
Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Nr ind. 371203       ISSN 0137-8910 Cena 6 zł (w tym 8% VAT)

Rok założenia 1912Pismo odznaczone
Medalem Honorowym
im. Józefa Tuliszkowskiego 2020

11Czarna chmura nad Houston  Tryskacze w USA   Wsparcie dla KDR

Bohaterowie 
Niepodległej



LISTOPAD 2020 /2

W NUMERZE

Ratownictwo i ochrona ludnoÊci

7 Kalendarium epidemii 

koronawirusa (cz. 7)

8 Po˝ar w bajkowym Êwiecie

12 Salon RTV i AGD w ogniu

14 Współpraca KDR z PSK i WSKR

Odkrywamy Ameryk´

17 Houston, mamy problem

20 Keep smiling

23 Amerykaƒscy stra˝nicy po˝arów

26 Standardy dla obiektów szkoleniowych

29 NFPA 13 niejedno ma imi´

Prawo w słu˝bie

34 Za długoletnià słu˝b´

Psychologia

36 Pokolenia w PSP

RozmaitoÊci

40 Chodem po medale

Historia i tradycje

42 Historia i nowoczesnoÊç

44 45 lat CMP w Mysłowicach

46 Druhowie do broni. Stra˝acka

Niepodległa 1920

48 Przeglàd muzealny

50 Badajàc stra˝ackà histori´ (cz. 3)

Przetestuj swojà wiedz´

54 Krzy˝ówka

Stałe pozycje

4  Przeglàd wydarzeƒ

51 Słu˝ba i wiara

52 Przeglàd prasy

53 www.poz@rnictwo

53 Warto przeczytaç

53 Stra˝ na znaczkach

Nasza okładka: 

Fragment wystawy
„Stra˝acka
Niepodległa 1920”: 
kształt ziem II RP
wypełniajà odznaki
jednostek polskiej
kawalerii 
fot. Dariusz Falecki 
/ CMP w Mysłowicach

36 Psychologia

Gdy płonie elektronika

8 Ratownictwo i ochrona ludności

Współpraca mi´dzypokoleniowa

46 Historia i tradycje

Stra˝ak obroƒcà ojczyzny



/ 2020 LISTOPAD 3

WYDAWCA 
Komendant Główny PSP

REDAKCJA 
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

tel. 22 523 33 06, faks 22 523 33 05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl, www.ppoz.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelny: mł. bryg. Anna ŁAŃDUCH

tel. 22 523 33 99 lub tel. MSWiA 533-99,
alanduch@kgpsp.gov.pl

Redaktor naczelny wz.: st. bryg. Paweł ROCHALA
tel. 22 523 30 89 lub tel. MSWiA 530-89

Sekretarz redakcji: Anna SOBÓTKA 
tel. 22 523 34 27 lub tel. MSWiA 534-27,

asobotka@kgpsp.gov.pl
Artur KOWALCZYK

akowalczyk@kgpsp.gov.pl  
tel. 22 523 33 08 lub tel. MSWiA 533-08

Marta GIZIEWICZ
tel. 22 523 33 98 lub tel. MSWiA 533-98

mgiziewicz@kgpsp.gov.pl
Administracja i reklama:

mł. kpt. Emilia KLIM 
tel. 22 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06,

pp@kgpsp.gov.pl
Korekta: Dorota KRAWCZAK

RADA REDAKCYJNA
Przewodniczący: nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK

Członkowie:
st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK
st. bryg. Janusz GANCARCZYK
mł. bryg. Marek PIEKUTOWSKI

st. bryg. Jacek ZALECH
bryg. Marceli SOBOL

st. bryg. Paweł ROCHALA 
st. kpt. Krzysztof BATORSKI

PRENUMERATA
Cena prenumeraty na 2020 r.:
rocznej – 72 zł, w tym 8% VAT, 

półrocznej – 36 zł, w tym 8% VAT.
Formularz zamówienia i szczegóły dotyczące

prenumeraty można znaleźć na 
www.ppoz.pl w zakładce Prenumerata

REKLAMA
Szczegółowych informacji o cenach 

i o rozmiarach modułów reklamowych 
w „Przeglądzie Pożarniczym” 

udzielamy telefonicznie 
pod numerem 22 523 33 06

oraz na stronie www.ppoz.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany ich tytułów. Prosimy o nadsyłanie materiałów

w wersji elektronicznej. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń oraz reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych.

SKŁAD I DRUK:
Zakłady Graficzne TAURUS Roszkowscy Sp. z o.o. 

Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów
Nakład: 7500 egz.

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze r´ce i polecamy Waszym umysłom listopadowy numer
„Przeglàdu Po˝arniczego”. A w nim dwa tematy przewodnie naraz. 

Pierwszym, zasygnalizowanym przez zdj´cie na okładce, jest historia. To, co na nim
widzimy, to tylko na pozór las, las krzy˝y, jak w pewnym popularnym filmie, bo
widniejà tam równie˝ inne kształty. I nie sà to bynajmniej krzy˝e cmentarne, choç
listopad mo˝e si´ tak kojarzyç. Kontur ziem II Rzeczypospolitej wypełniajà odznaki
jednostek polskiej kawalerii, czyli tego elementu w Polskim Wojsku, który najwyraêniej
uosabiał cechy rycerskie, a wi´c i takie, jak walecznoÊç i odwaga. Prawda jest prosta:
koƒcowego kształtu Polski mi´dzywojennej nie zawdzi´czamy cudzej łasce, lecz
własnej ryzykownej walce. My, stra˝acy, te˝ musimy o tym pami´taç. Ten las krzy˝y,
czyli odznak pułków kawalerii, tak pomysłowo skomponowany przez Dariusza
Faleckiego z Centralnego Muzeum Po˝arnictwa w Mysłowicach, to w istocie zbiór
herbów i zawołaƒ rycerskich, wypróbowanych jakoÊciowo na polach wielu bitew.

Data roczna nadal jest szczególna – 2020 to trzeci rok rzàdowych obchodów 100-
lecia odzyskania niepodległoÊci przez Polsk´. Dlatego znów poÊwi´camy wi´cej uwagi
historii, nauce a˝ za cz´sto lekcewa˝onej, a jak˝e po˝ytecznej. JeÊli ktoÊ jej nie zna,
popełnia stare bł´dy – przecie˝ ani natura ludzka, ani geopolityka nie ulegajà
istotnym zmianom.

Nasze muzeum włàczyło si´ w obchody na tyle aktywnie, na ile pozwoliły
okolicznoÊci zewn´trzne, to jest głównie stan pandemiczny. Muzeum było tu
szczególnie poszkodowane, jako ˝e znacznie mniej goÊci obejrzało efekt wysiłków
dokumentacyjnych i wystawienniczych jego zespołu. CMP pokazuje ró˝norodne
tematy – nie zaniedbuje rocznic: tak wprowadzenia ochrony przeciwpo˝arowej
w struktury zawodowe, jak i własnego istnienia, a przy tym nieustannie chroni zabytki
techniki gaÊniczej. Jego działalnoÊç przybli˝amy na naszych łamach – wywiadem
z dyrektorem st. bryg. Januszem Gancarczykiem oraz kilkoma artykułami
poÊwi´conymi wystawom głównym i publikacjom. 

Drugim tematem przewodnim jest odkrywanie przeciwpo˝arowej Ameryki,
a czynimy to ju˝ po raz trzeci. Tym razem nie tylko od strony oÊlepiajàcych blasków,
ale i gł´bokich cieni. Te drugie zobrazowały artykuły Aleksandry Radlak „Houston
mamy problem” i Ariadny Koniuch „Keep smiling” (uÊmiechaj si´), czyli „głowa
do góry”, pokazujàce po˝ar parku zbiornikowego nieopodal Houston w Teksasie.
USA to mocarstwo Êwiatowe, zatem wszystko ma „naj”, w tym przodujàce
umiej´tnoÊci organizacyjne i najlepsze na Êwiecie przepisy. A ˝e miewa te˝ najwi´ksze
na tym polu zaniedbania, to i w Êlad za tym równie imponujàce po˝ary.

Tematy amerykaƒskie b´dà si´ jeszcze trafiaç, ale ju˝ nie na zasadzie
cyklu – w sumie powiedzieliÊmy, co mieliÊmy w tym zakresie do powiedzenia, czyli
jakimi sposobami ograniczyç liczb´ po˝arów o 80%.

Ja zaÊ, korzystajàc z okazji, pragn´ w tym miejscu podzi´kowaç tak zespołowi PP,
jak i czytelnikom – za dziewi´ç miesi´cy pracy na stanowisku redaktora naczelnego PP,
a tak˝e kierownictwu PSP – za pokładane we mnie zaufanie i podarowanà
samodzielnoÊç działania. Było to dla mnie trudne wyzwanie, a zarazem wzbogacajàce
doÊwiadczenie i Êwietna przygoda. Teraz ster naszego miesi´cznika na powrót
przejmuje w fachowe r´ce Anna Łaƒduch, a ja mog´ wróciç do pełnoetatowego
zapobiegania po˝arom i okazyjnego pisania artykułów do PP. 

Ponownie zach´cam do czytania niniejszego numeru. I raz jeszcze dzi´kuj´
za uwag´.

Paweł Rochala, po˝arolog 



Podczas obchodów swojego 70-lecia,
które odbyły się 20 września,

Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu
otrzymała sztandar ufundowany przez
darczyńców. Obchody rozpoczęły się
mszą świętą, której przewodniczył
kapelan strażaków powiatu
wągrowieckiego ks. kan. Piotr Kalinowski.
Defiladę prowadziła kompania honorowa
ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania,
a uroczystości uświetniła Strażacka
Orkiestra Dęta ze Skoków.

Wśród przybyłych byli m.in.:
komendant główny PSP nadbryg. Andrzej

Bartkowiak, posłanka na Sejm RP Marta
Kubiak, wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk, wielkopolski komendant
wojewódzki PSP w Poznaniu st. bryg.
Dariusz Matczak i komendant Szkoły
Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg.
Maciej Zdęga.

W imieniu Społecznego Komitetu
Fundacji Sztandaru głos zabrał
wicestarosta wągrowiecki Michał
Piechocki, po czym ks. kan. Piotr
Kalinowski poświęcił sztandar.
Komendant główny PSP dokonał
uroczystego wręczenia sztandaru

komendantowi
Komendy
Powiatowej PSP
w Wągrowcu 
st. bryg.
Zbigniewowi
Dziwulskiemu.

Na stronie
głównej płata
sztandaru
znajduje się krzyż
koloru białego,
z godłem
na okrągłej
czerwonej tarczy

z białą krawędzią oraz wieńcem złotych
liści. Pod godłem biegnie napis „BÓG
HONOR OJCZYZNA”. Na odwrocie
widnieje wizerunek św. Floriana, który
otacza srebrny napis „KOMENDA
POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W WĄGROWCU”.  W dolnych
rogach umieszczono daty: 1950 – rok
powołania jednostki i 2020 – rok nadania
sztandaru, a w górnych rogach znalazły
się herb powiatu oraz logo PSP.

Jan Maçkowiak
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Z okazji 10-lecia Fundacji Dorastaj z Nami 5 października
w Pałacu Prezydenckim wręczono stypendia jej trzynastu

nowym podopiecznym oraz zaprezentowano książkę pt. „Śmierć
warta zachodu”. W ramach Ogólnopolskiego Programu Pomocy

Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów dyplomy z rąk
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i pierwszej
damy Agaty Kornhauser-Dudy otrzymały dzieci, których rodzice
zginęli, bądź zostali poszkodowani na służbie. Program już po raz

czwarty został objęty patronatem honorowym
prezydenta.

Fundacja Dorastaj z Nami ma pod opieką już 255
podopiecznych. Zapewnia im pomoc psychologiczną,
specjalne warsztaty i zajęcia. Jej celem jest długofalowe
wsparcie edukacji potrzebujących, od najmłodszych lat
do osiągnięcia pełnoletności lub – jeżeli będą
kontynuowali naukę – do ukończenia 25. roku życia.
Fundacja rozwija skierowany do pracowników
i funkcjonariuszy program Służba i Pomoc, objęty
patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego. 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: komendant
główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz
prawosławny kapelan krajowy straży pożarnej 
o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk). 

o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)

Sztandar dla PSP w Wàgrowcu

10-lecie Fundacji Dorastaj z Nami
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W iceminister Maciej Wąsik
1 października wziął udział

w uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2020/2021 w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej oraz
ślubowaniu strażaków PSP w służbie
kandydackiej.

W swoim wystąpieniu nawiązywał
do historii Polski, a także roli, jaką w wielu
wydarzeniach odegrali podchorążowie
straży pożarnej. Mówił m.in. o działaniach
podejmowanych przez strażaków w 1981 r.
podczas strajku w Wyższej Oficerskiej
Szkole Pożarniczej, wymierzonego
w komunistyczne władze. Podkreślał



W czwartek 22 października 2020 r. Pan Bóg
wezwał do siebie śp. ks. st. bryg. w st. sp.

Jerzego Kołodziejczaka. Żegnamy go jako
oddanego i wiernego kapłana, który od
1 września 1992 r. pełnił posługę pierwszego
kapelana strażaków.

Urodził się 20 sierpnia 1942 r. w Skotnikach 
k. Zgierza w rodzinie robotniczo-chłopskiej.
Dzieciństwo spędzał z jedyną siostrą.
Po zakończeniu szkoły podstawowej
w Łagiewnikach wybrał łódzkie liceum. Po roku
postanowił kontynuować naukę w Niższym
Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów
w Niepokalanowie. Mówił, że już jako chłopiec,
przebywając ze swoim wujem zakonnikiem, często
powtarzał, że chce zostać księdzem. W 1958 r.
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Gnieźnie, z którym związał
większość życia. 

Po ukończeniu Seminarium Teologicznego Ojców Franciszkanów
w Krakowie 24 czerwca 1967 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp.
Juliana Groblickiego. Początkowo pracował jako katecheta, przez 13 lat
był przełożonym klasztorów franciszkańskich w Wyszogrodzie nad Wisłą,
Lublinie i Łodzi. W latach 1986-1992 pełnił obowiązki proboszcza w parafii
Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. 

Duszpasterstwo w dużej mierze łączył z prowadzeniem remontów.
Znany z uporu i ambicji, za gwoździem i cegłą potrafił przemierzyć cały
kraj, wypraszał i organizował za granicą środki na budowę. Miał postawę
wielkiego patrioty. W czasach PRL-u często narażał się Służbie
Bezpieczeństwa. Był duszpasterzem, który budował Groby Pańskie oraz
szopki na Boże Narodzenie z mocnym patriotycznym przesłaniem.
Za swoją działalność niejednokrotnie był szykanowany, a nawet grożono
mu śmiercią. Po latach wyznał: „Udało się ocalić głowę, choć byłem
na liście tych księży, których miano załatwić”.

Czas proboszczowania w parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi
przerwała nominacja na pierwszego kapelana strażaków. Ks. Jerzy ten

piękny okres w swoim życiu wspominał zawsze
z wielkim wzruszeniem. W 1991 r.,
podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków
na, Jasnej Górze ksiądz prymas Józef Glemp ogłosił:
„Macie, strażacy, swojego krajowego duszpasterza!”. 

Mundur strażaka ochotnika ks. Jerzy przyjął
bardzo szybko, a rok później otrzymał mundur
i stopień starszego kapitana Państwowej Straży
Pożarnej. Mundur strażacki był dla ks. Jerzego nie
tylko powodem do dumy, ale i przypominał o dużej
odpowiedzialności za powierzonych jego pieczy
strażaków oraz wszystkich ludzi potrzebujących
duchowego wsparcia. „Zawsze, gdy pojawiałem się
w miejscu akcji, strażacy uspokajali się na widok
koloratki. Mówili, że jest ten, co ma lepsze dojścia
na górze” – wspominał. 

Strażaków integrował także poprzez organizację
ogólnopolskich pielgrzymek na Jasną Górę,

a kapelanów poprzez coroczne rekolekcje. Wspierał strażaków duchowo
wraz z kapelanami wojewódzkimi, diecezjalnymi, powiatowymi
i gminnymi. Towarzyszył im w takich momentach, jak śluby, pogrzeby,
święta kościelne i zawodowe, ale także dyżury w jednostkach, gdzie
sprawował sakrament pokuty.

Pomimo przejścia na emeryturę w lutym 2008 r. ks. Jerzy Kołodziejczak
nadal uczestniczył w życiu strażaków. Za swój wkład włożony
w budowanie struktur Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Strażaków
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Otrzymał również złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Złoty
Znak Związku OSP RP.

Żegnając ks. Jerzego, dziękujemy za jego oddanie dla Kościoła, Polski,
a przede wszystkim dla strażaków. „Wieczne odpoczywanie racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci”.

ks. st. bryg. Jan Krynicki
opr. na podstawie ksià˝ki 

„Generałowie polskiego po˝arnictwa 1976-2012”
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tradycję, która zobowiązuje obecnych strażaków do godnego
zachowania. Rektor-komendant SGSP bryg. dr inż. Jarosław
Chodorowski podkreślił, że grupa 100 strażaków, która w tym roku
rozpoczyna studia I i II stopnia, została wybrana spośród 700
chętnych.

– Proszę, abyście nigdy nie zapomnieli słów wypowiedzianej dziś
przysięgi – powiedział do młodych strażaków komendant główny
PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W uroczystości oprócz wiceministra, rektora-komendanta SGSP
oraz komendanta głównego PSP i zastępcy komendanta głównego
nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego, odpowiadającego
za kształcenie w PSP, udział wzięli wykładowcy uczelni.

MSWiA

Inauguracja 2020/2021
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Po˝egnaliÊmy pierwszego kapelana
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ad bryg. An drzej Bart ko wiak od -
po wie dział na py ta nia każ de go,
kto miał wąt pli wo ści do ty czą ce

or ga ni za cji ochro ny prze ciw po ża ro wej,
a w szcze gól no ści pra cy stra ża ków. Przy ta -
cza my w skró cie od po wie dzi odnoszące się
do wy bra nych za gad nień. 

Kwe stie wi ze run ko we
Ko men dant głów ny po in for mo wał

o pla nach li kwi da cji dwóch sor tów mun-
du ro wych: „ko sza ro we go” i „służ bo we go”
i wpro wa dze niu w ich miej sce no we go
wzo ru, jed no li te go dla wszyst kich pio nów
i sta no wisk. Więk szość ele men tów no we go
ubio ru jest go to wa. Zmia ny mają być wpro -
wa dzone z po cząt kiem no we go ro ku. 

Pla nu je się tak że roz po wszech nie nie
pral nic, rów nież w OSP, co po pra wi dba łość
o hi gie nę i zdro wie. Wdra ża ne bę dą ba da -
nia, jak wpły nie to na zmniej sze nie ry zy ka
za cho ro wań na cho ro by ty po we dla za wo -
du stra ża ka, w tym no wo two ro we. 

Wie my już, że dłu go wy cze ki wa ne (aż
30 lat) no we le gi ty ma cje służ bo we wy po -
sa żo ne w czip la da dzień bę dą go to we.
PWPW prze ka za ła in for ma cję o dwóch wer -
sjach pro jek tu. 

Obro na Cy wil na
Du żym za in te re so wa niem cie szył się te -

mat usta wy o Obro nie Cy wil nej. – Je ste śmy
bar dzo za an ga żo wa ni w pra ce nad tą usta -
wą. (…) Bę dą to no wo cze sne roz wią za nia
na po zio mie świa to wym i eu ro pej skim – 
po wie dział ko men dant głów ny.

Do sko na le nie za wo do we
Ko men dant głów ny PSP za pew nił, że

kry zys epi de micz ny nie od bił się na szko -
łach, przy ję cia trwa ją, bo jak za uwa żył, wolę
ra to wa nia dru gie go czło wie ka ma my w ser -
cach. Przy wró co no moż li wość pod ję cia 
stu diów po dy plo mo wych SPK, z cze go sza -
cun ko wo sko rzy sta jesz cze w tym ro ku po -
nad 160 osób. Stu dia te są też je dy ną dro gą
awan su na pierw szy sto pień ofi cer ski (nie
wy star czy ty tuł tech ni ka po żar nic twa).
Opra co wa ne zo sta ną kla row ne ścież ki
awan su mię dzy kor pu sa mi. Sam kurs pod -
sta wo wy wy ma ga ulep szeń, a na wet wpro -
wa dze nia na uki zdal nej. 

Planowane są też dzia ła nia skie ro wa ne
do mło dych lu dzi, w wie ku 16-18 lat, za chę -
ca ją ce ich do po głę bie nia za in te re so wa nia
ochro ną prze ciw po ża ro wą. 

Ko men dant od niósł się rów nież do
spraw bie żą cych, m.in. pro blemu roz bież -
no ści do ku men ta cji przy szko le niach na ra -
tow ni ka me dycz ne go dla OSP i PSP. 

Pła ce i eme ry tu ry
Py ta nie o art. 15a usta wy o PSP (Wy so -

kość eme ry tu ry dla funk cjo na riu szy przy ję -
tych do służ by po 1 stycz nia 1999 r. – przyp.
red.) wy wo ła ło spo re po ru sze nie. Ko men -
dant głów ny PSP li czy, że pro blem zo sta nie
roz wią za ny i nikt nie bę dzie po szko do wa ny. 

Wśród ko men ta to rów zna la zło się wie lu
do świad czo nych stra ża ków, w tym pan Ja -
kub, któ ry za py tał o do ce nie nie funk cjo na -
riu szy sys te mu co dzien ne go – ko men dant
głów ny wi dzi roz wią za nie w przy go to wa -
nym wła śnie do dat ku funk cyj nym. Co ty czy
się do dat ku służ bo we go, po wy żej 25 lat
służ by, bę dzie on przy słu gi wał każ de mu
strażakowi. Spra wa do dat ku do eme ry tur
dla stra ża ków z OSP wy ma ga jesz cze do -

głęb ne go roz pa trze nia. 
Na py ta nie o fi nan so -

wa nie stra ża ków bio rą -
cych udział w mię -
dzy na ro do wych za wo -
dach służb ko men dant
głów ny wska zał na na -
gro dy ja ko for my wy róż -
nie nia. 

Fi nan so wa nie sprzę tu
Oka zu je się, że pra wie 600 no wych sa -

mo cho dów stra żac kich to na dal kro pla
w mo rzu po trzeb. W tym ro ku do fi nan so -
wa nia 5 tys. dla jed no stek OSP już nie ste ty
nie bę dzie. Od 2021 r. wró cą do ta cje, w pla -
nach za ku po wych uwzględ nio ne zo sta -
ną tak że środ ki ga śni cze. Wciąż nie zbęd -
na jest wła ści wa współ pra ca z sa mo rzą da -
mi i wspar cie z ich stro ny. W od po wie dzi
na py ta nie o pla ny pro duk cji pol skie go
śred nie go sa mo cho du ga śni cze go ko men -
dant przy znał, że pro wa dził roz mo wy
z przed sta wi cie la mi Jel cza, chwa li tę mar kę
i nie wy klu cza współ pra cy w przy szło ści. 

Przy oka zji war to wspo mnieć o py ta niu
do ty czą cym opi nii CNBOP dla sta nu tech -
nicz ne go sa mo cho dów uży wa nych. Roz po -
rzą dze nie w tej spra wie jest już na fi ni szu.

Dzia łania ra tow ni cze
W związ ku z py ta niem o tra ge dię w Bia -

łym sto ku (25 ma ja 2017 r. zgi nę ło w po -
ża rze dwóch stra ża ków – przyp. red.) ko -
men dant głów ny PSP pod kre ślił, że na le ży
do kła dać wszel kich sta rań, by mi ni ma li zo -
wać ry zy ko, pie lę gno wać do bre na wy ki,
dbać o pra wi dło wą łącz ność.

Po ru szo no te mat ak cji na dro gach. Straż
po żar na to nie tyl ko służ ba prze ciw po ża ro -
wa, ale tak że służ ba ra tow ni cza – jej za da -
nia wy ma ga ją jesz cze ujed no li ce nia w pra -
wie i ja sne go okre śle nia za kre su od po wie -
dzial no ści. 

W kwestii dys pro por cji za ło go wych
w jed nost kach ko men dant przy znał, że
pro blem wy ma ga ana li zy.

Na py ta nie o opra co wa nie pro ce dur po -
stę po wa nia w ra zie za gro żeń zwią za nych
z in sta la cja mi fo to wol ta icz ny mi pa dła od -
po wiedź, że pra cu ją nad tym dwa ze spo ły,
CNBOP oraz KCKR, przy wspar ciu bran ży.
Na stęp nym kro kiem bę dzie ak tu ali za cja 
ak tów praw nych.

Za chę ca my do obej rze nia ca ło ści na gra -
nia. Do stęp ne jest na pro fi lu PSP na Fa ce -
bo oku oraz na stronie www.straz.gov.pl.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

MAR TA GI ZIE WICZ Q&A w PSP
8 października odbył się pierwszy w dziejach Państwowej Straży Pożarnej

czat z jej komendantem głównym. 
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W 22 gra nicz nych punk tach kon tro l nych służ bę peł ni ło 93 ra tow-
ni ków, któ rzy zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po nad 13,5 tys. osób. 
W ca łym kra ju przed szpi ta la mi działało w stra żac kich na mio tach 371

po lo wych izb przy jęć, a za bez pie cza ło je 130 funk cjo na riu szy PSP. Jed nost ki ochro -
ny prze ciw po ża ro wej bra ły rów nież udział w 151 in nych dzia ła niach zwią za nych
z ko ro na wi ru sem. Uczest ni czy ło w nich 265 stra ża ków z PSP oraz 109 dru hów
z OSP. 

Pierw szy raz w na szym kra ju od no to wa no po nad 1000 za ka żeń SARS-
CoV-2 w cią gu do by. 

Mi ni ster stwo Zdro wia opu bli ko wa ło da ne, z któ rych wy ni ka, że od po -
cząt ku epi de mii SARS-CoV-2 w Pol sce do te go dnia za ka zi ło się tym 
wi ru sem 1389 le ka rzy, 3276 pie lę gnia rek, 268 po łoż nych, 103 dia gno -

stów, 113 den ty stów, 83 far ma ceu tów i 312 ra tow ni ków me dycz nych. 

Wi ce mi ni ster zdro wia Wal de mar Kra ska w roz mo wie z PAP po wie dział,
że z 2392 osób, któ re zmar ły w Pol sce z po wo du ko ro na wi ru sa, 311 nie
mia ło cho rób współ ist nie ją cych. 

Re sort zdro wia po in for mo wał, że w szpi ta lach prze by wa 2399 osób, któ -
re są cho re na COVID-19, 141 pa cjen tów od dy cha przy po mo cy re spi -
ra to rów. 

76 stra ża ków PSP peł ni ło służ bę w 17 gra nicz nych punk tach kon tro l-
nych, gdzie spraw dzi li tem pe ra tu rę cia ła 13 173 oso bom, a 122 ra tow -
ni ków pra co wa ło przy 367 po lo wych izbach przy jęć, któ re dzia ła ły

przed szpi ta la mi w stra żac kich na mio tach. 

Te sty po twier dzi ły obec ność ko ro na wi ru sa SARS-CoV-2 u pre zy den ta
USA Do nal da Trum pa i je go żo ny. 

W Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej od by ła się in au gu ra cja ro ku aka de mic kie -
go 2020/2021. Uczest ni czy li w niej m.in. se kre tarz sta nu w MSWiA Ma ciej Wą sik,
ko men dant głów ny PSP nad bryg. An drzej Bart ko wiak i je go za stęp ca nad bryg.
Adam Ko niecz ny, a tak że wła dze uczel ni, przed sta wi cie le se na tu SGSP i sa mo rzą -
du stu denc kie go, funk cjo na riu sze, pra cow ni cy oraz stu den ci. Ze wzglę du na sy -
tu ację epi de micz ną w in au gu ra cji wzię ło udział mniej osób niż zwy kle, a ci, któ rzy
nie mo gli w niej uczest ni czyć, mie li moż li wość oglą da nia jej na ży wo w In ter ne cie. 
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19
września

20
września

26
września

29
września

30
września

1
października

Od po cząt ku epi de mii w Pol sce po li cjan ci wy sta wi li 19 tys. man da tów
oso bom, któ re nie za kry wa ły ust i no sa w miej scach, gdzie jest to obo -
wiąz ko we.

W cią gu do by wy ko na no w na szym kra ju 44 tys. te stów wy kry wa ją cych
obec ność SARS-CoV-2. To naj wię cej od po cząt ku epi de mii. Te go dnia
w Pol sce zmar ło 58 osób cho rych na COVID-19.

W me diach po ja wi ła się in for ma cja, że pre zy dent USA za koń czył le cze -
nie COVID-19 wdro żo ne przez je go ze spół le ka rzy. Te go dnia w Pol sce
zmar ło 76 osób za ka żo nych SARS-CoV-2, by ła to naj więk sza dzien -

na licz ba zgo nów od po cząt ku epi de mii.

W Pol sce od no to wa no 5300 za ka żeń ko ro na wi ru sem. Od te go dnia
w na szym kra ju obo wią zu je na kaz za kry wa nia ust i no sa w prze strze ni
pu blicz nej, m.in. w skle pach, au to bu sach oraz na uli cach. Za je go nie -

prze strze ga nie gro zi man dat do 500 zł. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki prze szedł test na obec ność ko ro na wi ru -
sa. By ło to ko niecz ne, bo SARS-CoV-2 wy kry to u jed ne go z funk cjo na -
riu szy Służ by Ochro ny Pań stwa, któ ry go ochra niał. Szef rzą du zo stał

skie ro wa ny na kwa ran tan nę. 

W Pol sce zmar ło 116 lu dzi, któ rzy by li za ka że ni wi ru sem SARS-CoV-2.
Wi ce pre zy dent sto li cy Re na ta Ka znow ska po in for mo wa ła, że po nad
2 tys. na uczy cie li ze szkół war szaw skich jest na zwol nie niach le kar skich,

a 87 cho ru je na COVID-19. 

W Pol sce od no to wa no 8099 no wych za ka żeń, czy li naj wię cej od po cząt -
ku epi de mii. Z po wo du ko ro na wi ru sa w szpi ta lach prze by wa 6538 cho -
rych, a 508 z nich jest pod łą czo nych do re spi ra to rów. Od po cząt ku

epi de mii wy zdro wia ło już 85 588 osób.

W ca łym kra ju w stra żac kich na mio tach dzia ła ło 361 po lo wych izb przy jęć
przed szpi ta la mi. Za bez pie cza ło je 125 funk cjo na riu szy PSP. Jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej bra ły też udział w 184 in nych zda rze niach zwią za nych z ko ro -
na wi ru sem, w któ rych uczest ni czy ło 308 stra ża ków PSP oraz 193 dru hów OSP.

opr. ArtK na podstawie informacji ze stron internetowych: 
Polskiej Agencji Prasowej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

i www.worldometers.info
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Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 8 216 315 222 717

Indie 7 365 509 112 146

Brazylia 5 170 996 152 513

Rosja 1 354 163 23 491

Hiszpania 972 958 33 553

Argentyna 949 063 25 342

Pol ska 149 903 3308

Stan z 15 paêdziernika 2020 r., êródło: www.worldometers.info

Kalendarium epidemii
koronawirusa (cz. 7) 

COVID-19 nie odpuszcza, a chorych ciągle przybywa. Od końca 2019 r. do 15 października br. na świecie zachorowało już ponad
39,1 mln ludzi; wyzdrowiało blisko 29,4 mln, a zmarło powyżej 1,1 mln osób.   
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Inauguracja roku akademickiego w SGSP w warunkach epidemicznych, z transmisją w Internecie



u ro pa -Park jest naj więk szym w Niem czech, a na kon ty nen cie
trze cim pod wzglę dem wiel ko ści we so łym mia stecz kiem. 
Mie ści się w po łu dnio wo -za chod nich Niem czech, tuż przy

gra ni cy nie miec ko -fran cu skiej, w kra ju związ ko wym Ba de nia -Wir tem -
ber gia, w gmin nej miej sco wo ści Rust. Za miesz ku je ją nie wie le po -
nad 4 tys. osób. Jak waż ne jest otwar te 12 lip ca 1975 r. we so łe
mia stecz ko, świad czą da ne po wierzch nio we. Rust zaj mu je około
13,3 km2, z cze go kom pleks roz ryw ko wy 0,95 km2. 

Park przy cią ga za rów no naj młod szych, mło dzież, jak i do ro słych,
któ rym ofe ru je po nad 100 te ma tycz nych atrak cji, w tym 13 ko le jek
gór skich. Si lver Star jest jed ną z naj więk szych i naj wyż szych,
a przy tym naj szyb szych ko le jek w Eu ro pie: wa go ni ki osią ga ją pręd -
kość 130 km/h. Pod czas prze jażdż ki od czu wa się przy spie sze nie na -
wet do 4 g, więc mi ło śni cy moc nych wra żeń nie mo gą na rze kać. 

Te ren par ku po dzie lo no na 15 te ma tycz nych stref kul tu ro -
wych – za rów no na ro do wych, jak np. Niem cy, Hisz pa nia, An glia, 
Ro sja czy Fran cja, jak i wy obraź ni ma so wej – np. stre fa ba śni bra ci
Grimm. A po nie waż we so łe mia stecz ko cią gle się roz wi ja, pla no wa ne
są ko lej ne stre fy te ma tycz ne, m.in. jest mo wa o pol skiej. 

Park obej mu je rów nież sześć ho te li, kem ping, ki no i – pró ba uspo -
ko je nia ko mer cyj nych su mień – ko ściół (!). Ja ko że opatrz ność czu wa,
gdy jest się za po bie gli wym, Eu ro pa -Park ma też za kła do wą straż po -
żar ną. 

W 2019 r. Eu ro pa -Park od wie dzi ło oko ło 5,7 mln lu dzi. Jest on naj -
czę ściej od wie dza nym par kiem roz ryw ki w kra jach nie miec ko ję zycz -

nych, za li cza nym do 25 naj po pu lar niej szych na ca łym świe cie, a za raz
po Di sney lan dzie w Pa ry żu dru gim co do licz by od wie dza ją cych 
w Eu ro pie.

Za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we
Na te re nie nie zna nym, wy peł nio nym nie stan dar do wy mi urzą dze -

nia mi, w tym „nie spo dzian ka mi” ar chi tek to nicz ny mi i tech no lo gicz ny -
mi (a wszyst ko że by roz ba wić, wy stra szyć, zre lak so wać, na kar mić
i po zba wić go tów ki), nie ma miej sca na kom pro mi sy z ochro ną prze -
ciw po ża ro wą. 

Na te re nie par ku roz ryw ki funk cjo nu je za kła do wa straż po żar na.
Ofi cjal nie dzia ła od 2006 r. i pod le ga tym sa mym ak tom praw nym
i wy mo gom, co lo kal ne jed nost ki stra ży po żar nej kra ju związ ko we go
Ba de nia -Wir tem ber gia. Głów nym za my słem ist nie nia za kła do wej stra -
ży po żar nej jest do sko na ła zna jo mość obiek tów, któ re mo gły by być
kło po tli we dla jed no stek z oko li cy i spra wić trud ność w po ru sza niu
się po par ku. Zresz tą na wet w cią gu jed ne go dnia szko le nia (raz w ro -
ku od by wa ją się ćwi cze nia służ by za kła do wej, jak i lo kal nej stra ży
z Rust i Et ten he im) nie moż na utrwa lić zbyt wie le, je śli cho dzi o bez -
pie czeń stwo po ża ro we w ca łym kom plek sie. Tym bar dziej że stra ża -
cy tam za trud nie ni szko lą się i ćwi czą raz w ty go dniu. War to zwa żyć,
że wy stę pu ją ce tam atrak cje to dla stra ża ków obiek ty spe cjal ne,
do któ rych pro wa dzą wą skie ścież ki i nie jed no krot nie na ścież kach
tych zmie ści się tyl ko ma ły po jazd.

Za kła do wa straż po żar na skła da się z 39 ak tyw nych ra tow ni ków,
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RE NA TA GOL LY Po ̋ ar 
w baj ko wym Êwie cie

W sobotę 26 maja 2018 r. wieczorem w największym niemieckim parku
rozrywki wybuchł pożar jednej z hal magazynowych. Nagle beztroska

zabawa zmieniła się w trwożną ucieczkę kilkudziesięciu tysięcy ludzi. 
Nikt nie zginął, ale nie stało się to tylko za sprawą szczęścia

E
fo

t. 
Jo

na
sl

an
ge

~
co

m
m

on
sw

ik
i, 

W
ik

ip
ed

ia
 (C

C
 B

Y-
SA

 3
.0

)



/ 2020 LISTOPAD 9

a zmia na służ bo wa li czy mi ni mum dzie więć osób. Pię ciu peł no eta to -
wych pra cow ni ków i 42 pra cow ni ków tym cza so wych pra cu je w sek -
to rze me dycz nym, któ rym rów nież za rzą dza ko men dant za kła do wej
stra ży po żar nej. Zda rze nia me dycz ne ma ją róż ny cha rak ter, od uką -
sze nia owa da aż po za wa ły ser ca. Za kła do wa straż po żar na jest alar -
mo wa na śred nio 120 ra zy rocz nie.

Mie ści się ona w cen tral nym punk cie par ku, skąd moż na szyb ko
do trzeć do wszyst kich je go za kąt ków. Wy po sa żo na jest m.in. w śred -
ni sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy MB Ate go z 2001 r. ze zbior ni kiem
o po jem no ści 3000 l, 200-li tro wym po jem ni kiem na pia nę i dział kiem
wod nym. War to nad mie nić, że w wy po sa że niu jed nost ki są dwa ma -
łe sa mo cho dy, któ re z ła two ścią po ru sza ją się po te re nie par ku. Je den
z nich to czte ro ko ło wy wó zek gol fo wy z za da sze niem (ten sa mo cho -
dzik jest za re zer wo wa ny dla do wód cy), a dru gi, sze ścio ko ło wy, sta no -
wi dwu oso bo wy sa mo chód tzw. pierw sze go rzu tu. Wy po sa żo ny
zo stał w zbior nik 200 l wo dy, 20 l pia ny, pom pę o wy daj no ści 20 l/min,
ga śni cę pia no wą i CO2 oraz dwa apa ra ty od de cho we. Jed nost ka dys -
po nu je rów nież ka me rą ter mo wi zyj ną, dzię ki któ rej szyb ciej moż -
na zlo ka li zo wać ogni sko po ża ru.

Od po cząt ku dzia łal no ści Eu ro pa -Par ku wła ści cie le ni gdy nie szli
na kom pro mis i nie oszczę dza li na za bez pie cze niach prze ciw po ża ro -
wych. Do wódz two za kła do wej stra ży po żar nej kła dzie na cisk nie
na dzia ła nia in ter wen cyj ne, ale pre wen cyj ne. Pro fi lak ty ka po ża ro wa
po le ga na od po wied nim wy szko le niu per so ne lu, re gu lar nych szko le -
niach i ćwi cze niach, jak rów nież in struk ta żu dla wszyst kich pra cow -
ni ków par ku roz ryw ki, m.in. z ob słu gi ga śnic. Pod czas two rze nia
oka zjo nal nych wy stę pów ko men dant za kła do wej stra ży po żar nej bie -
rze udział w przy go to wa niach, gdzie do bie ra ne są od po wied nie ma -
te ria ły do wy stro ju. Wy ko naw cy otrzy mu ją in struk cję bez pie czeń stwa
i są szko le ni, jak po stę po wać w ra zie za gro że nia. Po nad to przy go to -
wa ne są na gra nia w trzech ję zy kach na wy pa dek po wsta nia po ża ru.

W Eu ro pa -Par ku za in sta lo wa no 24 sys te my prze ciw po ża ro we,
5000 czu jek ognia i dy mu oraz 900 ga śnic, ser wi so wa nych co 2 la ta
(da ne z 2011 r). 

Roz wój po ża ru
W ma jo wy so bot ni wie czór Eu ro pa -Park tęt nił ży ciem. Na je go te -

re nie znaj do wa ło się w przy bli że niu 25 tys. osób. O 18.20 do cen trum
po wia da mia nia ra tun ko we go wpły nę ło zgło sze nie o po ża rze w kom -
plek sie hal po mię dzy stre fą ho len der ską i skan dy naw ską, czy li w sa -
mym je go cen trum. Pło mie nie ob ję ły li czą cą po nad 30 lat, bo od da ną
do użyt ku w 1987 r., atrak cję na zy wa ną „Pi ra ci z Ba ta vii”. Kil ku na sto -
oso bo wa łódź za bie ra tam pasażerów w sied mio mi nu to wą po dróż
po pi rac kim świe cie umiej sco wio nym w osiem na sto wiecz nym ho len -
der skim mie ście por to wym Ba ta via. 

W pierw szej ko lej no ści stra ża cy z za kła do wej stra ży po żar nej roz -
po czę li ewa ku ację uczest ni ków wy pra wy po pi rac kim świe cie. Pierw -
szy ze wnętrz ny za stęp stra ży po żar nej przy był z ochot ni czej stra ży
po żar nej w Rust, od da lo nej o nie ca łe 2 km od par ku. Po przy by ciu
na miej sce zda rze nia za stęp ca do wód ca okre ślił sy tu ację na miej scu
ja ko wy jąt ko wą, ale bar dzo upo rząd ko wa ną. Ak cją ra tow ni czo -ga śni -
czą kie ro wa ła za kła do wa straż po żar na, włącz nie z wy zna cza niem te -
re nów do dzia łań dla przy by wa ją cych za stę pów służb ra tun ko wych.

Na stęp nie pod ję to de cy zję o ewa ku acji dwóch przy le głych do po -
ża ru stref te ma tycz nych, po nie waż ogień dość szyb ko roz prze strze -
nił się na in ne czę ści pi rac kiej atrak cji, jej za ple cze, a tak że część
ob sza ru skan dy naw skie go, gdzie in ten syw nie za pło nę ły drew nia ne

dom ki, cha rak te ry stycz ne dla nor we skie go kra jo bra zu. Pło mie nie
na ze wnątrz osią ga ły wy so kość kil ku me trów, a spa la niu to wa rzy szył
gę sty, ciem ny dym, któ ry moż na by ło do strzec z od le gło ści na wet kil -
ku ki lo me trów. Na po zo sta łych ob sza rach par ku atrak cje dzia ła ły bez
przerw, jed nak w związ ku z tym, że po żar przy bie rał na si le, pod ję to
de cy zję o ma so wej ewa ku acji. We dług po li cji ewa ku acja wszyst kich
gości za ję ła tyl ko 20 min i prze bie gła bar dzo spraw nie. 

