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Szanowne Czytelniczki,
Szanowni Czytelnicy,
ten rok bez wàtpienia był bardzo trudny, dał w koÊç całemu społeczeƒstwu,

wystawiajàc wszystkich na ci´˝kie do przejÊcia i niekiedy bardzo niesprawiedliwe
próby. Chcàc zadaç kres przykroÊciom, a naszym Czytelnikom sprawiç nieco
przyjemnoÊci i oderwaç od problemów słu˝by i pracy, postanowiliÊmy na temat
przewodni numeru grudniowego „Przeglàdu Po˝arniczego” wziàç Êwi´ta. Âwi´ta – ale
z nutkà grozy, albo – jak kto woli – z przymru˝eniem oka. Opisane wydarzenia majà
słu˝yç rzecz jasna przestrodze i ˝yczymy, by nasze Êwi´ta dalekie były od okolicznoÊci
wspomnianych w artykułach.

Wobec tego najgor´cej polecamy uwadze naszych stałych i nowych Czytelników
przeglàd Êwiàtecznych po˝arów, który zatytułowaliÊmy „Płonàce Êwi´ta”. Znalazły si´
tu artykuły znamienitych autorów i interesujàce uj´cia wydarzeƒ, które miały miejsce
w czasie, gdy Êwi´towano nadejÊcie Mesjasza lub Nowego Roku. Huczne i pełne
radoÊci imprezy zmieniały si´ w horror i koƒczyły dramatem i traumà dla wielu
poszkodowanych. Nie sposób wymieniç tu wszystkich artykułów z odpowiednim
komentarzem, ale liczymy, ˝e pomini´ci autorzy nam wybaczà, a szacowne grono
odbiorców uwierzy na słowo, ˝e warto je przeczytaç.

Z pewnoÊcià dzieci ze szkoły w Croydon (Londyn) zapami´tajà jasełka 2019 r.,
podczas których doszło do zapłonu… kostiumu owcy. Wykonane z papieru i tworzywa
sztucznego runo nagle stan´ło w ogniu, ku zdziwieniu sprawcy – małego pastuszka
i rozpaczy rodziców, którzy w szoku nie potrafili stłumiç ognia. Chcàcych dowiedzieç
si´ czegoÊ wi´cej o tym incydencie odsyłamy do artykułu Aleksandry Radlak „Chłopiec
z bibuły”.

Pełen zatrwa˝ajàcych przykładów i danych, a jednoczeÊnie lekkich i zapadajàcych
w pami´ç wskazówek artykuł „Fajerwerki to nie zabawki” zaoferowała nam mł. kpt.
Renata Golly. I choç tytuł zdaje si´ wystarczajàco wymowny, to treÊç zawiera moc,
którà ka˝dy powinien posiàÊç, nim si´gnie po sztuczne ognie lub inne materiały
pirotechniczne dla uczczenia Nowego Roku. Liczmy si´ z ostrze˝eniami, by nie
dokładaç stra˝y po˝arnej dodatkowej roboty, a sobie i innym zapewniç
odpowiedzialnà zabaw´.

Oprócz tematów stricte Êwiàtecznych oddajemy Czytelnikom szereg zajmujàcych
artykułów o nieco odmiennym charakterze, jak na przykład „Pionowy las Mediolanu”
bryg. Ariadny Koniuch, w których budynek choinka zachwyca pomysłem i rozmachem,
a tak˝e „Dubai Torch Tower” dr. in˝. Pawła Wolnego, w którym z kolei wie˝a
Pochodnia zapłon´ła naprawd´, choç choinkà nie była.

Zabieganym i spracowanym, którzy właÊnie zaczynajà rozliczenia bud˝etowe
w jednostkach, przypadnie do gustu krótkie, ale rzetelne omówienie tematu przez
naszà redakcyjnà kole˝ank´ mł. kpt. Emili´ Klim. To wiedza o finansach w pigułce.

A skoro niebawem nasze spojrzenia skierujemy ku niebu w poszukiwaniu pierwszej
gwiazdki, zespół redakcyjny, uradowany podwójnie, bo nadchodzàcymi Êwi´tami oraz
powrotem Redaktor Naczelnej, ma przyjemnoÊç ˝yczyç Czytelnikom oraz wszystkim ze
stra˝ackiej braci najlepszych Êwiàt, aby mogły odbyç si´ w gronie rodzinnym, łez
jedynie z radoÊci, cierpliwoÊci, nadziei i pogody ducha, mniej po˝arów i interwencji,
spokoju, bezpieczeƒstwa i lepszego roku 2021.

Z pozdrowieniami 
Redakcja „Przeglàdu Po˝arniczego”

3 pp12 stopka_Layout 1  02.12.2020  09:14  Strona 3



GRUDZIEŃ  2020 /4

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia pragn´ ˝yczyç Paƒstwu, aby ten wyjàtkowy
dla nas wszystkich czas upłynàł w spokoju, przyniósł wiele rodzinnego ciepła

i radoÊci oraz był spełnieniem osobistych oczekiwaƒ. 
Niech tych szczególnych, Êwiàtecznych chwil nie opuszczajà poczucie

bezpieczeƒstwa oraz siła i wytrwałoÊç do stawiania czoła wszelkim wyzwaniom,
jakie spotykamy na naszej drodze zawodowej i osobistej. 

Prosz´ przyjàç najszczersze ˝yczenia zdrowia, pogody ducha, ludzkiej
˝yczliwoÊci, wiary oraz niezapomnianych chwil w gronie Najbli˝szych. 
Wyjàtkowe Êwiàteczne ˝yczenia kieruj´ równie˝ do Paƒstwa Bliskich 
i Przyjaciół, a szczere wyrazy podzi´kowania do osób wspierajàcych 

ochron´ przeciwpo˝arowà – za ich niezmiennà serdecznoÊç 
i słowa wsparcia kierowane do stra˝aków.

˚ycz´ spełnienia marzeƒ i własnych zamierzeƒ oraz wielu sukcesów 
w ka˝dej dziedzinie Paƒstwa aktywnoÊci. Niech wszelka pomyÊlnoÊç 

i optymizm, a tak˝e nieustajàca satysfakcja ze słu˝by i pracy 
na rzecz drugiego człowieka towarzyszà Paƒstwu 

ka˝dego dnia Nowego 2021 Roku!

nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK

Bo˝e Narodzenie 2020

KOMENDANT GŁÓWNY
PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

Funkcjonariusze i Pracownicy 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Słuchacze Szkół Po˝arniczych,
Członkowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
Członkowie Młodzie˝owych Dru˝yn Po˝arniczych,
Stra˝acy Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej,
Pracownicy Cywilni Ochrony Przeciwpo˝arowej,
Weterani Słu˝by Po˝arniczej!
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nadchodzàcy koniec roku to czas, kiedy podsumowujemy nasze działania. Ostatnie miesiàce sà
dla nas wszystkich szczególnie trudne ze wzgl´du na niespotykane we współczesnej historii
wyzwanie, jakim jest globalna pandemia. Te wyjàtkowe warunki wymagajà bezprecedensowego
zaanga˝owania i Êrodków, ale nie zwalniajà nas tak˝e z wdra˝ania zaplanowanych ju˝ wczeÊniej
zmian. W tym roku udało nam si´ m.in. wprowadziç ustaw´ o szczególnych rozwiàzaniach
dotyczàcych wsparcia słu˝b mundurowych. Nadal konsekwentnie wspieramy zarówno Paƒstwowà
Stra˝ Po˝arnà, jak i Ochotnicze Stra˝e Po˝arne.

Polscy stra˝acy znani sà ze swojego poÊwi´cenia w słu˝bie drugiemu człowiekowi.
Udowadniacie to zawsze – zarówno podczas działaƒ w kraju, jak i poza jego granicami. W czasie
pandemii Wasza pomoc stała si´ jednak jeszcze bardziej potrzebna ni˝ zazwyczaj. Wasze obecne
działania, podejmowane na pierwszej linii frontu walki z COVID-19, sà dalekie
od dotychczasowej codziennoÊci. We współpracy z innymi słu˝bami pełniliÊcie m.in. słu˝b´
na granicach kraju, organizowaliÊcie polowe izby przyj´ç przy szpitalach, a wielu ratowników
medycznych PSP zgłosiło si´ do pomocy w szpitalach tymczasowych. Jestem pełen uznania dla
Waszych wysiłków – zwłaszcza tam, gdzie nara˝one jest równie˝ Wasze zdrowie. Z całego serca
dzi´kuj´ Wam za to zaanga˝owanie. 

Funkcjonariusze słu˝b mundurowych wiedzà, ˝e ich słu˝ba wymaga działania o ró˝nych
porach dnia i nocy – tak˝e w te dni, które wi´kszoÊç Polaków sp´dza przy Êwiàtecznym stole.
Nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia dla nas wszystkich b´dà inne ni˝ zazwyczaj. Nigdy
przecie˝ tak wiele osób jak obecnie nie było zaanga˝owanych w ratowanie ludzkiego zdrowia
i ˝ycia. Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom PSP, Pracownikom Cywilnym PSP oraz
Druhnom i Druhom OSP ˝ycz´, aby ten niezwykły czas Bo˝ego Narodzenia przyniósł nadziej´
i sił´. W nadchodzàcym roku ˝ycz´ Wam i Waszym Rodzinom przede wszystkim tego, co
najcenniejsze – zdrowia. 

Z wyrazami szacunku

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,

Mariusz Kamiƒski
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Z końcem października 25 strażaków
Państwowej Straży Pożarnej, którzy

są także ratownikami medycznymi,
rozpoczęło służbę w szpitalach
tymczasowych. Ich służba ma
koncentrować się na działaniach stricte
medycznych w terapii pacjentów chorych
na COVID-19. Na początku listopada
dołączyło do nich kolejnych
40 ratowników medycznych PSP
z województw: kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, mazowieckiego
i warmińsko-mazurskiego.

Ratownictwo medyczne to
jedna z dziedzin w szerokiej palecie
działań ratowniczych Państwowej Straży
Pożarnej. W PSP pełni służbę ponad 2400
ratowników medycznych, z których
ponad 800 współpracuje z systemem
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wielu z nich w swoich małych ojczyznach
pracuje w zespołach wyjazdowych
i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Państwowa Straż Pożarna w swoich
szeregach ma także kilku lekarzy
medycyny i pielęgniarzy w specjalizacji

anestezjologicznej. Strażacy PSP
prowadzą też działania ratownicze w tzw.
izolowanych zdarzeniach ratownictwa
medycznego. Są to zdarzenia przypisane
ustawowo podmiotom Państwowego
Ratownictwa Medycznego, jednak
w wielu przypadkach medyczne działania
ratownicze wykonują ratownicy jednostek
ochrony przeciwpożarowej. Następuje to
wtedy, gdy nie ma możliwości
natychmiastowego przybycia zespołu
ratownictwa medycznego PRM lub czas
jego przybycia jest wydłużony. Strażacy
prowadzą medyczne działania ratownicze
także wtedy, gdy sami zauważą osobę
w stanie zagrożenia życia lub
bezpośrednio zgłoszą im to osoby
postronne.

Według analityków Krajowego
Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności w tym roku strażacy
udzielali pomocy medycznej już
w ponad 2100 izolowanych zdarzeniach
ratownictwa medycznego. W ostatnich
dwóch tygodniach października
odnotowali 237 takich zdarzeń, 

co w porównaniu z tym samym okresem
w 2019 r. oznacza czterokrotny wzrost
liczby tego rodzaju interwencji.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta
Głównego

K omendant główny nadbryg. Andrzej Bartkowiak 
spotkał się 27 października w Komendzie Głównej PSP

z przewodniczącymi central związków zawodowych działających
w strukturach PSP. Przedmiot spotkania stanowiły sprawy bieżące
służby, m.in. udział strażaków w walce z epidemią koronawirusa.
Wzięli w nim udział: przewodniczący Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Krzysztof
Hetman, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ

„Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Związku
Zawodowego Strażaków „Florian” Krzysztof Oleksak, dyrektor Biura
Współpracy Międzynarodowej KG PSP oraz przedstawiciel
komendanta głównego PSP ds. współpracy ze związkami
zawodowymi bryg. Rafał Adamiec.

Reprezentanci związków zawodowych poinformowali
komendanta głównego PSP o potrzebie przekazania
funkcjonariuszom zasad, które będą stosowane podczas

oddelegowania ich do placówek ochrony zdrowia.
Omówiono zapisy projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem
sytuacjom kryzysowym związanym
z wystąpieniem COVID-19. Komendant główny
zwrócił szczególną uwagę na uregulowania 
mające zapewnić funkcjonariuszom
bezpieczeństwo podczas wykonywania
obowiązków związanych z opieką nad chorymi,
przebieg procesu oddelegowania oraz
proponowane im świadczenia. Wyraził też
nadzieję, że ze względu na zapewnienie
bezpiecznych i atrakcyjnych warunków
oddelegowania wielu funkcjonariuszy zgłosi chęć
czasowego pełnienia służby w placówkach
ochrony zdrowia.

Rafał Adamiec / BWM KG PSP

GRUDZIEŃ  2020 /6

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

PSP rusza do walki z COVID-19

Spotkanie z przewodniczàcymi central ZZ
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Pomoc stra˝aków
ozdrowieƒców

W związku z sytuacją epidemiczną komendant główny PSP 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z przedstawicielami związków

zawodowych działających w PSP apelują o oddawanie osocza przez
strażaków, którzy przeszli chorobę COVID-19 lub mają potwierdzoną
obecność przeciwciał w organizmie. Dokument w tej sprawie został
podpisany 25 listopada w siedzibie KG PSP.

Zanim apel został opublikowany, dziewięcioro funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej PSP w Świeciu, jeszcze miesiąc temu zakażonych
koronawirusem SARS-CoV-2, postanowiło pomóc chorym, którzy
aktualnie potrzebują osocza.

19 listopada zgłosili się do terenowego oddziału Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Regionalnego w Grudziądzu i przekazali
ten bezcenny dar, który może pomóc wielu osobom w walce z COVID-19.

KG PSP, KP PSP w Âwieciu

åwiczenia ˝ołnierzy i stra˝aków

Funkcjonariusze PSP z komend w Braniewie, Giżycku,
Elblągu, Ełku, Olsztynie i Ostródzie przeprowadzili

31 października wspólne ćwiczenia z żołnierzami z 4. War-
mińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Strażacy omówili zasady alarmowania i przeprowadzania
ewakuacji z budynków koszarowych oraz zaprezentowali
wytyczne dotyczące udzielania pomocy medycznej
w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z wykorzystaniem manekinów oraz postępowania wobec
zagrożenia COVID-19. Żołnierze mieli okazję przećwiczyć
zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz nabyć
wiedzę o istocie podziału pożarów na grupy i związanym
z nim prawidłowym wykorzystaniu gaśnic. 

Anna Jurewicz / KW PSP w Olsztynie

ZapuÊcili wàsy

Movember to słowo symbol, powstałe z połączenia
dwóch wyrazów z języka angielskiego:

moustache – wąsy i november – listopad. W ten sposób
oznaczony został Międzynarodowy Miesiąc Walki 
z Męskim Rakiem, który przypada na listopad. Kampania
związana z chorobami nowotworowymi mężczyzn
i zapobieganiem im jest w naszym kraju mało znana. 
Ale zmienia się to między innymi dzięki legnickim
strażakom.

– Pomysł zainicjowania akcji Movember w naszej
jednostce wyszedł wspólnie od dowódcy JRG 2 Roberta
Jorgasa i ode mnie – mówi zastępca dowódcy st. kpt. Jacek
Terpiłowski. – Na akcję zwróciłem uwagę w 2013 r., kiedy to
dziennikarze sportowi przystąpili do tej kampanii,
zapuszczając wąsy. Dlatego kiedy stuknęła mi czterdziestka,
zapuściłem wąsy i… zapisałem się na badania.

W tym roku do grona„wąsatych” mężczyzn dołączyła
całkiem spora grupa strażaków – 30 osób z JRG 2 KM PSP
w Legnicy i po kilka z legnickiej JRG 1 oraz jednostki
z Chojnowa. Modę na wąsa pochwyciło także kilku piłkarzy
z Młodzieżowego Klubu Sportowego Miedź Legnica 
i KS Albatros Jaśkowice.

Lech Lewandowski / KW PSP we Wrocławiu
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Awanse w PSP

Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości minister spraw

wewnętrznych i administracji Mariusz
Kamiński oraz komendant główny PSP
nadbryg. Andrzej Bartkowiak z dniem
11 listopada 2020 r. nadali wyższe stopnie
służbowe funkcjonariuszom Państwowej
Straży Pożarnej.

Liczba stopni nadanych z okazji Święta
Niepodległości:
 pierwszy stopień oficerski (mł. kpt.) – 66,
 pierwszy stopień aspirancki (mł. asp.) 
– 16,
 kolejny stopień oficerski – 274,
 kolejny stopień aspirancki – 229.

KG PSP

W dniach 28 października – 1 listopada na Azorach (Portugalia)
odbył się finał Pucharu Świata w Biegach Górskich – Golden

Trail Championships. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania,
przeprowadzając te zawody w trudnym dla wszystkich czasie,
zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z pandemią koronawirusa.

Do walki z najlepszymi biegaczami górskimi z całego świata
stanęło czworo Polaków, wśród których znalazł się mł. asp.
Bartłomiej Przedwojewski, pełniący służbę w JRG 9 KM PSP 
we Wrocławiu.

O stopniu trudności zawodów finałowych świadczy fakt, że
na końcowy wynik składał się łączny czas uzyskany w czterech
biegach, przeprowadzonych dzień po dniu na archipelagu
wulkanicznych wysp położonych na środku Oceanu Atlantyckiego.
W trakcie tych czterech etapów zawodnicy musieli przebiec łącznie
ponad 110 km, a przewyższenie (różnica wysokości)
przekroczyło 5000 m. Strażak z Wrocławia doskonale poradził sobie
zarówno z ciężkimi, technicznymi i wyczerpującymi trasami, jak
i z bezpośrednią walką z trudnymi rywalami – wygrał dwa etapy,
a na pozostałych dwóch był drugi. Łączny czas Bartka to ponad
9 godz. i 10 min. W klasyfikacji generalnej wyprzedził Jima
Walmsleya (USA) o ponad 7 min. Na trzecim stopniu podium stanął
Francuz Frederic Tranchand.

Bartek Przedwojewski ciężko zapracował na swój sukces.
Trenował nieustannie – podczas dwumiesięcznego bezpłatnego
urlopu, w górach, podczas lockdownu i służby w PSP. Podkreśla
przy tym swoją przynależność do strażackiej rodziny i wdzięczność
za umożliwienie mu przygotowania się do tych prestiżowych
zawodów. Swoje zdolności realizuje również w służbie – jest m.in.
aktualnym indywidualnym mistrzem Europy strażaków w biegu
ulicznym.

Szymon Ławecki / Biuro Szkolenia KG PSP

S trażacy z Choszczna, Drawska Pomorskiego i Złocieńca oraz wolontariusze
Stowarzyszenia Żarek stworzyli teledysk „Duma ochotnika” do utworu Lipena.

Głównymi koordynatorami odpowiadającymi za prace i bezpieczeństwo na planie byli
przewodniczący Stowarzyszenia Żarek i strażak z JRG Choszczno Krzysztof Pisz. Sceny
nagrywane były w dwóch lokalizacjach. Zamiarem realizatorów było ukazanie zdarzeń,
z jakimi mają do czynienia strażacy i ratownicy medyczni. Scenariusz zakładał dwie różne
sytuacje: wypadek drogowy i pożar mieszkania. Prawdziwą ucztę zaserwował drugi
kamerzysta Marcin Łukasz, którego zadaniem było nagrywać tak zwane making of, czyli
kulisy powstawania produkcji z krótkimi wywiadami zbieranymi na bieżąco. Internauci
docenili starania, a nawet stwierdzili, że grane sceny obserwowane z daleka wyglądały
bardzo realistycznie. Po trzech tygodniach teledysk miał już 37,5 tys. odsłon na You Tube.

Stowarzyszenie Żarek jest prężnie działającą w dziedzinie bezpieczeństwa organizacją
pozarządową. Zarząd Żarka stanowią Michał Walkiewicz i Andrzej Podolak, będący
z zawodu strażakami PSP, którzy sześć lat temu założyli tę organizację, by zwiększyć
bezpieczeństwo w powiecie. Instytucja ma na koncie wiele akcji, np. rozdawanie czujników
czadu czy walkę z COVID-19.

Michał Walkiewicz, przewodniczàcy Stowarzyszenia ˚arek
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Stra˝ak mistrzem w biegach górskich

Teledysk dla ochotników
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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
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W od po wie dzi na ha sło „Wszyst kie rę ce na po kład” skie ro wał
pan stra ża ków ma ją cych kom pe ten cje ra tow ni ka me dycz ne -
go do po mo cy w szpi ta lach tym cza so wych. Dla cze go udzie la -
my ta kie go wspar cia i o ja kiej ska li po mo cy mó wi my? 
Oka za ło się, że je ste śmy je dy ną służ bą z tak du żą licz bą świet nie

wy szko lo nych ra tow ni ków me dycz nych, z peł ny mi kwa li fi ka cja mi.
Mó wi my o bli sko 2400 oso bach, z któ rych 826 peł ni służ bę i je do cze -
śnie re ali zu je za da nia w jed nost kach me dycz nych: w szpi ta lach czy
ka ret kach po go to wia. Po nad to ma my po nad 900 stra ża ków z ak tu -
al ny mi upraw nie nia mi ra tow ni ka me dycz ne go nie re ali zu ją cych tych
za dań po za stra żą oraz bli sko 500 stra ża ków ma ją cych sto sow ne wy -
kształ ce nie, jed nak z upraw nie nia mi, któ re stra ci ły waż ność. „Wszyst -
kie rę ce na po kład”, bo oka zu je się, że o ile sprzę to wo ra dzi my so bie
nie naj go rzej, o ty le trud niej z wy spe cja li zo wa nym per so ne lem. Stąd
też mój apel do stra ża ków o po moc, na któ rą bar dzo do brze od po -
wie dzie li. Dzia ła ją już w szpi ta lach tym cza so wych w sto li cy i resz cie
kra ju. To wspo mo że nie służ by zdro wia, bo wi dać, że ona dziś bar dzo
po trze bu je na szych lu dzi. 

Jak to wpły nie na na szą co dzien ną go to wość ope ra cyj ną?
Prze cież po ża ry, wy pad ki nie prze sta ły się wy da rzać, a my
od lat na rze ka my na nie do stat ki ka dro we. W do dat ku w każ -
dej chwi li jed nost ki stra ży po żar nej mo gą się zna leźć na kwa -
ran tan nie.
Ro bi my wszyst ko, że by funk cjo no wa nie stra ży nie zo sta ło za chwia -

ne. Ma my po ten cjał w po sta ci szkół – pod cho rą żych i ka de tów, któ -
rych mo że my skie ro wać do dzia łań. Do te go do cho dzi ogrom ne
wspar cie ochot ni czych stra ży po żar nych, za co ser decz nie dzię ku ję. 
Praw da, że zda rzeń nie uby wa. Nie daw no do szło do wy bu chu w do -
mu w wo je wódz twie łódz kim, du że go po ża ru skła do wi ska opon, od -
no to wu je my spo ro izo lo wa nych zda rzeń me dycz nych. Ca ły czas ma my
oko ło 500 cho rych stra ża ków, na szczę ście w więk szo ści prze cho dzą
COVID dość ła god nie. Każ de go dnia bli sko 800 stra ża ków prze by wa

na kwa ran tan nie. To po ka zu je, że co dzien nie dys po nu je my mniej szą
licz bą stra ża ków w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych. Da je my ra dę
przy peł nej mo bi li za cji, umie jęt nym za rza dza niu, za co dzię ku ję ko -
men dan tom z kra ju. Nie zmniej sza my ni gdzie sta nów oso bo wych, nie
ma ta kiej po trze by. To by ła by zu peł na osta tecz ność. Roz wa ża my jed -
nak ob ni że nie sta nów w gru pach spe cja li stycz nych, któ re ma ją obec -
nie niż sze ob ło że nie za da nia mi, jak. np. gru py wod no -nur ko we. 

Jak dłu go bę dzie my wspie ra li Pań stwo we Ra tow nic two Me -
dycz ne stra ża ka mi -ra tow ni ka mi? Ostat nie ty go dnie po ka za -
ły, że roz wój epi de mii mo że bar dzo przy spie szyć. Czy prze-
wi du je pan ko lej ne wspar cie dla służ by zdro wia?
Na sza for ma cja ni gdy nie mie rzy ła się z ta kim wy zwa niem. Nie ma

też na świe cie pań stwa, któ re obec nie jest so bie w sta nie szyb ko 
po ra dzić z pan de mią. Na wet te naj bar dziej roz wi nię te ma ją swo je 
pro ble my. Mu szą re wi do wać po dej ście do wal ki z ko ro na wi ru sem. Bę -
dzie my po ma ga li tak dłu go, do pó ki nie wy gra my tej wal ki. Do cie ra ją
ze świa ta do bre wia do mo ści o szcze pion kach. Jest na dzie ja na to, że
pan de mia zo sta nie opa no wa na. 

Pra ca stra ża ków jest nie bez piecz na z na tu ry rze czy, tu jed nak
ma my do czy nie nia z za gro że niem in fek cją. Czy ra tow ni cy mo -
gą więc li czyć na do dat ko we gra ty fi ka cje?
Usta wa co vi do wa da je moż li wość skie ro wa nia stra ża ka do pra cy

w szpi ta lu z za cho wa niem je go upo sa że nia i cią gło ści służ by, a tak że
po bie ra nia gra ty fi ka cji za peł nio ne dy żu ry. Ta kie roz wią za nie by ło
oczy wi ste dla mnie i mo ich sze fów w MSWiA. Pod trzy mu ję de kla ra -
cję, że wszy scy ci, któ rzy po dej mą to trud ne wy zwa nie, ma ją pierw -
szeń stwo w awan sach i pod wyż kach, są tak że pierw si na li ście, je śli
cho dzi o skie ro wa nia do szkół. My ślę, że maj bę dzie okre sem pod su -
mo wa nia na szej pra cy. Wszy scy, któ rzy sta nę li na pierw szej li nii fron -
tu z wi ru sem, prze ko na ją się, że służ ba to do ce ni ła. Tyl ko tak mo gę im
po dzię ko wać za ich za an ga żo wa nie. 

GRUDZIEŃ  2020 /10

W OGNIU PYTAŃ

Je stem do b   
Bóg, Honor, Ojczyzna – to nie tylko hasło

ze sztandarów. Z wiarą, determinacją
i nadzieją będziemy pomagali w walce

z wirusem i w końcu ją wygramy.
Kończymy trudny rok z nadzieją na lepszy
– podkreśla nadbryg. Andrzej Bartkowiak,

komendant główny PSP,
podsumowując pierwszy rok

swojego urzędowania.
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Mi ja rok ka len da rzo wy, ale też i rok pa na urzę do wa nia. Czu je
się pan speł nio ny?
To był na praw dę wy jąt ko wy rok. Uro dzi ło mo je trze cie dziec ko, syn.

Nie bez przy czy ny mó wię o ro dzi nie. Jest ona dla mnie naj istot niej -
szym ele men tem. Bez spo ko ju wo kół ży cia pry wat ne go, mi ło ści, przy -
jaź ni i wspar cia ze stro ny żo ny trud niej by ło by re ali zo wać za da nia. A rok
jest rze czy wi ście nie zwy kły. Wie le dzie je się w służ bie. Przy sze dłem tu -
taj wraz ze swo imi za stęp ca mi z za my słem zro bie nia do brej ro bo ty. Mi -
mo utrud nień spo wo do wa nych pan de mią spo ro spraw uda ło się
zmie nić. Wiem, że nie je ste śmy w sta nie za do wo lić wszyst kich. Sta ram
się jed nak wsłu chi wać w opi nie stra ża ków, ich po trze by. Po ma ga mi
w tym dwu dzie sto let nie do świad cze nie w po dzia le bo jo wym i kil ku -
let nie na sta no wi sku ko men dan ta wo je wódz kie go PSP. Uda ło mi się
osią gnąć wie le ce lów, ale my ślę, że na speł nie nie jesz cze czas. 

Zrób my więc bi lans. Za cznij my od te go, co się po wio dło. Ja kie
ma zy ski PSP pod pa na rzą da mi?
Zo sta ła ure gu lo wa na spra wa uży -

wa nia przez ochot ni cze stra że po żar -
ne po jaz dów po żar ni czych spro wa -
dza nych z za gra ni cy, co po czy tu ję so -
bie za du ży suk ces. Po dob nie jak za -
kup dla OSP bli sko 600 sa mo cho dów.
Ochot ni cy są dziś nie zwy kle waż ni
i dzię ku ję za ich po moc. Pra cu je my
nad usta wą o ochot ni czych stra żach
po żar nych, w któ rej chce my za wrzeć no we roz wią za nia dla nich. Ma -
my na ukoń cze niu pra ce nad no wy mi mun du ra mi, opra co wa li śmy
no wy wzór le gi ty ma cji służ bo wej. My ślę, że na stą pi ła tak że po pra wa
at mos fe ry pra cy w Ko men dzie Głów nej PSP i w ko men dach w kra ju.
Do brą in for ma cją jest wspar cie na sze go bu dże tu w po sta ci do dat ko -
wych 227 mln zł, lwia ich część przej dzie na na stęp ny rok i wspo mo -
że wie le ko mend. Po stro nie plu sów za pi su ję też ak cję awan so wą
w ma ju i li sto pa dzie, wie lu stra ża ków dłu go na to cze ka ło. Uda ło się
wy go spo da ro wać spo ro na gród i do dat ków mo ty wa cyj nych. Do te -
go no wy do da tek funk cyj ny dla funk cjo na riu szy peł nią cych służ bę
w sys te mie ośmio go dzin nym, na sta no wi skach jed no oso bo wych,
a tak że kie row ni czych po cząw szy od do wód cy za stę pu. Uda ło się
zmie nić prze pis kwa li fi ka cyj ny, któ ry upro ścił pro ces uzy ski wa nia kwa -
li fi ka cji ofi cer skich oraz zaj mo wa nia sta no wi sk ofi cer skich zwią za nych
z kie ro wa niem dzia ła nia mi ra tow ni czy mi. Wresz cie nie ma łe świad cze -
nie mo ty wa cyj ne, któ ry po zwo li nam za trzy mać do świad czo nych lu -
dzi w służ bie – też jest du żym osią gnię ciem, a dla stra ża ków bę dzie
nie ma łym wspar ciem w ro dzin nym bu dże cie. 

Kto sko rzy sta na za strzy ku fi nan so wym w po sta ci do dat ko -
wych 227 mln zł? 
W tym ro ku głów nie bę dzie to wspo mo że nie ko mend w tzw. wy -

dat kach rze czo wych. Pan de mia nad wy rę ży ła na sze bu dże ty w ko -
men dach, trze ba by ło na być choć by środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

Chce my du żą część tej kwo ty prze zna czyć na nie zbęd ne re mon ty, do -
koń cze nie roz po czę tych przed się wzięć i roz po czę cie ko niecz nych in -
we sty cji. Środ ki przej dą na no wy rok, więc po zwo lą na roz sąd ne
i ra cjo nal ne za pla no wa nie ich wy dat ko wa nia.

Bę dzie no wa od sło na usta wy mo der ni za cyj nej, czy ra czej nie
ma co na nią li czyć, sko ro go spo dar czo cze ka nas wiel ka nie -
wia do ma?
Pier wot ne za ło że nia do tej usta wy by ły fe no me nal ne. Dziś pa nu je

ci sza na jej te mat. Ro zu mie my jed nak, że sy tu acja jest bar dzo trud -
na. I mi ni ster Ma riusz Ka miń ski, i je go za stęp ca mi ni ster Ma ciej Wą sik
wie dzą, że wspie ra nie służb jest po trzeb ne. Wi dzi my to do bit nie te -
raz, pod czas pan de mii, kie dy Pań stwo wa Straż Po żar na sta no wi jed -
ną z wio dą cych służb w wal ce z wi ru sem. Je stem opty mi stą i mam
na dzie ję, że je śli usta wa nie ru szy w przy szłym ro ku, to sta nie się to
w na stęp nych la tach. 

Py ta łam o zy ski, czas na stra ty. Ni gdy nie ma tak do brze, że
wszyst ko się uda je. 
Sta ram się ro bić jak naj wię cej. Wiem, że nie uda się za do wo lić

wszyst kich. Ma my opóź nie nia w re ali za cji róż nych pro jek tów. Jed nak
trze ba so bie zdać spra wę, w ja kich oko licz no ściach funk cjo nu je my.
Nie mo gę być ode rwa ny od re aliów, któ re nas ota cza ją. Nie mo gę wy -
ma gać od prze ło żo nych i pod wład nych rze czy nie moż li wych. Je śli 

do strze ga cie pro ble my, któ rych nie
uda ło się roz wią zać, to pro szę o cier -
pli wość. Pan de mia si łą rze czy nas spa -
ra li żo wa ła. Gdy by nie ona, na pew no
wię cej by śmy się spo ty ka li ze stra ża -
ka mi, roz ma wia li o pro ble mach, szu -
ka li ich roz wią za nia. Szyb ciej ru szy-
li by śmy ze zmia na mi w szkol nic twie.
COVID to utrud nia. 

