pod ję cia
ta kie go praw ne go dzia ła nia po win no być za -
kwa li fi ko wa ne ja ko pe ty cja” [6].

Skar ga… nie skar ga
Co zro bić, kie dy tra fia do nas in for ma cja

o ła ma niu prze pi sów prze ciw po ża ro wych,
opa trzo na na głów kiem „SKARGA”? Przyj rzyj -
my się po niż sze mu przy kła do wi.

Przy kład: Do ko men dy prze sła no pi -
smo opa trzo ne na głów kiem „SKARGA”,
w któ rym są siad skar ży się na są sia da, że
ten ła mie prze pi sy prze ciw po ża ro we i żą -
da, że by go skon tro lo wać i zro bić z tym
po rzą dek.

Zba daj my za tem, czy ma my do czy nie nia
ze skar gą lub wnio skiem, po przez udzie le -
nie od po wie dzi na za da ne po ni żej py ta nia.
� Czy im obo wiąz kiem jest za pew nie nie
od po wied nich wa run ków ochro ny prze -
ciw po ża ro wej – or ga nu czy są sia da?
SĄSIADA (zgod nie z art. 4 usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej [7]). Spra wa nie do ty czy
za tem re ali za cji obo wiąz ku przez or gan, mi -
mo że do ty czy ob sza ru wła ści wo ści or ga -
nu – ob sza ru, w któ rym or gan upo waż nio ny
jest do po dej mo wa nia okre ślo nych w usta -
wach dzia łań (kon tro li w ra mach nad zo ru
nad prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi).
� Czy jest to skar ga na dzia ła nie or ga -
nu? NIE, jest to „skar ga” („do nos”) na są sia da.
Nie za do wo le nie wy ni ka z bra ku re ali za cji
obo wiąz ków usta wo wych przez oby wa te la
(nie przez or gan).
� Czy pi smo to na le ży roz pa trzyć w try -
bie dzia łu VIII k.p.a.? NIE! Nie jest ono skar -

gą na spo sób re ali za cji za dań usta wo wych
przez or gan. Nie jest rów nież wnio skiem,
gdyż nie za wie ra po stu la tów ulep sze nia or -
ga ni za cji, wzmoc nie nia pra wo rząd no ści,
uspraw nie nia pra cy i za po bie ga nia nad uży -
ciom, ochro ny wła sno ści, lep sze go za spo ka-
ja nia po trzeb lud no ści w związ ku z wy ko ny -
wa ny mi przez or gan za da nia mi zle co ny mi
z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej.
� Czym za tem jest i co z nim zro bić?

Przede wszyst kim pi smo ta kie jest in for -
ma cją, któ rą – za leż nie od wa gi – na le ży
uwzględ nić w pla nie czyn no ści kon tro l no -
-roz po znaw czych na na stęp ny rok lub
w zmia nie pla nu te go rocz ne go. W nie któ -
rych sy tu acjach do nie sie nie mo że być po -
wo dem do uzna nia, iż wy stą pi ły no we,
istot ne oko licz no ści w za kre sie sta nu bez pie -
czeń stwa na te re nie dzia ła nia ko men dy po -
wia to wej (miej skiej) Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, o któ rych mo wa w art. 23 ust. 2
pkt 7 usta wy o PSP [8], co da pod sta wę
do prze pro wa dze nia czyn no ści kon tro l no -
-roz po znaw czych nie za pla no wa nych w rocz-
nym pla nie. 

W każ dej z tych sy tu acji au to ra pi sma na -
le ży po wia do mić o za mia rach, np. o za pla -
no wa niu czyn no ści w ter mi nie póź niej szym,
a na stęp nie o skut kach dzia łań. W przy pad -
ku dzia ła nia „na tych mia sto we go” in for ma cja
mo że być jed na. W każ dym wy pad ku po -
ziom szcze gó ło wo ści in for ma cji na le ży do -
sto so wać do tre ści wnio sku. 

mł. bryg. Ariadna Koniuch pełni słu˝b´
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ

Komendy Głównej PSP

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
[2] Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 2 kwiet -
nia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
[3] Usta wa z dnia 11 lip ca 2014 r. o pe ty cjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870).
[4] Pe ty cje, skar gi i wnio ski. Dział VIII Ko dek su po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go. Usta wa o pe ty cjach. Ko men tarz. Część I.
Ko men tarz do dzia łu VIII KPA, Se ba stian Ga jew ski, Alek san -
der Ja ku bow ski, Wy daw nic two C.H. Beck, War sza wa 2015,
s. 24.
[5] Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 8 stycz nia 2002 r.
w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa nia i roz pa try wa nia skarg
i wnio sków (Dz.U. nr 5, poz. 46), zwa ne da lej „roz po rzą dze -
niem w spra wie skarg”.
[6] Skar gi, wnio ski i pe ty cje – po wszech ne środ ki ochro ny
praw nej, red. na uko wa Ma te usz Bła chuc ki, Grze gorz Si bi ga,
Część I. Za gad nie nia ogól ne i prze kro jo we. Pe ty cje wnio ski
i skar gi – roz gra ni cze nie po jęć i funk cji in sty tu cji, dr Agniesz -
ka Ko rze niow ska -Po lak, s. 44. Pres scom Sp. z o.o., Wro -
cław 2017.
[7] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po -
ża ro wej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.).
[8] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.).
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ROZMAITOŚCI

BE ATA HAN SLIK -JA NI SZEW SKA

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach od kilku
lat inspiruje artystycznie młodych adeptów sztuki. 
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W obiek ty wie apa ra tu
Waż nym ele men tem edu ka cji ar ty stycz nej w li ceum pla stycz nym

oprócz ry sun ku i ma lar stwa jest fo to gra fia, dzię ki któ rej moż na po -
pi sać się umie jęt no ścią ka dro wa nia oraz wraż li wo ścią uję cia te ma -
tu. 17 stycz nia 2019 r. w cie ka wej sce ne rii mu ze al nej eks po zy cji
PRL-owskiej re mi zy mo del ka po zo wa ła uczniom re ali zu ją cym za da -
nie fo to gra fo wa nia po sta ci z wy ko rzy sta niem do dat ko we go źró dła
świa tła. 

Prze ka zy wa nie na stęp nym po ko le niom do rob ku kul tu ry, edu ka -
cja oraz udo stęp nia nie za so bów od bior com zdol nym do za cho wań
twór czych to pod sta wo we funk cje mu zeum, za pew nia ją ce nie na ru -
szal ność trwa nia ar te fak tom w for mie ory gi na łu. Mło dzież Li ceum
Pla stycz ne go w Ka to wi cach pod czas mu ze al nych ple ne rów pod
opie ką na uczy cie li, ar ty stów pla sty ków, wie lo krot nie udo wod ni ła,
że to twór cze do świad cze nie nie po zo sta je bez wpły wu na spo sób
wi dze nia hi sto rii for ma cji oraz tech ni ki po żar ni czej. Do sko na le też
słu ży pro pa go wa niu ochro ny prze ciw po ża ro wej, przed się wzięć ma -
ją cych na ce lu ochro nę ży cia, zdro wia, mie nia lub śro do wi ska
przed po ża rem, klę ską ży wio ło wą lub in nym miej sco wym za gro że -
niem. Za chę ca my do dal szej pra cy wszyst kie śro do wi ska twór cze!

Beata Hanslik-Janiszewska jest głównym specjalistà plastykiem
w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa w Mysłowicach 

oraz nauczycielem rysunku i malarstwa oraz jubilerstwa
w Paƒstwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach

ra mach współ pra cy z Ze spo łem Szkół Pla stycz nych w Ka -
to wi cach na te re nie pla ców ki od by wa ją się ple ne ry ma -
lar skie, ry sun ko we i fo to gra ficz ne. Dzię ki te mu mło dzi

lu dzie mo gą roz wi jać swój warsz tat twór czy, a mu zeum ma szan sę
za pre zen to wać się ja ko no wo cze sna, otwar ta na od wie dza ją cych in -
sty tu cja, nie wpi su ją ca się w ste reo ty po we „Nie do ty kać eks po na tów!”.

Czło wiek i ma szy na
Cie ka wym wy da rze niem ar ty stycz nym by ła ak cja ry sun ko wa, zor -

ga ni zo wa na 24 paź dzier ni ka 2018 r. Do ry sun ków stu dyj nych, któ -
rych te mat brzmiał „Czło wiek i ma szy na”, po zo wa li pra cow ni cy
CMP – wśród nich An na Or kisz, stra żacz ka ochot nicz ka, a jed no cze -
śnie prze wod nik Wy dzia łu Na uko wo -Oświa to we go. 

Mło dzi ar ty ści zmie rzy li się z wy bo rem ka dru, tech nik ry sun ko -
wych oraz środ ków for mal nych. De cy zja, czy głów nym bo ha te rem
dzie ła będzie dziew czy na, czy sa mo chód po żar ni czy, de ter mi no wa -
ła dzie ło. Po sta cie ludz kie, sprzę ty stra żac kie, sa mo cho dy po żar ni -
cze, si kaw ki i mo to pom py sta ły się rów no praw ny mi bo ha te ra mi
ob ra zów, szki ców i stu diów ry sun ko wych.

Świe że spoj rze nie na no wo wi dzia ny przed miot, po zna nie je go
funk cji i za sto so wa nia spra wia, że ob ra zy za ska ku ją nie kon wen cjo -
nal ną kom po zy cją. Ar te fak ty zgro ma dzo ne w mu zeum w uję ciu
z czło wie kiem na bie ra ją no we go zna cze nia, za cho wu jąc war to ści
sym bo licz ne. Nie za prze czal nie uro da po sta ci ludz kiej w po łą cze niu
z dress co dem za wo do wej stra ży po żar nej sta no wią atrak cyj ne źró -
dło w po szu ki wa niach na sty ku for my i zna cze nia. 
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o ja przy go da z płe two nur ko wa -
niem za czę ła się po nad 8 lat 
te mu, kie dy za li czy łem kurs

na sto pień CMAS/KDP P1, or ga ni zo wa ny
przez OSP ORW w Ło dzi. Jed nak ochot ni cza
straż po żar na sta no wi ła waż ny ele ment 
mo je go ży cia, od kie dy skoń czy łem 10 lat. 
Z ra do ścią uczest ni czy łem w co mie sięcz -
nych zbiór kach i ćwi cze niach. Mo ją dru gą
pa sją by ło ra tow nic two wod ne. Zdo by łem
upraw nie nia młod sze go ra tow ni ka wod ne -
go i za le ża ło mi na uzy ska niu ko lej nych – 
ra tow ni ka wod ne go. Aby roz po cząć kurs,
mu sia łem zdo być dwa in ne pa ten ty, np.
ster ni ka mo to ro wod ne go, że glar ski czy wła -
śnie płe two nur ka. Po łą cze nie dwóch do -
tych cza so wych pa sji – stra ży po żar nej i ra -
tow nic twa wod ne go do pro wa dzi ło mnie
do trze ciej – płe two nur ko wa nia, któ ra od ci -
snę ła pięt no na po zo sta łych dwóch. 

Ko lej ne stop nie 
wta jem ni cze nia
Kurs or ga ni zo wa ny przez łódz ką OSP

ORW trwał po nad ty dzień i od by wał się

w Ła go wie. Wszyst kie nur ko wa nia kur so we
i sta żo we (ćwi cze nio we) wy ko ny wa li śmy
w je zio rze Ciecz. Kurs był pro wa dzo ny przez
dwóch wy bit nych in struk to rów – Ra do sła -
wa Ar ku szyń skie go oraz Bog da na Ja ku bo -
wi cza. Mo głem li czyć na du że wspar cie z ich
stro ny: od pierw szych chwil pod wo dą
do osią gnię cia po zio mu in struk tor skie go. 
To dzię ki ich po mo cy mo głem roz wi jać swój
ta lent, bu do wa li we mnie po zy tyw ną mo ty -
wa cję do tre no wa nia – sły sza łem od nich, że
już kie dy roz po czą łem kurs, to umia łem nur -
ko wać, mia łem to we krwi. 

Tym spo so bem mo ja ka rie ra roz wi ja ła 
się w bar dzo szyb kim tem pie i jesz cze
przed roz po czę ciem na uki w Szko le Głów -
nej Służ by Po żar ni czej uzy ska łem naj wyż szy
sto pień pod sta wo wy, czy li KDP/CMAS P3,
któ ry umoż li wia nur ko wa nie na głę bo -
kość 50 m i upo waż nia do pro wa dze nia 
gru py pod wo dą. 

Swo ją przy go dę z Pań stwo wą Stra żą 
Po żar ną roz po czą łem wła śnie od kur su
w Ochot ni czej Stra ży Po żar nej – Od dzia le
Ra tow nic twa Wod ne go w Ło dzi. Po je go

ukoń cze niu zo sta łem dru hem i już wte dy
wie dzia łem, że to bę dzie mo ja przy szłość.
Dla te go też pod ją łem de cy zję o roz po czę -
ciu stu diów w Szko le Głów nej Służ by Po żar -
ni czej – sta ło się to w 2016 r.