Z po wo du tok sycz no ści dy mu służ by ra tun ko we po pro si ły miesz -
kań ców Rust i oko lic o za mknię cie okien i drzwi w do mach i miesz ka -
niach. Po li cja za mknę ła dro gi do jaz do we do par ku. 

Lo ka li za cja źró dła po ża ru za ję ła ba deń skim stra ża kom oko ło
2,5 godz. O 22.00 po żar był już w du żej mie rze pod kon tro lą, ogra ni -
czo ny do kil ku ognisk, przy któ rych dzia ła li stra ża cy z ca łej Ba de nii.
Do ga sza nie trwa ło do nie dziel nych wcze snych go dzin ran nych. 

Na miej sce zda rze nia przy by ły głów nie jed nost ki ochot ni czych
stra ży po żar nych, za rów no za stę py z le żą cej w od le gło ści za le d -
wie 2 km OSP w Rust, za stę py za wo do wej stra ży po żar nej z Fre ibur ga
(z pom pą wy so kiej wy daj no ści), jak i z od da lo ne go o po nad 100 km
Karls ru he, z 30-me tro wym pod no śni kiem hy drau licz nym, któ ry wy -
ko rzy sta ny zo stał do na tar cia na po żar z prze wyż sze nia.

Łącz nie wal czy ło z po ża rem oko ło 500 przed sta wi cie li służb ra tun -
ko wych: oko ło 250 stra ża ków, 150 ra tow ni ków in nych służb, 50 ra tow -
ni ków THW (Tech ni sches Hil fswerk – in sty tu cja pod le ga ją ca rzą do wi
fe de ral ne mu, za pew nia ją ca po moc tech nicz ną w za kre sie obro ny cy -
wil nej i za rzą dza nia kry zy so we go) i oko ło 50 po li cjan tów. Sied miu
stra ża ków zo sta ło lek ko ran nych pod czas dzia łań ga śni czych, do zna -
ło tak że za tru cia tlen kiem wę gla. 

Wiel kość zda rze nia, stra ty i przy czy ny
Moż na śmia ło stwier dzić, że był to naj więk szy od wie lu lat po żar

w ta kim obiek cie w tym re gio nie.
Po mi mo szyb kiej in ter wen cji stra ża ków oraz do brze prze pro wa -

dzo nej ak cji ga śni czej kom pleks hal i część skan dy naw skie go ob sza -
ru roz ryw ko we go zo sta ły cał ko wi cie znisz czo ne. Spło nę ły: kom pleks
hal z pi rac ką atrak cją, sce ną po ka zo wą i po miesz cze niem dla pra cow -
ni ków oraz m.in. skan dy naw ski sklep i re stau ra cja.

Znisz czo na część par ku roz ryw ki mia ła po wierzch nię oko ło
14,5 tys. m2. We dług za rząd cy obiek tu szko dy ma jąt ko we zo sta ły osza -
co wa ne na po nad 50 mln eu ro. 

Po cząt ko wo za kła da no, że po żar po wstał w ha li ma ga zy no wej
w po bli żu atrak cji „Pi ra ci z Ba ta vii”, jed nak 6 czerw ca 2018 r. ko men da
po li cji w Of fen bur gu osta tecz nie ogło si ła, że spo wo do wa ny był wa -
dą/uster ką tech nicz ną w re jo nie ob sza ru skan dy naw skie go, nie okre -
śla jąc kon kret nie, na czym ta uster ka mia ła by po le gać. 

Show must go on
Po żar po ża rem, ale obiekt mu siał na sie bie za ra biać. Na stęp ne go

dnia park otwo rzył bra my dla zwie dza ją cych, z wy łą cze niem stref, któ -
re ule gły spa le niu – uszko dze nia struk tu ral ne do ty czy ły bo wiem tyl -
ko spa lo nych obiek tów. Ko lej ne atrak cje zo sta ły uru cho mio ne
wkrót ce po po ża rze, nie któ re po za koń cze niu do cho dze nia i oczysz -
cze niu ob sza ru z gru zu w czerw cu 2018 r. Jak do no si por tal Südku rier,
atrak cja „Pi ra ci z Ba ta vii” by ła jed ną z ulu bio nych atrak cji ro dzin nych
w Eu ro pa-Par ku. Ob szar do szczęt nych znisz czeń za mie rza no otwo -
rzyć na no wo la tem 2020 r.

Za rów no skan dy naw ski ob szar, jak i atrak cja „Pi ra ci z Ba ta vii” zo sta -
ły od bu do wa ne w du żej mie rze zgod nie z ory gi na łem, oczy wi ście



z uwzględ nie niem ak tu al nych prze pi sów oraz przy uży ciu no wo cze -
snej tech no lo gii (np. pneu ma tycz ną ani ma tro ni kę za stą pio no elek -
tro me cha nicz ną). Po nad to w obiek cie za sto so wa no in sta la cję
wen ty la cji o wy daj no ści 81 600 m3/h, sys tem wcze snej de tek cji dy mu
z 300 czuj ka mi oraz sys tem ga śni czy o wy daj no ści 15 tys. l/min przy ci -
śnie niu 10 bar). 

Prze pi sy nie miec kie
Oprócz spraw nie prze pro wa dzo nej ak cji ga śni czej na uwa gę za -

słu gu je spraw na i sku tecz na ewa ku acja oko ło 25 tys. osób. To ty le, ile
mie ści sta dion żuż lo wy im. A. Smo czy ka w Lesz nie. Służ bom uda ło się
za po biec pa ni ce wśród ty się cy go ści i spraw nie ewa ku ować ich 
z par ku. Za rów no oso by od wie dza ją ce, jak i pra cow ni cy nie od nie śli
żad nych ob ra żeń. Bar dzo do bre efek ty przy nio sło od po wied nie do -
wo dze nie jed nost ka mi pod le gły mi przez jed nost kę, któ ra naj le piej
zna swój re jon ope ra cyj ny. Przyj rzyj my się przy czy nom bra ku strat
w lu dziach. 

W nie miec kim pra wie bu dow la nym funk cjo nu je akt praw ny – Mu -
ster bau ord nung (MBO), któ ry sta no wi pod sta wę do two rze nia ko dek -
sów bu dow la nych dla wszyst kich 16 kra jów związ ko wych (lan dów)
Nie miec. Prze pi sy bu dow la ne po szcze gól nych lan dów, czy li Lan des -
bau ord nung (LBO), są opar te na wy tycz nych MBO i przyj mo wa ne są
pra wie jed no li cie, ewen tu al nie róż nią się tyl ko szcze gó ła mi. 

Bu dyn ki, w któ rych od by wa ją się zgro ma dze nia, są za kla sy fi ko wa -
ne do ob szer nej ka te go rii bu dyn ków spe cjal nych. Te z ko lei dzie lą się
na (u)re gu lo wa ne i nie ure gu lo wa ne. Do pierw szej z wy mie nio nych
grup za li cza się m.in. wie żow ce i obiek ty han dlo we z po wierzch nią
po nad 2000 m2, a w nie któ rych kra jach rów nież szpi ta le i in ne obiek -

ty do ce lów kwa te run ko wych. Dru ga gru pa bu dyn ków obej mu je je -
dy nie te, dla któ rych nie zo sta ły okre ślo ne kon kret ne prze pi sy bu dow -
la ne, a w któ rych przy pad ku ko niecz ne jest in dy wi du al ne po dej ście,
z do sto so wa ną kon cep cją ochro ny prze ciw po ża ro wej. Mo że się to
wią zać z oce ną ry zy ka w od nie sie niu do moż li wych źró deł za pło nu 
i in nych za gro żeń. Moż na tu taj wy mie nić m.in. kon struk cje o wy so ko -
ści po wy żej 30 m, re stau ra cje o licz bie go ści po wy żej 40, wię zie nia,
sys te my kon struk cyj ne, któ rych uży cie wią że się z wy so kim ry zy kiem
wy bu chu po ża ru lub je go in ten syw no ścią, przed szko la i we so łe mia -
stecz ka. 

Wszyst kie bu dyn ki spe cjal ne mu szą speł niać zwięk szo ne wy ma -
ga nia w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz dróg ewa ku acyj -
nych i ra tow ni czych. Ob ostrze nia do ty czą rów nież tech nicz nych
urzą dzeń bu dow la nych, de ko ra cji i za sto so wa nych kom po nen tów 
lub ma te ria łów. 

Nie ina czej by ło z par kiem roz ryw ki. Zo stał za kwa li fi ko wa ny przez
§ 51 MBO oraz § 38 LBO kra ju związ ko we go Ba de nia -Wir tem ber gia
ja ko obiekt spe cjal ny. 

Do ogól nych zwięk szo nych wy ma gań do cho dzi ły za ostrzo ne prze -
pi sy do ty czą ce punk tów sprze da ży, obiek tów spor to wych czy re stau -
ra cji. W tym za kre sie obo wią zu ją dwa roz po rzą dze nia: ws. punk tów
sprze da ży oraz obiek tów prze zna czo nych na ce le zgro ma dzeń, w tym
wy da rzeń spor to wych, z za ostrzo nym trak to wa niem pa ra me trów
ognio od por no ści i pal no ści ele men tów bu dow la nych, dróg ewa ku -
acyj nych oraz ko niecz no ścią spo rzą dze nia pla nów ra tow ni czych. 

Zwy kle do wo dem na to, że uwa run ko wa nia praw ne zo sta ły speł -
nio ne, jest – w do słow nym tłu ma cze niu – kon cep cja ochro ny prze -
ciw po ża ro wej (moż na ją po rów nać do ro dzi mej eks per ty zy – za wie ra
część opi so wą i gra ficz ną dotyczącą obiek tu).

Zgod nie z roz po rzą dze niem o zgro ma dze niach od po wie dzial ność
za bez pie czeń stwo od wie dza ją cych obiekt oraz pra cow ni ków po no -
si ad mi ni stra tor/za rząd ca.

Prze pi sy pol skie
Par ki roz ryw ki w Pol sce do nie daw na by ły przed się wzię cia mi ni -

szo wy mi. Obec nie bran ża roz ryw ko wa w po sta ci te ma tycz nych we -
so łych mia ste czek roz wi ja się bar dzo dy na micz nie i przed sta wia co raz
bar dziej atrak cyj nie, znacz nie wy prze dza jąc pra wo sta no wio ne. 

Na po czą tek war to zde fi nio wać po ję cie „park roz ryw ki”, gdyż
w pierw szej chwi li przed ocza mi sta je ka ru ze la i bud ka z wa tą cu kro -
wą, z me lo dyj ka mi cyr ko we go ro do wo du. Jest to jed nak coś znacz -
nie wię cej. Nie ste ty, w słow ni ku ję zy ka pol skie go ta ki zwrot nie
wy stę pu je. Po krew nym ter mi nem, nie od da ją cym jed nak isto ty rze -
czy, jest wspo mnia ne wcze śniej „we so łe mia stecz ko”, któ re zo sta ło
zde fi nio wa ne w in ter ne to wym Słow ni ku Ję zy ka Pol skie go PWN ja ko
te ren z urzą dze nia mi roz ryw ko wy mi, ta ki mi jak ka ru ze le, strzel ni ce,
ko lej ki. Okre śle nia „urzą dze nia roz ryw ko we” oraz „strzel ni ce” zo sta ły
uży te w usta wie Pra wo bu dow la ne [1]. Nie ste ty, mają zwią zek z tym -
cza so wo ścią, co z ko lei prze kła da się w spo sób kom pli ku ją cy za gad -
nie nie na prze pi sy prze ciw po ża ro we. Tym cza so wy obiekt bu dow la ny
jest prze zna czo ny do cza so we go użyt ko wa nia w okre sie krót szym
od je go trwa ło ści tech nicz nej, prze wi dzia nym do prze nie sie nia w in -
ne miej sce lub roz biór ki, a tak że obiek tem bu dow la nym nie po łą czo -
nym trwa le z grun tem, co ma się ni jak do urzą dzeń par ku roz ryw ki,
któ re ob woź ny mi nie są.

Obiek ta mi tym cza so wy mi są rów nież obiek ty z obu do wą pneu -
ma tycz ną lub prze kry cia na mio to we, któ re po wszech nie po ja wia ją się
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na oma wia nych te re nach par ków roz ryw ki. Tu war to wspo mnieć
o § 288 i § 289 prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych [2], któ re okre śla -
ją m.in. ro dzaj po wło ki, licz bę i spo sób za mo co wa nia krze seł oraz in -
ne wy ma ga nia i roz wią za nia zwią za ne z bez piecz ną ewa ku acją
użyt kow ni ków. 

Tyl ko w nie któ rych aspek tach ewa ku acji wy ma ga nia dla obiek tów
tym cza so wych nie róż nią się od tych dla bu dyn ków sta cjo nar nych. 

Oprócz „tym cza so wych obiek tów bu dow la nych” na te re nie par ku
roz ryw ki znaj du ją się rów nież re stau ra cje, skle py, ki na, sce ny wi do wi -
sko we, ho te le. W przy pad ku tych bu dyn ków nie ma pro ble mu z okre -
śle niem wy ma gań za rów no za war tych we wspo mnia nych wa run kach
tech nicz nych, jak i w roz po rzą dze niach MSWiA trak tu ją cych o wa run -
kach ochro ny prze ciw po ża ro wej lub o dro gach i za opa trze niu w wo -
dę do ze wnętrz ne go ga sze nia. Mo gą się na to miast po ja wić pro ble -
my do ty czą ce in sta la cji użyt ko wych, zwłasz cza nie sta cjo nar nych. 
Np. zgod nie z prze pi sa mi [3] do pusz cza się użyt ko wa nie i prze cho -
wy wa nie w stre fie po ża ro wej obej mu ją cej obiekt lub te ren nie wię cej
niż dwóch bu tli z ga zem płyn nym (każ da o za war to ści ga zu do 11 kg),
w przy pad ku bu tli tu ry stycz nych (o za war to ści ga zu do 5 kg) łącz -
na ma sa w bu tlach nie mo że prze kro czyć 22 kg. Na eta pie pro jek to -
wa nia ła two o tym prze pi sie za po mnieć. 

Ostrze że niem po win ny być zda rze nia w esca pe ro omach. W związ -
ku z tra gicz nym zda rze niem w Ko sza li nie z po cząt kiem 2019 r. na ło -
żo no na wła ści cie li lub za rząd ców pro wa dzą cych dzia łal ność go s-
po dar czą o cha rak te rze roz ryw ko wym (gdzie or ga ni zo wa ne są gry lub
za ba wy, pod czas któ rych moż li wość ewa ku acji jest ogra ni czo na) do -
dat ko we obo wiąz ki [4], m.in. przed roz po czę ciem ta kiej dzia łal no ści
oraz co naj mniej raz na 2 la ta prze pro wa dze nie prak tycz ne go spraw -
dze nia or ga ni za cji i wa run ków ewa ku acji z udzia łem rze czo znaw cy
do spraw za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych, in ży nie ra po żar nic twa
lub ab sol wen ta Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej w za kre sie in ży nie -
rii bez pie czeń stwa w spe cjal no ści in ży nie ria bez pie czeń stwa po ża ro -
we go. Tym cza sem w par kach roz ryw ki esca pe ro omy są w stan -
dar dzie. 

W przy pad ku wy stą pie nia po ża ru jed nost ki stra ży po żar nej po win -
ny mieć do stęp do dróg po ża ro wych oraz wo dy do ce lów prze ciw po -
ża ro wych, co na le ży usta lić jak dla obiek tów ka te go rii ZL I za gro że nia
ży cia lu dzi, sto sow nie do wiel ko ści stref po ża ro wych. Po żar Par ku 
Eu ro pa wska zu je, że ewen tu al na ak cja bę dzie dłu go trwa ła. 

Dla ekip ra tow ni czych waż nym do ku men tem jest in struk cja 
(in struk cje) bez pie czeń stwa po ża ro we go [5], gdyż po wierzch nia lub
stre fy po ża ro wej ta kie go obiek tu z pew no ścią prze kro czy wy mia ry
gra nicz ne. Na le ży pa mię tać, że in struk cja bez pie czeń stwa po ża ro we -
go pod le ga okre so wej ak tu ali za cji, co naj mniej raz na 2 la ta lub
po zmia nie spo so bu użyt ko wa nia obiek tu, któ ry wpły wa na zmia nę
wa run ków ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Nie ste ty, wy mo gu po sia da nia stra ży po żar nej nie ma w pol skich
prze pi sach, jest tyl ko do bro wol ność. A prze cież cho dzi o za pew nie -
nie bez pie czeń stwa dzie siąt kom ty się cy lu dzi w fa bry ce roz ryw ki,
na te re nie, któ re go przej ście spa ce rem mo że zwy czaj nie zmę czyć. 

Wnio ski
Jak by nie by ło, od po wie dzial ność za stan ochro ny prze ciw po ża -

ro wej par ku roz ryw ki, tak jak w przy pad ku in nych bu dyn ków, obiek -
tów bu dow la nych i te re nów, spo czy wa na wła ści cie lu bądź oso bie
wła da ją cej przed się bior stwem, jak wła ści ciel, któ ry zgod nie z prze pi -
sa mi [6] mu si:

� przy go to wać te ren i obiek ty do pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga -
śni czej,
� za pew nić bez pie czeń stwo i moż li wo ści ewa ku acji,
� wy po sa żyć bu dyn ki, obiek ty i te ren w urzą dze nia i sprzęt prze ciw -
po ża ro wy,
� usta lić spo so by po stę po wa nia na wy pa dek po wsta nia za gro że nia,
� za pew nić bez pie czeń stwo eki pom ra tow ni czym.

Prze bieg nie miec kie go po ża ru uczy, że pój ście na skró ty w któ rymś
z pię ciu wy mie nio nych wy żej aspek tów, np. po przez wy ko rzy sty wa -
nie luk w pra wie, nie skoń czy się bez strat w lu dziach. Co praw da roz -
ryw ka by wa sen sem ży cia wie lu lu dzi, ale nie po win na być po wo dem
ich śmier ci. W Niem czech nie by ło kom pro mi sów i tyl ko dla te go nikt
nie zgi nął. 

mł. kpt. mgr in˝. Re na ta Gol ly jest star szym spe cja li stà 
w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ Ko men dy Głów nej PSP

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (DzU z 2020 r. poz. 1333).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU z 2019 poz. 1065,
ze zm.).
[3] § 10 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów
(DzU nr 109, poz. 719 ze zm.).
[4] § 17a roz po rzą dze nia jw.
[5] § 6 roz po rzą dze nia jw.
[6] Art. 3 i 4 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (DzU z 2020 r.
poz. 961).
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u dy nek po wstał w 2001 r., ja ko wol no sto ją cy, jed no kon dy -
gna cyj ny, nie pod piw ni czo ny, w kształ cie zbli żo nym do pro -
sto ką ta o wy mia rach 24,8 m x 46,5 m. Wy ko na ny zo stał

w tech no lo gii szkie le tu żel be to we go, z wy peł nie niami z pu sta ka ce -
ra micz ne go ty pu MAX. Na wy so ko ści oko ło 4,5 m znaj du je się wie niec
żel be to wy, kon struk cja da chu jest sta lo wa – two rzą ją dźwi ga ry kra -
to we, prze kry cie sta no wi bla cha tra pe zo wa, nad czę ścią miesz czą cą
ko tłow nię oraz skład opa łu znajduje się strop żel be to wy. 

Bu dy nek w ca ło ści wy ko rzy sty wa no ja ko lo kal han dlo wy – sa lon
sprze da ży sprzę tu elek tro nicz ne go oraz sprzę tu go spo dar stwa do -
mo we go. Prócz sa li sprze da ży w bu dyn ku zlo ka li zo wa no po miesz cze -
nia biu ro we, ma ga zy no we i tech nicz ne. Bu dy nek ogrze wa ny był
z wy ko rzy sta niem ko tłow ni ole jo wej. Głów ny wy łącz nik prą du umiej -
sco wio no na le wo od wej ścia do obiek tu. Wo dę do ze wnętrz ne go ga -
sze nia po ża ru za pew nio no z miej skiej sie ci wo do cią go wej – naj bliż szy
hy drant znaj du je się przy bu dyn ku w od le gło ści ok. 15 m. Dro gę po -
ża ro wą dla obiek tu sta no wi zjazd z ul. Wę gier skiej oraz układ pla ców
we wnętrz nych, w ob rę bie któ rych znaj du ją się par kin gi.

Zgło sze nie po ża ru, pierw sze si ły i środ ki
Zgło sze nie o po ża rze wpły nę ło do sta no wi ska kie ro wa nia ko men -

dan ta miej skie go PSP w No wym Są czu o godz. 6.36 w po sta ci for mat -
ki z WCPR w Kra ko wie. Zda rze nie po twier dzi ło kil ka te le fo nów od
na ocz nych świad ków, wi dzą cych dym wy do by wa ją cy się z da chu
obiek tu. Dy żur ni za dys po no wa li w pierw szym rzu cie dzie więć za stę -
pów, w tym dwa z JRG 2 i trzy z JRG 1 w No wym Są czu, a tak że pod -
no śnik SCH-40 i cy ster nę GCBM 18/16 oraz czte ry za stę py z naj bli żej
zlo ka li zo wa nych jed no stek OSP – po dwa z OSP No wy Sącz-Bie go ni -
ce oraz OSP Sta ry Sącz. Za stę py z JRG 2 (zlo ka li zo wa nej naj bli żej miej -
sca po ża ru) mia ły do po ko na nia od le głość 3 km.

Roz po zna nie i plan lo ka li za cji
O godz. 6.41 na miej sce przy by ły pierw sze za stę py z JRG 2; prze -

pro wa dzo no wów czas roz po zna nie i stwier dzo no, że po żar ob jął wnę -
trze skle pu. Na ze wnątrz z ca łej po wierzch ni da cho wej bu dyn ku
wy do by wał się czar ny, gę sty dym. Obiekt był za mknię ty. Na miej scu
nie prze by wał nikt z pra cow ni ków ani ochro ny. 

Za mia rem tak tycz nym pierw sze go kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow -
ni czy mi, do wód cy zmia ny z JRG 2 mł. kpt Zyg mun ta Łat ki, by ło za bez -
pie cze nie te re nu dzia łań, za dys po no wa nie na miej sce po ża ru do -
dat ko wych sił i środ ków, odłą cze nie prą du w bu dyn ku oraz zlo ka li zo -
wa nie źró dła po ża ru. Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły na za bez pie cze -
niu miej sca przez od po wied nie usta wie nie sa mo cho dów po żar -
ni czych. Do wy łą cze nia za si la nia w obiek cie uży to głów ne go wy łącz -
ni ka prą du. Do bu dyn ku stra ża cy do sta li się, wy bi ja jąc szy by w głów -
nych drzwiach wej ścio wych, od stro ny pół noc nej obiek tu. Na stęp nie
do wnę trza po da ne zo sta ły dwa prą dy wo dy.

Dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze
Ze wzglę du na cał ko wi ty brak wi docz no ści spo wo do wa ny bar dzo

du żym za dy mie niem oraz wy so ką tem pe ra tu rę nie uda ło się wpro -
wa dzić ra tow ni ków do środ ka. Kon tro lę prze pro wa dzo no za po mo cą
ka me ry ter mo wi zyj nej. W war stwie pod su fi to wej tem pe ra tu ra wy no -
si ła po nad 400°C. W trak cie po da wa nia prą dów wo dy za uwa żo no
przy wej ściu za wa lo ną we wnętrz ną część war stwy pod su fi to wej, któ -
rą sta no wi ły ar ku sze bla chy fa lo wa nej z weł ną mi ne ral ną. 

O godz. 6.47 na miej sce po ża ru przy by ły za stę py z OSP Sta ry Sącz,
GCBM 18/16, SCH-40 z JRG 1 oraz OSP Bie go ni ce. Po przy by ciu po sił -
ków si ło wo otwar to drzwi rów nież po stro nie wschod niej, a te pro wa -
dzi ły do wnę trza ha li. Po da ne zo sta ły ko lej ne dwa prą dy wo dy –
z wej ścia do obiek tu, po nie waż ze wzglę du na za wa lo ny su fit nie
wpro wa dzo no ra tow ni ków do środ ka. Na stęp nie otwar to drzwi do ko -
tłow ni, zlo ka li zo wa ne od stro ny wschod niej. Pa no wa ło w niej za dy -
mie nie. Znaj du ją cy się tam zbior nik z ole jem opa ło wym nie był
na ru szo ny ani za gro żo ny po ża rem. 

Z pod no śni ka SCH-40 ra tow ni cy do ko na li kon tro li da chu. Nie uległ
on za wa le niu, ale miej sca mi był od kształ co ny. Po miar tem pe ra tu ry
da chu wy ko na ny za po mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej wy ka zał, że na je -
go po wierzch ni się ga ła ok. 400°C. Po da no do dat ko wo prąd wo dy
z SCH-40 przez okno do wnę trza ha li. W dal szej czę ści dzia łań stra ża -
cy si ło wo otwo rzy li ko lej ne drzwi w po łu dnio wej czę ści i po da li je den
prąd wo dy. Tą dro gą rów nież nie moż na by ło wejść do środ ka, głów -
nie za spra wą bla sza ne go su fi tu, któ ry spadł na spa lo ne wy po sa że nie
mar ke tu. 

Za opa trze nie wod ne w pierw szej fa zie dzia łań sta no wił za stęp
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Poniedziałek 21 września tego roku zaczął się dla sądeckich
strażaków od zgłoszenia o pożarze sklepu Media Expert,

zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej.
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GCBM 18/16 z JRG 1 oraz po bli ski hy drant. O godz. 7.19 na miej sce
po ża ru przy był do wód ca JRG 2, któ ry po za po zna niu się z sy tu acją
prze jął do wo dze nie. Po le cił za dys po no wać do dat ko we si ły i środ ki.
Wte dy też na kon struk cję da chu, w ce lu jej schło dze nia, po da no do -
dat ko wo prą dy wo dy z dra bi ny me cha nicz nej SD-37 z JRG 1 oraz pod -
no śni ka hy drau licz ne go SCH-40. Za opa trze nie wod ne za pew ni ły
przy by łe za stę py, wy ko rzy stu jąc tak że ko lej ne dwa po bli skie hy dran -
ty. Wo da do wo żo na by ła też z hy dran tu na te re nie mar ke tu Ca sto-
ra ma, zlo ka li zo wa ne go po prze ciw nej stro nie uli cy Wę gier skiej. Rów -
no cze śnie ra tow ni cy przy stą pi li do ewa ku acji mie nia z ma ga zy nu oraz
po miesz cze nia biu ro we go. 

O godz. 7.27 do dzia ła ją cych na miej scu zda rze nia stra ża ków do -
łą czy ła gru pa ope ra cyj na KM PSP No wy Sącz w skła dzie mł. bryg.
Krzysz tof Wiel gus i mł. bryg. Kon rad Gur gul, któ ra wspar ła dzia ła nia
kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym. O godz. 8.05 na miej scu ak cji
by li już też ko men dant miej ski PSP w No wym Są czu st. bryg. Wal de -
mar Kuź ma wraz z za stęp cą ko men dan ta st. bryg. Paw łem Mo ty ką,
na czel ni kiem Wy dzia łu Ope ra cyj no -Szko le nio we go bryg. Ma ria nem
Mar szał kiem oraz mł. kpt. Jac kiem Krucz kiem z Wy dzia łu Kwa ter mi -
strzow sko -Tech nicz ne go. Ko men dant miej ski po za po zna niu się z sy -
tu acją prze jął kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi, a przy by li z nim
ofi ce ro wie utwo rzy li sztab, któ ry go wspie rał. Te ren dzia łań po dzie lo -
no na pięć od cin ków bo jo wych:
� I OB – do wód ca mł. bryg. Krzysz tof Rol ka, z za da niem pro wa dze -
nia dzia łań ga śni czych od stro ny głów ne go wej ścia bu dyn ku, znaj du -
ją ce go się od stro ny pół noc nej;
� II OB – do wód ca mł. kpt. Zyg munt Łat ka, a na stęp nie do wód ca ko -
lej nej zmia ny mł. kpt. Grze gorz Ku mor, z za da niem pro wa dze nia dzia -
łań ga śni czych od stro ny wschod niej;
� III OB – do wód ca mł. bryg Pa weł Ba nach, z za da niem pro wa dze nia
dzia łań ga śni czych od stro ny po łu dnio wej;
� IV OB – do wód ca mł. bryg. Kon rad Gur gul, z za da niem ko or dy na -
cji dzia łań z dra bi ny me cha nicz nej oraz pod no śni ka z par kin gu
od stro ny za chod niej;
� V OB – do wód ca mł. bryg. Krzysz tof Wiel gus, z za da niem or ga ni -
za cji za opa trze nia wod ne go.

Ży wioł uda ło się okieł znać
Pod ję to ko lej ne pró by wpro wa dze nia stra ża ków z prą da mi wo dy

oraz pia ny cięż kiej do wnę trza obiek tu. Ro ty wcho dzą ce do wnę trza
wy po sa żo ne by ły w sprzęt ochro ny dróg od de cho wych, oświe tle nio -
wy, łącz no ści oraz bu rzą cy. Po miar tem pe ra tu ry prze pro wa dzo ny 
ka me rą ter mo wi zyj ną w stre fie pod su fi to wej w dal szym cią gu wska -
zy wał 400°C. Ze rwa ne me ta lo we ele men ty pod wie sza ne go su fi tu ta -
ra so wa ły do stęp do wnę trza bu dyn ku oraz utrud nia ły do stęp
do źró deł ognia i ogra ni cza ły efek tyw ność prą dów ga śni czych. Po -
wstał punkt wy mia ny bu tli w sprzę cie ochro ny dróg od de cho wych.
Pu ste za wo żo no do JRG 1, gdzie by ły wy mie nia ne na peł ne. 

Gdy uda ło się schło dzić dach, wy ko na no otwo ry w je go kon struk -
cji, uży wa jąc pod no śni ka hy drau licz ne go. Przez nie po da ne zo sta ły
dwa prą dy wo dy z pod no śni ka oraz dra bi ny me cha nicz nej. Na stęp -

nie za po mo cą lan cy prze bi cio wej stra ża cy wy bi li kil ka otwo rów w po -
łu dnio wo -wschod niej ścia nie bu dyn ku, tą dro gą po da wa li środ ki ga -
śni cze. Dzia ła nia przy nio sły efekt w po sta ci przy ga sze nia po ża ru w tej
czę ści obiek tu. Po uzy ska niu do niej do stę pu stra ża cy po da li je den
prąd wo dy oraz je den prąd pia ny z sys te mu ga sze nia pia ną sprę żo ną
CAFS. Do te go ce lu zu ży to oko ło 60 l środ ka pia no twór cze go kla sy A. 

Do ga sza nie po go rze li ska i li cze nie strat
O godz. 10.34, po lo ka li za cji po ża ru, roz po czę ła się roz biór ka spa -

lo nych ele men tów i kon struk cji bu dyn ku. W tym cza sie na miej sce
przy by ła gru pa ope ra cyj na ma ło pol skie go ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP w skła dzie mł. bryg. Se ba stian Woź niak oraz kpt. Ma te usz
Py tel. Część spa lo ne go wy po sa że nia wy nie sio no i do ga szo no na ze -
wnątrz. Rów no cze śnie trwa ło do ga sza nie po je dyn czych za rze wi
ognia we wnątrz obiek tu. Ra tow ni ków pra cu ją cych we wnątrz suk ce -
syw nie wy mie nia no. 

Po uga sze niu po ża ru o godz. 13.36 za stę py uczest ni czą ce w ak cji
od sa me go po cząt ku za koń czy ły swo je dzia ła nia, a na ich miej sce za -
dys po no wa no za stę py OSP KSRG Goł ko wi ce Gór ne oraz OSP KSRG
Mosz cze ni ca Wy żna. Za da niem tych jed no stek OSP by ło do zo ro wa -
nie po go rze li ska. Na czas czyn no ści pro wa dzo nych przez pro ku ra to -
ra oświe tlo no miej sce zda rze nia. Przed sta wi ciel nad zo ru bu do-
w la ne go po wy ko na niu oglę dzin wy dał de cy zję o za ka zie wstę pu
do obiek tu. 

Dzia ła nia wszyst kich jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej zo sta -
ły za koń czo ne o godz. 20.42. Spa le niu i znisz cze niu ule gły: kon struk -
cja bu dyn ku, a w szcze gól no ści kon struk cja da chu, po łą czo ne go ze
stro pem, oraz wy po sa że nie skle pu wraz z asor ty men tem AGD i RTV.
Ura to wa no część sprzę tu skła do wa ne go w pod ręcz nych ma ga zyn -
kach i po miesz cze niu biu ro wym. 

Przy czy na po ża ru nie zo sta ła jesz cze usta lo na. Do cho dze nie pro -

Dzia ła nia w licz bach:
Po wierzch nia po ża ru – 1010 m2, ku ba tu ra – 6060 m3

Lo ka li za cja po ża ru – po 3 godz. 59 min od chwi li za uwa że nia
Czas in ter wen cji – 14 godz. 24 min
Prą dy wo dy i pia ny cięż kiej – 7 i 2
Zu ży cie wo dy i środ ków pia no twór czych – 160 m3 i 800 l
Stra ty – ok. 4 mln zł (w bu dyn kach: 1 mln zł)
Oca lo ne mie nie – ok. 1 mln zł

i AGD w ogniu



wa dzi po li cja pod nad zo rem pro ku ra tu ry. Nad zór bu dow la ny po oglę -
dzi nach wy dał de cy zję o na ka zie roz biór ki spa lo nej kon struk cji 
da chu.

Wnio ski i spo strze że nia z pro wa dzo nych dzia łań
� Nie by ło moż li wo ści ura to wa nia mie nia ani obiek tu ze wzglę du
na to, że po żar praw do po dob nie po wstał na dłu go, za nim zo stał za -
uwa żo ny. Prze ma wia ją za tym na stę pu ją ce fak ty:

– sklep był czyn ny do go dzin wie czor nych w so bo tę, w nie dzie lę
za mknię ty, a do zo ro wa ny tyl ko elek tro nicz nie,

– przed przy jaz dem pierw szych za stę pów na miej sce zda rze nia
wy stę po wa ła już wy so ka tem pe ra tu ra i do szło do za wa le nia kon struk -
cji stro pu,

– kil ka ma łych okien na ele wa cji fron to wej nie uła twia ło za uwa że -
nia po ża ru z ze wnątrz, zo stał on do strze żo ny do pie ro wte dy, gdy dym
wy do stał się z obiek tu.
� Ze wzglę du na za mknię tą prze strzeń, w któ rej roz wi jał się po żar,
pro ces spa la nia prze bie gał w więk szo ści w for mie bez pło mie nio wej.
Spo wo do wa ło to ob ję cie po ża rem ca łej sa li sprze da ży. Du że za dy mie -
nie oraz wy so ka tem pe ra tu ra unie moż li wi ły stra ża kom wej ście
do środ ka obiek tu w pierw szej fa zie dzia łań.

� Po schło dze niu da chu moż na by ło wy ciąć w nim otwo ry, co
w znacz nym stop niu po zwo li ło na od dy mie nie obiek tu i ob ni że nie
tem pe ra tu ry. To, w po łą cze niu z po da wa niem prą dów wo dy za po -
mo cą lan cy prze bi cio wej przez ścia ny oraz pia ny z sys te mu CAFS
przez drzwi, przy czy ni ło się do zlo ka li zo wa nia po ża ru.
� W po da wa niu środ ków ga śni czych przy bra ku moż li wo ści do sta -
nia się do obiek tu do sko na le spraw dza się ta ki sprzęt, jak lan ca prze -
bi cio wa.
� Usy tu owa nie obiek tu ob ję te go po ża rem pra wie w cen trum mia -
sta, w po bli żu dwóch jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych, po zwo li ło
na spraw ne zor ga ni zo wa nie za ple cza lo gi stycz ne go. 
� Po nie waż ob szar ak cji ga śni czej był dość ogra ni czo ny, a pra cę szta -
bu oraz łącz ność ra dio wą moż na by ło zor ga ni zo wać, ko rzy sta jąc z do -
stęp nych na miej scu sa mo cho dów ty pu mi kro bus, nie za cho dzi ła
ko niecz ność wy ko rzy sta nia sa mo cho du do wo dze nia i łącz no ści.

W cza sie ak cji ga sze nia te go bar dzo du że go po ża ru do sta no wi ska
kie ro wa nia KM PSP No wy Sącz wpły nę ły zgło sze nia o dwóch groź nie
za po wia da ją cych się zda rze niach – po ża rze tar ta ku i po ża rze na wy -
sy pi sku śmie ci. Oka za ły się jed nak nie groź ne. Dzię ki wła ści we mu za -
bez pie cze niu te re nu przez PSP i OSP nie za cho dzi ła ko niecz ność
prze kie ro wa nia do nich za stę pów uczest ni czą cych w ga sze niu ha li
skle po wej.

st. bryg. Pa weł Mo ty ka jest za st´p cà 
ko men dan ta miej skie go PSP w No wym Sà czu

ie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym, ma jąc nie zbęd ną wie dzę
i do świad cze nie w ko or dy no wa niu dzia ła nia pod le głych sił
i środ ków, już na eta pie do jaz du do miej sca zda rze nia jest

w sta nie po zy skać in for ma cje na te mat ro dza ju i cha rak te ru zda rze -
nia oraz je go usy tu owa nia, licz by po szko do wa nych, wy stę po wa nia
na tu ral nych bądź wy mu szo nych ogra ni czeń itp.

Róż no rod ność sy tu acji
Więk szość po wyż szych in for ma cji KDR po zy ska od dys po zy to ra ze

sta no wi ska kie ro wa nia po wia to we go lub miej skie go ko men dan ta
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Po dob nie sy tu acja wy glą da na miej scu
zda rze nia, gdzie na stę pu je we ry fi ka cja za gro żeń i przy stą pie nie
do dzia łań ra tow ni czych.

W bar dzo wie lu przy pad kach zda rze nie ma cha rak ter nie stan dar -
do wy, czy li spe cy fi ką od bie ga od więk szo ści dzia łań ra tow ni czych po -
dej mo wa nych na te re nie po wia tu, wy ma ga ją cych za an ga żo wa nia
spe cja li stycz nych SIS. W tej sy tu acji li czy się to, by czas, któ ry upły nie
od chwi li do ko na nia oce ny sy tu acji przez KDR do mo men tu za dys po -
no wa nia da ne go pod od dzia łu spe cja li stycz ne go, był jak naj krót szy. 

Oczy wi ście nie co in na bę dzie kon fi gu ra cja dzia łań w sy tu acji, gdy
zda rze nie ma miej sce na te re nie aglo me ra cji sku pia ją cej wszyst kie
gru py spe cja li stycz ne PSP – tu czas ich re ak cji jak i sys tem po wia da -
mia nia oraz dys po no wa nia bę dzie bar dziej li nio wy i trak to wa ny przez
SIS ja ko część stan dar do wej pro ce du ry. W opi sy wa nej sy tu acji sa mo -
ist nie eli mi nu je się pro ces „wza jem ne go po zna wa nia się i wza jem nej
na uki” współ dzia ła ją cych SIS, przez co dzia ła nia te są prze pro wa dza -
ne płyn niej.

Jesz cze ina czej sy tu acja wy glą da w przy pad ku po dob nych zda -
rzeń, lecz wy stę pu ją cych na te re nie mniej szych po wia tów, któ re nie
ma ją spe cja li stycz nych SIS bądź dys po nu ją SIS o jed nej, kon kret nej
spe cja li za cji. Wte dy KDR zda ny jest na wspar cie dy żur ne go SKKP lub
SKKM oraz wła sną wie dzę i do świad cze nie. 

Wspar cie spe cja li stów
Istot nym wspar ciem w pro ce sie ko or dy no wa nia dzia łań SIS

na miej scu zda rze nia mo że być rów nież po moc zdal na ze stro ny sta -
no wi ska kie ro wa nia ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, któ re mo że
po po zy ska niu od po wied nich da nych za dys po no wać wła ści we si ły.
Na le ży pod kre ślić, że dy żur ni SKKW w isto cie ma ją moż li wość wie lo -
po zio mo we go uspraw nie nia sku tecz no ści po dej mo wa nych dzia łań
ra tow ni czych, za rów no dys po nu jąc do zda rze nia SIS pod od dzia łów
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W dzia ła niach bra li udział:
PSP – 11 za stę pów i 40 stra ża ków
OSP w KSRG – 13 za stę pów i 64 stra ża ków
OSP – 1 za stęp i 7 stra ża ków 
Po go to wie ener ge tycz ne – 1 sa mo chód i 2 oso by
Po go to wie ga zo we – 1 sa mo chód i 2 oso by
Po li cja – 2 sa mo cho dy i 6 funk cjo na riu szy
In ne pod mio ty – 4 sa mo cho dy i 8 osób

PRZE MY SŁAW BE RUS
TO MASZ LE WAN DOW SKI

Kierowanie działaniami ratowniczymi
wymaga umiejętnego łączenia kilku
dziedzin wiedzy i właściwego jej
stosowania, w zależności od specyfiki
sytuacji. 
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spe cja li stycz nych PSP, jak i wspie ra jąc KDR w pro ce sie wy pra co wy-
wa nia do ce lo wych roz wią zań z przed sta wi cie la mi in nych pod mio -
tów. Ko rzy ści pły ną ce z do brych prak tyk współ pra cy na li nii
KDR – SKKP/SKKM – SKKW po twier dza ne są nie mal że każ de go dnia
na te re nie ca łe go kra ju.