Pan de mia nie wąt pli wie kom pli ku je co dzien ną lo gi sty kę,
wpro wa dza ogra ni cze nia. Czy w pa na oce nie zmie ni ła tak że
re la cje mię dzy ludz kie, co rzu tu je na służ bę?
Jest mię dzy na mi spo ro na pięć. Po trze bu je my re la cji mię dzy ludz -

kich, spo tkań to wa rzy skich, chce my żyć peł nią ży cia. Pan de mia te go
nie uła twia. Ży je my w na pię ciu, lę ku, oba wie. To nie wąt pli wie test dla
na sze go czło wie czeń stwa. Ape lu ję, by śmy od no si li się do sie bie z sza -
cun kiem i wy ro zu mia ło ścią, niech uśmiech wy gry wa. War to zre zy gno -
wać choć tro chę z sie bie na rzecz in nych. Przede wszyst kim trze ba być
czło wie kiem. 

Za po wia da się ko lej na mo der ni za cja sys te mu szko le nia. Cze -
mu ma ona słu żyć i co bę dzie ozna cza ła w prak ty ce dla chęt -
nych do służ by w PSP?
Zmia na jest po to, by pew ne rze czy uspraw nić, zin ten sy fi ko wać

na ucza nie, nie tra cić cza su i pie nię dzy. Weź my choć by pod lu pę za -
ocz ną aspi rant kę. Dwa la ta na uki to nie po ro zu mie nie, tak by ło już
na wet za mo ich cza sów. Mia łem za so bą kil ka lat służ by i wie le wy -
jaz dów. Przez pierw szy rok po wta rza li śmy ma te riał z wcze śniej szych
kur sów. A mie le nie tej sa mej wie dzy nie ma sen su. Rok na uki wy -
star czy. To udroż ni szko ły, bę dzie my uczyć rze czy no wych. Po trzeb -
ne są też zmia ny w szko le niu pod sta wo wym. Trzy mie sią ce rów nież
zu peł nie wy star czą, póź niej prak ty ka i po ro ku eg za min na pod ofi -

  b rej my Êli

Wszyscy, którzy stan´li na pierwszej linii
frontu z wirusem, przekonajà si´, ˝e słu˝ba
to doceniła. Tylko tak mog´ im podzi´kowaç

za ich zaanga˝owanie.
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ce ra. Ko men dan ci szkół za re ago wa li en tu zja stycz nie na pro po zy cję
zmian.

Za tem od da je my od po wie dzial ność za edu ka cję po tro sze
w rę ce stra ża ków.
Tak jest, ale też w rę ce ich prze ło żo nych. Na eg za mi nie oka że się,

na ile stra ża cy od ro bi li lek cje u sie bie w ko men dzie. Tam mu szą się
na uczyć stra żac kiej ro bo ty i po dej ścia do służ by. Ten rok jest też do -
bry, by kan dy dat na stra ża ka mógł się prze ko nać, że to za wód, z któ -
rym chce zwią zać ży cie, a prze ło że ni, że chcą mieć ta kie go czło wie ka
w swo ich sze re gach, oce nić, czy na da je się do służ by. 

Jed nak że by do stać się do stra ży, trze ba speł nić wie le wy śru -
bo wa nych kry te riów. Nie oba wia się pan, że ko lej ny wa ru nek
od sie wa ją cy lu dzi spo wo du je, że nie bę dzie ko mu wstę po wać
do służ by?
Nie chce my w for ma cji przy pad ko wych lu dzi. I na szczę ście więk -

szość kan dy da tów to lu dzie prze ko na ni do służ by w stra ży. Wiel kim za -
ple czem na szych kadr są ochot ni cze stra że po żar ne. Mło dzi, któ ry dziś
się tam sku pia ją, czę sto chcą przejść do PSP. Stąd też nasz pro gram,
któ ry ma in ten sy fi ko wać pra cę z mło dzie żą mię dzy 16. a 18. ro kiem ży -
cia, czy li kie dy na stę pu ją dwa la ta prze rwy mię dzy dzia łal no ścią w MDP
a osią gnię ciem peł no let no ści. Nie by ło po my słu na tych mło dych, czę -
sto się więc znie chę ca li i od cho dzi li z OSP. Chcę, by zo sta li z na mi, mie li
swo ich opie ku nów i by li przy go to wy wa ni do ak cji, by móc do nich wy -
jeż dżać po ukoń cze niu 18. ro ku ży cia. To po mysł wy ni ka ją cy z roz mów
z dru ha mi – je den ze spo so bów bu do wa nia na szych kadr. Na sza służ -
ba jest atrak cyj na, wręcz eli tar na, je stem prze ko na ny o tym, że ko lej ne
po ko le nia bę dą do łą czały do niej z en tu zja zmem. 

O kry zy sie kadr w OSP mó wi się od lat, po dob nie jak o roz wią -
za niach prze ciw dzia ła ją cych mu, np. re kom pen sa tach dla pra -
co daw ców czy do dat kach do eme ry tur dla dru hów. Ist nie je
szan sa że coś się zmie ni? 
Jest zgo da po li tycz na, je śli cho dzi o do dat ki do eme ry tur dla dru -

hów. Na prze ciw tej po trze bie wy cho dzą pra ce nad usta wą o ochot -
ni czych stra żach po żar nych. Na ra zie na mó wie niu się koń czy ło,
je ste śmy eki pą, któ ra ja ko pierw sza za bra ła się do dzia ła nia. To mu si
po trwać, bo mó wi my o wy pra co wa niu roz wią za nia, któ re nie po mi -
nie ni ko go, bę dzie po pro stu spra wie dli we. 

A szkol nic two aka de mic kie? Czy też pa na zda niem po trze bu -
je zmian? 
Za mie rza my uspraw nić dzia ła nie Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni -

czej. Trze ba zwró cić więk szą uwa gę na zdy scy pli no wa nie i or ga ni za -
cję pla ców ki. Chce my tak że, by uczel nia bar dziej kształ ci ła ka dry
mun du ro we, nie cy wil ne. Trze ba so bie po wie dzieć wprost: sku pie nie
się na kształ ce niu cy wi li ob ni ży ło ja kość kształ ce nia stu den tów mun -
du ro wych. Mu si my za dbać o od po wied nie pro por cje. Prio ry te to wym
za da niem SGSP bę dzie kształ ce nie ka dry ofi cer skiej – na po zio mie in -
ży nier skim i po dy plo mo wym. Zresz tą stu dia po dy plo mo we tak że za -
mie rza my zmo dy fi ko wać, upro ścić. Do ce lo wo bę dzie my ten ro dzaj
stu diów wy ga szać, sku pi my się na kształ ce niu in ży nier skim dzien nym
i za ocz nym.

Mó wi pan o ko niecz no ści skró ce nia cza su przy go to wa nia kadr
do służ by. Prze ciw ni cy ta kie go po my słu twier dzą, że po śpiech

nie słu ży ja ko ści. I że wy pro du ku je my nie do uczo nych stra ża -
ków.
Nie zga dzam się z ta kim my śle niem. Dłu gość kształ ce nia ni cze go

nie gwa ran tu je, cho dzi o to, by by ło ono od po wied nio ukie run ko wa -
ne. Te sa me efek ty moż na osią gnąć po przez sta ran ne do bra nie tre ści
na ucza nia i do brą or ga ni za cję kur sów i szko leń, a tak że od po wied nią
ka drę szko le nio wą. Po kil ku mie sią cach pan de mii wie my już, że mo -
że my z po wo dze niem ko rzy stać z na rzę dzi zdal ne go na ucza nia. O po -
gor sze niu ja ko ści kształ ce nia mó wią lu dzie, któ rzy oba wia ją się zmian
i chcą kon ser wo wać obec ny stan rze czy, bo jest dla nich z ja kichś
wzglę dów wy god ny. 

Pan de mia spo wo do wa ła, że mu si my się spo dzie wać ra czej
chu dych lat? Wie my na przy kład, że nie po wsta ną fun du sze
na gród. Czy stra ża cy bę dą mu sie li za ci skać pa sa, a prze ło że ni
za brać za szu ka nie no wych spo so bów do mo ty wo wa nia pod -
wład nych?
Nie zga dzam się z ta kim po dej ściem. Ma my sil ny oręż w po sta ci

do dat ków mo ty wa cyj nych, funk cyj nych. Pa mię taj my, że wszy scy za -
ci snę li pa sa w ca łym kra ju, my też mu si my. To by ło by nie etycz ne, że -
by śmy otrzy my wa li na gro dy, gdy in ni nie ma ją na chleb. Nie mo że my
być ego ista mi. Zo bo wią zu je nas do te go ro ta ślu bo wa nia. Ale też nie
po pa dał bym w czar no widz two. Za rok na sze PIT-y nie bę dą wy glą da -
ły źle.

Czy cię cie bu dże tu cze ka ochot ni cze stra że po żar ne?
Ochot ni cy mo gą spać spo koj nie. My ślę, że środ ki, któ re tra fi ły

do OSP w cią gu ostat nich pię ciu lat, są im po nu ją ce. Po zwo li ły na za -
kup no we go sprzę tu ra tow ni cze go, sa mo cho dów, szko le nia. Ca łe
szczę ście, bo dziś, kie dy szcze gól nie po trze bu je my wspar cia na szych
ko le ża nek i ko le gów z OSP, to pro cen tu je. 

Q&A z pa na udzia łem zro biły fu ro rę w sie ci. Za mie rza pan kon -
ty nu ować tę for mę spo tkań ze stra ża ka mi?
Tak, nie czę ściej jed nak niż co pół ro ku, nie mo gę zmę czyć so bą 

lu dzi. Zda ję so bie spra wę, że ko lej ne spo tka nia bę dą trud niej sze. 
Bli sko 100 tys. wy świe tleń i po zy tyw ne opi nie co do tej for my ko mu -
ni ka cji da ją jed nak po wód do te go, by ją kon ty nu ować. W więk szo ści
ini cja ty wa spo tka ła się z do bry mi ko men ta rza mi, nie wie le by ło ne ga -
tyw nych. Lu dzie do ce ni li to, że pod ją łem te ma ty nie wy god ne dla sie -
bie, jak py ta nia do ty czą ce awan sów czy prze szło ści. To na praw dę
do da je sił. 

Zbli ża się ko niec ro ku, więc po pro szę pa na o prze sła nie na rok
na stęp ny. 
Mu si my kon ty nu ować rze czy, któ re roz po czę li śmy – sfi na li zu je my

kwe stię zmia ny ubrań, le gi ty ma cji. Bę dzie my na dal pra co wa li
nad usta wa mi o ochro nie lud no ści, kra jo wym sys te mie ra tow ni czym,
ochot ni czych stra żach po żar nych. Od utwo rze nia Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej mi nę ło pra wie 30 lat. W tym cza sie na sza służ ba prze szła
ogrom ne prze obra że nia, ale pra wo nie do trzy ma ło kro ku rze czy wi -
sto ści. Dla te go po trzeb ne są kom plek so we ure gu lo wa nia, któ re da -
dzą de cy den tom do bre na rzę dzie do pra cy. My ślę, że bę dzie my się
roz wi ja li, je śli cho dzi o za kup sprzę tu i bu do wa nie ba zy lo ka lo wej. 
Je stem tu do brej my śli.

roz ma wia ła An na Łaƒ duch
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W Pol sce za ka zi ły się ko ro na wi ru sem 9622 oso by, czy li naj wię cej 
od po cząt ku epi de mii. Zmar ło 84 cho rych. 

Na 18 gra nicz nych punk tach kon tro l nych służ bę peł ni ło 85 ra tow ni ków PSP, któ -
rzy zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła bli sko 12 tys. osób. W ca łym kra ju przed szpi ta la mi
utwo rzo nych by ło w stra żac kich na mio tach 359 po lo wych izb przy jęć, a za bez pie -
cza ło je 101 funk cjo na riu szy PSP. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej bra ły rów -
nież udział w 182 in nych dzia ła niach zwią za nych z ko ro na wi ru sem. Uczest ni czy ło
w nich 337 stra ża ków z PSP oraz 229 dru hów z OSP. 

W na szym kra ju re stau ra cje, pu by i ba ry mo gą być czyn ne wy łącz nie
od godz. 6.00 do 21.00, a póź niej mo gą je dy nie wy da wać po sił ki na wy -
nos. Za wie szo na zo sta ła dzia łal ność m.in. si łow ni i ba se nów, ale z wy łą -

cze niem tych, na któ rych od by wa ją się za ję cia z na uki pły wa nia. 

W pol skich szpi ta lach prze by wa 8076 osób, któ re są za ka żo ne SARS-
CoV-2, a 649 z nich jest pod łą czo nych do re spi ra to rów. 

W Cze chach od no to wa no 11 984 za ka że nia SARS-CoV-2, a w Pol -
sce 10 040, co w obu kra jach sta no wi naj więk szy dzien ny przy rost
od po cząt ku epi de mii. 

Ko men dant głów ny PSP nad bryg. An drzej Bart ko wiak pod jął de cy zję o skie ro wa -
niu do wal ki z wi ru sem SARS-CoV -2 stra ża ków ma ją cych upraw nie nia z za kre su
ra tow nic twa me dycz ne go. Ma ją oni peł nić służ bę m.in. w po wsta ją cym szpi ta lu
tym cza so wym na Sta dio nie Na ro do wym. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki za po wie dział na kon fe ren cji pra so wej, że
od na stęp ne go dnia ca ła Pol ska znaj dzie się w czer wo nej stre fie, co bę -
dzie się wią za ło z róż ny mi ogra ni cze nia mi, ale też obo wiąz ka mi, m.in.

z na ka zem za sła nia nia ust i no sa w prze strze ni pu blicz nej w ca łym kra ju. 

Stra ża cy PSP z Ja wo ra na jed nym ze zjaz dów z tra sy S3 za uwa ży li sto -
ją cą na po bo czu ka ret kę, a przy niej ra tow ni ków me dycz nych, któ rzy
mie li pro blem z wy mia ną prze bi te go ko ła, bo – jak się póź niej oka za -

ło – mie li ze psu ty le wa rek. W am bu lan sie znaj do wał się cho ry na COVID-19. Stra -
ża cy ubra li się w kom bi ne zo ny ochron ne i sprzęt ochro ny dróg od de cho wych,
a na stęp nie z wy ko rzy sta niem wy so ko ci śnie nio wych po du szek pneu ma tycz nych
pod nie śli sa mo chód i wy mie ni li ko ło, by ka ret ka mo gła do je chać jak naj szyb ciej
do szpi ta la. 

Pre zy dent sto li cy Ra fał Trza skow ski po in for mo wał, że sy tu acja w war -
szaw skich szpi ta lach jest bar dzo trud na, bo 20 proc. per so ne lu cho ru je
na COVID-19. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki oznaj mił na kon fe ren cji pra so wej, że rząd
pod jął de cy zję, by we Wszyst kich Świę tych, a tak że dzień przed
i po cmen ta rze w ca łej Pol sce po zo sta wa ły za mknię te. 
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Te go dnia w Pol sce wy kry to SARS-CoV-2 u 19 364 osób, a zmar ło
227 chorych.

Od kil ku dni 25 stra ża ków PSP, któ rzy są tak że ra tow ni ka mi me dycz -
ny mi, pra cu je w szpi ta lach tym cza so wych. Ich służ ba kon cen tru je się
na dzia ła niach me dycz nych w te ra pii pa cjen tów z COVID-19. W naj -

bliż szych dniach do łą czy do nich ko lej nych 40 ra tow ni ków me dycz nych PSP z wo -
je wództw: ku jaw sko -po mor skie go, lu bel skie go, ma zo wiec kie go i war miń sko -
-ma zur skie go.

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki za po wie dział, że od 9 li sto pa da kla sy 1-3
ze szkół pod sta wo wych też przej dą na na ukę zdal ną. Ucznio wie i stu -
den ci bę dą uczy li się w ta kim try bie do 29 li sto pa da. 

Ogra ni czo no dzia łal ność ga le rii han dlo wych i za czę ły obo wią zy wać
mniej sze li mi ty osób w skle pach i ko ścio łach. Za mknię te zo sta ły ki -
na i mu zea. 

Ze sta ty styk Mi ni ster stwa Zdro wia wy ni ka, że ko bie ty czę ściej niż męż -
czyź ni za ka ża ją się wi ru sem SARS-CoV-2, a naj wię cej za cho ro wań 
wy stą pi ło u osób w wie ku 40-49 lat. Na COVID-19 by ło cho rych

61 stu lat ków. 

W Pol sce w szpi ta lach prze by wa bli sko 22 tys. cho rych na COVID-19,
a 2008 osób jest pod łą czo nych do re spi ra to rów.

W ca łym kra ju w na mio tach PSP dzia ła ły przed szpi ta la mi 334 po lo -
we izb przy jęć, któ re za bez pie cza ło 84 stra ża ków. Do dzia łań za bez -
pie cza ją co -ad mi ni stra cyj nych w szpi ta lach oraz tym cza so wych

szpi ta lach i od dzia łach od de le go wa nych by ło 72 ra tow ni ków me dycz nych PSP.
Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej uczest ni czy ły też w dzia ła niach zwią za nych
ze 128 in ny mi zda rze nia mi spo wo do wa ny mi ko ro na wi ru sem – za an ga żo wa nych
w nie by ło 263 funk cjo na riu szy PSP oraz 46 dru hów OSP.

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych: 

Pol skiej Agen cji Pra so wej, Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej 

i www.worl do me ters.in fo
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Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 11 367 214 251 901

Indie 8 845 617 130 109

Brazylia 5 863 093 165 811

Francja 1 981 827 44 548

Rosja 1 925 825 33 186

Hiszpania 1 492 608 40 769

Pol ska 712 972 10 348

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

Ka len da rium epi de mii
ko ro na wi ru sa (cz. 8) 

Na ca łym świe cie do 15 li sto pa da br. za ka zi ło się SARS-CoV-2 już po nad 54,8 mln lu dzi. Wy zdro wia ło bli sko 38,2 mln osób,
a zmar ło po wy żej 1,3 mln cho rych. 
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PP nr 7/2020 uka zał się ar-
ty kuł pt. „Po żar strzel ni cy
w ogniu wąt pli wo ści”, trak tu -

ją cy m.in. o tra gicz nym w skut kach po ża rze,
do któ re go do szło we Wro cła wiu 14 li sto pa -
da 2019 r. Au tor po ru szył in te re su ją cy te mat
ro sną cych jak grzy by po desz czu strzel nic.
Tym cza sem za gro że nie to mo że wy stą pić
rów nież w związ ku ze zwy kłym po ża rem
miesz ka nia.

Wy obraź so bie, Czy tel ni ku, że ja ko do -
wód cę za stę pu za dys po no wa no Cię do
po ża ru w bu dyn ku miesz kal nym wie lo -
rodzin nym, czy li do cze goś zwy czaj ne go
po kil ku na stu la tach służ by, gdzie nic już 
nie mo że Cię za sko czyć – ty po wa miesz ka -
niów ka.

A jed nak. Ty po we dzia ła nia ga śni cze mo -
gą się skom pli ko wać za spra wą obec no ści
amu ni cji w ogniu. A prze cież wy da wa ło by
się, że Pol ska to nie USA, że do stęp do bro ni
pal nej jest moc no ogra ni czo ny, że tak na -
praw dę w Pol sce broń ma ją tyl ko służ by
i my śli wi. Nic bar dziej myl ne go…

Tro chę pra wa
Zgod nie z usta wą [1] o bro ni i amu ni cji

(da lej UOBiA) wła ści wy or gan Po li cji wy da je
po zwo le nie na broń, je że li wnio sko daw ca,
prze cięt ny oby wa tel, nie sta no wi za gro że nia
dla sa me go sie bie, po rząd ku lub bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go oraz przed sta wi waż -
ną przy czy nę po sia da nia bro ni, np. do
sa mo obro ny. Po zwo le nie na broń wy da je się
też w in nych ce lach, m.in. ło wiec kich, spor -
to wych czy też ko lek cjo ner skich.

Prze pi sy za bra nia ją jed nak wy da nia cy wi -
lo wi po zwo le nia na broń szcze gól nie nie -
bez piecz ną, w po sta ci m.in. sa mo czyn nej,
czy li umoż li wia ją cej pro wa dze nie ognia 

se ria mi – na tej za sa dzie na ry nek cy wil ny
tra fia woj sko wa broń ma szy no wa kon struk-
cyj nie po zba wio na moż li wo ści strze la nia
ogniem cią głym. 

Co do za sa dy przy ubie ga niu się o po -
zwo le nie na broń pal ną do ce lów spor to -
wych nie ma prze szkód, aby jed no cze śnie
wy stą pić o po zwo le nie na broń pal ną
do ce lów ko lek cjo ner skich. Co praw da or -
ga ny po li cji upraw nio ne do wy da nia po -
zwo le nia (lub żan dar me rii woj sko wej
w przy pad ku żoł nie rzy za wo do wych) sta ra -
ją się ogra ni czyć obecność bro ni w śro -
do wi sku cy wil nym, jed nak moż li we jest
sku pie nie w rękach jed nej oso by na wet
50 jed no stek bro ni. Dla cze go nie wię cej?
O tym nie co póź niej.

Zgod nie z art. 10 ust. 2 UOBiA po zwo le -
nie na broń pal ną wy da wa ne jest w okre -
ślo nym ce lu. Tym sa mym nie ma jąc po -
zwo le nia na broń wy da ną w ce lu ochro ny
osób i mie nia, nie moż na za stą pić jej bro -
nią, na któ rą ma my po zwo le nie do ce lów
spor to wych czy też ko lek cjo ner skich. Tak
sa mo jak z bro nią pal ną do ce lów spor to -
wych nie mo że my udać się na po lo wa nie,
na wet bę dąc człon kiem ko ła ło wiec kie go
i po sia da jąc wszyst kie wy ma ga ne pra wem
ze zwo le nia w tym za kre sie, wy ni ka ją ce
z Pra wa ło wiec kie go. Nie do koń ca wia do -
mo, ja ki był tu za mysł usta wo daw cy, prze -
cież po pu lar na „pomp ka” strze la tą sa mą
amu ni cją, co „knie jów ka”. Sztu cer my śliw ski
ma tę sa mą amu ni cję, co ka ra bi nek uży wa -
ny do ce lów spor to wych.

Tu ma ła dy gre sja: nie jest wy ma ga ne po -
zwo le nie na broń roz dziel ne go ła do wa nia
wy two rzo ną przed 1885 r. (czar no pro cho -
wą) i jej funk cjo nal ne re pli ki: re wol we ry 
i ka ra bi ny.

Czy strzel ba wy pa li sa ma?…
Broń pal na nie za ła do wa na amu ni cją nie

jest groź na. Nie bez piecz na jest amu ni cja
do tej bro ni wy peł nio na pro chem strzel ni -
czym (bez dym nym), czy też pro chem czar -
nym (dym nym) do bro ni roz dziel ne go
ła do wa nia. 

Oso by ma ją ce po zwo le nie na broń mo gą
rów nież po sia dać amu ni cję nie fa brycz ną, wy -
two rzo ną (ela bo ro wa ną) na wła sny uży tek
z go to wych ele men tów, w tym te ele men ty
oraz za pas pro chu. Ela bo ra cja jest po pu lar -
na nie tyl ko ze wzglę du na ce nę, ale i dla swo -
istych eks pe ry men tów z na waż ka mi – czy te
dwa zia ren ka pro chu po pra wi ły cel ność i za -
cho wa nie się po ci sku w lo cie, czy też nie.

W wa run kach po ża ru proch zgro ma dzo -
ny w opa ko wa niu, za rów no czar ny, jak i bez -
dym ny, spa la ją się, cze mu to wa rzy szy wzrost
tem pe ra tu ry w oto cze niu oraz ry zy ko za pa -
le nia po bli skich ma te ria łów. Za pa le nie pro -
chu bę dą ce go ele men tem sca lo ne go na-
bo ju skut ko wać bę dzie wzro stem ci śnie nia
w łu sce oraz wy pchnię ciem przez ła du nek
mio ta ją cy po ci sku. W tym miej scu na le ży
wy ja śnić, że ener gia ki ne tycz na po ci sku
w du żej mie rze za le ży od te go, czy jest on
w lu fie, czy też nie. Wy ni ka to z te go, że
w trak cie strza łu na bój i po cisk znaj du je się
w ogra ni czo nej prze strze ni ko mo ry na bo jo -
wej i jest za ry glo wa ny zam kiem. Ga zy wy-
lo to we ma ją moż li wość po ru sza nia się
w jed nym tyl ko kie run ku – w stro nę wy lo tu
lu fy, wy py cha jąc po cisk. Stąd ta ka ener gia
ki ne tycz na po ci sku. Za pa le nie się amu ni cji
po za ko mo rą na bo jo wą spo wo du je, że po -
cisk co praw da zo sta nie od dzie lo ny od łu ski,
ale ga zy ze spa la nia ro zej dą się we wszyst -
kie stro ny. Bę dzie sły chać huk strza łu, ale 
po cisk nie zy ska ta kiej ener gii ki ne tycz nej,
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ADAM SZCZE PA¡ SKI

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska strażackiego
na zagrożenia dla ratowników wiążące się z bronią palną oraz powodowane

przez nią utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.
Sposoby postępowania autor poddaje pod dyskusję.
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jak wy strze lo ny z bro ni. Po cisk ta ki nie ma
szans na prze bi cie kon struk cji sza fy do prze -
cho wy wa nia bro ni. Nie ozna cza to jed nak,
że stra ża cy nie po win ni za cho wać da le ko
po su nię tej ostroż no ści – jed no cze sny wy -
buch amu ni cji to re ak cja spo re go ła dun ku
pro cho we go.

Pro ce du ry ga śni cze – nie
do za sto so wań do mo wych
W li te ra tu rze po żar ni czej nie uda ło mi się

zna leźć ar ty ku łu zwią za ne go ze spo so ba mi
po stę po wa nia w przy pad ku po ża ru amu ni -
cji do bro ni. Na wet pod py ty wa ni prze ze
mnie żoł nie rze z Woj sko wej Ochro ny Prze -
ciw po ża ro wej stwier dzi li, że nie są im zna ne
żad ne woj sko we re gu la cje do ty czą ce ga sze -
nia amu ni cji. Lo gicz ne wy da je się sto so wa -
nie sta no wisk ga śni czych bez ob słu go wych
lub po da wa nie prą dów wo dy zza osłon.

Zna ne wszyst kim stra ża kom „Za sa dy po -
stę po wa nia ra tow ni cze go” (ostat nie wy da -
nie z 2016 r.) na ka zu ją, aby w przy pad ku
wi docz ne go ozna cze nia o za gro że niu wy bu -
chem za sto so wać pro ce du rę 112 (dla pod -

klas 1.1, 1.2, 1.3 lub 1.5) al bo pro ce du rę 114
(dla pod kla sy 1.4 lub 1.6 – cho ciaż w tre ści
za sad za pi sa no tu pod kla sę 1.4, wy da je się
lo gicz ne, że sko ro dwa ra zy przy wo ła no
pod kla sę 1.4 i brak jest przy wo ła nia pod kla -
sy 1.6, to wła śnie pro ce du ra 114 do ty czyć
po win na pod kla sy 1.6; zresz tą w sa mej pro -
ce du rze ma my już za pis o pod kla sach 1.4
i 1.6). 

Co za tem mó wią pro ce du ry? Otóż w pro -
ce du rze 112 ma my za pis, aby w przy pad ku
gdy po żar ob jął zbior ni ki z ma te ria ła mi 
wy bu cho wy mi, na za gro żo nym ob sza rze
wstrzy mać ruch dro go wy w pro mie niu
1600 m, roz wa żyć wstęp ną ewa ku ację
w tym pro mie niu, obej mu ją cą rów nież ra -
tow ni ków. Co do pro wa dze nia dzia łań ra -
tow ni czych, jak na pi sa no w pro ce du rze: 
„NIE pro wa dzić ak cji ga śni czej, gdy po żar
ob jął ła du nek! Ła du nek mo że EKSPLO-
DOWAĆ!”.

Pro ce du ra 114 na ka zu je w przy pad ku
po ża ru ła dun ku ma te ria łów wy bu cho wych
roz wa że nie ewa ku acji w pro mie niu 500 m,
obej mu ją cej rów nież służ by ra tow ni cze.

Dzia ła nia ra tow ni cze na to miast na ka zu ją,
aby w przy pad ku po ża ru ła dun ku: „NIE pro -
wa dzić ak cji ga śni czej, gdy po żar ob jął ła du -
nek! Ła du nek mo że EKSPLODOWAĆ!”. 

Za sa dy po wyż sze od no szą się jed nak
do sy tu acji, które mogą wystąpić w trans -
por cie ma te ria łów nie bez piecz nych, zgod -
nie z umo wą eu ro pej ską do ty czą cą mię -
dzy na ro do we go prze wo zu dro go we go to -
wa rów nie bez piecz nych (ADR), spo rzą dzo -
ną w Ge ne wie 30 wrze śnia 1957 r.

Jak zre ali zo wać to w po ża rze miesz ka nia?
Jak KDR ma roz po znać, że mo że mieć
do czy nie nia z amu ni cją? Tu na le ży uwzględ -
nić wy ma ga nia praw ne dla miejsc prze cho -
wy wa nia bro ni i amu ni cji. 

Gdzie w do mu moż na trzy mać
broń i amu ni cję
Zgod nie z art. 32 ust. 1 UOBiA broń

i amu ni cję na le ży prze cho wy wać i no sić
w spo sób unie moż li wia ją cy do stęp do nich
osób nie upraw nio nych. Re gu lu je to roz po -
rzą dze nie [2] w spra wie prze cho wy wa nia,
no sze nia oraz ewi den cjo no wa nia bro ni
i amu ni cji, zwa ne da lej roz po rzą dze niem
MSW. Zgod nie z je go prze pi sa mi oso by po -
sia da ją ce broń i amu ni cję do niej na pod sta -
wie po zwo le nia prze cho wu ją je w urzą dze-
niach speł nia ją cych wy ma ga nia co naj mniej
kla sy S1 we dług nor my PN-EN 14450, to jest
w od po wied niej sza fie. 

Nor ma nie za wie ra w swej tre ści żad nych
po sta no wień w za kre sie kla sy re ak cji
na ogień czy też kla sy od por no ści ognio wej,
tyl ko do ty czy – w wiel kim skró cie – od por -
no ści na wła ma nie. Z uwa gi na wy ma ga nia
nor my ka se ty i sza fy na broń pal ną i amu ni -
cję wy ko na ne są ze sta li, co w ja kiś spo sób
de ter mi nu je nie pal ność. Jed nak że w wa run -
kach po ża ru we wnętrz ne go po przez prze -
wo dze nie, a co za tym idzie – zwięk sze nie
tem pe ra tu ry w za mknię tej sza fie S1 dojść
mo że do za pa le nia zgro ma dzo nej tam amu -
ni cji. Na le ży pa mię tać, że po żar mo że być
spo wo do wa ny nie ostroż no ścią lub nie dbal -
stwem sa me go po sia da cza bro ni i mo że na -
stą pić w mo men cie, kie dy sza fa jest otwar ta.
W ta kim przy pad ku znacz nie szyb ciej dojść
mo że do za pa le nia amu ni cji. Wy łącz nie
zdro wy roz są dek na ka zu je, by amu ni cja
do bro ni nie prze wa la ła się (ko lo kwial nie
rzecz na zy wa jąc) po wnę trzu sza fy pan cer -
nej i dla te go w więk szo ści te go ty pu szaf
znaj du je się za my ka ny do dat ko wym klu -
czem skarb czyk, prze zna czo ny wła śnie na
amu ni cję.
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Sza fa S1 z za war to ścią
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My, stra ża cy, nie prze ko na my się jed nak,
czy broń i amu ni cja w ta kiej sza fie jest, pó ki
jej nie otwo rzy my (a bez klu cza lub zna jo -
mo ści ko du jest to wy zwa nie). Dla te go też
po win ni śmy za wsze trak to wać sza fę ja ko
peł ną i za cho wy wać wszel kie środ ki ostroż -
no ści. Je że li nie do szło jesz cze do za pło nu
amu ni cji zgro ma dzo nej w sza fie, to pro po -
no wał bym wpro wa dze nie roz pro szo ne go
prą du wo dy w ce lu chło dze nia sa mej sza fy. 