In struk tor nur ko wa nia
Uczel nia od de le go wa ła mnie na kurs in -

struk tor ski, pro wa dzo ny przez Mar ci na Ka -
sprza ka, Da wi da Rut kow skie go oraz Ir ka
Słuc kie go – na le żą oni do gro na naj lep szych
eg za mi na to rów w Pol sce. Wie le cięż kiej pra -
cy kosz to wa ło mnie ukoń cze nie go i zdo by -
cie upraw nień, ale uda ło mi się osią gnąć ten
cel dość szyb ko. Wy ko na łem wie le zejść
pod wo dę (oko ło 100-150 rocz nie – aby
uzy skać ta ki wy nik, trze ba po świę cić na to
pra wie każ dy week end w ro ku oraz spę dzić
przy naj mniej dwa ty go dnie na obo zach
nur ko wych). 

Kurs trwał po nad ty dzień. Był trud ny,
skła dał się z za jęć prak tycz nych i teo re tycz -
nych, a przy go to wy wa nie uczest ni ków do
każ de go dnia dy dak tycz ne go trwa ło za zwy -
czaj du żą część no cy. 
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LUDZIE

KAC PER SI CI¡ SKI

Pod wod na 
pa sja

Płetwonurkowanie to niełatwa dyscyplina, ale daje mnóstwo
satysfakcji. Dzięki niej można też służyć innym jako funkcjonariusz

PSP w grupie specjalistycznej. Jak stać się strażakiem-płetwonurkiem?
Opiszę, jak wyglądała moja droga.

M



W trak cie kur su przy go to wy wa li śmy się
do prze pro wa dze nia ostat nie go dnia za jęć
teo re tycz nych. Był to 45-mi nu to wy wy kład
na wy lo so wa ny dzień wcze śniej te mat. Oce -
nia no nas, bio rąc pod uwa gę róż ne kry te -
ria – spo sób wy sła wia nia się, ja kość pre -
zen ta cji, a na wet przy go to wa nie sa li przed
za ję cia mi oraz schlud ność na sze go ubio ru. 

Za ję cia prak tycz ne by ły wy ma ga ją ce
pod każ dym wzglę dem. Przy go to wa nie fi -
zycz ne i psy chicz ne spraw dza no każ de go
dnia kur su. Zej ścia pod wo dę wy glą da ły ina -
czej niż nur ko wa nie re kre acyj ne. Sa ma 
fe de ra cja KDP/CMAS wy róż nia się na tle in -
nych or ga ni za cji te go ro dza ju ze wzglę du
na po dej ście do kur san ta i ja kość szko leń.
Nie przy pad ko wo jest naj bar dziej ce nio -
na przez Pań stwo wą Straż Po żar ną.

Sek cja RW-N w SGSP
Dzię ki zdo by ciu upraw nień in struk to ra

KDP/CMAS M1 oraz kil ku in nych stop ni in -
struk tor skich mo głem za cząć szko lić pod -
cho rą żych oraz pra cow ni ków szko ły.
Stwo rzy łem Sek cję Ra tow nic twa Wod no -
-Nur ko we go SGSP. Zor ga ni zo wa łem do dnia
dzi siej sze go czte ry obo zy, pod czas któ rych
prze szko li łem po nad 40 osób do stop nia P1,
a oko ło 50 przy go to wa łem do od by cia kur -
su młod sze go nur ka MSWiA, wy ma ga ją ce -
go za rów no pod wzglę dem spraw no ści
fi zycz nej, umie jęt no ści roz wią zy wa nia pro -
ble mów pod wo dą, jak i wie dzy teo re tycz -
nej. W ra mach dzia łal no ści sek cji mo gli śmy,
ko rzy sta jąc z pro fe sjo nal ne go sprzę tu, or -
ga ni zo wać wy jaz dy nur ko we i pra co wać
nad swo imi umie jęt no ścia mi.

Je stem dum ny z otrzy ma nia na gro dy In -
struk tor ski De biut Ro ku 2019 na Zlo cie In -
struk to rów „Ka la tów ki 2020”. Co ro ku zo sta je
nią uho no ro wa nych trzech naj lep szych de -
biu tu ją cych in struk to rów. Kry te ria, któ re są
bra ne pod uwa gę, to mię dzy in ny mi licz ba
osób prze szko lo nych przez pierw szy rok

po sia da nia upraw nień in struk tor skich, licz -
ba i ro dzaj od by tych przez in struk to ra ko lej -
nych szko leń, ja kość pro wa dzo nych kur sów
oraz pre dys po zy cje do dal sze go roz wo ju. 
To głów nie dzię ki prze szko le niu du żej licz -
by pod cho rą żych otrzy ma łem po wyż sze
wy róż nie nie.

Pod czas wszyst kich obo zów szko le nio -
wych, na któ rych szko li łem stu den tów 
i pra cow ni ków uczel ni, by łem oce nia ny
i otrzy my wa łem sa me bar dzo do bre opi nie.
Ten fakt rów nież przy czy nił się do wy róż nie -
nia mnie przez ko mi sję z gro na in nych in -
struk to rów. 

Pla ny i po ra dy
Obec nie sta ram się o przy dział do jed -

nost ki ra tow ni czo -ga śni czej ze spe cja li -
stycz ną gru pą ra tow nic twa wod no -nur -
ko we go. Pla nu ję roz wi jać się w ra mach PSP
ja ko nu rek i zdo być upraw nie nia nur ka
MSWiA. Je że li uda mi się do stać do gru py
spe cja li stycz nej, prze ka żę swo ją wie dzę
przy szłym ko le gom z jed nost ki i wy ko rzy -

stam umie jęt no ści in struk to ra w mo jej pra -
cy. Mam na dzie ję, że wie dza zdo by ta
w dzia łal no ści w SGRW-N SGSP posłuży mi
w roz wi ja niu gru py nur ko wej w mo jej no -
wej jed no st ce. 

Je śli miał bym coś do ra dzić oso bom za -
in te re so wa nym nur ko wa niem w ra mach
służ by w PSP, to za chę cał bym przede
wszyst kim do ukoń cze nia kur su płe two -
nur ka re kre acyj ne go. Dla mło dych lu dzi
wią żą cych swo ją przy szłość ze służ bą 
w PSP naj lep szym roz wią za niem jest na uka
w SGSP i roz po czę cie swo jej ka rie ry ja ko nu -
rek MSWiA. Dzię ki te mu na uczą się nur ko -
wa nia i współ dzia ła nia w ra mach gru py
wod no -nur ko wej. 

pchor. Kacper Siciƒski jest
studentem IV roku SGSP, instruktorem

stopnia M1 w KDP/CMAS, zało˝ycielem
Sekcji RW-N w SGSP, zdobywcà nagrody
Instruktorski Debiut Roku 2019 na Zlocie

Instruktorów „Kalatówki 2020”
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Opi nie kur san tów
Nur ko wa nie z Kac prem to czy sta przy jem ność. Pod czas kur su świet nie spraw dza się ja ko

ko le ga i in struk tor. Ni gdy nie po zwa la, aby ktoś wszedł do wo dy nie przy go to wa ny. Od ra zu
wi dać, że nur ko wa nie to dla nie go ca łe ży cie i od da je się mu w stu pro cen tach. 

Za wsze gdy sta ło się coś złe go pod wo dą, to wła śnie Kac per po tra fił za cho wać zim ną
krew i do pro wa dzić ca łą sy tu ację szczę śli wie do koń ca. Czu łem się bar dzo bez piecz nie i pew -
nie pod wo dą. Cie szę się, że tra fi łem wła śnie do nie go ja ko in struk to ra. Mam na dzie ję, że
jesz cze nie raz przyj dzie nam wspól nie nur ko wać.

To mek G.

Bra łem udział w dwóch kur sach pro wa dzo nych przez Kac pra: płe two nur ka w ze sta wie
bu tlo wym i płe two nur ka ni trok so we go. Je stem bar dzo za do wo lo ny z ja ko ści kur sów. Szko -
le nia prze bie gły bez żad nych pro ble mów, część teo re tycz na w po sta ci cie ka wych wy kła dów
za wie ra ła ca łą wie dzę po trzeb ną na da ny sto pień. Wy kła dy by ły pro wa dzo ne w luź nej at -
mos fe rze, ale za wie ra ły mak si mum wie dzy, któ ra zo sta ła prze ka za na w pro sty i ła twy do przy -
swo je nia spo sób. Część prak tycz na prze bie gła rów nież bez żad nych pro ble mów, przy jem ne
nur ko wa nia szko le nio we da ły mi po czu cie pew no ści po sia da nia wie dzy. Po le cam Kac pra 
ja ko in struk to ra, pro wa dzi za ję cia na naj wyż szym po zio mie.

Ar tur M.

Ćwi cze nia nur ko we w je zio rze Hań cza
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o cząt ko wa funk cja obo zu kon cen-
tra cyj ne go, czy li trwa łe lub cza so we
od izo lo wa nie nie bez piecz nych dla re -

żi mu na zi stow skie go lu dzi, w mia rę je go roz -
bu do wy ule gła mo dy fi ka cji. W nie dłu gim
cza sie du że sku pi sko lu dzi po słu ży ło rów -
nież ja ko re zer wu ar bez płat nej si ły ro bo czej,
któ rą wy ko rzy sty wa ły usy tu owa ne wo kół 
KL Au schwitz -Bir ke nau fa bry ki, szcze gól nie
za kład IG Far be nin du strie, ale i choć by le żą -
ce w pew nym od da le niu za kła dy prze my sło -
we Gór ne go Ślą ska, Za głę bia Dą brow skie go
i Kra kow skie go. Oka za ło się, że obóz  mo loch
peł ni waż ną ro lę go spo dar czą. Tak waż ną, że
ko niecz no ścią by ło za pew nie nie spraw nej
ochro ny prze ciw po ża ro wej kom plek su Au -
schwitz -Bir ke nau.

Po cząt ki
Obo zo wa straż po żar na w KL Au schwitz

nie by ła ni czym szcze gól nym. W na zi stow -
skich Niem czech po dob ne po wsta ły tak że
w in nych obo zach, na przy kład w KL Bu -
chen wald czy KL Sach sen hau sen. Pod sta wą
praw ną ist nie nia Feu er wehr kom man do w KL
Au schwitz był okól nik ko men dan ta obo zu
Ru dol fa Hös sa z 4 mar ca 1942 r., któ ry po wo -
łał obo zo wą straż po żar ną skła da ją cą się
z więź niów. Okre ślo no w nim pro ce du ry
alar mo we i za da nia stra ży oraz wy zna czo -
no 15 km pro mień wo kół obo zu, w któ rym
mia ła ona dzia łać. Ob szar ten obej mo wał
głów nie kom pleks KL Au schwitz (obóz
głów ny, obóz Bir ke nau i pod obóz Bu na -Mo -
no witz) oraz te ren po zo sta ją cy pod bez po -
śred nią ju rys dyk cją miej sco we go gar ni zo nu
SS. Z cza sem w za kre sie obo wiąz ków stra -
żac kie go kom man do z Au schwitz zna la zły

się: prze glą dy i kon ser wa cja ga śnic, in sta lo -
wa nie hy dran tów oraz bu do wa schro nów
prze ciw lot ni czych, czy li za da nia znacz nie
bar dziej roz sze rzo ne niż obo wiąz ki prze cięt -
nej służ by prze ciw po ża ro wej na te re nach
oku po wa nych, któ ra peł ni ła głów nie ro lę
jed no stek obro ny prze ciw lot ni czej, to jest
Lu ft schut zu. 

Nie mniej jed nak pra wie od sa me go po -
cząt ku ist nia ły pro ce du ry zwią za ne z po stę -
po wa niem na wy pa dek wy bu chu po ża ru.
W for mie gra ficz nej przy go to wał je Wła-
dy sław Si wek (nr obo zo wy 5826 – bar dzo
wcze sny). Pod ko niec 1941 r. w KL Au schwitz
za czę to kom ple to wać ob sa dę Feu er wehr -
kom man do. Za jej do bór od po wia dał SS-
Haupt scharführer Georg En gel schall. Spo-
śród 80 kan dy da tów wy bra no w koń cu
24 więź niów na ro do wo ści pol skiej, ja ko do -
wód cę – ka po Kom man do – przy dzie lo no
Eri ka Klo se, więź nia na ro do wo ści nie miec -
kiej.

Struk tu ra
Straż po żar na w KL Au schwitz dzia ła ła

nie prze rwa nie do stycz nia 1945 r., czy li do
cza su wy zwo le nia obo zu. W su mie w jej skła -
dzie słu ży ło 32 Po la ków i czte rech Niem ców,
a licz ba czyn nych człon ków ni gdy nie prze -
kro czy ła 24 osób. Kom man do skła da ło się
z trzech ośmio -, dzie wię cio oso bo wych od -
dzia łów. Je den od dział brał udział w ak cji,
dwa po zo sta wa ły w go to wo ści. 

Przy ję ty po dział na wspo mnia ne od dzia -
ły wy ni kał z funk cji, któ re miał przy pi sa ne
każ dy ze stra ża ków. Mia ło to na ce lu opty -
ma li za cję dzia ła nia. W każ dym z od dzia łów
znaj do wa ło się pię ciu funk cyj nych i trzech

po moc ni ków: do wód ca (Trup penführer), po -
sła niec (Läufer) oraz trzech przo dow ni ków.
Funk cyj ny mi by li:, Was ser truppführer i je go
po moc nik – od po wia da ją cy za do star cze nie
wo dy w li nii ga śni czej, Schlauch truppführer
i je go po moc nik – od po wia dał za roz wi nię -
cie li nii ga śni czej oraz An grif fstruppführer,
czy li prą dow nik z po moc ni kiem. W trak cie
dzia łań za wsze mu siał być obec ny ka po.
Więź nio wie -stra ża cy mu sie li cią gle być go -
to wi do ak cji, dla te go dy żu ro wa li w sys te mie
zmia no wym. Sko sza ro wa no ich ra zem po -
cząt ko wo na blo ku 19, póź niej na blo ku 9
(24), a na stęp nie 15.