W sy tu acjach szcze gól nie skom pli ko wa nych, w któ rych KDR po -
trze bu je na tych mia sto we go wspar cia spe cja li stów z da nej dzie dzi ny,
umie jęt na współ pra ca wy mie nio nych wy żej osób na bie ra szcze gól -
ne go zna cze nia. Za łóż my, że głów nym pro ble mem dla KDR jest okre -
śle nie spo so bu uszczel nie nia zde for mo wa ne go w wy ni ku zda rze nia
płasz cza cy ster ny sa mo cho do wej prze wo żą cej okre ślo ne me dium.
W prak ty ce KDR sko rzy sta z do stęp nych po mo cy (hand bo oki, pro ce -
du ry, za sa dy po stę po wa nia itp.), ze wspar cia sta no wi ska kie ro wa nia,
któ re – je śli ma ta ką moż li wość – osza cu je in ten syw ność i ska lę emi -
sji da ne go me dium. Nie odzow na jest tak że po moc me ry to rycz na ze
stro ny SKKW. KDR po wi nien przede wszyst kim usta lić prio ry te ty ra -
tow ni cze (głów ny cel dzia ła nia i ce le po śred nie), a ma jąc od po wied -
nie za ple cze – rów nież w jak naj krót szym cza sie prze ka zać do swo je go
sta no wi ska kie ro wa nia rze tel ną in for ma cję na te mat sy tu acji na miej -
scu zda rze nia oraz wska zać głów ne kie run ki dzia łań ra tow ni czych,
pre cy zu jąc rze czy wi ste moż li wo ści wy ko na nia okre ślo nych dzia łań
przez obec ne na miej scu zda rze nia SIS.

Mi ni ma li za cja po my łek
SKKP lub SKKM po zwe ry fi ko wa niu otrzy ma nych in for ma cji po win -

no do ko nać oce ny moż li wo ści po ten cja łu ra tow ni cze go i w przy pad -
ku stwier dze nia de fi cy tu ilo ścio we go
bądź ja ko ścio we go po sia da nych SIS
prze ka zać tę in for ma cję do SKKW, pre -
cy zu jąc naj pil niej sze po trze by.

SKKW po otrzy ma niu jak naj peł niej -
sze go pa kie tu da nych po win no włą -
czyć się w uspraw nie nie ko or dy-
no wa nia dzia łań ra tow ni czych, co mo -
że ozna czać dys po no wa nie pod od dzia -
łów spe cja li stycz nych PSP sta no wią -
cych po ten cjał da ne go wo je wódz twa,
dys po no wa nie do dzia łań SIS od wo do -
wych, uzy ska nie wspar cia ze stro ny SIS
PSP są sia du ją cych wo je wództw czy też
ze stro ny in nych pod mio tów (np. RDLP,
OC, GDDKiA itp.). Pa mię taj my, że po -
moc ze stro ny SKKW nie ogra ni cza się
do pro ce su dys po no wa nia okre ślo nych
SIS, mo że mieć rów nież po stać prze ka -
zy wa nia in for ma cji na te mat kon kret -

nych sub stan cji (wy ko rzy sta nie pod kła dów in for ma tycz nych), wska -
zy wa nie moż li wo ści roz wią zań tak tycz nych czy umoż li wie nie te le fo -
nicz ne go kon tak tu KDR z do wód cą pod od dzia łu spe cja li stycz ne go
bądź da nym spe cja li stą.

Kon takt, o któ rym mo wa, moż li wy jest pod wa run kiem dys po no -
wa nia przez KDR te le fo nem ko mór ko wym, któ ry co raz czę ściej sta no -
wi wy po sa że nie pierw sze go wo zu wy jaz do we go w da nej JRG.
Moż li wość bez po śred niej roz mo wy da je m.in. szan sę do pre cy zo wa -
nia ro dza ju dzia ła nia, któ re spe cja li sta naj praw do po dob niej bę dzie
mu siał wy ko ny wać na miej scu zda rze nia (tzw. chec kli sta za dań).
W prak ty ce do wód ca da ne go kom po nen tu usta la nie zbęd ny skład
dys po no wa nych SIS, co zna czą co mi ni ma li zu je moż li wość ewen tu al -
nej po mył ki na eta pie dys po no wa nia. Po nad to w ta kiej roz mo wie 
bar dzo czę sto „spe cja li sta” in stru uje KDR w kon tek ście ak tu al nie wy -
ko ny wa nych dzia łań, co kie ru ją ce mu dzia ła nia mi da je moż li wość
kom plek so we go ko or dy no wa nia ich, bez ko niecz no ści ogra ni cza nia
się do ana li zo wa nia jed ne go za gad nie nia.

Wy pra co wy wa nie sku tecz nej współ pra cy wszyst kich uczest ni ków
dzia łań ra tow ni czych po win no być szcze gól nie istot nym ele men tem
do sko na le nia za wo do we go w PSP, gdyż umie jęt na współ pra ca prze -
kła da się na spraw niej sze dzia ła nia. KDR nie mu si być osa mot nio ny
w pro ce sie wy pra co wy wa nia de cy zji do wód czych na miej scu zda rze -
nia. Skom pli ko wa na dla KDR sy tu acja mo że oka zać się stan dar do wym
dzia ła niem dla np. do wód cy gru py spe cja li stycz nej, któ ry, je śli zaj dzie
ta ka po trze ba, mo że wie lo płasz czy zno wo wspo móc dzia ła nia SIS
uczest ni czą cych w dzia ła niu ra tow ni czym.

Współ pra ca KDR
z PSK i WSKR



Pro po zy cja or ga ni za cji współ pra cy
W prak ty ce KDR po wi nien jak naj peł niej wy ko rzy sty wać moż li wo -

ści wspar cia ze stro ny sta no wisk kie ro wa nia róż nych szcze bli, an ga -
żu jąc do dzia łań pod od dzia ły spe cja li stycz ne PSP, gdyż ta ka jest idea
funk cjo no wa nia sys te mu. Ana li zu jąc do świad cze nia w za kre sie ko or -
dy no wa nia dzia łań ra tow ni czych z wy ko rzy sta niem po ten cja łu KSRG,
moż na za pro po no wać sche mat dzia ła nia w przy kła do wej sy tu acji,
w któ rej za cho dzi po trze ba współ pra cy.

Sche mat za miesz czo ny po wy żej jest je dy nie pro po zy cją or ga ni za -
cji współ pra cy na li nii KDR/SKKP/SKKW. Oczy wi ście w każ dym wo je -
wódz twie sto su je się róż ne roz wią za nia uspraw nia ją ce dzia ła nie KSRG
w aspek cie po dej mo wa nych dzia łań ra tow ni czych.

Na le ży pod kre ślić, że aby ca łość sys te mu dzia ła ła pra wi dło wo
i w peł ni swo ich moż li wo ści, ko niecz ne jest peł no wy mia ro we ukształ -
to wa nie funk cjo no wa nia po szcze gól nych ko mó rek.

PSP ma w swo ich za so bach wy dzie lo ne SIS do re ali zo wa nia spe -
cja li stycz nych czyn no ści ra tow ni czych za po mo cą wy so ko spe cja li -
stycz ne go sprzę tu ra tow ni cze go, z udzia łem od po wied nio wy -
szko lo nych stra ża ków. 

Wy dzie lo ne za so by ra tow ni cze sku pio ne są w 166 spe cja li stycz -
nych gru pach ra tow ni czych: wod no -nur ko wych (SGRW-N – 46 grup),
wy so ko ścio wych (SGRW – 28 grup), tech nicz nych (SGRT – 23 gru py),
po szu ki waw czo -ra tow ni czych (SGPR – 21 grup) i eko lo gicz nych
(SGRChem-Eko – 48 grup).

Po twier dze niem za sad no ści świa do me go an ga żo wa nia grup spe -
cja li stycz nych ja ko wspar cia sta no wisk kie ro wa nia mo gą być da ne 
KW PSP w Go rzo wie Wlkp. za la ta 2018 i 2019, mó wią ce o dość du żym
współ czyn ni ku udzia łu grup spe cja li stycz nych w dzia ła niach przy róż -
ne go ro dza ju zda rze niach pro wa dzo nych na te re nie woj. lu bu skie go.

Pro ces dys po no wa nia spe cja li stycz nych pod mio tów ra tow ni czych
na stę pu je z re gu ły po zło że niu za po trze bo wa nia przez wła ści we sta -
no wi sko kie ro wa nia, po otrzy ma niu in for ma cji prze ka za nej przez KDR.
Isto tą te go po stę po wa nia jest umie jęt ność prze wi dy wa nia oraz do -
kład ne go ze bra nia „wy wia du” z miej sca zda rze nia. Po zwa la to na uru -
cho mie nie spe cja li stów już w pierw szej fa zie dzia łań, co zwięk sza
szan se na ura to wa nie ludz kie go ży cia i skró ce nie cza su trwa nia dzia -
łań ra tow ni czych.

Ana li za przy kła du
Ja ko przy kład mo że po słu żyć jed no ze zda rzeń o cha rak te rze miej -

sco we go za gro że nia w ko mu ni ka cji dro go wej, któ re mia ło miej sce
na te re nie wo je wódz twa lu bu skie go. Z nie zna nych przy czyn do szło
do zde rze nia czte rech sa mo cho dów cię ża ro wych i trzech sa mo cho -
dów oso bo wych. Pierw sze za dys po no wa ne SIS JOP za sta ły na miej -
scu zda rze nia przy tom ne go kie row cę uwię zio ne go w szo fer ce,
z no ga mi za klesz czo ny mi pod zde for mo wa ną de ską roz dziel czą i ko -
lum ną kie row ni czą. Po zo sta li uczest ni cy zda rze nia (osiem osób) sa -
mo dziel nie opu ści li swo je po jaz dy. Trzech wy ma ga ło udzie le nia kpp
(po dej rze nie ura zu krę go słu pa). Klu czo wy mi za da nia mi dla KDR by -
ły: kla sy fi ka cja uczest ni ków we dług po trze by udzie la nia kpp, wy do -
by cie za klesz czo ne go kie row cy cię ża rów ki oraz po moc wszyst kim
po trze bu ją cym.

Od izo lo wa nie ewa ku owa nych osób oraz udzie le nie im KPP na stą -
pi ło spraw nie. Znacz nie bar dziej zło żo nym za gad nie niem by ło wy-
do by cie za klesz czo ne go kie row cy, przy gnie cio ne go kon te ne rem
trans por to wym, zwłasz cza że SIS KP PSP oraz lo kal nych OSP by ły za -
stę pa mi z KSRG po zio mu pod sta wo we go, bez do dat ko we go sprzę tu
słu żą ce go do sta bi li za cji kon struk cji oraz bez sprzę tu umoż li wia ją ce -
go dy na micz ną ewa ku ację oso by po szko do wa nej. Dzię ki wła ści wej
re ak cji SKKW w Go rzo wie Wlkp. już po zwe ry fi ko wa niu in for ma cji za -
war tych w zgło sze niu do zda rze nia za dys po no wa no za stęp SCRT z in -
ne go po wia tu z od po wied nim wy po sa że niem. W tym miej scu na le ży
pod kre ślić, że KDR z miej sca zda rze nia na bie żą co prze ka zy wał in for -
ma cje do SKKW, pre cy zyj nie opi su jąc po dej mo wa ne dzia ła nia. Szyb -
ko zwe ry fi ko wa no licz bę dys po no wa nych pa tro li Po li cji, ZRM czy
ewen tu al ność dys po no wa nia śmi głow ca LPR. Fi nal nie uczest ni kom
zda rze nia udzie lo no po mo cy płyn nie i dy na micz nie. 

Po wyż sze zda rze nie po ka zu je, jak du żą ro lę w te go ty pu akcjach
od gry wa wła ści wa ko mu ni ka cja po mię dzy uczest ni ka mi dzia łań ra -
tow ni czych, któ rych ko or dy na cja po win na być do me ną KDR. Na le ży
dą żyć do sto so wa nia mo de lu współ pra cy przy wy pra co wy wa niu swo -
ich de cy zji do wód czych, wów czas przy umie jęt nym ko rzy sta niu z do -
stęp nych za so bów ra tow ni czych po sta wio ne przed na mi za da nie
mo że oka zać się du żo ła twiej sze w re ali za cji.

mł. bryg. Przemysław Berus to główny specjalista w wydziale
kształcenia SA PSP w Poznaniu, realizował obowiàzki KDR podczas

zdarzenia ukazanego na fotografiach, a mł. bryg. Tomasz
Lewandowski to dy˝urny operacyjny województwa KW PSP

w Gorzowie Wlkp., pełnił słu˝b´ w SKKW w dniu wystàpienia
zdarzenia ukazanego na fotografiach
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

SKKW
� opis charakteru zdarzenia
� potrzeby KDR na miejscu

zdarzenia

SKKP/SKKM
� opis charakteru zdarzenia
� potrzeby KDR na miejscu

zdarzenia

KDR
� przekazanie informacji 

na temat zdarzenia
� ocena możliwości i potrzeb

ZAGROŻENIE

Uprosz czo ny sche mat wspar cia dla KDR ze stro ny SKKP/SKKM i SKKW

Miej sco we za gro że nie w ko mu ni ka cji dro go wej w wo je wódz twie lu bu skim – pod czas in ter -
wen cji KDR ści śle współ pra co wał z SKKW w Go rzo wie Wiel ko pol skim, dzię ki te mu spraw nie
udzie lo no po mo cy po szko do wa nym
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ogniu sta nę ło wszyst kie pięt na ście zbior ni ków w sek -
cji (każ dy o po jem no ści 80 000 ba ry łek, tj. 12 720 m3),
za wie ra ją cych pe tro che mi ka lia, w tym: naf tę, ksy len,

to lu en, gaz pi ro li zo wy, mie sza ni nę ben zy ny i olej ba zo wy, a dzie sięć
za wa li ło się w ca ło ści lub czę ścio wo. W wy ni ku prze rwa nia ob wa ło -
wa nia sek cji zbior ni ko wej che mi ka lia i wo da ga śni cza spły nę ły
do rze ki Tuc ker Bay ou, któ ra z ko lei za bra ła je pro sto do Ho uston
Ship Chan nel (HSC). Zda rze nie spo wo do wa ło rów nież uwol nie nie
za nie czysz czeń do at mos fe ry. Cho ciaż oby ło się bez strat w lu dziach,
nie moż na po wie dzieć, że trzy dnio wy po żar nie po zo sta wił po so -
bie ofiar – re pu ta cja prze my słu che micz ne go w re jo nie ucier pia ła
bo wiem moc no i trwa le.

In ter con ti nen tal Ter mi nals Com pa ny
In ter con ti nen tal Ter mi nals Com pa ny (ITC) to fi lia Mit sui & Co USA

Inc. Spe cja li zu je się w ob słu dze prze my słu pe tro che micz ne go. Fir -
ma po wsta ła w 1972 ro ku. Uczest ni czy w ini cja ty wie Re spon si ble
Ca re, ma ją cej na ce lu osią gnię cie do sko na ło ści w za kre sie ochro ny
śro do wi ska, zdro wia i bez pie czeń stwa w te go ty pu pla ców kach. Po -
sia da i ob słu gu je dwa ter mi na le w po bli żu Ho uston
w Tek sa sie, przez któ re prze wi ja się rocz nie oko ło 770
stat ków, 3700 ba rek, 12 000 cy stern ko le jo wych
i 33 600 cy stern to wa ro wych o łącz nej prze pu sto wo -
ści oko ło 144 mln ba ry łek (w ska li ro ku). 

W mo men cie zda rze nia ter mi nal ITC De er Park za -
wie rał 242 zbior ni ki ma ga zy no we o łącz nej po jem no -
ści 13,1 mln ba ry łek (po nad 2 mln m3). Zbior ni ki
o wiel ko ści od 8000 do 160 000 ba ry łek (od 1272
do 25 440 m3) by ły uży wa ne do prze cho wy wa nia pły -
nów i ga zów pe tro che micz nych, ole ju opa ło we go, 
ole ju bun kro we go i de sty la tów. Par ki zbior ni ko we zaj -
mu ją ogrom ny ob szar wzdłuż uj ścia rze ki Buf fa lo 
Bay ou, na dłu go ści nie mal 6 km, roz cią ga jąc się od
1 do 4 km od nad brze ży por to wych. Są roz dzie lo ne
w spo sób na tu ral ny mniej szy mi rze ka mi. We wnątrz

par ków ist nie je na to miast po dział na sek cje zbior ni ko we za po mo -
cą ob wa ło wań, ścian mu ro wa nych i/lub od le gło ści. Sek cje te, jak się
prze ko na my, by wa ją bar dzo du że. 

W su mie ca łe uj ście rze ki Buf fa lo Bay ou to mie sza ni na ter mi na li
za ła dow czo -wy ła dow czych dla tan kow ców peł no mor skich oraz in -
fra struk tu ry trans por to wo -ma ga zy no wej pro duk tów naf to wych. 

Na ziem ny zbior nik z da chem sta łym 80-8, wy dzier ża wio ny in nej
fir mie do prze cho wy wa nia naf ty i do mie sza nia naf ty z bu ta nem,
miał po jem ność 80 000 ba ry łek (12 720 m3). Bu tan do naf ty wtry ski -
wa no za po mo cą ze wnętrz nych prze wo dów. Sys tem wtry sku bu ta -
nu za czy na no na plat for mie za ła dun ko wej cię ża rów ki, a koń czo no
w punk cie wtry sku w zbior ni ku 80-8 (rys. 1). Układ ste ro wa nia zo stał
za pro jek to wa ny tak, że nie spo sób roz po cząć wpro wa dza nia bu ta -
nu, je śli pom pa zbior ni ka nie zo sta nie włą czo na w ce lu za pew nie -
nia cyr ku la cji pro duk tu. Tyl ko i wy łącz nie po uru cho mie niu pom py
ope ra tor mo że otwo rzyć za wór, na ci ska jąc przy cisk na plat for mie
za ła dun ko wej cię ża rów ki. W ten spo sób bu tan wę dru je z cy ster ny i,
prze cho dząc przez 4-ca lo we i 2-ca lo we ru ro cią gi, do cie ra do li nii cyr -
ku la cji pro duk tu, by tam po łą czyć się z naf tą. Pom pa po zo sta je włą -

ALEK SAN DRA RA DLAK Ho uston,
ma my pro blem

W Deer Park w pobliżu Houston w Teksasie 17 marca 2019 r.
około 10.00 zapalił się zbiornik zawierający naftę. 

W efekcie wyprodukowano 80 tys. m3 toksycznych ścieków,
których nikt nie chciał przyjąć.

Chmu ra dy mu nad mia stem
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czo na przez ca ły czas wy ła dun ku i przez kil ka go dzin po je go za koń -
cze niu, aby uła twić mie sza nie. Sys tem wtry sku bu ta nu zo stał za in -
sta lo wa ny w 2014 r., a 2 la ta póź niej za stą pio no więk szość
dwu ca lo wych rur ru ra mi czte ro ca lo wy mi, aby skró cić czas po trzeb -
ny do roz ła dun ku cy stern.

Wszyst ko mo gło by więc wy da wać się bez piecz ne. Nie ste ty, zbior -
nik 80-8 ni gdy nie zo stał wy po sa żo ny w sa mo czyn nie lub zdal nie
ste ro wa ne za wo ry od ci na ją ce, któ re mo gły by za trzy mać uwol nie -
nie sub stan cji na wy pa dek awa rii, a w rze czo nym przy pad ku in ter -
wen cja ma nu al na oka za ła się raz, że spóź nio na, a dwa, że nie -
moż li wa.

Jak się za czę ło
Pierw sza z dwóch za pla no wa nych do staw roz po czę ła się 16 mar -

ca o 19.23 i zo sta ła za koń czo na nie ca łą go dzi nę póź niej, kie dy
do zbior ni ka 80-8 do da no oko ło 170 ba ry łek (27 m3) bu ta nu. Dru gą
do sta wę, w ob ję to ści oko ło 193 ba ry łek (31 m3), wy ła do wa no te go
sa me go wie czo ru. Aby za pew nić cyr ku la cję po za koń cze niu tych
dwóch do staw, pom pę po zo sta wio no włą czo ną. ITC pla no wa ło
prze pom po wać ca łą za war tość zbior ni ka 80-8 na sta tek, któ ry miał
przy być na stęp ne go dnia.

Ran kiem na stęp ne go dnia da ne z roz pro szo ne go sys te mu ste ro -
wa nia (DCS) wska za ły sze reg nie prze wi dzia nych zmian ci śnie nia
pomp i ob ję to ści zbior ni ka, co zwy kle ozna cza pro blem: oko ło 7.25
od czy ty ci śnie nia tło cze nia pom py za czę ły po wo li ro snąć, a oko -
ło 8.45 ich war tość wzro sła z 80 psi (fun tów na cal kwa dra to wy)
do 84 psi (tj. z 5,44 atm do 5,71 atm). Rów no cze śnie z nie pla no wa -
nym wy pusz cze niem mie sza ni ny naf ty z bu ta nem, któ re roz po czę -
ło się o 9.34, za re je stro wa na za war tość zbior ni ka za czę ła się
sys te ma tycz nie zmniej szać. Mniej wię cej w tym sa mym cza sie od -
czyt ci śnie nia tło cze nia pom py na gle spadł do 80 psi (5,44 atm). Kwa -
drans przed 10.00 na stą pił dru gi na gły spa dek ci śnie nia wy lo-
to we go: z 80 do 75 psi (do 5,1 atm). Da ne wska zu ją, że mię dzy
9.34 a 10.01 re je stro wa na za war tość zbior ni ka zmniej szy ła się o oko -
ło 221 ba ry łek (35 m3). Wskaź ni ki dzia ła ły pra wi dło wo. Nikt na te
zmia ny, ozna cza ją ce po waż ne roz sz czel nie nie zbior ni ka, nie zwró -
cił uwa gi. 

Oko ło 10.00 w po bli żu rur zbior ni ka 80-8 wy buchł po żar. Jak wy -
ka zu ją dzien ni ki zda rzeń sys te mu ste ro wa nia, mi nu tę póź niej pom -
pa wy łą czy ła się. Na stęp nie ko mu ni ka cja z DCS zo sta ła prze rwa na. 

Po le sek cji zbior ni ko wej nie by ło wy po sa żo ne w sta ły sys tem wy -
kry wa nia wy cie ków (obec no ści par cie czy). Nie pla no wa ne ob ni że -

nie po zio mu w zbior ni ku 80-8, któ re na stą pi ło w wy ni ku uwol nie nia
naf ty, nie wy wo ła ło żad nych alar mów. W re zul ta cie per so nel ITC nie
był świa do my awa rii aż do wy bu chu po ża ru. 

Ga sze nie po ża ru
Fir ma ITC by ła człon kiem Chan nel In du stries Mu tu al Aid (CIMA),

or ga ni za cji non -pro fit, któ ra łą czy w so bie straż po żar ną i in ne moż -
li wo ści re ago wa nia kry zy so we go prze my słu ra fi ne ryj ne go i pe tro -
che micz ne go w ob sza rze me tro po li tal nym Gre ater Ho uston.
W wy ni ku człon ko stwa w CIMA kil ka są sied nich firm, któ re rów nież
by ły człon ka mi or ga ni za cji, za re ago wa ło po przez do star cze nie wła -
snych środ ków ra tun ko wych, w tym per so ne lu i sprzę tu. Po wo ła no
In ci dent Com mand Sys tem (ICS – sys tem za rzą dza nia wy pad ka mi,
pol skim od po wied ni kiem jest Ze spół Za rzą dza nia Kry zy so we go),
zwa ny też Uni fied Com mand, a w skład dzia łań we szli przed sta wi -
cie le ITC, ame ry kań skiej Agen cji Ochro ny Śro do wi ska (EPA), Ko mi sji
ds. Ja ko ści Śro do wi ska w Tek sa sie (TCEQ) i Urzę du Mar szał kow skie -
go Hrab stwa Har ris (HCFMO). W stan go to wo ści po sta wio no rów -
nież in nych urzęd ni ków fe de ral nych, sta no wych i lo kal nych, któ rych
wspar cie mogło okazać się przy dat ne. 

Nie szczel ny, sto ją cy w ogniu zbior nik 80-8 był zlo ka li zo wa ny
w sa mym cen trum sek cji 15 (3 x 5) iden tycz nych po jem no ścio wo,
ob ję tych jed ną ścia ną osło no wą, cia sno roz sta wio nych na sztucz -
nym na sy pie zbior ni ków First & Se cond 80's. Roz le wi sko pło ną cej
naf ty unie moż li wia ło do stęp do na ra żo nych na pro mie nio wa nie
ciepl ne zbior ni ków, a tym sa mym chło dze nie ich ścian. Roz le wi sko
się gnę ło oko ło po ło wy po wierzch ni sek cji. Je go po żar przy skraj -
nych zbior ni kach uga szo no, ale we wnątrz trwał. Już wie czo rem są -
sied ni zbior nik tak że zo stał w peł ni ob ję ty ogniem. Wy sił ki stra ża ków
by ły nie sku tecz ne: po żar roz wi jał się da lej wraz ze zmie nia ją cym kie -
ru nek wia trem. Do ra na 18 mar ca pa li ły się już ko lej ne czte ry zbior -
ni ki, wszyst kie w kie run ku za chod nim od 80-8. 

Fir ma ITC skon tak to wa ła się z ze wnętrz nym do staw cą usług ra -
tow ni czych, US Fi re Pump, by pręd ko pod pi sać umo wę w spra wie
re ago wa nia w sy tu acjach kry zy so wych i sko rzy stać jak naj prę dzej
z jej do bro dziejstw, gdyż do stęp ne si ły i środ ki nie wy star cza ły nie
tyl ko do uga sze nia, ale na wet do za trzy ma nia po ża ru: póź nym wie -
czo rem dnia pod pi sa nia tej umo wy za pa li ły się dwa ko lej ne zbior -
ni ki. 

US Fi re Pump roz po czę ło mo bi li za cję za so bów z sie dzi by głów -
nej w Hol den w Lu izja nie, by do De er Park do trzeć o 6.48. Te go sa -
me go po ran ka z po wo du ogrom ne go za po trze bo wa nia na wo dę
na stą pi ło chwi lo we ob ni że nie jej ci śnie nia i za pa li ły się dwa ko lej ne
zbior ni ki. Tu ma ny czar ne go dy mu wraz z bu cha ją cy mi ze wsząd pło -
mie nia mi wy da wa ły się spo wi jać nie bo nad obiek tem ITC.

W tym cza sie US Fi re Pump spo koj nie do ko na ło oce ny zda rze nia
i opra co wa ło plan re ago wa nia, by oko ło 13.00 roz po cząć dzia ła nia
ga śni cze. 

O 3.03 w śro dę, 20 mar ca, dzię ki po łą cze niu sił CIMA i US Fi re
Pump z po wo dze niem uga szo no po żar sek cji 15 zbior ni ków w ter -
mi na lu ITC De er Park.

Nie był to jed nak ko niec kło po tów. 22 mar ca oko ło 12.15 część
ścia ny ota cza ją cej sek cję zbior ni ków ule gła uszko dze niu, uwal nia -
jąc mie sza ni nę che mi ka liów, wo dy i pia ny ga śni czej do oko licz nych
cie ków wod nych, w tym do ka na łu Ho uston. Do dat ko wo oko -
ło 15.45 te go dnia w par ku zbior ni ko wym wy buchł ma ły po żar wtór -
ny, któ ry uga szo no w cią gu kil ku go dzin.

LISTOPAD 2020 /18

ODKRYWAMY
AMERYKĘ

Zbiornik 80-8 i system wtrysku butanu
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Czar nej chmu ry nie na le ży się oba wiać
17 mar ca o 11.21 wła dze mia stecz ka De er Park za rzą dzi ły po zo -

sta nie w miej scach bez piecz nych po cząt ko wo czę ści lo kal nej spo -
łecz no ści, a na stęp nie wszyst kich miesz kań ców. Te go sa me go dnia
za mknię to od ci nek au to stra dy 225. Dzień póź niej miesz kań cy mo -
gli opu ścić swo je schro nie nia, a au to stra dę po now nie otwar to. 
Za miast te go za mknię to dwie dziel ni ce szkol ne, De er Park In de pen -
dent Scho ol Di strict (ISD) i La Por te ISD, by na stęp nie do ło żyć do te -
go ko lej ne czte ry (Chan ne lview ISD, Ga le na Park ISD, Pa sa de na ISD
i Shel don ISD), wszyst kie na za chód od zda rze nia, w kie run ku Ho -
uston. Trzy z nich po zo sta ły za mknię te do 22 mar ca. 

W wy ni ku za nie czysz cze nia dróg wod nych pro duk ta mi po ża ru
i ak cji ga śni czej Straż Wy brze ża Sta nów Zjed no czo nych (USCG) za -
mknę ła sied mio mi lo wy od ci nek ka na łu Ho uston Ship Chan nel przy -
le ga ją cy do ter mi na lu ITC De er Park. W ob rę bie Hrab stwa Har ris
za mknię to osiem par ków zbior ni ko wych na na brze żu, a w mie ście
La Por te – wszyst kie. Za sięg awa rii roz sze rzał się. W nie dzie lę zo sta -
ły za mknię te z po wo du wy kry cia spo ra dycz ne go prze kro cze nia do -
zwo lo nych po zio mów lot nych związ ków or ga nicz nych In de-
pen den ce Par kway, po mnik San Ja cin to, Bat tle ship Te xas Sta te Park
i prze pra wa pro mo wa Lynch burg.

Ofiar śmier tel nych zda rze nia w De er Park nie by ło i nikt nie zo -
stał po waż nie ran ny. Aż 5 tys. osób wy stą pi ło jed nak z po zwem są -
do wym, w któ rym oskar żo no ITC o trwa ły uszczer bek na zdro wiu
zwią za ny z emi sją che mi ka liów pod czas trwa nia po ża ru. I cho ciaż
dzie ci wró ci ły do szkół wkrót ce po jego uga sze niu, to wciąż nie wol -
no by ło im ba wić się na ze wnątrz, co za nie po ko iło ro dzi ców – tak
sa mo, jak wiel ka sza ro -czar na chmu ra, któ rą po zo sta wił po so bie po -
żar. Wie lu miesz kań ców oko li cy oskar ża ło lo kal ne wła dze i przed się -
bior ców o przed kła da nie zy sku  nad zdro wie spo łecz no ści, bur mistrz
Sy lve ster Tur ner za pew niał jed nak, że czar nej chmu ry nad Ho uston
nie na le ży się oba wiać*.

Tym cza sem OSHA (Oc cu pa tio nal Sa fe ty and He alth Ad mi ni stra -
tion, pol ski od po wied nik – Pań stwo wa In spek cja Pra cy) oskar ży ła
ITC o na ru sze nie stan dar dów za rzą dza nia bez pie czeń stwem pro ce -
sów che micz nych. Pierw sze z czte rech na ru szeń wy mie nio nych 
ja ko „po waż ne” to nie za bez pie cze nie przed ogniem sprzę tu ge ne -
ru ją ce go pia nę. Po nad to ITC za rzu ca się, że nie wdro ży ło pi sem nych
pro ce dur w ce lu utrzy ma nia cią głej spraw no ści sprzę tu, co na ra zi ło
pra cow ni ków na nie bez pie czeń stwo po ża ru. Trze ci za rzut do ty czy
bra ku in spek cji i te stów rur w zbior ni ku, w któ rym wy buchł po żar,
zaś czwar ty fak tu, że część oru ro wa nia pod łą czo na do te go zbior ni -
ka by ła zbyt cien ka, a pra co daw ca nie na pra wił tej uster ki.

Po nad to ter mi nal ITC De er Park pod le ga za sa dom Risk Ma na -
ge ment Plan/Pro gram (RMP, z ang. plan/pro gram za rzą dza nia ry-
zy kiem) wpro wa dzo ne go przez EPA. Jest to re gu la cja zbli żo na
do eu ro pej skiej Dy rek ty wy Se ve so III, we dle któ rej za kła dy uży wa -
ją ce skraj nie nie bez piecz nych sub stan cji opra co wać mu szą plan za -
rzą dza nia ry zy kiem, iden ty fi ku ją cy po ten cjal ne skut ki wy pad ku
che micz ne go oraz okre śla ją cy kro ki, ja kie za kład po dej mu je, aby za -
po biec wy pad ko wi i pro ce du ry re ago wa nia w sy tu acjach awa ryj -
nych. Po po ża rze ITC od mó wi ła po da nia do in for ma cji pu blicz nej
tre ści swo je go pla nu za rzą dza nia ry zy kiem.

21 mln ga lo nów ście ków
Plan za rzą dza nia ry zy kiem, do któ re go wglą du opi nii pu blicz nej

od mó wi ło ITC, jest wy ni kiem fe de ral nych (obo wią zu ją cych jed na -

ko wo na te re nie ca łe go kra ju) praw, któ re po wsta ły w la tach 70.
i 80. – po jed nej z naj więk szych ka ta strof eko lo gicz nych w kra ju, jak
ka ta stro fa w Lo ve Ca nal w po bli żu wo do spa du Nia ga ra, gdzie w la -
tach 40. i 50. za ko pa no pod zie mią set ki ton tok sycz nych od pa dów
prze my sło wych.

Do sto so wa nie się do prze pi sów w przy pad ku eko lo gicz nych
skut ków po ża ru w De er Park oka za ło się jed nak nie ła twym za da -
niem. Wy glą da ło bo wiem na to, że nikt nie był szcze gól nie za chwy -
co ny per spek ty wą przy ję cia 21 mln ga lo nów po ten cjal nie tok-
sycz nych ście ków. 

21 ma ja ITC po wia do mi ła Tek sań ską Ko mi sję ds. Ja ko ści Śro do -
wi ska, że bar ka za ła do wa na nie bez piecz ny mi ście ka mi z mar co we -
go po ża ru zo sta ła prze ka za na po przed nie go dnia fir mie So uth west
Shi py ard. Przez oko ło trzech ty go dni rze czo na bar ka cu mo wa ła jed -
nak na ka na le Ho uston Ship Chan nel. Nikt nie był do koń ca pe wien,
czy stocz nia, do któ rej ście ki zo sta ły wy sła ne, ma od po wied nie
upraw nie nia, aby je prze two rzyć. Osta tecz nie fir ma So uth west 
Shi py ard za ję ła się je dy nie trans por tem i czysz cze niem sprzę tu
i zbior ni ków, któ re ule gły za nie czysz cze niu w wy ni ku po ża ru. Ście ki
wró ci ły tym cza sem do ter mi na lu ma ga zy no we go, z któ re go wy szły,
a rzecz nik ITC za pew nił, że fir ma sko rzy sta z usług ko goś, kto ma
upraw nie nia do uty li za cji nie bez piecz nych od pa dów.

Pra wie dzie więć mie się cy po po ża rze Urząd Mar szał kow ski Hrab -
stwa Har ris oraz Biu ro ds. Al ko ho lu, Ty to niu, Bro ni Pal nej i Ma te ria -
łów Wy bu cho wych opu bli ko wa ły osta tecz ny ra port. Stwier dzo no,
że po żar był wy pad kiem, praw do po dob nie spo wo do wa nym przez
awa rię w ra mie na staw ni cy zbior ni ka 80-8. Nie wy klu czo no jed nak
in nych sce na riu szy awa rii w ob rę bie uszczel nie nia lub chło dze nia,
a tak że awa rii zwią za nych z sil ni kiem ra my na staw ni cy lub za pło -
nem od elek trycz no ści sta tycz nej swo bod nie pły ną cej, nie uzie mio -
nej cie czy pal nej. W ra por cie stwier dzo no, że fir ma ITC nie mia ła
sa mo czyn nych urzą dzeń ga śni czych i sy gna li za cyj nych. Biu ro mar -
szał kow skie Hrab stwa Har ris po in for mo wa ło, że obiekt ITC zo stał
zbu do wa ny przed przy ję ciem przez hrab stwo prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych, zaś Urząd Stra ży Po żar nej Hrab stwa Har ris (Har ris Co -
un ty Fi re Mar shal's Of fi ce) nie miał upraw nień do prze pro wa dze nia
in spek cji obiek tu przed po ża rem – a ca ły czas jest mo wa jest o nie -
wiel kim frag men cie znacz nie więk szej ca ło ści. 

Za tem pro ble my Ho uston wca le nie mu szą się skoń czyć na tym
jed nym zda rze niu. 

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà z angielskiego i rosyjskiego,
autorkà m.in. powieÊci, opowiadaƒ i felietonów

* https://www. ho uston chro nic le. com/opi nion/edi to rials/ar tic le/De er -Park -fi re -mars -the -
-sky -com pa ny -track -re cord -13701520. php
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Od re dak cji: za zna cza my, że z bra ku miej -
sca na po now ne opi sy wa nie tych sa mych
oko licz no ści opis zda rze nia za war ty w ar ty -
ku le Alek san dry Ra dlak jest tu wio dą cy.

Sza ra ame ry kań ska 
rze czy wi stość
Pięt na ście iden tycz nych na ziem nych

zbior ni ków z ze wnętrz nym da chem sta łym
i we wnętrz nym pły wa ją cym (wys. 12 m,
śr. 37 m, poj. 12 720 m3) wy ko na no z pół-
to ra ca lo wej, spa wa nej bla chy sta lo wej.
Od cza su bu do wy (1972 r.) nie by ły mo der -
ni zo wa ne. Roz miesz czo ne zo sta ły w trzech
rzę dach po pięć, na po kry tym żwi rem pro -
sto kąt nym pla cu. Sek cję tę od dzie lo no
od szla ków ko mu ni ka cyj nych i in nych par -
ków zbior ni ko wych be to no wą ścia ną o wy -
so ko ści po nad 2 m, wy po sa żo ną w me ta-
lo we scho dy i po mo sty. Do par ku zbior ni -
ków pro wa dzi ły rów nież po mo sty uło żo ne
wzdłuż ru ro cią gów, z któ rych moż na by ło
do stać się do po mo stów łą czą cych da chy
zbior ni ków.

Wszyst ko za czę ło się od obiek tu 80-8
(trze ci zbior nik w dru gim rzę dzie), wy peł -
nio ne go nie mal w ca ło ści mie sza ni ną naf ty
i bu ta nu. 

Za wo ry, któ re uto ną w roz le wi sku
(i w ogniu)
Uru cha mia nie do mie sza nia bu ta nu na -

stę po wa ło po przez ręcz ne otwar cie kil ku
za wo rów po ło żo nych w ob rę bie zbior ni ka,
na ko lek to rze. Ko lek tor do mie sza nia bu-
ta nu z naf tą nie zo stał wy po sa żo ny ani
w awa ryj ne, ani w zdal nie ste ro wa ne za wo -
ry od ci na ją ce. Oka za ło się to jed nym z klu -
czo wych błę dów, któ re przy czy ni ły się
do eska la cji zda rze nia. Gdy do szło do wy -

cie ku, nie by ło moż li wo ści uzy ska nia do stę -
pu do ręcz nie ste ro wa nych za wo rów i ich
za mknię cia.

Pom pa, głów ny ele ment ko lek to ra 
Od czerw ca do grud nia 2018 r. za no to -

wa no pro ble my z pom pą zbior ni ka 80-8
(oraz ana lo gicz ną z 80-10) – sa mo czyn ne
wy łą cze nia pomp oraz gło śna pra ca pom -
py 80-8. Do ko ny wa no drob nych na praw
i kon ser wa cji, ale pom pa i tak by ła wy eks -
plo ato wa na. Wy mie nia no kil ka krot nie ło -
ży ska pom py, na pra wia no włącz nik, zdia-
gno zo wa no prze cie ki na koł nie rzu za śle pia -
ją cym zbior ni ka 80-8. W lu tym 2019 r. wy -
stą pi ły ko lej ne pro ble my ze ste ro wa niem
pom py. Je de na ście dni przed po ża rem
po raz ko lej ny in sta lo wa ny był no wy włącz -
nik. Za sta na wia ją ce jest, dla cze go pom pa
nie zo sta ła wy mie nio na na no wą, mi mo
trwa ją cych od dzie wię ciu mie się cy pro ble -
mów. 

Nie czy ta ne od czy ty
Na le ży zwró cić rów nież uwa gę na od -

czy ty pa ra me trów z sys te mów mo ni to ru ją -
cych zbior nik 80-8. Tem pe ra tu ra we wnątrz
aż do 2 godz. od wy bu chu po ża ru utrzy my -
wa ła się na tym sa mym po zio mie (66,7°F,
czy li 18,9°C) – ta ki stan rze czy wska zu je, że
po żar wy buchł po za zbior ni kiem, naj praw -
do po dob niej w ob rę bie ko lek to ra. Ci śnie -
nie w za mknię tym ukła dzie nie po win no się
zmie niać, tym cza sem znacz nie się wa ha -
ło – już po godz. 7.00 ra no osią ga ło nie nor -
ma tyw ne dla te go pro ce su war to ści,
a pom pa na ko lek to rze pra co wa ła aż
do godz. 10.01, kie dy to do szło do jej za -
trzy ma nia. Wnio sek – w tym cza sie miał
miej sce nie kon tro lo wa ny wy ciek, co po -

twier dza ją od czy ty po zio mu na peł nie nia
zbior ni ka, ak tu ali zo wa ne co 7-8 min.
Na pod sta wie tych po mia rów oraz wy so ko -
ści słu pa ognia w mo men cie za pło nu par
(znacz nie po nad 12 m) wiel kość roz le wi ska
osza co wa no na po zio mie ok. 9300 ga lo -
nów pro duk tu (ok. 35 m3, czy li ok. 28 ton
naf ty).

Dla cze go ob słu ga ste row ni nie za re ago -
wa ła na uby tek pro duk tu? Dla cze go nie
zwró ci ła uwa gi na sko ki ci śnie nia? Od po -
wie dzi tych bę dą szu ka ły ba da ją ce obec nie
tę spra wę wła dze fe de ral ne.

Gdzie był wy ciek, a gdzie za płon? 
Cie ka we jest to, że do tąd nie usta lo no,

gdzie do szło do wy cie ku – przy ko lek to rze,
czy po łą cze niu do ru ro cią gu słu żą ce go
do prze pom po wy wa nia pro duk tu na tan -
kow ce. Wstęp ne śledz two Har ris Co un ty Fi -
re Mar shal’s Of fi ce po twier dza, że do szło
do ob lu zo wa nia uszczel nie nia po łą cze nia
ko lek to ra ze zbior ni kiem, któ re by ło wy -
mie nia ne w grud niu ro ku po prze dza ją ce go
po żar. Nie wia do mo, czy na kręt ki po łą cze -
nia by ły zbyt sła bo do krę co ne, czy też koł ki
mon ta żo we wy pa dły lub zo sta ły ścię te. Po -
nad to in spek to rzy za uwa ży li, że w warsz ta -
cie, gdzie do ko ny wa no na praw pom py,
czę ści no we by ły zmie sza ne ze zde mon to -
wa ny mi, a pra cow ni cy or ga no lep tycz nie
oce nia li, czy sta ra część na da je się do po -
now ne go wy ko rzy sta nia.