Sza fy roz wią zu ją pro blem prze cho wy wa -
nia do 50 sztuk bro ni. Je śli ktoś ma jej wię -
cej, to zgod nie z roz po rzą dze niem MSW
za rów no broń, jak amu ni cję do niej prze cho -
wu je się w de dy ko wa nym po miesz cze niu,
wy po sa żo nym w do dat ko we za bez pie cze -
nia, czy li w ma ga zy nie bro ni. Ma ga zyn bro -
ni sta no wi od dziel ne po miesz cze nie w bu -
dyn ku o kon struk cji nie pal nej, wy dzie lo ne
ścia na mi mu ro wa ny mi, usy tu owa ne w mia -
rę moż li wo ści na pię trze, wyposażone m.in.:
w ga śni cę prosz ko wą ABC o ma sie środ ka
ga śni cze go co naj mniej 4 kg oraz koc ga ś-
ni czy.

Co na to po wszech ne prze pi sy
prze ciw po ża ro we? 
W § 4 ust. 1 pkt 8 roz po rzą dze nia [3]

MSWiA w spra wie ochro ny ppoż. bu dyn ków
czy ta my, że w obiek tach oraz na te re nach
przy le głych do nich za bro nio ne jest wy ko -
ny wa nie czyn no ści, któ re mo gą spo wo-
do wać po żar, je go roz prze strze nia nie się,
utrud nie nie pro wa dze nia dzia ła nia ra tow ni -
cze go lub ewa ku acji, w tym m.in.: „prze-
cho wy wa nie ma te ria łów pal nych oraz sto -
so wa nie ele men tów wy stro ju i wy po sa że nia
wnętrz z ma te ria łów pal nych w od le gło ści
mniej szej niż 0,5 m od:

a) urzą dzeń i in sta la cji, któ rych po -
wierzch nie ze wnętrz ne mo gą na grze wać się
do tem pe ra tu ry prze kra cza ją cej 373,15 K
(100°C),

b) li nii ka blo wych o na pię ciu po wy żej
1 kV, prze wo dów uzie mia ją cych oraz prze -
wo dów od pro wa dza ją cych in sta la cji pio ru -
no chron nej oraz czyn nych roz dziel nic prą du
elek trycz ne go, prze wo dów elek trycz nych si -
ło wych i gniazd wty ko wych si ło wych o na -
pię ciu po wy żej 400 V”.

Da lej, w pkt 11 i 12, czy ta my, że do dat-
ko wo za bro nio ne jest: „skła do wa nie ma te -
ria łów pal nych na dro gach ko mu ni ka cji
ogól nej słu żą cych ewa ku acji lub umiesz cza -
nie przed mio tów na tych dro gach w spo sób
zmniej sza ją cy ich sze ro kość al bo wy so kość
po ni żej wy ma ga nych war to ści okre ślo nych

w prze pi sach tech nicz no -bu dow la nych”
oraz „skła do wa nie ma te ria łów pal nych 
w po miesz cze niach tech nicz nych, na nie -
użyt ko wych pod da szach i stry chach oraz
na dro gach ko mu ni ka cji ogól nej w piw ni -
cach”.

Je że li cho dzi o wy mo gi za war te w § 4
ust. 1 pkt 11 i 12, to stra ża cy nie są tu na ra -

że ni na„nie przy jem no ści”. Wszyst ko dla te go,
że zgod nie z art. 51 ust. 2 pkt 7 UOBiA ka rze
grzyw ny pod le ga ten, kto prze cho wu je oraz
no si broń i amu ni cję w spo sób umoż li wia ją -
cy do stęp do nich osób nie upraw nio nych.
W przy pad ku ujaw nie nia ta kie go wy kro-
cze nia wła ści wy miej sco wo or gan mo że
wszcząć po stę po wa nie zmie rza ją ce do wy -
da nia de cy zji co fa ją cej po zwo le nie upraw -
nia ją ce do po sia da nia bro ni pal nej. Ża den ze
strzel ców spor to wych czy ko lek cjo ne rów nie
zde cy du je się na tak nie od po wie dzial ne za -
cho wa nie choć by dla te go, że kosz ty uzy ska -
nia po zwo le nia nie są ma łe (patrz ram ka),
a pro ce du ry cza so chłon ne i nikt nie bę dzie
ry zy ko wał utra ty upraw nień. 

Je że li cho dzi o wy mo gi za war te w § 4
ust. 1 pkt 8 roz po rzą dze nia [3], to zgod nie
z art. 23 ust. 11 usta wy [4] o PSP funk cjo na -
riusz prze pro wa dza ją cy czyn no ści kon tro l -
no -roz po znaw cze nie ma pra wa wstę pu
do czę ści miesz kal nej. W związ ku z po wyż -
szym nie ma wcze śniej szej moż li wo ści
stwier dze nia, czy po sia dacz bro ni pal nej nie
na ru sza prze pi sów prze ciw po ża ro wych. Mo -
że my tyl ko li czyć na je go zdro wy roz są dek.

Pry wat nych po sia da czy bro ni w Pol sce
jest ok. 225 tys., przy za re je stro wa nych
ok. 547 tys. jed no stek bro ni. 

Pod su mo wa nie
Wy stę pu ją ce za gro że nie wy mu sza na

stra ża kach za cho wa nie ostroż no ści w trak -
cie pro wa dze nia dzia łań ga śni czych po roz -
po zna niu, że w po miesz cze niu znaj du je się
sza fa pan cer na słu żą ca prze cho wy wa niu
bro ni i amu ni cji. Podczas dzia łań na le ży sto -
so wać sta no wi ska ga śni cze osło nię te oraz
prą dy roz pro szo ne w ce lu chło dze nia sa mej
sza fy.

mł. kpt. mgr Adam Szczepaƒski 
jest starszym specjalistà 

ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych 
w KP PSP w Sztumie; prywatnie strzelec

i s´dzia strzelectwa sportowego

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji (t.j. Dz U
z 2020 r., poz. 955).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia
26 sierp nia 2014 r. w spra wie prze cho wy wa nia, no sze nia
oraz ewi den cjo no wa nia bro ni i amu ni cji (DzU z 2014 r.
poz. 1224).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (DzU nr 109, poz. 719 i DzU z 2019 r. poz. 67).
[4] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (t.j. DzU z 2020 r. poz. 1123 i poz. 1610).
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Kosz ty or ga ni za cyj no -ad mi ni stra cyj -
ne po sia da nia bro ni oraz cza sy ocze ki -
wa nia: 
 skład ka rocz na w klu bie strze lec kim:
ok. 250 zł plus ok. 20 zł skład ki na ubez pie -
cze nie NNW, 
 wpła ta za eg za min na pa tent strze lec ki
na kon to Pol skie go Związ ku Strze lec twa
Spor to we go wy no si 400 zł, każ da po praw -
ka to ko lej ne 100 zł,
 li cen cja za wod ni cza waż na na rok ka -
len da rzo wy – 70 zł, 
 zdję cia (3 szt., for mat jak do do wo du
oso bi ste go) oraz wy ko na nie ba dań le kar -
skich i psy cho lo gicz nych – w 2018 r. 700 zł;
do cho dzi do te go no ta rial ne po świad cze -
nie zgro ma dzo nych do ku men tów, w tym
kse ro ko pii do wo du oso bi ste go i…
 mo że my wy sy łać po da nie do Wy dzia łu
Po stę po wań Ad mi ni stra cyj nych Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji (lub od dzia łu Żan dar -
me rii Woj sko wej w przy pad ku żoł nie rzy za -
wo do wych); opła ta skar bo wa za wy da nie
de cy zji na broń pal ną do ce lów spor to wych
to 242 zł (w przy pad ku de cy zji na broń pal -
ną do ce lów ko lek cjo ner skich na stęp -
ne 242 zł – a za zwy czaj skła da ne są po da nia
o po zwo le nie na te dwa ce le), do dat ko wo
więk szość osób ubie ga się rów nież o tzw.
do pusz cze nie do po sia da nia bro ni pal nej,
czy li moż li wość po słu gi wa nia się bro nią
pal ną na le żą cą do ma cie rzy ste go klu -
bu – opła ta skar bo wa 10 zł, 
 za kup sza fy S1 – tu taj kosz ty uza leż nio -
ne są od na szej fan ta zji i za sob no ści port -
fe la, ale nie mniej niż 1000 zł,
 na stęp nie pi smo do in sty tu cji jak
w pkt 5 z proś bą o wy da nie po zwo le nia
na na by cie bro ni pal nej (pro me sy, acz kol -
wiek po li cjan ci nie lu bią tej na zwy), czy li
koszt znacz ka na list po le co ny z ZPO plus
opła ta skar bo wa 17 zł i znów cze ka my, wyj -
mu je my z ko per ty ze zwo le nie na za kup
bro ni, idzie my do skle pu i ku pu je my wy ma -
rzo ny pi sto let, ka ra bin czy strzel bę gład ko -
lu fo wą i amu ni cję do tej bro ni,
 do dat ko wo, z uwa gi na spor to wy cha -
rak ter na sze go po zwo le nia, mu si my brać
udział we współ za wod nic twie spor to wym,
więc na le ży do li czyć kosz ty star tów (wpi so -
we, do jazd itp.).

Czas ocze ki wa nia na de cy zje to oko ło
3 m iesięcy.
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The Torch – pierwszy z prawej
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PŁONĄCE ŚWIĘTA

mo men cie prze ka za nia do użyt ko wa nia Torch był
naj więk szym bu dyn kiem miesz kal nym na świe cie.
Wy so kość – w za leż no ści od źró dła – od 336,8 m

do 352 m, po wierzch nia 111 832 m² (po nad 11 ha). Obec nie zo stał
zde tro ni zo wa ny przez sześć in nych wy so ko ściow ców:

1. Cen tral Park To wer USA, NYC 472 m
2. 111 West 57th Stre et USA, NYC 435 m
3. 432 Park Ave nue USA, NYC 425,5 m
4. Prin cess To wer UAE, Du baj 413 m
5. 23 Ma ri na UAE, Du baj 392 m
6. Eli te Re si den ce UAE, Du baj 381 m

We dług Sky scra per Cen ter Torch jest 40. naj wyż szym bu dyn kiem
na świe cie. Ma trzy pod ziem ne kon dy gna cje oraz czte ro pię tro we
po dium. Na wy mie nio nych po zio mach po wstał ga raż na 536 miejsc
par kin go wych. Na pię trach 5. i 6. znaj du je się kom pleks re kre acyj -

no -spor to wy zło żo ny z ba se nu, sa li do ae ro bi ku, si łow ni, sau ny oraz
ka fe te rii. Po zo sta łe pię tra zaj mu je 676 apar ta men tów.

Wie ża ma ko lum no wą, be to no wą kon struk cję (pły to wo -bel ko -
wą) oraz nie no śne ścia ny osło no we. Bu dy nek zo stał wzniesio ny
w trzech sek cjach roz dzie lo nych pię tra mi tech nicz ny mi. Ele wa cja
wy ko na na jest ze szkła i alu mi nio wych płyt kom po zy to wych, któ re
bę dą bo ha te rami dal szej czę ści ar ty ku łu.

Do trzech ra zy sztu ka?
Pierw szy po żar Po chod ni po wstał po mniej wię cej 4 la tach od od -

da nia bu dyn ku do użyt ko wa nia. 21 lu te go 2015 r., około godz. 2.00
lo kal ne go cza su na 50. pię trze bu dyn ku po ja wi ły się pierw sze pło -
mie nie. Ze wzglę du na sil ny wiatr roz prze strze nia ją cy pło ną ce ele -
men ty po żar bły ska wicz nie ob jął ele wa cję do sa me go szczy tu
wie żow ca.

Co za ska ku ją ce, mi mo wy jąt ko wo nie ko rzyst nych wa run ków pro -
wa dze nia ak cji (sil ny wiatr, du że za gęsz cze nie bu dyn ków, dzia ła nia

PA WEŁ WOL NY

Torch w języku angielskim to
pochodnia. Osoba, która nadała tę
nazwę 79-piętrowemu wieżowcowi
w Dubaju, miała chyba zdolności
prekognicyjne. Od jego otwarcia
w 2011 r. miały w nim miejsce dwa
poważne pożary i jeden mniejszy
(przynajmniej o tylu wiadomo).
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ga śni cze pro wa dzo ne na wy so ko ści po wy żej 200 m) po żar uda ło się
opa no wać w prze cią gu kil ku go dzin. Mi mo tak spek ta ku lar ne go
i bły ska wicz ne go roz wo ju po ża ru nie by ło ofiar śmier tel nych, drob -
ne ura zy zo sta ły opa trzo ne na miej scu przez ze spo ły ra tow nic twa
me dycz ne go, a sie dem osób za tru ło się lek ko ga za mi po ża ro wy mi.

Do kład na przy czy na te go po ża ru nie jest zna na, ale po ja wi ły się
spe ku la cje, że zo stał za po cząt ko wa ny przez grill lub wę giel z szi szy
po zo sta wio ny na bal ko nie. We dług da nych funk cjo na riu szy Du bai
Ci vil De fen ce (obro ny cy wil nej Du ba ju), któ rej pod le ga straż po żar -
na, awa rie elek trycz ne i nie do pał ki pa pie ro sów (patrz dru gi po żar)
są głów ną przy czy ną po ża rów w Du ba ju od 2015 r.

Prze pro wa dzo ne eks per ty zy bu dow la ne wy klu czy ły na ru sze nie
kon struk cji no śnej. Re mont we wnątrz roz po czę to w ma ju 2015 r.,
a w lip cu 2016 r. wła dze Du ba ju wy da ły po zwo le nie na bu do wę
w za kre sie prze pro wa dze nia peł ne go re mon tu ele wa cji uszko dzo -
nej pod czas po ża ru. Bu dy nek od da no po now nie do użyt ko wa nia 
je sie nią 2016 r.

Efek tem te go zda rze nia dla osób za rzą dza ją cych stra żą po żar ną
by ła de cy zja o za ku pie 20 jed no oso bo wych „sa mo lo tów” Mar tin Jet -
pack. Mia ły by one sta no wić tech nicz ne wspar cie dla do wo dzą cych
ak cją przy po ża rach wy so ko ściow ców po przez wy ko rzy sta nie ży we -
go ob ser wa to ra znaj du ją ce go się bez po śred nio przy źró dle ognia
na bar dzo du żych wy so ko ściach. Koszt za ku pu sprzę tu, szko leń i sy -
mu la to ra miał za mknąć się w kwo cie 20 mln do la rów, a do sta wa pla -
no wa na by ła na 2016 r. Żad nej wzmian ki na te mat do sta wy jed nak
nie znaj dzie my, a pro du cent znik nął z ryn ku w 2019 r.

Apar ta men ty wy re mon to wa no, wy mie nio no ele wa cję – tyl ko nie
zmie nio no ma te ria łu, z któ re go zo sta ła wy ko na na. W 2013 r. w Zjed -
no czo nych Emi ra tach Arab skich przy ję to no we prze pi sy, wy ma ga -
ją ce, aby bu dyn ki o wy so ko ści po nad 15 m by ły po kry te ma te ria ła mi
ognio od por ny mi. Nie do ty czy ło to jed nak ist nie ją cych bu dyn ków
(zbu do wa nych przed wpro wa dzo ny mi zmia na mi) i nie wy ma ga no
w nich wy mia ny okła dzin ele wa cyj nych. Efekt – dru gi po żar.

4 sierp nia 2017 r. oko ło godz. 1.00 po wstał ko lej ny po żar – tym
ra zem na 26. pię trze bu dyn ku i po dob nie jak po przed nio do szedł
do naj wyż szej kon dy gna cji. Je dy ną róż ni cą by ło po ja wie nie się
dwóch ko lej nych za rze wi – jed ne go na uli cy, dru gie go na niż szych
po zio mach nad ziem nych. Prze pro wa dzo no ewa ku ację 475 miesz -
kań ców, a po żar zo stał uga szo ny w re kor do wym cza sie dwóch go -
dzin. O 3.40 za koń czo no ak cję. Po twier dzi ła się du baj ska sta ty sty ka,
gdyż po żar zo stał za ini cjo wa ny przez wy rzu co ny nie do pa łek pa pie -
ro sa, któ ry spadł na bal kon po ni żej. Rów nież sil ny wiatr po mógł
w roz prze strze nia niu się po ża ru, jed nak w tym przy pad ku nie pod -
ję to już de cy zji o za ku pie ko lej ne go fu tu ry stycz ne go sprzę tu ra tow -
ni cze go, a skon cen tro wa no się na wła ści wej przy czy nie pro ble mu,
czy li alu mi nio wych pa ne lach wy peł nio nych war stwą po li ety le nu,
bę dą cych okła dzi ną ele wa cji. Na szczę ście nie by ło ofiar.

Trze ci po żar po wstał 5 stycz nia 2019 r. na 5. pię trze w sau nie
przy si łow ni. Zo stał jed nak bły ska wicz nie opa no wa ny. Prze pro wa -
dzo no ewa ku ację wszyst kich osób znaj du ją cych się w bu dyn ku,
rów nież tym ra zem nikt nie zo stał po szko do wa ny.

Kwe stia szczę ścia, umie jęt no ści 
czy prze wi dy wa nie?
Z jed nej stro ny moż na uśmie chać się pod stra żac kim wą sem

z po my słów na za kup moc no eks cen trycz ne go wy po sa że nia – któ -
ry, przy po mi nam, jed nak nie do szedł do skut ku – ale z dru giej war -

to do ce nić kunszt ra tow ni ków z Emi ra tów. Opa no wa nie te go ro dza -
ju po ża rów w tak krót kim cza sie i bez ani jed nej ofia ry śmier tel nej
czy cięż ko ran nej to ewe ne ment na ska lę świa to wą. War to więc
przyj rzeć się, jak ta sztu ka im się uda je. Czy to tyl ko efekt te go, 
że na te re nie emi ra tu Du ba ju znaj du ją się 23 do sko na le wy po sa żo -
ne (rów nież w dro ny i sku te ry wod ne z jet pac ka mi) jed nost ki ra tow -
ni czo -ga śni cze? Otóż nie – oprócz zna czą cych sił ope ra cyj nych
bar dzo du ży na cisk kła dzio ny jest na od po wied nie wy po sa że nie bu -
dyn ków w sta łe urzą dze nia ga śni cze, alar mo we, sys te my de tek cji
po ża ru, a tak że wy pra co wa nie pro ce dur ewa ku acyj nych dla bu dyn -
ków wy so ko ścio wych oraz za trud nia nie w nich osób od po wie dzial -
nych za za ini cjo wa nie ewa ku acji oraz pod ję cie wstęp nej ak cji
ga śni czej.
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Jak się or ga ni zu je ewa ku ację lu dzi?
W naj wyż szych bu dyn kach część wind jest do sto so wa na do po -

trzeb ewa ku acji w ra zie po ża ru. W cza sie ćwi czeń ewa ku acyj nych
spraw dza się efek tyw ność ak tyw nych sys te mów de tek cji, a sta łe
urzą dze nia ga śni cze pod le ga ją re gu lar nym te stom i prze glą dom
zgod nie z wy tycz ny mi NFPA. Oso by od po wie dzial ne za ochro nę
prze ciw po ża ro wą bu dyn ku pod le ga ją obo wiąz ko wi od by cia prak -
tycz nych kur sów z uży cia pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go na spe -
cjal nych po li go nach oraz przy go to wa nia al ter na tyw nych dróg
ewa ku acji z obiek tu, je że li głów na dro ga uciecz ki jest z ja kichś po -
wo dów nie do stęp na.

Lo kal ni eks per ci bez pie czeń stwa po ża ro we go kła dą szcze gól ny
na cisk na kie ru nek pod ję tej ewa ku acji, sta now czo od ra dza ją pró by
uciecz ki przed po ża rem na dach.

Oso by ewa ku owa ne ma ją się udać do naj bliż szej stre fy po ża ro -
wej po ni żej za gro żo nej kon dy gna cji i tam ocze ki wać na dal sze po -
le ce nia ra tow ni ków. To roz wią za nie wy ni ka z dwóch po wo dów.
Dzię ki nie mu na ze wnątrz bu dyn ków nie po ja wia się znacz na licz ba
osób, któ re utrud nia ły by pro wa dze nie ak cji ra tow ni czej, a ewa ku -
owa ni są chro nieni przed ura za mi od spa da ją cych z du żej wy so ko -
ści ele men tów, czę sto jesz cze pło ną cych. Rów nież w czę ści
bu dyn ków za in sta lo wa ne są dy na micz ne sys te my ewa ku acyj ne, któ -
re za po mo cą ko mu ni ka tów gło so wych oraz ste ro wa nych zna ków
o kie run ku ewa ku acji pro wa dzą do naj bliż szej bez piecz nej stre fy
w za leż no ści od te go, w któ rym miej scu w bu dyn ku po wstał po żar.

Oso by o ogra ni czo nej zdol no ści sa mo dziel ne go po ru sza nia się
lub z nie peł no spraw no ścia mi ma ją pierw szeń stwo w uży ciu wind
ewa ku acyj nych lub za pew nio ną asy stę.

W bu dyn kach wy so ko ścio wych wy ma ga ne jest sto so wa nie od -
dzie leń po ża ro wych o od por no ści 240 min.

W Emi ra tach nie ma obo wiąz ku or ga ni zo wa nia ćwi czeń ewa ku -
acyj nych we wszyst kich bu dyn kach, jed nak za le ca ne jest ich prze -
pro wa dza nie dwa ra zy w ro ku.

Wy mo giem na to miast jest po sia da nie pla nu re ago wa nia kry zy -
so we go (Emer gen cy Re spon se Plan), sta no wią ce go wa ru nek ko niecz -
ny (po je go po zy tyw nej we ry fi ka cji) otrzy ma nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie bu dyn ku wy da wa ne go przez Ci vil De fen ce w Du -
ba ju. Do ku ment ten mu si za wie rać wszyst kie moż li we sce na riu sze
awa ryj ne, po ten cjal ne moż li wo ści roz wo ju nie ko rzyst nych zda rzeń
oraz spo so by za po bie ga nia im, ogra ni cza nia ich skut ków i sce na riu -
sze za rzą dza nia kry zy so we go.

Ku na uce
Ja ko pod su mo wa nie sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej ja ko

ca ło ści, a nie tyl ko aspek tów in ter wen cyj nych, niech po słu ży frag -
ment ar ty ku łu „Eva cu ation egress in high ri se bu il ding: Re view of the
cur rent de sign eva cu ation so lu tion”, na pi sa ne go przez ma le zyj skich
na ukow ców z Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej Uni ver si ti Tek no lo gi
MARA (UiTM), któ rzy prze pro wa dzi li ana li zy po ża rów w bu dyn kach
wy so ko ścio wych na prze strze ni ostat nich kil ku na stu lat. Po ża ry
w Torch To wer ze sta wi li z po ża rem wie żow ca Gren fell To wer w Lon -
dy nie (67,30 m wy so ko ści, 24 kon dy gna cje), któ ry wy buchł w no -
cy 14 czerw ca 2017 r. Zgi nę ły w nim 72 oso by, a 74 zo sta ły ran ne
[o po ża rze Gren fell To wer czy taj w PP 8/2017 oraz PP 11
i 12/2020 – przyp. red.]. Po rów na nie to jest uza sad nio ne ze wzglę -
du na spo sób roz wo ju po ża ru, wy ni ka ją cy z za sto so wa nia pal ne go
ma te ria łu na ele wa cji bu dyn ku.

W prze ci wień stwie do cha osu pa nu ją ce go w cza sie po ża ru, któ -
ry miał miej sce w Gren fell To wer, tak ewa ku acja lu dzi z Torch, jak
i dzia ła nia stra ży po żar nej od by wa ły się w spo sób upo rząd ko wa ny.
Dzię ki te mu uda ło się unik nąć ofiar śmier tel nych i po szko do wa nych.
Klu czo we czyn ni ki, któ re umoż li wi ły prze pro wa dze nie uda nych
ewa ku acji w Du ba ju, wy ni ka ją z do sko na łej stra te gii i pla no wa nia
ewa ku acji oraz pro jek tu kon struk cji bu dyn ku, uwzględ nia ją ce go
wszel kie aspek ty zwią za ne z pa syw ny mi i ak tyw ny mi sys te ma mi
ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Przy czy na mi po ża rów by ły: nie fra so bli wość, ła ma nie prze pi sów
prze ciw po ża ro wych, brak wie dzy i pew ne na wy ki spo łecz no ści. 
Po za tym udo wod nio no, że dzię ki czę stym kam pa niom uświa da mia -
ją cym i szko le niom prak tycz nym dzia ła nia ta kie po ma ga ją miesz -
kań com le piej zro zu mieć zna cze nie szyb kiej i bez piecz nej ewa ku acji
z bu dyn ków. Rów nież prze my śla na „stra te gia stref po ża ro wych”,
na któ re po dzie lo ny jest bu dy nek, sta no wi no wą ja kość w pro jek to -
wa niu wie żow ców w ob sza rze bez pie czeń stwa po ża ro we go. Pro ble -
mem po zo sta je pal na izo la cja ciepl na.

dr in˝. Paweł Wolny jest adiunktem badawczo-dydaktycznym
na Wydziale In˝ynierii Procesowej i Ochrony Ârodowiska Politechniki
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a stęp ca ko mi sa rza ds. bez pie czeń -
stwa po ża ro we go Lon dyń skiej
Stra ży Po żar nej Dan Da ly w li sto -

pa dzie 2019 r. ostrze gał przed po ża ra mi, 
któ rych ry zy ko wzra sta w okre sie Bo że go
Na ro dze nia [1]. Wte dy to świą tecz na sie lan -
ka nie jed no krot nie zmie nia się w kosz -
mar – pre zen ty al bo co gor sza ca łe do my
zo sta ją znisz czo ne, a ro dzi ny mu szą szu kać
za stęp cze go lo kum. Za miast tra dy cyj nych
„bia łych świąt”, bry tyj ska straż po żar na pro -
pa gu je „bez piecz ne świę ta”. Od lat pu bli ko -
wa ne są bro szu ry, w któ rych wy szcze gól -
nio no, co na le ży ro bić, a cze go uni kać, aby
cie szyć się świę ta mi bez roz bu cha ne go
ognia [2].

Przed świą tecz ne ostrze że nia
Na le ży: spraw dzić, czy lamp ki cho in ko -

we ma ją ozna cze nie Bri tish Sa fe ty Stan dard
(nor my opra co wa ne przez Gru pę BSI, któ ra
jest or ga ni za cją cer ty fi ka cyj ną z nada nym
przy wi le jem kró lew skim); nie umiesz czać
świec w po bli żu cho in ki lub ma te ria łów ła -
two pal nych; te sto wać swo je czuj ni ki dy mu
co mie siąc i wyj mo wać ba te rie wy łącz nie
przy ich wy mia nie; uni kać po zo sta wia nia
ku chen ki bez nad zo ru, a tak że go to wa nia
pod wpły wem al ko ho lu; upew nić się, że ro -
dzi na i go ście wie dzą, jak uciec w sy tu acji
awa ryj nej; upew nić się, że pa pie ro sy zo sta -
ły pra wi dło wo zga szo ne; nie przy twier dzać
świą tecz nych ozdób do lamp lub grzej -
ni ków (wy ko na ne z ta nich sztucz nych 
two rzyw de ko ra cje świą tecz ne do stęp ne
w Wiel kiej Bry ta nii nie śni ły się pol skim fi lo -

zo fom); trzy mać świe ce, za pal nicz ki i za pał -
ki po za za się giem dzie ci, nie zo sta wiać pło -
ną cych świec bez nad zo ru; wy łą czać lamp ki
świą tecz ne przed pój ściem spać; nie prze -
cią żać gniaz dek elek trycz nych; bez piecz nie
prze cho wy wać fa jer wer ki, nie wra cać
do za pa lo ne go fa jer wer ku i trzy mać w po -
bli żu wia dro wo dy; uwa żać na otwar te ko -
min ki, bo od ich ognia mo gą się za pa lić
ubra nia; po święcić czas, aby spraw dzić, czy
u star szych krew nych i są sia dów wszyst ko
w po rząd ku.

Moż na by ło by przy pusz czać, że umie jęt -
ność czy ta nia ze zro zu mie niem po zwa la tak
zwa ne mu sta ty stycz ne mu czy tel ni ko wi po -
łą czyć po wyż sze wy tycz ne bry tyj skiej stra ży
po żar nej w ca łość. Ca łość z ko lei su ge ru je, że
prze bie ra nie dzie ci w ła two pal ne kostiumy
i wkła da nie im w rę ce pło ną cych świec jest
nie co ry zy kow ne. Ta ki wnio sek na ka zu je też
lo gi ka. A jed nak za rów no przy pusz cze nia,
jak i lo gi ka cza sa mi za wo dzą – zwłasz cza
gdy w grę wcho dzi ma gia świąt.

Jak pa sterz pod pa lił owcę
11 grud nia 2019 r. ka to lic ka szko ła 

pod sta wo wa imie nia św. To ma sza Bec ke ta
w Croy don w po łu dnio wym Lon dy nie zor -
ga ni zo wa ła ja seł ka w po bli skim ko ście -
le – Our La dy of the An nu cia tion Church.
Dzie ci ze bra ły się, aby przed sta wić ro dzi com
ja seł ka po łą czo ne z kon cer tem ko lęd. 
W wy da rze niu bra ły udział 8-lat ki prze bra ne
w tra dy cyj ne stro je, po czy na jąc od Ma ryi
i Jó ze fa, a koń cząc na owiecz kach. W dło -
niach trzy ma ły pło ną ce świe ce. 

Świą tecz na at mos fe ra nie trwa ła jed nak
dłu go. Więk sza część wi dow ni za mar ła, gdy
chło piec prze bra ny za pa ste rza upu ścił
swo ją świe cę. Pech chciał, że spa dła ona
wprost na sto ją ce go z przo du są sia da, a był
nim chło piec w prze bra niu owcy. Mło dzie -
niec na tych miast sta nął w pło mie niach,
a po au li po niósł się głos oj ca: „Mój syn! 
On pło nie!” [3]. Ów głos cy to wa ny był dzień
póź niej w więk szo ści po pu lar nych bry tyj -
skich ga zet.

Na miej sce wy pad ku na tych miast do tar -
ło lon dyń skie po go to wie ra tun ko we, któ re
póź niej we zwa ło funk cjo na riu szy Me tro po -
li tan Po li ce.

We dług ze znań uczest ni czą cych w wi -
dow ni ro dzi ców nikt tak na praw dę nie wie -
dział, co w ta kiej sy tu acji na le ży zro bić i ja-
kie środ ki przed się wziąć. Wy bu chła pa ni ka.
A jed nak dwie oso by, naj praw do po dob niej
na le żą ce do per so ne lu szko ły, na tych miast
rzu ci ły się na po moc, sa me sta jąc w pło mie -
niach.

Osta tecz nie wraz z bo ha te ra mi, któ rzy
pró bo wa li po móc, a do zna li ob ra żeń, chło -
piec zo stał prze trans por to wa ny dro gą lot ni -
czą do szpi ta la. Miał po waż ne opa rze nia
na ca łym cie le, a je go stan opi sy wa ny był ja -
ko kry tycz ny, ale sta bil ny. Dal sze je go lo sy
po zo sta ły me diom nie zna ne, nie wia do mo
też, czy od by ły się do cho dze nia za po wia da -
ne przez Urząd ds. Bez pie czeń stwa i Hi gie ny
Pra cy (HSE) oraz ra dę mia sta Croy don ani ja -
ki był ich re zul tat. 

Jed na z ma tek stwier dzi ła, że ko stium
owcy był „z tych ta nich”, zro bio nych za zwy -
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ALEK SAN DRA RA DLAK Chło piec 
z bi bu ły

W okresie przedświątecznym brytyjska straż pożarna szczególnie dba o to,
aby ostrzec społeczeństwo przed nieprawidłowym użytkowaniem świeczek

i kadzidełek. W broszurze o bezpieczeństwie pożarowym w czasie świąt 
nie wyszczególniono jednak, że świeczki, przebrania z łatwopalnych

materiałów i grupa 8-letnich dzieci to bardzo złe połączenie.
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czaj z ma te ria łów ta kich jak pa pier, bi bu ła
i two rzy wa sztucz ne (w tym sztucz ne wło sy).
Opo wia da ła: „Pło nął. Wszy scy pa ni ko wa li,
a dzie ci pła ka ły. (…) to był szok”. Ro dzi ce nie
wie dzie li, dla cze go wszyst kim dzie ciom po -
zwo lo no trzy mać świe ce tra dy cyj ne, nie
elek trycz ne. Szko le za rzu ca no po waż ne za -
nie dba nie.

– Nie po win no się uży wać praw dzi wych
świec – zwłasz cza w po bli żu dzie ci, ko stiu mów
i de ko ra cji, gdy do stęp ne są znacz nie bez piecz -
niej sze al ter na ty wy – mó wił Dan Da ly. Do dał,
że na le ży uży wać świec LED lub elek trycz -
nych, zwłasz cza w okre sie świą tecz nym, 
kie dy odzież i de ko ra cje mo gą sta no wić do -
dat ko we za gro że nie.