Funk cję ka po peł ni li po cząt ko wo nie -
miec cy więź nio wie kry mi nal ni. Pierw szym
był po cho dzą cy z Opo la wspo mnia ny już
Erik Klo se, na stęp nie Her man Hol zgräver,
a po tem Sänger (imię nie zna ne). Pod ko niec
woj ny za stą pił ich Po lak, wię zień po li tycz ny
Teo dor Tam bor ski. Przez ca ły czas ist nie nia
Feu er wehr kom man do je go ko men dan tem
był SS-Haupt scharführer Georg En gel schall,
a je go za stęp cą Bau er.

Więź nio wie -stra ża cy by li uzna wa ni za
gru pę uprzy wi le jo wa ną, co w du żej mie rze
by ło za słu gą ko men dan ta SS-Haupt schar-
führe ra Geo r ga En gel schal la. Trud no w tym
miej scu oce nić, czy o je go po dej ściu prze są -
dza ły kwe stie prak tycz ne, czy hu ma ni tar ne.
Ale sa mo zwol nie nie z prac naj bar dziej 
wy nisz cza ją cych, moż li wość wy jaz du po -
za obo zo wą bra mę czy wy ko ny wa nia czyn -
no ści ła mią cych mo no to nię obo zo wą
sta wia ło stra ża ków w sy tu acji lep szej niż in -
nych więź niów. Wca le nie ozna cza ło to bez -
pie czeń stwa – sy tu acja ta by ła nie co lep sza,
jak na wa run ki obo zo we. Więź nio wie -stra ża -
cy nie mo gli być pew ni ju tra ze wzglę du
na pa no szą ce się w KL Au schwitz cho ro by
oraz moż li we wpad ki przy tzw. or ga ni zo wa -
niu żyw no ści, któ ra to dzia łal ność by ła ka ra -
na z ca łą sta now czo ścią – śmier cią. War to
wspo mnieć rów nież o fak cie, iż je den ze stra -
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ża ków, Ry szard Dac ko, był pod da wa ny eks -
pe ry men tom me dycz nym, a kil ku roz strze -
la no pod Ścia ną Śmier ci.

Umun du ro wa nie
Więź nio wie -stra ża cy no si li od mien ne

ubra nia niż resz ta osa dzo nych, a ta kie sa me,
jak człon ko wie or kie stry i ob słu ga kuch ni czy
szpi ta la. By ły to bia łe, dwu czę ścio we ubra -
nia z czer wo nym pa ska mi: na ple cach ko szu -
li oraz na szwach spodni. Na le wym rę ka wie
mie li czer wo ną opa skę z na pi sem Be ru fs-
feu er wehr der Häftlin ge KL Au schwitz I O/S
(Za wo do wa Straż Po żar na obo zu KL Au -
schwitz I Gór ny Śląsk). Do te go no si li pa sia -
ste czap ki, wy ha fto wa ny czer wo ny trój kąt
z li te rą P oraz nu mer obo zo wy. Wy jąt ko wo
do sta wa li dwie pa ry wy so kich bu tów. We
wspo mnie niach Fe liks Cen drow ski – czło nek
stra ży wspo mi nał, że ubra nia te by ły po wo -
dem do drwin, więc w póź niej szym cza sie
sta ra li się ubie rać się tak, jak in ni więź nio wie.

Straż po sia da ła pro fe sjo nal ny sprzęt
do pro wa dze nia dzia łań ga śni czych, mię dzy
in ny mi dwa sa mo cho dy ga śni cze (więk szy
Ma gi rus Deutz z przy czep ką oraz mniej szy
Opel Blitz), mo to pom pę prze woź ną na pod -
wo ziu czte ro koło wym, 2000 m wę ży ga śni -
czych oraz ga śni ce Tu to gen. Oba sa mo-
cho dy by ły po ma lo wa ne na czer wo no, co
war to pod kre ślić, bo wiem w na zi stow skich
Niem czech po jaz dy stra żac kie ma lo wa no
na ciem no zie lo no, przy naj mniej te naj now -
sze. Pierw sza i dru ga sek cja (zmia na) mia ła
przy dzie lo ne na sta łe po jaz dy, a sek cja trze -
cia mo to pom pę prze woź ną. Do dat ko wo
każ dy stra żak był wy po sa żo ny w hełm, ma -
skę prze ciw ga zo wą, to po rek, pas stra żac ki
i lin kę ra tow ni czą. 

Dzia ła nia
Straż wzię ła udział w kil ku dzie się ciu ak -

cjach ga śni czych, m.in. w ga sze niu po ża ru
w kuź ni obo zo wej, po ża ru w ma ga zy nie 
Ef fek ten kam mer w żeń skim obo zie w Bir ke -
nau, w ma ga zy nie SS-Unter kunft w DAW
(Nie miec kiej Fa bry ce Sprzę tu) czy też w fa -
bry ce obu wia Ba ta w Chełm ku.

Ga szo no rów nież po ża ry, któ re wy bu cha -
ły w trak cie prób bun tu pod no szo nych przez
więź niów. W Bir ke nau 7 paź dzier ni ka 1944 r.

zbun to wa li się ży dow scy człon ko wie Son -
der kom man do przy Kre ma to rium IV. Niem -
cy zdła wi li bunt, a na stęp nie wy mor do -
wa li wszyst kich człon ków Kom man do 59-B.
Ostat nią ak cją pol skiej ob sa dy by ło uga sze -
nie po ża ru sto do ły, w któ rej prze trzy my -
wano ucie ki nie rów z Kom man do 57-B przy
Kre ma to rium nr 2. Zro bio no to przy wy raź -
nej nie chę ci Niem ców, któ rzy sa mi ten po -
żar wy wo ła li. 

Pod czas ak cji do cho dzi ło rów nież do
wy pad ków. W trak cie jed nej z nich pod
Fe lik sem Cen drow skim za wa lił się dach.
Na szczę ście ko le gom uda ło się wy ra to wać
stra ża ka z opre sji.

Do dat ko wa dzia łal ność
Ćwi cze nia, ga sze nie po ża rów i dba łość

o ochro nę prze ciw po ża ro wą nie by ły je dy -
ny mi za ję cia mi obo zo wych stra ża ków. Za -
trud nia no ich rów nież przy prze no sze niu
rze czy do tzw. Ca na dy (Ca na da to w obo zo -
wym ję zy ku na zwa ma ga zy nu przed mio -
tów, któ re po zo sta ły po oso bach przy wie-
zio nych do Au schwitz). Zaj mo wa li się też
cza sa mi róż ny mi na pra wa mi, m.in. po ma ga li
przy re mon cie do mu w Oświę ci miu, czy też
przy pra cach ogro do wych w do mu ko men -
dan ta Hös sa. 

Pró bo wa no ich wy ko rzy stać do prze szu -
ki wa nia ba ra ków, ale wbrew in ten cjom
Niem ców pol scy stra ża cy sa mi się scho wa li,
by te go po le ce nia, bę dą ce go ło wa mi na lu -
dzi, nie wy ko nać. Po tra fi li też uchy lić się
od pró by ich wy ko rzy sta nia do do pil no wa -
nia prze strze ga nia za ka zu opusz cza nia ba -
ra ków. Zno wu nie wy ko na li po le ce nia, gdyż
je den z ka po, T. Tam bor ski, ogło sił alarm po -
ża ro wy, po noć na roz kaz Geo r ga En gel schal -
la. Za tem po stę po wa li tak, by współ więź -
nio wie nie po strze ga li ich ja ko ele men tu
obo zo we go ter ro ru. 

Stra ża kom, dzię ki więk szej swo bo dzie ru -
chu i pew nej do zie wy ro zu mia ło ści En gel -
schal la, uda wa ło się cza sa mi zor ga ni zo wać
tro chę żyw no ści czy też le karstw, któ ry mi
dzie li li się z po trze bu ją cy mi współ więź nia -
mi. Już sa ma moż li wość pra cy w Ca na dzie
da wa ła ta kie moż li wo ści. 

Dzię ki kon tak tom z ludź mi spo za obo zu
tak że oni sa mi otrzy my wa li po moc. Pod czas

prac w ma ga zy nie elek trycz nym w Oświę ci -
miu, przy ryn ku, ko rzy sta li z po mo cy Ire ny
i Ja dwi gi Wie czo rek, któ re do star cza ły im
żyw ność, a tak że po ma ga ły w taj nych spo -
tka niach z ro dzi na mi.

Żeń ska dru ży na po żar ni cza
W mar cu 1944 r. po wsta ło Feu er wehr kom -

man do w żeń skiej czę ści Bir ke nau, na wzór
już ist nie ją ce go w mę skim po do bo zie. Wy -
bra no pięt na ście pol skich więź nia rek, któ re
na stęp nie prze szko lo no w ce lach po żar ni -
czych. Szko le nie trwa ło trzy dni i skła da ło się
za rów no z za jęć teo re tycz nych, jak i prak tycz -
nych, m.in. ska ka nia z da chu na roz ło żo ny
koc. Nie ma wie le in nych in for ma cji na te mat
ich dzia łań. Na le ży przy pusz czać, że ochro -
na prze ciw po ża ro wa w Bir ke nau by ła ra czej
do raź na. Obo ma stra ża mi, żeń ską i mę ską,
kie ro wał Georg En gel schall. 

Li kwi da cja
Pod ko niec paź dzier ni ka 1944 r. do ko na -

no za mia ny stra ży po żar nych mię dzy obo -
za mi: pol scy więź nio wie -stra ża cy po je cha li
do KL Sach sen hau sen, a stam tąd do KL Au -
schwitz przy je cha li stra ża cy -więź nio wie nie -
miec cy. Trud no jed no znacz nie stwier dzić,
czy wy mia na ob sad by ła spo wo do wa na
wspo mnia ną nie sub or dy na cją pol skich stra -
ża ków pod czas ak cji ga śni czej w trak cie
bun tu człon ków Kom man do 57-B, czy też
oba wą co do ich dzia łań w ob li czu zbli ża ją -
ce go się fron tu. W ten spo sób skoń czy ły się
dzie je pol skiej stra ży po żar nej w KL Au -
schwitz, choć obo zo wa straż po żar na dzia -
ła ła do koń ca ist nie nia obo zu, tzn. do je go
wy zwo le nia.

dr Paweł K. Gàsiorczyk jest naczelnikiem
Wydziału Dokumentacji Zbiorów

w Centralnym Muzeum Po˝arnictwa
w Mysłowicach oraz wykładowcà SGSP 
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ak to bóg Apol lo wznie cił epi de mię
dżu my w obo zie ob le ga ją cych Tro ję
Gre ków, co jest pierw szym od no to -

wa nym w dzie jach eu ro pej skiej pa mię ci 
za pi sem za ra zy. Wy nik woj ny tro jań skiej
wska zu je, że Gre cy so bie po ra dzi li. Pa li li
zwło ki zmar łych i przed mio ty po nich, zresz -
tą w ich zwy cza jach po grze bo wych nie bez
ko ze ry by ły sto sy. No i po tra fi li bo gów 
prze bła gać, czy li z więk szą po ko rą po de szli
do swo ich ro zu mów. I tak, moż na po wie -
dzieć, ra dzi li so bie lu dzie z każ dą za ra zą, 
nie za leż nie od epo ki – za po mo cą ognia
i mo dli twy. 

Na ogniu i mo dli twach nie wy czer py wa ły
się spo so by wal ki z epi de mia mi. Pró bo wa no
le czyć cho rych, izo lo wać ich, wresz cie ucie -
kać. Przy no si ło to skut ki róż ne, za leż ne od zja -
dli wo ści za raz ków, od por no ści po pu la cji
i szyb ko ści dzia ła nia. Nie ba ga tel ne znacze nie
mia ło zna le zie nia miej sca, gdzie bez piecz nie
moż na by ło prze cze kać klę skę, co mo że
w tym wszyst kim by ło naj trud niej sze – nam
jest zde cy do wa nie ła twiej. W za cho wa niach
ludz kich za wsze da ło się wi dzieć przy kła dy
po świę ce nia, ale też ma ło dusz no ści, choć do -
mi no wał strach. Do cho dzi ło tak do przy kła -
dów skraj nej de wo cji, jak i do ab so lut ne go
roz pa sa nia w dniach ostat nich. 

Dwa czyn ni ki po zo sta wa ły pew ne: na wet
gdy za ra za na le ża ła do naj bar dziej zja dli -
wych, lud no ści Eu ro py za każ dym ra zem
uda wa ło się prze trwać. I na wet je śli cho ro ba
wy bi ja ła po ło wę ar mii, to wo jen nie koń czo -
no, jak tej tro jań skiej. A tak że: pe lo po ne skiej
(dżu ma ateń ska pod ko niec V w. przed Chr.),
czy z Ger ma na mi za An to ni nów z ospą
od 165 r. po Chr., czy wiel kich wo jen z epo ki
Ju sty nia na, któ re mia ły swo ją dżu mę w la -
tach 541-542 po Chr.