Oglę dzi ny po po ża ro we ujaw ni ły, że
obu do wa sil ni ka pom py by ła zna czą co po -
pę ka na. Wzmian ki w dzien ni ku na praw
wska zu ją, że ostat nia na pra wa włącz ni ka
po le ga ła m.in. na mak sy mal nym wy ste ro -
wa niu obu je go usta wień. Przez to włącz -
nik „to le ro wał” nad mier ne na tę że nie prą du,
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Ke ep smi ling
Niniejszy artykuł jest krytyczną analizą pożaru terminala 

w Deer Park w Teksasie z marca 2019 r., którego przebieg 
opisała Aleksandra Radlak w sąsiednim artykule 

pt. „Houston, mamy problem”.



gdy sil nik pra co wał w wa run kach zwięk szo -
ne go tar cia, ge ne ro wa ne go w po ten cjal nie
uszko dzo nych uszczel nie niach i ło ży skach
pom py. Moż li we też, że sy tu acja ta ka sprzy -
ja ła ob lu zo wa niu lub ze rwa niu po łą cze nia
ko lek to ra ze zbior ni kiem, w wy ni ku któ re -
go mo gło dojść do uszko dze nia obie gu
chło dzą ce go ko lek to ra, jak i wy rwa nia wa -
łu wir ni ka z obu do wy pom py. Po wyż sze mu
zda rze niu to wa rzy szy ło tar cie sta tycz ne,
a na wet iskrze nie w miej scach me cha nicz -
nie uszka dza nych na sku tek pra cu ją ce go
sil ni ka. 

Wśród po ten cjal nych źró deł za pło nu
moż na roz wa żać rów nież za płon spo wo do -
wa ny cie płem wy twa rza nym na sku tek tar -
cia, jak rów nież elek trycz ność sta tycz ną
spo wo do wa ne swo bod nym, nie uzie mio -
nym prze pły wem wzbo ga co nej naf ty.

Li der bez pie czeń stwa?!...

Wzrost jak na droż dżach
Już sa ma hi sto ria roz wo ju fir my ITC bar -

dzo wie le nam mó wi. Bu do wa ter mi na la
w De er Park roz po czę ła się w 1971 r. na 11-
akro wej dział ce po ło żo nej przy uj ściu rze ki
Tuc ker Bay ou. W mo men cie za koń cze nia
roz bu do wy w 2003 r. zaj mo wał on 265
akrów. Od 2008 r. wy sił ki ITC sku pia ły się
na roz sze rze niu dzia łal no ści i bu do wie no -
we go ter mi na la w Port of An twerp, któ ry
roz po czął pra cę w paź dzier ni ku 2010 r.
W la tach 2012 i 2013 ter mi na le w De er Park
i w An twer pii są roz bu do wy wa ne o ko lej ne
zbior ni ki. Rów no cze śnie w lip cu 2010 r. ITC
ku pu je 180-akro wą dział kę nad rze ką Hud -
son w Pa sa de nie pod ko lej ny ter mi nal, któ -

ry roz po czy na swój ruch w ma ju 2015 r.
i jest zna czą co roz bu do wy wa ny przez ko -
lej ne dwa la ta, by w 2017 r. umoż li wić pod -
pię cie ter mi na la do ru ro cią gów Co lo nial
i Explo rer. Tym sa mym sek cja 15 zbior ni ków
sta ła się za le d wie punk tem na ogrom nym
ob sza rze par ków zbior ni ko wych.

ITC na swo jej stro nie in ter ne to wej chwa -
li się, że od po nad czte rech de kad za pew nia
bez piecz ne i nie za wod ne usłu gi ter mi na lo we
(…) oraz szczy ci się za pew nia niem naj wyż -
szej ja ko ści ob słu gi klien ta przy za cho wa niu
naj wyż szych stan dar dów bez pie czeń stwa

w bran ży. (…) jest bez piecz nym i od da nym
part ne rem, któ re go współ pra cow ni cy są
uzna wa ni za dum nych li de rów w za kre sie 
(…) do sko na ło ści ope ra cyj nej.

Wszyst ko to wy glą da mo de lo wo: pro -
spe ri ty przy naj wyż szych stan dar dach bez -
pie czeń stwa, wiel kość, roz wój, ale… ani
sło wa o mo der ni za cji i wdro że niu no wych
zdo by czy tech ni ki.

Stan tech nicz ny ko lek to ra i do stęp nych
sys te mów mo ni to rin gu już na pierw szy rzut
oka wska zu je, że ITC nie in we sto wa ło w bez -
pie czeń stwo bar dzo in ten syw nie eks plo ato -
wa nej in sta la cji. W grun cie rze czy nie mal że
ca ły wy si łek wło żo no we wzrost wy daj no -
ści – zwięk sze nie po jem no ści ope ra cyj nej
ter mi na li (bu do wa no wych zbior ni ków)
oraz skró ce nie cza su prze pro wa dza nych
ope ra cji (zmia na oru ro wa nia ko lek to ra
z rur 2- na 4-ca lo we, co mo gło być po śred -
nią przy czy ną ca łe go zaj ścia). W spo so bie
pro wa dze nia pro ce sów przez po szcze gól -
nych pra cow ni ków (ste row nia, ob słu ga
pomp, warsz tat) też nie moż na do szu kać się
wy so kiej kul tu ry bez pie czeń stwa.

Nie spo ty ka nie po zy tyw ne my śle nie
Do dat ko wo wy glą da na to, że kie row -

nic two ter mi na la w De er Park nie ana li zo -
wa ło pod sta wo wych za gro żeń wy stę pu -
ją cych w prze my śle pe tro che micz nym –
wła ści wo ści nie bez piecz nych skła do wa -
nych sub stan cji. Teo re tycz nie w sek cji by -
ło 15 zbior ni ków na cie cze kla sy II i III
za gro że nia po ża ro we go. Do da nie do jed -
nej z nich bu ta nu zmie nia ło kla sy fi ka cję
na kla sę I, a to po tę gu je za gro że nia i jest
krzy czą cym wy bry kiem prze ciw za sa dom
bez pie czeń stwa: nie gro ma dzi się nie -
mal 200 tys. m3 pa liw w jed nym po lu oto -
czo nym na wet nie ob wa ło wa niem, a ob-
mu rów ką!

Znisz czo ne zbior ni ki nie by ły wy po sa żo -
ne ani w sta łą, ani w pół sta łą in sta la cję ga -
śni czą (wod ną bądź pia no wą). Bra ko wa ło
im rów nież sys te mów sy gna li za cji po ża ru.
Tak jak by ry zy ko za pa le nia skła do wa nych
tam pro duk tów prze ro bu ro py naf to wej nie
ist nia ło. Park zbior ni ków nie był rów nież
mo ni to ro wa ny pod ką tem obec no ści w at -
mos fe rze frak cji wę glo wo do ro wych i osią -
gnię cia przez nie gra nic wy bu cho wo ści. 
Nie spo sób rów nież do szu kać się in for ma -
cji o do ko na niu przez pro wa dzą ce go za -
kład oce ny za gro że nia wy bu chem…

Nie brał on też pod uwa gę te go, że ro -
po po chod ne mo gą po wo do wać ska że nie
wód (za rów no grun to wych, jak i pły ną cych)
i że par ki zbior ni ków po win ny być wy po sa -
żo ne w od po wied nie mem bra ny czy od po -
wied nio przy sto so wa nej ka na li za cji o za-
pla no wa nym spo so bie ko lek cjo no wa nia
i uty li za cji wód po ga śni czych. Nie wi dać też
ła pacz ki – do te go osta tecz nie po słu żył bie -
gną cy przy fe ral nej sek cji zbior ni ków rów
od wad nia ją cy pro wa dzą cy do rze ki. 

Pa li wa tej sa mej kla sy, ale z róż ny mi 
za gro że nia mi
Ko lej nym ele men tem jest ra cjo nal ne 

za rzą dza nie in fra struk tu rą ma ga zy no wą.
W zbior ni ku 80-5 (są sia du ją cym z 80-8) ma -
ga zy no wa no ksy len, któ re go nie wol no po -
le wać zwar tym stru mie niem wo dy. Do -
pusz cza się zra sza nie wo dą lub uży cie pia -
ny, choć naj bez piecz niej sze jest uży cie
prosz ku ga śni cze go lub dwu tlen ku wę gla.
Mo że gdy by nie obec ność ksy le nu, po żar
ten nie urósł by do ta kich roz mia rów. 

Spo sób pro wa dze nia dzia łań – brak do -
stę pu do od po wied nie go sprzę tu ga śni cze -
go umoż li wia ją ce go osią gnię cie od po-
wied nich za się gów prą dów ga śni czych
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oraz prą dów w obro nie są sied nich zbior ni -
ków – wska zu je, że rów nież kwe stie ga sze -
nia po ża rów by ły trak to wa ne po ma co -
sze mu. Sił i środ ków wy star czy ło za le d wie
do ogra ni cze nia po ża ru roz le wi ska, co jed -
nak za po bie gło efek to wi do mi na. 

W su mie nic dziw ne go, że ITC od mó wi -
ło pu blicz ne go udo stęp nie nia swo je go pla -
nu za rzą dza nia ry zy kiem.

Mą dry po szko dzie! 
Ame ry ka nin…?
Z nie wia do mych przy czyn opi sy wa ny

po żar nie od bił się gło śno w na szych me -
diach, a i w śro do wi sku po żar ni czym po zo -
sta wał nie zna ny. Szko da, bo le piej uczyć się
na cu dzych błę dach. 

Mo je zdzi wie nie jest tym więk sze, że
14 lat po wy bu chu w ra fi ne rii BP w Te xas Ci -
ty (od da lo nej od ter mi na la w De er Park za -
le d wie o ok. 40 km w li nii pro stej) czy
po ża rze ra fi ne rii w Bun ce field w 2005 r.
[opis au tor stwa Paw ła Ja ni ka i Ra fa ła Po -
row skie go w PP nr 11/2006 – przyp. red.],
któ ra co praw da le ży w Wiel kiej Bry ta nii,
lecz w 40% na le ży do fir my po cho dzą cej
z Tek sa su – Te xa co, do szło do ko lej nej awa -
rii prze my sło wej w ga łę zi prze my słu pa li -
wo we go, a głów ne ele men ty kry tycz ne
zda ją się za ska ku ją co po wta rzal ne. 

Ame ry ka nie ma ją re gu la cje po dob ne
do obo wią zu ją cych w Eu ro pie. Ich wpro wa -
dze nie da tu je się rów nież po dob nie – na la -
ta 70. i 80. XX w. Jed nak zda je się, że mo gą
one nie obej mo wać wszyst kich ele men tów,
któ re w eu ro pej skich prze pi sach uak tu al -
nia no już dwu krot nie, w wy ni ku wy cią gnię -
cia wnio sków po ostat nich po waż nych

awa riach prze my sło wych w Eu ro pie. 
Nad zór nad prze strze ga niem tych re gu -

la cji w USA po wie rzo no agen cji fe de ral -
nej – U. S. Envi ro men tal Pro tec tion Agen cy
(EPA), któ ra ma 10 biur re gio nal nych. Sta ny
Tek sas, Ar kan sas, Lu izja na, No wy Mek syk,

Okla ho ma i 66 na ro dów ple mien nych nad -
zo ro wa nych jest przez 6. Biu ro Re gio nal ne
EPA z sie dzi bą w Dal las. Za so by ludz kie EPA
oraz bar dzo sze ro ki ob szar dzia łal no ści mo -
gły spo wo do wać, że agen cja ta przed awa -
rią w 2019 r. nie od wie dzi ła ter mi na la
w De er Park. Jed nak te go do wie my się do -
pie ro z ra por tu koń co we go in nej agen cji fe -
de ral nej – U.S. Che mi cal Sa fe ty Bo ard (CSB),
po wo ła nej spe cjal nie do ba da nia po waż -
nych awa rii prze my sło wych.

A Po lak?...
Czy na le ży spo dzie wać się w Pol sce lub

in nej czę ści Eu ro py po wtór ki z De er Park
i Bun ce field? Ra czej nie.

Za sa da na uki na cu dzych błę dach jest
jed ną z pod sta wo wych prze sła nek wpro -
wa dze nia dru giej no we li za cji eu ro pej skich
prze pi sów z za kre su prze ciw dzia ła nia po -
waż nym awa riom prze my sło wym. Wnio ski
z po ża ru w Bun ce field by ły sze ro ko oma -
wia ne, a od po wied nie re gu la cje praw ne 
zo sta ły wpro wa dzo ne na po zio mie wspól -
no to wym [1], a po tem tak że kra jo wym [2].
Prze pi sy te mó wią m.in. o ko niecz no ści
prze pro wa dze nia raz w ro ku kon tro li w za -
kła dzie o du żym ry zy ku wy stą pie nia po -
waż nej awa rii prze my sło wej – do tej gru py
za kwa li fi ko wa ny był by ter mi nal w De er
Park, gdy by znaj do wał się w Eu ro pie.

Co wię cej, w świa do mo ści pol skich po -

żar ni ków i przed sta wi cie li bran ży pa li wo -
wej ży we są jesz cze wnio ski ze zda rzeń
awa ryj nych, do któ rych do szło w prze my -
śle pe tro che micz nym w na szym kra ju. 
Klu czo wy był po żar w Ra fi ne rii Naf ty im. 
Lu dwi ka Wa ryń skie go w Cze cho wi cach -
-Dzie dzi cach w 1971 r. Trwał on trzy dni 
(26-29 czerw ca); w dru gim dniu do szło
do pierw sze go wy rzu tu ro py naf to wej,
na sku tek któ re go zgi nę ło 37 osób, a po -
nad 100 zo sta ło cięż ko ran nych, po wy rzu -
cie ogień ogar nął kil ka in nych zbior ni ków.
Po żar ten wpły nął na ukształ to wa nie się ry -
go ry stycz nych prze pi sów [3], obo wią zu ją -
cych w ko lej nych edy cjach do dziś.

Zda je się za tem, że na sze prze pi sy są
zde cy do wa nie bar dziej re stryk cyj ne, a sys -
tem kon tro li mo bi li zu je do ich prze strze ga -
nia. 

Fak tem po zo sta je, że oszczęd no ści
na bez pie czeń stwie te go ty pu za kła dów są
po zor ne. Bo ile war ta by ła znisz czo na in fra -
struk tu ra oraz gru bo po nad 100 tys. m3 pa -
liw płyn nych, któ re spło nę ły w De er Park?

bryg. Ariad na Ko niuch peł ni słu˝ b´ 
w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki

Przy pi sy
[1] Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
2012/18/UE z dnia 4 lip ca 2012 r. w spra wie kon tro li za -
gro żeń po waż ny mi awa ria mi zwią za ny mi z sub stan cja mi
nie bez piecz ny mi, zmie nia ją ca, a na stęp nie uchy la ją ca dy -
rek ty wę Ra dy 96/82/WE (Dz.Urz. UE L 197 z 24.07.2012 r.) –
tzw. „Dy rek ty wa Se ve so III”.
[2] Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2001 r. Pra wo ochro ny śro -
do wi ska (DzU z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
[3] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać ba zy i sta -
cje pa liw płyn nych, ru ro cią gi prze sy ło we da le ko sięż ne
słu żą ce do trans por tu ro py naf to wej i pro duk tów naf to -
wych i ich usy tu owa nie (DzU z 2014 r. poz. 1853 oraz
z 2017 r. poz. 282).

Źródła: (dostęp 10-18 października 2020 r.)
https://www.iterm.com/
https://response.epa.gov/site/site_profile.aspx?site_id=14
150
https://www.epa.gov/aboutepa/epa-region-6-south-
central
https://www.csb.gov/assets/1/20/itc_factual_update_201
9-10-30.pdf?16522
https://www.hcfmo.net/wp-content/uploads/pdfs/ca-
rouselMain/FinalReport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WRVkM0OLCyk
https://www.youtube.com/watch?v=fKBnLMkQpj4
https://www.youtube.com/watch?v=rKe_FwNzx9k
https://www.youtube.com/watch?v=f5B0yRCe9N8
https://www.youtube.com/watch?v=8-oXBxyRv7I
https://www.youtube.com/watch?v=8-oXBxyRv7I
https://www.youtube.com/watch?v=75VAxV8zOw4
https://www.youtube.com/watch?v=dTiTrUNE61E
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grun cie rze czy po tak efek -
tow nym, a cel nym skró cie
my ślo wym Ke vi na M. Kol ba

moż na by za koń czyć pi sa nie i ode słać sza -
now nych czy tel ni ków do je go pre zen ta cji
[1]. Chęt ni do wie dzą się na praw dę spo ro
o or ga ni za cji i prze bie gu amerykańskiej
kon tro li prze ciw po ża ro wej, czy li w na szym
ro zu mie niu czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw czych. Znaj dą do bre ra dy, jak kon tro -
lo wać róż ne obiek ty i na co zwra cać uwa gę,
a na wet w któ rą stro nę pa trzeć, by wi dzieć.
Jak za cho wać się w cza sie kon tro li, jak do -
ku men to wać nie pra wi dło wo ści. Jak spo rzą -
dzić czy tel ne za le ce nia, a na ko niec jak
spo wo do wać, by się do nich za sto so wa no.
Je śli ktoś się za in te re su je, to znaj dzie w pre -
zen ta cji na wet wzo ry od po wied nich do ku -
men tów. 

Ma te riał ten ma jesz cze jed ną za le -
tę – ujaw nia, jak roz le głą dzie dzi ną wie dzy
jest za po bie ga nie po ża rom. I jak jest ono
waż ne. 

Dia beł za wsze tkwi w szcze gó łach,
a wszel kie in struk cje dzia ła ją w trzech rze -
czy wi sto ściach: praw nej, men tal nej i etycz -
nej, któ re wspól nie two rzą świat przez nas
wi dzia ny. Wszyst kich aspek tów tu nie wy -
ja śni my. W isto cie pre zen ta cja Ke vi na M.
Kol ba jest świet nym ma te ria łem wyj ścio -
wym do wy cią gnię cia znacz nie głęb szych
wnio sków niż zbiór do brych rad, jak kon -
tro ler sko spra wić, by na szych po le ceń ze -
chcia no słu chać bez ko niecz no ści uży cia
środ ków przy mu su ad mi ni stra cyj ne go czy
kar ne go. To pre tekst do przed sta wie nia

ame ry kań skie go sys te mu za po bie ga nia
po ża rom, jak że róż ne go od na sze go, a z ty -
mi sa my mi ce la mi do osią gnię cia. 

Za tem za pra szam do sko ku! Uwa ga – ta
wo da bę dzie cał kiem głę bo ka. I do słow nie
nikt nie wyj dzie z niej su chy. 

Ja ki tam mar sza łek po ża ro -
wy… Straż nik po ża rów!
Jak zwy kle pierw sze pro ble my wy ni ka -

ją z tłu ma cze nia. Ot, na przy kład czę sto
w ame ry kań skich fil mach wi dzi my de tek -
ty wów z re wol we rem pod pa chą, do któ -
rych mó wi się „pa nie ofi ce rze”, choć są
sier żan ta mi. W tym przy pad ku ofi cer to
urzęd nik, a nie oso ba w stop niu ofi cer skim.
Tak i u nas każ dy stra żak za trud nio ny w PSP
jest urzęd ni kiem pań stwo wym, na wet je śli
pry wat nie wzdry ga się na sa mą myśl
o tym, a ofi ce rem tyl ko wte dy, gdy ma od -
po wied ni sto pień. 

W USA i in nych kra jach an glo sa skich
spo tka my urzęd ni ka, któ ry na zy wa się fi re
mar shall. Naj pro ściej by ło by mó wić o„mar -
szał ku po ża ro wym”, ale to brzmi dzi wacz -
nie. A i sło wo „in spek tor” nie pa su je, ale
tyl ko z uwa gi na zde pre cjo no wa nie go
w na szym, stra żac kim za kre sie po ję cio wym
do prze cięt ne go osob ni ka prze pro wa dza -
ją ce go in spek cję. Ma my jed nak ulo ko wa -
nych po za ad mi ni stra cją po ża ro wą in -
spek to rów: da nych oso bo wych, śro do wi -
ska, ro ślin i na sien nic twa itd., zaś w po li cji
in spek tor, a zwłasz cza nad in spek tor, to na -
praw dę wy so ki sto pień. Czy li fi re mar shall
po wi nien być tłu ma czo ny ja ko in spek tor

po ża ro wy. Nie ste ty, fi re mar shall za trud nia
in spek to rów po ża ro wych, któ rych tak bę -
dzie my tłu ma czyć. 

Na zwij my go za tem „straż ni kiem po ża -
rów”, bo i w ta kim zna cze niu po ja wia się 
je go funk cja. Ba, w nie któ rych sta nach
funk cjo nu je pod jesz cze in ną na zwą…

Straż nik po ża rów w USA to na praw dę
ktoś! Wy stę pu je w każ dym sta nie ja ko „sta -
no wy”, a w każ dym hrab stwie ja ko „wo je -
wódz ki”. Są też straż ni cy zlo ka li zo wa ni
ni żej, two rzą cy kon kret ną struk tu rę. 

Kim on jest? Mó wiąc krót ko, stra ża kiem.
W for mie roz sze rzo nej – stra ża kiem wy po -
sa żo nym w wy kształ ce nie i wie dzę o za po -
bie ga niu po ża rom (wie dza o ich ga sze niu
w tym się za wie ra), do świad cze nie za wo do -
we i wła dzę nad lud no ścią. Czy li w za kre sie
na szych po jęć, wziąw szy pod uwa gę pro -
por cjo nal ność, do sta no we go straż ni ka po -
ża rów naj bar dziej by ło by zbli żo ne sta no-
wi sko ko men dan ta wo je wódz kie go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, a je śli nie brać
pod uwa gę pro por cji, to by ło by to sta no wi -
sko ko men dan ta głów ne go PSP, bo nie je -
den stan w USA jest sil niej szy stra żac ko
od ca łe go na sze go kra ju. 

Róż ni się jed nak ich straż nik po ża rów
od na sze go ko men dan ta PSP za kre sem
obo wiąz ków i upraw nień, np. ostrze ga spo -
łe czeń stwo przed ko ro na wi ru sa mi i da je
do bre ra dy, jak ich uni kać. Ra dzi też, jak się
szyb ko od bu do wać po po ża rze. Po za tym
nie za wsze jest ulo ko wa ny w struk tu rze
stra żac kiej (choć na ogół tak by wa), za to
pra wie za wsze je go nad zo ro wi pod da ne są
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PA WEŁ RO CHA LA Ame ry kaƒ scy
stra˝ ni cy po ̋ a rów

„[Dobry] inspektor przeciwpożarowy to po części detektyw,
po części reporter, po części konsultant techniczny, po części

kaznodzieja, a też i częściowo sprzedawca.”
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stra że po żar ne – czy zaj mu ją się na le ży cie
nie tyl ko ga sze niem, ale i za po bie ga niem
po ża rom. 

To, że straż nik po ża rów ma wła dzę ad -
mi ni stra cyj ną, nie dzi wi. Dzi wić mo że jej 
za kres, mia no wi cie udzie la nie po zwo leń
na bu do wę i użyt ko wa nie, co w przy pad ku
na szych ko men dan tów jest za ka mu flo wa -
ne pod po ję cia mi tzw. sta no wisk, opi nii itp.
Nie jest dziw ne, że mo że pro wa dzić eg ze -
ku cję ad mi ni stra cyj ną. Za to je go upraw -
nie nia ty po wo po li cyj ne już tak, choć
w grun cie rze czy też nie po win ny, bo aby
dzia łać sku tecz nie w wal ce z po ża ra mi, trze -
ba je mieć – nie ma my, i w tym na sza sła -
bość ja ko po li cji ognio wej. A w Ame ry ce,
je śli ktoś nie prze strze ga prze pi sów, to jest
prze stęp cą, u nas mu siał by po żar al bo ka -
ta stro fę spo wo do wać, bo od po wie dzial -
no ści kar nej za po ten cjal ne nie bez pie -
czeń stwo po ża ro we brak. 

Po zy cja straż ni ka po ża rów by wa tak sil -
na, że wy da je on wła sne wy tycz ne, re gu lu -
ją ce obo wiąz ki z za kre su ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, np. osób od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwo pra cow ni ków pro duk -
cyj nych lub w wie żow cach. Oto je go obo -
wiąz ki dla sta nu Ari zo na, re pre zen ta tyw ne
dla więk szo ści przy pad ków [2]:
� po moc w eg ze kwo wa niu sta no wych,
po wia to wych i lo kal nych prze pi sów prze -
ciw po ża ro wych,
� ba da nie przy czyn, po cho dze nia i oko -
licz no ści po ża rów, w tym prze słu chi wa nie
po dej rza nych o pod pa le nie i zbie ra nie do -
wo dów,
� pro wa dze nie pro gra mu kon tro li bez pie -
czeń stwa po ża ro we go bu dyn ków uży tecz -
no ści pu blicz nej i szkół,
� in spek cja kom plek sów miesz kal nych,
� utrzy my wa nie i pro pa go wa nie prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych,
� pro wa dze nie fun du szu na gród z wy kry -
wa nia pod pa leń,
� pro wa dze nie i ko or dy no wa nie szko leń
z za kre su za po bie ga nia po ża rom, pre wen -
cja spo łecz na.

W więk szo ści sta nów pod wład ni straż ni -
ka po ża rów, czy li stra ża cy, no szą broń nie
od pa ra dy i ma ją pra wo do pro wa dze nia
do cho dzeń iście de tek ty wi stycz nych, uży -
wa nia przy mu su bez po śred nie go a tak że
aresz to wa nia opor nych.

Jak każ dy sze ryf, straż nik po ża rów ma
swo je go za stęp cę. Ale był by bez rad ny bez
po moc ni ków, któ rych na zwie my in spek to -
ra mi prze ciw po ża ro wy mi. 

In spek tor prze ciw po ża ro wy
In spek tor prze ciw po ża ro wy to tyl ko jed -

na z funk cji. Są jesz cze [1]:
� in ży nie ro wie ds. ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, czy li spe cja liści od tech nicz nych
i kon struk cyj nych aspek tów bez pie czeń -
stwa po ża ro we go,
� spe cja li ści ds. prze glą du pla nów (te re nu,
bu dow la nych i ochro ny prze ciw po ża ro wej
oraz spe cy fi ka cji), mo gą przy go to wy wać
za le ce nia do ty czą ce bu do wy, prze bu do wy
lub re mon tu bu dyn ku, 
� urzęd ni cy ds. eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej
i kar nej wy da wa nych za le ceń, 
� in spek to rzy, pro wa dzą cy kon tro le i do -
cho dze nia,
� spe cja li ści ds. edu ka cji w za kre sie za po -
bie ga nia po ża rom,
� stra ża cy, w za kre sie zle co nych lub sta -
łych czyn no ści kon tro l nych i edu ka cyj nych. 

Na le ży ja sno po wie dzieć – dla wy go dy
roz ka zo daw stwa oraz w wy ni ku sku tecz no -
ści kształ ce nia są to wszyst ko z re gu ły stra -
ża cy, tyl ko od po wied nio przy go to wa ni
do spra wo wa nia okre ślo nych funk cji po -
przez od by te szko le nia lub stu dia. Nie
w każ dym biu rze straż ni ka po ża rów bę dą
wy stę po wa li wszy scy wy żej wy mie nie ni,
funk cje czę sto się łą czą bądź są sto so wa ne
za mien nie. 

Ge ne ral nie pod sta wo wą dzia łal no ścią
straż ni ka po ża rów jest trzy ma nie po ża rów
na wo dzy, a do ko nu je się to po przez nad -
zór nad sto so wa niem prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych, głów nie po przez kon tro le
bez po śred nie, któ re w ame ry kań skich wa -
run kach prze pro wa dza ją in spek to rzy prze -
ciw po ża ro wi. Moż na to zro zu mieć na
przy kła dzie praw ne go funk cjo no wa nia 
bu dyn ku. 

Bu dy nek mu si być wznie sio ny nie tyl ko
na fun da men tach, ale też na pod sta wie
kra jo wych, sta no wych i lo kal nych prze pi -
sów. Tym za gad nie niem na ogół zaj mu ją się
in spek to rzy bu dow la ni, któ rzy spraw dza ją
zgod ność wy ko na nia i utrzy my wa nia bu -
dyn ku z prze pi sa mi (mo gą zda rzyć się sta -
ny, w któ rych tę ro lę peł nią straż ni cy
po ża rów). Da lej już dzia ła ją straż ni cy po ża -
rów. Przez swo ich lu dzi przy stę pu ją oni
do czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych
w na szym ro zu mie niu, to jest nad zo ru
nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych. W ra zie po ża ru in spek to rzy
nie tyl ko usta la ją je go przy czy ny, skut ki
i spraw ców (tych ści ga ją), ale też uczą się.
Wnio ski są wy ko rzy sty wa ne przy two rze niu

prze pi sów za rów no bu dow la nych, jak
i prze ciw po ża ro wych [3].

Wy glą da to na ogół tak, że po stra żac ku
umun du ro wa ni in spek to rzy, no szą cy przy
pa skach broń pal ną i kaj dan ki, po ja wia ją się
we dwóch w kon tro lo wa nym obiek cie. Są
od po wied nio do za kre su kon tro li prze szko -
le ni. Za pew nia ją to nie tyl ko spe cja li stycz -
ne kur sy, ale też kra jo wa ad mi ni stra cja
prze ciw po ża ro wa (USFA, US Fi re Ad mi ni -
stra tion), któ ra ma od po wied nią ofer tę pro -
gra mo wą w swo jej aka de mii [4].

Jak wie my ze wstę pu, ta ki in spek tor 
pre wen ty sta mu si być li sem, lwem i do mo -
krąż cą. Ale nie tyl ko. Oto jak je go ce chy
szcze gól ne okre ślił nie za wod ny Ke vin M.
Kolb:

In spek tor mu si mieć du żą wie dzę na te -
mat bez pie czeń stwa po ża ro we go i prze pi -
sów bu dow la nych. Mu si na bie żą co
mo ni to ro wać zmia ny w prze pi sach. Nie
mu si cy to wać ich z pa mię ci, waż ne jed nak,
by swo bod nie się w nich po ru szał. 

Wi ze ru nek in spek to ra moż na uznać
za je den z naj waż niej szych aspek tów je go
pra cy. Lu dzie wciąż oce nia ją książ kę po
okład ce, za tem bar dzo li czy się pierw sze
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Ame ry kań ski pla kat z lat 40. za chę ca ją cy do kon tak tu z lo kal nym        
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wra że nie. Ten wi ze ru nek to ob raz for ma cji,
któ rą in spek tor re pre zen tu je. 

Dla pra cy in spek to ra umie jęt ność płyn -
ne go i ła twe go pu blicz ne go prze ma wia nia
ma klu czo we zna cze nie (ka zno dzie ja). 
Ma on przy tym wie dzieć, co mó wić i ma to
mó wić pew nie (sprze daw ca). Nie moż na się
wa hać w od po wie dziach. Le piej po wie -
dzieć: „nie wiem, ale do wiem się i otrzy -
masz od po wiedź”. 

No i coś, co spodo ba się (al bo i nie
spodo ba) wie lu czy tel ni kom: Waż nym ob -

ra zem in spek to ra jest wy gląd je go po jaz du.
To dla te go ame ry kań skie sa mo cho dy po -
żar ni cze są ta kie du że. Ten mu si być w do -
dat ku za dba ny na błysk.

Jesz cze kwe stia uzbro je nia. Jest ko niecz -
ne – oto przy kład. 

To nie do wia ry, ale w jed nym z fil mów
za trud nio no do ro li groź ne go gang ste ra
Du sti na Hof f ma na – czy li „Ab sol wen ta”.
Rzecz dzia ła się cza sach pro hi bi cji, gdy każ -
dy sza nu ją cy się gang ster miał swój lo kal
roz ryw ko wy, naj le piej w piw ni cy. Do ta kie -
goż lo ka lu przy szedł nie uzbro jo ny stra żak
i cze piał się prze zna cze nia przy byt ku oraz
kwe stii jed nej dro gi ewa ku acyj nej, że drzwi

nie w tę stro nę się otwie ra ją. I, nie do wia -
ry, „ma ra toń czyk” Du stin Hof f man za bił go
za to go ły mi rę ko ma. 

Straż nik pię tra
W kra jach an glo sa skich ist nie je ktoś ta -

ki, jak prze ciw po ża ro wy straż nik bu dyn ku.
Na zy wa ny jest fi re war de n, czy li straż ni kiem
po ża ro wym lub flo or war de n, czy li do słow -
nie straż ni kiem pię tra. Straż nik po ża ro wy to
star sze okre śle nie, straż nik pię tra le piej od -
da je dzi siej szy za kres obo wiąz ków. W miej -
scu pra cy mó wi się na nie go po pro stu
stra żak. O co cho dzi? 

Jest to oso ba za trud nio na do wy ko ny -
wa nia sze re gu za dań [5], przy czym naj wię -
cej z nich jest okre ślo ne ja ko po moc:
� we wdra ża niu i ulep sza niu pro ce dur
awa ryj nych w miej scu pra cy,
� w za po bie ga niu sy tu acjom awa ryj nym
po przez sto so wa nie środ ków ade kwat nych
do ry zy ka po ża ru,
� wszyst kim lu dziom w miej scu pra cy
w przy pad ku wy stą pie nia za gro że nia,
w tym oso bom ze spe cjal ny mi po trze ba mi,
np. so bie na wóz ku in wa lidz kim w ewa ku -
acji. 

Ale straż nik pię tra nie tyl ko po ma ga.
Jest też od po wie dzial ny za:
� uświa da mia nie pra cow ni ków na te mat
za gro żeń po ża ro wych wy stę pu ją cych
w miej scu pra cy,
� po ucza nie pra cow ni ków, jak re ago wać
w sy tu acjach za gro żeń,
� pro wa dze nie ćwi cze nia prze ciw po ża ro -
we i spraw dza nie pro ce dur ewa ku acyj nych,
� do wo dze nie ewa ku acją i po li cze nie
ewa ku owa nych. 

Z in nych ma te ria łów do wie my się, że
straż nik pię tra ma jesz cze wię cej obo wiąz -
ków. Ma też pod jąć ak cję ga śni czą i współ -
pra co wać ze stra ża ka mi przy by ły mi na
miej sce zda rze nia.

Są róż ne za sa dy za trud nia nia bądź wy -
zna cza nia straż ni ków pię ter. Tam, gdzie za -
gro że nia są nie wiel kie, bę dzie to po pro stu
je den z pra cow ni ków lub użyt kow ni ków
bu dyn ku (stu dent w aka de mi ku), któ ry
przej dzie od po wied nie szko le nia. Ta kie
oso by bę dą dwie, bo po trzeb ny jest tak
straż nik pię tra (sze ryf ), jak i je go za stęp ca. 

W miej scach o du żym za gro że niu,
a za ta kie uwa ża ne są bu dyn ki wy so ko ścio -
we, wy zna cza się, a na wet za trud nia, straż -
ni ka pię tra dla każ dej kon dy gna cji. Dzia-
ła nia ta kich straż ni ków ko or dy nu je ich szef,
głów ny straż nik. Każ dy ze straż ni ków mu si

mieć za stęp cę, a po nad to po moc ni ków
na ty le wie lu, by je den przy pa dał na nie
wię cej niż 20 lu dzi. 

Wła dzę owi straż ni cy pię ter ma ją du żą.
Ob ja wia się ona ze wnętrz nie w ta kich atry -
bu tach, jak ko szul ka od bla sko wa z na pi -
sem, cza pecz ka, pla kiet ka, ale też pod rę-
cz ny ze staw po mo co wy. Oprócz atry bu tów
ist nie ją też upraw nie nia. Na wy pa dek ćwi -
czeń i po ża ru ta ki stra żak jest do wód cą. Ma
moż li wość i obo wią zek wnio sko wa nia
o uka ra nie opor nych pra cow ni ków, np. nie -
wy ko nu ją cych po le ceń. 

Wnio ski
Pierw szy. Wi dać na wet z tak po bież ne -

go prze glą du, że sys tem nad zo ru nad prze -
strze ga niem prze pi sów prze ciw po żaro-
wych w USA wy da je się peł ny i do mknię ty
po przez biu ra i funk cje róż nych straż ni ków
po ża ro wych. W prak ty ce, tak jak wszę dzie,
wie le za le ży od ludz kiej rze tel no ści i licz by
eta tów. Od lat 70. XX w. nie sły chać o nio -
są cych za so bą stra ty w lu dziach po ża rach
wie żow ców w USA, po wsta łych z in nych
przy czyn niż za ma chy ter ro ry stycz ne. To
zna czy, że sys tem w od nie sie niu do ta kich
bu dyn ków dzia ła. 

Dru gi. Nie ste ty, za leż no ści i sub tel no ści
praw nych jest w USA wię cej. Są sied nie ar -
ty ku ły po ka zu ją, że ca łe ki lo me try kwa -
dra to we zbior ni ków z cie cza mi ro po po-
chod ny mi by ły wy łą czo ne z wład cze go
nad zo ru miej sco we go straż ni ka po ża rów.
Za tem to wiel ki kraj i wie le jest w nim jesz -
cze do od kry cia, a co nie co do zro bie nia.
Jak wszę dzie i jak zwy kle. 

Trze ci. Głów ny in spek tor ochro ny prze -
ciw po ża ro wej… Źle brzmi?

st. bryg. mgr in˝. Paweł Rochala jest
doradcà komendanta głównego PSP

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra

Przy pi sy 
(do stęp: 15.10.2020)
[1] Ke vin M. Kolb: „FPT 102 – Fi re Pre ven tion and In spec -
tion Co ur se” (w wol nym tłu ma cze niu: „Kurs nad zo ru
nad za po bie ga niem po ża rom”, w au to ma tycz nym trans -
la to rze: „FPT 102 – Kurs za po bie ga nia i kon tro li prze ciw -
po ża ro wej”), http://tkolb.net/con tent s102.htm. 
[2] https://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Fi re_mar shal#ci te_no -
te -2. 
[3] Za: https://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Fi re_pro tec tion. 
[4] https://www. usfa. fe ma. gov/pre ven tion.
[5] Jo an na We eks, 7 key du ties of a fi re war den, https://he -
al thand sa fe ty hand bo ok. com. au/7-key -du ties -of -a -fi re -
-war den).
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a cy to wa ny powyżej Ho ward E. Was din to czło wiek, któ ry
do sko na le wie, jak waż na jest or ga ni za cja naj bar dziej re ali -
stycz nych sce na riu szy ćwi czeń w si łach zbroj nych (ta za sa -

da do ty czy rów nież stra ży po żar nej). To nie tyl ko au tor ksią żek,
le karz me dy cy ny, ale rów nież eme ry to wa ny snaj per NAVY SEALS,
któ ry peł nił służ bę w tej eli tar nej jed no st ce, a sce ny z fil mu „He li kop -
ter w ogniu” zna z wła sne go do świad cze nia.

Pro ble ma ty ka po żar ni cza za wiel ką wo dą zna la zła uzna nie wśród
czy tel ni ków Prze glą du Po żar ni cze go, więc ja też chciał bym do ło żyć
swo ją ce gieł kę do opra co wa nia te go te ma tu. War to prze ko nać się,
jak zgod nie z nor mą NFPA 1402 (edy cja 2019) przy go to wy wa ne są
obiek ty szko le nio we za oce anem. Umoż li wia ją one two rze nie naj -
bar dziej re ali stycz nych sce na riu szy ćwi czeń. 

Nic bez nor my się nie uda 
Jak pod kre śla ją nie mal że wszy scy au to rzy opi su ją cy róż ne aspek -

ty stra żac kie go rze mio sła w wy ko na niu pół noc no ame ry kań skim,
pod sta wą ja kich kol wiek dzia łań są nor my, wy tycz ne i pro ce du ry.
Część z nich mo że wy da wać się nad mia ro wa, a wy ja śnia ne w nich
za gad nie nia ocie ra ją się o ba nał, jed nak na le ży pa mię tać, że w Sta -
nach Zjed no czo nych na 1000 miesz kań ców przy pa da naj więk sza
licz ba praw ni ków (w Ame ry ce je den praw nik na 265 miesz kań ców,
w Pol sce – na 1984).

Za baw ny mo że wy da wać się je den z pierw szych za pi sów
NFPA 1402, tłu ma czą cy, czym jest burn ro om, czy li po miesz cze nie
szko le nio we do sto so wa ne do uży wa nia otwar te go ognia we wnątrz
„kon te ne ro wej struk tu ry szko le nio wej”, zna nej w Pol sce ja ko mo du -
ło wy, wiel ko kon te ne ro wy, nie sta cjo nar ny sy mu la tor do na uki i do -
sko na le nia ga sze nia po ża rów we wnętrz nych. Prze cież sa ma na zwa
wska zu je na to, do cze go owe po miesz cze nia ma ją słu żyć. Nie wol -
no za po mi nać jed nak o jed nym fak cie – cze go nie ma w in struk cji,
wy tycz nych lub pro ce du rach, nie ist nie je. Przy kła dem niech bę dzie
wy gra na w pro ce sie prze ciw ko po pu lar nej sie ci fa st fo od za po pa -
rze nie go rą cą ka wą (w na stęp stwie po ja wi ło się sto sow ne ostrze że -
nie na kub ku) czy też od szko do wa nie za wy pad nię cie z tra sy
kam pe ra, po nie waż w in struk cji GPS nie by ło in for ma cji, że sys tem
nie kie ru je po jaz dem (obec nie od po wied ni ko mu ni kat po ja wia się
przy każ do ra zo wym włą cze niu urzą dze nia).

Kon te ner szko le nio wy od A do Z
Wspo mnia na kon te ne ro wa struk tu ra szko le nio wa skła da się

z jed ne go lub wię cej kon te ne rów trans por to wych po łą czo nych

po to, by pro wa dzić w nich szko le nia z uży ciem otwar te go ognia 
al bo bez je go udzia łu, czy li za jęć z ro dza jów ra tow nic twa, w tym 
ha zmat (che micz ne i eko lo gicz ne) i in nych po wią za nych dzia łań
na po zio mie spe cja li stycz nym re ali zo wa nych w za mknię tych prze -
strze niach.