Rzecz nik ra dy mia sta za pew nił, że wła dze
Croy don my ślą o wszyst kich, któ rych do -
tknął ten bar dzo smut ny in cy dent. Za pew -
nio no wspar cie dla per so ne lu, uczniów i lo -
kal nej spo łecz no ści, za po wia da jąc współ -
pra cę mię dzy ra dą mia sta, szko łą, die ce zją
i Lon dyń ską Stra żą Po żar ną, aby prze ana li -
zo wać oko licz no ści i zmi ni ma li zo wać ry zy ko
po wtór ki takiego zdarzenia. Dy rek tor No el
Camp bell pod kre ślił, że wy pa dek wstrzą snął
per so ne lem, ale wspar cie, któ re otrzy mu je
od stra ży po żar nej i władz mia sta, jest od -
czu wal ne.

Nie ste ty, nie był to pierw szy raz, kie dy
ubra nia i ko stiu my pod pa lo ne przez świe ce
sta wa ły w ogniu. Nie był to też pierw szy raz,
kie dy ca łe oto cze nie spa ra li żo wał szok. Dla -
te go po wy pad ku w Croy don za czę to za po -
bie gaw czo na gła śniać in ne przy pad ki.

Pło ną ce cza row ni ce
Bry tyj ska pre zen ter ka te le wi zyj na Clau -

dia Win kle man w 2014 r. prze ży ła po dob ną
tra ge dię. Wte dy hal lo we eno wy ko stium
jej 8-let niej cór ki Ma tyl dy otarł się o świe cę.
Pre zen ter ka opo wia da ła, że wy glą da ło to
tak, jak by bę dą ce czę ścią ko stiu mu raj sto -
py jej cór ki na gle oży ły. Ro dzi na nie umia ła
zga sić ognia, a im bar dziej się sta ra li, tym
szyb ciej wra cał, zwie lo krot nio ny. Jak to opi -
sy wa ła Clau dia Win kle man, przy po mi nał „te
re we la cyj ne świe ce uro dzi no we, któ rych
pło mień wra ca po zdmuch nię ciu”. W koń cu
raj sto py wto pi ły się w skó rę dziec ka, po wo -
du jąc po waż ne ob ra że nia, la ta re kon wa le -
scen cji i trau mę dla ca łej ro dzi ny.

Sied mio let nia Gab by Bo ady z Dept ford
[4] w po łu dnio wo -wschod nim Lon dy nie do -
zna ła zaś po twor nych po pa rzeń w do mu
swo jej bab ci przy za ba wie świe cą, któ ra
pod pa li ła jej ubra nia. Le ka rze po wie dzie li, że

to cud, że prze ży ła opa rze nia III stop nia, za -
czy na ją ce się od ko lan w gó rę. Gab by prze -
szła 20 wy czer pu ją cych ope ra cji w de spe -
rac kiej pró bie ra to wa nia jej ży cia, a opa rze -
nia by ły tak po waż ne, że przez pierw sze
48 godz. są dzo no, że nie prze ży je. Póź niej
spę dzi ła dwa mie sią ce na od dzia le in ten -
syw nej te ra pii.

W 2019 r. po waż nie ucier pia ła ko lej -
na dziew czyn ka – Ro sie -Faye Yeadon 
z Le eds. Jej rę ce i ra mio na za pa li ły się, gdy
pró bo wa ła ura to wać przed znisz cze niem
plu szo wą Mysz kę Mi ki na le żą cą do jej sio -
stry bliź niacz ki. Sio stra rzu ci ła swo ją za baw -
kę na za pa cho wą świe cę, gdy mat ka wy szła
z po ko ju. Sa ma nie zo sta ła ran na. Ro sie -
-Faye mu sia ła zo stać prze wie zio na do szpi -
ta la Pin der fields Ho spi tal w Wa ke field
na pil ne le cze nie.

I tak da lej.
Pra wie 7 tys. dzie ci zo sta ło przy ję tych

do NHS Spe cia list Burns Se rvi ces (od dział
opa rzeń) w ze szłym ro ku, a po nad 5 tys.
z nich by ło w wie ku po ni żej 5 lat [4]. 
W 2018 r. 220 po ża rów w Lon dy nie by ło
zwią za nych ze świe ca mi. Wie le z tych przy -
pad ków to wy nik nie do pil no wa nia za sad
bez pie czeń stwa w do mu i w miej scach pu -
blicz nych, w tym za ba wy ze świecz ka mi lub
nie ostroż ne go za cho wa nia w ich po bli żu.

Po ża ry świe czek – co da lej
Dan Da ly stwier dził, że ten „prze ra ża ją cy

wy pa dek” pod czas ja se łek po słu żył ja ko „wy -
raź ne przy po mnie nie o ry zy ku, ja kie mo gą
sta no wić praw dzi we świe ce” [5]. – Są zu peł -
nie nie po trzeb nym za gro że niem, je śli cho dzi
o dzie ci i szkol ne przed sta wie nia – po wie dział.

Bry tyj ska straż po żar na oprócz co rocz -
nych ostrze żeń do ty czą cych bez pie czeń -
stwa po ża ro we go w cza sie świąt pu bli ku je
ma te ria ły do ty czą ce pra wi dło we go użyt ko -
wa nia świe czek [5]. Wy szcze gól nia się tam
na stę pu ją ce za le ce nia:
 Wy cho dząc z po ko ju, a zwłasz cza
przed snem, upew nij się, że zga si łeś świe ce,
ka dzi dła i pal ni ki ole jo we.
 Te go ty pu przed mio ty po win ny być 
za wsze umiesz czo ne w ża ro od por nych
uchwy tach i na sta bil nej po wierzch ni, tak
aby unik nąć ich prze wró ce nia.
 Na le ży trzy mać je z da la od ma te ria łów,
któ re mo gą się za pa lić – są to np. za sło ny,
me ble, ubra nia i wło sy.
 Na le ży za cho wać szcze gól ną ostroż ność,
je śli w do mu znaj du je się du żo ła two pal nych
przed mio tów, ta kich jak zbio ry ksią żek, cza -
so pism lub ga zet.
 Na le ży pa mię tać, że pod grze wa cze (tea
li ghts) na grze wa ją się bar dzo moc no i bez
od po wied nich uchwy tów mo gą prze to pić
się np. przez po wierzch nię te le wi zo ra lub
wan ny.
 Aby unik nąć wy pad ków, trzy maj świe ce
i in ne otwar te pło mie nie po za za się giem
dzie ci i zwie rząt.

Po nad to straż po żar na ostrze ga, że pod -
czas Di wa li, Dnia Guya Faw ke sa, Hal lo we en
i Bo że go Na ro dze nia ry zy ko zwięk sza się po -
przez częst sze uży wa nie świec oraz zwy czaj
prze bie ra nia się w oko licz no ścio we ko stiu -
my.

Moż na się tyl ko za sta na wiać, jak wy tycz -
ne ma ją się np. do or ga ni zo wa ne go co rocz -
nie w Edyn bur gu Bel ta ne Fi re Fe sti val 
– na wią zu ją ce go do daw nych cel tyc kich
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tra dy cji świę ta ognia, w któ rym tłu my mło -
dych lu dzi prze bra nych w fu tra, sztucz ne
kwia ty, sztucz ne wło sy i ozdo by z pa pie ru
wy ma chu ją po chod nia mi, a póź niej – w sta -
nie da le kim od trzeź we go – tań czą przy
ogni skach do bia łe go ra na. Ale cóż, Szko ci
za wsze rzą dzi li się swo imi pra wa mi, je śli nie
w teo rii, to na pew no w prak ty ce.

Da lej w ma te ria łach bry tyj skich stra ża -
ków [6] wy chwa la ne są tak że za le ty świec
elek trycz nych, LED-owych i na ba te rie: moż -
na zo sta wić je bez nad zo ru, nie trze ba się
bać, że zo sta ną prze wró co ne przez dziec ko,
psa al bo ko ta, moż na spo koj nie się przy nich
zdrzem nąć, moż na uży wać ich na ze wnątrz.
Nie któ re mi ga ją, in ne świe cą na ko lo ro wo
lub są wo do od por ne. Przy wszyst kich tych
za le tach ma ją je den man ka ment – nie pło -
ną ży wym ogniem. I to po pro stu czy ni je
mniej atrak cyj ny mi.

Pło ną ce prze bra nia
Co raz czę ściej zwra ca się uwa gę na to,

że prze bra nia nie ste ty nie mu szą być szy te
z za cho wa niem ta kich sa mych stan dar dów
bez pie czeń stwa, co zwy kłe ubra nia, a to
ozna cza, że sta no wią więk sze za gro że nie
po ża ro we. W Wiel kiej Bry ta nii za le ca się,
aby ko stiu my by ły ognio od por ne zgod nie
z eu ro pej ską nor mą EN71 -2. Wciąż jed nak
w okre sie je sien no -zi mo wym w bry tyj skich
skle pach roi się od ko stiu mów, naj czę ściej
wy ko na nych z ta nich ma te ria łów, a w do -
dat ku ozda bia nych prze róż ne go ro dza ju
zwiew ny mi pe le ry na mi, spód ni ca mi i skrzy-
dła mi, któ ry mi ła two za ha czyć o świecz kę.

Każ de go ro ku do cho dzi do oko ło 750

wy pad ków z za pa le niem odzie ży, z któ rych
oko ło 80 koń czy się śmier cią. Mło de dziew -
czę ta, zwłasz cza na sto lat ki, a tak że oso by
star sze, są uwa ża ne za gru py naj więk sze go
ry zy ka po waż nych ura zów, któ re mo gą wią -
zać się z dłu gi mi po by ta mi w szpi ta lu i ope -
ra cja mi pla stycz ny mi. Dzie je się tak dla te go,
że luź ne, zwiew ne ubra nia, ta kie jak su kien -
ki, ko szu le noc ne i szla fro ki, są po dat ne
na za pa le nie się lub to pią się pod czas spa la -
nia. Po nad to chłop cy w wie ku 14-17 lat są
szcze gól nie na ra że ni na drob ne wy pad ki,
zwy kle z po wo du za ba wy za pał ka mi, za pal -
nicz ka mi i pe tar da mi.

Odzie żo we stan dar dy 
bez pie czeń stwa
Ja kie zna ki bez pie czeń stwa moż na więc

zna leźć na ubra niach? Po nie waż odzież
dzie cię ca zo sta ła zi den ty fi ko wa na ja ko ob -
szar wy so kie go ry zy ka, bie li zna noc na dla
dzie ci po ni żej 13. roku życia mu si speł niać
okre ślo ne wy ma ga nia do ty czą ce ła two pal -
no ści. Pro du cen ci pi żam, ubrań dla nie -
mow ląt i ba weł nia nych szla fro ków frot te,
któ rzy zde cy du ją się speł nić wy mo gi okre -
ślo ne w prze pi sach do ty czą cych odzie ży
noc nej z 1985 r., mu szą za łą czać ety kie tę
z na pi sem „Ni ska pal ność wg nor my
BS 5722” lub „Trzy mać z da la od ognia”.

Pa mię taj my, że ety kie ta z na pi sem „Ni ska
pal ność” nie wska zu je na cał ko wi cie ognio -
od por ną odzież, dla te go wszyst kie ubra nia
na le ży trzy mać z da la od ognia, a tak że po -
stę po wać zgod nie z in struk cja mi do ty czą-
cy mi pra nia odzie ży trud no pal nej, któ re
obej mu ją nie pra nie ich w tem pe ra tu rze po -

wy żej 50°C i spraw dza nie przy dat no ści środ -
ka pio rą ce go, po nie waż mo że to wpły nąć
na ognio od por ność tka ni ny.

Stop, drop and roll
Ge ne ral nie w Wiel kiej Bry ta nii po wta rza

się, że je śli doj dzie do wy pad ku ze świe cą
i za pa lą się ubra nia, nie na le ży ucie kać, a je -
dy nie za pa mię tać krót ką za sa dę: stop, drop
and roll, co ozna cza: nie bie gnij, po łóż się
na zie mi, owiń pło ną cą oso bę w gru by ma -
te riał lub koc ga śni czy, aby zdu sić pło mie nie.
Po nad to bry tyj ska straż po żar na prze pro wa -
dza wi zy ty do mo we, aby udzie lić po rad do -
ty czą cych bez pie czeń stwa po ża ro we go –
a w ra zie po trze by mo że na wet za mon to wać
bez płat ne czuj ni ki dy mu.

I cho ciaż nie moż na się łu dzić, że zgod nie
z za le ce nia mi stra ża ków Bry tyj czy cy zre zy -
gnu ją z tra dy cyj nych świec na rzecz elek -
trycz nych, to po zo sta je mieć na dzie ję, że
wy pa dek w Croy don dał na ucz kę in sty tu -
cjom od po wie dzial nym za bez pie czeń stwo
i zdro wie dzie ci. Pew ne jest, że za sa da stop,
drop and roll bę dzie przy dat na jesz cze dłu go.

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, a tak˝e autorkà

powieÊci, opowiadaƒ i felietonów

Przy pi sy
[1] Ha ve your self a fi re free mer ry Chri st mas, Lon don Fi re Bri -
ga de (We so łych Świąt bez ognia, pu bli ka cja Lon dyń skiej
Stra ży Po żar nej), 2019, https://www.lon don -fi re.gov.
uk/news/2019-news/no vem ber/ha ve -your self -a -fi re -free -
-mer ry -chri st mas/ (do stęp: 30.10.2020).
[2] Wi shing you a sa fe and hap py Chri st mas, Com mu ni ties
and Lo cal Go vern ment (Z ży cze nia mi bez piecz nych i ra do -
snych Świąt, pu bli ka cja Com mu ni ties and Lo cal Go vern -
ment), 2015; https://as sets.pu bli shing.se rvi ce.gov.uk/
go vern ment/uplo ads/sys tem/uplo ads/at tach ment_da ta/fi -
le/475181/Wi shing -You -a -Sa fe -and -Hap py -Chri st mas.pdf
(do stęp: 30.10.2020).
[3] Glass, J. Fi re bri ga de expla ins how Croy don pu pil was cri ti -
cal ly in ju red at ca rol se rvi ce (Straż po żar na wy ja śnia, jak uczeń
z Croy don zo stał po waż nie ran ny w cza sie kon cer tu ko lęd),
„My Lon don”, 2019; https://www.my lon don. news/news/so -
uth -lon don -news/fi re -bri ga de -expla ins -how -croy don -
-17410597 (do stęp: 30.10.2020).
[4] Hay don, P. Me et the in spi ring lit tle girl (Po znaj in spi ru ją cą
ma łą dziew czyn kę), „Mir ror”, 2015; https://www.mir ror.co.
uk/news/uk -news/me et -in spi ring -lit tle -girl -who -6112760
(do stęp: 30.10.2020).
[5] War ning aga inst can dles after scho ol child suf fers burns
du ring scho ol ca rol se rvi ce, Lon don Fi re Bri ga de (Ostrze że nie
przed świe ca mi […], pu bli ka cja Lon dyń skiej Stra ży Po żar -
nej), 2019; https://www.lon don -fi re.gov.uk/news/2019-
news/de cem ber/war ning -aga inst -can dles -after -scho ol -
child -suf fers -burns -du ring -scho ol -ca rol -se rvi ce/(do stęp:
30.10.2020).
[6] How to use can dles sa fe ly, Lon don Fi re Bri ga de (Jak uży -
wać świe czek, pu bli ka cja Lon dyń skiej Stra ży Po żar nej);
https://www.lon don -fi re.gov.uk/sa fe ty/the -ho me/can dles/
(do stęp: 30.10.2020).
[7] Fi re sa fe ty in the win ter, Com mu ni ties and Lo cal Go vern -
ment (Bez pie czeń stwo po ża ro we w zi mie, pu bli ka cja Com -
mu ni ties and Lo cal Go vern ment), 2015; https://as sets.
pu bli shing.se rvi ce.gov.uk/go vern ment/uplo ads/sys -
tem/uplo ads/at tach ment_da ta/fi le/475174/Fi re -Sa fe ty -in -
-the -Win ter. pdf (do stęp: 30.10.2020).

GRUDZIEŃ  2020 /22

PŁONĄCE ŚWIĘTA

Wymyślne stroje mogą być łatwą pożywką dla ognia

fo
t. 

G
ot

o,
 W

ik
ip

ed
ia

 (C
C

 B
Y-

SA
 2

.0
)

20-22 pp12 chlopiec_Layout 1  02.12.2020  09:18  Strona 22



ka zu je się, że tych przy czyn jest
znacz nie wię cej, a wszyst kie opi -
sa ne są w nie oce nio nych do ku -

men tach i ra por tach po cho dzą cych z Na tio-
nal Fi re Pro tec tion As so cia tion (NFPA). Oka -
zu je się też, że świę ta Bo że go Na ro dze nia
nie ko niecz nie są ty mi naj groź niej szy mi, ale
od nich za cznie my.

Jak to w przy pad ku ame ry kań skich ra -
por tów, obej mu ją one zda rze nia ma ją ce
miej sce na prze strze ni kil ku lat, co da je moż -
li wość spo rzą dza nia ana liz po rów naw czych.
Ra port „Win ter ho li day fi re facts”, któ ry jest
pod sta wą te go ar ty ku łu, opu bli ko wa ny zo -
stał w dzia le edu ka cji pu blicz nej i do ty czy
przy pad ków w la tach 2013-2017. Na po czą -
tek – obo wiąz ko we sta ty sty ki.

Cho in ki
W la tach 2013-2017 ame ry kań skie stra że

po żar ne ga si ły rocz nie śred nio 160 po ża rów
do mów, któ rych za rze wiem by ły drzew ka
świą tecz ne. Po ża ry te (rów nież śred nio rocz -
nie) spo wo do wa ły trzy zgo ny, 15 ura zów 
i 10 mln do la rów bez po śred nich szkód ma -
jąt ko wych. Ozna cza to, że jed no na 52 ta kie
zda rze nia koń czy ło się śmier cią. Dla po rów -
na nia wszyst kie za ist nia łe po ża ry w do mach
skut ko wa ły jed ną śmier cią na 135 zda rzeń.

Naj częst szą przy czy ną po ża rów do mo -
wych cho inek by ła nie spraw na in sta la cja
elek trycz na lub sprzęt oświe tle nio wy (44%
po ża rów). W jed nej czwar tej przy pad ków
po żar po wstał od in ne go źró dła cie pła,
na przy kład świe cy lub urzą dze nia grzew -
cze go, któ re znaj do wa ło się zbyt bli sko cho -
in ki (25%). Po nad jed na pią ta po ża rów
cho inek zo sta ła za ini cjo wa na ce lo wo (21%),
co na zwa li by śmy pod pa le nia mi. Dwa na

pięć po ża rów do mo wych cho inek po wsta ło
w sa lo nie (39%). Co nie jest spe cjal nie za ska -
ku ją ce, a w sta ty sty kach uwy pu klo ne, oko -
ło 75% te go ty pu zda rzeń mia ło miej sce
w grud niu i stycz niu.

Na przed sta wio ne po wy żej fak ty nie po -
zo sta ła obo jęt na Ko mi sja ds. Bez pie czeń -
stwa Pro duk tów Kon su menc kich (CPSC –
patrz ram ka).

Na jej zle ce nie prze pro wa dzo no ba da nia
la bo ra to ryj ne. Przy go to wa no tu ma kie ty
dwóch po koi, w ukła dzie bliź nia czym sy-
me trycz nym. Ten sam wy strój: fo tel, sto lik,
lamp ka noc na, a przede wszyst kim cho in ka
ob sta wio na pu dła mi z pre zen ta mi. Róż ni ca
polegała na tym, że jed na cho in ka by ła su -
cha, a dru ga – mo kra, bo pod le wa na. Pod -
pa lo no jed ną i dru gą, przy czym źró dło

po ża ru ulo ko wa no bez po śred nio pod cho -
in ką. Wy ni kiem eks pe ry men tu był jak że za -
ska ku ją cy fakt, że wy su szo na cho in ka pa li się
zna ko mi cie, roz go rze nie mo że na stą pić
w cza sie krót szym niż jed na mi nu ta, zaś
pod le wa na cho in ka sto ją ca w do ni cy,
a przez to do brze na wod nio na pa li się zde -
cy do wa nie wol niej. Na do wód, że nie jest 
to żart, in for mu ję że NFPA za mie ści ła na
YouTube film pt. „Chri st mas tree fi res can
turn de va sta ting and de adly wi thin se -
conds” („Po ża ry cho inek mo gą w cią gu kil ku
se kund przybrać nisz czy ciel ską i śmier tel nie
nie bez piecz ną postać”). Ma po nad 1,6 mln
wy świe tleń. Za le ce nie koń co we jest na stę -
pu ją ce: „Pod le waj cie cho in ki!”.

De ko ra cje świą tecz ne
In ne de ko ra cje świą tecz ne rocz nie wy wo -

ły wa ły w ba da nym okre sie ok. 780 po ża rów
w do mach. Po ża ry te po wo do wa ły śred nio
trzy ofia ry śmier tel ne w gro nie miesz kań -
ców, 34 ura zy oraz 12 mln do la rów strat
w wy ni ku bez po śred nich znisz czeń mie nia.
9% zde fi nio wa no ja ko pod pa le nia. Głów ną
przy czy ną po ża rów de ko ra cji świą tecz nych
by ła zbyt ma ła od le głość od źró deł cie pła, 
ta kich jak świe ca lub urzą dze nie ciepl ne, 
co od no to wa no w 44% przy pad ków, 21%
po ża rów de ko ra cji po wsta ło w kuch ni, a 16%
za czę ło się w sa lo nie, po ko ju dzien nym lub
sy pial ni. Co cie ka we, tyl ko 20% po ża rów de -
ko ra cji wnętrz mia ło miej sce w grud niu.

Świe ce
Śred nio w la tach 2013-2017 zgła sza no

po nad 8 tys. po ża rów od świec w do mach
rocz nie, 60% ta kich zda rzeń wy ni kło ze zbyt
ma łej od le gło ści świec od ma te ria łów pal -
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NOR BERT TU ÂNIO Jin gle bells,
jin gle… fi res

Amerykańskie świąteczne pożary to nie tylko wymienione w artykule
„Jak to robią za oceanem” (PP 9/2020) zdarzenia zainicjowane przez

powszechnie wykorzystywane w tym okresie świece.

O

Za da niem CPSC jest ochro na spo łe -
czeń stwa przed nie uza sad nio nym ry zy -
kiem ob ra żeń lub śmier ci zwią za nym
z uży wa niem pro duk tów kon su menc kich
pod le ga ją cych ju rys dyk cji agen cji. Śmierć,
ob ra że nia i uszko dze nia mie nia spo wo do -
wa ne in cy den ta mi zwią za ny mi z pro duk ta -
mi kon su menc ki mi kosz tu ją po dat ni ka
ame ry kań skie go po nad bi lion do la rów
rocz nie. CPSC zo bo wią zu je się do ochro ny
kon su men tów i ro dzin przed pro duk ta mi,
któ re sta no wią za gro że nie po ża ro we, elek -
trycz ne, che micz ne lub me cha nicz ne. Pra -
ce CPSC ma ją ce na ce lu za pew nie nie
bez pie czeń stwa pro duk tów kon su menc -
kich – ta kich jak za baw ki, łó żecz ka, elek tro -
na rzę dzia, za pal nicz ki i che mia go spo -
dar cza – przy czy ni ły się do spad ku wskaź -
ni ka zgo nów i ob ra żeń zwią za nych z pro -
duk ta mi kon su menc ki mi w cią gu ostat-
nich 40 lat.
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nych, ta kich jak me ble, ma te ra ce, po ściel, 
za sło ny lub de ko ra cje. Szczyt po ża rów
od świec miał miej sce w grud niu, na dru gim
miej scu upla so wał się sty czeń. Oko ło 18%
gru dnio wych po ża rów od świec po wsta ło
w sa lo nie, a 8% w ja dal ni – w po zo sta łych
mie sią cach by ło to od po wied nio 14% i 3%.
Dwa dni, w któ rych naj czę ściej do cho dzi ło
do po ża rów od pło mie ni świec, to Bo że Na -
ro dze nie i Wi gi lia.

Świą tecz ne go to wa nie
Szczy to wym dniem z punk tu wi dze nia

po ża rów po wsta łych w Ame ry ce, tym ra zem
w cza sie go to wa nia, jest Świę to Dzięk czy nie -
nia (ob cho dzo ne w Sta nach Zjed no czo nych
w czwar ty czwar tek li sto pa da).

Sprzęt ku chen ny spo wo do wał 19% po -
ża rów de ko ra cji wnętrz, co wy ni ka ło jak
w po przed nich przy pad kach ze zbyt ma łej
od le gło ści pal nych ele men tów de ko ra cyj -
nych od pie ca lub in ne go sprzę tu słu żą ce go
do przy go to wy wa nia po sił ków.

Fa jer wer ki
Mniej wię cej 10% po ża rów od sztucz -

nych ogni ma miej sce w okre sie od 30 grud -
nia do 3 stycz nia, ze szczy tem w No wy Rok.
W ta kim ra zie gdzie po dzia ło się po zo sta -
łych 90%? Od po wiedź znaj du je się w ko lej -
nym ra por cie NFPA „Fi re works fi res and
in ju ries”, z czerw ca 2020 r.

Sza cu je się, że w 2018 r. mia ło miej sce
oko ło 19,5 tys. po ża rów wy wo ła nych przez
sztucz ne ognie. Po ża ry te spo wo do wa ły
śmierć pię ciu osób, 46 ura zów oraz oko -
ło 105 mln do la rów bez po śred nich szkód
ma te rial nych.

Po ża ry za ro śli, tra wy lub la sów sta no wi -
ły 59% zgło szo nych po ża rów wy wo ła nych
fa jer wer ka mi w la tach 2014–2018. W su -
mie 87% po ża rów fa jer wer ków w tych la tach
to po ża ry ze wnętrz ne, a tyl ko 9% z nich mia -
ło miej sce w bu dyn kach. Po ża ry we wnętrz -
ne by ły zaś jed nak przy czy ną nie mal że
wszyst kich ofiar śmier tel nych, 74% ob ra żeń
i 45% bez po śred nich szkód ma te rial nych.
Po nad 28% po ża rów wy wo ła nych przez
sztucz ne ognie w prze cią gu 5 ana li zo wa -
nych lat po wsta ło w Dzień Nie pod le gło ści
4 lip ca i sta no wi ły one przy czy nę oko ło
50% wszyst kich po ża rów ma ją cych miej sce
w Sta nach Zjed no czo nych te go dnia. Sza -
cun ki te po cho dzą z kra jo we go sys te mu
zgła sza nia in cy den tów po ża ro wych ame ry -
kań skiej ad mi ni stra cji prze ciw po ża ro wej
(NFIRS) oraz co rocz ne go prze glą du dzia łań

ra tow ni czych stra ży po żar nych prze pro wa -
dza ne go przez NFPA, obej mu ją ce go rów -
nież es ty ma cję pro por cjo nal ne go udzia łu
po ża rów, w któ rych przy czy na po ża ru by ła
nie zna na lub nie po ja wi ła się w ra por cie ze
zda rze nia. Resz ta zda rzeń zwią za nych ze
sztucz ny mi ognia mi roz kła da się w mia rę
rów no mier nie na po zo sta łe dni w ro ku.

Jak świę to wać bez piecz nie
Or ga ni za cją, któ ra opra co wa ła za sa dy

bez piecz ne go po stę po wa nia w okre sie
świą tecz nym (w Sta nach Zjed no czo nych za -
czy na się Świę tem Dzięk czy nie nia, a koń czy
na za ba wie syl we stro wej i No wym Ro ku),
jest Il li no is Fi re Sa fe ty Al lian ce (IFSA). Co cie -
ka we, stan Il li no is, obej mu ją cy re gion Wiel -
kich Je zior, jest dru gim co do wiel ko ści
sku pi skiem Po lo nii ame ry kań skiej.

Hi sto ria IFSA jest bar dzo cie ka wa, po nie -
waż za ło ży ło ją trzech człon ków Sto wa rzy -
sze nia Ko men dan tów Stra ży Po żar nych
w Il li no is, któ rych pier wot nym ce lem by ło
lob bo wa nie na rzecz obo wiąz ku sto so wa nia
au to ma tycz nej de tek cji po ża ru we wszyst -
kich do mach i miesz ka niach. Od te go cza su
pro jekt z jed nej stro ny speł nił swój cel,
a z dru giej roz wi nął się i obec nie ce lem stra -
ża ków i osób ich wspie ra ją cych jest po pu-
la ry zo wa nie znacz nie szer szej te ma ty ki
zwią za nej z ochro ną prze ciw po ża ro wą,
a tak że po zy ski wa nie fun du szy na le cze nie
osób z po pa rze nia mi, których do zna li w wy -
ni ku po ża rów. Nas in te re su ją po ra dy świą -
tecz ne, ja kie da ją ko men dan ci stra ży po-
żar nych ze sta nu Il li no is.

Mo że i część z tych po rad wy da się na iw -
na, ale mit o zna ko mi tym wy kształ ce niu
prze cięt nych Ame ry ka nów w za kre sie
ochro ny prze ciw po ża ro wej uda ło się już
pod wa żyć w kil ku po przed nich ar ty ku łach
o te ma ty ce po żar ni czej do ty czą cych USA.
Po ra dy te przed sta wię w ta kiej ko lej no ści,
w ja kiej znaj du ją się na stro nie IFSA, sta ra jąc
się jak naj wier niej od dać treść, ale i du cha
owych za le ceń.

Bez pie czeń stwo go to wa nia
Go to wa nie od daw na sta no wi głów ną

przy czy nę po ża rów i uszko dzeń kon struk cji
do mów miesz kal nych. Jest rów nież po wią -
za ne ze sto so wa niem urzą dzeń ku chen nych,
bę dą cych dru gą naj częst szą przy czy ną zgo -
nów w wy ni ku po ża rów obiek tów miesz kal -
nych. W 2014 r. w Świę to Dzięk czy nie nia
od no to wa no po nad czte ro krot ną śred nią
dzien ną licz bę zgło szo nych po ża rów do -

mów miesz kal nych spo wo do wa nych go to -
wa niem. W związ ku z tym:
 nie go tuj, gdy je steś zmę czo ny, ani nie
po zo sta wiaj go to wa nych czy pie czo nych
po traw bez nad zo ru – przy go to wy wa nie
cie płych po sił ków bez nad zo ru jest głów ną
przy czy ną te go ro dza ju po ża rów,
 odłącz za si la nie urzą dze nia w przy pad ku
po ża ru,
 nie uży waj wo dy do ga sze nia po ża rów
tłusz czów,
 za po bie gaj po pa rze niom dzie ci, ob ra ca -
jąc do we wnątrz uchwy ty garn ków na pły -
cie ku chen nej; Stwórz wo kół pie ca stre fę
wol ną od dzie ci o śred ni cy trzech stóp,
 sprawdź dzia ła nie czu jek dy mu – na ci śnij
przy ci ski te sto we, aby upew nić się, że funk -
cjo nu ją pra wi dło wo,
 nie uży waj w po miesz cze niach fry tow nic
do sma że nia in dy ków, roz waż za kup urzą -
dze nia do ich przy rzą dze nia, któ re nie wy ko -
rzy stu je ole ju, po nie waż roz pry ski i wy cie ki
ole ju po wo du ją po waż ne opa rze nia.

Bez pie czeń stwo świec, de ko ra cji
i oświe tle nia
Jed na pią ta po ża rów de ko ra cji wnętrz

ma miej sce w grud niu, a pra wie po ło wa
z nich wy stę pu je z po wo du umiesz cze nia
de ko ra cji zbyt bli sko źró dła cie pła. W grud -
niu 51% po ża rów de ko ra cji jest po wo do wa -
nych przez świe ce – w po rów na niu z 35%
w po zo sta łych 11 mie sią cach ro ku (róż ni ce
w po da nych war to ściach pro cen to wych wy -
ni ka ją z fak tu od nie sie nia się do sta ty styk
sta no wych, nie zaś ogól no kra jo wych).
W związ ku z tym:
 ni gdy nie zo sta wiaj świec bez nad zo ru,
 umieść świe ce na pła skich, ża ro od por -
nych po wierzch niach w od le gło ści co naj -
mniej jed nej sto py od wszyst kie go, co mo że
się za pa lić,
 świe ce bez pło mie nio we na ba te rie są
lep szą al ter na ty wą dla świec tra dy cyj nych,
 trzy maj de ko ra cje z da la od źró deł cie pła
i upew nij się, że są ognio od por ne lub wy ko -
na ne z nie roz prze strze nia ją cych ognia ma -
te ria łów.