Wiel kie epi de mie łą czy ło jesz cze jed no:
za wsze o nich za po mi na no. Prze śledź my, co
się dzia ło pod czas epi de mii czar nej śmier ci

w po ło wie XIV w. Epo ka ta oka że się znacz -
nie nam bliż sza, niż przy pusz cza li śmy. 

Śre dnio wiecz na we so łość
Śre dnio wie cze, wbrew ste reo ty pom

i w po rów na niu z re ne san sem czy ba ro -
kiem, by ło epo ką cał kiem hi gie nicz ną,
z ludź mi my ślą cy mi ra cjo nal nie, o umie jęt -
no ściach za słu gu ją cych na po dziw. Mi mo
wo jen, cho rób i he re zji spo łecz no ści pierw -
szej po ło wy XIV w. ży ły w po czu ciu względ -
ne go do stat ku i szczę ścia. Sztu ka ro mań ska

zmie ni ła się w go tyc ką, zy sku jąc lek kość
i jesz cze więk szą ży wość barw. Lud no ści
przy by ło do gra nic wy daj no ści rol ni czej zie -
mi. Wie dzio no ży cie da le kie od umar twień,
swa wol ne na wet, peł ne pra cy, ale też za -
ba wy i tań ca. I w tym wła śnie cza sie coś za -
czę ło się zmie niać. Bli sko po ło wy wie ku
ła ska wy, cie pły, wil got ny kli mat ochło dził

się. Uro dzaj prze stał do pi sy wać. Na stą pi ła
se ria wiel kich trzę sień zie mi, od czu wa nych
da le ko po za ba se nem Mo rza Śród ziem ne -
go, na wet w głę bi Nie miec. I przy szło naj -
gor sze. 

Po czą tek nie szczę ścia
Naj strasz niej sza epi de mia, jak to zwy kle

z dżu mą by wa ło, przy szła ze wscho du. Z da -
le kie go wscho du. Czy o niej nie wie dzia no?
Czy nie ostrze ga no przed jej zbli ża niem się?
Otóż wie dzia no. Śre dnio wiecz ni lu dzie mie li

spo ro kon tak tów, rów nież tak da le ko sięż -
nych, jak z In dii i Chin. Tyl ko wia do mo ści szły
z pręd ko ścią po dró ży lą do wych i mor skich.
Ale wie dzia no, że da le ka, ba jecz na Azja jest
pu sto szo na przez ja kąś strasz ną za ra zę. 
Że w In diach ma ło kto prze żył. I że za ra za
do cho dzi do Tur cji i Bi zan cjum. 

Lu dzie re ago wa li na te wie ści do słow nie
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tak, jak w dzi siej szej do bie. Po pierw sze nie
do wie rza li im. Po dru gie my śle li, że nie szczę -
ścia za wsze do ty czą in nych. Po trze cie, na wet
gdy uwie rzy li, to prze cież już nie raz tak by -
wa ło, że za ra za za trzy my wa ła się tam, 
od cze go za czy na się opo wia da nie ba jek:
za mo rza mi, rze ka mi i za gó ra mi. No i nie pa -
mię ta no po przed nich wiel kich epi de mii.

Tym cza sem bar dzo zło śli wa od mia na dżu -
my sys te ma tycz nie obej mo wa ła na stęp ne kra -
je, aż w 1347 r. Ta ta rzy ob le ga li mia sto Kaf fa
(Teo do zja) na Kry mie, czy li naj da lej wy su nię ty
na wschód ka wa łek zie mi, za rzą dza ny przez
Ge nuę, ital skie mia sto -pań stwo. Oka za ło się,
że do ar mii ob lęż ni czej ktoś przy wlókł za ra zę.
Wo jow ni cy umie ra li, a sil nie bro nio ne mia sto
nie pod da wa ło się. Że by za tem uprzy krzyć ży -
cie obroń ców, Ta ta rzy uży li bro ni bio lo gicz nej.
Zwło ki zmar łych ła do wa li na wy rzut nie ma -
chin ob lęż ni czych i wy sy ła li dro gą po wietrz ną
za mu ry twier dzy. Ob lę że nie od par to, roz ra do -
wa ni Ge nu eń czy cy wsie dli na stat ki i po pły nę li
do Ita lii, by za nim na dej dzie je sień, za spo ko ić
eu ro pej ski głód da le ko wschod nich to wa rów
luk su so wych i wła sny pie nią dza. Tym spo so -
bem za ra za zna la zła się w Mesynie, a po tem
Ge nui. Jed no cze snych ognisk by ło wię cej, bo
przy pły nę ły też do in nych miast stat ki z Le -
wan tu. Dżu ma lu bi ła dro gę mor ską, zwa no ją
też mor ską za ra zą – za rok do brze gów Nor we -
gii do bił sta tek wid mo, z mar twą za ło gą. Cie -
kaw scy zaj rze li na po kład. Ta ki był po czą tek
spu sto sze nia kra jów skan dy naw skich. 

Nie bę dzie my epa to wać czy tel ni ków opi -
sa mi prze ra ża ją cych ob ja wów kli nicz nych
cho ro by. Ty le tyl ko, że po wo do wa ła po kry cie
czło wie ka wrzo da mi, spuch nię cie wę złów
chłon nych, krwa we bie gun ki i wy mio ty, wy -
so ką go rącz kę, smród bi ją cy od cho re go. By -
wa ło jed nak, że prze bie ga ła bez ob ja wo wo:
ktoś kładł się spać zdro wy, a ra no znaj do wa -
no go mar twym. Zja dli wość tej od mia ny
dżu my by ła ogrom na, za raź li wość nie mniej -
sza. Ata ko wa ła nie tyl ko lu dzi, ale i zwie rzę -
ta – co zresz tą jest ce chą dżu my. Nikt, aż
po XIX w., nie do my ślał się, że roz no si cie la mi
za raz ków są pchły, ale czło wiek od czło wie -
ka też ła two się za ra żał, gdy cho ro ba przyj -
mo wa ła po stać płuc ną. Król Fran cji ka zał
uczo nym zba dać, jak roz no si się za ra za.
Uzna li, że moż na za to wi nić układ pla net,

a po za tym trud no ro zu mem ludz kim wy ja -
śnić, jak to się dzie je. Ktoś traf nie po wie dział,
że je den czło wiek mo że za ra zić ca ły świat. 

Czas od za ra że nia do wy stą pie nia ob ja -
wów był wy star cza ją cy do roz no sze nia za ra -
zy da lej, do in nych miast i kra jów – pod tym
wzglę dem wi ru sy go rą czek krwo tocz nych są
„bez piecz niej sze”, gdyż za bi ja ją szyb ciej. Naj -
gor sze skut ki epi de mia wy wo ły wa ła w mia -
stach, gdzie w sku pi skach ludz kich nie mal
do szczęt nie znisz czy ła bie do tę. 

Środ ki za rad cze
Lu dzie śre dnio wie cza nie pod da wa li się

ła two. Po dzi wiać przy tym na le ży, z ja ką de -
ter mi na cją przy stą pi li do wal ki z nie moż li -
wym. Wal ka ta za leż na by ła od spo so bów,
ja kie zna no w da nych miej scach, ale z kil ku
opi sów wy ni ka, że by ły po czę ści wspól ne dla
róż nych kra jów. 

Z do tych cza so wy mi epi de mia mi, któ re
zwłasz cza w mia stach po ja wia ły się cał kiem
czę sto, ra dzo no so bie. Część cho rób roz -
pozna wa no i w mia rę sku tecz nie le czo no,
przy czym prak ty ki na po ły i cał kiem ma gicz -
ne nie by ły za ka za ne – Ko ściół nie chęt nie
na nie pa trzył, ale nie zwal czał, o ile nie pro -
wa dzi ły do he re zji czy sa ta ni zmu. Oswo jo no
na wet trąd, przez izo la cję: to z tam tych cza -
sów po cho dzą le pro zo ria, czy li od osob nio ne
osa dy trę do wa tych. Wy pra co wa no cał kiem
sku tecz ną pro ce du rę. Po stwier dze niu u ja -
kiejś oso by cho ro by ogła sza no ją w uro czy -
stym ob rząd ku ko ściel nym ja ko już zmar łą,
z wszel ki mi kon se kwen cja mi pra wa zwy cza -
jo we go i sta no wio ne go. Do tych cza so we
przed mio ty co dzien ne go użyt ku nisz czo no
ogniem, po czym „zmar łe go” wy po sa ża no
w zna mio nu ją cą odzież, ko łat kę i dzwo ne -
czek oraz ze staw oso bi stych na czyń. Cho rym
za ka zy wa no pod cho dzić do lu dzi z wia trem,
a przy roz mo wie z oso bą zdro wą cho ra mia -
ła od wra cać twarz, by nie od dy chać w stro -
nę roz mów cy i na nie go nie pa trzeć. Za tem
nie za bi ja no cho rych, chy ba że ktoś ta ki świa -
do mie ła mał za ka zy. I je śli idzie o trąd, nic lep -
sze go niż wte dy nie wy my ślo no aż po XX w. 

Na za gro że nie dżu mą naj bar dziej ra dy kal -
nie i naj szyb ciej za re ago wał wład ca Me dio -
la nu, ar cy bi skup Gio van ni Vi scon ti. Za mknął
mia sto jak w ob lę że niu. Gdy stwier dzo no

przy pad ki za ra zy w kil ku do mach są sia du ją -
cych ze so bą, ka zał za mu ro wać w nich
wszyst kie okna i drzwi, po dob nie aż do trze -
cie go są sied nie go do mu, ska zu jąc wszyst -
kich do mow ni ków na śmierć gło do wą. By ło
to sku tecz ne, bo Me dio lan oka zał się je dy -
nym mia stem ital skim, któ re go za ra za nie
opa no wa ła w tam tym na wro cie. W ko lej nym
we szła jed nak i do nie go. 

Naj czę ściej sto so wa no mniej dra stycz ne
me to dy wal ki z cho ro bą. Le ka rze i księ ża ob -
ser wo wa li jej prze bieg, no to wa li skut ki swo -
ich dzia łań. Z jed nej stro ny usi ło wa li ła go dzić
cier pie nia cho rych, z dru giej pró bo wa li ich
le czyć – oczy wi ście nie bied nych, tyl ko tych,
któ rych stać by ło na za pła tę. Sto so wa li róż ne
zna ne im me to dy, w tym upusz cza nie krwi,
ale i ma ści ko ją ce. Na ci na li wę zły chłon ne, na -
brzmia łe do wiel ko ści jaj ku rzych, czym przy -
no si li ulgę od nie zno śne go bó lu. Cho dzi ło
też o zwy czaj ną pie lę gna cję lu dzi po wa lo -
nych cho ro bą. Le ka rze do wo dzi li, że od za ra -
zy chro nią zio ła, wy dzie la ją ce sil ne wo nie.
Za le ca no sto so wa nie octu i wo dy ró ża nej
do my cia i od ka ża nia. Sto so wa no sil ne mie -
szan ki zio ło we do pi cia i na wa nia nia po -
miesz czeń i prze strze ni ze wnętrz nych. Pa pież
Kle mens VI prze sie dział bez piecz nie czas epi -
de mii mię dzy du ży mi ognia mi, w któ rych
pło nę ły won no ści. 

To wte dy opra co wa no izo lu ją ce stro je le -
kar skie, do kon tak tów z cho ry mi: far tu chy,
kap tu ry, rę ka wi ce oraz ma ski w kształ cie pta -
sich dzio bów (w śre dnio wie czu i dłu go póź -
niej przed miot nie mógł być zwy czaj nie
użyt ko wy, mu siał coś przed sta wiać), gdzie
by ło miej sce na ochron ne won no ści. Ma ski
te mia ły oku la ry. Ten prze ra ża ją cy strój miał
obo wią zy wać przez kil ka wie ków, a co do za -
sa dy jest ak tu al ny i dziś. Nie ste ty – le ka rze też
za ra ża li się i umie ra li, po dob nie jak księ ża,
nio są cy cho rym po słu gę. Te dwie gru py za -
wo do we po nio sły naj więk sze stra ty. Wal czo -
no bo wiem z cał ko wi cie nie zna nym. 

Zo rien to wa no się bar dzo szyb ko, że do -
brym, a za sad ni czo je dy nym spo so bem na
unik nię cie za ra zy jest izo la cja. Za ka za no wszel -
kich ludz kich zgro ma dzeń, w tym od pra wia -
nia mszy. Bi sku pi wy da wa li edyk ty, w któ rych
od pusz cza li grze chy wszyst kim zmar łym
od za ra zy, bez spo wie dzi i sa kra men tów – 
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cze go znów po zo sta li przy ży ciu nie chcie li
zro zu mieć. Z cza sem ogra ni czo no po grze by
do wy sta wia nia zwłok na ze wnątrz do mu,
skąd o świ cie za bie ra no je do gro bów ma so -
wych, do po sy py wa nych wap nem do łów. 

Na po chów ki zmar łych lu dzi i pa dłych
zwie rząt prze zna cza no znacz ne fun du sze.
Miej sca po ra żo ne za ra zą zna ko wa no, zwłasz -
cza bu dyn ki. Wal czo no na wet wte dy, gdy lu -
dzie pa da li na uli cach. Do by tek ru cho my
o ni skiej war to ści pa lo no. Zresz tą pa lo no
spo ro ognisk, z uży ciem ziół. Mia ło to na ce -
lu oczysz cze nie po wie trza, ale przy oka zji
czy ni ło smród epi de mii zno śniej szym. 
Bo z cza sem za rzą dzeń sa ni tar nych nie miał
kto wy ko ny wać i zwło ki le ża ły na uli cach. 