Nor ma obej mu je rów nież ta kie aspek ty, jak ob li cza nie no śno ści
kon struk cji, za sa dy za ko twi cze nia obiek tu, za sa dy or ga ni za cji szko -
leń czy tre nin gów ma ją cych wpływ na ich efek tyw ność. Za wie ra
rów nież in for ma cje o ko niecz no ści ob li cze nia mak sy mal ne go ob cią -
że nia dy na micz ne go obiek tu tre nin go we go z za sto so wa niem
współ czyn ni ka bez pie czeń stwa (nie mniej niż 244 kg/m2), co po ma -
ga okre ślić do pusz czal ną licz bę w peł ni wy po sa żo nych stra ża ków
mo gą cych jed no cze śnie ćwi czyć w da nej lo ka li za cji. Kon struk cja
obiek tu mu si rów nież uwzględ niać od por ność na od dzia ły wa nia sej -
smicz ne w za leż no ści od za gro że nia trzę sie nia mi zie mi. Cen trum
szko le nio we mu si znaj do wać się w ta kim miej scu, któ re bę dzie jak
naj mniej uciąż li we dla oto cze nia przy jak naj mniej szym nie ko rzyst -
nym wpły wie na śro do wi sko na tu ral ne. W obiek cie mu si rów nież
funk cjo no wać in sta la cja de kon ta mi na cyj na dla sprzę tu i osób bio -
rą cych udział w szko le niach, na ra żo nych na od dzia ły wa nie dy mu
i in nych czyn ni ków szko dli wych. 

To, jak ma wy glą dać sa ma kon struk cja i ja kie speł niać kry te ria,
jest opi sa ne nie zmier nie szcze gó ło wo. Pro jekt mu si wy ko nać oso ba
z upraw nie nia mi bu dow la ny mi, a od biór tech nicz ny po twier dza ją -
cy zgod ność z obo wią zu ją cym w da nym sta nie pra wem jest oczy -
wi sty. Po mi mo te go fak tu okre ślo no pro go wą war tość tem pe ra tu ry
(177°C), po wy żej któ rej wszyst kie no śne ele men ty kon struk cyj ne za -
rów no w po miesz cze niach prze zna czo nych do ćwi czeń z uży ciem
otwar te go ognia, jak i po za ni mi mu szą być chro nio ne izo la cją lub
in nym sys te mem ochro ny ter micz nej. Je że li lo kal ne wła dze nie okre -
śli ły in nych prze pi sów bu dow la nych, za sto so wa nie ma ją wy ma ga -
nia kon struk cyj no -bu dow la ne naj now sze go wy da nia Mię dzy-
na ro do we go Ko dek su Bu dow la ne go IBC (In ter na tio nal Bu il ding Co -
de) lub, co nie jest za ska ku ją ce, ko lej nej nor my – tym ra zem
NFPA 5000 (Bu il ding Con struc tion and Sa fe ty Co de). 

In nym aspek tem wy mie nio nym w nor mie NFPA 1402, któ re go
nie po ru sza się przy bu do wie no wych obiek tów w żad nym kra ju UE,
jest to, że ża den z ele men tów nie mo że być wy ko na ny z azbe stu.
W kra jach unij nych osta tecz ny za kaz sto so wa nia te go ma te ria łu
wpro wa dzo no w 2005 r. Wy ni ka z te go, że po ku sa sto so wa nia te go
świet ne go z punk tu wi dze nia ochro ny prze ciw po ża ro wej mi ne ra łu
w Sta nach Zjed no czo nych w dal szym cią gu się po ja wia. Oprócz
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„Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”*.
Kierowanie się tą maksymą w USA owocuje przygotowaniem

obiektów do ćwiczeń strażackich na najwyższym poziomie. 
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azbe stu kom po nen ty nie po win ny za wie rać two rzyw sztucz nych,
gu my ani ele men tów uszczel nia ją cych, któ re mo gły by pęk nąć pod -
czas ogrze wa nia.

W obiek tach i po miesz cze niach, w któ rych pro wa dzo ne są ćwi -
cze nia z ga sze nia po ża rów we wnętrz nych gru py A, do pusz czo ne jest
je dy nie sto so wa nie oka blo wa nia, prze wo dów elek trycz nych i urzą -
dzeń ni sko na pię cio wych pod wa run kiem ich za bez pie cze nia przez
od dzia ły wa niem po ża ru.

War to pa mię tać o tym, że Ame ry ka nie przy ję li in ną kla sy fi ka cję
grup po ża rów niż w Eu ro pie. O ile gru pa po ża rów A jest toż sa ma, to
już gru pa B w USA obej mu je eu ro pej skie B i C (ame ry kań skie C to
wy co fa na w Eu ro pie gru pa po ża rów urzą dzeń elek trycz nych E),
a gru pa F jest przez nich okre śla na ja ko gru pa K.

W obiek tach szko le nio wych mo gą rów nież znaj do wać się po -
miesz cze nia, w któ rych pro wa dzo ne bę dą za ję cia z me to do lo gii ba -
da nia przy czyn po ża rów. Ta kie po miesz cze nie, aby speł nia ło swo je
funk cje, wy ma ga przy go to wa nia ze sta wu ini cja to rów, roz pla no wa -
nia roz miesz cze nia róż ne go ro dza ju me bli, osprzę tu, wy po sa że nia
i pa liw prze zna czo nych do spa la nia w ra mach szko le nia w za kre sie
ba da nia przy czyn po ża rów, aby sce na riusz, a tym sa mym śla dy po -
ża ro we, by ły po wta rzal ne. Sto so wa ne są rów nież wszel kie go ty pu
ma kie ty (po jaz dy, stat ki czy do sto so wa ny do pro gra mu szko leń
sprzęt i urzą dze nia) słu żą ce do pro wa dze nia ćwi czeń z po stę po wa -
nia po po ża ro we go bez każ do ra zo we go uży cia otwar te go ognia.

Wy ko rzy sty wa ne są także tre na że ry za si la ne ga zem, w tym do sy -

mu lo wa nia zda rzeń w za kła dach pe tro che micz nych i na ru ro cią -
gach.

Głów ny na cisk kła dzio ny jest na stan da ry za cję, a tym sa mym
na po wta rzal ność wy ni ków, aby efek ty szko le nia by ły jak naj lep sze.

Bez pie czeń stwo i kom pe ten cje
Bar dzo cie ka wym roz wią za niem jest obo wią zek za pew nie nia

przy naj mniej dwóch od dziel nych i od ręb nych dróg ewa ku acyj nych
z do wol ne go miej sca w obiek cie (w tym jed no wyj ście awa ryj ne),
w któ rym od by wa ją się ćwi cze nia.

Prze glą dy struk tu ral nej in te gral no ści kon struk cji do szko leń
z uży ciem otwar te go ognia po win ny być pro wa dzo ne i do ku men -
to wa ne przez oso bę z od po wied nim wy kształ ce niem i do świad cze -
niem okre ślo nym przez lo kal ne pra wo, nie rza dziej niż co:
� 10 lat – obiek ty szko le nio we, w któ rych pod czas ćwi czeń sto su je
się pa li wo w po sta ci ga zu,
� 5 lat – w przy pad ku sto so wa nia in nych pa liw,
� 3 la ta – w przy pad ku kon struk cji wy ko na nych z ognio trwa łe go
be to nu kon struk cyj ne go za wie ra ją ce go gli nian wap nia.

Nor ma obej mu je rów nież za da nia wła ści cie la bądź użyt kow ni ka
(ope ra to ra) obiek tu, któ ry od po wie dzial ny jest nie tyl ko za za pew -
nie nie wła ści we go sta nu użyt ko we go obiek tu i je go eks plo ata cję,
ale tak że ser wis. Wy ma ga ona rów nież dba ło ści o je go do cho do wość.

Kwa li fi ka cje ka dry in struk tor skiej są na ty le istot ne, że od wo ła nie
w tek ście NFPA 1402 pro wa dzi do dwóch ko lej nych stan dar dów

Obiekt szko le nio wy PSP w Pol sce
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NFPA: 1451 (Stan dard for a Fi re and Emer gen cy Se rvi ce Ve hic le Ope ra -
tions Tra ining Pro gram) oraz 1041 (Stan dard for Fi re and Emer gen cy
Se rvi ces In struc tor Pro fes sio nal Qu ali fi ca tions). Dzię ki te mu po zy ska -
ne in for ma cje są bar dzo pre cy zyj ne i umoż li wia ją wła ści wy do bór
pro wa dzą cych po szcze gól ne ele men ty szko le nia we dług za ło żo -
nych sce na riu szy.

Wy bór miej sca i bu do wa in fra struk tu ry obiek tów szko le nio wych
mu si uwzględ niać za opa trze nie w wo dę, nie tyl ko do ce lów prze -
ciw po ża ro wych, so cjal no -by to wych, ale rów nież na po trze by pro -
wa dzo nych ćwi czeń oraz od po wied nią do te go ce lu sieć hy -
dran to wą. Pod le ga ona kon tro li i kon ser wa cji zgod nie z ko lej ną nor -
mą – tym ra zem jest to NFPA 14 (Stan dard for the In stal la tion of
Stand pi pe and Ho se Sys tems).

Jed no cze śnie kon struk cje tre nin go we i pod po ry, w za leż no ści
od ich prze zna cze nia, po win ny być za pro jek to wa ne i wy ko na ne
w ta ki spo sób, aby by ły od por ne na dzia ła nie prą dów wod nych (ich
si ły dy na micz nej) czy uszko dze nia wy ni ka ją ce z uży cia na rzę dzi i in -
ne go sprzę tu po żar ni cze go, jak np. przy pad ko we ude rze nie bu tlą
od apa ra tu od de cho we go. Po ziom szcze gó ło wo ści wy ma ga nych
ob li czeń naj le piej una ocz nia fakt, że w pro jek cie na le ży uwzględ nić
(na wet przy po chy łych da chach) ob cią że nie wo dą w przy pad ku za -
pcha nia ryn ny.

Pod su mo wa nie
Nor ma NFPA 1402 sta no wi ko lej ny do wód na to, że Ame ry ka nie

ko dy fi ka cję wszel kich aspek tów zwią za nych z ochro ną prze ciw po -
ża ro wą trak tu ją bar dzo po waż nie oraz nie po zo sta wia ją zbyt du żo
swo bo dy w in ter pre ta cji mi ni mal nych wy mo gów. Jed no cze śnie nie
są spe cjal nie za in te re so wa ni tym, ja ką dro gą zo sta ną osią gnię te
przy ję te wy ma ga nia. War to, by na kon struk cję „szka tuł ko wą” tych
prze pi sów zwró ci ły więk szą uwa gę oso by ma ją ce wpływ na kształ -
to wa nie pra wa o ochro nie prze ciw po ża ro wej w in nych kra jach, 
po nie waż do tar cie do szcze gó łu opi sa ne go w in nej nor mie, stan dar -
dzie czy ja kim kol wiek ak cie praw nym jest moż li we z każ de go in te -
re su ją ce go czy tel ni ka za pi su. Przy kła do wo w nor mie NFPA 1402
po da no nie tyl ko do ku men ty re fe ren cyj ne na sa mym jej po cząt ku,
ale rów nież w miej scach, w któ rych skró to wo przed sta wio no obo -
wią zu ją ce wy ma ga nia z bez po śred nim od nie sie niem do re gu la cji
opi su ją cych da ny ele ment bar dzo szcze gó ło wo, co uła twia i przy -
spie sza pro wa dze nie za rów no pro ce su in we sty cyj ne go, jak i czyn -
no ści kon tro l no -roz po znaw czych.

Na le ży pa mię tać, że ża den sy mu la tor szko le nia, na wet z uży ciem
otwar te go ognia, nie jest w sta nie w peł ni od two rzyć rze czy wi stych
wa run ków, z ja ki mi spo ty ka ją się stra ża cy. Jed nak pro du cen ci sy mu -
la to rów szko le nio wych łą czą pro jek to wa nie i tech ni ki bu dow la ne
z tech no lo gią na nie spo ty ka ną do tąd ska lę, cze go przy kła dem mo -
że być re ali zo wa ny obec nie pro jekt CNBOP-PIB „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”.

mł. bryg. dr in˝. Norbert TuÊnio jest adiunktem 
w Katedrze Działaƒ Ratowniczych na Wydziale In˝ynierii

Bezpieczeƒstwa i Ochrony LudnoÊci SGSP

* Ho ward E. Was din, „Snaj per. Opo wieść ko man do sa SEAL Te am Six”.

ar ty ku łach na te mat sys te mu ochro ny prze ciw po ża -
ro wej w USA, rów nież do ty czą cych mia sta Pla no, wie -
lo krot nie po ja wia się wy móg sto so wa nia in sta la cji

try ska czo wej zgod nie z nor mą NFPA 13R. Li te ra „R” ozna cza re si den -
tial, czy li nor mę do sto so wa ną do wy mo gów bu dow nic twa miesz -
ka nio we go. „D” na to miast to stan dard pro jek to wa nia try ska czy dla
do mów jed no - i dwu ro dzin nych oraz do mów pre fa bry ko wa nych.
Ce lem jest za pew nie nie wy so kie go po zio mu bez pie czeń stwa
przy ni skich ce nach sys te mu. Po szu kaj my więc róż nic mię dzy
NFPA 13R i zna ną, czę sto sto so wa ną rów nież w Pol sce nor mą ba zo -
wą, czy li NFPA 13.

Sa mo obro na bu dyn ków
Try ska cze w USA są po wszech nie sto so wa ne w bu dyn kach ko -

mer cyj nych od lat 60. XX w., a w obiek tach han dlo wo -miesz kal nych
od lat 90. Ale o tym, czy po win ny być wy ma ga ne w bu dyn kach
miesz kal nych, a zwłasz cza w no wych do mach jed no ro dzin nych
i bliź nia czych, de ba to wa no od lat, z li nią kon flik tu mię dzy stra ża mi
po żar ny mi i spe cja li sta mi z ob sza ru ochro ny prze ciw po ża ro wej
z jed nej stro ny, a bran żą ob ro tu nie ru cho mo ścia mi i bu dow nic twa
z dru giej.

Cho ciaż czuj ki dy mu po mo gły znacz nie zmniej szyć licz bę ofiar
śmier tel nych i po szko do wa nych w wy ni ku po ża rów w prze cią gu
40 lat, za uwa żo no, że trend za czął się spłasz czać, co ozna cza ło kres
sku tecz no ści. Za na li zo wa no przy pad ki ofiar śmier tel nych, któ re wy -
stą pi ły w po ża rach mi mo sto so wa nia czu jek dy mu.

Ra port NFPA wy ka zał, że w do mach za bez pie czo nych try ska cza -
mi licz ba ofiar śmier tel nych jest niż sza o 81%, a po szko do wa nych
(ran nych i za tru tych) – o 31% w sto sun ku do miesz kań bez tej in sta -
la cji. Kie dy za sto so wa no jed no cze śnie try ska cze oraz czuj ki dy -
mu, śmier tel ność w przy pad ku po ża rów w do mach by ła aż
o 90% niż sza niż w bu dyn kach bez za bez pie czeń. I na tym wła -
śnie roz wią za niu po le ga suk ces w wal ce z po ża ra mi w Ci ty of Pla no.

Tyl ko czy moż na po wie dzieć, że trze ba sto so wać try ska cze ja ko
stan dard?
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PA WEŁ WOL NY NFPA
W amerykańskich filmach często
pojawia się motyw działających
tryskaczy. Ktoś zapala papierosa

i nagle wszystkie ampułki pękają…
To fakt, że tryskaczy w USA jest
mnóstwo i są prawie wszędzie.

W
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Co na to prze pi sy w USA?
Wzor co we prze pi sy bu dow la ne i prze ciw po ża ro we by ły w USA

w cią gu ostat nich dwóch de kad sta le ak tu ali zo wa ne i do pre cy zo wy -
wa ły wy ma ga nia do ty czą ce do mo wych in sta la cji try ska czo wych,
po cząw szy od bu dyn ków ko mer cyj nych i miesz kal nych, na stęp nie
roz sze rza jąc je na ka mie ni ce, a w 2009 r. osta tecz nie obej mu jąc
wszyst kie no we do my jed no - i dwu ro dzin ne. 

Wszyst kie 49 sta nów i dys trykt Ko lum bia uży wa ją Mię dzy na ro -
do we go Ko dek su Miesz ka nio we go (In ter na tio nal Re si den tial Co de,
IRC) ja ko wy tycz nych przy bu do wie do mów jed no ro dzin nych. Jest
on sto so wa ny rów nież na te ry to riach za leż nych USA, czy li na Gu am,
w Por to ry ko i na Wy spach Dzie wi czych Sta nów Zjed no czo nych.
W tym bar dzo pre cy zyj nym pra wie okre ślo no mi ni mal ne wy tycz ne
pro jek to we i kon struk cyj ne dla do mów oraz ka mie nic. Do edy cji
IRC 2009 i 2012 do łą czo no wy tycz ne NFPA 101 (Li fe Sa fe ty Co de)
i NFPA 5000 (Bu il ding Con struc tion and Sa fe ty Co de) dla wszyst kich
no wych do mów. Go to we stan dar dy NFPA obo wią zu ją w tym za kre -
sie od 2006 r.

IRC, ja ko wzor co we pra wo, ma zo stać wdro żo ny zgod nie z lo kal -
ny mi re gu la cja mi. Nie któ rym sta nom przy ję cie no we go ko dek su
mo że za jąć do 10 lat lub wię cej. W uza sad nio nych przy pad kach mo -
gą go od rzu cić.

Woj na se ce syj na try ska czo wa XXI w.
Po mi mo po twier dzo nej sku tecz no ści tych sys te mów, z ko lej ne -

go ra por tu NFPA wy ni ka, że try ska cze (13R i 13D) by ły za in sta lo wa -

ne tyl ko w 7% do mów, w któ rych do szło do po ża ru w la tach 2010-
2014. In na or ga ni za cja, Fi re Pro tec tion Re se arch Fo un da tion, osza -
co wa ła, że w 2013 r. znaj do wa ły się tyl ko w ok. 6% do mów w USA.

Na su wa się py ta nie: je śli try ska cze są tak sku tecz ne, że za le ca się
je na szcze blu kra jo wym, to dla cze go nie są in sta lo wa ne ru ty no wo?

Prze ciw te mu dzia ła ją or ga ni za cje z bran ży miesz ka nio wej. Uwa -
ża ją, że po wszech ne wdro że nie tych urzą dzeń jest zbyt kosz tow ne
i uciąż li we. Są sku tecz ne. Do tej po ry za blo ko wa ły wpro wa dze nie ich
w co naj mniej 25 sta nach. I tak w No wym Jor ku lob by bu dow la ne i po -
śred ni ków w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi chce od rzu ce nia obo wiąz ko -
wych wy mo gów dla no wych do mów. W Tek sa sie cof nię to sta no wy
na kaz w przy naj mniej jed nym mie ście. By ły gu ber na tor sta nu New
Jer sey Chris Chri stie dwu krot nie za we to wał wy ma ga nia za twier dzo -
ne przez usta wo daw cę. W Min ne so cie wła ści cie le firm bu dow la nych
od wo ła li się do są du, aby przy wró cić po przed nią wer sję prze pi sów.

Po dą ża jąc za ży cze nia mi kra jo wych i lo kal nych grup bu dow ni -
czych, Kan sas, Mis so uri i 27 in nych sta nów uchwa li ło w ostat nich la -
tach pra wo za bra nia ją ce sa mo rzą dom wpro wa dza nia wła snych
wy ma gań do ty czą cych in sta lo wa nia try ska czy w do mach miesz kal -
nych. In ne za mie rza ją po zwo lić lo kal nym wła dzom zde cy do wać
o przy ję ciu stan dar du.

Za tem obec nie w więk szo ści sta nów nie ma obo wiąz ku sto so wa -
nia try ska czy.

Dzia ła nia lob by stów do pro wa dzi ły do za blo ko wa nia wdro że nia
prze pi sów IRC, chlub nym wy jąt kiem jest stan Ka li for nia, gdzie zo -
sta ły przy ję te z uwzględ nie niem wszyst kich wy ma gań. Sza cu je się,

13 nie jed no ma imi´

NFPA 13 NFPA 13R NFPA 13D

Cel
Ochrona życia

+ ochrona mienia
[NFPA 13 2002‐2019 1.2.1]

Tylko ochrona życia
[NFPA 13R 2002‐2019 1.2]

Tylko ochrona życia
[NFPA 13D 2002‐2019 1.2.1]

Uważany za„w pełni chroniony”?
tak

[IBC sekcja 903.1.1 „w pełni
chroniony”]

nie nie

Dowolna wysokość budynku? tak
[IBC tabela 504]

tylko mieszkalne 
[IBC tabela 504] nie

Dozwolone w budynkach jedno-, dwu- lub
wielorodzinnych (zgodnie z wytycznymi IBC)? tak [IBC 903.1.1] tak 

[IBC 903.1.2]
tak

[IBC 903.3.1.3]

Dozwolone w budynkach mieszkalnych
powyżej 4 kondygnacji?

tak 
[IBC 903.1.1]

tak 
[IBC 903.1.2] nie

Dozwolone w zabudowie mieszanej
i użytkowej?

tak
[IBC tabela 508.4, 508.3.1]

nie
[IBC 903.1.2]

nie

Wybór standardu NFPA

IBC – International Building Code, międzystanowy kodeks budowlany opracowany przez International Code Council (został przyjęty do użytku jako standard projektowania w prawie
całych Stanach Zjednoczonych), czyli pochodzi z tego samego źródła, co wytyczne IRC (International Residential Code)
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że wy móg obo wią zu ją cy od stycz nia 2011 r. zwięk szy koszt no we -
go do mu śred nio o 5000 USD. We dług Ca li for nia Bu il ding In du stry
As so cia tion jest to do dat ko wy wy da tek, któ ry spo wol ni wzrost i tak
już osła bio ne go ryn ku miesz ka nio we go.

Zwo len ni cy no we go pra wa ar gu men tu ją, że to nie zbęd nik
w ochro nie do mów i miesz kań ców, szcze gól nie w sta nie po dat nym
na po ża ry. Do dat ko wy koszt w wy so ko ści 5000 USD przy uwzględ -
nie niu 30-let nie go kre dy tu hi po tecz ne go do da je tyl ko oko ło 20 USD
mie sięcz nie do śred niej ra ty kre dy tu.

Oprócz Ka li for nii tyl ko w sta nie Ma ry land i dys tryk cie Ko lum bia
wpro wa dzo no wy móg in sta lo wa nia try ska czy w no wych do mach
przez fir my bu dow la ne.

Róż ne za le ce nia dla róż nych za sto so wań
Jak wi dać, usta no wie nie pra wa nie ko niecz nie prze kła da się na je -

go sto so wa nie. Pew ne jest jed no – pra wo opra co wa no bar dzo sta -
ran nie, da je ono go to we roz wią za nia w po sta ci norm i prak tyk. 
To stąd bio rą się róż ni ce mię dzy NFPA: 13, 13R i 13D.

Ostat nie zmia ny w nor mie NFPA 13 – In sta la cja sys te mów try s-
ka czo wych i po praw ki do nor my Un derw ri ters La bo ra to ry Inc.
(UL) 1626 – Stan dard dla try ska czy w bu dyn kach miesz kal nych do pro -
wa dzi ły do naj więk szych zmian praw nych te go roz wią za nia
od wcze snych lat 80. XX w. W po przed niej ana li zie tech nicz nej, 

za ty tu ło wa nej „Try ska cze do bu dyn ków miesz kal nych – Ana li za
tech nicz na, wy ka zy i za sto so wa nia” wy ja śnio no ostat nie zmia ny 
dla za pew nie nia mi ni mal nej gę sto ści zra sza nia 0,05 gpm/ft2

(2 l/min/m2), okre ślo nej przez NFPA 13D i 13R. Edy cja NFPA 13 
z 2002 r. szyb ko sta ła się pod sta wą przy ję tych i eg ze kwo wa nych wy -
mo gów, po ja wi ła się nie zgod ność co do war to ści mi ni mal nej gę sto -
ści zra sza nia rów nej 0,1 gpm/ft2 (4 l/min/m2) dla try ska czy
„do mo wych”.

W uję ciu hi sto rycz nym roz wa ża nia do ty czą ce NFPA 13 pod ję to
w 1983 r. Pier wot ne za ło że nie obej mo wa ło za rów no ochro nę lu dzi
pod czas ewa ku acji, jak i za bez pie cze nie mie nia. Głów ny pro blem
po le gał jed nak na tym, że śro do wi sko tech nicz ne by ło po dzie lo ne
w kwe stii mi ni mal nej gę sto ści zra sza nia. W nor mach NFPA 13D i 13R
za pro po no wa no no wą war tość te go współ czyn ni ka, rów ną 0,05
gpm/ft2 (2 l/min/m2). Sta ło to jed nak w sprzecz no ści z pod sta wo wy -
mi za ło że nia mi NFPA 13 (tłu mie nie i ogra ni cze nie roz wo ju po ża ru
w ce lu ochro ny sub stan cji bu dyn ku). Ory gi nal ne wy mo gi przed ich
do sto so wa niem do użyt ko wa nia w bu dyn kach miesz kal nych skła -
da ły się z pro jek tu po pro wa dze nia prze wo dów roz dziel czych i roz -
pro wa dza ją cych al bo ob li czeń hy drau licz nych umoż li wia ją cych
za bez pie cze nie obiek tu w wa run kach za gro że nia lek kie go, któ re
ma ją być za pro jek to wa ne tak, aby za pew nia ły od 0,07 gpm/ft2. Za -
ło żo no rów nież, że try ska cze chro nią ce do wol ny ob szar mniej szy
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] NFPA 13 NFPA 13R NFPA 13D

Poddasza i strychy?
niepalne, małe lub z niepalną izolacją 

[NFPA 13 2002 8.14.1.2,
2007‐2016 8.15.1.2]

tak
[NFPA 13R 2002 6.8.5,

2007 6.9.6, 2010‐19 6.6.6]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.5,

2019 8.3.5]

Łazienki o powierzchni do 5,1 m2

z oddzieleniem ppoż. 15 min

tak
[NFPA 13 2002 8.14.8.1,

2007‐16 8.15.8.1.1]

tak
[NFPA 13R 2002 6.8.2,

2007 6.9.2, 2010‐19 6.6.2]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.2,

2013‐19 8.3.2]

Schowki w hotelu lub motelu o pow.
< 2,2 m2 lub szpitalu < 0,6 m2 [1]

ak
[NFPA 13 2002 8.14.8.2,

2007‐16 8.15.8.2]

tak
[NFPA 13R 2002 6.8.3,

2007 6.9.3, 2010‐19 6.6.3]
N/A

Schowki o pow. < 2,2 m2 [1] muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13R 2002 6.8.3,
2007 6.9.3, 2010‐19 6.6.3]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.3,

2013‐19 8.3.3]

Schowki na balkonach lub łącznikach [1] muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13R 2002 6.8.6,
2007 6.9.7, 2010‐19 6.6.7]

tak
[NFPA 13D 2013‐19 8.3.8

Przestrzenie ukryte [1]
niepalne, małe lub z niepalną izolacją

[NFPA 13 2002 8.14.1.2,
2007‐2016 8.15.1.2]

tak
[NFPA 13R 2002 6.8.5,

2007 6.9.6, 2010‐19 6.6.6]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.5,

2013‐19 8.3.5]

Szachty wentylacyjne muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13R 2002 6.8.5,
2007 6.9.6, 2010‐19 6.6.6]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.5,

2013‐19 8.3.5]

Maszynownie dźwigów muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13R 2002 6.8.5,
2007 6.9.6, 2010‐19 6.6.6]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.5,

2013‐19 8.3.5]

Garaże, parkingi w budynkach muszą być zabezpieczone muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13D 2007‐10 8.6.3,
2013‐19 8.3.4]

Wyposażone apartamenty muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13R 2002 6.8.5,
2007 6.9.6, 2010‐19 6.6.6]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.5,

2013‐19 8.3.5]

Werandy muszą być zabezpieczone
tak

[NFPA 13R 2002 6.8.5,
2007 6.9.6, 2010‐19 6.6.6]

tak
[NFPA 13D 2007‐10 8.6.3,

2013‐19 8.3.4]

Obszary niechronione
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niż 1500 ft2 (ok. 140 m2) bę dą mia ły mi ni mal ną gę stość zra sza nia
na po zio mie 0,1 gpm/ft2. Nor ma z 1983 r. za kła da ła in sta la cję tyl ko
czte rech try ska czy. Roz wią za nia ofe ro wa ne przez pro du cen tów 
sys te mów try ska czo wych za pew nia ły je dy nie gę stość zra sza nia
0,03 gpm/ft2. Ko mi tet Tech nicz ny NFPA 13 nie był w sta nie te go za -
ak cep to wać, zwłasz cza że wy ma ga nia nor my do ty czą bu dyn ków
miesz kal nych po wy żej czte rech kon dy gna cji (NFPA 13R od no si się
do niż szych) lub szpi ta li czy do mów opie ki.

Na le ży za uwa żyć, że sys te my zgod ne z NFPA 13R są pro jek to wa -
ne przede wszyst kim z my ślą o bez pie czeń stwie ewa ku acji (wy dłu -
że nie cza su na uciecz kę). Do dat ko wą ich funk cją jest za po bie ga nie
po wsta niu roz go rze nia.

W prze ci wień stwie do NFPA 13, 13R ma na ce lu uczy nie nie in sta -
la cji try ska czo wej bar dziej przy stęp ną ce no wo i do stęp ną po przez
in sta la cję gło wic tyl ko w ob sza rach o naj więk szym za gro że niu po -
ża ro wym. Za mia na NFPA 13 i 13R nie jest po pro stu wy mia ną je den
za je den, po nie waż ich ce le są za sad ni czo róż ne.

Pod sta wo we róż ni ce umiesz czo ne zo sta ły w ta be lach.
Roz wią za nia sto so wa ne w NFPA 13R i 13D są mniej ry go ry stycz -

ne, a za kres ich sto so wa nia i po zio mu ochro ny prze ciw po ża ro wej
jest zde cy do wa nie uboż szy. Je że li ocze ku je my za bez pie cze nia bu -
dyn ku, to de cy zja mo że być tyl ko jed na – „ory gi nal ne” NFPA 13. 
Je śli na to miast je dy nym za da niem in sta la cji jest de fac to wy dłu że -
nie do stęp ne go cza su ewa ku acji, moż na sto so wać 13R lub 13D. Klu -
czo wa dla wy bo ru mię dzy ni mi jest licz ba ro dzin w bu dyn ku oraz
kon dy gna cji. Cie ka wost ką praw ną mo że być ła twość zmia ny kla sy -
fi ka cji do mu z dwu ro dzin ne go na wie lo ro dzin ny. Nie jest to by naj -
mniej pro blem wy du ma ny, gdyż w Pol sce ta ki ca sus się
po ja wił – dom dwu ro dzin ny zo stał po dzie lo ny no ta rial nie po mię -
dzy użyt kow ni ków na czte ry od ręb ne współ wła sno ści i dzię ki tej
ope ra cji zmie nił się je go sta tus praw ny.

Ja ko pom py po ża ro we w sys te mach zgod nych z NFPA 13D moż -
na sto so wać elek trycz ne pom py po ża ro we ak cep to wa ne w sys te -
mach do użyt ku do mo we go (np. cer ty fi ko wa ne pom py joc key).

Więk szość in sta la cji try ska czo wych w bu dyn kach miesz kal nych
bę dzie wy ma ga ła uży cia zbior ni ka na wo dę. Prze pi sy prze ciw po ża -
ro we NFPA 13D wy ma ga ją co naj mniej 10 min za pa su wo dy przy ob -
li czo nym ob ję to ścio wym na tę że niu prze pły wu w in sta la cji try-
ska czo wej. Jest to o ty le ła twe, że na ryn ku ame ry kań skim po -
wszech nie wy stę pu ją ty po we ze sta wy mon ta żo we do zbior ni ków

wraz z ar ma tu rą tłocz ną i ssą cą, ze spo łem au to ma tycz ne go za wo ru
na peł nia ją ce go oraz wstęp nie zmon to wa nym wę żem z za wo rem
od ci na ją cym do pod łą cze nia zbior ni ka i pom py.

Pod su mo wa nie
Dys ku sja i spór po mię dzy de we lo pe ra mi i agen ta mi nie ru cho -

mo ści a spe cja li sta mi z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej co
do sen sow no ści sto so wa nia „od chu dzo nych” wer sji NFPA 13 trwa
i nic nie wska zu je na to, że by szyb ko się za koń czy ła. W po ję ciu osób
zwią za nych z biz ne sem bu dow la nym in sta la cje try ska czo we w bu -
dyn kach miesz kal nych to fa na be ria i zbęd ne kosz ty. Z punk tu wi -
dze nia stra ża ków i osób zaj mu ją cych się za wo do wo ochro ną
prze ciw po ża ro wą sta no wią zaś ko lej ny ele ment, któ ry zwięk sza
prze ży wal ność osób znaj du ją cych się w ob ję tych po ża rem do mach
czy miesz ka niach, na co ma ją do wo dy w po sta ci ra por tów NFPA.

Zu bo żo ne try ska cze nie ra tu ją mie nia? Trud no, ale są tań sze.
Sam nie je stem wiel bi cie lem in sta la cji try ska czo wych, pre fe ru jąc

in sta la cje opar te na mgle wod nej, z nie cier pli wo ścią cze kam więc
na wer sję NFPA 750R i D, gdyż uwa żam, że sys te my mgło we za sto -
so wa ne do za bez pie czeń dróg ewa ku acyj nych ste ro wa ne sys te mem
de tek cji bę dą zde cy do wa nie bar dziej efek tyw ne niż te opar te na kla -
sycz nych try ska czach.

Za uważ my też, na ja kim po zio mie i o co to czą się spo ry. Punk tem
od nie sie nia jest co naj mniej 6% wy po sa że nie bu dyn ków miesz kal -
nych i miesz kań w USA w try ska cze, przy no szą ce na le ży te efek ty.
W Pol sce nie osią ga się te go wskaź ni ka na wet w od nie sie niu do czu -
jek dy mu.

Obie te nor my oba la ją je den z mi tów do ty czą cych in sta la cji try -
ska czo wych – wy so ka ce na. W mo im po ję ciu jest to po wrót do ko -
rze ni sys te mów, któ re w uprosz czo nej for mie (gra wi ta cyj ne ze
zbior ni ka na da chu), z wo skiem pszcze lim za miast am pu łek oraz oło -
wia ny mi ru ra mi za miast sta lo wych sto so wa ne już by ły do ochro ny
re zy den cji rzym skich pa try cju szy.

dr in˝. Paweł Wolny jest adiunktem naukowo-dydaktycznym
na Wydziale In˝ynierii Procesowej i Ochrony Ârodowiska Politechniki

Łódzkiej

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra

NFPA 13 NFPA 13R NFPA 13D

Maksymalna liczba tryskaczy w budynkach
mieszkalnych [1]

4
[NFPA 13 2002 11.2.3.5.1,

2007‐16 11.3.1.1]

4
[NFPA 13R 2007 6.7.1.2,

2007 6.8.1.2, 2010‐19 7.1.1.3]

2
[NFPA 13D 2002‐10 8.1.2,

2013‐19 10.2]

Uwzględniają hydranty wewnętrzne?
tak

[NFPA 13 2002 11.2.3.5.5,
2007 11.3.1.5, 2010‐16 11.3.1.6]

nie
[NFPA 13R 2007 A. 6.8.2,

2010‐19 A. 7.2]
nie

Minimalna gęstość zraszania
4 l/min/m2

[NFPA 13 2002 11.2.3.5.2,
2007 11.3.1.2, 2010‐16  11.3.1.3]

2 l/min/m2 lub tryskacze podane
w normie

[NFPA 13 2002 6.7.1.1.2.2,
2007 6.8.1.1.1.2, 2010‐19, 7.1.1]

2 l/min/m2 lub tryskacze podane
w normie

[NFPA 13D 2002‐10 8.1.1,
2013‐19 10.1.1]

Metoda obliczeniowa NFPA 13
Obliczenia hydrauliczne

NFPA 13
Obliczenia hydrauliczne

NFPA 13D
Arkusz kalkulacyjny

Obliczenia hydrauliczne

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się w odpowiednich sekcjach normy NFPA 



la te go te mat bez pie czeń stwa sys -
te mów fo to wol ta icz nych sta je się
co raz bar dziej „pa lą cy”. Ten ar ty kuł

jest pierw szym z czte ro czę ścio wej se rii, któ -
ra obej mu je na stę pu ją ce klu czo we za gad -
nie nia:
� wy ma ga nia ochro ny prze ciw po ża ro wej
w pla no wa niu i in sta la cji sys te mu,

� tech nicz ne środ ki bez pie czeń stwa i ich
wpływ na wa run ki ochro ny prze ciw po ża ro -
wej,
� ga sze nie po ża rów w ob sza rze sys te mów
fo to wol ta icz nych,
� bez pie czeń stwo służb ra tun ko wych.

Ze bra ne wy ni ki ba dań i prak tycz ne do -
świad cze nia po win ny po móc za in te re so wa -

nym czy tel ni kom w po zy ska niu rze tel nej
i usys te ma ty zo wa nej wie dzy na te mat bez -
pie czeń stwa in sta la cji PV, ale rów nież w wy -
eli mi no wa niu wie lu nie pra wi dło wych opi nii
i bez pod staw nych mi tów na ten waż ny te -
mat.

Fo to wol ta ika – bez piecz na
tech no lo gia
Przez kil ka dzie się cio le ci fo to wol ta ika

spraw dzi ła się ja ko zrów no wa żo na, ela stycz -
na i sku tecz na tech no lo gia wy twa rza nia
ener gii. Wie le ak tu al nych ana liz prze pro wa -
dzo nych przez TÜV Rhe in land i Fraun ho fer
ISE (Se pan ski i in. 2015), BRE Na tio nal So lar
Cen ter (BRE 2017b) i Mię dzy na ro do wą
Agen cję Ener gii (IEA PVPS, 2017) wy ka za ło,
że kom po nen ty sys te mów PV pod czas pro -
ce su pro duk cyj ne go prze cho dzą bar dzo ry -
go ry stycz ne te sty bez pie czeń stwa
i nie za wod no ści. Speł nia jąc wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa elek trycz ne go norm kra jo wych
i mię dzy na ro do wych, są one rów nież nie za -
wod ne za rów no w za kre sie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, jak i bez pie czeń stwa pra cy
na wy pa dek po ża ru. W la tach 2000-2013
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Bez pie czeƒ stwo sys te mów
fo to wol ta icz nych (cz. 1)

Fo to wol ta ika (PV) no tu je ogrom ne tem po wzro stu na ca łym świe cie. W więk -
szo ści są to sys te my da cho we in sta lo wa ne na do mach, szko łach, go spo dar -
stwach i bu dyn kach fir mo wych, ale co raz czę ściej po ja wia ją się rów nież
sys te my mon to wa ne na otwar tej prze strze ni – sys te my wol no sto ją ce. Rów nież
w Pol sce wy twa rza nie ener gii elek trycz nej po cho dzą cej z pro mie nio wa nia sło -
necz ne go cie szy się co raz więk szym za in te re so wa niem, a licz ba no wych sys -
te mów fo to wol ta icz nych in sta lo wa nych każ de go ro ku ro śnie. Pod ko niec 2019
r. na pol skich da chach za in sta lo wa nych by ło 130 000 sys te mów fo to wol ta icz -
nych o łącz nej mo cy 1 GW (gi ga wa ta). Sto wa rzy sze nie Bran ży Fo to wol ta icz nej,
któ re opu bli ko wa ło ra port z roz wo ju ryn ku PV, spo dzie wa się po dwo ić tę licz -
bę w sa mym tyl ko 2020 r. Dal szych zna czą cych wzro stów moż na rów nież ocze -
ki wać w ko lej nych la tach, ze wzglę du na pań stwo we do ta cje na ener gię
sło necz ną wy ni ka ją ce m.in. z ko niecz no ści speł nie nia wy mo gów UE w za kre -
sie pro cen to we go udzia łu ener gii OZE w tzw. mik sie ener ge tycz nym.

BERN HARD KOSSAK

D



w Niem czech za in sta lo wa no 1,3 mln sys te -
mów fo to wol ta icz nych, a Frau en ho fer ISE
usta lił, że za le d wie 0,016% z nich spo wo do -
wa ło in cy dent po ża ro wy. Ba da nia po ka zu ją,
że przy pra wi dło wej in sta la cji i w nor mal -
nych wa run kach eks plo ata cji in sta la cje fo to -
wol ta icz ne nie po wo du ją za gro że nia dla
zdro wia, bez pie czeń stwa ani śro do wi ska na -
tu ral ne go. Wła ści wie do bra ne za bez pie cze -
nia prze ciw po ża ro we w sys te mie PV chro nią
na to miast służ by ra tow ni cze i miesz kań ców
przed ob ra że nia mi, a mie nie przed moż li wy -
mi uszko dze nia mi.

Ze wzglę du na ro sną cą licz bę za in sta lo -
wa nych sys te mów fo to wol ta icz nych wzra sta
rów nież licz ba in ter wen cji stra ży po żar nej.
Dla te go pod czas wal ki z po ża rem w bu dyn -
ku z ist nie ją cym sys te mem fo to wol ta icz nym
nie zwy kle waż na dla służb ra tow ni czych jest

pra wi dło wa wie dza na te mat bez piecz ne go
i efek tyw ne go ga sze nia po ża rów”. Wspo -
mnia ne ba da nia do wo dzą, że sys te my fo to -
wol ta icz ne nie sta no wią za gro że nia dla
stra ża ków, je że li są zgod ne z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi bez pie czeń stwa. Wła ści we
pla no wa nie, pra wi dło wy mon taż i uru cho -
mie nie gwa ran tu ją wy so ką nie za wod ność
dzia ła nia. 