Bez pie czeń stwo cho inek
Po ża ry cho inek nie są tak po wszech ne, ale

ich skut ki czę sto by wa ją bar dzo po waż ne.
Śred nio je den na 31 zgło szo nych po ża rów
cho inek spo wo do wał śmierć, w po rów na niu
ze śred nio jed nym zgo nem na 144 zgło szo -
ne po ża ry do mów (do ty czy sta nu Il li no is).
Wa dli wa in sta la cja elek trycz na by ła przy czy -
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ną 30% po ża rów od cho inek w do mach.
W jed nej czwar tej po ża rów cho inek i dwóch
trze cich zgo nów źró dło cie pła, ta kie jak świe -
ca lub sprzęt grzew czy, znaj do wa ło się zbyt
bli sko drzew ka. W związ ku z tym:
 przy za ku pie cho in ki wy bierz ży we
drzew ka, któ re są świe że i zie lo ne, z trud-
ny mi do usu nię cia igła mi,
 pod le waj je re gu lar nie i trzy maj z da la
od źró deł cie pła, któ re mo gą je wy su szyć,
 ży we drze wa na le ży wy rzu cić za raz
po Świę tach Bo że go Na ro dze nia,
 świa tła na drzew kach na le ży zga sić
na noc i po wyj ściu miesz kań ców z do mu.

Nie pra wi dło we dzia ła nie lub uszko dze -
nia in sta la cji elek trycz nej są naj częst szy mi
czyn ni ka mi po wo du ją cy mi po ża ry zwią za -
ne z oświe tle niem świą tecz nym lub de ko ra -
cyj nym. W związ ku z tym:
 do wie sza nia oświe tle nia uży waj spe cjal -
nych mo co wań, a nie gwoź dzi, aby nie
uszko dzić prze wo dów,
 sprawdź, czy świa tła są prze zna czo ne
do użyt ku w po miesz cze niach, czy na ze -
wnątrz i uży waj ich od po wied nio,
 świa tła ze wnętrz ne po win ny być pod łą -
czo ne do gniaz da za bez pie czo ne go wy łącz -
ni kiem róż ni co wo prą do wym,
 wy bie ra jąc oświe tle nie i kom po nen ty
elek trycz ne, upew nij się, że są cer ty fi ko wa -
ne, aby ogra ni czyć ry zy ko po wsta nia po-
ża ru,
 nie prze cią żaj gniaz dek elek trycz nych ani
prze dłu ża czy, gdyż ele men ty in sta la cji elek -
trycz nej mo gą się prze grzać i za pa lić,
 wy mień lub na praw uszko dzo ne prze -
wo dy,
 uni kaj pro wa dze nia prze dłu ża czy w po -
przek drzwi lub pod dy wa na mi,

 je śli gniazd ka lub prze łącz ni ki są go rą ce
oraz czę sto wy stę pu je za dzia ła nie bez piecz -
ni ków lub ob wo dów za bez pie cza ją cych, we -
zwij wy kwa li fi ko wa ne go elek try ka.

Prze sła nie stra ża ków z Il li no is
Czas mię dzy Świę tem Dzięk czy nie nia

a No wym Ro kiem mo że być wspa nia łym
okre sem, kie dy przy ja cie le i ro dzi na spo ty -
ka ją się, aby świę to wać, ale we dług da nych
ze bra nych przez Il li no is IFSA jest to rów nież
okres, w któ rym za gro że nie po ża ra mi i po -
pa rze nia mi sta je się bar dziej po wszech ne.
NFPA do no si, że Świę to Dzięk czy nie nia jest

naj częst szym dniem wy stę po wa nia po ża -
rów w do mach, a na stęp ne po zy cje zaj mu ją
Bo że Na ro dze nie i Wi gi lia, pod czas gdy po -
ża ry od świec i de ko ra cji świą tecz nych osią -
ga ją swój szczyt w grud niu.

– Je ste śmy tak po chło nię ci świą tecz ny mi
emo cja mi, że czę sto za po mi na my o ota cza ją -
cych nas po ża rach i ry zy ku po pa rzeń – stwier -
dził dy rek tor wy ko naw czy IFSA Phi lip Za le-
ski. – Mu si my uważ nie ob ser wo wać po ten cjal -
ne za gro że nia zwią za ne z go to wa niem, 
świe ca mi oraz świą tecz nym oświe tle niem i de -
ko ra cja mi. Ta kie po ża ry, któ rych licz ba gwał -
tow nie wzra sta w tym okre sie, każ de go ro ku
po wo du ją alar mu ją cą licz bę ob ra żeń i zgo -
nów oraz sta ją się przy czy ną mi liar do wych
szkód ma jąt ko wych w do mach.

Zdo by cze tech ni ki nam 
po mo gą 
Je śli cho dzi o bez pie czeń stwo po ża ro we

w okre sie Świąt i nie tyl ko, przy go to wa nie
się na sy tu ację awa ryj ną to po ło wa suk ce su.
Ogrom ną czę ścią tych dzia łań jest po sia da -
nie od po wied nie go sprzę tu prze ciw po ża ro -

we go w do mu. W po rad ni kach ame ry kań -
skich stra ża ków prze wi ja ją się czte ry ele -
men ty, w któ re po wi nien być wy po sa żo ny
każ dy dom. Nie za po mi na ją one rów nież
o ko niecz no ści prze pro wa dze nia ćwi czeń
ewa ku acyj nych dla ca łej ro dzi ny.

Czuj ki tlen ku wę gla i dy mu
Je śli w Two im do mu na gro ma dzi się zbyt

du żo tlen ku wę gla, mo że to spo wo do wać
ob ja wy gry po po dob ne. Upew nij się, że
masz dzia ła ją ce czuj ki dy mu i CO za in sta lo -
wa ne w klu czo wych miej scach do mu. Po wi -
nie neś tak że spraw dzić, czy są spraw ne

(mi ni mum raz w mie sią cu) i wy mie niać ba -
te rie.

Ga śni ce
Ga śni ce po win ny być uży wa ne tyl ko

przy ma łych po ża rach. Po wi nie neś po sia dać
ga śni ce do sto so wa ne do da ne go ro dza ju
po ża ru. Trzy maj ga śni ce na każ dym po zio -
mie do mu, a tak że w kuch ni i ga ra żu.

In ne ele men ty
In nym za le ca nym sprzę tem są dra bi ny

ewa ku acyj ne oraz ko ce ga śni cze.
W peł ni zga dzam się z przed mów cą, 

na wet naj lep sze gwoź dzie (np. ta kie jak
z po pu lar ne go dow ci pu, od Wil so na) nie za -
stą pią zdro we go roz sąd ku i trzeź we go my -
śle nia, któ re w okre sie świą tecz nym czę sto
bie rze so bie wol ne. Wy po sa że nie do mu
w tech ni kę za po bie gaw czo -ga śni czą to nie
fa na be ria ani żad na prze sa da – za wsze mo -
że się przy dać, nie tyl ko od świę ta. Ale je śli
nie bę dzie my pod le wać cho in ki, to….
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Kulisy badań NIST, które wykazały dramatyczną różnicę między dobrze nawodnionym a suchym, zaniedbanym drzewkiem
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wię to chło wi ce przez dzie się cio le cia
by ły zna ne ja ko naj gę ściej za lud nio -
ne mia sto w Pol sce (kil ka lat te mu

stra ci ły po zy cję na rzecz pod war szaw skie go
Le gio no wa). W ostat nich mie sią cach 1998 r.,
w związ ku z pla no wa ną re for mą ad mi ni stra -
cji pu blicz nej, Ko men da Wo je wódz ka Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Ka to wi cach we
współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi
pod ję ła dzia ła nia ma ją ce na ce lu utwo rze nie
z dniem 1 stycz nia 1999 r. Ko men dy Miej -
skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Świę to -
chło wi cach. Przy ję to wów czas, że po wsta nie
ona na ba zie JRG 2 w Cho rzo wie. Do cza su
wy bu do wa nia straż ni cy na sie dzi bę KM PSP
Świę to chło wi ce wy zna czo no po miesz cze nia
w bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym by łej ko pal ni
Pol ska w Świę to chło wi cach, na to miast JRG
po zo sta ła cza so wo w Cho rzo wie. Choć wie -
le osób kwe stio no wa ło za sad ność ist nie nia
ko men dy stra ży w tym mie ście, ostat ni dzień
pierw sze go ro ku jej dzia łal no ści udo wod nił,
że nie jest by naj mniej zbęd na. 

31 grud nia oko ło 17.45 za stęp ca ko men -
dan ta miej skie go Po li cji, prze by wa jąc w swo-
im biu rze na pierw szym pię trze, usły szał
nie po ko ją ce od gło sy do cho dzą ce z pod da -
sza. Po in for mo wał o tym dy żur ne go i po le -
cił mu spraw dzić przy czy nę ha ła su. Na miej-
scu po li cjan ci za uwa ży li pło mie nie. Na tych -
miast te le fo nicz nie zgło si li in for ma cję o po -
ża rze do SKKM Cho rzów.

Po li cyj na sie dzi ba 
Sie dzi ba KMP to bu dy nek z 1907 r., zlo ka -

li zo wa ny przy zbie gu ulic Po la ka i Szpi tal nej.
Za pro jek to wa ny zo stał przez uzna nych ar -
chi tek tów Emi la i Geo r ga Zil l man nów, au to -
rów m.in. osie dla na ka to wic kim Ni ki szow cu
(roz po rzą dze niem pre zy den ta RP z dnia
14 stycz nia 2011 r. osie dle zo sta ło uzna ne
za po mnik hi sto rii). Bu dy nek po wstał w sty -

lu neo go tyc kim, z ze ga rem na fron to wej ele -
wa cji. W 1916 r. gmach od ku pi ła na wła sną
sie dzi bę miej sco wa gmi na, na stęp nie go
prze bu do wa ła. A po włą cze niu w 1922 r.
Świę to chło wic do Pol ski wpro wa dzi ła się tu
Po li cja i też do ko na ła prze ró bek. Jest to wol -
no sto ją cy bu dy nek w kształ cie li te ry L, trzy -
kon dy gna cyj ny, czę ścio wo pod piw ni czo ny.
Strych wy ko rzy sty wa ny był do ma ga zy no -
wa nia łó żek po lo wych i ma te ra cy. Część
fron to wa bu dyn ku ma wy mia ry ok. 23 x
12 m, część bocz na 8 x 12 m. Ścia ny no śne
i dzia ło we wznie sio no z ce gły, część ścian
dzia ło wych na pod da szu z drew na. Stro py
drew nia ne obi te trzci ną i otyn ko wa ne, gru -
bość stro pu ok. 0,3 m. Kon struk cja da cho wa
wy ko na na z drew na, ode sko wa na. Po kry cie
z da chów ki ce ra micz nej uło żo nej na ła tach
drew nia nych. Po mię dzy po kry ciem a de ska -
mi znaj do wa ła się fo lia. Pod ło gi drew nia ne

wy ło żo ne by ły pły ta mi wió ro wy mi i wy kła -
dzi ną PCV. Wej ście na strych umoż li wia ła
me ta lo wa dra bin ka znaj du ją ca się na klat ce
scho do wej, przez właz drew nia ny o wy mia -
rach 0,8 x 0,8 m.

Od stro ny wschod niej bu dyn ku mieści
się par king sa mo cho do wy, od pół noc nej
dru gi bu dy nek Po li cji oraz ga ra że dla sze ściu
sa mo cho dów, od po łu dnio wej – ul. Po la ka
i bu dyn ki miesz kal ne, od za chod niej – 
ul. Szpi tal na i bu dyn ki miesz kal ne. W po -
miesz cze niach piw nicz nych znajduje się wy -
mien nik cie pła, ba te ria aku mu la to rów oraz
ma ga zyn i ar chi wum. W czę ści par te ro wej
dy żur ka, ma ga zyn bro ni i po miesz cze nia so -
cjal ne. Na dru giej i trze ciej kon dy gna cji – po -
miesz cze nia biu ro we. Obiekt jest za kwa li-
fi ko wa ny do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL III,
sta no wi jed ną stre fę po ża ro wą o po wierzch -
ni ok. 1500 m2. 
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TO MASZ BA NACZ KOW SKI Mi le nij na klà twa
Sylwester z pewnością jest dniem, którego strażacy nie lubią. W 1999 r. dzień

31 grudnia skupiał uwagę wszystkich na tzw. klątwie milenijnej, która to miała
spowodować problemy z funkcjonowaniem systemów komputerowych.

Jednak na Śląsku strażacy mieli głowę zaprzątniętą czymś zupełnie innym.
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Do tego bu dyn ku Po li cja już nie wró ci ła. Stan po re mon cie
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Dzia ła nia ga śni cze
Kie ru ją cy ak cją mie li ogól ne in for ma cje

o bu dyn ku. Nie zna ne by ło im prze zna cze nie
pod da sza. Ćwi czeń do sko na lą cych w obiek -
cie nie prze pro wa dza no.

W trak cie do jaz du do zda rze nia KDR I
prze ka zał in for ma cję, że wi dzi pło mie nie
na da chu bu dyn ku i pro si o za dys po no wa -
nie SD-30 i SH-66. Na miej scu po le cił wy łą -
czyć prąd w ca łym bu dyn ku oraz za dys po-
no wać po go to wie ener ge tycz ne w ce lu od -
cię cia na po wietrz nej li nii elek tro ener ge tycz -
nej za si la ją cej bu dy nek.

W chwi li przy by cia pierw szej jed nost ki,
oko ło 17.55, po ża rem ob ję te by ło trzy
czwar te po wierzch ni da chu, mniej wię cej
250 m2, wraz z po miesz cze nia mi ad mi ni stra -
cyj no -biu ro wy mi na pod da szu. 

Przy stą pio no do ga sze nia po przez po da -
nie w na tar ciu dwóch prą dów ga śni czych
wo dy po klat ce scho do wej na pa lą ce się
pod da sze. W gór nej czę ści klat ki scho do wej
pa no wa ła wy so ka tem pe ra tu ra i sil ne za dy -
mie nie, wy stę po wa ły tam też tok sycz ne ga -
zy po ża ro we, któ rych ilość po tę go wa ło sil ne
roz go rze nie ognia.

Po przy by ciu SD-30 KDR po le cił po dać je -
den prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu z dra bi -
ny na pa lą cy się dach od stro ny ul. Szpi tal nej.
Ze wzglę du na sły szal ne z pod da sza od gło -
sy wy bu chów amu ni cji na tar cie we wnętrz -
ne zo sta ło cza so wo prze rwa ne. 

KDR II ak cep tu je pod ję te dzia ła nia, pro si
Wo je wódz kie Sta no wi sko Ko or dy na cji Ra -
tow nic twa o za dys po no wa nie dwóch plu -
tonów ga śni czych i dra bi ny me cha nicz nej,
in for mu jąc, że po żar obej mu je ca łą po -
wierzch nię da chu, pa li się pod da sze i ist nie -
je nie bez pie czeń stwo prze rzu tu ognia na
dach są sied nie go bu dyn ku miesz kal ne go.
Z re la cji dy żur ne go KM Po li cji do wia du je się,
że dy żu ru ją cy po li cjan ci nie opusz czą par te -
ru ko men dy, do pó ki nie zo sta nie prze pro wa -
dzo na ewa ku acja ma ga zy nu bro ni, amu ni cji
i środ ków pi ro tech nicz nych. Stra ża cy, któ rzy
wcze śniej pro wa dzi li na tar cie we wnętrz ne,
przy stę pu ją wraz z po li cjan ta mi do ewa ku -
acji. KDR II po le ca spra wić przy by ły SH-66
i po dać z nie go prąd wo dy na dach od stro -
ny fron to wej bu dyn ku. Pierw sza czyn ność
wy dłu ża się o czas po trzeb ny do od cię cia
prze wo dów ener ge tycz nych.

O 18.20 ofi cer ope ra cyj ny WSKR – KDR III
za po zna je się z sy tu acją i przej mu je do wo -
dze nie, dys po nu jąc do dat ko we si ły i środ ki
oraz or ga ni zu je do dat ko we za opa trze nie
wod ne. Roz wój po ża ru zo sta je za trzy ma ny. 

O 18.35 na miej scu jest ślą ski ko men dant
wo je wódz ki PSP – KDR IV st. bryg Piotr Buk
oraz ko men dant miej ski PSP w Świę to chło wi -
cach. KDR IV za po zna je się z sy tu acją, ak cep -
tu je pod ję te de cy zje oraz po le ca po dać prąd
wo dy z przy by łej SD na dach pa lą ce go się bu -
dyn ku od stro ny par kin gu sa mo cho do we go,
ewa ku ować sprzęt kom pu te ro wy i środ ki
łącz no ści oraz po zo sta łe wy po sa że nie biur.
Ewa ku acja pro wa dzo na jest wspól nie z pra -
cow ni ka mi KM Po li cji. W trak cie ewa ku acji
wpro wa dzo ne zo sta ją do wnę trza bu dyn ku
ko lej ne dwie li nie ga śni cze. O 19.15 po żar zo -
sta je opa no wa ny, roz po czy na się do ga sza nie. 

O 21.10 do wo dze nie po now nie przej mu -
je KDR III, wy da je po le ce nie kon ty nu owa nia
do ga sza nia obiek tu oraz roz biór ki drew nia -
nych ele men tów da chu i pod da sza w ce lu
do tar cia do wy stę pu ją cych w nich za rze wi
ognia. Wy po sa że nie po miesz czeń biu ro -
wych prze no szo ne jest do po miesz czeń nie -
ob ję tych po ża rem. KDR dys po nu je RW-2, by
za pew nić oświe tle nie te re nu ak cji.

O 22.05 do wo dze nie prze ka za ne zo sta je
KDR II. Kon ty nu owa ne są pra ce roz biór ko we
i do ga sza nie oraz pom po wa nie wo dy z po -
miesz cze nia aku mu la to row ni. O 2.30 na stę -
pu je pod mia na ra tow ni ków i prze ję cie
do wo dze nia przez do wód cę JRG. O 4.20
miej sce dzia łań ra tow ni czych przej mu je pra -
cow nik KM Po li cji.

Wa run ki ewa ku acji
Do ewa ku acji słu ży ły dwie nie obu do wa -

ne klat ki scho do we. Głów na, nie pal na, o sze -
ro ko ści ok. 1,4 m, żel be to wa, dru ga – dre-
w nia na o sze ro ko ści ok. 1,2 m. Z obiek tu pro -
wa dzą na ze wnątrz trzy wyj ścia ewa ku acyj -
ne; głów ne od ul. Po la ka, po zo sta łe na plac
we wnętrz ny ko men dy. Dłu gość przej ścia
ewa ku acyj ne go nie prze kra cza 6 m, a doj -
ścia – 10 m.

Ist nia ło za gro że nie dla zdro wia czte rech
funk cjo na riu szy Po li cji, któ rzy nie wy ra zi li
zgo dy na opusz cze nie bu dyn ku do cza su
prze pro wa dze nia ewa ku acji ma ga zy nu
amu ni cji i bro ni. Za gro żo ne też by ły psy 
po li cyj ne za mknię te w wia cie przy le ga ją cej
do bu dyn ku Po li cji.

Pro ble my
Pod czas dzia łań po ja wi ły się kom pli ka cje

z za opa trze niem wod nym. Z uwa gi na wy -
stę pu ją ce trud no ści z lo ka li za cją i wy ko rzy -
sta niem hy dran tów pod ziem nych (brak
ozna czeń), a tak że z po wo du ni skiej tem pe -
ra tu ry oto cze nia, po kry wy śnież nej oraz po -
ry noc nej za opa trze nie wod ne sta no wi ły
uru cho mio ne hy dran ty przy ul. Żoł nier skiej,
ul. Po lnej oraz na sta cji ben zy no wej Shell,
znacz nie od da lo ne od miej sca zda rze nia. Po -
nad to na le żą cym w od le gło ści ok. 1500 m
od bu dyn ku sta wie Skał ka zor ga ni zo wa no
punkt czer pa nia wo dy. Od wód sta no wił SCn.

Nie wąt pli wym kło po tem był rów nież
brak zna jo mo ści obiek tu. W związ ku z uchy -
le niem art. 25 pkt 1a usta wy o Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej Ko men da Miej ska PSP
w Świę to chło wi cach nie pro wa dzi ła kon tro li
prze strze ga nia prze pi sów prze ciw po ża ro -
wych w bu dyn ku Ko men dy Miej skiej Po li cji.
Nie od by wa ły się tam rów nież ćwi cze nia
obiek to we.

Pod su mo wa nie
W trwa ją cej pra wie 11 go dz. ak cji udział

wzię ło 21 za stę pów Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. W wy ni ku po li cyj ne go śledz twa usta -
lo no, że przy czy ną po ża ru by ło naj praw do-
po dob niej za pró sze nie ognia na da chu bu -
dyn ku w wy ni ku od pa le nia fa jer wer ków
przez nie usta lo ne oso by.

Z uwa gi na po wsta łe szko dy Po li cja ni gdy
nie po wró ci ła do bu dyn ku. Sie dzi ba KMP
w Świę to chło wi cach zo sta ła prze nie sio -
na do jed ne go z bu dyn ków ad mi ni stra cyj -
nych po zli kwi do wa nej ko pal ni Pol ska…
czy li do tym cza so wej sie dzi by świę to chło -
wic kich stra ża ków.

Obec nie w od re mon to wa nym bu dyn ku
znaj du je się otwar te w 2014 r. Mu zeum 
Po wstań Ślą skich.

Po dzi´ ko wa nia dla za st´p cy ko men dan ta
miej skie go PSP w Âwi´ to chło wi cach mł.
bryg. Pio tra Skó ry za po moc przy re ali za cji ma -
te ria łu.

mł. kpt. Tomasz Banaczkowski pełni słu˝b´
w Zespole Prasowym KG PSP
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Kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi:
 od godz. 17.50 – mł. asp. Ra fał Wy ro dek,

do wód ca za stę pu JRG Świę to chło wi ce,
 od godz. 18.10 – asp sztab. Piotr Ha -

brzyk, za stęp ca ko men dan ta miej skie -
go PSP w Świę to chło wi cach, 

 od godz. 18.20 – kpt. Prze my sław Pie -
nięż ny, ofi cer ope ra cyj ny WSKR,

 od godz. 18.35 – st. bryg. Piotr Buk, ślą -
ski ko men dant wo je wódz ki PSP,

 od godz. 21.10 – kpt. Prze my sław Pie -
nięż ny, ofi cer ope ra cyj ny WSKR,

 od godz. 22.05 – asp. sztab. Piotr 
Ha brzyk, za stęp ca ko men dan ta miej -
skie go PSP,

 od godz. 2.30 – asp. Se ba stian Szoł ty sik,
do wód ca JRG Świę to chło wi ce.
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a jer wer ki to bez wąt pie nia prze pięk -
nie wi zu al nie zja wi sko. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że to też zwy czaj ne

ma te ria ły wy bu cho we. A nie bez piecz ne na -
rzę dzie naj le piej od dać w rę ce spe cja li stów.

Bi lans ubie gło rocz nej no cy syl we stro wej,
szcze gól nie ze wzglę du na wy pad ki z udzia -
łem dzie ci, jest za trwa ża ją cy. „Pe tar da wy bu -
chła w rę ce 6-lat ka. Ko niecz na by ła am pu-
ta cja pal ca”, „70-lat ko wi pra wie urwa ło rę kę”,
„Ko ło brzeg. 9-la tek tra fio ny pe tar dą”, „Syl we -
ster w Po zna niu 2019: czwo ro dzie ci ran nych
od pe tard tra fi ło do szpi ta la” – to tyl ko kil ka
no wo rocz nych na głów ków z po cząt ku
2020 r. Szo ku ją cy jest fakt, że dzie ci w ogó le
ma ją stycz ność z tak nie bez piecz nym ma te -
ria łem, ja kim są sztucz ne ognie czy pe tar dy.

Ku prze stro dze w tym ar ty ku le przy to czę
tra gicz ne wy da rze nia spo wo do wa ne ma te -
ria ła mi pi ro tech nicz ny mi, za rów no te z pol -
skie go po dwór ka, jak i z od le głe go krań ca
ku li ziem skiej. A tak że w skró cie opi szę, co
na le ży zro bić, że by zwięk szyć bez pie czeń -
stwo przy stycz no ści z ma te ria łem wy bu -
cho wym oraz po dam kil ka cie ka wo stek
na te mat sztucz nych ogni.

Syl we ster 2019/2020 w Pol sce 
W ostat ni dzień 2019 r. przy ul. Ba ka lar -

skiej na war szaw skich Wło chach do szło
do po ża ru pa wi lo nu ma ga zy no wo -han dlo -
we go. Ni by zwy kły pa wi lon, po dob ny do in -

nych w tej tar go wej oko li cy, ale nie je śli cho -
dzi o za war tość. Był to bu dy nek par te ro wy
o wy mia rach 40 x 10 m i wy so ko ści 10 m,
w któ rym ma ga zy no wa no fa jer wer ki.
31 grud nia tuż przed godz. 13.00 na stą pił
wy buch skła do wa nych w pa wi lo nie ma te -
ria łów pi ro tech nicz nych, a na stęp nie do szło
do po ża ru obiek tu. Ogień ob jął ca ły bu dy -
nek oraz kon struk cję da cho wą. Pło mie nie
wy cho dzi ły na ze wnątrz. 

Na miej scu zda rze nia szyb ko po ja wi li się
stra ża cy. Ze wstęp nych in for ma cji wy ni ka -
ło, że w środ ku mo że znaj do wać się jed -
na oso ba, jed nak ogień nie po zwo lił
na prze szu ka nie wnę trza pa wi lo nu. Pod czas
ak cji ga śni czej do cho dzi ło do wy bu chów,
co rów nież utrud nia ło pro wa dze nie dzia łań.
Ko lej nym utrud nie niem dla stra ża ków był
sil ny wiatr. Prą dy ga śni cze po da -wa no z po -
zio mu te re nu, jak rów nież z wy so ko ści,
z dra bi ny me cha nicz nej. W trak cie pro wa -
dze nia dzia łań za padł się dach pa wi lo nu.
Kłę by gę ste go czar ne go dy mu uno si ły się
nad war szaw ski mi uli ca mi i by ły wi docz ne
z kil ku set me trów od miej sca zda rze nia. Za -
dy mie nie zna czą co wpły nę ło na ko mu ni ka -
cję w tej oko li cy, a dla bez pie czeń stwa
kie row ców ale ja Kra kow ska zo sta ła za blo -
ko wa na w obu kie run kach. 

Przed godz. 14.00 po twier dzo no, że nikt
nie zo stał po szko do wa ny, a przed 15.00 po -
żar uda ło się opa no wać. Są sied ni pa wi lon

z kwia ta mi zo stał sku tecz nie ochro nio ny. Po -
żar zo stał uga szo ny po godz. 16.00. Na miej -
scu pra co wa ło łącz nie 15 za stę pów stra ży
po żar nej i 50 funk cjo na riu szy.

Po żar Okrą głe go Sto łu
To do tych czas naj tra gicz niej szy pod

wzglę dem licz by ofiar śmier tel nych po żar
zwią za ny z ma te ria ła mi pi ro tech nicz ny mi.
Ma ka brycz ne sce ny ro ze gra ły się na po łu -
dnio wej pół ku li, w sa mym cen trum por -
towe go mia sta Li my – sto li cy Pe ru,
na ob sza rze po tocz nie na zy wa nym Okrą -
głym Sto łem (hiszp. Me sa Re don da), do -
kład nie na skrzy żo wa niu ulic Ji rón Cuz co
i Ji rón An da hu ay las.

Na po cząt ku XXI w. Pe ru bo ry ka ło się
z licz ny mi pro ble ma mi spo łecz no -po li tycz -
ny mi. Jed nym z nich by ło ubó stwo spo rej
czę ści spo łe czeń stwa, wi docz ne rów nież
na sto łecz nych uli cach. Re jon Me sa Re don -
da, znaj du ją cy się w cen trum Li my, za zwy -
czaj jest za tło czo ny – za spra wą han dlu
ta ni mi to wa ra mi, po któ re przy jeż dża ją tłu -
my. W okre sie świą tecz no -syl we stro wym
szcze gól nie po szu ki wa nym pro duk tem są
fa jer wer ki, tra dy cyj nie nie zbęd ne do że gna -
nia upły wa ją ce go ro ku i wi ta nia te go nad -
cho dzą ce go. Stąd dla ulicz nych sprze-
daw ców Li my, któ ry mi czę sto są rów nież
dzie ci, im por to wa ne z Azji sztucz ne ognie
i pe tar dy sta no wią waż ne źró dło do cho du
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PŁONĄCE ŚWIĘTA

RE NA TA GOL LY Fa jer wer ki 
to nie za baw ki

Święta i Sylwester zbliżają się wielkimi krokami, a z nimi nieuchronnie
efektowne pokazy fajerwerków. Włodarze wielu polskich miast,

organizując imprezy sylwestrowe dla mieszkańców, coraz częściej
rezygnują z pokazów pirotechnicznych na rzecz świetlnych, na przykład

z wykorzystaniem laserów i dronów. Niestety, nie wszyscy.
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i w tym cza sie han del ma te ria ła mi pi ro tech -
nicz ny mi kwit nie, za rów no ten za re je stro wa -
ny, jak i ten nie le gal ny.

To by ła przed syl we stro wa so bo ta,
29 grud nia 2001 r. Wie czór, kwa drans po
godz. 19.00. Na wą skich ulicz kach, wzdłuż
któ rych sta ły sta re drew nia ne bu dyn ki
z epo ki ko lo nial nej, tłum ku pu ją cych za opa -
try wał się przed za ba wą syl we stro wą. Do -
nie sie nia me diów mó wi ły o ze zwo le niu
na sprze daż oko ło 900 t fa jer wer ków na ob -
sza rze Me sa Re don da; po ło wa by ła prze cho -
wy wa na w skle pach i miesz ka niach, resz tę
wy sta wio no przed skle pa mi i sprze da wa no
na uli cy. Z re la cji świad ków wy ni ka, że to war
zaj mo wał dwie trze cie sze ro ko ści chod ni -
ków i uli cy, utrud nia jąc przej ście pie szym
i prze jazd kie row com. Sza cu je się, że o tej
po rze w oko li cy Okrą głe go Sto łu znaj do wa -
ło się oko ło 4 tys. ku pu ją cych i sprze daw ców. 

Do jed ne go ze sprze daw ców pod szedł
klient i po pro sił o za de mon stro wa nie dzia ła -
nia „cze ko la dy” – pro duk tu pi ro tech nicz ne -
go o dłu go ści 50 cm i ilo ści wy dzie la nej
ener gii rów nej jed nej czwar tej ener gii la ski
dy na mi tu. Sprze daw ca, na le żą cy do gru py
sprze da ją cych nie le gal nie, od pa lił „cze ko la -
dę”. Część eks plo du ją cej pe tar dy wy strze li ła
w po wie trze, a część spa dła na uło żo ne
w stos fa jer wer ki, pe tar dy i in ne pro duk ty
wy bucho we go asor ty men tu. Na stą pi ła re ak -
cja łań cu cho wa. Ma te ria ły pi ro tech nicz ne za -
czę ły eks plo do wać, po wo du jąc ko lej ne
wy bu chy. Pło mie nie roz prze strze nia ły się
bar dzo szyb ko na dzie siąt ki wóz ków usy tu -
owa nych wzdłuż uli cy, na któ rych eks po no -
wa ne by ły fa jer wer ki. Z wóz ków po żar
szyb ko prze niósł się na po bli skie skle py i do -
my. Sy tu acja wy mknę ła się spod kon tro li, na -
stą pi ła gi gan tycz na eks plo zja i po wstał po żar
ku li sty, któ ry roz pro szył się po oko licz nych
ulicz kach, ra niąc lub po zba wia jąc ży cia tych,
któ rych na po tkał na swo jej dro dze. Na uli -
cach wy bu chła pa ni ka; jed ni de spe rac ko
ucie ka li, in ni chro ni li się w swo ich skle pach
(w wie lu przy pad kach ta kie schro nie nie oka -
za ło się za bój czą pu łap ką), a jesz cze in ni za -
my ka li skle py przed sza brow ni ka mi. Ogień
roz prze strze nił się bar dzo szyb ko, z ła two ścią
prze ni ka jąc przez wnę trza bu dyn ków i po ja -
wia jąc się na da chach obiek tów w róż nych
miej scach jed no cze śnie. 