By wa ły też swo iste ku rio za. Ktoś za uwa -
żył, że tam, gdzie naj bar dziej śmier dzi (z wy -
jąt kiem cho rych), za ra za się nie pa no szy, 
więc de spe ra ci cho dzi li za ła twiać po trze by
w strasz li wie za nie dba nych w owym cza sie
ustę pach pu blicz nych. 

Roz pacz
Mi mo prób wal ki zwy kle sy tu acja doj rze -

wa ła do bez na dziej nej. W sce ne rii pu stych
miast, wo zów z tru pa mi, pa dli ny i smro du
zgni li zny, swą du snu ją cych się dy mów
z ognisk i po ża rów, no i gło du, bo han del ustał,
ży wi mie li peł ne pra wo przy pusz czać, że nad -
szedł ko niec świa ta. Sko ro gi nę ło w nie któ rych
miej sco wo ściach na wet i 50-60% po pu la cji,
a wła ści wie umie ra li wszy scy za ra że ni, to ta kie
przy pusz cze nie nie mo gło być ni czym nie zwy -
kłym. W ślad za tym na stą pi ło peł ne spek trum
ludz kich za cho wań, a już szcze gól nie tam,
gdzie upa dły lub zbie gły wła dze. 

Nic nam nie wia do mo o dzie siąt kach ty -
się cy tych, któ rzy po pro stu po ma ga jąc in -
nym, za ra zi li się i umar li, bo nie miał kto
za no to wać in for ma cji. Wzro sły za cho wa nia
de wo cyj ne, tyl ko nie sprzy ja ły im za ka zy
zgro ma dzeń. Po ja wił się ruch bi czow ni -
ków – po cząt ko wo przy ję ty z wdzięcz no ścią,
gdyż lu dzie ci bra li na sie bie grze chy świa ta.
Szyb ko zo rien to wa no się jednak, że ruch,
szla chet ny z za ło że nia, nie dość, że idzie
w rosz cze nio wość, to w do dat ku roz no si za -
ra zę. Z cza sem bi czow ni cy ca ły mi hor da mi
na pa da li na osie dla ludz kie, nie słu cha jąc na -
po mnień bi sku pów i ksią żąt. W dzień bi czo-
wa nie i la men ty, w no cy or gia i re chot, z nie -
dba ło ścią o dzień na stęp ny. Zli kwi do wa no
ich przy uży ciu sił zbroj nych. 

Przy sła bo ści władz le gal nych po ja wi ło się
mnó stwo band, pra gną cych użyć ży cia, nim
za ra za za bie rze z te go świa ta. Dłu go trwa łość

cho ro by przy pra wia ła lu dzi o obłęd – od no -
to wa no tań ce lu dzi pi ja nych lub osza la łych
urzą dza ne na cmen ta rzach, co po tem, ubo -
ga co ne o ko ścio tru py, prze szło do ob ra zów,
ja ko tań ce śmier ci. 

By ły też gor sze kon se kwen cje. Uzna wa no
Bo ga wro giem ro dza ju ludz kie go, a na zie mi
szu ka no win nych ta kie go ogro mu nie -
szczęść. Pierw szy mi ofia ra mi pa dli trę do wa -
ci, na stęp ny mi by li Ży dzi, któ rych oskar ża no
o za tru wa nie stud ni. Uka za ły się bul le pa pie -
ża, w któ rych za ka zy wał za bi ja nia Ży dów,
wy ka zu jąc, że nie mo gą być win ni, sko ro za -
ra za rów nież ich do ty ka, że krzyw dząc tych
lu dzi, dzia ła się z pod usz cze nia dia bła, ale
w tym cza sie głos roz sąd ku się nie li czył. I tak
w Niem czech nie prze trwał po noć ani je den
Żyd – ci, któ rzy mo gli, ucie kli do Pol ski. 

Na dzie ja
A jed nak lu dzie prze trwa li – mi mo jesz cze

dwóch wiel kich na wro tów mo ro we go po wie -
rza, w od stę pach mniej wię cej dzie się cio let -
nich, mi mo śmier ci lu dzi prze waż nie mło dych.
Na wet w cza sie trwa nia za ra zy zwy cię ża ło ży -
cie, choć wszyst ko jak by się wów czas od wró -
ci ło. „Oj ciec nie od wie dzał sy na ani syn oj ca.
Mi łość chrze ści jań ska prze sta ła ist nieć” [2]. 
Za uwa żo no, ze lu dzie pod da ją się zo bo jęt -
nieniu – nie pra cu ją, nie upra wia ją ro li, nie 
uni ka ją kon tak tu z in ny mi, tyl ko snu ją się
w ocze ki wa niu na śmierć. Dla te go swo iście
wzmac nia no psy chi kę spo łecz no ści: ża ło by 
za ka zy wa no, po dob nie bi cia w dzwo ny.
„A w onych dniach grze ba no bez ża ło ści, a za -
ślu bia no bez uczu cia” [3]. Za ra za sza la ła przez
kil ka let nich mie się cy, wy ga sa ła na zi mę, tli ła
się w mia stach, wresz cie gi nę ła. Lu dzie za czy -
na li żyć zwy czaj nie, na ile to by ło moż li we. 

Kro ni ka rze za no to wa li, że po za ra zie lu dzie
nie sta li się lep szy mi, ale gor szy mi też nie.
Szyb ko wcho dzi li w no we związ ki, ro dzi ło się
du żo dzie ci. Sko ro zo sta ło osie ro co nych wie le
dóbr, obej mo wa li je dal si krew ni zmar łych lub
cał kiem ob cy. Na stą pił wy buch cią gną cych się
la ta mi spraw spad ko wych i o prze ję cie mie nia.
Zo sta ło mniej rąk do pra cy, za tem po dro ża ła
ona kil ku krot nie. Jed no cze śnie wład cy ob ni -
ży li za war tość sre bra i zło ta w mo ne cie z za rzą -
dze niem przy mu so wej wy mia ny pie nią dza.
Jed no i dru gie roz bu cha ło in fla cję. 

No i roz bu dzi ły się woj ny. 
O strasz nym cza sie nie mó wio no, jak by

sa mo wspo mnie nie mo gło go przy wo łać
z po wro tem. Ale by li ta cy, któ rzy nie po zwa -
la li za po mnieć. Nie tyl ko księ ża, ale też pi sa -
rze, ma la rze i rzeź bia rze. Mo tyw śmier ci,

rów na ją cej wszyst kie sta ny, za do mo wił się
w eu ro pej skiej sztu ce na sta łe. 

Ale nie tyl ko. Oto flo renc ki pi sarz i po eta
Gio van ni Boc cac cio w cza sach za ra zy lub tuż
po za czął pi sać zbiór 100 opo wia dań, na -
zwa nych „De ca me ron” (dzie sięć dni), po ka -
zu ją cych prze krój śre dnio wiecz ne go ży cia
sprzed za ra zy, z cze go dziś, nie ste ty, wy od -
ręb nia się opo wie ści naj bar dziej ro ze ro ty -
zowa ne. Kunsz tow na by ła to kon struk cja
li te rac ka, z fa bu łą z ży cia wzię tą. Au to ra mi
opo wia dań by li lu dzie szla chet ni: sie dem
mło dych bia ło głów i trzech mło dzień ców,
któ rzy schro ni li się wraz ze służ bą po za mu -
ra mi Flo ren cji. „Na szczy cie gó ry dom stał
z ob szer nym dzie dziń cem po środ ku; wspa -
nia łe kom na ty, sa le i kruż gan ki te go do mu
ma lo wi dła mi upięk szo ne by ły. Wo kół cią -
gnę ły się po la i sa dy, wi dać by ło stud nie peł -
ne prze zro czej wo dy i piw ni cy opa trzo ne
w wi na naj wy bor niej sze” [4], co da je nam
ob raz izo la cji od za ra zy oraz szu ka nia w kul -
tu rze za po mnie nia od ob ra zów koń ca świa -
ta, do któ re go lu dzie ci po dzie się ciu dniach
bez tro ski jednak wró ci li. 

W bliż szych nam cza sach po wsta ło kil ka ar -
cy dzieł od no szą cych się do epi de mii. Szwedz -
ki re ży ser In g mar Berg man w 1957 r. na krę cił
film „Siód ma pie częć”, wy jąt ko wo traf nie od -
da ją cy śre dnio wiecz ne re alia cza sów osta tecz -
nych. Jest tam po rad nik, jak po ży tecz nie grać
w sza chy ze śmier cią. Wcze śniej, w 1947 r., fran -
cu ski pi sarz Al bert Ca mus na pi sał po wieść
„Dżu ma”. Te raz się mó wi się, że książ ka po ka -
zu je w prze no śni de struk cyj ną si łę to ta li ta ry -
zmów, co za ra ża głów nie mło dych, ale kie dyś
mó wio no w tym kon tek ście wy łącz nie o fa szy -
zmie. Znacz nie wy prze dził Ca mu sa nasz po li -
tyk, Ro man Dmow ski, któ ry jesz cze przed
I woj ną świa to wą si łę wszel kich od mian so cja -
li zmu, pod stęp nie za raź li wą, a za ra zem strasz -
li wie nisz czą cą, na zwał „sy fi li sem po li tycz-
nym” – i to za nim wy stą pi ła w od mia nach ko -
lo ry stycz nych, zgod nie z chro no lo gią: czer -
wo nej (Rosja), bru nat nej (Niemcy i Włochy),
żół tej (Azja) i czar nej (Afryka), i po chło nę ła po -
nad 100 mln ofiar. 

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

Przy pi sy
[1] Ho mer, Ilia da, przeł. Igna cy Wie niew ski, Kra ków 1984.
[2] Francis Aidan Gasquet, The Black Death of 1348 and 1349,
cyt. za Barbara W. Tuchman, Odległe zwierciadło, przeł. Maria
J. i Andrzej Michejowie, Warszawa 1993.
[3] George Deaux, The Black Death 1347, cyt. za B. Tuchman,
p.w., s. 102.
[4] Gio van ni Boc cac cio, De ka me ron, przeł. Edward Boye,
War sza wa 1989.
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Try umf Ży cia nad śmier cią!
Try umf Praw dy nad fał szem!
Try umf Do bra nad złem!
Try umf Świa tła nad ciem no ścią!
Try umf Mi ło ści nad nie na wi ścią!
Try umf Spra wie dli wo ści nad bez pra wiem!
Try umf Du cha nad ma te rią!
Try umf idei Bo żej!

Ta ki mi od czu cia mi prze peł nio na jest du sza
chrze ści jań ska w dniu Zmar twych wsta nia Pań -
skie go.

Pew ność, że wia ra oj ców przez Ko ściół strze żo -
na – nie ludz ki wy mysł, lecz Bo że Pra wo – ma w so -
bie war tość nie znisz czal ną, na peł nia nas na dzie ją
wiel ką.

Tym więk sza jest na dzie ja na sza, bo try umf
Zmar twych wsta nia na stą pił po Gol go cie – sym bo -
lu zwy cię stwa śmier ci nad Ży ciem, a nie na wi ści
nad mi ło ścią, po Krzy żu, któ ry dla głu pich stał się
głup stwem, dla złych zgor sze niem, ale dla mą -
drych jest skarb ni cą mą dro ści. 

„We so ły nam dziś dzień na stał”.
Ge nial ny Apo stoł Pa weł uza leż nia war to ści

wia ry na szej od Zmar twych wsta nia: „Je śli Chry -
stus nie po wstał, to próż ne jest prze po wia da nie
na sze, próż na jest i wia ra na sza… Ale Chry stus
zmar twych wstał! – prze to nie jest próż na wia ra
na sza”.

Przy roz wa ża niach wiel ka noc nych myśl pol ska
obej mu je i te war to ści, co za raz po Bo gu, a ra -
czej w Bo gu – sta no wią dla czło wie ka punkt cięż -
ko ści.

Pol ska!… Pol ska zmar twych wsta ła! – po prze -
szło pięcio let niej, ale wie ki ca łe trwa ją cej nie wo -
li – po mo rzu krwi prze la nej – po ję kach, co w je den
głos ze bra ne pio ru ny za głu szy ły, by – po tej nę dzy,
co odar ła czło wie ka z cech czło wie czeń stwa, a je -
dy ną broń po zo sta wi ła – zim ny gniew i wstrząs
wstrę tu na wi dok mun du ru żan dar ma.

Pol ska zmar twych wsta ła w no wej, mło dej for -
mie, peł na roz ma chu w obu do wie do rob ku ma te -
rial ne go i mo ral ne go. Niech więc ży je Pol ska peł nią
ży cia.

Stra żac two – cząst ka Pol ski – przez oku pan ta
zme cha ni zo wa ne do czyn no ści czy sto ze wnętrz -
nych, przy spo sa bia ne do ce lów nam wro gich,
a przy naj mniej ob cych – bo ha ter sko prze trwa ło
czas nie wo li. Choć uszczu plo ne, sta je się do swo jej
sa ma ry tań skiej służ by dla Na ro du i Pań stwa z no -
wym za pa łem i si łą, czer pa ną z ide olo gii na wskroś
chrze ści jań skiej.