Za po bie ga nie po ża rom 
w każ dej fa zie in we sty cji
Pod sta wą dłu go ter mi no wej bez piecz nej

pra cy sys te mu PV jest je go kon struk cja. Pra -
wi dło wy wy bór mo du łów fo to wol ta icz nych,
kom po nen tów mon ta żo wych, ka bli, złą czy,
ochro ny DC i AC oraz ochro ny prze ciw prze -
pię cio wej jest bar dzo waż ny, dla te go fa zę tę
na le ży po wie rzyć do świad czo ne mu pro jek -

tan to wi sys te mu z od po wied nią wie dzą
i cer ty fi ka ta mi. Ży wot ność sys te mów fo to -
wol ta icz nych wy no si 20-25 lat, a ja kość
i trwa łość przy wy bo rze wszyst kich kom po -
nen tów po win ny znaj do wać się na pierw -
szym pla nie. Po go da, wa ha nia tem pe ra tu ry
i ko ro zja ma ją wpływ na sys tem. Gor sze
kom po nen ty lub brak urzą dzeń ochron nych
za bu rza ją je go pra wi dło we funk cjo no wa nie
w dłuż szym okre sie.

Pra wi dło wo za in sta lo wa ny sys tem PV ze
wszyst ki mi je go ele men ta mi jest bez piecz -
ny. Pod czas je go in sta la cji na le ży prze strze -
gać norm bu dow la nych i kon struk cyj nych,
wy tycz nych tech nicz nych i in struk cji pro du -
cen tów czę ści skła do wych.

Mię dzy na ro do we ba da nia [1] przy czyn
po ża ru po ka zu ją, że po czyn ni kach ze -
wnętrz nych, ta kich jak pio run, głów ną przy -
czy ną in cy den tów po ża ro wych by ły błę dy
in sta la cji sys te mu fo to wol ta icz ne go po stro -
nie prą du sta łe go. Nie pra wi dło we uło że nie
ka bli, na ra ża nie na prze tar cia izo la cji lub po -
wsta wa nie ob cią żeń roz cią ga ją cych na po -
łą cze niach prze wo dów pro wa dzi do
po waż nych uste rek. Uszko dzo ne lub nie -
kom pa ty bil ne po łą cze nia wty ko we i wa dli -
wa izo la cja mo gą pro wa dzić do iskrze nia
i po wsta nia łu ku elek trycz ne go. W przy pad -
ku złą czy prą du sta łe go łu ki są spo wo do wa -
ne nie do pa so wa niem mię dzy gniaz dem
a wtycz ką, np. gdy po łą czo ne są ze so bą ele -
men ty po cho dzą ce od róż nych pro du cen -
tów. Źró dłem uster ki pro wa dzą cej
do po ja wie nia się łu ku mo że być: ko ro zja
spo wo do wa na nie kom pa ty bil no ścią che -
micz ną złącz, in ne pa ra me try roz sze rzal no -
ści ciepl nej lub utra ta szczel no ści wy ni ka ją cą
z róż nic kon struk cyj nych. 

Czyn nik ludz ki, dba łość o in sta la cję
i know -how w do bo rze pa su ją cych ele men -
tów od gry wa ją klu czo wą ro lę w bez pie czeń -
stwie in sta la cji. Re gu lar na kon ser wa cja,
bie żą ce mo ni to ro wa nie in sta la cji i zin te gro -
wa ne sys te my mo ni to ro wa nia oka za ły się
zaś przy dat ny mi środ ka mi do wy kry wa nia
uste rek pod czas jej pra cy. Umoż li wia to
iden ty fi ka cję i eli mi na cję po ten cjal nych za -
gro żeń we wła ści wym cza sie.

Bern hard Kos sak 
– Fro nius In ter na tio nal GmbH

Przy pi sy
[1] TÜV Rhe in land i Fraun ho fer In sti tu te for So lar Ener gy
Sys tems (ISE, 2017), ECN TNO (2019), Cor po Na zio na le the
Vi gi li del Fu oco, 2015.
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Ele men ty ty po wej in sta la cji elek trycz nej w bu dyn ku z elek trow nią fo to wol ta icz ną
(1) po le mo du łów, ge ne ra tor fo to wol ta icz ny wy twa rza ją cy prąd sta ły (DC)
(2) ka ble prą du sta łe go prze zna czo ne do za sto so wań w fo to wol ta ice
(3) roz dziel ni ca głów na bu dyn ku, za bez pie cze nia AC
(4) fa low nik prze twa rza ją cy prąd sta ły (DC) na prąd prze mien ny (AC) [Z re gu ły w po bli żu fa low ni ka mon tu je się rów -
nież za bez pie cze nia po stro nie DC (bez piecz ni ki gPV, ochron ni ki prze ciw prze pię cio we, roz łącz nik DC) oraz za bez -
pie cze nia po stro nie AC (wy łącz nik nad prą do wy, wy łącz nik róż ni co wo prą do wy, ogra nicz nik prze pięć)]
(5) ist nie ją ca w bu dyn ku sieć ener ge tycz na, od bior ni ki ener gii
(6) miej sce przy łą cze nia do sie ci ener ge tycz nej dwu kie run ko wy licz nik ener gii elek trycz nej, wy łącz nik głów ny
(7) sieć ope ra to ra sys te mu dys try bu cyj ne go (OSD)

Zalecenia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa
� profesjonalne planowanie, instalacja i uruchomienie systemu
� prosta konstrukcja systemu z minimalną liczbą połączeń wtykowych DC
� postępowanie zgodnie z instrukcjami producentów
� wybór falownika z codziennym automatycznym monitorowaniem izolacji
� ciągłe monitorowanie działania instalacji za pomocą odpowiednich narzędzi
� zapewnienie regularnych kontroli systemu fotowoltaicznego



aj wyż sze wy róż nie nia za sług cy -
wil nych i woj sko wych po ło żo -
nych w cza sie po ko ju lub woj ny

dla chwa ły i roz wo ju Rze czy po spo li tej Pol -
skiej sta no wią or de ry i od zna cze nia. War t
przy bli że nia czy tel ni kom jest Me dal za
Dłu go let nią Służ bę (pi sow nia sto so wa na
po 2007 r.).

Hi sto ria me da lu
W pol skim sys te mie or de ro wo -od zna -

cze nio wym zaj mu je on szcze gól ne miej sce,
głów nie z ra cji swej ge ne zy i hi sto rii. Zo stał
usta no wio ny na mo cy usta wy z dnia 8 sty-
cz nia 1938 r. o me da lu Za Dłu go let nią Służ -
bę (Dz.U. nr 3, poz. 11). By ło to od zna cze nie
cy wil ne, ma ją ce sta no wić szcze gól ny ro dzaj
na gro dy dla urzęd ni ków i in nych osób pra -
cu ją cych dla do bra Pań stwa Pol skie go. 
Pra wo do me da lu Za Dłu go let nią Służ bę
(pi sow nia z 1938 r.) na by wa ło się z ty tu łu
pra cy w służ bie pań stwa lub in sty tu cji pu -
blicz no praw nych. Ozna cza to, że upraw nie -
nie do od zna cze nia obej mo wa ło za rów no
pra cow ni ków ad mi ni stra cji rzą do wej, jak
i sa mo rzą do wej. Zgod nie z Ko dek sem or -
de ro wym pra wo do me da lu obej mo wa ło
pra cow ni ków umy sło wych oraz fi zycz nych,
nie za leż nie od cha rak te ru pra cy. Wa run -
kiem ko niecz nym by ło po zo sta wa nie w sto -
sun ku służ bo wym wo bec pań stwa lub
in nej in sty tu cji pu blicz no -praw nej. Ge ne -
za me da lu za ko rze nio na jest w idei spra -
wie dli wo ści spo łecz nej oraz chę ci spro-
sta nia po trze bie wy róż nie nia dłu go let niej,
ofiar nej służ by dla do bra pań stwa pol skie -
go. W mo no gra fii au tor stwa Wie sła wa Boń -
czy -To ma szew skie go z 1938 r. czy ta my:

„Przy oce nie pra cy w służ bie pań stwa
nie moż na uwa żać wy na gro dze nia ma te -
rial ne go za je dy ny jej rów no waż nik. (…)

Dłu go let nia, nor mal na, peł nio na z re gu ły
z peł nym od da niem pra ca w służ bie pań -
stwa za słu gu je na uzna nie i wy róż nie nie.
(…) Pro jek to wa ny me dal za Dłu go let nią
Służ bę ma za spo ko ić po wyż szą po trze bę”
[1].

Od zna cze niu po świę co no bar dzo du żo
uwa gi na eta pie prac le gi sla cyj nych, gdyż
wią za no z nim du że na dzie je. We dług pro -
jek tu usta wy z li sto pa da 1937 r. me dal miał
mieć śred ni cę 40 mm (osta tecz nie wy nio -
sła 35 mm). Po my sło daw cą był pre mier 
Fe li cjan Sła woj -Skład kow ski, na to miast
twór cą pro jek tu – prof. Sta ni sław Osto ja -
-Chro stow ski.

Nada wa nie me da lu roz po czę to w mar -
cu 1938 r. Do ku ment po twier dza ją cy nada -
nie sta no wił dy plom, któ ry dru ko wa no

w Dru kar ni Pań stwo wej w War sza wie.
Pierw szym od zna czo nym me da lem Za Dłu -
go let nią Służ bę był pre zy dent Rze czy po -
spo li tej Pol skiej Igna cy Mo ścic ki, któ ry
otrzy mał me dal brą zo wy. Ce re mo nia wrę -
cze nia me da lu od by ła się 11 mar ca 1938 r.
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.

Sześć dni póź niej me da le brą zo we
otrzy ma li pre zes i człon ko wie Ra dy Mi ni -
strów, a tak że pre ze si Są du Naj wyż sze go,
Naj wyż szej Izby Kon tro li oraz Na czel ne go
Try bu na łu Ad mi ni stra cyj ne go. Do nada wa -
nia me da lu upraw nie ni by li wła ści wi mi ni -
stro wie, a w dzia łach ad mi ni stra cji nie po-
d le ga ją cych mi ni strom – wła ści wa wła dza
na czel na, przy czym war to wspo mnieć, że
mi ni stro wie mo gli swo je upraw nie nia prze -
ka zać or ga nom bez po śred nio pod le głym.
Wy da no w związ ku z tym sze reg ak tów wy -
ko naw czych o cha rak te rze pro ce du ral nym,
re gu lu ją cych nada wa nie me da lu w po -
szcze gól nych re sor tach kie ro wa nych przez
mi ni strów. Je dy nie mi ni ster spraw za gra -
nicz nych za cho wał dla sie bie pra wo nada -
wa nia me da lu wszyst kim pod le głym mu
urzęd ni kom.

Pier wot nie me dal no szo no na le wej
stro nie pier si, w ko lej no ści po obo wią zu ją -
cych wów czas od zna cze niach pań stwo -
wych pol skich, a przed od zna cze nia mi
za gra nicz ny mi (vi de art. 2 ust. 2 usta wy
o me da lu Za Dłu go let nią Służ bę). W obec -
nym sta nie praw nym me dal umiej sco wio -
ny jest za Me da lem za Ofiar ność i Od wa gę,
a przed Me da lem za Dłu go let nie Po ży cie
Mał żeń skie. 

Opi sy wa ny me dal zo stał przy wró co ny
w 2007 r. na mo cy prze pi sów usta wy
z dnia 14 czerw ca 2007 r. o zmia nie usta wy
o or de rach i od zna cze niach (DzU nr 123,
poz. 848). Rzecz po spo li ta Pol ska w ten spo -
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PRAWO W SŁUŻBIE

DO MI NIK KA BAT Za dłu go let nià
Znaki zaszczytne lub też wyróżnienia zaszczytne (zwane

odznaczeniami) sklasyfikować można według ich rangi 
w trzech rodzajach, z których najwyższe są ordery, 

potem odznaczenia, a później odznaki.

N

Sta ni sław Osto ja -Chro stow ski, twór ca pro jek tu me da lu
Za Dłu go let nią Służ bę



sób za pew nia cią głość tra dy cji na ro do wych
w wy róż nia niu za sług, cnót oby wa tel skich
i wy bit nych osią gnięć, co pod kre śla usta -
wo daw ca w art. 1 ust. 1 usta wy z dnia 16 paź-
dzier ni ka 1992 r. o or de rach i od zna cze -
niach (DzU z 2020 r. poz. 138). Przy wró ce -
nie te go od zna cze nia sta no wi ure al nie nie
tej de kla ra cji i na wią za nie do tra dy cji od -
zna cze nio wych okre su mię dzy wo jen ne go.
Sto sow nie do dys po zy cji art. 18a ust. 1
usta wy o or de rach i od zna cze niach Me dal
za Dłu go let nią Służ bę jest na gro dą za wzo -
ro we, wy jąt ko wo su mien ne wy ko ny wa nie
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo -
do wej w służ bie Pań stwa. 

Pra wo do me da lu na by wa ło się po la -
tach służ by peł nio nej po 11 li sto pa da 1918 r.
Me dal bi ty był w Men ni cy Pań stwo wej.
Od tam te go cza su dzie li się on na trzy stop -
nie: I sto pień – Me dal Zło ty za Dłu go let nią
Służ bę (30 lat), II sto pień – Me dal Srebr ny
za Dłu go let nią Służ bę (20 lat), III sto -
pień – Me dal Brą zo wy za Dłu go let nią Służ -
bę (10 lat). Me dal przy zna je pre zy dent RP
w dro dze po sta no wie nia, lecz w je go imie -
niu mo gą go wrę czać oso by upraw nio ne
do wy stę po wa nia do pre zy den ta z wnio -
ska mi o nada nie or de rów i od zna czeń oraz
ich za stęp cy. Ak ty te nie pod le ga ją pu bli ka -
cji (vi de art 8 ust 2 usta wy o or de rach i od -
zna cze niach).

Opis ozna ki od zna cze nia
Po mię dzy od zna cze nia mi z okre su mię -

dzy wo jen ne go i w wer sji przy wró co nej nie
ma zna czą cych róż nic w wy glą dzie (z wy -
jąt kiem spo so bu pre zen ta cji de wi zy od zna -
cze nia). Ozna ką Me da lu za Dłu go let nią
Służ bę jest okrą gły me dal o śred ni cy
35 mm, w pierw szym stop niu zło co ny
i oksy do wa ny, w dru gim sre brzo ny i oksy -
do wa ny, a w trze cim pa ty no wa ny na brą zo -
wo. Cen tral nym ak cen tem, pod kre śla ją cym
pań stwo wy cha rak ter od zna cze nia, jest wy -
pu kły wi ze ru nek or ła prze wi dzia ne go dla
go dła Rze czy po spo li tej, sto sow nie do prze -
pi sów usta wy z dnia 31 stycz nia 1980 r.
o go dle, bar wach i hym nie Rze czy po spo li -
tej Pol skiej oraz o pie czę ciach pań stwo -
wych (DzU z 2019 r. poz. 1509), oto czo ny

sty li zo wa ny mi kło sa mi zbo ża. Pier wo wzo -
rem dla twór cy pro jek tu był wi ze ru nek or -
ła z roz po rzą dze nia Pre zy den ta Rze czy-
po spo li tej z dnia 13 grud nia 1927 r. o go -
dłach i bar wach pań stwo wych oraz o ozna -
kach, cho rą gwiach i pie czę ciach (DzU
nr 115, poz. 980). Kło sy zbo ża są czę stym
mo ty wem zdob ni czym okre su mię dzy wo -
jen ne go. Wy stę pu ją np. na ów cze snych
mo ne tach.

W czę ści środ ko wej i dol nej na obrze żu
znaj du je się na pis „ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ”, któ ry w przed wo jen nym pier wo -
wzo rze uzu peł nio no dwo ma punk to ra mi.
Re wers me da lu skła da się z wy pu kłej licz by
rzym skiej „XXX” w pierw szym stop niu, „XX”
w dru gim stop niu oraz „X” w trze cim stop -
niu. Po ni żej licz by rzym skiej w każ dym
stop niu umiej sco wio na jest ga łąz ka waw -
rzy nu, choć w usta wie z 1938 r. mó wi się
wprost o opar ciu cyfr na ga łąz ce lau ro wej.

Od zna cze nie za wie szo ne jest na ama -
ran to wej wstąż ce o sze ro ko ści 35 mm 
z bia łym 10 mm pa sem po środ ku; w 1938 r.

sze ro kość wstąż ki wy no si ła 37 mm, a bia łe -
go pa sa – 11 mm. Ko lo ry ba ret ki są iden -
tycz ne ze wstę gą me da lu. Ko lej ne stop nie
ozna cza ne są na ba ret ce przez umiesz cze -
nie od po wied nich liczb rzym skich: w stop -
niu pierw szym – zło co nej „XXX”, w stop niu
dru gim – sre brzo nej „XX”, w stop niu trze -
cim – pa ty no wa nej na brą zo wo „X”. 

W okre sie mię dzy wo jen nym od zna cze -
nie to mia ło cha rak ter nie mal że po wszech -
ny, bar dzo zbli żo ny do dzi siej szych od -
zna czeń re sor to wych, przy czym za cho wa -
ło swój pań stwo wy cha rak ter. Kon struk cję
od zna cze nia opar to na pra wie pod mio to -
wym pra cow ni ka, wy ni ka ją cym z oko licz -
no ści peł nie nia służ by, stąd prze pi sy
usta wy z 1938 r. nie za wie ra ły ele men tu

swo bod ne go uzna nia ja ko me cha ni zmu
przy zna wa nia od zna cze nia. Me dal Za Dłu -
go let nią Służ bę był bar dzo waż ny, ja ko
czyn nik spa ja ją cy lu dzi za an ga żo wa nych
w pra cę apa ra tu pań stwo we go. Obec nie
ran ga od zna cze nia zo sta ła pod nie sio -
na z uwa gi na fakt, że jest nada wa ne przez
pre zy den ta RP, a nie za tra ci ło ono swej
funk cji spa ja ją cej. Me dal mo że być bo wiem
przy zna ny tym wszyst kim, któ rzy wy róż ni li
się w służ bie, w tym funk cjo na riu szom Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej.

Cie ka wost ki
W myśl art. 6 usta wy z 1938 r., wpro wa -

dza ją cej opi sy wa ne od zna cze nie do sys te -
mu or de ro wo -od zna cze nio we go, kosz ty
wy ko na nia me da lu (2 zł) po no sił od zna czo -
ny. Dy plom był bez płat ny. Nie kie dy sto so -
wa no do ku ment po twier dza ją cy wrę cze nie
dy plo mu. Upraw nie ni na by wa li me da le
na pod sta wie po sia da nych dy plo mów. Dy -
plom zda je się mieć za tem cha rak ter zbli -
żo ny do kon sty tu tyw ne go, na to miast dzi -
siej sze le gi ty ma cje ma ją cha rak ter stric te
de kla ra to ryj ny.

Wpro wa dzo no sze reg za rzą dzeń do ty -
czą cych róż nych kwe stii zwią za nych z przy -
zna wa niem i po sia da niem me da lu, rów nież
do ty czą cych ba re tek. Na przy kład żoł nie -
rze, któ ry po sia da li me dal brą zo wy i srebr -
ny, zo bo wią za ni by li no sić dwie ba ret ki.

mł. asp. Dominik Kabat pełni słu˝b´
w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP

Przy pi sy
[1] Frag ment uza sad nie nia pro jek tu usta wy o usta no wie -
niu me da lu za dłu go let nią służ bę cy to wa ny w pra cy Wie -
sła wa Boń czy -To ma szew skie go, Me dal za dłu go let nią
służ bę, War sza wa 1938, s. 13.
[2] Wie sław Boń cza -To ma szew ski, Me dal..., za łącz nik nr VII.

Li te ra tu ra
Opra co wa nia i mo no gra fie
[1] Wie sław Boń cza -To ma szew ski, Me dal za dłu go let nią
służ bę, War sza wa 1938.
[2] Wie sław Boń cza -To ma szew ski, Ko deks or de ro wy: prze -
pi sy obo wią zu ją ce po sia da czy or de rów, od zna czeń, me da li
i od znak, War sza wa -Kra ków 1939.
Ak ty praw ne
[1] Usta wa z dnia 8 stycz nia 1938 r. o me da lu Za Dłu go let -
nią Służ bę (DzU nr 3, poz. 11).
[2] Usta wa z dnia 14 czerw ca 2007 r. o zmia nie usta wy
o or de rach i od zna cze niach (DzU nr 123, poz. 848).
[3] Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
z dnia 10 li sto pa da 1992 r. w spra wie opi su, ma te ria łu, wy -
mia rów wzo rów ry sun ko wych oraz spo so bu i oko licz no -
ści no sze nia od znak or de rów i od zna czeń (DzU nr 90,
poz. 452 ze zm.).
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Wy gląd Me da lu za Dłu go let nią Służ bę oraz ba re tek



bec nie ma my do czy nie nia ze
sty ka niem się trzech po ko -
leń – X, Y oraz Z. Oso by z po -

szcze gól nych ge ne ra cji z re gu ły róż ni
po dej ście do ży cia, służ by i sys te mu war to -
ści. Gru pa, w któ rej znaj du ją się przed sta wi -
cie le róż nych po ko leń, mo że ge ne ro wać
albo kon flik ty, al bo in no wa cje. Za rzą dza nie
nią jest ogrom nym wy zwa niem, któ re do ty -
ka nie tyl ko na szą służ bę, ale też in ne gru py
za wo do we.

Do świad cze ni i lo jal ni
Po ko le nie X naj czę ściej re pre zen to wa ne

jest przez ka drę wyż sze go szcze bla. Uro dze -
ni w la tach 70. i na po cząt ku lat 80., do ra sta li
i dzia ła li w spe cy ficz nych wa run kach. Sy tu -
acje, w któ rych trze ba by ło stwo rzyć coś z ni -
cze go, bez wska zó wek czy stan da ry za cji
dzia ła nia, nie są im ob ce. Cha rak te ry zu je ich
przy wią za nie do swo je go pra co daw cy i lo -
jal ność, na wet kosz tem pry wat no ści. Do wo -
dzi te go fakt, że co trze cia oso ba z te go
po ko le nia pra cu je ak tu al nie w sek to rze pu -
blicz nym. Wy cho wa ni w du chu pra cy, są
w sta nie wie le dla niej po świę cić. Spraw nie
dzia ła ją ze spo ło wo, po nie waż od naj młod -
szych lat po dwór ko we ry fi ko wa ło ich umie -
jęt no ści ko mu ni ka cyj ne czy ne go cja cyj ne.
Dzię ki te mu są przed się bior czy, ale tak że
scep tycz ni. Po mi mo umie jęt no ści ob słu gi
no wych tech no lo gii pre fe ru ją kon takt bez -
po śred ni oraz pa pie ro wą for mę do ku men -
ta cji czy zdjęć. Nie prze pa da ją za ja ki mi -
kol wiek zmia na mi i czę sto zda rza ją im się
kon flik ty wy ni ka ją ce z bra ku jed no znacz ne -
go zde fi nio wa nia ról w ze spo le.

Przed sta wi cie le po ko le nia X po trze bu ją
sa mo dziel no ści w po dej mo wa niu de cy zji.
Bar dzo waż ne dla nich są za ufa nie oraz umo -
wa na czas nie okre ślo ny, da ją ca po czu cie
bez pie czeń stwa. Co waż ne, po peł nie nie błę -

du jest dla nich rów no znacz ne z po raż ką,
a kry ty ka bar dzo trud na do przy ję cia.

Pie lę gna cja wła sne go wy obra że nia suk -
ce su, po czu cia kom pe ten cji czy za an ga żo -
wa nia po ko le nia X bar dzo róż ni się od te go,
czym w ży ciu kie ru ją się przed sta wi cie le po -
ko le nia Y.

Pra ca to nie wszyst ko
Uro dze ni pod ko niec lat 80. i do po ło wy

lat 90. przed sta wi cie le ge ne ra cji Y ma ją zde -
cy do wa nie więk sze po czu cie wła snej war to -
ści. Prio ry te tem ży cio wym nie jest pra ca
sa ma w so bie. Pre fe ru ją tzw. po dej ście work
li fe ba lan ce, gdzie pra ca jest waż na, ale
na rów ni z ży ciem oso bi stym. Istot ny mi war -
to ścia mi są po sia da ne kom pe ten cje, a pro -
ces do sko na le nia jest w za sa dzie cią gły. 
Są am bit ni i wy zna cza ją so bie wy so kie ce le
za wo do we, chcą mieć cie ka wą pra cę, przy -
no szą cą spo re pro fi ty.

Nie po zo sta wia ją jed nak ży cia oso bi ste -
go na ubo czu. Ko rzy sta ją z nie go i do bro -
dziejstw świa ta. Co cie ka we, męż czyź ni
z te go po ko le nia bio rą zde cy do wa nie ak -
tyw niej szy udział w wy cho wa niu dzie ci niż
przed sta wi cie le star szej ge ne ra cji. Dzię ki te -
mu ich part ner ki mo gły po ja wić się na ryn -
ku pra cy.

To po ko le nie, któ re od kry wa ło por ta le
spo łecz no ścio we, stąd też sil na po trze ba ak -
cep ta cji. Ma ją am bi cje szyb kie go awan su, co
zo sta ło za szcze pio ne przez po przed nie po -
ko le nie. Ge ne ra cja Y po tra fi bar dzo efek ty-
w nie i cięż ko pra co wać, ela stycz nie do -
sto so wu jąc się do wa run ków. Jed nak zda rza
się, że prze ko na nie o wła snych kom pe ten -
cjach i umie jęt no ściach nie idzie w pa rze
z rze czy wi sto ścią. To po ko le nie jest rów nież
peł ne oso bo wo ści nar cy stycz nych. Tym, co
mo ty wu je przed sta wi cie li po ko le nia Y, jest
pra ca w ze spo le oraz in for ma cje zwrot ne, ze

szcze gól nym na ci skiem na do strze że nie
i do ce nie nie wy ko na nej pra cy. Ocze ku ją
rów nież umoż li wie nia im do kształ ca nia się
oraz mo ty wo wa nia i re al ne go pla nu ścież ki
za wo do wej. Au to ry te tem są lu dzie, któ rzy
w ich mnie ma niu na to za słu gu ją i ma ją sto -
sow ne kom pe ten cje. Wy so kie sta no wi sko

czy sto pień nie są dla nich jed no znacz ne
z by ciem gu ru da nej dzie dzi ny.

Pra ca czy pry wa ta?
Kon flik ty mię dzy ty mi po ko le nia mi wy-

ni ka ją głów nie z po czu cia za gro że nia. Ik sy
czu ją się za gro żo ne na swo ich po sa dach, wi -
dząc am bit ne i kom pe tent ne Igre ki. Oba wia -
ją się za prze pasz cze nia do tych cza so we go
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MA JA HA IN
AN NA KOR NE TOW SKA

Słyszymy czasem, że „dzisiejsza młodzież” jest trudna we współpracy.
Na zmianach z przewagą strażaków doświadczonych panują inne

zwyczaje i rytuały niż w młodszych zespołach. Skąd wynikają
i na czym polegają te różnice? I jak je niwelować?

O

Po ko le nia 

Współ pra ca mię dzy po ko le nio wa: asp. Woj ciech Sza ra war ski i st. str.          
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do rob ku i hi sto rii, wi dząc ich brak do świad -
cze nia i za pa trze nie w no win ki tech no lo gicz -
ne, któ re nie za stą pią spraw ne go „no sa”
do wód cy. W ra mach stra te gii obron nych
zda rza im się de mo ni zo wać młod sze po ko -
le nie wy ty ka niem rosz cze nio wo ści czy bra -
ku sza cun ku do star szych. Igre ki na to miast
ma ją po czu cie, że Ik sy ce lo wo blo ku ją ich ka -
rie rę, sta wia jąc wy so kie wy ma ga nia i ocze -
ku jąc po dob ne go lub na wet więk sze go
za an ga żo wa nia kosz tem ży cia pry wat ne go.

W świe cie wir tu al nym
Po ko le nie Z to lu dzie uro dze ni w dru giej

po ło wie lat 90. i do 2010 r. Są ludź mi funk -
cjo nu ją cy mi w sie ci i w za sa dzie bez niej nie

wy obra ża ją so bie dzia ła nia. Zda rza się, że
zde cy do wa nie le piej ra dzą so bie w ży ciu
wir tu al nym niż re al nym. Wy sta wie nie na ty -
le bodź ców od naj młod szych lat nie po zo -
sta je bez kon se kwen cji – po trze bu ją ich
wię cej i ko lej nych zmian. By wa, że mie wa ją
trud no ści z kon cen tra cją. Zmia na pra cy czy
miej sca za miesz ka nia nie sta no wi dla nich
więk sze go wy zwa nia. Do dat ko wym ich atu -

tem jest zna jo mość ję zy ków ob cych. Gra ni -
ce w za sa dzie dla nich nie ist nie ją. Są bar dzo
otwar ci i bez po śred ni, ko mu ni ku jąc wprost
swo je po trze by i ocze ki wa nia, co też mo że
wy wo ły wać kon flik ty.

Ze ty są in dy wi du ali sta mi, nie ogra ni czo -
ny mi w wy obraź ni, wy ko rzy stu ją cy mi in no -
wa cje bez obaw o kon se kwen cje zmian
i po dej mo wa nych de cy zji. Nie ma ją jed nak
am bi cji do by cia li de ra mi czy ma na ge ra mi,
wo lą czer pa nie ko rzy ści i wy ko rzy sty wa nie
no wych tech no lo gii, a tryb pra cy, ja ki im naj -
bar dziej od po wia da, to pra ca zdal na, z róż -
nych za kąt ków świa ta. Pre fe ru ją pra cę
w po je dyn kę, po nie waż nie prze pa da ją
za dzia ła niem w ze spo le i nie za wsze po tra -
fią funk cjo no wać w gru pie. Ko rzy sta ją z na -
rzę dzi wir tu al nych do osią ga nia suk ce sów,
co mo że prze kła dać się na ogra ni cze nia
w za kre sie ma nu al nym w ży ciu re al nym. Po -
trze bu ją po chwał, ja snej wi zji przy szło ści
i ka rie ry. Nie lu bią sta gna cji, zda rza się, że
trud no zno szą nie po wo dze nia oraz sy tu acje,
kie dy nie za leż ność ob ra ca się prze ciw ko
nim. In for ma cje zwrot ne czy kry ty kę mo gą
wów czas po trak to wać ja ko prze jaw mob -
bin gu.

Jak po go dzić róż ni ce?
To tyl ko ogól na cha rak te ry sty ka grup po -

ko le nio wych. In dy wi du alizm w po dej ściu
do każ de go pra cow ni ka jest bar dzo istot ny
w je go roz wo ju czy za an ga żo wa niu w służ -
bę. Zmie nia ją ce się oko licz no ści spo łecz ne,
wa run ki fi nan so we oraz wy ma ga nia wo bec
kan dy da tów po wo du ją, że bar dzo trud no
jest po zy skać pra cow ni ka o od po wied nich
kom pe ten cjach, a jesz cze trud niej utrzy mać
je go za an ga żo wa nie. To efekt zmian za cho -
dzą cych w spo łe czeń stwie oraz roz wo ju
tech no lo gicz ne go. Zmniej sza nie am bi cji
i dą żeń do suk ce su dla bez pro ble mo we go
ży cia nie uchron nie pro wa dzi do spad ku mo -
ty wa cji i efek tyw no ści pra cy. Bu do wa nie za -
an ga żo wa nia i pa sji do pra cy jest nie tyl ko
kwe stią po bu dze nia i in spi ro wa nia no wej
ge ne ra cji, ale tak że chro nie nia przed cy ni -
zmem i znie chę ce niem przed sta wi cie li star -
sze go po ko le nia.

Wie le dzie li po szcze gól nych człon ków
ze spo łu, jed nak to od do wód cy i prze ło żo -
ne go za le ży, czy at mos fe ra sprzy ja roz wo jo -
wi. Naj pierw jed nak trze ba do brze się
po znać. Każ de po ko le nie jest in ne i ma
do za ofe ro wa nia in ne war to ści czy umie jęt -
no ści, szko da by ło by za prze pa ścić ta ką 
szan sę wza jem ne go na ucza nia. Tym, co

gwa ran tu je suk ces ta kie go pro ce su, jest sza -
cu nek. War to przy tym za zna czyć, że nie 
ist nie je ze spół, w któ rym człon ko wie nie
otrzy ma li by ne ga tyw nej in for ma cji zwrot nej
czy wręcz po na gle nia lub na ga ny, jest to na -
tu ral ny ele ment pro ce su ucze nia się, bez
któ re go ludz kość nie by ła by tu, gdzie jest.
Nie zna czy to jed nak, że kry ty ka jest je dy ną
me to dą kre owa nia ze spo łu.

Wy zwa niem, przed ja kim sto imy ja ko or -
ga ni za cja, jest do sko na le nie ka dry do wód -
czej z za kre su mo ty wo wa nia i za rzą dza nia
za so ba mi ludz ki mi. Wy ma ga ono jed nak
zmia ny men tal no ści, po dej ścia i świa do mo -
ści ka dry, jak wiel ką ma od po wie dzial ność.
Sta no wi sko i sto pień do wód czy to la ta cięż -
kiej pra cy z wy ko rzy sta niem wła snych pre -
dys po zy cji i umie jęt no ści mięk kich. Sza cu-
nek i au to ry tet to jej efek ty.

Wspar cie w prak ty ce
W Ośrod ku Szko le nia KW PSP w Olsz ty -

nie w 2019 r. zo sta ły zor ga ni zo wa ne dwu -
dnio we warsz ta ty pod ty tu łem: „Umie jęt ne
za rzą dza nie ze spo łem – kształ to wa nie kom -
pe ten cji do wód czych”. Uczest ni czy li w nich
wszy scy do wód cy zmian oraz ich za stęp cy
z te re nu wo je wódz twa war miń sko -ma zur -
skie go. Głów nym za ło że niem szko le nia by -
ło wy po sa że nie do wód ców w pod sta wo wą
wie dzę oraz na rzę dzia z za kre su kie ro wa nia
ze spo łem. Zre ali zo wa no te ma ty do ty czą ce
bu do wa nia ze spo łu, efek tyw nej ko mu ni ka -
cji i kształ to wa nia mo ty wa cji. Już pod czas
tych spo tkań by ły wi docz ne róż ni ce po ko le -
nio we, a wraz z ni mi róż ni ce w po dej ściu
do funk cji do wód cy. W pra cy nad no wą
ścież ką efek tyw ne go za rzą dza nia nie zbęd -
ne są przy chyl ność i wspar cie prze ło żo nych.

War to pa mię tać, że łą czy nas prze sła nie
służ by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Dro gi
pro wa dzą ce do po ma ga nia in nym mo gą
być róż ne, dla te go war to je spraw dzać. 
Po moc ni bę dą za rów no do świad cze ni, jak
i in no wa cyj ni. Nie bez ko ze ry mó wi się w na -
szych sze re gach o tym, że są dwie gru py do -
wód ców – ci, któ rzy mó wią „za mną!” oraz
mó wią cy „na przód”. Pa ra fra zu jąc – bądź ta -
kim do wód cą, za ja kim sam byś po szedł.

Maja Hain jest psychologiem w KW PSP
Olsztynie i psychoterapeutà,

Anna Kornetowska – psychologiem 
w KW PSP w Toruniu i psychoterapeutà

Li te ra tu ra do st´p na u au to rek
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Dezynfekcja Miele

Pranie, dezynfekcja 
i impregnacja odzie�y 
ochronnej oraz masek 
oddechowych
·  opatentowana technologia prania 

wyd�u�aj�ca �ywotno�� odzie�y ochronnej

·   dedykowane programy dezynfekcyjne
   - dezynfekcja termiczna, temperatura do 85°C

   -  dezynfekcja termiczno-chemiczna, 
temperatura 60°C

·   mycie i dezynfekcja masek oddechowych

Myjnia-dezynfektor 
z programami dedykowanymi 
dla stra�y po�arnej
·  mycie i dezynfekcja masek oddechowych

·  technologia mycia bezpieczna dla 
wszystkich rodzajów masek oddechowych

·  dezynfekcja termiczno-chemiczna, 
temperatura 60°C

Polska Pó�nocna
Adam Sulewski
tel. 601 959 898

Polska Centralna
Marcin Gi�y�ski
tel. 601 583 586

Polska Po�udniowa
Jaros�aw Kowalczuk

tel. 601 522 929

Pralnico-wirówki oraz suszarki 
z programami dedykowanymi dla stra�y po�arnej



ro dził się w 1998 r. Moż na na pi -
sać pół żar tem, pół se rio, że wła -
ści wie był ska za ny na tre no wa nie

cho du spor to we go. Tę dys cy pli nę upra wiał
je go ta ta Ja nusz – kil ku krot ny re pre zen tant
Pol ski w Pu cha rze Świa ta, wi ce mistrz Pol ski
se nio rów w cho dzie na 20 km w 1992 r.,
a w 1997 r. i 2 la ta póź niej brą zo wy me da li -
sta mi strzostw Pol ski w cho dzie na 50 km.
Cho dzia rza mi by li też dwaj z czte rech bra ci
Ro ber ta – Ra fał i Adam. Pierw szy z nich wy -
wal czył brą zo wy me dal mi strzostw Pol ski
se nio rów w cho dzie na 50 km w 2012 r.

– Ta ta tre no wał wcze śniej mo ich dwóch
bra ci, a póź niej tą pa sją za ra ził mnie – wspo -
mi na mło dy pod cho rą ży. 

Ka rie ra spor to wa 
Ro bert roz po czął tre ning pod okiem oj -

ca w 2010 r. w klu bie WLKS No we Iga nie,
któ re go bar wy re pre zen tu je do dzi siaj. Miał
wte dy 12 lat. Szyb ko oka za ło się, że nie da -
le ko pa da jabł ko od ja bło ni, bo 2 la ta póź -
niej za czął, jak kie dyś ta ta, osią gać suk ce sy
na are nie kra jo wej. W la tach 2012-2013 zo -
stał mi strzem Pol ski mło dzi ków na dy stan -
sie 5 km, a w 2014 r. ja ko ju nior młod szy
zdo był zło ty me dal na Ogól no pol skiej
Olim pia dzie Mło dzie ży na dy stan sie 10 km.

– Od tam tej po ry nie mal co ro ku znaj do -
wa łem się na po dium mi strzostw Pol ski
w róż nych ka te go riach wie ko wych – mó wi
Ro bert Go ław ski.

Wy ni ki na are nie kra jo wej za owo co wa -
ły po wo ła nia mi do re pre zen ta cji na ro do -
wej. W bia ło -czer wo nych bar wach
wy star to wał trzy krot nie. Z ca łej swo jej ka -
rie ry naj mi lej wspo mi na m.in. udział
w 2017 r. w Pu cha rze Eu ro py w Cze chach,
gdzie star to wał ja ko ju nior w re pre zen ta cji
na sze go kra ju, uzy sku jąc swój re kord ży cio -

wy na 10 km, a tak że te go rocz ne mi strzo -
stwa Pol ski do lat 23, na któ rych zdo był sre -
bro.

Ma rzy o udzia le w Igrzy skach Olim pij -
skich, ale nie chce dą żyć do te go za wszel -
ką ce nę. Je go ce lem jest przede wszyst kim
po ko ny wa nie wła snych gra nic w spo rcie.
Obec nie, gdy pi szę ten ar ty kuł, Ro bert Go -
ław ski przy go to wu je się do pierw sze go
w ży ciu star tu na 50 km.

– To bar dzo cięż ki dy stans – stwier dza,
do da jąc, że faj nie bę dzie się spraw dzić.

Tre nu je sześć ra zy w ty go dniu. Tre nin gi
zaj mu ją od po nad go dzi ny do po wy żej
trzech. Po ko nu je dłu gie dy stan se – czę -
sto 10, 20, a na wet 30 km. Zwy kle w ty go -
dniu ma dwa dłuż sze tre nin gi, bo za li czać
co dzien nie 30 km by ło by trud no. 

– Trze ba swo je przejść, że by wy star to wać

na 50 km – pod su mo wu je Ro bert Go ław ski.
Za zwy czaj tre nu je bez wzglę du na po -

go dę, bo jak mó wi, że by coś osią gnąć, trze -
ba cięż ko pra co wać i nie moż na się
pod da wać. Pod kre śla, że w tej dys cy pli nie
trze ba ćwi czyć za rów no kon dy cję, jak
i tech ni kę cho du, bo w cza sie za wo dów
oce nia ją ją sę dzio wie, a gdy jest nie pra wi -
dło wa, mo gą zdys kwa li fi ko wać za wod ni ka. 

Pod cho rą ży uwa ża, że chód, ja ko sport
wy trzy ma ło ścio wy, jest bar dzo wy ma ga ją -
cy, a co za tym idzie kształ tu je czło wie ka,
da jąc jed no cze śnie moż li wo ści do prze kra -
cza nia swo ich gra nic i po zna wa nia swo je -
go or ga ni zmu. Za py ta ny, ja kie ce chy trze ba
mieć, że by go upra wiać ten sport, od po -
wia da, że trze ba być za wzię tym i wy trzy -
ma łym, a przede wszyst kim mieć pa sję.

Dro ga za wo do wa 
Wie lo let nie tre nin gi cho du da ły Ro ber -

to wi świet ną spraw ność fi zycz ną. W roz mo -
wie pod kre śla, że przy da ła się ona
w re kru ta cji do Szko ły Głów nej Służ by Po -
żar ni czej, gdzie stu diu je obec nie na trze cim
ro ku na in ży nie rii bez pie czeń stwa po ża ro -
we go. O służ bie w stra ży za czął ma rzyć, gdy
cho dził do gim na zjum. 

– Mój star szy brat Ja rek pi sał ma tu rę i po -
wie dział nam, że skła da pa pie ry na SGSP,
a póź niej, gdy się do stał, to od wie dza li śmy go
na uni tar ce – wspo mi na. – Opo wia dał, jak to
wszyst ko wy glą da i za cie ka wił mnie stra żą
po żar ną na ty le, że już od gim na zjum my śla -
łem, aby pójść w je go śla dy – do da je. 

Je go ma rze nie speł ni ło się w 2018 r., gdy
zo stał nie tyl ko stu den tem uczel ni stra żac -
kiej, ale przede wszyst kim stra ża kiem
w służ bie kan dy dac kiej. Ucie szył się, bo
chce po ma gać lu dziom. Uwa ża, że by cie ra -
tow ni kiem PSP jest wy ma ga ją ce, a jed no -
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cze śnie pre sti żo we, bo stra ża cy są bar dzo
do brze oce nia ni przez spo łe czeń stwo. 