Po wstał cha os, ze wsząd da ło się sły szeć
prze raź li we, roz pacz li we krzy ki. Osza co wa -
no, że 20% ofiar zmar ło w pierw szych 10 mi -
nu tach od po ża ru. To, co zo ba czy li stra ża cy,
gdy do tar li na miej sce, nie ła two by ło wy -

obra zić so bie na wet w naj gor szych kosz ma -
rach. Pierw szym pro ble mem, ja ki na po tka li,
by ło utrud nio ne, a wręcz nie moż li we do tar -
cie bez po śred nio do miej sca zda rze nia.
Ulicz ki zo sta ły za ta ra so wa ne przez po zo sta -
ło ści po eks plo zjach i po ża rach, zwło ki, po -
jaz dy i ga piów. Po li cja opa no wa ła zbie -
go wi sko i za bez pie czy ła te ren dzia łań.
Na do miar złe go zu ży te wę że po żar ni cze
prze cie ka ły, a nie wy star cza ją ca licz ba hy -
dran tów i ni skie ci śnie nie wo dy ni we czy ły
wy sił ki stra ża ków. Na miej sce do cie ra ły ko -
lej ne si ły i środ ki. Aby opa no wać pło mie nie,
po trzeb ne by ły dzie siąt ki cy stern z wo dą,
a za dys po no wa no ich sześć. 

Po po cząt ko wym gwał tow nym roz wo ju
po żar usta lił się ja ko osiem ognisk, przy bie -
ra ją cych na si le. By ob jąć kon tro lę nad sza -
le ją cym ży wio łem, stra ża cy po trze bo wa li
oko ło 5 godz. Ka ret ki po go to wia ra tun ko -
we go prze wo zi ły ran nych do po bli skich
szpi ta li. 

O bie dzie pa nu ją cej w tym kra ju świad -
czy ły licz ne ape le pra cow ni ków służ by zdro -

wia o da ro wi zny na nie zbęd ne, a bra ku ją ce
środ ki me dycz ne. 

Na miej scu w dzia ła niach ra tow ni czo -ga -
śni czych bra ło udział po nad 400 stra ża ków
ochot ni ków i 40 wo zów stra żac kich. W tym
miej scu war to nad mie nić, że pe ru wiań ski
sys tem ochro ny prze ciw po ża ro wej opie ra
się tyl ko na ochot ni kach i w głów nej mie rze
fi nan so wa ny jest z mię dzy na ro do wych do -
ta cji.

Bi lans tej tra ge dii jest za trwa ża ją cy: 277
ofiar śmier tel nych, 247 ran nych i 180 osób
za gi nio nych. W nie któ rych przy pad kach
iden ty fi ka cja ofiar po ża ru by ła nie moż li wa.
Eks plo zje i po ża ry znisz czy ły czte ry bu dyn -
ki. Spło nę ło 15 sa mo cho dów. Po wierzch nia
znisz czeń ob ję ła 4500 m2. Stra ty ma te rial ne
osza co wa no na oko ło 10 mln do la rów. 

Wy star czy ła jed na pe tar da, by w za le d -
wie kil ka mi nut pe ru wiań ska Me sa Re don da
za mie ni ła się w pie kło na zie mi, w któ rym
ogień uwię ził ku pu ją cych i sprze da ją cych.
Py ta nie, czy ja głu po ta by ła więk sza: czy
klien ta, któ ry po pro sił o pre zen ta cję pe tar -
dy, czy sprze daw cy, któ ry jej do ko nał, po zo -
sta wiam bez od po wie dzi. 

Moż na po wie dzieć, że w pew nym też
sen sie po żar po wstał z bie dy, przez ta nie fa -
jer wer ki zby wa ne przez sprze daw ców pró -
bu ją cych za ro bić pa rę cen ty mów na
lu dziach pró bu ją cych za osz czę dzić pa rę
cen ty mów (1 cen tym to 1/100 so la – pe ru -
wiań skiej wa lu ty).

Jak ob cho dzić się 
z fa jer wer ka mi 
Hi sto rię, obo wią zu ją ce prze pi sy oraz in -

for ma cje, jak bez piecz nie uży wać sztucz -
nych ogni, przed sta wił Ar tur Ką dzie la
w ar ty ku le „Bez piecz ne od pa la nie” w gru -
dnio wym nu me rze PP z 2017 r. Po ni żej zo -
sta ną przy to czo ne w du żym skró cie ogól ne
za sa dy bez pie czeń stwa przy sto so wa niu
ma te ria łów pi ro tech nicz nych. Na le ży pa mię -
tać, że w ko lo ro wym kar to no wym opa ko wa -
niu znaj du je się nie bez piecz ny ma te riał
wy bu cho wy.

Za kup
Co war to wie dzieć i na co zwró cić uwa gę

pod czas za ku pów sztucz nych ogni? 
Po pierw sze rób za ku py tyl ko u sprze daw -

ców po sia da ją cych po zwo le nie na sprze daż
pi ro tech ni ki. Za kup fa jer wer ków u przy pad -
ko wej oso by, jak wia do mo z tek stu po wy żej,
mo że skoń czyć się źle. W przy pad ku ma te ria -
łów wy bu cho wych istot ny jest od po wied ni
spo sób ich prze cho wy wa nia. 
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Przed za ku pem na le ży spraw dzić, czy
opa ko wa nie nie ma żad nych nie po ko ją cych
wy brzu szeń, wgnie ceń czy pęk nięć. War to
spraw dzić na zwę pro du cen ta oraz je go da -
ne ad re so we, typ i kla sę wy ro bu. Wy rób pi -
ro tech nicz ny po wi nien mieć od po wied nie
ozna ko wa nie CE, a tak że in struk cję ob słu gi
w ję zy ku pol skim, za wie ra ją cą in for ma cję
do ty czą cą spo so bu od pa le nia. Tak, wiem,
wy ra że nie „in struk cja ob słu gi” au to ma tycz -
nie uru cha mia w na szych gło wach od czu cie,
że to naj nud niej sza część tej wy strza ło wej

za ba wy i naj le piej by ło by ją po mi nąć, ale na -
praw dę jest bar dzo istot na. Prze czy taj ją, po -
święć pa rę mi nut, że by do wie dzieć się, jak
po stę po wać bez piecz nie. Bez względ nie na -
le ży sto so wać się do za le ceń pro du cen ta! 

Ostat nie i naj waż niej sze – fa jer wer ki mo -
gą ku pić tyl ko oso by peł no let nie.

Miej sce od pa le nia
Wy bierz sto sow ną lo ka li za cję, tak by od -

da lić się i za cho wać od po wied nią od le głość
od miej sca od pa la nia ma te ria łów pi ro tech -

nicz nych – co naj mniej 10 m. Pa mię taj, że
wy bu cha ją ca pe tar da mo że spo wo do wać
opa rze nia rąk i twa rzy, a tak że in ne po waż -
ne ska le cze nia cia ła, utra tę wzro ku, pal ców
czy dło ni. Prze wi duj tor lo tu oraz miej sce
upad ku po zo sta ło ści sztucz nych ogni. Zwróć
uwa gę na drze wa, za par ko wa ne sa mo cho -
dy i li nie ener ge tycz ne wo kół miej sca, gdzie
chcesz je od pa lić. Co po win no być oczy wi -
ste, ale dla wie lu ta kie nie jest, fa jer wer ki 
od pa la ją tyl ko do ro śli i to do ro śli od po wia -
da ją za bez pie czeń stwo wi dzów. Nie po zwól
dzie ciom zbli żać się do sztucz nych ogni, na -
wet je śli bar dzo te go chcą – to dla ich bez -
pie czeń stwa. Jesz cze coś – trzeź wość to
rów nież wa ru nek bez piecz ne go od pa la nia
fa jer wer ków, a jak wia do mo, o oso bę trzeź -
wą pod czas syl we stro wej no cy wca le nie jest
ła two – więc mo że war to po szu kać chęt ne -
go przed roz po czę ciem za ba wy? Wy bij so -
bie z gło wy pró bę od pa la nia sztucz nych
ogni w po miesz cze niach za mknię tych,
na bal ko nie czy w oknie – mo że skoń czyć się
tra gicz nie. Aby za po biec ura zom oczu, uży -
waj oku la rów ochron nych, od pa la jąc fa jer -
wer ki.

Od pa le nie
A te raz kil ka wska zó wek przed sa mym

wy strza łem. Od pa laj fa jer wer ki, sto jąc z bo -
ku, a źró dło ognia trzy maj w wy cią gnię tej 
rę ce. Od pa laj je po je dyn czo. Ni gdy nie po -
chy laj się nad fa jer wer ka mi. Po od pa le niu
na tych miast od dal się od od pa lo nej pe tar -
dy, nie rzu caj nią i nie od pa laj, trzy ma jąc ją
w rę ce. Nie wy pał? Nie pró buj od pa lać go
po raz dru gi. Nie pod chodź do nie go co naj -
mniej przez 15 min po pró bie od pa le -
nia – za płon mo że na stą pić z opóź nie niem. 

Na za koń cze nie
Mię dzy za ba wą syl we stro wą i fa jer wer ka -

mi moż na po sta wić znak rów no ści, za wsze
idą w pa rze. Fa jer wer ki to wręcz sy no nim
Syl we stra. Jed nak emo cje zwią za ne ze
sztucz ny mi ognia mi mo gą rów nież wią zać
się z przy kry mi wy da rze nia mi. Każ de go ro -
ku do cho dzi do wie lu wy pad ków zwią za -
nych z uży ciem pe tard i sztucz nych ogni,
rów nież śmier tel nych. Więk szość z nich spo -
wo do wa na jest nie prze strze ga niem norm
bez pie czeń stwa. Za sto suj się do przy to czo -
nych tu za sad i bądź bez piecz ny pod czas 
no cy syl we stro wej! 

mł. kpt. Renata Golly pełni słu˝b´ 
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ

w Komendzie Głównej PSP
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Cie ka wost ki 
Skąd fa jer wer ki ma ją ko lor?
Barw ni kiem fa jer wer ków są me ta le – pier wiast ki, któ re pod czas pro ce su spa la nia wy zwa la ją

fa le świetl ne o róż nej dłu go ści. Aby uzy skać ko lor nie bie ski, na le ży wy ko rzy stać miedź, zie lo -
ny – bar, żół ty – sód, czer wo ny – stront lub lit, srebr ny lub bia ły – ty tan i ma gnez itd. To nie ko -
niec moż li wo ści; mie sza nie ze so bą po szcze gól nych pier wiast ków, na przy kład po łą cze nie chlo ru
z ba rem, skut ko wać bę dzie ja skra wą zie le nią. W przy pad ku sztucz nych ogni naj trud niej szy
do uzy ska nia, ze wzglę du na ści sły prze dział tem pe ra tu ro wy spa la nia, jest ko lor nie bie ski.

Ja kie skład ni ki che micz ne wcho dzą w skład sztucz nych ogni?
Proch czar ny to pod sta wo wy ma te riał wy bu cho wy, za rów no w po sta ci czy stej, jak i mie szan -

ki z in ny mi sub stan cja mi che micz ny mi. Ma te ria ły bar wią ce skła da ją się z utle nia cza i sub stan cji
pal nej. Ja ko utle nia cze sto su je się na przy kład azo ta ny, chlo ra ny, chro mia ny i siar cza ny, a ja ko
sub stan cje pal ne me ta le nie szla chet ne: ma gnez, alu mi nium, cynk lub nie me ta le: fos for, siar kę
i wę giel oraz wę glo wo do ry.

Bu do wa fa jer wer ków
Fa jer wer ki to ma łe ra kie ty – zbu do wa ne są z dwóch pod sta wo wych czę ści. Pierw sza z nich to

skom pre so wa ny proch w so lid nym kor pu sie. Pod czas spa la nia pro chu two rzą się du że ilo ści ga -
zu, wy twa rza jąc si łę od rzu tu, któ ra po zwa la wznieść ra kie tę w po wie trze. Dru ga z ko lei to ła dun -
ki o po dob nej mie szan ce, ale już nie w tak so lid nej obu do wie. Za zwy czaj jest to głów ny ła du nek,
a do oko ła mniej sze ku li ste ła dun ki – na zy wa ne gwiazd ka mi. Gwiazd ki po eks plo zji głów ne go ła -
dun ku zo sta ją roz rzu co ne i ca ły czas się tlą, for mu jąc pięk ne wzo ry na nie bie. Ich skład to przede
wszyst kim proch lub mie szan ka na ba zie chlo ra nów z do dat kiem so li me ta li bar wią cych. 

Cóż za pręd kość i tem pe ra tu ra!
Nie któ re fa jer wer ki osią ga ją pręd kość 240 km/h, a pa lą się w tem pe ra tu rze oko ło 2000°C.

Uwa żaj też na zim ne ognie – pręt mo że na grzać się do tem pe ra tu ry 650°C. 

Uwaga na pręt zimnych ogni – może poparzyć
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u si uło żyć się szczę śli wy splot
oko licz no ści, al bo coś po win no
prze rwać łań cuch zda rzeń pro -

wa dzą cy do nie szczę ścia. Im bar dziej je ste śmy
zin du stria li zo wa ni, tym mniej wszyst ko za le -
ży od szczę ścia, a wię cej od dzia ła nia od po -
wied nich prze pi sów, rów nież prze ciw po-
ża ro wych. 

Za ku py
Aby mak sy ma li zo wać zy ski i mi ni ma li zo -

wać na kła dy, przed się bior czy lu dzie ob my śli li
ma szy ny do ku po wa nia w kształ cie wiel kich
bu dyn ków. Ma chi ny te wpusz cza ją do swych
cze lu ści ty sią ce lu dzi, wy pusz cza jąc tę sa mą
licz bę kon su men tów. 

To nic no we go. Już w śre dnio wie czu bu -
do wa no ku wy go dzie wszyst kich wiel kie ha -
le han dlo we, więk sze na wet od ko ścio łów. 
Kto nie wie rzy, niech przyj rzy się kra kow skim
Su kien ni com. Tyl ko kie dyś by ły to bu dyn ki nie
ra żą ce kształ tem, a ma ją ce też lo kal ny ko lo ryt
tak biz ne so wo, jak i spo łecz nie. Sta no wi ły lo -
ka tę ka pi ta łu, a za ra zem źró dło utrzy ma nia
dla miesz kań ców mia sta. Sprze daż ta kie go
miej sca ob ce mu mia ła po dob ny wy dźwięk,
jak po zby cie się oj co wi zny. 

Obec nie miej sca słu żą ce do ro bie nia ma -
so wych za ku pów moż na po dzie lić na dwie
ka te go rie: su per mar ke ty i cen tra han dlo we.
Łą czy je ma so wość oraz fakt, że wła ści cie le są
oso ba mi ano ni mo wy mi nie tyl ko dla da nych
spo łecz no ści, ale na wet kra ju. Dzie li je spo sób
bu do wa nia re la cji z klien tem i wy ci ska nia
z nich pie nię dzy, tu dzież moż li wość za spo ka -
ja nia po trzeb. W nie któ ry ch aspek tach cen tra
han dlo we bar dziej od su per mar ke tów przy -

po mi na ją śre dnio wiecz ne pier wo wzo ry, tyl ko
znacz nie je prze ro sły – tak w roz mia rach, jak
i w za pew nia niu klien tom te go, cze go po trze -
bu ją; w su per mar ke tach nie ma na to miej sca. 

Su per mar ket
To pro ste urzą dze nie, jed no kon dy gna cyj -

ne, o po wierzch ni od ćwier ci do ca łe go hek -
ta ra (a na wet wię cej) utwar dzo nej be to nem
zie mi, na kry tej bla chą. Bla cha jest ufor mo wa -
na tak, by two rzyć osło nię tą od wia tru i opa -
dów prze strzeń. Mu ry są tyl ko w miej scach
nie zbęd nych: wy dzie la ją po ża ro wo pie kar nie
i ma ga zy ny. 

Bla cha nie ma żad nej od por no ści ognio -
wej, a rdzeń izo la cyj ny skła da ją cy się z ma-
te ria łów pal nych (w ba da niach ja ko ca łość
prze cho dzi te sty na nie roz prze strze nia nie
ognia) po wo du je, że je śli tyl ko po wsta nie we -
wnątrz in ten syw ny po żar, ta ka ha la mo że za -
wa lić się w cią gu kil ku mi nut, co śnieg i lód
zna czą co przy śpie sza ją. Wy ma ga ny prze pi -
sami czas ewa ku acji z ta kie go miej sca to nie
mniej niż 15 min. 

Roz wią za niem pro ble mu: „brak od por no -
ści ognio wej 4̄ czas ewa ku acji” jest za sto -

sowa nie sta łych sa mo czyn nych urzą dzeń ga -
śni czych wod nych, czy li try ska czo wych, któ re
ha mu ją roz wój po ża ru. Sto so wa ne są rów nież
sa mo czyn ne kla py od dy mia ją ce, któ re od pro -
wa dza ją groź ny dla lu dzi dym, a w isto cie rów -
nież groź ną dla kon struk cji tem pe ra tu rę
po ża ru. 

Za sto so wa nie try ska czy i klap da je in we -
sto ro wi istot ny bo nus: moż li wość wy dłu że nia
dróg ewa ku acyj nych, czy li roz mia rów bu dyn -
ku.

Przy dzia ła ją cych urzą dze niach jest bez -
piecz nie na ty le, by ura to wać ży cie i zdro wie.
Ale… Co in ne go bez pie czeń stwo bu dow la ne,
a co in ne go po zo sta łe wa run ki ewa ku acji. 
Od le gło ści by wa ją tak du że, że zna ków ewa -
ku acyj nych nie wi dać, za to dro go wska zy
do pro mo cji jak naj bar dziej. Za bu do wa re ga -
ła mi, zwłasz cza la bi ryn to wa, po wo du je, że
moż na się po my lić i pójść nie w tę stro nę. Do -
dat ko wo złym zwy cza jem jest wy sta wia nie
prze szkód mię dzy re ga ła mi, czy li do dat ko -
wych sto isk al bo pa let z to wa ra mi, na ścież -
kach, któ re za sad ni czo po win ny być pu ste.
Zbrod nią jest za sta wie nie pa le tą drzwi ewa -
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PA WEŁ RO CHA LA Bez pie czeƒ stwo 
po ̋a ro we na czas Êwiàt 

O tym, że okres świąteczny to czas radości – wiadomo. 
Faktem jest, że chcemy wówczas kupić choć chwilę beztroski

w zaganianym świecie. Spróbujmy zatem zapewnić sobie
bezpieczną pożarowo beztroskę w Boże Narodzenie.

M

Bez piecz na dro ga ewa ku acyj na w cen trum han dlo wym to przede wszyst kim od po wied nie ozna ko wa nie i brak fi zycz nych blo kad
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ku acyj nych, po dob nie jak ich za my ka nie
na sta łe. 

Trze ba nam wie dzieć, że w ta kich bu dyn -
kach wa run ki ewa ku acji są okre ślo ne w pro -
jek tach na gra ni cach do pusz czal no ści, zaś
w przed świą tecz nym amo ku licz ba klien tów
znacz nie prze kra cza licz bę sza co wa ną (pro -
jek to wą). Za tem za mknię cie ja kichś drzwi
prze kła da się na istot ne spo tę go wa nie za gro -
że nia.

Cen tra han dlo we
To rów nież nie jest wy na la zek na szych cza -

sów – już w XIX w. po wszech nie sta wia no
w wiel kich mia stach kil ku kon dy gna cyj ne
świą ty nie han dlu. Prze ko na no się też, jak
wspa nia le pło ną, nie da jąc szans na ra tu nek,
w związ ku z tym do za sad ni czych cią gów ko -
mu ni ka cyj nych do da no ogra ni cze nia w wiel -
ko ści stref po ża ro wych i ko niecz ność za-
pew nie nia bez piecz nych dróg ewa ku acyj -
nych… Do tych czas nie wy my ślo no do ewa -
ku acji ni cze go lep sze go niż obu do wa na
klat ka scho do wa z drzwia mi wy po sa żo ny mi
w sa mo za my ka cze, pro wa dzą ca bez pośred -
nio na ze wnątrz bu dyn ku. Wiedz my, że one
w ta kich bu dyn kach za wsze gdzieś są, ale
scho wa ne, a na wet zręcz nie za ma sko wa ne. 

Trze ba zda wać so bie spra wę z fak tu, że
cen tra han dlo we nie mo gą być bu do wa ne
z bla chy, jak su per mar ke ty, ale wła ści wie
wszyst kie ta kie obiek ty zbu do wa no po
uzy ska niu od stępstw od wiel ko ści stref po -
ża ro wych, dłu go ści dojść ewa ku acyj nych,
a na wet do stęp no ści wyjść ewa ku acyj -
nych. Wszyst ko to ma ją zre kompen-
so wać urzą dze nia prze ciw po ża ro we. Ewa ku -
acja jest po li czo na co do se kun dy i co do czło -
wie ka. Ge ne ral nie za sa da, że dro gi ko mu -
ni ka cyj ne w ta kim bu dyn ku są wol ne od ma -
te ria łów pal nych, nie obo wią zu je.

Li czy się klient, a ten mu si wyjść z ta kie go
przy byt ku za do wo lo ny. A że by wyjść, mu si
wejść, to zna czy – wje chać. Pod ta kim cen -
trum czy obok znaj du je się ga raż, czę sto wie -
lo po zio mo wy, w cza sie oko ło świą tecz nym
wy peł nio ny do mak si mum opa ko wa ny mi
w me tal, pla stik, gąb kę i gu mę zbior ni ka mi
na ko łach na cie cze pal ne. Ga ra że są bar dzo
sta ran nie wy dzie la ne pod wzglę dem po ża ro -
wym od czę ści han dlo wych. Wy po sa ża się je
w wen ty la cję po ża ro wą, mie wa ją też try ska -
cze do ha mo wa nia roz wo ju po ża rów. Pro -
blem w tym, że po ża ry ga ra ży, zwłasz cza
pod ziem nych, są bar dzo gwał tow ne, z ogro-
m ną ilo ścią gę ste go dy mu. Wnę trze ta kie go
ga ra żu jest jak roz pa lo ny piec, a po żar trwa,
pó ki sam nie zga śnie. 

In ny mi atrak cja mi są sa le ki no we. Co praw -
da wyj ścia z kin pro wa dzą czę sto na ze wnątrz
bu dyn ku (za sa da niemie sza nia się wcho dzą -
cych z wy cho dzą cy mi), ale dro gi doj ścia
do nich są ty mi sa my mi, co ko mu ni ka cje we -
wnątrz obiek tu han dlo we go. Wi dzo wie, któ -
rzy jesz cze nie we szli do sal ki no wych, w ra zie
za gro że nia wró cą ty mi sa my mi dro ga mi, któ -
ry mi przy szli. Za tem nie wy klu czo ne są ku mu -
la cje kil ku set lu dzi na jed nych scho dach –
ru cho mych. 

Ce chą szcze gól ną cen trów han dlo wych
jest za bu do wa atrial na wo kół pu stej prze -
strze ni, się ga ją cej po prze szklo ny dach. Do -
oko ła niej usy tu owa ne są ga le rie han dlo we
(od te go na zwy bu dyn ków) na kil ku kon dy -
gna cjach. Układ ten do brze wpły wa na sa mo -
po czu cie lu dzi, po zwa la wa bić wi try na mi
wy staw, ale też zna czą co po więk sza strefy po -
ża ro we i zna ko mi cie uła twia pe ne tra cję dy mu
po ca łym obiek cie. 

Po dob nie jak w su per mar ke tach – ob li -
czeń ewa ku acyj nych do ko ny wa no dla nor -
ma tyw nej licz by osób, a nie tłu mów cza su
świą tecz ne go. Owe pa ra me try nie są czy imś
wy my słem. Cza sy ewa ku acji mo gą być co
praw da dłuż sze niż 15 min, prze pi sy na to po -
zwa la ją, bo bu dyn ki są mu ro wa ne (a brzyd -
kie, jak te sta lo we), ale ocze ki wa nie 20 min
na wyj ście z bu dyn ku w tłu mie po dob nie
pod eks cy to wa nych osób, ze świa do mo ścią
ist nie nia roz wi nię te go po ża ru za ple ca mi, to
prze ży cie doj mu ją ce, zwłasz cza że w sza le
mak sy ma li za cji zy sków nie rzad ko sto iska
sprze da ży urzą dza ne są tam, gdzie ich nie po -
win no być: na spo czni kach scho dów czy na -
wet na scho dach. 

Z dru giej stro ny wiel kość tych bu dyn ków
oprócz te go, że nie sie ze so bą ry zy ko po wsta -
nia bar dzo spek ta ku lar ne go po ża ru, mo że być
roz pa try wa na ja ko oko licz ność ko rzyst na 
– więk szość lu dzi po pro stu nie za uwa ży za -
gro że nia, a du że po wierzch nie su fi tów spo -
wo du ją, że wy two rze nie war stwy nisz czą cej
kon struk cję czy groź ne za dy mie nie dróg ewa -
ku acyj nych na stą pi z opóź nie niem. 

Miesz ka nie i dom
Okres świą tecz ny to wzmo że nie prac do -

mo wych. W kuch ni spę dza się wte dy wię cej
cza su niż zwy kle, wię cej po trze ba cie płej wo -
dy do wszyst kie go, a przy tul ne cie pło do mo -
we tworzy nie co in ne go, jak no śni ki ener gii:
elek trycz ność oraz pa li wa sta łe, cie kłe i ga zo -
we. Za tem wszel kie urzą dze nia grzew cze
prze cho dzą wów czas spraw dzia ny spraw no -
ści nie za spra wą sa mych tyl ko ni skich tem pe -

ra tur na ze wnątrz bu dyn ków, ale rów nież ja -
ko wspo ma ga nie ku li na riów. Grze ją się też na -
sze kom pu te ry i te le wi zo ry, grze ją su szar ki
do wło sów. 

Elek trycz ność
Przede wszyst kim sieć elek trycz na mu si

być spraw na, a na każ dy swąd pa lo ne go pla -
sti ku na le ży re ago wać po szu ki wa niem je go
źró dła – żad na czuj ka dy mu na ten ro dzaj za -
pa chu nie jest tak czu ła, jak ludz ki nos. 

Naj ba nal niej sze są uszko dze nia gniazd
wty ko wych, czy li wy rwa nie ich ze ścian. Gro -
zi to po ra że niem, ale też i pod pa le niem. Ob -
lu zo wa ny prze wód ma sła bą po wierzch nię
sty ku, więc po bie ra nie prą du od by wa się ze
znacz nym opo rem. Jest opór – jest na grze wa -
nie, a na wet na grza ny kurz mo że za pa lić się
pło mie niem, co zaś po tem się sta nie, za le ży
od szczę ścia. 

Pod łą cza nie wie lu od bior ni ków do jed ne -
go gniazd ka nie jest do brym po my słem –
za cien ki, a więc da ją cy opór prze wód zo sta -
nie na grza ny aż do sto pie nia i za pa le nia izo -
la cji, i to na ca łej je go dłu go ści na raz. W ta kim
przy pad ku bez piecz ni ki mo gą nie za dzia łać,
wiec ma my li nio wy po żar, a po tem szczę ście,
al bo nie. 

Czaj nik bez prze wo do wy jest jak naj bar -
dziej prze wo do wy. Mo że się oka zać, że na gro -
ma dzo ny ka mień blo ku je do stęp pa ry wod nej
do wy łącz ni ka. Zresz tą i bez te go mo że się
zda rzyć, że wy łącz nik nie za dzia ła, czaj nik wy -
go tu je wo dę, a po tem roz ża rzy do czer wo no -
ści swo ją grzał kę i za pa li, co ma do za pa le nia.
Da lej wia do mo – szczę ście, al bo nie szczę ście. 

Sprawdź my ple cy lo dó wek – mo że się oka -
zać, że ich ra dia to ry i otwo ry wen ty la cyj ne są
po kry te war stew ką ku rzu. Lo dów ki też pło ną.
War to je oczy ścić rów nież dla te go, że za pła ci -
my mniej sze ra chun ki za prąd. 

Krat ka wen ty la cyj na ku chen ki mi kro fa lo -
wej po to jest ta ka, ja ka jest, że by jej ni czym
nie za sła niać i nic na niej nie sta wiać. A sa ma
ku chen ka po win na być czy sta. Tłusz cze są 
pal ne. 

Świa teł ka cho in ko we – war to ku po wać ta -
kie, co po sia da ją in for ma cje o prze ba da niu
na rzecz bez pie czeń stwa użyt ko wa nia. Oczy -
wi ście zde cy do wa nie lep sze są ni sko na pię -
ciowe. 

Pie ce na pa li wa sta łe i ko min ki
Tu są dwa nie bez pie czeń stwa. Za du żo pa -

li wa zbyt bli sko pa le ni ska – to po żar. Za ma ło
tle nu w po wie trzu to śmierć od tlen ku wę gla. 

Prze wo dy ko mi no we po win ny być czysz -
czo ne, zwłasz cza przed roz po czę ciem ich 
użyt ko wa nia. Nie wol no sto so wać drew na nie -
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do su szo ne go, na le ży uni kać drew na drzew
igla stych. Po wo dem nie jest sa ma gor sza
spraw ność ener ge tycz na: spa la niem mo kre go
drew na szyb ko wy ho du je my na ścian kach ko -
mi na smo li sto -tłu sty na gar, któ ry mo że za tkać
prze wód. Go rzej, że coś ta kie go lu bi się za pa -
lić, nisz cząc prze wód ko mi no wy. Za tem ko min
nie tyl ko czy ści my kil ka ra zy w ro ku, ale też
czę sto do nie go za glą da my. 

Mó wi się o pół me tro wej od le gło ści od pie -
ca ma te ria łów pal nych: wę gla, drew na, pel le -
tów. Le piej od su nąć je da lej, a już szcze gól nie
uwa żać na to, by ma te ria łów do roz pał ki nie
trzy mać przy sa mym pie cu. 

Prze strzeń wo kół ko min ka po win na być
wol na od in nych przed mio tów w pro mie niu
me tra, ale nie za szko dzi i wię cej. Za tem żad -

nych dy wa nów, a skó ra z ba ra na, niedź wie -
dzia lub ty gry sa tyl ko na czas użyt ko wa nia –
ni gdy nie wia do mo, czy nie wy ko na no jej
z two rzyw sztucz nych. Żad nych drew nia nych
przed mio tów w po bli żu, żad nych ob ra zów
i rzeźb nad nim.

W ko tłow ni po wi nien być prze wód wen -
ty la cyj ny – tam tę dy na pły wa po wie trze do
spa la nia. Je śli go nie ma, trze ba za dbać
o uchy lo ne nie co okno, ina czej piec zu ży je
tlen z po wie trza do mo we go i przej dzie na wy -
twa rza nie tlen ku wę gla. 

Chce mieć ktoś ko mi nek al bo ko zę – do -
brze też mieć prze wód na po wie trza ją cy. Je śli
go nie ma, na le ży uchy lić okno. I nie zo sta wiać
ognia na noc, cza sem coś w pło ną cym drew -
nie od pa ro wu je gwał tow nie, a wy strze lo ny
wę gie lek le ci cał kiem da le ko. 

Pie ce ole jo we
Po win ny być pod da wa ne co rok prze glą -

dom. Na le ży też uważ nie pa trzeć na stan prze -

wo du spa li no we go – siar ka za war ta w spa li-
nach to po pro stu kwas siar ko wy, mo że prze -
żreć się przez spo iny i zro bić dziur kę dla 
tlen ku wę gla, któ rym bę dą od dy chać do -
mow ni cy. I nie wol no przy łą czać prze wo dów
spa li no wych do prze wo dów wen ty la cyj nych 
– gro zi to śmier cią. 

Pie ce i kuch nie ga zo we
Za pach ga zu w do mu (tj. za pach na wa nia -

cza) po wi nien być dla nas sy gna łem do: na -
tych mia sto we go otwar cia okien, zna le zie nia
źró dła za pa chu i po wia do mie nia (z in ne go
po miesz cze nia, że by nie spo wo do wać te le-
fo nem wy bu chu) po go to wia ga zo we go. Po -
za tym od no śnie do pie ców ga zo wych obo -
wią zu ją te sa me uwa gi, co do pie ców ole-
jo wych.

Kuch nie ga zo we ma ją mniej szą moc od
pie ców, a ich nie wła ści we dzia ła nie jest od ra -
zu za uwa ża ne, co nie zna czy, że trak to wa ne
z po wa gą. 

Naj częst szą przy czy ną nie wła ści we go spa -
la nia (np. pa li się tyl ko kil ka pło mycz ków
w pal ni ku, a w po zo sta łej czę ści gaz wy pły wa
bez spa la nia) są za nie czysz cze nia pal ni ków
i dysz ga zo wych. Za tem war to myć pły ty ku -
chen ne do kład nie, ale nie tyl ko dla oka. W tym
ce lu na le ży zdjąć czę ści pal ni ków, ze sma żo ne
na nich reszt ki po traw wy szo ro wać. Row ki po -
wo du ją ce, że pło mień to okrąg z nie bie skich
płat ków, na le ży do pro wa dzić do kształ tu fa -
brycz ne go, na wet no żem. Wszyst ko umyć
i osu szyć przed ze sta wie niem. Na stęp nie na -
le ży ostroż nie usu nąć brud przy le ga ją cy
do dy szy ga zo wej w kuch ni (pio no wy ele -
ment z mo sią dzu, z dziur ką) i oczy ścić są siedz -
two ter mo pa ry i za płon ni ka. Przy pa lo ne
po tra wy są izo la cją elek trycz ną – iskra mię dzy

bol cem za płon ni ka a pal ni kiem nie prze ska -
ku je, a gaz się wy do by wa, co gro zi wy bu -
chem, bo w koń cu za pa li się, choć by po przez
wy łącz nik świa tła, gdy ktoś ze chce zo ba czyć,
skąd tak czuć gaz. 