Zmar twych wsta je Zwią zek Stra ży Po żar nych,
któ re mu wo la zrze szo nych wy zna cza na czel ne kie -
row nic two i po wa gę re pre zen ta cji wszyst kich 
ko mó rek or ga ni za cyj nych. Zmar twych wsta je „Prze-
gląd Po żar ni czy” – prze wod nik ży cia stra żac kie go,
to wa rzysz chwil wol nych od pra cy, by rzu cać ziar -
na nie tyl ko wie dzy fa cho wej, ale kie ro wać my śli
Dru hów na wy ży ny peł no war to ścio we go czło wie -
czeń stwa. 

Ze spo ły stra żac kie, do tych czas w roz syp ce 
– jed no czą się, by w ra mach Związ ku stać się znów
„Sto wa rzy sze niem Wyż szej Uży tecz no ści”, or ga ni -
za cją po tęż ną, roz sia ną po ca łej Pol sce, wy wie ra -
ją cą wpływ swój na ży cie zrze szo nych i oto cze nia.
Stra żac two ma wiel kie ce le przed so bą. Do ba
obec na jesz cze je zwięk sza.

Ob ni że nie po zio mu mo ral ne go przez przej mu -
ją ce trwo gą opil stwo, ukry te go rzel nic two, sza ber,
nie po sza no wa nie cu dzej wła sno ści, wa śnie i ze m-
stę, lek ko myśl ne bu rze nie ży cia ro dzin ne go przez
lek ce wa że nie ży cia pu blicz ne go, brak ka ral no ści or -
ga ni za cyj nej i ca ły sze reg cech ujem nych – to groź -
na cho ro ba spo łecz na pro wa dzą ca bez po śred nio
i nie odzow nie do ru iny jed nost ki ro dzi ny.

Wie le tych cech ujem nych – ten smut ny spa dek
po oku pan cie nie miec kim hań bą jest dla Pol ski!
Nie miec mógł so bie po zwo lić na to, aby dep tać
pra wa Bo skie i ludz kie, bo Opatrz ność Bo ża ska za -

ła go wi docz nie na za gła dę. Po lak mu si żyć jak peł -
no war to ścio wy czło wiek!

Sze re gi stra żac kie re kru tu ją się z tych sa mych
cho rych spo łecz nie lu dzi. Ale w imię do bra swej Or -
ga ni za cji mu szą nie tyl ko wy ko rze nić zło we wła -
snym gro nie, lecz wy wrzeć sku tecz ny wpływ na
swo je oto cze nie. 

Stra ża cy mu szą być trzeź wi, bo klę ski ży wio ło -
we nie wy zna cza ją swo ich ter mi nów. Mu szą też
być sil ni jed no ścią, wie dzą, wy szko le niem i za go -
spo da ro wa niem, bo gro ma da jest bez żad nej 
war to ści, gdy skła da się z lu dzi nie świa do mych
i nie zdy scy pli no wa nych. 

Stra ża cy mu szą za cho wać chrze ści jań skie za -
sa dy ży cia ro dzin ne go: ich dzie ci – to też przy szli
obroń cy przed ży wio ła mi – na dzie ja na ro du. Stra -
ża cy nie tyl ko mu szą sza no wać pra wo pu blicz ne,
ale współ dzia łać z wła dza mi w tę pie niu wy stęp -
ków prze ciw ko pra wu.

Sze re gi stra żac kie mu szą być kar ne or ga ni za -
cyj nie, bo bez kar no ści sta ją się roz hu ka nym tłu -
mem, szko dli wym dla ży cia spo łecz ne go. Kar ność
ta wy pły wać ma nie z nie wol ni czej bier no ści lecz
z woli, szcze gól nie wśród człon ków dru żyn ochot -
ni czych. 

Stra żac two w ca łej swej ma sie dą żyć mu si
do pod nie sie nia po zio mu oświa ty ogól nej i fa cho -
wej swych człon ków oraz do pro mie nio wa nia
na ze wnątrz, bo choć ciem na gro ma da – to nie -
wol ni cy bez praw ludz kich.

Przed ta ki mi je dy nie sze re ga mi stra ża ków 
pa dać bę dzie wiel kie sło wo – „Czo łem”.

Roz sy pa nym po wszyst kich za kąt kach Pol ski
Dru hom Stra ża kom, dzie ląc się z ni mi w my śli 
jaj kiem wiel ka noc nym – sym bo lem no we go ży -
cia – ży czy my ta kie go zmar twych wsta nia. 

ks. Wło dzi mierz Gro chow ski
pre zes Ochot ni czej Stra ży Po żar nej 

w Strze go wie 
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Zwy cię stwo, Try umf, Al le lu ja!

Sło wo ko men ta rza
W kwiet niu 1947 r. uka zał się po wo jen ny nu mer Prze glą du Po żar ni cze go,

pierw szy od wrze śnia 1939 r. Jak bar dzo li czo no na przy wró ce nie nor mal no ści
w po wo jen nym ży ciu, świad czy fakt, że przy to czo ny wy żej ar ty kuł na pierw szą
stro nę re ak ty wo wa nej ga ze ty na pi sał ksiądz Wło dzi mierz Gro chow ski, bie gle
wła da ją cy pió rem pre zes Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Strze go wie. Do pie ro
na dru giej stro nie te go sa me go nu me ru zna la zły się od ręcz nie na pi sa ne sło wa
pre mie ra Rzą du Jed no ści Na ro do wej, oby wa te la Edwar da Osób ki -Mo raw skie -
go, to zna czy tekst au tor stwa stra żac kie go pre ze sa Bo le sła wa Cho mi cza, któ ry
pre mier wła sno ręcz nie prze pi sał ja ko swój. 

By ło w tej ko lej no ści tek stów de li kat ne zwró ce nie uwa gi prą cym w ate izm
wła dzom, że nie da się od bu do wać kra ju bez je go mo ral nej od no wy, a ta ka na te -
re nie Pol ski jest moż li wa tyl ko w opar ciu o ety kę chrze ści jań ską. Jed no cze śnie
głos oso by du chow nej nie miał w so bie żad nych ak cen tów wro go ści do no wej

wła dzy. Wy ra żał wo lę ogó łu, któ rą moż na spro wa dzić do zda nia: sko ro wy, ko -
mu ni ści, spra wu je cie wła dzę, nie ob ra caj cie jej w no wą oku pa cję. 

Moż na so bie tyl ko wy obra zić, ja ki efekt w struk tu rach te re no wych wy war ła ta
kart ka, na któ rej na jed nej stro nie zna lazł się ar ty kuł au tor stwa księ dza, a na dru giej
po dob na w du chu wy po wiedź jed ne go z naj waż niej szych w kra ju ko mu ni stów! 

Nie ste ty, już po nie speł na ro ku wszyst ko by ło ja sne. W miej sce Bo le sła wa 
Cho mi cza stra żac kim pre ze sem zo stał Wło dzi mierz Garn car czyk. Oto je go sło wa
z in au gu ra cyj ne go ar ty ku łu w mar co wym, co sym bo licz ne – ostat nim na kil ka lat
PP: Mu si my wy zwo lić się z na rzu co ne go nam tra dy cyj nym ja śnie pań sko -kle ry kal -
nym wy cho wa niem po czu cia niż szo ści. Już nie by ło mo wy o od no wie mo ral nej
czło wie ka, lecz o prze bu do wie je go psy chi ki na mo dłę so cja li stycz ną, w od mia -
nie sta li now skiej. Wkrót ce każ dy stra żak zo stał przy mu so wo człon kiem ORMO,
a mi łość bliź nie go ze szła na plan dal szy.

Pa weł Ro cha la



Wiel ka noc ny fun da ment wia ry i na dziei 
Jak za wsze, ale jed nak wciąż na no wo, prze ży wa my w tych dniach

ta jem ni cę mę ki, śmier ci i zmar twych wsta nia na sze go Pa na. Ocza mi
wia ry kon tem plu je my zmar twych wsta łe go i ży ją ce go Bo ga. Zmar -
twych wsta nie Chry stu sa to stem pel w ak cie zwy cię stwa Bo żej mi ło -
ści nad grze chem i śmier cią, da ją cy na szej na dziei na ży cie wiecz ne
fun da ment tak so lid ny, jak ska ła. Nie ma waż niej szej praw dy w na -
szym chrze ści jań stwie niż Zmar twych wsta nie. Po pro stu być nie mo -
że. Bez te go cen tral ne go dla na szej wia ry wy da rze nia nie ma
chrze ści jań stwa i nie ma je go prze sła nia na dziei. War to jed nak pa -
mię tać, że tym naj waż niej szym wy da rze niem jest sam Chry stus,
a nie Je go mę ka czy na wet zmar twych wsta nie. Choć bo wiem każ -
de z tych wy da rzeń by ło zu peł nie klu czo we, to w Nim sku pia się ca -
ła hi sto ria zba wie nia, hi sto ria mi ło ści Bo ga do czło wie ka – od raj skich
drzew, po mię dzy któ ry mi cho dzi li pierw si lu dzie, aż po ostat nie
drze wo ży cia, to z Apo ka lip sy, któ re wy ro śnie do pie ro w nie bie skim
Je ru za lem. Krzyż, na któ rym zmarł Je zus, stoi po mię dzy ni mi, ja ko
znak te go, że śmierć zo sta ła raz na za wsze po ko na na. 

Sta jąc przed ta jem ni cą pu ste go gro bu, sym bo lu ludz kich py tań
i zwąt pień, ła twiej zro zu mieć, że być wie rzą cym nie ozna cza wca le
raz na za wsze od rzu cić cię żar tak wie lu nę ka ją cych nas py tań. Si ła
wia ry nie po le ga wca le na nie za chwia nym prze ko na niu, ale na tym,
że po tra fi my udźwi gnąć tak że wa ha nia, nie ja sno ści, cię ża ry. Nie by -
ło by to moż li we, je śli nie mie li by śmy przed so bą pew no ści pły ną cej
z po ran ka wiel ka noc ne go. Wiel ka noc jest bo wiem świę tem usu wa -
nia przy gnia ta ją cych nas ka mie ni smut ków i zwąt pień. Tych, o któ -
re roz bi ja ją się na sze na dzie je i ocze ki wa nia: cier pie nia, śmier ci,
grzech, lę ku, ale i po kus utkwie nia w kon sump cyj nej rze czy wi sto -
ści.

Wiel ka noc przy po mi na nam, że ży cie jest praw dzi we do pie ro
wte dy, gdy łą czy się ze śmier cią. Praw dzi we, no we ży cie, jest bo wiem
do pie ro po tam tej stro nie śmier ci. Z tej stro ny wszyst ko, co ży cie ma
w so bie, łą czy się nie uchron nie ze śmier cią. Ja ko lu dzie wia ry nie
mo że my więc pa trzeć z lę kiem w zie mię, jak lu dzie nie zna ją cy Je zu -
sa i Je go Ewan ge lii. Spoj rze nie Zmar twych wsta łe go nie zmien nie 
 na pa wa nas na dzie ją, bo przy po mi na nam, że za wsze je ste śmy ko -
cha ni. Nie za leż nie od te go, co by śmy po sta no wi li, jak da le ko zbłą -
dzi li, Je go mi łość się nie zmie nia. Dla te go w chwi lach nie pew no ści
bie gnij my znów do gro bu na szych na dziei, ra zem z Pio trem i Ja nem.
Niech wi dok pu ste go gro bu Je zu sa bu du je na szą zwą tlo ną wia rę.

Ja ko chrze ści ja nie je ste śmy jed nak we zwa ni nie tyl ko do te go,
aby spo tkać się z Chry stu sem i od na leźć Je go pu sty grób. On wzy -

wa nas do te go, aby śmy by li nie wi dza mi, lecz gło si cie la mi i świad -
ka mi ta jem ni cy po ran ka Wiel ka no cy. Je ste śmy za pro sze ni, aby wciąż
na no wo do świad czać „zmar twych wsta nia”, prze cho dząc ze śmier ci
do ży cia, z nie wo li grze chu do wol no ści mi ło wa nia. W swo ich ro dzi -
nach, re la cjach spo łecz nych, ale i w re ali za cji po wo ła nia ry ce rzy 
św. Flo ria na. Po zwól my więc, aby w tych waż nych ty go dniach do -
tar ło do nas po cie sza ją ce orę dzie Wiel ka no cy i ogar nę ło nas Je go
chwa leb ne świa tło, któ re roz pra sza ciem ność bo jaź ni i smut ku.

Wasz ka pe lan
ks. Jan Kry nic ki

Dro dzy Bra cia i Sio stry, Dro ga Ro dzi no Stra żac ka,
pa rę ty go dni te mu roz po czę li śmy wiel ko post ną piel grzym kę ku

świę tu Zmar twych wsta nia Pań skie go.
Post to czas od no wy i wy tę żo nej pra cy nad mo dli twą. Ten okres

moż na po rów nać do wio sny, pod czas któ rej ca ła przy ro da bu dzi się
do ży cia. 

Post to czas po ka ja nia, czas du cho wej kwa ran tan ny, czas, kie dy
si łą Bo żą sta ra my się prze mie nić na sze ser ce w cie płe i otwar te
na dru gie go czło wie ka, a przede wszyst kim na sa me go Bo ga.