Do tej po ry brał udział w oko ło 50 ak -
cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Naj czę ściej
by ły to wy jaz dy do wy pad ków dro go -
wych. Pierw szy wy jazd miał w paź dzier ni -
ku 2018 r. 

– Pa mię tam, że zgło sze nie wpły nę ło
na zmia nie służ by. Za rwa ły się scho dy w me -
trze – wspo mi na swo ją pierw szą in ter wen cję. 

Nie daw no od by wał służ by w ko men dzie
miej skiej PSP, bo słu cha cze SGSP z po wo du
ko ro na wi ru sa zo sta li wy sła ni do do -
mów – mie li na ucza nie zdal ne i peł ni li służ -
bę w jed nost kach w miej scu za miesz ka nia.
Za py ta ny o swo ją ka rie rę w stra ży, od po -
wia da, że w przy szło ści chciał by peł nić służ -
bę na po dzia le i uczest ni czyć w ak cjach
ra tow ni czo -ga śni czych, ale w tej chwil sku -
pia się na zgłę bia niu wie dzy po żar ni czej,
że by móc ją w przy szło ści wy ko rzy sty wać
w róż nych dzia ła niach. Na uki jest spo ro,
a do te go ma prze cież wie le zaj mu ją cych
spo ro go dzin tre nin gów. Wy da je się, że
cięż ko po go dzić jed no z dru gim. 

– Łą cze nie spor tu i na uki jest moż li we.
Wszyst ko za le ży od czło wie ka. Znam du żo lu -
dzi, któ rzy tre nu ją co dzien nie bar dzo cięż ko,
ale też bar dzo do brze się uczą. Cza sa mi nie
jest ła two, ale da się to wszyst ko po łą -
czyć – mó wi spor to wiec z SGSP.

Ro dzi na i pa sje 
Ro bert tra fił na stra żac ką uczel nię

za przy kła dem bra ta, ale oka zu je się, że
do pod ję cia de cy zji o zda wa niu do SGSP
przy czy ni ła się też je go fa scy na cja służ ba -
mi mun du ro wy mi. Skąd się wzię ła? Z tra dy -
cji ro dzin nej. Ta ta jest po li cjan tem,
a do te go mun du ry no szą je go trzej z czte -
rech bra ci.

– Mój naj star szy brat, Ra fał, jest ofi ce rem
w Woj sku Pol skim, Łu kasz – nie gdyś wi ce -
mistrz Pol ski w sko ku wzwyż w ka te go rii U16
i U18 – i Ja rek są ofi ce ra mi w PSP, pra cu ją
w po dzia le bo jo wym w Sie dl cach i War sza -
wie. Po szli do służb mun du ro wych tro chę
za przy kła dem ta ty, a tro chę z wła sne go wy -
bo ru – mó wi z du mą naj młod szy z ro dzi ny
Go ław skich. 

Przy ty lu mun du ro wych w ro dzi nie nie
dzi wi, że do mo we spo tka nia w świę ta są
zdo mi no wa ne przez te ma ty po li cyj ne, woj -
sko we i stra żac kie.

– Tak to jest, jak się pra cu je w po dob nych
śro do wi skach, że roz ma wia się o tym. Mo je
bra to we się śmie ją, że zdą ży ły się już przy zwy -
cza ić – mó wi z uśmie chem pod cho rą ży. 

Ro bert w chwi lach wol nych od na uki
i służ by lu bi po dró żo wać. Zwie dził m.in.
Por tu ga lię, Hisz pa nię, Wło chy i Nor we gię.
Pla nu je wy je chać do Azji i Afry ki. Co cie ka -
we, na prze ło mie czerw ca i lip ca te go ro ku
zdo był z dwój ką ko le gów Mont Blanc

(4808 m n. p. m. – przyp. red.).
– Wi do ki by ły nie sa mo wi te, nie mo głem

się na pa trzeć, ale naj waż niej szy był cel wy -
pra wy. Zdo by li śmy Dach Eu ro py w ce lach
cha ry ta tyw nych, dla Fun da cji Do ra staj z Na -
mi – wspo mi na.

Nie mu siał ja koś szcze gól nie przy go to -
wy wać się kon dy cyj nie, że by wejść na ten
bli sko pię cio ty sięcz ny szczyt, bo przy da ła
się wy dol ność wy pra co wa na na tre nin gach
cho du. Cho ciaż, jak wspo mi na, ła two nie
by ło, bo wy brał się w tak wy so kie gó ry
pierw szy raz.

– Udo wod ni li śmy so bie, że, jak się chce, to
moż na – mó wi z za do wo le niem. 

Wię cej o tej wy pra wie moż na prze czy -
tać w Prze glą du Po żar ni czym nr 10/2020,
w ar ty ku le An ny So bót ki za ty tu ło wa nym
„W szczyt nym ce lu”.

Od cza su do cza su Ro bert Go ław ski star -
tu je re kre acyj nie w bie gach ulicz nych na 5
i 10 km. W pla nach ma star ty w ma ra to nach
i za wo dach Iron Man, w któ rych trze ba
prze pły nąć 3,86 km, prze je chać na ro we -
rze 180,2 km i prze biec 42,195 km, czy li dy -
stans ma ra toń ski. Chciał by wy star to wać też
kie dyś w ul tra ma ra to nie, bo lu bi wy zwa nia
i spraw dza nie sie bie w trud nych wa run -
kach. 

Ar tur Ko wal czyk 

/ 2020 LISTOPAD 41

po me da le 

Ro bert z brą zo wym me da lem, któ ry wy wal czył pod czas te go rocz nych Ha lo wych Mi strzostw Pol ski w To ru niu w ka te go rii U23
w cho dzie na 5000 m 

Ka te go ria
wie ko wa Dy stans Czas

U18 20 km 1: 34: 35

U20 10 km 45: 19

U20 5 km 21: 49.97

Re kor dy Ro ber ta Go ław skie go:



Dla CMP w My sło wi cach, po dob nie jak in nych in sty tu cji kul tu -
ry, na stał trud ny czas ogra ni czo ne go funk cjo no wa nia z po wo du
epi de mii wi ru sa SARS-CoV-2. Jak ra dzi so bie w tej sy tu acji my sło -
wic ka pla ców ka, co pro po nu je od bior com? Jak oce nia pan jej funk -
cjo no wa nie tak że w kon tek ście ce lów, któ re sta wiał pan so bie,
obej mu jąc sta no wi sko dy rek to ra? 

1 lu te go 2021 r. mi ną dwa la ta, od kie dy kie ru ję mu zeum. Pro jek tem,
któ ry chcia łem wdro żyć od po cząt ku, by ło otwar cie in sty tu cji na no we
tech no lo gie – wpro wa dze nie urzą dzeń mul ti me dial nych, wzbo ga ce nie
spo so bów pre zen ta cji mu ze al nych zbio rów. Uda ło się przy go to wać pro -
jekt wdro że nia ta kiej mo der ni za cji, przy go to wu je my się do tej du żej,
kosz tow nej in we sty cji. 

Oczy wi ście na co dzień w sy tu acji pan de mii pro po nu je my no we
roz wią za nia, by umoż li wić za in te re so wa nym za po zna nie się z na szy -
mi zbio ra mi. Mię dzy in ny mi na na szej stro nie in ter ne to wej kon ty nu -
uje my cykl, któ ry roz po czę li śmy w mar cu te go ro ku: „Hi sto ria
na week end”. W cza sie gdy mu zeum by ło nie czyn ne ze wzglę du na epi -
de mię, po sta no wi li śmy za pre zen to wać eks po na ty, wy da rze nia z hi sto -
rii po żar nic twa i roz wią za nia za sto so wa ne w tech ni ce po żar ni czej
w for mie wir tu al nej. Co ty dzień za miesz cza my ta ki opis i mo gę po wie -
dzieć, że pro jekt cie szy się du żym za in te re so wa niem. Każ da ko lej -
na część „Hi sto rii na week end” ma kil ka set, a na wet kil ka ty się cy od słon.

Po nad to roz po czę li śmy cykl pre zen ta cji oso bli wo ści mu zeum, czy li
eks po na tów na co dzień nie do stęp nych dla zwie dza ją cych. Nie są to
mu ze alia po żar ni cze w sen sie ści słym, ale wią żą się z po żar nic twem lub
też po pro stu znaj du ją się na te re nie mu zeum (na przy kład po mnik pa -
mię ci ofiar po wstań). Za li cza się do nich np. porce la na z Ćmie lo wa przed -
sta wia ją ca stra ża ków czy ele men ty sym bo li ki stra żac kiej. Ma my też
nie ty po we fi gur ki św. Flo ria na, np. w po sta ci świe cy.

A no we wy sta wy? Po ja wi ło się kil ka – w ja ki spo sób są pre zen -
to wa ne szer szej pu blicz no ści, sko ro ze wzglę du na sy tu ację epi de -
micz ną licz ba zwie dza ją cych nie jest du ża?

No we wy sta wy otwie ra my i pre zen tu je my w for mie fil mu, któ ry za -
miesz cza ny jest na na szej stro nie in ter ne to wej. Mu zeum funk cjo nu je
w nor mal nym try bie, choć oczy wi ście z wia do mych wzglę dów nie
przyj mu je my zor ga ni zo wa nych, du żych grup np. szkol nych. Od no to -
wa li śmy na wet pe wien wzrost licz by osób, któ re od wie dza ją mu zeum
in dy wi du al nie, zwłasz cza w week en dy. Cza sa mi jest to po nad 200 osób
w cią gu dwóch dni – naj czę ściej ro dzi ny, ale też pa sjo na ci stra ży po żar -
nej czy ochot ni cy, ale już w mniej szych gru pach.

Jak scha rak te ry zo wał by pan w kil ku sło wach otwar te ostat nio
wy sta wy? W naj now szym nu me rze PP znaj dzie my po świę co ne im
ar ty ku ły, ale war to wstęp nie je za pre zen to wać już pod czas na szej
roz mo wy.

W ma ju, z oka zji przy pa da ją ce go w tym mie sią cu Dnia Stra ża ka,
otwo rzy li śmy mi ni wy sta wę „Stra żac ka ga la na św. Flo ria na” po świę co ną
pa tro no wi stra ża ków. Wśród eks po na tów zna la zły się fi gu ry św. Flo ria -
na, tak że te nie ty po we, czy pa miąt ki zwią za ne z uro czy sty mi ob cho da -
mi Dnia Stra ża ka w róż nych jed nost kach.

W ra mach eks po zy cji po świę co nej 70-le ciu uchwa le nia usta wy
o ochro ny prze ciw po ża ro wej chcie li śmy za ak cen to wać, że po wsta ły już
kil ka dzie siąt lat te mu akt praw ny był dość kom plek so wy. Ma my kil ka
eks po na tów, któ re po cho dzą wła śnie z tam tych cza sów, opi su je my po -
nad to sy tu ację po li tycz ną, w ja kiej uchwa lo no usta wę, przed sta wia my
też ów cze sną sy tu ację po ża ro wą. 

Je śli cho dzi o wy sta wę „Stra żac ka Nie pod le gła 1920”, sta no wi ona
oczy wi ście kon ty nu ację cy klu eks po zy cji od od zy ska nia nie pod le gło ści
przez 1919 r., czy li czas ko lej nych po wstań, aż do woj ny pol sko -bol sze -
wic kiej. W tym ro ku otwo rzy li śmy wy sta wę do ty czą cą udzia łu stra ża ków
w wal kach 1920 r. Jest bar dziej prze strzen na, na pod ło dze na kil ku na -
stu me trach kwa dra to wych znaj du je się ma pa po ka zu ją ca dzia ła nia wo -
jen ne w oko li cach War sza wy z 1920 r. Pre zen tu je my też oczy wi ście wie le
cie ka wych eks po na tów z ni mi zwią za nych.

W tym ro ku przy pa da 45. rocz ni ca po wsta nia CMP w My sło wi cach,
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pla no wa li śmy w związ ku z tym uro czy ste ob cho dy po łą czo ne z kon fe -
ren cją „Stra żac ka Nie pod le gła”, nie ste ty pan de mia po krzy żo wa ła nam
pla ny. Ma my za to wy sta wę ple ne ro wą przed wej ściem do mu zeum – 20
plansz, któ re w cie ka wy spo sób po ka zu ją je go hi sto rię. Wy do-
by li śmy z na szych za so bów wie le in te re su ją cych zdjęć, do tych czas nie -
pu bli ko wa nych, przed sta wia ją cych bu do wę i re mont po przed nie go oraz
obec ne go obiek tu na szej pla ców ki czy im pre zy edu ka cyj no -roz ryw ko -
we z udzia łem dzie ci, do ro słych, se nio rów, któ re w cią gu tych lat or ga ni -
zo wa li śmy. War to do dać, że opu bli ko wa li śmy rów nież ju bi le uszo wy
al bum.

CMP mo że po szczy cić się cie ka wą ko lek cją eks po na tów mo to -
ry za cyj nych, wśród nich szcze gól ną uwa gę zwra ca sa mo chód
FEDERAL. W ja ki spo sób był do tych czas użyt ko wa ny?

To pierw szy po żar ni czy sa mo chód pro duk cji pol skiej, na li cen cji, pro -
du ko wa ny i ka ro so wa ny w Pol sce. W tym ro ku uda ło się nam uru cho -
mić go po awa rii. Do tej po ry sta no wił jed ną z głów nych atrak cji pod czas
No cy Mu ze ów, In du stria dy, ob cho dów Dnia Dziec ka czy in nych im -
prez – moż na by ło od być prze jażdż kę tym cie ka wym po jaz dem. Był rów -
nież pre zen to wa ny na tar gach po żar ni czych w Kiel cach czy na wy sta wie
Mo to Le gends. Kie dy tyl ko za gro że nie zwią za ne z epi de mią mi nie, bę -
dzie na dal roz sła wiał pol ską mo to ry za cję po żar ni czą, na sze mu zeum
i PSP.

Ja ki mi jesz cze cie ka wy mi eks po na ta mi mo to ry za cyj ny mi po ka -
zu ją cy mi hi sto rię po żar nic twa dys po nu je mu zeum?

Ma my oko ło pięć dzie się ciu sa mo cho dów za byt ko wych, np. ame ry -
kań ski Mac, a po nad to po jaz dy z lat 70. czy 80. – Żu ki, Jel cze, Sta ry, Tar -
pa ny, sta no wią ce ele ment sta łej wy sta wy straż ni cy PRL-owskiej. Te
ostat nie cie szą się wiel kim za in te re so wa niem od wie dza ją cych, przez pa -
sjo na tów okre su PRL uwa ża ne są za pe reł ki mo to ry za cji. 

My sło wic ka pla ców ka mo że po chwa lić się jesz cze jed nym wy -
jąt ko wym po jaz dem – re pli ką sa mo cho du pan cer ne go Kor fan ty,
któ ry był wy ko rzy sty wa ny pod czas walk III po wsta nia ślą skie go.

Tak, uda ło nam się wy ko nać ko pię te go słyn ne go wo zu bo jo we go.
Za ist nia ła już pod czas róż ne go ro dza ju wy da rzeń, np. pod czas ob cho -
dów rocz ni cy po wstań ślą skich w My sło wi cach z udzia łem pre zy den ta
RP. W przy szłym ro ku bę dzie my świę to wa li rocz ni cę III po wsta nia ślą -
skie go – pla nu je my roz sze rze nie z tej oka zji wy sta wy „Stra żac ka Nie pod -
le gła” i oczy wi ście znaj dzie na niej miej sce re pli ka Kor fan te go. 

Ja kie jesz cze in ne wy sta wy zo sta ną otwar te w CMP w przy szłym
ro ku?

W 2021 r. przy pa da stu le cie utwo rze nia Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych. Chcie li by śmy z tej oka zji przy go to wać wy sta wę ple ne ro wą
w po sta ci zbio ru plansz przed sta wia ją cy mi m.in. nie ty po we zdję cia i do -
ku men ty, któ re do tych czas nie uj rza ły świa tła dzien ne go, wy do by te z na -
szych za so bów, jak rów nież te bę dą ce w po sia da niu OSP. By ła by to
mo bil na eks po zy cja, któ rą mo gli by śmy wy po ży czać za in te re so wa nym
jed nost kom PSP i OSP czy urzę dom miast do za pre zen to wa nia w ple ne -
rze, np. z oka zji ja kichś uro czy sto ści.

W przy szłym ro ku mi nie 50 lat od tra gicz ne go po ża ru w ra fi ne rii
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. Upa mięt ni my tę rocz ni cę za po mo cą
wy sta wy i in sce ni za cji tych dra ma tycz nych zda rzeń m.in. z wy ko rzy -

sta niem sprzę tu stra żac kie go z tam te go cza su. Wiel ko for ma to we pa -
no ra micz ne zdję cia pło ną cych zbior ni ków zo bra zu ją roz mia ry ka ta -
stro fy. Chcie li by śmy już w tej wy sta wie wy ko rzy stać ele men ty
mul ti me dial ne.

Wra ca jąc do kwe stii wpro wa dze nia do pre zen ta cji zbio rów mu -
zeum no wo cze snych tech no lo gii – jak bę dzie wy glą dał ten pro ces
i je go efekt koń co wy?

Za strze gam, że nie na stą pi zmia na for mu ły mu zeum. Nie na le ży za -
po mi nać o war to ści eks po na tów sa mych w so bie. Nie cho dzi o to, by
mu zeum prze kształ cić w park roz ryw ki. Je stem zda nia, że wpro wa dze -
nie ele men tów mul ti me dial nych uwy pu kli ich wa lo ry, po zwo li skie ro -
wać do zwie dza ją cych prze kaz w no wo cze snej atrak cyj nej for mie.

Chciał bym sko rzy stać przy tym z do świad czeń, któ re zdo by łem ja ko
ko men dant miej ski PSP w Cho rzo wie przy współ two rze niu Cen trum Edu -
ka cji Prze ciw po ża ro wej, ale tak że wpro wa dzić w ży cie po my sły za in spi -
ro wa ne ob ser wa cją in nych pla có wek te go ty pu. Za przy kład
do na śla do wa nia mo gę z pew no ścią uznać cho ciaż by po bli skie Mu zeum
Po wstań Ślą skich w Świę to chło wi cach, któ re wy ko rzy stu je wie le ele men -
tów mul ti me dial nych.

My ślę, że to do bry kie ru nek. Wy star czy na wet pro sta rzecz – od po -
wied nie pod świe tle nie, a eks po nat zy sku je no we ob li cze. In ne spo so by
to włą cze nie rze czy wi sto ści wir tu al nej w pre zen ta cję eks po na tów czy
udo stęp nie nie więk szej licz by in for ma cji na ich te mat w in fo kio skach.

Jak za tem bę dą wy glą da ły wy sta wy w CMP w no wej for mu le?
Jak bę dą pre zen to wa ne eks po na ty – czy mo że pan uchy lić rąb ka
ta jem ni cy?

Chcie li by śmy stwo rzyć kil ka in sce ni za cji z róż nych epok hi sto rycz -
nych z ele men ta mi dźwię ko wy mi i oświe tle nio wy mi, np. po żar za gro -
dy śre dnio wiecz nej przed sta wia ją cy spo so by ga sze nia w tam tych
cza sach – nie ste ty uży wa no wów czas tyl ko wia der i szpryc do po da wa -
nia wo dy. Po ja wi ła by się też in sce ni za cja ga ra żu po żar ni cze go
z XIX w. – z za byt ko wy mi sa mo cho da mi, pre zen ta cja po ża ru ka mie ni cy
z prze ło mu XIX i XX w., któ ra po zwo li po ka zać, z ja kie go sprzę tu wów -
czas ko rzy sta no (np. dra bi ny ręcz ne), jak ewa ku owa no lu dzi. Waż ne by -
ły by rów nież in sce ni za cje wiel kich po ża rów w Pol sce, choć by sta ła
eks po zy cja do ty czą ca tra ge dii w ra fi ne rii w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach
i po ża ru la sów w Kuź ni Ra ci bor skiej, z ele men ta mi fil mo wy mi czy wi zu -
al ny mi po ka zu ją cy mi roz wój i roz miar tej ka ta stro fy oraz jej skut ki. 

Jak wy glą da kwe stia fi nan so wa nia tych am bit nych pro jek tów? 
Za bie ga my o środ ki z róż nych źró deł. Pró bo wa li śmy uzy skać do fi -

nan so wa nie z Fun du szy Nor we skich, nie ste ty się nie uda ło. Ma my jed -
nak pro jekt zmian, któ re chce my wpro wa dzić, wstęp ny kosz to rys i z ty mi
kon kret ny mi da ny mi mo że my po szu ki wać in nych źró deł. Ist nie je du ża
szan sa na do fi nan so wa nie w ra mach no wej usta wy mo der ni za cyj nej.

Wpro wa dze nie no wych tech no lo gii do pre zen ta cji zbio rów CMP – ta -
ki był mój za mysł i ta kie za da nie przede mną po sta wio no, gdy ob ją łem
sta no wi sko dy rek to ra. Ten cel jest, jak są dzę, waż ny dla roz wo ju mu zeum
i ca ły czas krok po kro ku go re ali zu je my.

roz ma wia ła An na So bót ka

Ênie o historii



aj mu je ono szcze gól ne miej sce
wśród bli sko ty sią ca in sty tu cji mu -
ze al nych w Pol sce ja ko nie ty po we

mu zeum tech ni ki. Nie ste ty wie dza o tej pla -
ców ce tak że wśród wie lu stra ża ków jest zni -
ko ma. A szko da, bo to naj więk sze mu zeum
te go ty pu w Pol sce oraz jed no z naj więk -
szych w Eu ro pie. Włą czo ne w struk tu rę PSP,
zlo ka li zo wa ne w wo je wódz twie ślą skim, ma
za sięg ogól no pol ski i po za od dzia łem głów -
nym w My sło wi cach po sia da od dział za miej -
sco wy – Wiel ko pol skie Mu zeum Po żar nic -
twa w Ra ko nie wi cach.

Po cząt ki
Idea my sło wic kie go mu zeum mia ła zro -

dzić się na spo tka niu przed sta wi cie li my sło -
wic kich władz w 1974 r., pod czas uro czy-
sto ści z oka zji 110. rocz ni cy po wsta nia my -
sło wic kiej stra ży po żar nej. W nie dłu gim cza -
sie po wstał Spo łecz ny Ko mi tet Or ga ni -
za cyj ny Mu zeum Po żar nic twa, któ ry po czy -
nił sta ra nia o zna le zie nie od po wied nie go lo -
kum i po zy ska nie eks po na tów. Dzia ła nia te
przy nio sły za mie rzo ny sku tek i rok póź -
niej – 1 wrze śnia 1975 r. my sło wic ka pla ców -
ka otwo rzy ła swe po dwo je dla zwiedza-
ją cych. 

Sie dzi ba
Funk cjo nu ją ce mu zeum bo ry ka ło się

z pro ble ma mi lo ka lo wy mi. Udo stęp nio ne
przez mia sto obiek ty mia ły być sie dzi bą je -

dy nie tym cza so wą, za stęp czą. Dla te go już
w 1979 r. roz po czę to bu do wę no we go kom -
plek su w po bli skiej dziel ni cy Słup na, w bli -
sko ści kom plek su re kre acyj ne go przy
ul. Sta dio no wej. In we sty cję fi nan so wa ła 
Ko men da Wo je wódz ka Stra ży Po żar nych 
w Ka to wi cach, a wy ko naw cą ro bót bu dow-
la no -mon ta żo wych by ło My sło wic kie Przed -
się bior stwo Bu dow nic twa In ży nie ryj ne go
i Prze my sło we go. We dle mu ze al nej le gen dy
wła dze nie do koń ca chcia ły się zgo dzić
na bu do wę mu zeum i w po cząt ko wej fa zie
obiekt wzno szo no ja ko ha le ma ga zy no we
na sprzęt po żar ni czy. 

Ze wzglę du na nie wy dol ność go spo dar -
ki so cja li stycz nej, a co za tym idzie kry zys go -
spo dar czy, na za koń cze nie pierw szej fa zy
in we sty cji trze ba by ło cze kać do 1991 r., a za -
koń cze nie bu do wy wszyst kich pla no wa -
nych pię ciu hal na stą pi ło do pie ro w 2005 r.

La ta 1975-1991
W hi sto rii mu zeum moż na wy róż nić dwa

okre sy. W pierw szym – od otwar cia pla ców -
ki w 1975 r. przez ofi cjal ne za ło że nie mu -
zeum przez pre zy den ta My sło wic w 1976 r.
do 1991 r. – pla ców ka funk cjo no wa ła ja ko
in sty tu cja sa mo rzą do wa. Środ ki fi nan so we
na jej dzia ła nie po cho dzi ły z bu dże tu mia sta,
a póź niej z ist nie ją ce go w la tach 1982-1991
Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry.

W owym cza sie dzia łal no ścią pla ców ki
kie ro wa li ko lej no płk poż. Hen ryk Chru zik

(1975-1988), a na stęp nie płk poż. Fe liks Bar -
ba ro wicz (1988-1991).

W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia
mu zeum sku pia no się głów nie na gro ma -
dze niu eks po na tów, aran żo wa niu wy staw
oraz dzia łal no ści wy daw ni czej – wy da wa niu
fol de rów, wi do kó wek, pla kie tek i znacz ków.
Po nad to kie row nic twu pla ców ki uda ło się
przy go to wać kil ka spo tkań dy dak tycz no -in -
struk ta żo wych dla hi sto ry ków i mu ze al ni -
ków po żar nic twa. 

Do dat ko wo, aby zin ten sy fi ko wać pra ce
na uko we, w mar cu 1987 r. pod pi sa no umo -
wę o współ pra cy z In sty tu tem Hi sto rii Uni -
wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach. Do ty -
czy ła ona współ pra cy w za kre sie dzia łal no -
ści na uko wej – m.in. or ga ni zo wa nia wspól -
nych wy staw, po ka zów i kon fe ren cji na-
uko wych. 

La ta 1992-2008
Od zy ska nie przez Pol skę su we ren no ści

w 1989 r., a co za tym idzie zmia na sys te mu
po li tycz ne go, spo wo do wa ły per tur ba cje
w dzia łal no ści mu zeum. Zli kwi do wa ny zo -
stał Fun dusz Roz wo ju Kul tu ry, któ ry za pe-
w niał środ ki na dzia łal ność pla ców ki. 
Na szczę ście my sło wic kie wła dze sa mo rzą do -
we zgo dzi ły się na jej do raź ne fi nan so wa nie. 

W dru gim okre sie mu zeum kie ro wa li: 
st. bryg. F. Bar ba ro wicz (1991-1998), st. bryg.
Grze gorz Su do (1998-2001), st. bryg. Cze -
sław Ko zak (2001-2002), gen. bry ga dier w st.
sp. F. De la (2002-2005), st. bryg. Adam Szku -
ta (2005-2009), st. bryg. Wło dzi mierz Ba re ła
(2009-2016), st. bryg. Edward Pru ski (2016-
2018), st. bryg. Pa weł Ro cha la (2018-2019),
a obec nie od 2019 r. st. bryg. Ja nusz Gan car -
czyk.

Dy rek tor Bar ba ro wicz po dej mo wał nie -
stru dzo ne dzia ła nia na rzecz mu zeum,
wspie rał go w tym ów cze sny ko men dant
wo je wódz ki stra ży po żar nych st. bryg. Zbi -
gniew Me res. Za owo co wa ło to prze ję ciem
mu zeum od 1 lip ca 1992 r. przez Pań stwo wą
Straż Po żar ną. De cy zję tę pod jął ów cze sny
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Cen tral ne Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach od 1975 r.

pre zen tu je hi sto rycz ny do ro bek stra ży po żar nych. 
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ko men dant głów ny PSP nad bryg. Fe liks De -
la, któ ry do sko na le ro zu miał wa gę po sia da -
nia przez pol ską straż po żar ną pro fe sjo -
nal nej pla ców ki mu ze al nej, ja ko istot ne go
ele men tu w kształ to wa niu pol skie go pa trio -
ty zmu i wie dzy o ochro nie prze ciw po ża ro -
wej.

Ko lej ne la ta przy nio sły pró by wzmoc nie -
nia funk cjo no wa nia pla ców ki. W 1993 r. mu -
zeum otrzy ma ło no wy sta tut, uzgod nio ny
z mi ni strem kul tu ry i sztu ki, nada no mu jed -
no cze śnie na zwę Cen tral ne Mu zeum Po żar -
nic twa. W no wym sta tu cie po ja wi ły się
am bit ne ce le i za da nia, któ rych nie ste ty
z po wo du skrom nych środ ków fi nan so wych
nie uda wa ło się w peł ni re ali zo wać.

W 1995 r. zor ga ni zo wa no ob cho dy 20-le -
cia CMP, któ re po raz pierw szy go ści ło u sie -
bie przed sta wi cie li Ko mi sji Hi sto rycz nej
CTIF – CMP jest jej sta łym człon kiem. W ra -
mach uro czy sto ści od by ło się mię dzy na ro -
do we sym po zjum hi sto rycz ne po świę co ne
służ bom sa ma ry tań skim w stra żach po żar -
nych. W tym sa mym ro ku mu zeum wzbo ga -
ci ło się o od dział za miej sco wy – Wiel ko -
pol skie Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi -
cach, prze ję te od za rzą du wo je wódz kie go
PTTK w Po zna niu.

Rok póź niej w CMP świę to wa no otwar cie
trze ciej z pla no wa nych pię ciu hal wy sta wo -
wych, a jed no cze śnie po wo ła no do ży cia 
Ko mi tet Bu do wy Cen tral ne go Mu zeum Po -
żar nic twa, któ re go prze wod ni czą cym zo stał
za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP 
st. bryg. Alek san der Szy mań ski. 

W cza sie urzę do wa nia ko lej ne go dy rek -
to ra pla ców ki, któ rym był st. bryg. Grze gorz
Su do, prze pro wa dzo no sze reg re mon tów,
kon ty nu owa no bu do wę ko lej nych hal, a tak -
że nada no mu zeum no wy, obec nie obo wią -
zu ją cy sta tut. Jed no cze śnie kie ru ją cy in sty -
tu cją, bio rąc udział w ze bra niach stra żac kich,
za bie gał o po zy ski wa nie no wych eks po na -
tów mu ze al nych, a dla wy dzia łu do ku men -
ta cji zbio rów za ku pił pierw sze pro gra my
kom pu te ro we do ewi den cji eks po na tów.

W 2005 r. od da no do użyt ku dwie ostat -
nie ha le, nr 4 i 5. W tym ro ku w mu zeum 
od by ło się IV Sym po zjum Gru py Państw
Nad du naj skich CTIF, zor ga ni zo wa ne przez
KG PSP i ZG ZOSP RP.

Waż ną da tą w hi sto rii pla ców ki by ło
otrzy ma nie w 2008 r. cer ty fi ka tu mu zeum
po żar ni cze go nada wa ne go przez CTIF. Jed -
no cze śnie w CMP mia ło miej sce 16. Po sie -
dze nie Ko mi sji Hi sto rycz nej CTIF wraz 
z sym po zjum hi sto rycz nym CTIF, otwar to
rów nież wy sta wę po świę co ną hi sto rii heł -
mów stra żac kich. Wspo mnia ne uro czy sto ści,
w któ rych uczest ni czy ło bli sko 200 osób,
wśród nich 90 go ści z za gra ni cy, zor ga ni zo -
wa no w no wo od da nej do użyt ku no wo cze -
snej ha li au dio wi zu al nej, wy po sa żo nej
w bok sy do tłu ma czeń sy mul ta nicz nych. 
Po mo cy fi nan so wej w jej wy koń cze niu
udzie li ły my sło wic kie wła dze sa mo rzą do we. 

La ta 2009-2020
Od 2009 r. w mu zeum za cho dzi ły ko lej ne

zmia ny. No wy dy rek tor, st. bryg. Wło dzi mierz
Ba re ła, do pro wa dził m.in. do ukoń cze nia ter -
mo mo der ni za cji obiek tu, upo rząd ko wa nia
ob sza rów zie lo nych, bu do wy atra py straż ni -
cy. Jed no cze śnie od by wa ły się wy sta wy mu -
ze al ne, im pre zy ple ne ro we, zo sta ły wy da ne
dwie pu bli ka cje na uko we: pierw sza po świę -
co na mu zeum i je go zbio rom, a dru ga hi sto -
rycz nym pro du cen tom sprzę tu po żarni-
cze go. Po nad to wciąż po zy ski wa no no we
eks po na ty. 

W 2016 r. na sta no wi sko dy rek to ra po wo -
ła ny zo stał st. bryg. Edward Pru ski – do ko nał
on dal szych nie zbęd nych re mon tów w sta -
rych ha lach mu ze al nych. Je go du żą za słu gą
by ło szer sze wyj ście do zwie dza ją cych. Za -
pro jek to wa no i zre ali zo wa no no we wy sta wy
wy jaz do we i cza so we w gma chu mu zeum.
Zor ga ni zo wa no pierw szą po la tach kon fe -
ren cję wraz z wy sta wą po świę co ną mu ze al -
nic twu po żar ni cze mu.

Ofen sy wa wy sta wo wo -wy daw ni cza na -
stą pi ła w ro ku ju bi le uszo wym od zy ska nia
nie pod le gło ści przez Pol skę. Peł nią cy obo -
wiąz ki dy rek to ra st. bryg. Pa weł Ro cha la do -
pro wa dził do wy da nia książ ki „Stra żac ka
Nie pod le gła 1918-1921” au tor stwa pra cow -
ni ków CMP, na gro dzo nej w kon kur sie hi sto -
rycz nym ZOSP RP. Jed no cze śnie w paź -
dzier ni ku 2018 r. uro czy ście świę to wa no
100-le cie od zy ska nia nie pod le gło ści Pol ski
otwar ciem pię ciu wy staw na raz. W ro ku ju -
bi le uszo wym przy go to wa no i otwar to w su -

mie sie dem wy staw, w tym jed ną zmo der ni -
zo wa ną. Zor ga ni zo wa no rów nież dwie kon -
fe ren cje. W owym cza sie oprócz przy go -
to wa nia wie lu opra co wań na uko wych i pro -
jek tów wy sta wien ni czych stwo rzo no miej -
sce edu ka cji dla dzie ci wy po sa żo ne w no -
wo cze sny mo bil ny sy mu la tor za gro żeń po -
ża ro wych do mu jed no ro dzin ne go, a tak że
wy ko na no re pli kę wo zu bo jo we go Kor fan ty
w ska li 1:1, je dy ną ta ką w kra ju. We dług le -
gen dy ory gi nal ny Kor fan ty zo stał zbu do wa -
ny wła śnie na ba zie sa mo cho du stra żac-
kie go.

Od 2019 r. pla ców ką kie ru je st. bryg. Ja -
nusz Gan car czyk. Wraz z kon ty nu acją tra dy -
cyj nych kie run ków, czy li dzia łal no ści wy sta -
wien ni czej, wy daw ni czej i edu ka cyj nej czy -
nio ne są sta ra nia, aby zmo der ni zo wać wy -
sta wę sta łą CMP i wpro wa dzić no we,
mul ti me dial ne roz wią za nia edu ka cyj ne.
W ra mach sta łej pra cy wy sta wien ni czej przy -
go to wa no do tych czas sześć eks po zy cji cza -
so wych, no wy in for ma tor mu ze al ny i al bum
ju bi le uszo wy. Trwa ją rów nież pra ce nad no -
wym nu me rem nie wy da wa ne go od 2008 r.
„Mu ze al ne go Rocz ni ka Po żar ni cze go”. 

Na pod sta wie krót kie go prze glą du dzie -
jów Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa moż -
na by rzec, że mu zeum sta ra się nie tyl ko
kon ty nu ować wy zna czo ne wie le lat te mu
ce le i za da nia, aby, jak pi sał w 1995 r.,
przy oka zji ju bi le uszu 25-le cia pla ców ki, dy -
rek tor CMP st. bryg. Grze gorz Su do, „za bez -
pie czać przed za po mnie niem wszyst ko, co
by ło pięk ne w hu ma ni tar nej służ bie po żar -
ni czej chro nią cej do bro czło wie ka”, ale rów -
nież pro wa dzi pra ce ba daw cze oraz edu-
ku je, sta ra jąc się zwra cać uwa gę na wa gę
i ro lę zor ga ni zo wa nej ochro ny prze ciw po ża -
ro wej w ży ciu daw nej i współ cze snej Pol ski. 

dr Paweł Karol Gàsiorczyk jest naczelnikiem
Wydziału Dokumentacji Zbiorów CMP

w Mysłowicach

Przy pi sy
[1] G. Su do, Re fe rat z oka zji XXV-le cia Cen tral ne go Mu zeum
Po żar nic twa PSP w My sło wi cach 09.09.2000 r., „Mu ze al ny
Rocz nik Po żar ni czy”, t. 9 (2000), red. G. Su do, Ka to wi ce, s. 53. 
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prze ka zie me dial nym wśród
wstę pu ją cych do pol skiej ar -
mii ochot ni czej w 1920 r. wy -

mie nia ni są gim na zja li ści, stu den ci, har ce rze,
na uczy cie le, ro bot ni cy, chło pi, zie mia nie
i wie lu przed sta wi cie li in nych grup spo łecz -
nych. O udzia le stra ża ków bra ko wa ło ja kich -
kol wiek in for ma cji. Wy sta wa w CMP ma
na ce lu zmia nę tej ten den cji i roz po wszech -
nia nie wie dzy o ich za an ga żo wa niu w czyn
zbroj ny 1920 r.

Układ sił na ma pie
Cen tral nym punk tem wy sta wy jest 

wiel ko for ma to wa ma pa wkom po no wa na
w pod ło że, któ ra przed sta wia prze bieg Bi -
twy War szaw skiej. Dzię ki niej zwie dza ją cy
uzy ska ją po gląd na układ sił i roz miesz cze -
nie po szcze gól nych dy wi zji. 

Pol ską li nię obro ny wzdłuż Wi sły i Wie prza
two rzy ło sześć ar mii. Sto li cę osła nia ły 1. Ar -
mia pod do wódz twem gen. Fran cisz ka La ti -
ni ka oraz 5. Ar mia pod do wódz twem gen.
Wła dy sła wa Si kor skie go. Mia ły one zwią zać
wal ką jed nost ki so wiec kie na przed po lach
sto li cy przed de cy du ją cym ude rze niem znad
Wie prza. Na ma pie za zna czo no zgru po wa nie
dy wi zji w po szcze gól nych ar miach oraz naj -
więk sze bi twy: Ra dzy min, So cho cin, Ossów.
W skła dzie 5. Ar mii znaj do wa ła się dy wi zja
ochot ni cza pod do wódz twem ppłk. Ada ma
Ko ca. W jej skład wcho dzi ły puł ki re zer wo -
we: 200, 201, 205 oraz kor pu sy ochot ni cze,
m.in. z Wil na i Gór ne go Ślą ska. Do cza su ma -
new ru znad Wie prza 5. Ar mia prze ję ła na sie -
bie naj więk szy cię żar walk. Stra ża cy nie
utwo rzy li od dziel nej dy wi zji, choć by ło to
pla no wa ne w lip cu 1920 r., sta no wi li jed nak
du żą część dy wi zji ochot ni czej w 5. Ar mii.

Eska dra Wiel ko pol ska
Za chod ni frag ment ma py za my ka wy -

druk wiel ko for ma to wy z fo to gra fią rzu tu 
ko ło we go (sa mo cho do we go) le gen dar nej
1. Eska dry Wy wia dow czej (lot ni czej). Po -
wsta ła ona w lu tym 1919 r. w Ła wi cy pod Po -
zna niem. Wcho dzi ła w skład 5. Ar mii gen.
Si kor skie go. By ła zło żo na wy łącz nie z Wiel -
ko po lan i uzu peł nio na sprzę tem nie miec -
kim. Ode gra ła nie po śled nią ro lę w Bi twie
War szaw skiej. Jej sześć sa mo lo tów wy ko-
na ło 38 lo tów, zrzu ca jąc na nie przy ja cie -
la 875 kg bomb. W rzu cie ko ło wym dys po -
no wa ła czte re ma sa mo cho da mi i mo to-
cy klem, co pre zen tu je ilu stra cja na wy sta -
wie. 

Wóz stra żac ki z ka ra bi nem 
Ma xim
Obok wy dru ku wiel ko for ma to we go

usta wio no stra żac ką si kaw kę po wo zo wą,
któ ra za miast pom py ręcz nej prze wo zi
na przy cze pie cięż ki ka ra bin ma szy no wy
Ma xim – wzór z 1910 r. W ten spo sób si kaw -

ka stra żac ka sta ła się im pro wi zo wa ną ta -
czan ką woj sko wą. Ka ra bin ob słu gu je żoł -
nierz plu to nu ckm z 12. Puł ku Uła nów
Po dol skich. Hi sto ria puł ku się ga 1917 r., kie -
dy to Po la cy słu żą cy w ka wa le rii ar mii ro syj -
skiej roz miesz czo nej w Ki jo wie i oko li cach
utwo rzy li w Win ni cy pol ski od dział ka wa le -
rii. Z po cząt kiem 1919 r. pułk ten wal czył
w woj nie pol sko -ukra iń skiej. Od wrze -
śnia 1919 r. miej sce kon cen tra cji stanowił
Wo łyń, gdzie prze ciw ni kiem by ły już od -
dzia ły so wiec kie. Od 13 sierp nia 1920 r. pułk
brał czyn ny udział we wszyst kich bo jach
1. Dy wi zji Jaz dy, w tym w słyn nej bi twie
pod Ko ma ro wem i w za go nie na Ko ro steń.
Scen ka ilu stru je współ pra cę stra ży po żar -
nych z woj skiem. Uzu peł nia ją ją wszyst kie
od zna ki puł ko we pol skiej ka wa le rii z okre -
su II RP. 

W tym seg men cie wy sta wy zo ba czyć
moż na dwu ko ło wy wó zek sa ni tar ny do
trans por tu ran nych. Skon stru owa ła go fir ma
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DA RIUSZ FA LEC KI Dru ho wie do bro ni. S
Od września tego roku w Centralnym Muzeum Pożarnictwa

w Mysłowicach czynna jest nowa ekspozycja czasowa. Kończy ona
trzyletni cykl zatytułowany „Strażacka Niepodległa”, wpisujący się
w wieloletni plan rządowy obchodów odzyskania niepodległości.
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pro du ku ją ca sprzęt po żar ni czy, o nie usta lo -
nej na zwie. W 1920 r. woj sko za re kwi ro wa ło
wó zek do za dań ra tow ni czych.