Z kuch ni spa li ny wy do sta ją się przez prze -
wód za po śred nic twem wen ty la to ra ku chen -
ne go i/lub po chła nia cza za pa chów – naj -
wyż szy czas wy mie nić w nich wkła dy, bo są
na są czo ne tłusz cza mi i już ni cze go nie fil tru -
ją. Skła da ją się z gra nu lo wa ne go wę gla i ra -
zem z tłusz cza mi two rzą cał kiem nie złe
pa li wo. Za pa lo ny wkład bu cha bar dzo wy so -
kim pło mie niem, pó ki nie spa li się wen ty la tor,
oczy wi ście w ślad za tym ma my po żar w ca łej
dłu go ści prze wo dów wen ty la cyj nych, je śli nie
by ły czysz czo ne oraz pło mie nie na szaf kach
ku chen nych. 

Przy wy mia nie bu tli ga zo wych na le ży
zwra cać bacz ną uwa gę na stan uszcze lek,
zwłasz cza na to, czy są. No i na le ży uwa żać: nie
moż na „awa ryj nie” do kuch ni na gaz ziem ny
do łą czyć ga zu z bu tli. Ma ją zu peł nie in ne pa -
ra me try spa la nia, a co za tym idzie – mu szą
być za sto so wa ne in ne dy sze. 

Ognie sztucz ne i pe tar dy
Urok spa la nia ogni sztucz nych, huk wy -

strza łów i roz bły ski fa jer wer ków – wszyst ko to
jest dla lu dzi. Ze wzglę du na ochro nę prze ciw -
po ża ro wą są to fa tal ne zwy cza je. Ale jak ktoś
mu si, niech prze czy ta wpierw in struk cję ob -
słu gi i za sto su je się do za war tych tam za sad.
Je śli ich speł nić nie moż na,  nie na le ży ty mi
rze cza mi się ba wić. 

Naj waż niej sze z te go – zim ne ognie nie są
ani zim ne, ani sztucz ne. Są jak naj bar dziej
praw dzi we, więc z da le ka z ni mi od cho inek,
zwłasz cza sztucz nych. Te pło ną jesz cze szyb -
ciej od wy su szo nych na tu ral nych. 

Pod su mo wa nie
War to w cza sie za ku pów ro zej rzeć się

za wyj ścia mi ewa ku acyj ny mi, a w do mu czy
miesz ka niu za wcza su zro bić prze glą dy i re -
mon ty urzą dzeń i in sta la cji. Nie jest za bro nio -
ne po sia da nie w do mu ga śni cy, naj le piej
prze zna czo nej do ga sze nia po ża rów gru py F,
czy li ku chen nych. 

A na ko niec naj waż niej sze. 
Tłusz czu na pa tel ni czy w garn ku nie

wol no ga sić wo dą! Na le ży wziąć w rę kę po -
kryw kę i na kryć ogień. Dzia ła ze skut kiem na -
tych mia sto wym. 

We so łych Świąt!

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP
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Za nim roz pocz nie my użyt ko wa nie ko min ka, za dbaj my, aby prze wód ko mi no wy zo stał wy czysz czo ny
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SZCZĘŚNIAK Po jaz dy Spe cjal ne Sp. z o.o. jest pol ską fir mą ro dzin ną, 
któ ra funk cjo nu je na ryn ku kra jo wym i za gra nicz nym już po nad 28 lat.
Głów nym przed mio tem dzia łal no ści fir my jest pro duk cja sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych. Po jaz dy te two rzo ne są w opar ciu o opa ten to wa ne
in no wa cyj ne roz wią za nia. Jed nym z nich jest sys te mo wa za bu do wa skrę -
ca na, umoż li wia ją ca ła twą kon fi gu ra cję po jaz dów za rów no w fa zie pro jek -
to wa nia, jak i go to we go pro duk tu. Dzię ki za sto so wa niu naj now szych
tech no lo gii po jaz dy pro jek to wa ne są z uwzględ nie niem er go no mii i funk -
cjo nal no ści, któ re przy czy nia ją się do po pra wy bez pie czeń stwa i kom for -
tu pra cy użyt kow ni ków. Fla go wy mi po jaz da mi po żar ni czy mi fir my
Szczę śniak są śred nie i cięż kie sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze na pod -
wo ziach ma rek Re nault, Ive co, Sca nia, Mer ce des i Man. Obec nie fir ma
SZCZĘŚNIAK Po jaz dy Spe cjal ne jest jed nym z li de rów bran ży pro duk cji po -
jaz dów spe cjal nych dla stra ży po żar nej, woj ska i po li cji. No wo cze sny za -
kład pro duk cyj ny o po wierzch ni 15 tys. m kw. umoż li wia wy pro du ko wa nie
ok. 200 po jaz dów rocz nie, któ re w Pol sce i na ca łym świe cie przy czy nia ją
się do po pra wy bez pie czeń stwa, a tak że wpły wa ją na po ten cjał bo jo wy
róż nych for ma cji służb mun du ro wych oraz er go no mię ich pra cy. Zwięk -
sza nie po ten cja łu służb mun du ro wych po przez ofe ro wa nie naj no wo cze -
śniej szych roz wią zań w nie za wod nych po jaz dach jest za da niem trud nym,
jed nak ko lej ny rok z rzę du przed się bior stwo udo wad nia, iż z wy zwa niem
tym ra dzi so bie bar dzo do brze. 

Bar dzo waż nym ob sza rem dzia łal no ści SZCZĘŚNIAK Po jaz dy Spe cjal -
ne jest pro duk cja i do star cza nie po jaz dów spe cjal nych dla jed no stek Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej z te re nu ca łe go kra ju. War tość sprze da ży do te go
sek to ra w prze cią gu ostat nich trzech lat wy nio sła aż 171 637 152 zł, co
sta no wi 26,8 pro c. w cał ko wi tym wo lu me nie sprze da ży. W cią gu ostat -
nich trzech lat fir ma wy gra ła 11 zbior czych prze tar gów skie ro wa nych
do Pań stwo wej Stra ży Po żar nej na łącz ną liczbę 111 po jaz dów na pod -
wo ziach Re nault, Sca nia i Ive co, z cze go 52 to śred nie sa mo cho dy ra tow -
ni czo -ga śni cze o na pę dzie 4x4, 31 – śred nie sa mo cho dy ra tow nic twa
tech nicz ne go i che micz ne go o na pę dzie 4x2, po siedem cięż kich sa mo -
cho dów ra tow nic twa dro go we go i che micz ne go, osiem cięż kich sa mo -
cho dów ra tow ni czo -ga śni czych z na pę dem 4x4 oraz sześć lek kich
sa mo cho dów do wo dze nia i łącz no ści z na pę dem 4x2.

W 2020 r. dzię ki ofer cie fir my SZCZĘŚNIAK Za kła do wa Straż Po żar -
na Za kła dów Azo to wych Kę dzie rzyn SA wzbo ga ci ła się o no wy cięż ki spe -

cjal ny sa mo chód ra tow nic twa ga śni cze go. Jest to bar dzo nie ty po wy po -
jazd stra żac ki, słu żą cy do ga sze nia po ża rów nie za po mo cą wo dy, ale cie -
kłe go dwu tlen ku wę gla, któ ry jest prze wo żo ny w zbior ni ku o po jem no ści
aż 4 m³. Do dat ko wo po jazd ma dru gą funk cję ga śni czą, dzię ki za war to ści
agre ga tu prosz ko we go o po jem no ści 250 kg umiesz czo ne go w za bu do -
wa nej skryt ce sprzę to wej w przed niej czę ści. Ba zę dla po jaz du sta no wi
rzad ko spo ty ka ne pod wo zie Re nault ga my C o ukła dzie na pę do wym 6x2.
Sil nik o po jem no ści 10,8 l dys po nu je mo cą 380 KM i jest sprzę żo ny 
z zauto ma ty zo wa ną 12-bie go wą skrzy nią.

W ra mach umo wy WL. 2370.9.2019 za war tej w lip cu 2019 r. z Ko men -
dą Wo je wódz ką PSP w Lu bli nie fir ma SZCZĘŚNIAK wy pro du ko wa ła i do -
star czy ła pięć cięż kich sa mo cho dów ra tow nic twa che micz ne go na
pod wo ziu Sca nia. Pod za bu do wę wy ko rzy sta no pod wo zie Sca nia P500

z na pę dem 4×2, au to ma tycz ną skrzy nią bie gów i ka bi ną przy sto so wa ną
do prze wo zu dwóch osób. Za bu do wa wy ko na na jest z alu mi nium i sta li
nie rdzew nej, ma sześć skry tek sprzę to wych za my ka nych ża lu zja mi – po
trzy z pra wej i le wej stro ny, z ty łu znaj du je się dwu czę ścio wa kla pa. W wy -
po sa że niu znalazł się ge ne ra tor prą du, maszt oświe tle nio wy i sprzęt, któ -
ry zo stał po dzie lo ny na gru py: wy po sa że nie in dy wi du al ne i środ ki
ochro ny in dy wi du al nej; pom py do ra tow nic twa che micz ne go; ar ma tu ra
i osprzęt do pomp; na rzę dzia ra tow ni cze, po moc ni cze i osprzęt dla stra -
ży po żar nej; pod ręcz ny sprzęt ga śni czy; sor ben ty i neu tra li za to ry; sprzęt
oświe tle nio wy, sy gna li za cyj ny i łącz no ści; sprzęt ra tow nic twa me dycz ne -
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go i osprzęt po moc ni czy. Ko men da Wo je wódz ka Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Lu bli nie w imie niu swo im i in nych ko mend wo je wódz kich ku pi -
ła sa mo cho dy dla ko mend po wia to wych i miej skich w No wym Tar gu,
No wym Są czu, Bia łej Pod la skiej, Za mo ściu i Ostro łę ce.

Ko lej nym cie ka wym po jaz dem, któ ry w bie żą cym ro ku wy je chał z za -
kła du pro duk cyj ne go fir my SZCZĘŚNIAK, jest sa mo chód ra tow nic twa
wod ne go, wy pro du ko wa ny dla Mor skiej Służ by Po szu ki wa nia i Ra tow nic -
twa w Gdy ni. Po jazd zo stał za bu do wa ny na pod wo ziu Mer ce des Uni mog
U5023 4x4, ma ją cym naj wyż sze pa ra me try te re no we, cze go do wo dem

jest wy ko rzy sty wa nie go w ar miach na ca łym świe cie. Sa mo chód ra tow -
nic twa wod ne go do star czo ny przez fir mę SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o. bę dzie
użyt ko wa ny na pol skim wy brze żu. Po jazd ma peł ną za bu do wę sprzę to -
wą oraz spe cjal ny mo duł so cjal ny dla ra tow ni ków, co zwiększa kom fort
pra cy w wy ma ga ją cych wa run kach po go do wych.

16 paź dzier ni ka w sie dzi bie fir my SZCZĘŚNIAK Po jaz dy Spe cjal ne 
sp. z o.o. przy uli cy Be stwiń skiej w Biel sku -Bia łej uro czy ście wy da no dwu -
ty sięcz ny wy pro du ko wa ny przez nią po jazd, jed no cze śnie jest to ty sięcz -
ny po jazd wy pro du ko wa ny w no wej sie dzi bie. To cięż ki sa mo chód
ra tow ni czo -ga śni czy z sil ni kiem o po jem no ści 12,8 l na pod wo ziu Re naul t
K440 z na pę dem na trzy osie (6x6). Po jazd ten jest wy jąt ko wy rów nież
z te go wzglę du, że po sia da zbior nik wo dy o po jem no ści aż 10 ty s. l, co

jest nie spo ty ka ne w tej kla sie. Ma bar dzo wy so kie pa ra me try trak cyj ne,
dzię ki cze mu do sko na le spraw dzi się w róż nych wa run kach te re no wych,
szcze gól nie w gór skich, gdzie bę dzie użyt ko wa ny. Ju bi le uszo wy sa mo -
chód tra fił w rę ce dru hów z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Czar ny Du na jec.
Co cie ka we, OSP Czar ny Du na jec jest rów nież pierw szym użyt kow ni kiem

wy pro du ko wa ne go przez fir mę śred nie go sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni -
cze go na pod wo ziu Re nault D16. 

Dzia łal ność biel skiej fir my by ła wie lo krot nie ho no ro wa na pre sti żo wy -
mi na gro da mi. W 2019 r., pod czas XXVII Mię dzy na ro do we go Sa lo nu Prze -
my słu Obron ne go w Kiel cach, przy zna no jej na gro dę De fen der za cięż ki
sa mo chód ra tow nic twa dro go we go na pod wo ziu Re naul t K520 8x4.
W tym ro ku pod czas Mię dzy na ro do we go Sa lo nu Prze my słu Obron ne go
w Kiel cach zdo by ła Grand Prix w ka te go rii „In no wa cyj na fir ma” za wie lo -
let nie pra ce nad in no wa cyj no ścią pro duk tów na rzecz bez pie czeń stwa
i obron no ści. Po nad to ka pi tu ła do ce ni ła śred nie sa mo cho dy ra tow nic twa
che micz ne go oraz ar mat ki wod ne, przy zna jąc sta tu et kę Li der Bez pie czeń -
stwa Pań stwa w ka te go rii „Pro dukt”. Wy ra zem do ce nie nia bo ga tej ofer ty
pro duk to wej przed się bior stwa jest wy róż nie nie „Za za słu gi dla roz wo ju
go spo dar ki Rze czy po spo li tej Pol skiej”. Fir ma jest tak że przed się bior cą
o szcze gól nym zna cze niu dla bez pie czeń stwa i obron no ści pań -
stwa – na mo cy roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 20 wrze śnia 2019 ro ku.

Ogól no pol ski kon kurs pod na zwą „Li der Bez pie czeń stwa Pań stwa” jest
pre sti żo wą ini cja ty wą, któ ra ma wy róż nić przed się biorstwa pro wa dzą ce
dzia łal ność na rzecz służb mun du ro wych za wkład i osią gnię cia w za kre -
sie wspie ra nia sze ro ko ro zu mia ne go bez pie czeń stwa pań stwa. Udział bio -
rą w nim przed się bior stwa i in sty tu cje, któ re wy róż ni ły się w za kre sie
wy ro bów i tech no lo gii prze zna czo nych dla służb mun du ro wych w bie żą -
cym ro ku. Fir ma SZCZĘŚNIAK zo sta ła wy róż nio na w dwóch ka te go riach
te go kon kur su: „In no wa cyj na fir ma” oraz „Pro dukt”. Pierw sza to Grand Prix,
czy li na gro da przy zna wa na przed się biorstwom, któ re ce chu ją naj wyż sze

wa lo ry in no wa cyj no ści oraz ska la i prze zna cze nie do za sto so wań w ob -
sza rze bez pie czeń stwa i obron no ści. Dru ga wy mie nio na na gro da zo sta ła
przy zna na za śred nie sa mo cho dy ra tow nic twa che micz ne go Sca nia oraz
po jazd ty pu ar mat ka wod na Taj fun IV.

Spe cja li stycz ne po jaz dy wraz z no wo cze sny mi roz wią za nia mi wpły -
wa ją na po ten cjał bo jo wy róż nych for ma cji służb mun du ro wych. 

W ostat nim cza sie fir ma SZCZĘŚNIAK Po jaz dy Spe cjal ne Sp. z o.o. zo -
sta ła lau re atem ple bi scy tu Or ły Mo to ry za cji 2020. Jest to na gro da wy jąt -
ko wa, bo przy zna wa na na pod sta wie ocen wy sta wio nych przez sa mych
od bior ców i użyt kow ni ków po jaz dów. Ich wer dykt jest dla pro du cen ta
wiel kim wy róż nie niem i naj lep szym po twier dze niem pro fe sjo na li zmu i ja -
ko ści wy ko na nia sa mo cho dów mar ki Szczę śniak. Do gro na Or łów mo gą
przy stą pić tyl ko fir my o naj wyż szych oce nach, w przy pad ku fir my
SZCZĘŚNIAK jest to 9,3 na 10 moż li wych punk tów. Po raz ko lej ny sta ra nia
spół ki, aby do star czać jak naj wyż szej ja ko ści sa mo cho dy, bez a wa ryj nie
słu żą ce jej od bior com przez la ta, zo sta ły do ce nio ne przez nich sa mych,
co jest ogrom nym wy róż nie niem.
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ó wiąc o dra pa czach chmur,
mamy przed ocza mi bu dyn ki
wy ko na ne z be to nu i szkła, któ -

rych ele wa cje po kry te są lu strza ny mi ta fla -
mi. Oka zu je się, że no wo cze sne tren dy
bu dow nic twa wy so ko ściow ców wy glą da ją
zgo ła ina czej. Na za cho dzie Eu ro py pro mo -
wa ne są roz wią za nia zrów no wa żo ne (eko lo -
gicz ne), któ re ma ją być moż li wie naj mniej
szko dli we dla śro do wi ska. W bu dow nic twie
zrów no wa żo nym na cisk kła dzie się na
zmniej sze nie po bo ru ener gii oraz za zie le nia -
nie bu dyn ków i te re nów przy le ga ją cych.
Oszczęd ne go spo da ro wa nie su rowca mi ma
prze ja wiać się w ca łym cy klu ży cia bu dyn -
ku – po cząw szy od fa zy pro jek to wej, przez
pra ce kon struk cyj ne, utrzy ma nie (pra ce kon -
ser wa tor skie i mo der ni za cyj ne), aż po je go
roz biór kę. 

Eko lo gicz ny las
Bo sco Ver ti ca le speł nia wszyst kie wy mo -

gi de fi ni cji bu dyn ku zrów no wa żo ne go. 
To pro jekt za le sia nia me tro po li tal ne go, któ -
ry fak tycz nie przy czy nia się do re ge ne ra cji
śro do wi ska. In we sty cja skła da się z trzech
bu dyn ków – dwóch za le sio nych bu dyn ków
miesz kal nych o wy so ko ści 85 m (19 kon dy -
gna cji) i 116 m (27 kon dy gna cji) oraz trze cie -
go, nie za le sio ne go bu dyn ku biu ro we go.

Pra ce nad war tym 65 mln eu ro pro jek tem
roz po czę ły się w już w 2007 r. Bu do wa wy -
star to wa ła w 2009 r., po 2 la tach prac kon -
cep cyj nych i pro jek to wych. Naj pierw na plac
wje chał cięż ki sprzęt. In ży nie ro wie i pra cow -
ni cy bu dow la ni w 2 la ta po sta wi li be to no wy
szkie let. Kon struk cje brył ukoń czo no na po -
cząt ku 2012 r. Mon taż fa sad i sa dze nie ro ślin

roz po czę to w czerw cu te go sa me go ro ku.
Ob sa dzo ne wie żow ce sta ły się do mem kil -
ku na stu ty się cy ro ślin róż nych ga tun ków. 
To wła śnie ta zie lo na otu li na zwró ci ła uwa -
gę świa ta na pro jekt Ste fa no Bo erie go – jed -
ne go z naj bar dziej zna nych wło skich
ar chi tek tów. Jak mó wi sam au tor, Pio no wy
Las to „ar chi tek to nicz ny kon cept, któ ry
nad tra dy cyj ne ma te ria ły ele wa cyj ne przed -
kła da na tu ral ną po li chro mię ulist nie nia. Ko -
lo ry sty ka fa sad zmie nia się wraz z po ra mi
ro ku i cha rak te ry sty ką po sa dzo nych ro ślin,
co da je me dio lań czy kom nie ustan nie ewo -
lu ują cy wi dok”. W je go za mie rze niu pio no -
wy las był od po wie dzią na za nie czysz cze nia
me dio lań skie go po wie trza. Drze wa mia ły
chro nić miesz kań ców przed miej skim smo -
giem, ni we lo wać po ziom dwu tlen ku wę gla,
pro du ko wać tlen oraz być ele men tem re gu -
lują cym tem pe ra tu rę w bu dyn ku i wy ci sza -
ją cym ha łas. Eko lo gicz na ele wa cja mia ła
sta wać się sie dli skiem pta ków i owa dów.
Ska la od dzia ły wa nia ele wa cji obu zie lo nych
bu dyn ków od po wia da 40 tys. m2 po wierzch -
ni pła skiej la su, któ re go za sa dze nie w cen -
trum ja kie go kol wiek ist nie ją ce go mia sta 
nie jest w dzi siej szych cza sach moż li we.
Pod wzglę dem za gęsz cze nia urba ni stycz ne -
go oba wie żow ce sta no wią od po wied nik
około 100 tys. m2 ob sza ru bu dow nic twa jed -
no ro dzin ne go. Do dat ko wo głów ne trak ty
i par kin gi umiesz czo no pod zie mią, dzię ki
cze mu wo kół bu dyn ków zna la zło się spo ro
miej sca dla ście żek ro we ro wych i skwe rów.

In we sty cję obej mu ją cą 113 miesz kań
(apar ta men tów) od da no do użyt ko wa nia
w paź dzier ni ku 2014 r. Bu do wa ca ło ści za ję -
ła 5 lat. Nie dzi wi ni ko go, że mi mo na praw -

dę wy so kich cen wła ści ciel bu dyn ku nie miał
naj mniej szych pro ble mów, by zna leźć lo ka -
to rów. Bo sco Ver ti ca le wy glą da jak nie sa mo -
wi ta wi zja z przy szło ści i do te go znaj du je 
się w sa mym cen trum sto li cy mo dy. Ce -
na za me tr kwa dra to wy wy no si ła śred nio
9,5 tys. eu ro (od 3 do 12 tys. eu ro), przy kosz -
cie bu do wy 1,95 tys. eu ro. Co cie ka we, śred -
ni koszt utrzy ma nia, obej mu ją cy ogrze -
wa nie, na wad nia nie, ca ło do bo wą re cep cję
i ochro nę, utrzy ma nie zie le ni, czysz cze nie
ele wa cji, mo ni to ring wi zyj ny oraz kli ma ty za -
cję, wy no si 63 eu ro/m2/rok. 

„Bo skie” wy so ko ściow ce
Pio no wy las, bę dą cy „do mem dla drzew,

w któ rym miesz ka ją rów nież lu dzie i pta ki”,
jak o swo im pro jek cie mó wi sam Ste fa no 
Bo eri, to w isto cie dwie wie że, któ rych ce chą
cha rak te ry stycz ną są du że, schod ko wo
umiesz czo ne, zwi sa ją ce bal ko ny. Każ dy wy -
su nię ty po nad 3 m po za ob rys bu dyn ku. 
Bal ko ny zo sta ły za pro jek to wa ne tak, aby po -
mie ścić du że ze wnętrz ne do ni ce dla ro ślin -
no ści i umoż li wić wzrost więk szych drzew
bez prze szkód na wet do trzech kon dy gna cji
wzwyż bu dyn ku. 

Por ce la no wa ele wa cja w ko lo rze brą zo -
wym ma przy wo dzić ma myśl ko rę drze wa,
tak jak opi sy wa ne zie lo ne wie żow ce – pa rę
gi gan tycz nych drzew. W kon tra ście do brą -
zu ele wa cji jest sze reg bia łych ka mion ko -
wych ele men tów umiesz czo nych li nio wo
wzdłuż bal ko nów i gdzie nie gdzie obej mu -
ją cych więk szą po wierzch nię ka mien nych
ba lu strad ta ra sów. Bia łe ele men ty ma ją pod -
kre ślić schod ko we roz miesz cze nie bal ko -
nów, prze ła mać wi zu al ną zwar tość brył
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ARIAD NA KO NIUCH Pio no wy 
las Me dio la nu

W dzielnicy Porta Nuova w centrum Mediolanu stoją dwa wieżowce,
które wyglądają trochę jak wybudowane z klocków, a na ich balkonach

i tarasach w najlepsze rośnie sobie... las – to Bosco Verticale.
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ar chi tek to nicz nych i pod kre ślić do dat ko wo
obec ność ro ślin. 

Aby kon struk cja bu dyn ków zdol na by ła
udźwi gnąć ca ły cię żar la su, pro jekt na sa dzeń
kon sul to wa ny był z jej in ży nie ra mi. Sta te-
cz ność kon struk cji za pewnio no po przez
wzmoc nie nie be to no wych pod staw bal ko -
nów o gru bo ści 28 cm do dat ko wy mi kon -
struk cja mi wspor ni ków sta lo wych. 

Sta no wią ce część ta ra sów wspor ni ko -
wych po jem ni ki do na sa dzeń za bez pie czo -
no przed wni ka niem w ich struk tu rę ko rze ni
bi tu micz ną mem bra ną hy dro izo la cyj ną. Do -
dat ko wo, w ce lu utrzy ma nia od po wied niej
wil got no ści gle by, za bez pie czo no je do dat -
ko wo spe cjal ną fo lią ochron ną. Każ da z ta -
kich kon struk cyj nych do nic wy po sa żo na jest
w au to ma tycz ny sys tem na wad nia nia. Wy -
mia ry kon te ne ra na drze wo wy no szą 1,10 m
głę bo ko ści x 1,10 m sze ro ko ści; na krze wy:
min. 0,5 m głę bo ko ści i 0,5 m sze ro ko ści.
Głów nym ma te ria łem nie orga nicz nym pod -
ło ża upra wo we go są wul ka nicz ne la pil li, wy -
bra ne z róż nej wiel ko ści zia ren i zmie sza ne
z zie lo nym kom po stem i wierzch nią war -
stwą gle by. Łącz na dłu gość do nic w tej in -
we sty cji wy nio sła 1,7 km.

Ob li cze nia wy mo gów na wad nia nia prze -
pro wa dzo no po uprzed nich ba da niach mi -
kro me te oro lo gicz nych; ba da no cha rak te-
ry sty kę kli ma tu, od ręb nie ana li zo wa no tak -
że wy sta wę każ dej ze ścian oraz in ten syw -
ność we ge ta cji na róż nych pię trach. Do na-
wad nia nia ro ślin, po za wo dą desz czo wą, wy -
ko rzy stu je się wo dę zu ży tą przez miesz kań -
ców, pod da wa ną fil tra cji i wpro wa dzo ną
do po now ne go obie gu. Do za pew nie nia ro -
śli nom od po wied nie go po zio mu wil got no -
ści stosu je się in dy wi du al ną dla każ dej
z wy so ko ścio wych sióstr, cy fro wą zdal nie
ste ro wa ną sta cję mo ni to ru ją cą. Każ dy z 280
ta ra sów roz miesz czo nych na ele wa cji bu -
dyn ków wy po sa żo ny jest w sys tem kon tro li
wo dy, po łą czo ny ze sta cją mo ni to ru ją cą.

Jed nym z ele men tów za pew nie nia sa -
mo wy star czal no ści ener ge tycz nej kom plek -
su, we dług po cząt ko wych za mie rzeń, mia ły
być umiesz czo ne na da chach wy so ko ściow -
ców elek trow nie wia tro we. Z uwa gi na za -
wod ność tych roz wią zań i du że kosz ty
na praw wy ni ka ją ce z sil nych po dmu chów
wia trów na tak du żych wy so ko ściach zre zy -
gno wa no z te go roz wią za nia na rzecz pa ne li
fo to wol ta icz nych o mo cy 26 kWp. Do dat ko -
wo każ dy z bu dyn ków wy po sa żo ny jest
w dwie geo ter micz ne pom py cie pła wraz 
z zin te gro wa ny mi sys te ma mi so lar ny mi.

Nie za leż nie od po ry ro ku okry wa ro ślin -
na bar dzo ko rzyst nie wpły wa na re gu la cję
tem pe ra tu ry we wnątrz bu dyn ku oraz istot -
nie ob ni ża po ziom ha ła su. Wkład mi kro kli -
ma tu wy twarza ne go przez ro śli ny w ogra -
ni cze nie strat cie pła to ok. 2°C, a ich udział
w re duk cji za nie czysz cze nia po wie trza wy -
no si 20 t rocz nie (prze mia na dwu tlen ku wę -
gla w tlen). 

Zie le ni na na bal ko nie
Pio no wy Las we dług Bo erie go „re pre -

zen tu je cał kiem no we po dej ście do bu dow -
nic twa wy so ko ścio we go. Zgod nie z nim

drze wa i lu dzie wspól nie dzie lą swą ży cio wą
prze strzeń. To pierw szy na świe cie przy pa -
dek wie żow ca, któ ry atrak cyj ność mia sta 
go spo da rza zwięk sza bio róż no rod no ścią
fau ny”. Bo ga ta flo ra mia ła być pod sta wą
do stwo rze nia miej skie go eko sys te mu,
gdzie róż ne ty py ro ślin two rzą od dziel ne,
a jed nak współ pra cu ją ce w ra mach sie ci pio -
no we sie dli ska i za pew nia ją przy tym dom
roz ma itym zwie rzę tom la ta ją cym.

Las na Bo sco Ver ti ca le to w isto cie mi -
strzow sko za pla no wa ny pod ką tem es te -
tycz nym, eko lo gicz nym oraz użyt ko wym
eko sys tem skła da ją cy się z po nad 100 ga -
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tun ków ro ślin, spo śród któ rych 800 to drze -
wa (każ de o wy so ko ści 3, 6 lub 9 m),
5000 – krze wy, a 15 000 – ro śli ny z sze ro kiej
ga my by lin i kwia tów oraz ro ślin okry wo -
wych i pną czy.

Na 9 tys. m2 ta ra sów obu wie żow ców Bo -
sco Ver ti ca le po sa dzo no 23 ga tun ki drzew
oraz 94 ga tun ki ro ślin i ziół. Wszyst kie zo sta -
ły sta ran nie wy se lek cjo no wa ne przez agro -
no mów Lau rę Gat ti i Ema nu ela Bo rio, któ rzy
ich do bór i roz miesz cze nie ana li zo wa li
wspól nie z gru pą bo ta ni ków i eto lo gów.
Oprócz ro ślin zi mo zie lo nych bu dyn ki ob sa -
dzo no rów nież ga tun ka mi li ścia sty mi, któ re
wraz ze zmie nia ją cy mi się po ra mi ro ku zmie -
nia ją swo je ko lo ry. Zna la zły się tam m.in. bu -
ki, żół te aka cje, dę by, klo ny, je sio ny, pa pro cie
oraz blusz cze. Ro śli ny uży te na bu dyn ku zo -
sta ły pod da ne wstęp nej upra wie w szkół ce.
Wa run ki, w któ rych je ho do wa no, od sa me -
go po cząt ku mia ły być zbli żo ne do tych, któ -
re bę dą pa no wa ły na ta ra sach. Ba da nia
ro ślin no ści trwa ły 3 la ta i obej mo wa ły m.in.
na sło necz nie nie ele wa cji w funk cji wy sta wy
(stro ny świa ta) i wy so ko ści ele wa cji, a tak że
od por ność na wiatr i po ten cjał re duk cji za -
nie czysz czeń po wie trza. Pro jekt na sa dzeń
przed re ali za cją był te sto wa ny w tu ne lu ae -
ro dy na micz nym, aby spraw dzić czy sil niej -
sze po ry wy wia tru, cha rak te ry stycz ne dla
więk szych wy so ko ści, nie po wyw ra ca ją
drzew. 

Na każ dym bal ko nie/ta ra sie znaj du je się
co naj mniej jed no drze wo. Za ło że nia pro jek -
tu by ły ta kie, aby na każ dą spo śród ok. 480
osób, któ re mo gą za miesz ki wać Bo sco Ver -
ti ca le, przy pa da ły 2 drze wa, 8 krze wów
oraz 40 po zo sta łych ro ślin. Co cie ka we, ob -
sa dze nie wy so ko ściow ców ro śli na mi pod -
nio sło koszt in we sty cji je dy nie o 5%, czy li
o 3,5 mln eu ro.

Utrzy ma niem zie lo nej ele wa cji w na le ży -
tym sta nie zaj mu je się ze spół „la ta ją cych
ogrod ni ków”, któ rzy za po mo cą tech nik al -
pi ni stycz nych scho dzą z da chów bu dyn ków,
by raz w ro ku do ko nać od ze wnątrz oce ny
sta nu ro ślin i zre ali zo wać nie zbęd ne za bie gi
pie lę gna cyj ne, ta kie jak przy ci na nie, usu nię -
cie lub za stą pie nie. Wszyst kie czyn no ści
zwią za ne z utrzy ma niem i za zie le nia niem są
za rzą dza ne na po zio mie kon do mi nium. Jest
to wa ru nek ko niecz ny za cho wa nia rów no -
wa gi szcze gó ło wo za pro jek to wa ne go eko -
sys te mu. W pierw szych 2 la tach prze glą dy
ele wa cji do ko ny wa ne by ły sześć ra zy w ro -
ku, od 2017 r. od by wa ją się czte ry – do ko ny -
wa ne od we wnątrz miesz kań, jed na do -

dat ko wo obej mu je al pi ni stycz ne spraw dze -
nie ro ślin od stro ny ze wnętrz nej.