Czym jest po ka ja nie? Ter min ten, okre śla ny w ję zy ku grec kim ja -
ko me ta no ia – ozna cza ra dy kal ną od no wę ży cia, po le ga ją cą na zmia -
nie spo so bu my śle nia i po stę po wa nia, prze mia nie du cho wej.
Po ka ja nie to nasz po wrót do Bo ga, po wrót do oj cow skie go do mu
ewan ge licz ne go sy na mar no traw ne go. To rów nież trud od no wie nia
na sze go przy mie rza z Pa nem Bo giem. To tak że obiet ni ca zmia ny na -
sze go po stę po wa nia. Cel mo że my osią gnąć przez do sko na le nie cnót
chrze ści jań skich, wal kę z grze chem, wal kę z wła sną py chą, umie jęt -
ność po sta wie nia sie bie na dru gim pla nie. Klu czem do osią gnię cia
za mie rzo ne go ce lu jest post i mo dli twa, sa kra men ty – spo wie dzi
i św. Eu cha ry stii.

Na sze ży cie wy peł nia czę sto przy wią za nie do do cze sno ści, nie wol -
nic two róż nych zo bo wią zań, a tak że brak cza su dla Bo ga. Ży je my tak,
jak by śmy mie li żyć na zie mi wiecz nie i czę sto za po mi na my o tym, że
po win ni śmy żyć dla wiecz no ści już tu taj, na zie mi – pi sze abp Je rzy
(Pań kow ski), pra wo sław ny or dy na riusz woj sko wy.

W tym świę tym okre sie – wio sny du cho wej – po ja wi ła się w na -
szej Oj czyź nie nie ocze ki wa na i nie zna na cho ro ba COVID-19, któ ra
spo wo do wa ła wpro wa dze nie przez pol ski rząd sta nu za gro że nia
epi de micz ne go. Wy ni kła sy tu acja zro dzi ła mnó stwo py tań, na któ re
dzi siaj my ja ko ludz kość nie je ste śmy w sta nie od po wie dzieć. 
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U wie lu spo wo do wa ła sku pie nie na mo dli twie i ży ciu du cho wym,
u in nych wy wo ła ła stan nie pew no ści i strach przed dniem ju trzej -
szym. Po krze pie niem na szych dusz niech bę dą sło wa Zba wi cie la 
Je zu sa Chry stu sa „Nie bój się, ma ła trzód ko”, gdyż On, Zmar twych -
wsta ły jest z na mi.

Niech na sze wąt pli wo ści i nie pew ność roz wie je wia ra i praw dzi -
wa na dzie ja na zwy cię stwo nad śmier cią przez zmar twych wsta łe go
Je zu sa Chry stu sa. Na dzie ja jest bo wiem da rem Bo ga dla czło wie ka.
Bóg, bę dąc na szym wy cho waw cą, nie dał nam pier wot nie Zmar -
twych wsta nia, lecz ofia ro wał nam na dzie ję na zmar twych wsta nie.
Nasz ziem ski byt jest dro gą ku wiecz no ści, któ ra nie rzad ko pro wa -
dzi przez wzbu rzo ne mo rze ży cia. Trud ny okres w ocze ki wa niu
na blask słoń ca niech wy peł ni cier pli wość i po ko ra. 

Św. ap. Piotr pod czas bu rzy na Je zio rze Ga li lej skim wy szedł z ło -
dzi i szedł po wo dzie ku Zba wi cie lo wi. Lecz gdy za czął to nąć, Chry -
stus po dał mu Swą zba wien ną dłoń. Tak i my sta raj my się nie upa dać
du chem i z wia rą pa trzeć ku Nie bu. Idąc za przy kła dem ap. Pio tra,
jak żoł nie rze Chry stu so wi od waż nie wy chodź my z ło dzi ku Zba wi -
cie lo wi. 

Prze strze ga jąc za le ceń służb sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych,
dbaj my o na sze cia ło, ja ko o świą ty nię Du cha Świę te go. Pa mię taj my
przy tym o mo dli twie, po ka ja niu i uczest nic twie w sa kra men tach.

Św. Eu cha ry stia to Bo ski Ogień. Ogień, któ ry nie tyl ko spa la wszel -
kie zło, lecz i ogrze wa nas w wie rze, na dziei i mi ło ści w dro dze ku raj -
skiej wiecz no ści, ku Zmar twych wsta łe mu Chry stu so wi.

Chry stus zmar twych wstał! Za praw dę zmar twych wstał!

o. ar chi man dry ta Ser giusz (Ma twiej czuk)
pra wo sław ny ka pe lan kra jo wy stra ̋ y po ̋ ar nej

„Rzekł jej Je zus: Nie wia sto! Cze mu pła czesz? Ko go
szu kasz?” (J 20, 15)

Wiel ka noc to wiel kie świę to zwy cię stwa i wiel kiej ra do ści. Tak
jesz cze nie daw no de fi nio wa li by śmy te świę ta. Tym cza sem zo sta li -
śmy za sko cze ni nie spo dzie wa ną, okrut ną rze czy wi sto ścią. Na gle 
na sze tra dy cje, na sze przy zwy cza je nia, któ re po moc ne by ły w prze -
ży wa niu tych dni, pę kły ni czym bań ka my dla na. 

Ty le trosk, kło po tów i prze ci wieństw lo su nas do ty ka. Co dzien ne
in for ma cje o sze rzą cej się pan de mii nas pa ra li żu ją. Cza sem są tak
okrut ne, że wy da je się, iż Bo ga nie ma. Za my ka my się w so bie,
w swo ich do mach i tyl ko wąt pli wo ści na mi tar ga ją. Po ja wia się py -
ta nie: czy jest Bóg? Pa mię taj: Bo ga nie moż na za mknąć w gro bie.
Bo ga nie moż na ogra ni czyć. Ka mień, któ ry za my kał grób Je zu sa, zo -
stał roz trza ska ny w drob ny pył. Śmierć zo sta ła po ko na na. Al le lu ja,
nasz Zba wi ciel dro gi ży je! Tak trze ba nam wo łać. Czy je stem go tów
do te go? 

Ty tu ło we sło wa spra wia ją, że du cho wo bli ska jest nam Ma ria
Mag da le na, pła czą ca nad gro bem Je zu sa. Szcze gól nie bli ska tym,
któ rzy nie daw no sta li nad gro bem ko goś bli skie go, któ rzy bar dzo
moc no prze ży li nie jed ną tra ge dię. Tym, co mu szą czę sto pa trzeć
na po szko do wa ne go, do świad czo ne go ży ciem czło wie ka, któ ry
w mgnie niu oka tra ci wszyst kich bądź wszyst ko. Ona jest bli ska dziś
nam, gdy po przez pan de mię zo sta li śmy to tal nie ogra ni cze ni, a na -
sze swo bo dy zo sta ły za mknię te w ry zach nie zna nych do tąd prze pi -
sów. Co mo że czło wiek w ta kim wy pad ku czy nić? Wła ści wie to
w ukry ciu pła cze, uty sku je, bo nic in ne go zro bić nie umie! Do brze
je śli ktoś do nas po dej dzie i za py ta: Dla cze go pła czesz?

Ma ria Mag da le na dwu krot nie usły sza ła to py ta nie. 
Na tak po sta wio ne py ta nie czło wiek usły szy nie raz od po wiedź:

śmierć za bra ła mi ro dzi ców. Gdzie oni są? To się sta ło tak na gle, nie -
spo dzie wa nie. Stra ci łem ca ły swój do by tek i nie mam już nic! Cho -
ro ba przy ku ła mnie do łóż ka. Co chrze ści ja nin ma wte dy zro bić? 
Co po wie dzieć? Czy nie za pła cze jak Ma ria Mag da le na? Ona w tej
trud nej chwi li wiel ka noc ne go po ran ka krzyk nę ła: Za bra li Pa na me -
go! Ale… czy my, lu dzie wia ry, stra ża cy, ra tow ni cy, chrze ści ja nie
w nie jed nym mo men cie nie mu si my tak sa mo po wie dzieć: za bra no
mi Pa na, za bra no mi na dzie ję?

W pę dzie ży cia, wśród wie lu spraw, w sy tu acjach ocie ra nia się
o ludz ką tra ge dię, tak się mo że stać. Kto Go szu ka, te mu da je się Pan
zna leźć, je śli szu ka się Go jak Ma ria Mag da le na – szcze rze, na wet ze
łza mi.

Ma ria Mag da le na po zna ła zmar twych wsta łe go Pa na przez Je go
Sło wo. Słu cha jąc Sło wa Bo że go, dziś czę ściej w środ kach ma so we -
go prze ka zu, w do mo wym za ci szu, wiedz, że to Bóg prze ma wia. Gdy
choć jed no sło wo prze mó wi do nas i po ru szy stru ny na sze go ser ca,
to wów czas po zna je my, że zmar twych wsta ły Pan jest wśród nas
obec ny. On jest wier ny swo im sło wom i wy peł nia wiel ką na dzie ją.
Te raz już nikt i nic, na wet śmierć, smu tek, ludz ka tra ge dia, pan de -
mia ko ro na wi ru sa nie jest w sta nie odłą czyć od mi ło ści Bo żej, któ ra
jest w zmar twych wsta łym Chry stu sie.

Wiel ka noc jest na pew no wiel kim świę tem zwy cię stwa, gdzie
śmierć nie mo że czło wie ka krę po wać i ogra ni czać. Wiel ka noc da je
nam ży we go Zba wi cie la, ży wą na dzie ję zba wie nia i ży cia wiecz ne -
go. Ten Zmar twych wsta ły Je zus przy po mi na: „By łem umar ły, lecz oto
ży ję na wie ki wie ków i mam klu cze śmier ci i pie kła” (Obj 1, 18). Tak!
Dro ga do zba wie nia, do wiecz ne go szczę ścia wie dzie przez Gol go -
tę i pu sty Chry stu so wy grób. Bóg, po ko nu jąc śmierć, od ra dza nas
do ży cia ze so bą i do ży cia w bli sko ści dru gie go czło wie ka. To w wiel -
ka noc ny po ra nek smu tek zmie nia się w ra dość i te raz moż na swo -
bod nie za wo łać: Je zus ży je! Z Nim i ja!

Wiel ka noc jest świę tem wiel kiej ra do ści. To czas ro dzą cej się na -
dziei na lep sze ju tro i ży cie w bli sko ści Pa na. To zwy cię stwo ży cia
peł ne go ra do ści, szczę ścia, mi ło ści i za do wo le nia.

Każ dy, kto ży je wiel ka noc ną ra do ścią, któ ra usu wa w cień chmu -
ry nie pew no ści, trwóg, spra wia, że życz li wość i nie usta ją cy opty -
mizm za czy na ją to wa rzy szyć na szym dniom. To jest moż li we tyl ko
wte dy, gdy tak jak Ma ria Mag da le na, jak ucznio wie usły szy my głos
Zmar twych wsta łe go – „Po kój wam!”. Ten głos usły szysz w do mu,
w cza sie służ by, wszę dzie tam, gdzie po sta wi cię Bóg. Te go Zmar -
twych wsta łe go spo tkasz w dru gim czło wie ku: „Co kol wiek uczy ni li -
ście jed ne mu z tych naj mniej szych bra ci mo ich, Mnie uczy ni li ście”
(Mt 25, 40). Pa mię taj, Je zus ży je w dru gim czło wie ku. On jest obok
i przez dru gie go czło wie ka mó wi: „Ja ży ję i wy żyć bę dzie cie.”

ks. mł. bryg. Adam Glaj car
ewan ge lic ki ka pe lan kra jo wy stra ̋ a ków

Na pro fi lu YouTube Pa ra fii Ewan ge lic ko -Au gs bur skiej
w Czę sto cho wie co dzien nie po ja wia ją się mo dli twy po ran ne
i wie czor ne ks. Ada ma Glaj ca ra, na wią zu ją ce do obec nej
trud nej sy tu acji w Pol sce i na świe cie. Za chę ca my do śle dze -
nia pro fi lu.
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� Zmia ny fi zjo lo gicz ne za cho dzą ce u stra ża ków i in struk to rów
pod czas ćwi czeń w za leż no ści od wa run ków, w ja kich te ćwi cze -
nia prze pro wa dzo no (Fi re fi gh ter and fi re in struc tor’s phy sio lo gi -
cal re spon ses and sa fe ty in va rio us tra ining fi re envi ron ments), 
G.P. Horn, J.W. Ste wart, R.M. Ke sler, J.P. DeBlois, S. Ker ber, K.W.
Fent, W.S. Scott, B. Fern hall, D.L. Smith, Sa fe ty Scien ce 2019,
116, 287-294

Służ ba po żar ni cza na ca łym świe cie wią że się z nie ustan nym pod -
no sze niem swo ich kwa li fi ka cji przez ćwi cze nia. Waż ne, by z jed nej
stro ny by ły one bez piecz ne, a z dru giej od wzo ro wy wa ły wa run ki
dzia łań ga śni czych. 

W sta nie Il li no is w USA wy ko na no ba da nia ćwi czą cych i in struk -
to rów, któ re mia ły zwe ry fi ko wać zmien ność tęt na, he mo sta zy oraz
tem pe ra tu ry cia ła w za leż no ści od ro dza ju ćwi czeń. By ła to po zo ra -
cja po ża ru pa let (ćwi cze nie 1), płyt OSB (ćwi cze nie 2) i uży cie wy łącz -
nie urzą dze nia za dy mia ją ce go (ćwi cze nie 3). W przy pad ku dwóch
pierw szych za dań tem pe ra tu ra oto cze nia pod czas re ali za cji za dań
prze kra cza ła 420°C, w trze cim ćwi cze niu by ła na to miast niż sza
niż 40°C (uży to wy łącz nie za dy miar ki). 