Pro pa gan da na po trze by 
woj ska
Na eks po zy cji usta wio no słup ogło sze -

nio wy okle jo ny pla ka ta mi pro pa gan do wy -

mi z 1920 r. w okre sie woj ny z Ro sją nie
ist niał w Pol sce cen tral ny or gan zaj mu ją cy
się pro pa gan dą. Ro lę tę peł ni ły Ge ne ral ny
In spek to rat Ar mii Ochot ni czej, Mi ni ster -
stwo Spraw Woj sko wych oraz Za rząd Cy wil -
ny Ziem Wschod nich. Dzia ła jąc na zle ce nie
tych że in sty tu cji, ar ty ści ma la rze i gra fi cy
wy ko ny wa li pla ka ty pro pa gan do we. Wśród
nich by li m.in. Fer dy nand Rusz czyc, Wła dy -
sław Sko czy las, Fe li cjan Ko war ski, Ste fan
Ka je ta no wicz, Ed mund Bar tło miej czyk, Sta -
ni sław Sie strze nie wicz i wie lu in nych. Wy -
dru ko wa no ok. 100 tys. pla ka tów i 300 tys.
ulo tek. Pla ka ty mia ły prze ma wiać do ma so -
we go od bior cy, czę sto kroć anal fa be ty, stąd
by ły na sy co ne ko lo ra mi i bar dzo su ge styw -
ne. Przed sta wia ły so wie tów ja ko mon strum
za gra ża ją ce by to wi na ro du pol skie go. Treść
pla ka tów by ła jed no znacz na, mia ła zjed no -
czyć i wy zwo lić du cha wal ki wśród oby wa -
te li wy wo dzą cych się z róż nych grup
spo łecz nych, w tym stra ża ków.

Jak wcie la no
Na eks po zy cji zo ba czy my punkt wer bun -

ko wy. Punk ty ta kie or ga ni zo wał Oby wa tel -
ski Ko mi tet Obro ny Pań stwa, utwo rzo ny
8 lip ca 1920 r. przez de le ga tów z po nad
200 zrze szeń, sto wa rzy szeń, związ ków
i ugru po wań. Punkt wer bun ko wy ob słu gu -
je na wy sta wie po wia to wy ofi cer ewi den cyj -

ny ubra ny w mun dur woj sko wy – wzór
z 1919 r. Wy po sa żo ny jest w księ gę ewi den -
cyj ną, pió ro i ka ła marz. Obok ofi ce ra wi si
ode zwa za ty tu ło wa na „Prze pi sy do ty czą ce
wer bun ku do Ar mii Ochot ni czej”. W myśl jej
za pi sów do woj ska mo gły zgła szać się oso -
by w wie lu 17-42 la ta. Za przy pro wa dzo ne
przez ochot ni ków ko nie, broń i osprzęt woj -
sko wy pła ca ło ekwi wa lent. Ochot ni ków kie -
ro wa no do naj bliż szych puł ków pie cho ty
lub do dzie wię ciu wy zna czo nych jed no stek
ka wa le rii na te re nie ca łe go kra ju. Z ca łą pew -
no ścią do ta kich punk tów zgła sza li się stra -
ża cy. 

Stra żac ki cha rak ter
Więk szość stra ża ków bio rą cych udział

w woj nie 1920 r. po cho dzi ła z cen tral nej Pol -
ski. Do woj ska tra fia li z po bo ru i ochot ni czo.
W try bie ochot ni czym zgła sza li się w licz bie
od kil ku do kil ku na stu z ma cie rzy stych jed -
no stek stra żac kich. Stra ża cy, ja ko oso by

przy wy kłe do dzia ła nia w eks tre mal nych wa -
run kach, obe zna ne z mun du rem, zdy scy pli -
no wa ne, kar ne i sko re do po świę ceń, by li
cen nym wzmoc nie niem woj ska. Za bez pie -
cza li punk ty stra te gicz ne, prze pra wy wod ne,
lą do we i ma ga zy ny. Pro wa dzi li służ bę war -
tow ni czą przy jed nost kach woj sko wych,
dzię ki cze mu od cią ża li żoł nie rzy służ by czyn -
nej. Zgła sza li się rów nież do stra ży oby wa -
tel skich utrzy mu ją cych po rzą dek po li cyj ny.
We dług ostroż nych sza cun ków licz ba stra ża -
ków za an ga żo wa nych w woj nę pol sko -bol -
sze wic ką mo gła wy no sić kil ka ty się cy.

Eks po na ty z epo ki 
W ga blo tach sza fo wych za miesz czo no ta -

bli ce tek sto we z wy ka zem jed no stek stra żac -
kich i licz bą ochot ni ków. Ca łość uzu peł nio no
mi li ta ria mi i in ny mi ak ce so ria mi z epo ki. 
Zo ba czy my ka ra bi ny pro duk cji au striac kiej,
fran cu skiej, nie miec kiej i ro syj skiej, hełm ty -
pu Ad rian, ba gne ty, amu ni cję, gra na ty, czap -
ki ar mii so wiec kiej – „bu dion kę” i „ku ban kę”,
ro syj ską ma nier kę i od zna cze nia, zdję cia,
pocz tów ki pro pa gan do we, bank no ty i ma py
woj sko we. W ga blo tach sto ło wych za pre zen -
to wa no bo jo wy sprzęt stra żac ki – to por ki,
pa sy, heł my i gro ty bo sa ków. Zo ba czyć moż -
na rów nież ksią żecz ki woj sko we, do wód toż -
sa mo ści ko nia z ad no ta cją o zdol no ści
zwie rzę cia do służ by woj sko wej, ra kiet ni cę,
re wol wer, lor net kę, po krow ce na amu ni cję,
pol ską wa lu tę z 1920 r., po nad to książ ki z in -
tro li ga tor ską opra wą ar ty stycz ną, a tak że od -
zna cze nia, któ ry mi ho no ro wa no stra ża ków
za udział w woj nach 1918-1921. Na oknach
na kle jo no wy dru ki z wy ka zem imien nym
stra ża ków – uczest ni ków walk o nie pod le -
głość. 

Do daj my, że wy sta wę przy go to wa li pra -
cow ni cy z Wy dzia łu Na uko wo -Oświa to we go
CMP. Ory gi nal ne mi li ta ria z epo ki wy po ży czył
p. Zbi gniew Ko ścian – pra cow nik Wy dzia łu
Do ku men ta cji Zbio rów. Ka ra bi nu Ma xim
uży czy ło Mu zeum Ślą skie Wrze śnia 1939
w Ty chach. W ga blo tach znaj du ją się tak że
eks po na ty ze zbio rów pry wat nych.

Dariusz Falecki jest naczelnikiem Wydziału
Naukowo-OÊwiatowego CMP

w Mysłowicach
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y sło wic ka in sty tu cja kul tu ry upo wszech nia li czą cą po -
nad 200 lat tra dy cję kształ to wa nia za wo du, a tak że spo -
so bów my śle nia i za cho wań spo łecz nych. 14 wrze śnia

mi nę ło 45 lat od chwi li otwar cia tej pla ców ki. Je sien na rocz ni ca sta -
no wi ła do brą oka zję, by po ka zać jej dzia łal ność w for mie wy sta wy ple -
ne ro wej. 

Eks po zy cja ju bi le uszo wa mu zeum
O hi sto rii obiek tu CMP, zgro ma dzo nych w nim zbio rów, mi nio nych

wy da rze niach i ich świad kach świad czy bo ga ta ga le ria fo to gra fii, do -
ku men tów i opi sów – te ar chi wa lia zo sta ły za pre zen to wa ne na wiel -
ko for ma to wych plan szach usta wio nych wzdłuż głów ne go wej ścia.
W za my śle ju bi le uszo wa eks po zy cja ma za za da nie przy wi tać zwie -
dza ją ce go, do star czyć mu in for ma cji hi sto rycz nej i uzmy sło wić ko -
niecz ność po wo ła nia i ist nie nia mu zeum po żar nic twa. 

Do mi nu ją ce czar no -bia łe fo to gra fie przed sta wia ją ce po sta cie i zda -
rze nia zwią za ne z hi sto rią pla ców ki są nie pod wa żal nym te go do wo -
dem. Mó wią one tak że o sza cun ku i pa mię ci o tych, któ rzy za po-
cząt ko wa li mu ze al nic two po żar ni cze na terenie Gór ne go Ślą ska, z naj -
więk szą ko lek cją stra żac kich eks po na tów w Pol sce. Wy sta wę usy tu -
owa no w wol nej prze strze ni, tak by w obec nej sy tu acji za gro że nia
epi de mio lo gicz ne go mo gło ją swo bod nie i bez ogra ni czeń obej rzeć
jak naj wię cej osób. 

Stra żac ka ga la na św. Flo ria na
To ty tuł ko lej nej cza so wej wy sta wy o zna cze niu sym bo licz nym, po -

wsta łej wio sną te go ro ku. In spi ra cją do jej utwo rze nia był wi ze ru nek
św. Flo ria na ja ko pa tro na stra ża ków, ich ma jo we go świę ta – Dnia Stra -
ża ka i or ga ni zo wa nych przez nich Dni Ochro ny Prze ciw po ża ro wej. 

Mi nio ne de ka dy kształ to wa ły w róż ny spo sób po sta wy stra ża ków,
ich sto su nek do pra cy i re li gii. Z hi sto rii ochro ny prze ciw po ża ro wej
wie my tak że, że stra że ognio we by ły or ga ni za cja mi o du żej swo bo -
dzie, a za tem mia ły pra wo do wła sne go usta na wia nia praw i po rząd -
ków. Do cie ka wo stek na le ży fakt, że II Od dział War szaw skiej Stra ży
Ognio wej ogło sił swo im pa tro nem św. Trój cę i co ro ku z tej oka zji or -
ga ni zo wał w swo ich ko sza rach uro czy stość. Ło wic ka Straż Ognio wa
z ko lei na swo ją pa tron kę wy bra ła św. Wik to rię, któ rej wi ze ru nek ka -
za ła wy ha fto wać na swo im sztan da rze. 

Wy sta wa „Stra żac ka ga la na św. Flo ria na” ma na ce lu za po znać wi -
dza i czy tel ni ka ze spo łecz no -kul tu ro wą dzia łal no ścią stra ża ków oraz
usta no wio ny mi przez nich tra dy cja mi, zwy cza ja mi i oby cza ja mi.

Wy sta wa o usta wie 
„70-le cie uchwa le nia usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej z 1950 r.”

to ty tuł i pro jekt wy sta wy cza so wej rów nież zre ali zo wa nej w CMP. 

Jej tre ści skie ro wa ne są przede wszyst kim do tych, któ rzy in te re su ją
się za wo do wym po żar nic twem i je go or ga ni za cją z okre su PRL, kie dy
to je den z głów nych ele men tów na ci sku spo łecz ne go sta no wi ła pro -
pa gan da ste ro wa na cen tral nie, a za cel sta wia no so bie uprze my sło -
wie nie kra ju i uza leż nie nie go od Związ ku Ra dziec kie go. 

Eks po zy cja na ten te mat zo sta ła za aran żo wa na ja ko swe go ro dza -
ju in struk taż, jak w przy pad ku zbio ru obo wią zu ją cych wów czas prze -
pi sów pra wa. Jed nym z cie kaw szych za pi sów usta wy z 4 lu te go
1950 r. by ło po pie ra nie wy na laz ków i wy twór czo ści prze ciw po ża ro -
wej. Po wo ła ła ona rów nież Ko men dę Głów ną Stra ży Po żar nych, pod -
le głą bez po śred nio mi ni stro wi ad mi ni stra cji pu blicz nej, a tak że
ko men dy wo je wódz kie, po wia to we i miej skie stra ży po żar nych. Re -
for ma i re or ga ni za cja tej for ma cji w Pol sce, któ ra do ko ny wa ła się w ko -
lej nych dzie się cio le ciach, mia ła de cy du ją cy wpływ na dzia ła nia
ga śni cze, ra tow ni cze i za po bie ga ją ce. 

Kon klu zja 
Wy sta wy or ga ni zo wa ne co rocz nie w mu zeum przy cią ga ją co raz

wię cej osób. Do wo dem ich po pu lar no ści są też licz ne ko men ta rze
w me diach spo łecz no ścio wych. Za in te re so wa ne współ pra cą edu ka -
cyj ną i wy cho waw czą są rów nież szko ły, uczel nie wyż sze i sa mo rzą dy.
Pod pi sa na w sierp niu br. umo wa z Ze spo łem Szkół nr 2 im. Woj cie cha
Kor fan te go w Ja strzę biu -Zdro ju (z kla sa mi o pro fi lu po żar ni czym z ele -
men ta mi ra tow nic twa me dycz ne go, wod ne go i gór skie go) po zo sta je
przy kła dem upo wszech nie nia na uki i hi sto rii po żar ni czej. 

Wy da wa ne przy tej oka zji pu bli ka cje, pro wa dzo ne lek cje mu ze al -
ne, or ga ni zo wa ne kon fe ren cje do dat ko wo wspie ra ją ce le sta tu to we
mu zeum w je go mi sji za cho wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go pio nie -
rów ochro ny prze ciw po ża ro wej w kra ju i za  gra ni cą. 

Danuta Janakiewicz-Oleksy jest pracownikiem 
Wydziału Dokumentacji Zbiorów CMP 
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DA NU TA 
JA NA KIE WICZ -OLEK SY Prze glàd mu ze al ny

W jaki sposób misja CMP w Mysłowicach, czyli popularyzowanie historii
ochrony przeciwpożarowej, przejawia się w tematyce wystaw czasowych?

Zapoznajmy się z dokonaniami muzeum na tym polu w 2020 r.
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kre śle nie „po za źró dło wy” ma cha rak ter re la tyw ny, bo -
wiem wszyst ko, co wie my, po cho dzi z ja kie goś źró dła.
Zda niem spe cja li stów ca ła wie dza ludz ka jest w osta tecz -

nym ra chun ku źró dłem. Uży wa jąc więc te go okre śle nia, ma my
na uwa dze tę wie dzę, ja ką ba da ją cy już ma bądź uzy sku je po za da -
nym za gad nie niem za po mo cą ma te ria łu po znaw cze go.

Wie dza eko no micz na
Zaj mu jąc się hi sto rią na szych jed no stek stra żac kich, czy ta my

spra woz da nia fi nan so we, po dej mu je my in for ma cje o na gro dach
i ka rach itp. Nie ma my więk sze go wy obra że nia, czy po da na kwo ta
to du żo, czy ma ło? Jak to od nieść do dnia dzi siej sze go? Oka zu je się
więc, że nie zbęd ne jest przy naj mniej mi ni mum wie dzy eko no micz -
nej.

Okres mię dzy wo jen ny (czas, gdy po wsta je wie le stra ży po żar -
nych) to nie mal cią głe kry zy sy eko no micz ne i huś taw ka ko niunk tu -
ry. W da le kim stop niu uśred nia jąc: ro bot nik za ra biał prze cięt nie
do 172 zł mie sięcz nie, a pra cow nik umy sło wy ok. 350 zł. Koszt utrzy -
ma nia jed nej oso by wy no sił ok. 1 zł dzien nie. Te raz już bę dzie my
wie dzieć, że na gro da 50 zł to nie rzad ko po ło wa mie sięcz nych po -
bo rów (a by wa ło, że i mie sięcz nych), a ka ra, czy też opła ta w wy so -
ko ści 2 zł to dwu dnio we utrzy ma nie dla jed nej oso by.

Szu ka jąc wy ja śnie nia
Prze glą da jąc sta re wy ka zy sprzę tu w po szcze gól nych OSP, dzi -

wi my się, ba cząc na dzi siej sze nor ma ty wy, dla cze go by ły tam tyl -
ko trzy -czte ry od cin ki wę ży? Dłu gość wę ża, z uwa gi na wy so kie
opo ry prze pły wu, nie prze kra cza ła 11-15 m, a w za sa dzie ca ła li -
nia ga śni cza nie po win na być dłuż sza niż 50-60 m (to wy ja śnia
Czy tel ni kom zaj mu ją cym się hi sto rią swych jed no stek, dla cze go
w stra żach po żar nych by ło ich tak nie wie le, po mi ja jąc fakt, że by -
ły dro gie). Licz ba ta by ła naj czę ściej też zgod na z za le ce nia mi re -
gu la mi nów ognio wych po szcze gól nych miej sco wo ści. Do łą cze nia
wę ży tłocz nych naj czę ściej sto so wa no łącz ni ki Ro tha, Po lo nia
i Sto rza (uży wa ne do dzi siaj), a do wę ży ssaw nych łącz ni ki śru bo -
we i na śru bo we. Mó wi my dzi siaj o trój ni kach, a prze cież po win -
ni śmy na zwać je czwór ni ka mi, bo trój nik miał je den wlot i dwa
wy lo ty. Kła nia nam się wcze śniej wspo mnia ny kod ter mi no lo gicz -

ny. Jak że to wszyst ko jest waż ne przy re kon struk cji na szych sta -
ro ci.

Ob ser wu jąc współ cze sne za wo dy si ka wek kon nych, wi dzi my nie -
kie dy sza me run ki przy mun du rach, dru ży ny w kom ple cie wy stę pu -
ją ce w heł mach ofi cer skich, pięk nie po ma lo wa ny sprzęt, zmie nio ne
po łącz ni ki (przed mo men tem o nich wspo mi na łem). A prze cież krót -
ko trwał okres, gdy wła ści cie le ma jąt ków (i głów nie oni), a za tem

i stra ży po żar nych, fun do wa li mun du ry szy te we dług wła snej fan ta -
zji, i by ły to bar dziej mun du ry pa rad ne niż bo jo we. Heł my ofi cer skie
by ły dro gie i przy słu gi wa ły tyl ko do wód com od dzia łów. Sprzę tu,
od któ re go za le ża ło bez pie czeń stwo stra ża ków, nie ma lo wa no, wła -
śnie ze wzglę du na bez pie czeń stwo, by moż na by ło do strzec na nim
wszel kie uszko dze nia. 

Za nim za tem zro bi my co kol wiek z na rzę dzia mi, war to się gnąć
do źró deł, czy li do in struk cji fa brycz nych, fol de rów pro du cen ta
i sprze da ją ce go, re gu la mi nów ob słu gi sprzę tu, sta rych zdjęć, pod -
ręcz ni ków itp.

Szko da, że wo bec bra ku in for ma cji ze źró deł na si mi li dru ho wie,
szcze gól nie w za kre sie tech nicz ne go oprzy rzą do wa nia urzą dzeń
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Pa trząc przez okno

PIOTR P. BIE LIC KI

Ba da jàc 
stra ̋ac kà hi sto ri´ (cz. 3)

Poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące historii
zawsze wiążą się z pracą na różnego rodzaju źródłach. 

Jak je właściwie interpretować?
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i pre zen to wa ne go umun du ro wa nia, ucie ka ją się do kre acji przy -
pusz czal ne go wy glą du z prze szło ści lub do świa do mej sty li za cji.

Śmie ci, złom czy za byt ki? 
Sku pi li śmy uwa gę na źró dłach pi sa nych i ich od czy ty wa niu, ale

prze cież z na szą hi sto rią wią że się mu ze al nic two, a w ślad za tym
kon ser wa cja obiek tów, ich re stau ra cja i re kon struk cja.

Kon ser wa cja to nic in ne go, jak utrzy ma nie obiek tu we wła ści wym
sta nie tech nicz nym w jak naj dłuż szym cza sie. Za bie gi te ma ją naj -
czę ściej cha rak ter za cho waw czy. By wa jed nak, że trze ba uzu peł nić
bra ku ją ce czę ści i mó wi my wte dy o re stau ra cji czy też o re kon struk -
cji obiek tu. I już wcho dzi my na grunt me to do lo gii ba dań hi sto rycz -
nych, bo wiem te za bie gi za wsze mu szą opie rać się na ma te ria le
iko no gra ficz nym spo rzą dzo nym w prze szło ści.

Pe reł ki na szej kul tu ry zna leźć moż na w straż ni cach. Nie za wsze
by ły one do ce nia ne. Pa mię tam z wła snych do świad czeń czas tzw.
uni fi ka cji sprzę tu (prze łom lat 60. i 70. ubie głe go wie ku), gdy kie ro -
wa no na złom bądź do li kwi da cji urzą dze nia, któ re dziś z punk tu wi -
dze nia hi sto ry ka czy mu ze al ni ka by ły by bez cen ne.

A co z ochro ną obiek tów za byt ko wych? W na szych skrom nych
stra żac kich wa run kach i na ogół ską pych ilo ścio wo za so bach trud -
no mó wić o za bez pie cze niu w stan dar dach wy ma ga nych pra wem
(nie co in na sy tu acja wy stę pu je w izbach tra dy cji, któ re by wa ją fi lia -
mi mu ze ów). W tej sy tu acji pod sta wą ja kie go kol wiek dzia ła nia w za -
kre sie ochro ny zbio rów mu ze al nych po win ny być za wsze wie dza
i zdro wy roz są dek.

Ła twiej jest oto czyć opie ką sprzę ty bądź bu dow le, o wie le trud -
niej za dbać o do ku men ty; prze ko ny wa łem się o tym oso bi ście, gdy
raz wi dzia ne in te re su ją ce mnie ma te ria ły po kil ku la tach by ły nie -
osią gal ne. Mo że war to naj waż niej sze z do ku men tów kie ro wać do lo -
kal nych mu ze ów, jak np. w Ko tu niu, bądź za sta no wić się, jak je
sto sow nie chro nić.

Co dla nas jest osta tecz nie istot ne? Jak ową war tość osza co wać?
Mo że się oka zać, że na wet stra ża kom, a tym za fa scy no wa nym hi sto -
rią szcze gól nie, odro bi na wie dzy o me to do lo gii ba dań hi sto rycz nych
bę dzie wiel ce przy dat na i po moc na w pra cy spo łecz nej. Co waż -
ne – ła two się prze ko nać, że na sza wie dza nie na sta ła wraz z na mi.
Tro chę to roz cza ro wu ją ce, ale jed nak. 

st. bryg. w st. sp. Piotr P. Bie lic ki jest człon kiem OSP Ko Êcian

Na wet ży jąc w epo ce de mo kra cji, ła two
dojść do wnio sku, że do pie ro śmierć jest na -
praw dę de mo kra tycz na. Przy cho dzi tak sa mo
po rol ni ka, ro bot ni ka, po li ty ka, wy bit ne go

spor tow ca i te le wi zyj ną gwiaz dę. Z tym, że po jed nych szyb ciej, a po in -
nych tro chę póź niej. Li sto pad to mie siąc, w któ rym wszy scy, przy naj mniej
przez chwi lę, chcąc czy nie chcąc my śli my o prze mi ja niu i śmier ci. Na co
dzień nie chce my roz ma wiać o nie uchron nym prze cież koń cu ży cia. Te -
mat śmier ci po wo du je dys kom fort i wy wo łu je cier pie nie, zwłasz cza dla
po no wo cze sne go czło wie ka, któ ry sta ra się stwo rzyć so bie raj na zie mi
i by naj mniej nie cze ka na wiecz ność. Przy po mi na jąc so bie w tych ty go -
dniach je sien nych o wie lu bli skich nam lu dziach, któ rzy prze kro czy li już
próg śmier ci, zde rza my się jed nak, chcąc nie chcąc, z mnó stwem py tań,
któ re po zo sta ją czę sto bez sa tys fak cjo nu ją cej nas od po wie dzi. Nasz lęk
jest w tym ro ku do dat ko wo po tę go wa ny bez rad no ścią wo bec pan de mii
ko ro na wi ru sa, któ rej w isto cie bo imy się wła śnie dla te go, że bo imy się
śmier ci. W epo ce, któ ra po tra fi pod bi jać ko smos, prze szcze piać ser ca i kon -
stru ować au to no micz ne sa mo cho dy, wi rus po dob ny do gry py bu dzi lęk,
a wręcz prze ra że nie.

Tym cza sem z per spek ty wy chrze ści jań skiej śmierć nie jest koń cem,
lecz po cząt kiem, a za sad ni czym lę kiem czło wie ka wie rzą ce go po wi nien
być lęk o to, czy przez ży cie kro czy dro gą świę to ści, gwa ran tu ją cą zba wie -
nie. „O dniu wie czy sty, o dniu upra gnio ny, wy glą dam cię z tę sk no tą” – pi -
sa ła o śmier ci św. sio stra Fau sty na. Myśl o osta tecz nych rze czach nie
po win na skła niać czło wie ka wie rzą ce go do lę ku, lecz przede wszyst kim
do na wró ce nia, do wkro cze nia na dro gę świę to ści. Przy po mi na nam o tym
nie zmien nie uro czy stość Wszyst kich Świę tych, któ ra nie mo że być je dy -
nie oka zją do za du my nad prze mi ja niem, ale i re flek sją nad sta nem na -
szej wia ry. Za bra mą ludz kiej śmier ci kry je się ta jem ni ca
i żad na dzie dzi na na uki nie jest w sta nie jej roz ja śnić. Czło wiek nie mo że
jed nak zre zy gno wać z szu ka nia od po wie dzi na py ta nie: jak na praw dę jest
za bra mą ży cia, gdzie „ani oko nie wi dzia ło, ani ucho nie sły sza ło”. 

Uro czy stość Wszyst kich Świę tych, uchy la jąc nie co tę bra mę, uka zu je
Ko ściół trium fu ją cy w ca łej swo jej chwa le i do sto jeń stwie, ale za ra zem
nam, „lu dziom w dro dze”, przy po mi na, że mu si my na niej z wia rą kro czyć.
Po win ni śmy przy tym czer pać z owo ców świę to ści tych, któ rzy są bli sko
Bo żej mi ło ści, ma jąc już za so bą prze ciw no ści, z któ ry mi my jesz cze mu si -
my wal czyć. Dzię ki nim Bóg wy pro wa dza nas z róż nych ilu zji za kła mu ją -
cych rze czy wi stość ludz kie go ży cia.

Bez świę tych i świę to ści nie spo sób mó wić o chrze ści jań stwie. Jak że
czę sto jed nak świę tych pró bu je się po zba wiać te go, co „na zbyt ludz kie”.
Tym cza sem świę ci, nie tyl ko ci ka no ni zo wa ni, przy po mi na ją nam o tym,
że świę tość jest ulo ko wa na w na szym ży ciu, jest i w na szym za się gu. Świę -
ci bo wiem, ci wszy scy, któ rzy na se rio trak tu ją za sa dy Ewan ge lii, ży ją po -
śród nas. Nie na rzu ca ją swo jej obec no ści, ale świad czą swo ją po sta wą
o mi ło ści Bo ga każ de go dnia, w do mu, w ży ciu pu blicz nym, pod czas peł -
nio nej służ by. Sta raj my się w te je sien ne, nie ła twe z po wo du pan de mii ty -
go dnie za du mać nad na szym po wo ła niem do świę to ści.

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

Powołani 
do życia 
i świętości 

� SŁUŻBA I WIARA

Straż po żar na w Kra ko wie, la ta 1939-1945 
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� Ba da nia i roz wój tech no lo gii ga sze nia po ża rów ba te rii li to -
wych za si la ją cych po jaz dy sa mo cho do we, Re se arch and de ve lop -
ment for fi re extin gu ishing tech no lo gy for po wer li thium bat te ries,
Wei -tao Luo, Shun -bing Zhu, Jun -hui Gong, Zheng Zhou, Scien ce
Di rect, „Pro ce dia En gi ne ering” 2020, 211 (w dru ku)

Ostat nie dzie się cio le cie to wzrost udzia łu w ryn ku no wych źró deł
ener gii. Zwią za ne jest to tak że z pro ble ma mi kli ma tycz ny mi, ja kich je -
ste śmy obec nie świad ka mi. Dla te go świat co raz po waż niej kie ru je
swo ją uwa gę w stro nę po jaz dów za si la nych ener gią elek trycz ną. Tyl -
ko do koń ca 2015 r. cał ko wi ta rocz na pro duk cja po jaz dów elek trycz -
nych osią gnę ła pra wie 380 tys. Za uwa żal ny jest tak że gwał tow ny
trend wzro sto wy tej ga łę zi go spo dar ki trans por to wej. Już w 2017 r.
sprze daż sa mo cho dów elek trycz nych na świe cie osią gnę ła nie mal mi -
lion eg zem pla rzy. Na ryn ku mo to ry za cyj nym opar tym na no wej ener -
gii prym wio dą Chi ny. 

Wraż li wość na bez pie czeń stwo za si la nia elek trycz ne go sta ła się
w ostat nich la tach nie zwy kle istot na. Ba te rie mon to wa ne w po jaz -
dach elek trycz nych są no śni kiem du żej ilo ści ener gii. Ga sze nie ich po -
ża rów nie jest oczy wi ste, bo re ak cje w źró dłach ener gii te go ro dza ju
za cho dzą bar dzo gwał tow nie i w nie zwy kle wy so kich tem pe ra tu rach.
Aku mu la to ry li to wo -jo no we stwa rza ją no we pro ble my i no we wy zwa -
nia dla ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

W ar ty ku le omó wio no prze pro wa dzo ne eks pe ry men ty do ty czą ce
za po bie ga nia po ża rom ba te rii li to wych oraz wła ści we go po stę po wa -
nia pod czas po ża rów z tym sto sun ko wo no wym me dium na pę do -
wym. Na ukow cy pro wa dzą cy ba da nia zwró ci li rów nież uwa gę, że
ni niej sze opra co wa nie to je dy nie po cząt ko wa fa za sze ro kiej pro ble -
ma ty ki bez pie czeń stwa za si la nia elek trycz ne go sa mo cho dów. Efek -
tyw ność ga śni czą sza co wa no dla sa mej wo dy ja ko środ ka ga śni cze go,
roz two ru środ ka ga śni cze go F -500 i anio no wych nie jo no wych środ -
ków po wierzch nio wo czyn nych. Po nad to spraw dza no efekt ga śni czy
mgły wod nej. 

� Czer pa nie na uki z do cho dzeń po ża ro wych – nor we ska per -
spek ty wa prze cho dze nia od re ak tyw ne go do pro ak tyw ne go za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem po ża ro wym, Le ar ning from fi re
in ve sti ga tions and re se arch – A Nor we gian per spec ti ve on mo ving
from a re ac ti ve to a pro ac ti ve fi re sa fe ty ma na ge ment, An ne 
Ste en -Han sen, Ka ro li na Sto re sund, Chri stian Ses seng, „Fi re Sa fe -
ty Jo ur nal” (w dru ku)

Ba da nia po ża rów (ich przy czyn, roz wo ju i skut ków) to przy dat ne
na rzę dzia do gro ma dze nia do świad czeń i wie dzy o tym, jak i dla cze -
go do cho dzi do po ża rów i dla cze go roz wi ja ją się w ta ki, a nie in ny spo -
sób. Da ne po zy ska ne z te go ty pu ba dań są cen ne dla róż nych ga łę zi
na uki o bez pie czeń stwie po ża ro wym. Sta no wią tak że fun da ment
zmia ny lub do sto so wa nia prze pi sów prze ciw po ża ro wych. 

W ar ty ku le opi sa no róż ne kon cep cje pro wa dze nia ba dań i do cho -
dzeń, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ucze nia się pod czas re ali za cji
tych przed się wzięć przez ich au to rów i umie jęt no ści przed sta wie nia,

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

w ja ki spo sób ba da nie po ża rów zo sta ło wy ko rzy sta ne ja ko cen ne na -
rzę dzie w za rzą dza niu bez pie czeń stwem. Przy kła dem w tym wy pad -
ku by ła Nor we gia. 

Opra co wa nie sta no wi opis za ło żeń na uko wych i po dejść do pro -
wa dze nia ba dań, ale w od nie sie niu do wnio sków, ja kie moż na z ta -
kich ba dań uzy skać, a na stęp nie za im ple men to wać lub roz sze rzyć
w przy szłych pro jek tach. Nor we ski przy kład do sko na le wska zu je, jak
ana li za pro wa dze nia prac nad bez pie czeń stwem po ża ro wym ewo lu -
uje i jak wy sił ki in ży nie rów prze kła da ją się na po pra wę bez pie czeń -
stwa oby wa te li te go kra ju. 

War ty pod kre śle nia jest fakt, że wskaź nik śmier tel no ści w przy pad -
ku po ża rów w Nor we gii spadł o 50% w la tach 1970-2014. Uwa ża się,
że jest to wy nik uzy ska ny przez cią głą na ukę i skru pu lat ne ana li zo wa -
ne wnio sków, któ re na stęp nie bie rze się pod uwa gę przy ko lej nych
ba da niach. Nor we dzy wska zu ją tak że na łą cze nie wy ni ków ba dań
z tren da mi spo łecz ny mi, zmie nia ją cy mi się na prze strze ni lat. Dzię ki
ta kie mu po dej ściu fak tycz ne wdro że nie kon cep cji pro ak tyw ne go
two rze nia bez pie czeń stwa i uzy ska nie wyż sze go po zio mu za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem po ża ro wym sta je się bar dziej re al ne.

� Po stę py ba dań nad za cho wa niem ba te rii li to wo -jo no wych
w wa run kach po ża ro wych, Pro gress on the re se arch of fi re be ha -
vior and fi re pro tec tion of li thium ion bat te ry, Jin hua Sun, Bin bin
Mao, Qing song Wang, „Fi re Sa fe ty Jo ur nal” (w dru ku)

Ni niej sze opra co wa nie jest zna ko mi tym zo bra zo wa niem tem pa,
w ja kim prze bie ga po stęp na uko wy w przy pad ku za cho wa nia ba te rii
li to wo -jo no wych w śro do wi sku po ża ro wym. Na ukow cy opi su ją szcze -
gó ło wo re ak cje che micz ne za cho dzą ce za rów no w ma te ria łach, z któ -
rych zbu do wa ne są ba te rie, jak i ob wo dów elek trycz nych, sta no-
wią cych głów ne źró dła nie bez pie czeń stwa zwią za ne go z wtór nym
na grze wa niem ba te rii. Ar ty kuł przed sta wia sze reg szcze gó ło wych ba -
dań ba te rii li to wo -jo no wych, po cząw szy od wa run ków de kom po zy -
cji elek tro li tu, re ak cji z ka to da mi, za cho wa nia ba te rii pod czas po ża ru,
na me cha ni zmach wzro stu tem pe ra tu ry ba te rii skoń czyw szy. Au to -
rzy opi su ją tak że, jak re ak cje che micz ne za cho dzą ce w ogni wach
zmie nia ją się wraz z roz mia rem ba te rii li to wo -jo no wych, sta nem tech -
nicz nym ba te rii, wa run ka mi ze wnętrz ny mi i in ny mi czyn ni ka mi. 

Wraz z ba da niem wie lu róż nych czyn ni ków za uwa ża się, jak trud -
nym wy zwa niem jest kom plek so wy opis spek trum za gro żeń wy ni ka -
ją cych z użyt ko wa nia urzą dzeń za si la nych ener gią po cho dzą cą z te go
kon kret ne go źró dła. Przed sta wio ny w pu bli ka cji pro blem wy ma ga
jesz cze szer szych ba dań. Te opi sa ne na ła mach ar ty ku łu pre zen tu ją
wnio ski do ty czą ce mo dy fi ka cji elek tro li tu, moż li wo ści mon ta żu ele -
men tów mo ni tu ją cych stan ba te rii oraz jej zu ży cie. 

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

Flammas domamus,
donamus corda

W obliczu zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19
najważniejszą potrzebą jest dbałość o bezpieczeństwo. To wręcz
obowiązek, ponieważ wszyscy w pewnym stopniu mamy wpływ
na to, co się dzieje. Dlatego właśnie powstała aplikacja STOP
Covid ProteGO Safe.

Aplikacja ma dwie funkcje. Pierwsza pozwala na samokontrolę
zdrowia, druga – analizuje otoczenie i pomaga lokalizować
możliwe ogniska zachorowań. Zapamiętuje identyfikatory
urządzeń, na których została zainstalowana. W razie wystąpienia
spotkania z osobą, która zgłosiła zarażenie, aplikacja poddaje
analizie ryzyko: bliskość, czas trwania kontaktu i czas, który minął
od kontaktu oraz pewność zarażenia. Następnie wysyła
do użytkowników komunikat z informacją o statusie ryzyka,
odpowiednią poradą medyczną oraz numerem telefonu
do Centrum Kontaktu. W trosce o anonimowość wiadomości te
wysyłane są po 24 godz. od zarejestrowanego spotkania.

Aplikację STOP Covid ProteGO Safe można pobrać w sklepach
Google Play oraz App Store, jest darmowa. Jej instalacja jest
dobrowolna. Co ważne, nie przechowuje ona danych osobowych,
nie wymaga nawet podania numeru telefonu, a zapamiętane
identyfikatory urządzeń są usuwane z pamięci po dwóch
tygodniach od spotkania.

Zawód strażaka pasjonuje niektórych 
już od najmłodszych lat. Z myślą o małych
marzycielach pojawiła się książeczka, która ma
w prosty sposób przedstawić tę profesję. Jest to
element kolekcji poświęconej zawodom wydanej
przez wydawnictwo Dragon. A wartości dodaje jej
fakt, że jest owocem pracy prawdziwego strażaka!

Jak powstaje ogień i dlaczego jest tak
niebezpieczny? Kiedy i jak reagować na zagrożenia? Jak wygląda codzienność
w straży pożarnej, metody działania i organizacja? W przystępny i dowcipny
sposób autor przedstawia blaski i cienie tego zawodu, z czym mierzy się strażak
w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, a nawet w bardzo prostych i przyziemnych
sytuacjach. Podpowie także, na których lekcjach wytężać słuch, by rekrutacja
do szkoły strażackiej nie była niczym strasznym. 

Wszystkie te ciekawe i pożyteczne informacje zostały zebrane w kompendium
dostosowane do możliwości poznawczych czytelników w wieku 7+. St. bryg.
Paweł Rochala umiejętnie prowadzi czytelnika przez tajniki swojego zawodu.
Barwne ilustracje wykonane przez Mira Charkota rozbudzają wyobraźnię. 
To wciągająca, motywująca, a miejscami zaskakująca lektura, która spodoba się 
nie tylko dzieciom, ale i rodzicom.

MG

„Czy ogień boi się strażaka?”, st. bryg. Paweł Rochala, Bielsko-Biała 2020,
Wydawnictwo Dragon, ISBN: 978-83-8172-539-2

... czyli „Oswajamy płomienie, dajemy serca”. 
To łacińskie motto występuje jako dewiza na godle
i sztandarach włoskich straży pożarnych. W 1939 r.
ochotnicze straże pożarne tego kraju zjednoczyły się
w narodową organizację pożarniczą, tworząc
Krajowy Korpus Straży Pożarnych. Z okazji 80.
rocznicy jej powstania 21 listopada 2019 r. wydany
został okolicznościowy znaczek pocztowy.

Maciej Sawoni

Zapanujmy nad chaosem

Im więcej osób będzie korzystało z aplikacji, tym większe będą
szanse na zapanowanie nad rozprzestrzenianiem się
koronawirusa.

Informacje na temat aplikacji są dostępne na stronie
www.gov.pl/web/protegosafe

MG

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Sto pytań 
o zawód strażaka
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Jolka to rodzaj krzy˝ówki z opisami haseł podanymi bez wskazania rubryk, w których powinny si´ znaleêç. W jolce stra˝ackiej dla ułatwienia przy ka˝dym
opisie zamieÊciliÊmy cyfr´ okreÊlajàcà liczb´ liter hasła.
Aby rozwiàzaç krzy˝ówk´, nale˝y odgadnàç hasło główne składajàce si´ z liter z rubryk jolki stra˝ackiej oznaczonych cyframi.
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.

4 Pierwszy komendant PSP
4 Dawniej bosak
5 Na służbie tnie, a po niej karmi
5 Operacyjny, centralny lub wojewódzki
6 Uniwersalne narzędzie ratownicze
6 Strażnica inaczej
7 Pierwszy redaktor naczelny PP
7 Mylona z prądownicą
7 Drewniana „gaśnica”
8 Płk w st. sp., autor książek o straży
8 Zwyczajowo o członku OSP
8 Na końcu prądownicy
8 Pozwala łączyć różne węże
8 Ułatwia zwijanie węży
9 Oświetla teren akcji
9 Liczbowo-literowe oznaczenie pojazdu lub funkcji

9 Nacisk 10 metrów słupa wody
9 Wiązanie cząsteczek cieczy lub gazu przez ciało stałe
9 Na pokładzie GLBM
9 Niekorzystne zjawisko niszczące pompy
9 Zamiast drabiny
10 Poduszka ratująca życie
10 Stracił dach nad głową w wyniku pożaru
10 Mocowanie łącznika z wężem
11 Nagłe uczucie lub faza pożaru
11 Mistrz w straży
12 Zasłużony pożarnik na medalu
12 Terapia stosowana przy kpp
12 Metoda wyznaczania współrzędnych i punktów w oparciu o trójkąt
13 Komendant SOP i WSOP
13 Zabezpiecza przed stratą
14 Wstępna lub masowa

JOLKA STRAŻACKA
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www.fronius.pl/solar

STRAŻACY NIE MUSZĄ GASIĆ POŻARÓW 
GDY TWOJA INSTALACJA JEST BEZPIECZNA

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Firma Fronius przykłada bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa instalacji PV. Podejmu-
jemy szereg działań w tym zakresie, które są naturalną konsekwencją 25-letniego do-
świadczenia firmy w branży fotowoltaicznej.

/ Klasyczne falowniki wymagają minimalnej ilości połączeń po stronie DC, co zmniejsza 
ryzyko powstania pożaru

/ Podstawą bezpiecznej instalacji jest jej poprawne zaprojektowanie i wykonanie. Dlate-
go stale szkolimy instalatorów, aby byli jeszcze lepsi w tym, co robią

/ Zgodność ze standardami to podstawa, ale zwykle przekraczamy ich wymagania, sta-
wiając na najwyższą jakość w projektowaniu i produkcji falowników

/ Dobry monitoring jest aniołem stróżem systemu fotowoltaicznego. Oferujemy falowniki 
wyposażone w wiele funkcji ciągłego monitorowania stanu instalacji