Jak się oka za ło, co zna ko mi cie opi sa no i omó wio no w ar ty ku le,
zmia ny fi zjo lo gicz ne (tem pe ra tu ra cia ła, war tość tęt na, he mo sta za)
wśród stra ża ków ćwi czą cych nie róż ni ła się zna czą co w żad nym
z przy go to wa nych sce na riu szy ćwi czeń, po dob nie by ło w przy pad -
ku in struk to rów. Na ukow cy stwier dzi li, że więk szy wpływ na zmien -
ność czyn ni ków fi zjo lo gicz nych ma in ten syw ność i czas wy ko ny-
wa nej pra cy w peł nym umun du ro wa niu (sprzę cie ochro ny in dy wi -
du al nej) niż wa run ki oto cze nia przy go to wa ne na po trze by ćwi czeń,
a ry zy ko, ja kie nie sie ze so bą zbli żo na do wa run ków po ża ro wych
tem pe ra tu ra, nie od gry wa du żej ro li. 

Na le ży rów nież za uwa żyć, że po trze ba prze pro wa dze nia ba dań
po dyk to wa na by ła śmier tel no ścią ame ry kań skich stra ża ków pod czas
ćwi czeń. W la tach 2001-2010 śmierć pod czas ćwi czeń po nio sło 108
stra ża ków, co sta no wi 11 proc. zgo nów na służ bie w tych la tach
w USA (da ne sta ty stycz ne po cho dzą z NFPA). W la tach 2011-2017
pod czas ćwi czeń śmierć po nio sło 73 stra ża ków. 

� Ana li za wpły wu po ża rów się ga ją cych gra nic miast na użyt ko -
wa nie przy do mo wych zbior ni ków ga zo wych LPG (Ana ly sis 
of the im pact of wil dland -urban -in ter fa ce fi res on LPG do me stic
tanks), G.E. Scar po ni, E. Pa stor, E. Pla nas, V. Coz za ni, Sa fe ty Scien -
ce 2020, 124, 104588

Po ża ry się ga ją ce gra nic miast to nie zwy kle skom pli ko wa ny pro -
blem pod wzglę dem za pew nie nia wła ści we go po zio mu bez pie czeń -
stwa miesz kań ców. Po wo dem ta kie go sta nu rze czy jest zło żo ność
śro do wi ska, w ja kim do tych po ża rów do cho dzi. W stra te gii za pew -
nie nia bez pie czeń stwa tych te re nów na le ży uwzględ nić ta kie czyn -
ni ki, jak zróż ni co wa ny kra jo braz – śro do wi sko lo kal ne oraz cha ra-
k te ry sty kę spo łecz ną wła ści cie li po se sji. 

Opi sa ne na ła mach ar ty ku łu ba da nia sku pia ją się na za gro że niach
po ża ro wych zwią za nych z wy ko rzy sta niem przy do mo wych bu tli
z ga zem płyn nym do ce lów użyt ko wych i ogrze wa nia (LPG). Ry zy ko
po ża ro we w przy pad ku przy do mo wej in sta la cji LPG jest re al ne, jed -
nak czę sto igno ro wa ne przez użyt kow ni ków. Stwo rzo no więc me to -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

do lo gię, w któ rej wy zna czo no sze reg wskaź ni ków do po rów na nia ich
war to ści z kry te ria mi oce ny ry zy ka. Znacz nie uła twia ona oce nę, czy
kon kret na lo ka li za cja nie ru cho mo ści w ze sta wie niu z wa run ka mi 
śro do wi sko wy mi jest w więk szym lub mniej szym stop niu za gro -
żona pod wzglę dem po ża ro wym. Me to do lo gia sta no wi rów nież za -
awan so wa ne na rzę dzie do oce ny od le gło ści mię dzy obiek ta mi
miesz kal ny mi – wska zu je sto sow ne re gu la cje i stan dar dy, po zwa la -
jąc na spraw niej sze po dej mo wa nie de cy zji ad mi ni stra cyj nych w przy -
pad ku sta rań o wy da nie po zwo le nia na bu do wę. 

Ar ty kuł przed sta wia za awan so wa ne ba da nia opar te na szcze gó -
ło wo do bra nych sce na riu szach po ża ro wych dla miesz kań ców za si la -
ją cych swo je po se sje z bu tli LPG, za miesz ku ją cych w są siedz twie
te re nów, któ re ze wzglę du na wy stę pu ją cą ro ślin ność nio są ry zy ko
po wsta nia po ża ru.

� Au to no micz na mo bil na plat for ma do zwal cza nia po ża rów
(Au to no mo us Fi re Fi gh ting Mo bi le Plat form), T.N. Kho on, P. Se ba -
stian, A.B. Say uti Sa man, Pro ce dia En gi ne ering 2019, 41, 1145-
1153

Ce lem głów nym przed sta wio ne go w pra cy po my słu by ło za pro -
jek to wa nie oraz wdro że nie do funk cjo no wa nia au to no micz nej 
plat for my ga śni czej (AMFFMP – Au to no mo us Fi re Fi gh ting Mo bi le 
Plat form), któ ra mia ła by moż li wość pa tro lo wa nia, mo ni to ro wa nia
wska za nej lo ka li za cji, de tek cji miej sca wy stą pie nia po ża ru, okre śle -
nia miej sca je go ogni ska, uga sze nia go i bez piecz ne go po wro tu
po za koń cze niu za da nia. 

Ar ty kuł przed sta wia pra ce pro jek to we zwią za ne z bu do wą plat -
for my. Szcze gól ny na cisk po ło żo no na za da nia pod sta wo we, któ re
przy naj mniej w czę ści mo gła by wy ko nać plat for ma (AFFMP). Pu bli -
ka cja szcze gó ło wo opi su je po szcze gól ne opcje urzą dze nia, po cząw -
szy od moż li wo ści de tek cji pło mie ni, omi ja nia prze szkód po pro ces
ga sze nia po ża ru w za leż no ści od środ ka ga śni cze go, w któ ry wy po -
sa żo ny zo stał ro bot, czy wła ści we pro wa dze nie ma szy ny w wa run -
kach ogra ni czo nej wi docz no ści. 

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki prac nad au to ma ty ką ro bo ta
i okre śle niem opty mal nych roz wią zań, któ re na le ży za sto so wać do je -
go bu do wy – m.in. ja kie sen so ry wy ko rzy stać lub jak do pro wa dzić
do naj szyb szej de tek cji źró dła po ża ru przez plat for mę. Po nad to
w pra cy opi sa no opcje war te roz wa że nia pod czas ulep sza nia funk -
cjo nal no ści plat for my w przy szło ści (m.in. mo duł ko mu ni ka cyj ny
do na wią za nia kon tak tu z oso ba mi po szko do wa ny mi). 

Ar ty kuł sta no wi z ca łą pew no ścią bar dzo cie ka we spoj rze nie
na przy szłość ochro ny prze ciw po ża ro wej. Za stą pie nie czło wie ka – ra -
tow ni ka w tej ma te rii jest wpraw dzie nie moż li we, jed nak już dziś 
wie le au to no micz nych urzą dzeń wspo ma ga ga sze nie po ża rów
w obiek tach lub za po bie ga ich roz prze strze nia niu się. Kto wie, być
mo że za spra wą wy tę żo nej pra cy in ży nie rów bez pie czeń stwa po ża -
ro we go i au to ma ty ków ry zy ko, na ja kie na ra że ni są stra ża cy, zmniej -
szy się choć tro chę.

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
st. kpt. Jacek Rus pełni słu˝b´ 

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Sekwana uratowała katedrę 

W natłoku informacji dotyczących koronawirusa warto
zapoznać się witryną Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
www.who.int. 

WHO działa na rzecz zwiększenia współpracy między
państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania
epidemii chorób zakaźnych, a także ustala normy dotyczące
składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży także 
do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz
zmniejszenia umieralności niemowląt. Wszystkie kraje
członkowskie ONZ mogą stać się członkami tej instytucji.
W rocznicę jej założenia, 7 kwietnia, obchodzimy Światowy
Dzień Zdrowia. 

Mankamentem prezentowanej strony jest brak polskiej
wersji językowej. Na szczęście dzisiejszy stopień rozwoju
technologicznego pozwala nam różnymi narzędziami tłumaczyć strony
w czasie rzeczywistym. 

Sama nawigacja po zasobach strony nie sprawia większych
problemów. Layout jest czytelny i przejrzysty, dlatego znalezienie

„To już kolejny, czwarty tom serii wydawniczej
pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi
formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo wewnętrzne poświęcony
doskonaleniu tych formacji. Bezpieczeństwo
wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym
obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się

temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia
to, że poszukuje się nowych, naukowo uzasadnionych rozwiązań
przeciwdziałających im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. 

Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają formacje przywołane w tytule
niniejszego opracowania. Zarówno środowisko bezpieczeństwa, jak i wspomniane
formacje w nim funkcjonujące, ulegają ciągłym przeobrażeniom, a w ślad
za nimi – również procesom doskonalącym. Te ostatnie skierowane są na rozwój
ich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz całości ich organizacji (…).

Publikacja porusza m.in. następujące zagadnienia: mechanizmy reagowania
kryzysowego w Unii Europejskiej, optymalizacja strategii zarządzania
bezpieczeństwem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zagrożeń
międzynarodowych, ewolucja zakresu działań podejmowanych przez podmioty
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, organizacyjno-prawne aspekty roli
podmiotu wiodącego w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych, racjonalizacja
oceny zgodności w ochronie przeciwpożarowej, ratownictwo w ujęciu
przedmiotowo-podmiotowym, wsparcie zarządzania kryzysowego, zmiany
w edukacji dla bezpieczeństwa w polskiej szkole”. [ze wstępu]

Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński (red. nauk.), Racjonalizacja
zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2019 r. 

„Notre Dame en feu!” – takie nagłówki pojawiły się
15 i 16 kwietnia 2019 r. w doniesieniach agencyjnych światowych
sieci telewizyjnych oraz w prasie. Z początku cichy i przebiegły,
a później trudny do opanowania pożar zniszczył znaczną część
katedry – jednego z monumentalnych zabytków architektury
sakralnej na świecie. 

Jak dotąd tylko Republika Sierra Leone wydała – 25 kwietnia
2019 r. – serię czterech znaczków z blokiem poświęconą temu
smutnemu wydarzeniu. Pokazano na nich dramatyczne obrazy akcji
gaśniczej paryskich strażaków. Projektanci znaczków pominęli
jednak bardzo ważny i istotny jej szczegół, jakim był udział kutra
pożarniczego Ile de France. Jego potężne pompy przez kilkadziesiąt
godzin tłoczyły wodę bezpośrednio z Sekwany do naziemnych
stanowisk gaśniczych. Strażacy oszacowali, że połowa wody użytej
do gaszenia świątyni pochodziła z tego źródła.

Maciej Sawoni

Wiarygodne źródło 

interesujących nas informacji nie jest trudne. Baza wiedzy i analiz jest
naprawdę obszerna. To tym cenniejsze źródło informacji, że w sieci
szerzy się wiele wszelkiego rodzaju tzw. fake newsów dotyczących
pandemii.

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo
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Poziomo: Pionowo:
1. Zakochany w sobie komendant 1. Strażaczka – redaktor PP
2. Strażak na emeryturze 2. Strażak przyjeżdżający na służbę na rowerze
3. Strażak Jan wracający z misji na Kubie 3. Strażak abstynent
4. Rozwiedziony strażak 4. Strażaczka omnibuska
5. Strażaczka w pubie 5. Strażaczka z suchą cerą
6. Strażaczka waleczna i wytrwała 6. Strażaczka wysłana z misją do Gruzji
7. Młody strażak Jan strojący miny ze zdziwienia 7. Strażak ze szlifami generalskimi
8. Strażak żołądkujący się łatwo 8. Strażacy spoza PSP
9. Strażaczka z łutem szczęścia 9. Strażak nieznoszący wielu rzeczy
10. Strażak odśnieżający plac przed jednostką 10. Komendant odwołany ze stanowiska
11. Strażaczka zachowująca się nadzwyczaj ostrożnie 11. Strażak pod prysznicem
12. Strażaczka cicha i wstydliwa  12. Strażak mający sporo oleju w głowie
13. Strażak z bogatą historią zawodową 13. Strażak na warcie „po ślonsku”
14. Strażaczka na safari w siodle 14. Strażaczka po szkoleniu w Anglii
15. Strażaczka z doskonałą pamięcią 15. Żonaci strażacy

16. Strażak raczący się grzańcem
17. Strażak zakręcony na jakimś punkcie
18. Strażak przytulający kobiety

Oto dziesi´ç siedmioliterowych haseł (nazw kwiatów), z których siedem wyst´puje w krzy˝ówce: piwonia, gerbera, ˝ółcieƒ, prymula, hiacynt, tulipan,
zawilec, złocieƒ, jaskier, ˝onkile, goêdzik. Rozwiàzaniem jest podanie trzech haseł, które nie znalazły si´ w krzy˝ówce.   
SpoÊród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy dwa zgłoszenia, które zostanà wyró˝nione nagrodami rzeczowymi. Warunkiem udziału w konkursie jest
wysłanie karty zgłoszenia z poprawnym rozwiàzaniem. Szczegóły na www.ppoz.pl 

Krzyżówka primaaprilisowa
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