Na swej stro nie in ter ne to wej, au tor pro -
jek tu chwa li się, że Bo sco Ver ti ca le w kil ka lat
po po wsta niu stał się do mem licz nych ga -
tun ków zwie rząt, w tym oko ło 1600 osob ni -
ków pta ków (20 ga tun ków) i mo ty li, „zo-
sta jąc miej skim przy czół kiem spon ta nicz nej
re ko lo ni za cji fau ny i flo ry”.

Zło ty zie lo ny bu dy nek
Gdy in we sty cja Bo sco Ver ti ca le do bie ga -

ła koń ca, Fi nan cial Ti mes ogło sił ją naj bar -
dziej eks cy tu ją cy mi wie żow ca mi świa ta.
Pra sa bran żo wa o Ste fa no Bo erim pi sa ła ja -
ko o kon tro wer syj nym pro jek tan cie. Za-
sta na wia no się, czy ro śli ny przyj mą się
w przy go to wa nych przez ar chi tek tów plat -
for mach, czy sil ne wia try nie po wy ry wa ją
drzew i czy apar ta men to wiec za pew ni wy -
so ką ja kość ży cia. Uci na jąc spe ku la cje i ko -
men ta rze, Bo eri za po wie dział wów czas, że
prze ko na się o tym na wła snej skó rze, gdyż
pla nu je za miesz kać w jed nym z apar ta men -
tów w Bo sco Ver ti ca le.

Jak moż na się do my ślić, zwo len ni ków
kon cep cji Pio no we go La su by ło nie mal że ty -
le, co scep ty ków. Jed no by ło pew ne: że ten
pro jekt, nie za leż nie od po wo dze nia czy fia -
ska, za pi sze się na sta łe na kar tach hi sto rii.
Obec nie Bo sco Ver ti ca le jest roz po zna wal ny
nie mal że jak wie ża Eif fla, a kon cep cja w nim
zma te ria li zo wa na sta ła się wy znacz ni kiem
no we go kie run ku bu dow nic twa wy so ko -
ścio we go, kontr pro po zy cją do dra pa czy
chmur ze sta li i szkła. W ślad za Me dio la nem
po dob ne pro jek ty wie żow ców z zie lo ny mi
ele wa cja mi po wsta ły lub za raz po wsta ną
w Chi nach (Nan kin, Xi nyi, Ku ej czou), Bang -
ko ku, Szwaj ca rii, czy na Taj wa nie.

Bo sco Ver ti ca le nie jest oczy wi ście pierw -
szym zwro tem ar chi tek tów ku eko lo gii. Kie -
ru nek ten ma swo je po cząt ki od XIX w., kie dy
mia sta sta wa ły się co raz cia śniej sze i bar dziej
za nie czysz czo ne. Obec nie ni ko go nie dzi wi
już ogród na da chu bu dyn ku wie lo ro dzin ne -
go, na wet wy so ko ściow ca. Bo sco Ver ti ca le
stał się prze ło mo wy, gdyż nie dość, że nie
szko dzi śro do wi sku, to jesz cze mu po ma ga.
Do tych cza so we „zie lo ne bu dyn ki” mia ły wy -
miar tech no lo gicz ny – re du ko wa ły pro du ko -
wa ne od pa dy i za nie czysz cze nia. Dziś wi dać
co raz wy raź niej, że ma ją ak tyw nie wpły wać
na ja kość śro do wi ska. Sta fa no Bo eri za po -
wie dział, że apar ta men tow ce Bo sco Ver ti ca -
le są pierw szy mi z sze ściu eko lo gicz nych
pro jek tów Bo eri Stu dio, któ rych re ali za cję

prze wi du je się w ra mach ini cja ty wy „Bio Me -
dio lan”.

Zda niem kry ty ków zaś już sa ma bu do wa
wie żow ca ja ko ta kie go nie ma nic wspól ne -
go z eko lo gią, gdyż bu dyn ki te go ty pu za bu -
rza ją dro gę pta kom i ge ne ru ją ol brzy mie
kosz ty eks plo ata cji (zwią za ne m.in. z do star -
cza niem me diów na wy so kie pię tra czy ko -
niecz no ścią ko rzy sta nia z wind). Ich oba wy
bu dzi ło, czy owe eko bu dyn ki bę dą fak tycz -
nie tak przy ja zne śro do wi sku i czy pod szyl -
dem eko lo gii nie za czną wy ra stać z zie mi jak
grzy by po desz czu pseu do zie lo ne apar ta -
men tow ce. 

W li sto pa dzie 2014 r. zbie ra ją ca się co
2 la ta ka pi tu ła mię dzy na ro do we go kon kur -
su In ter na tio nal Hi gh ri se Award (Mię dzy na -
ro do wa Na gro da Bu dow nic twa Wy soko ścio-
we go) przy zna ła na gro dę Bo sco Ver ti ca le,
uzna jąc je tym sa mym za naj bar dziej in no -
wa cyj ny i es te tycz ny wy so ko ścio wiec na
świe cie. Człon ko wie ka pi tu ły stwier dzi li, że
ten pro jekt to do sko na ły przy kład po łą cze -
nia na tu ry i po trzeb miesz ka nio wych na te -
re nach wiel ko miej skich o du żej gę sto ści
za lud nie nia. Bo sco Ver ti ca le w 2015 r. zwy -
cię żył w kon kur sie Best Tall Bu il ding Worl -
dwi de (Naj lep szy Bu dy nek Wy so ko ścio wy
Świa ta) oraz otrzy mał pre sti żo wy cer ty fi kat
Gold LEED (Le ader ship in Ener gy and Envi -
ron men tal De sign), przy zna wa ny za ra cjo -
nal ne zu ży cie ener gii i ja kość śro do wi ska
we wnętrz ne go.

Na za koń cze nie o po ża rach
Nie ste ty nie uda ło mi się zna leźć in for ma -

cji, ja kie w tej in we sty cji by ło po dej ście
do za pew nie nia ochro ny prze ciw po ża ro wej,
szcze gól nie za bez pie cze nia ob sa dzo nej ro -
śli na mi ele wa cji od roz przestrze nia nia się
po niej ognia. Kwe stią cza su jest, kie dy i pol -
scy po żar ni cy bę dą się mie rzyć z za bez pie -
cze niem ob ro śnię tych ro ślin no ścią ele wa cji.
Trend uzie le nia nia bu dyn ków roz sze rza się
rów nież na bu dyn ki ist nie ją ce i ich bal ko ny,
ta ra sy, da chy czy ele wa cje. W Pol sce roz wa -
ża się po waż nie wpro wa dze nie zie le ni np.
do blo ków z wiel kiej pły ty.

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

Źró dła:
[1] https://www. ste fa no bo eriar chi tet ti. net/en/pro ject/ver -
ti cal -fo rest/.
[2] https://www. gre en ro ofs. com/pro jects/bo sco -ver ti ca -
le -ver ti cal -fo rest -mi lan/.
[3] https://vi meo. com/212414004. 
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e wzglę du na dy na mi kę ryn ku 
in sta la cje pro jek to wa ne oraz wy ko -
ny wa ne są czę sto przez fir my o hi -

sto rii dzia łal no ści nie prze kra cza ją cej 2 lat, co
czę sto nie gwa ran tu je szcze gó ło wej wie dzy
o wy mo gach pro jek to wych ani do brych
prak tyk przy uru cha mia niu in sta la cji. W ob -
sza rze bez pie czeń stwa nie wy pra co wa no
jed nej me to dy ob ni ża nia ry zy ka po ra że nia
prą dem ra tow ni ków. Tak że w gru pie rze czo -
znaw ców do spraw za bez pie czeń prze ciw -
po ża ro wych brak jest wspól ne go gło su
do ty czą ce go wy mo gów in sta la cyj nych. Ar -
ty kuł ten przed sta wia w for mie opi so wej 
ry zy ko po ra że nia prą dem ra tow ni ków
w trak cie pro wa dze nia dzia łań w obiek cie
wy po sa żo nym w ta ką in sta la cję. Ma to
na ce lu uła twie nie po dej mo wa nia świa do -
mych de cy zji przez do wo dzą cych ak cją ra -
tow ni czo -ga śni czą w obiek tach wy po sa -
żo nych w ta kie in sta la cje.

Ry zy ko po ra że nia prą dem
Li te ra tu ra trak tu ją ca ogól nie ochro nę

przed po ra że niem prą dem elek trycz nym
jest ob szer na i ła two do stęp na. Również
w przy pad ku dzia łań ra tow ni czych znaj dzie -
my stan dar dy do ty czą ce pro wa dze nia dzia -
łań przy te go ty pu in sta la cjach. W pol skich
re aliach naj czę ściej przy ta cza nym opra co -
wa niem jest DIN VDE 0132, wy stę pu ją cy ak -
tu al nie w wer sji 2018-07 Fi re fi gh ting and
tech ni cal as si stan ce in or ne ar elec tri cal in stal -
la tions. In sta la cje prą du sta łe go [1] stwa rza -
ją niż sze ry zy ko po ra że nia prą dem przy tym
sa mym na pię ciu ro bo czym niż naj czę ściej
spo ty ka ne in sta la cje ni sko na pię cio we prą -

du prze mien ne go [2]. W przy pad ku in sta la -
cji PV w trak cie pro wa dze nia dzia łań ra tow -
ni czo -ga śni czych ta kie stwier dze nie jest
jed nak dość ry zy kow ne. Po mi ja ono na stę -
pu ją ce za gad nie nia:
 in sta la cje PV pra cu ją przy wyż szych war -
to ściach na pięć (do ok. 1000 V, ty po wa war -
tość na pię cia mię dzy fa zo we go dla ukła du
AC wy no si 400 V),
 ochro na przed po ra że niem przy uszko -
dze niu in sta la cji re ali zo wa na jest w in sta-
lacji PV po przez izo la cję po dwój ną lub
wzmoc nio ną, a nie sa mo czyn ne wy łą cze nie
za si la nia ty po we dla in sta la cji AC. 

W prak ty ce ozna cza to (w przy pad ku
uszko dze nia przez od dzia ły wa nie ter micz ne
po ża ru izo la cji oka blo wa nia) moż li wość cał -
ko wi te go bra ku tech nicz nych środ ków
ochro ny przed po ra że niem prą dem elek -
trycz nym w trak cie ak cji ra tow ni czo -ga śni -
czej. 

Na ko rzyść in sta la cji PV prze ma wia na to -
miast spo sób jej pra cy. Aby do szło do po ra -
że nia prą dem, mu si na stą pić za mknię cie
ob wo du elek trycz ne go. W ukła dzie DC in sta -
la cji PV ozna cza to ko niecz ność do tknię cia

obu bie gu nów oka blo wa nia na raz (lub
uszko dze nia i do zie mie nia jed ne go z nich
oraz sty ku oso by z ele men tem uzie mio nym
i dru gim bie gu nem) przy jed no cze snym wy -
stę po wa niu od po wied niej ener gii w ukła -
dzie. Te go ty pu zda rze nie jest mniej pra-
w do po dob ne niż do tknię cie prze wo du
czyn ne go in sta la cji AC oraz do wol nej czę ści
prze wo dzą cej (in sta la cje AC prze waż nie pra -
cu ją z tzw. uzie mio nym punk tem neu tral -
nym).

Bez piecz na od le głość po da wa -
nia środ ków ga śni czych
W ce lu prak tycz nej we ry fi ka cji bez pie -

czeń stwa pro wa dze nia dzia łań ga śni czych
przy in sta la cjach PV w 2011 r. Un derw ri ters
La bo la to ries prze pro wa dzi ło sze reg eks pe -
ry men tów w ska li rze czy wi stej. W ce lu okre -
śle nia bez piecz nej od le gło ści po da wa nia
środ ków ga śni czych w UL przy go to wa no
sta no wi sko po mia ro we skła da ją ce się z re -
gu lo wa ne go w za kre sie 50-1000 V źró -
dła DC, któ re go bie gun do dat ni pod pię to
do mie dzia nej bla chy, a bie gun ujem ny
do prą dow ni cy. W ob wo dzie za sto so wa no

/ 2020 GRUDZIEŃ 39

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

JAN RA CHO¡ Ry zy ko po ra ̋ e nia 
prà dem od PV

Polski rynek instalacji fotowoltaicznych przeżywa niespotykany dotąd
rozkwit. Decyzje projektowe dotyczące rozwiązań związanych z tym

źródłem energii będą miały wpływ na poziom bezpieczeństwa strażaków
przez około 30 lat – taka jest bowiem żywotność tego typu instalacji.

Z

Fot. 1. Sta no wi sko ba daw cze do okre śle nia bez piecz nej od le gło ści po da wa nia środ ków ga śni czych
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re zy stor o war to ści 500 Ω, któ ry od zwier cie -
dla re zy stan cję cia ła czło wie ka. W ob wo dzie
do ko ny wa no po mia ru prą du. Do sa mych
ba dań za sto so wa no wo dę z po bli skie go je -
zio ra (jej prze wod ność wy no si ła ok. 1050
mi kro sie men sów – by ła po nad trzy krot nie
więk sza niż wo dy sie cio wej; jest to gór -
na war tość dla wo dy pit nej i wód po wierzch -
nio wych).

W ba da niach wy ko rzy sta no prą dow ni ce
o stru mie niu sku pio nym i roz pro szo nym, te -
sty pro wa dzo ne by ły w róż nych od le gło -
ściach od 10 do 20 stóp [ok. 3-6 m – przyp.
red.], zmie nia no tak że ci śnie nie oraz na pię -
cie. Usta lo no, że prą dy stoż ko we roz pro szo -
ne przy od le gło ści 10 stóp nie po wo du ją
ry zy ka ra że nio we go, nie za leż nie od war to -
ści na pię cia te sto we go. Przy prą dach sku pio -
nych w tej od le gło ści po ja wia ją się wy ni ki
z ob sza ru DC-2 [3], ich war tość mak sy mal -
na wy no si ła 5,7 mA. Dla na pię cia 1000 V DC
przy prą dzie sku pio nym osią gnię cie stre -
fy DC-1 na stą pi ło do pie ro przy od le gło ści
15 stóp (ok. 4,5 m).

Ba da nia z wy ko rzy sta niem pia ny kla sy
A w stę że niach 0,5% i 1% da wa ły wy ni ki ana -
lo gicz ne do prób z wo dą sie cio wą.

Ba da nia prze pro wa dzo no z okre ślo ny mi
(w USA) prą dow ni ca mi przy ci śnie niach wo -
dy do 60 PSI [ok. 4,2 ba ra – przyp. red.]. 
By po wyż sze ba da nia by ły jed no znacz ne dla
na sze go ryn ku, na le ża ło by je prze pro wa dzić
po now nie, sto su jąc prą dow ni ce oraz za kre -
sy ci śnie nio we pomp wy ko rzy sty wa nych
w Pol sce. Bio rąc pod uwa gę za sto so wa ną
me to dę ba daw czą, za kła da się osią gnię cie
zbli żo nych lub mniej szych od le gło ści bez -
piecz nych [4].

Środ ki ochro ny oso bi stej
W UL prze pro wa dzo no tak że ba da nia

cech izo la cyj nych rę ka wic (no we oraz za bru -
dzo ne) i bu tów stra żac kich (skó rza ne oraz
gu mo we). Gu mo we bu ty do pusz czo ne
do sto so wa nia w jed nost kach ochro ny prze -
ciw po ża ro wej w Pol sce mu szą speł niać wy -
mo gi okre ślo ne w nor mie PN-EN 50321
Obu wie elek tro izo la cyj ne do prac przy in sta la -
cjach ni skie go na pię cia; dla obu wia kla sy 0
ozna cza to do pusz cze nie do pra cy przy in -
sta la cjach o na pię ciu zna mio no wym do
1000 V AC i do 1500 V DC. Stan dard ame ry -
kań ski róż ni się od pol skie go – bu ty są tam
cer ty fi ko wa ne zgod nie ze stan dar dem
NFPA 1971 do 14 000 V, lecz ba da nie pro wa -
dzi się w su chym śro do wi sku. Mi mo to uza -
sad nio ne jest eks tra po lo wa nie wnio sków

z ba dań UL na ry nek pol ski. Po za sy mu lo wa -
nym po sta rze niu pro duk tów prze waż nie nie
za pew nia ły one ogra ni cze nia prą dów ra że -
nio wych do war to ści bez piecz nych.

Od cię cie do pły wu świa tła
do pa ne li
Ko lej ną gru pą te stów by ło ba da nie moż -

li wo ści za kry cia mo du łów PV w ce lu od cię -
cia do pły wu ener gii. Ba da no róż ne go ty pu
fo lie, bre zen ty, a tak że pia nę ty pu A w stę że -
niu 1%. Wy ka za no, że nie któ re tka ni ny są
sku tecz ne w za pew nie niu bez pie czeń stwa.
Sto so wa nie pia ny przy da chu po chy łym
oka za ło się nie sku tecz ne, choć nie wy klu -
czo ne, że w przy szło ści in ne spraw dzą się
w od ci na niu do pły wu ener gii do pa ne li fo -
to wol ta icz nych.

Prze cię cie oka blo wa nia 
lub uszko dze nie mo du łu 
Prze ba da no ry zy ko po ra że nia w przy -

pad ku prze cię cia oka blo wa -
nia DC z in sta la cji fo to-
wol ta icz nej przez sie kie rę
z włók na szkla ne go, pi łę ob -
ro to wą, no ży ce do prze ci na -
nia oraz pi łę łań cu cho wą.
Wy ka za no ry zy ko po ra że nia
przy uży ciu tych na rzę dzi.
Do dat ko wo w przy pad ku
prze cię cia oka blo wa nia, któ -
re za wie ra ło dwa bie gu ny
za si la nia, na stą pi ło pod trzy -
ma ne pa le nie wy wo ła ne łu -
kiem elek trycz nym.

Na stęp nie prze pro wa -
dzo no ba da nia ry zy ka po ra że nia w przy pad -
ku uszko dze nia pa ne li to por kiem. Te go ty pu
dzia ła nie pro wa dzi ło do ry zy ka po ra że nia
prą dem oraz do czę ste go po wsta wa nia łu -
ku elek trycz ne go wy wo ła ne go zwar ciem
ele men tów o prze ciw nej bie gu no wo ści,
a w efek cie do miej sco we go za pło nu ele -
men tów pa ne lu fo to wol ta icz ne go.

Za cho wa nie pa ne li 
fo to wol ta icz nych w no cy
Ko lej nym kro kiem by ło prze pro wa dze nie

ba dań za cho wa nia pa ne li fo to wol ta icz nych
w przy pad ku oświe tla nia ich sztucz ny mi źró -
dła mi świa tła umiesz czo ny mi na wo zach 
bo jo wych oraz świa tłem po cho dzą cym
z pło mie ni. Prze pro wa dzo no po mia ry prą du
w ob wo dzie przez re zy stor 500 Ω. Ba da no
sztucz ne źró dła świa tła umiesz czo ne na sa -
mo cho dach i przy cze pie w za kre sie od 4,5

do 12 kW. Wszyst kie wy ni ki dla sztucz nych
źró deł świa tła za wie ra ły się w stre fie DC-2
i DC-3 [5]. Ba da nie z wy ko rzy sta niem pło -
mie nia ba zo wa ło na wy ko rzy sta niu pa ne lu
PV skła da ją ce go się z dwóch mo du łów;
na jed nym z nich za ło żo no re zy stor i ba da -
no prą dy (fot. 2). W ta kim ze sta wie wszyst -
kie wy ni ki za wie ra ły się w stre fie DC-3, lecz
po zo sta wa ły w du żym od da le niu od stre -
fy DC-4, co ozna cza brak ry zy ka wy stą pie nia
mi go ta nia ko mór ser ca. Na le ży za ło żyć, że
ry zy ko po ra że nia prą dem wy stę pu je tak że
w przy pad ku oświe tle nia sztucz ne go oraz
bli sko ści pło mie ni.

Ba da nia te po twier dza ją za ło że nia teo -
retycz ne: na pię cie ob wo du otwar te go in sta -
la cji PV zmie nia się bar dzo nie znacz nie
w za leż no ści od wa run ków na sło necz nie nia.
Za zmia nę ilo ści wy twa rza nej ener gii od po -
wia da ob ni że nie mak sy mal ne go moż li we go
prą du ge ne ro wa ne go przez mo duł, lecz
war to ści nie bez piecz ne dla czło wie ka są

na ty le nie wiel kie, że nie ma to prak tycz ne -
go zna cze nia z punk tu wi dze nia ry zy ka po -
ra że nia.

Uszko dzo ne w po ża rze 
mo du ły
Na dwóch bu dyn kach te sto wych za in sta -

lo wa no funk cjo nu ją ce sys te my PV w trzech
kon fi gu ra cjach (ogni wa osło nię te szkłem,
wy ko na ne z la mi na tów oraz da chów ka
w for mie pa ne li fo to wol ta icz nych). Obiek ty
róż ni ły się kon struk cją da chu. W bu dyn ku
z kon struk cją drew nia ną te sto wa no za cho -
wa nie in sta la cji przy po ża rze wy wo ła nym
w po miesz cze niu – po żar do pro wa dzał
do za wa le nia się kon struk cji. W bu dyn ku
z kon struk cją me ta lo wą – prze nie sie nie się
po ża ru przez okno na dach i za pa le nie po -
zo sta ło ści ze bra nych pod pa ne la mi. Za sto -
so wa no ilość pa li wa umoż li wia ją cą wy wo-
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Fot. 2. Sta no wi sko te sto we do oświe tla nia pa ne lu przez pło mień
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ła nie zja wi ska roz go rze nia oraz do pro wa -
dze nie do za wa le nia się kon struk cji da chu
drew nia ne go. Po do ga sze niu kon struk cji pa -
ne le zde mon to wa no i do ko na no po mia ru
wy twa rza ne go przez nie na pię cia. Na wet te
znacz nie znisz czo ne by ły w sta nie wy twa -
rzać zna mio no we na pię cie. Sy tu acja przed -
sta wia ła się ana lo gicz nie w przy pad ku
pa ne li wy ko na nych w po zo sta łych tech no -
lo giach.

Te sty z sys te mem PV za in sta lo wa nym
na da chu wy ka za ły, że za gad nie niem trud -
nym w prak ty ce do roz wią za nia jest spo sób
usu wa nia z da chu dzia ła ją cych, lecz fi zycz -
nie uszko dzo nych mo du łów. Izo la cja oka -
blo wa nia by ła w więk szo ści uszko dzo na,
lecz pa ne le na dal stwa rza ły ry zy ko po ra że -
nia prą dem. Po te ście sys tem zo stał usu nię -
ty przez fir mę elek trycz ną. Wy ko rzy sta no
izo lo wa ne rę ka wi ce oraz prze ci na ki. Ist nia ło
ry zy ko, że szy ny mon ta żo we sys te mu ze
wzglę du na wie lo krot ne zwar cia do ziem ne
znaj du ją się pod na pię ciem.

Wnio ski pły ną ce z te stów UL
 Bez piecz na od le głość mię dzy oso bą po -
da ją cą wo dę a pa ne lem wy no si min 4,5 m.
 Sprzęt ochro ny oso bi stej wy ko rzy sty wa -
ny przez straż po żar ną nie chro ni w prak ty -
ce przed po ra że niem prą dem.
 W trak cie oświe tla nia pa ne li przez sztucz -
ne źró dła świa tła in sta la cje fo to wol ta icz ne
są zdol ne do wy twa rza nia ener gii.
 Na wet uszko dzo ne pa ne le na dal są
w sta nie wy twa rzać wa run ki nie bez piecz ne
z punk tu wi dze nia ochro ny przed po ra że -
niem. Szcze gól ne ry zy ko sta no wią da chy
po kry te bla cho da chów ką, gdyż mo gą po zo -
sta wać w ca ło ści pod na pię ciem.
 Uszko dze nie prze wod ni ków pro wa dzi
do ry zy ka ra że nio we go i po ża ro we go.

Roz wią za nia tech nicz ne –
ozna ko wa nie
Z przed sta wio nych po wy żej roz wa żań

na le ży wnio sko wać, że w trak cie pro wa dze -
nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych przy in -
sta la cjach PV istot na jest wie dza służb
ra tow ni czych, że obiekt bu dow la ny jest wy -
po sa żo ny w te go ty pu urzą dze nia (przy du -
żych obiek tach czę sto mo że być to trud ne
do stwier dze nia bez po śred nio po przy by ciu

na miej sce na wet w dzień).
Nor ma pro jek to wa do in sta -
la cji PV za kła da obo wią zek
wy po saże nia ta kich obiek -
tów w od po wied nie ozna ko -
wa nie.

Na klej ka z wi ze run kiem
mo du łów PV na da chu bu -
dyn ku po win na być umiesz -
czo na: 
 w miej scu przy łą cze nia in -
sta la cji PV, 
 w roz dziel ni głów nej bu -
dyn ku, 
 przy licz ni ku,
 przy głów nym wy łącz ni -

ku za si la nia. 
Do brą prak ty ką in ży nie ryj ną (na ryn ku

nie miec kim jest to stan dard ba zu ją cy na wy -
mo gach VDE, któ re w Pol sce zo sta ły przed -
sta wio ne ja ko za sa dy wie dzy tech nicz nej
przez KG PSP w pi śmie skie ro wa nym do sto -
wa rzy sze nia Pol ska PV) jest przy go to wy wa -

nie wraz z do ku men ta cją pro jek to wą pla nu
urzą dze nia fo to wol ta icz ne go dla ekip ra tow -
ni czych. Umoż li wia on we ry fi ka cję prze bie -
gu oka blo wa nia DC od mo du łów PV do
fa low ni ka wraz z lo ka li za cją klu czo wych
z punk tu wi dze nia ry zy ka po ra że niem ele -
men tów.

Roz wią za nia tech nicz ne – 
pro wa dze nie oka blo wa nia
Do brą prak ty ką ma ją cą na ce lu zmniej -

sze nia ry zyka po ra że nia prą dem ra tow ni -
ków w obiek tach nie wy po sa żo nych
w prze ciw po ża ro wy wy łącz nik prą du jest
pro wa dze nie oka blo wa nia w spo sób ob ni -
ża ją cy ry zy ko do tknię cia oka blo wa nia DC.
Zgod nie ze stan dar dem VDE-AR-E 2100-
712: 2018 moż na to uzy skać w na stę pu ją cy
spo sób:
 umiesz cze nie oka blo wa nia po za za się -
giem rę ki na tra sach ka blo wych za mo co wa -
nych i wy ko na nych z ma te ria łów nie pal nych,
 umiesz cze nie oka blo wa nia pod tyn ko wo
(nie my lić z mon ta żem wtyn ko wym),
 za sto so wa nie obu dów po ża ro wych o po -
ża ro wych pa ra me trach. 

Roz wią za nia tech nicz ne – PWP
W opi sy wa nym za kre sie ist nie ją róż ne

roz wią za nia tech nicz ne, gwa ran tu ją ce bez -
piecz ne wa run ki pra cy w oto cze niu in sta la -
cji PV. Nie ma na ryn ku jed ne go zło te go
środ ka, w każ dym przy pad ku w po wyż szym
stan dar dzie przed sta wio no za le ca ne dla te -
go ty pu in sta la cji roz wią za nia, ich omó wie -
nie wy kra cza jed nak po za ten ar ty kuł.

mgr in˝. Jan Rachoƒ jest elektrotechnikiem
i rzeczoznawcà do spraw zabezpieczeƒ

przeciwpo˝arowych

Przy pi sy
[1] In sta la cje PV od mo du łu PV do fa low ni ka są in sta la cja -
mi prą du sta łe go.
[2] Cia ło ludz kie od zwier cie dla w for mie rów no le głe go po -
łą cze nia re zy stan cji i po jem no ści. W przy pad ku źró dła DC
brak jest moż li wo ści prze pły wu czę ści prą du spo wo do wa -
ne go przez po jem no ścio wy cha rak ter skó ry.
[3] Ozna cza to, że prze pływ ta kie go prą du był by od czu wal -
ny przez ra tow ni ka, co mo że pro wa dzić do je go prze stra -
sze nia, a w efek cie np. do upad ku lub od ru cho we go
prze su nię cia się w miej sce nie bez piecz ne.
[4] W ba da niu za sto so wa no re zy stor o ma łej war to ści – jest
to war tość przyj mo wa na ar bi tral nie, na ryn ku eu ro pej skim
na le ża ło by sto so wać wy tycz ne nor my IEC 60479-1 Ef fects
of cur rent on hu man be ingd and li ve stock – Part 1: Ge ne -
ral aspects, któ ra nie jest tak za cho waw cza.
[5] DC-3: Ry zy ko utra ty kon tro li nad mię śnia mi oraz za ci -
śnię cia dło ni na prze wod ni ku.

Li te ra tu ra
[1] R. Back strom, D. A. Di ni, „Fi re fi gh ter Sa fe ty and Pho to -
vol ta ic In stal la tions Re se arch Pro ject,” Un derw ri ters La bo -
ra to ries Inc., Nor th bro ok, USA, 2011.
[2] PN-HD 60364-7-712 In sta la cje elek trycz ne ni skie go
na pię cia. Część 7-712: Wy ma ga nia do ty czą ce spe cjal nych
in sta la cji lub lo ka li za cji. Fo to wol ta icz ne (PV) ukła dy za si la -
nia, 2018.
[3] VDE, VDE-AR-E 2100-712: 2018 Me asu res for the DC
ran ge of a PV in stal la tion for the ma in te nan ce of sa fe ty in
the ca se of fi re fi gh ting or tech ni cal as si stan ce. 
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Fot. 3. Mo duł izo lo wa ny two rzy wem sztucz nym po te ście

Fot. 4. Wzór ozna cze nia bu dyn ku zna kiem bez pie czeń stwa
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Za bez pie cze nia wbu do wa ne
w fa low ni ki
Fa low ni ki są tech no lo gicz nym cen trum

sys te mu fo to wol ta icz ne go i prze twa rza ją
prąd sta ły (DC) na prąd prze mien ny (AC). 
Te za awan so wa ne tech no lo gicz nie urzą dze -
nia za wie ra ją róż ne funk cje w ce lu za pew -

nie nia wy so kie go po zio mu bez pie czeń stwa.
W przy pad ku fa low ni ków sze re go wych –
naj bar dziej po pu lar nych – bar dzo wraż li wa
elek tro ni ka mo cy (np. płyt ki dru ko wa ne
z ele men ta mi) jest in sta lo wa na w spo sób
chro nio ny w obu do wie fa low ni ka. Fa low ni -
ki są zaś in sta lo wa ne w od po wied nich miej -

scach we wnątrz bu dyn ku, co ozna cza, że
wy so ce roz wi nię ta i bar dzo wraż li wa część
sys te mu PV nie jest na ra żo na na zmien ne
wa run ki at mos fe rycz ne, ko ro zję lub in ne
uszko dze nia. Zin te gro wa ne ele men ty i funk -
cje, ta kie jak mo ni to ro wa nie prą du upły wu
(funk cja za awan so wa ne go ukła du róż ni co -
wo -prą do we go), au to ma tycz ny po miar re -
zy stan cji izo la cji lub roz łącz ni ki prą du
sta łe go zin te gro wa ne z fa low ni kiem za pew -
nia ją do dat ko we za bez pie cze nie. W przy -
pad ku wy kry cia ja kich kol wiek od chy leń
od nor mal nej pra cy na rzę dzie mo ni to ru ją ce
wy sy ła ko mu ni kat o błę dzie do ope ra to ra
sys te mu. 

Fa low ni ki sze re go we umoż li wia ją pro stą
struk tu rę sys te mu PV, mi ni ma li zu ją licz bę
nie zbęd nych ele men tów i łą czą ca łą elek tro -
ni kę mo cy w jed nym kom pak to wym urzą -
dze niu. Licz ne ele men ty bez pie czeń stwa są
za war te w sa mym fa low ni ku.

Za bez pie cze nia na po zio mie
mo du łu
Przy kła dem zin te gro wa nej ochro ny prze -

ciw po ża ro wej są opty ma li za to ry prą du sta -
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Bez pie czeƒ stwo sys te mów
fo to wol ta icz nych (cz. 2)BERN HARD KOSSAK

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.

fo
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łe go lub tzw. wy łącz ni ki stra ża ka, któ re ma -
ją uła twić ga sze nie po ża rów. Po pod łą cze niu
opty ma li za to rów prą du sta łe go do każ de go
mo du łu fo to wol ta icz ne go na da chu w przy -
pad ku po ża ru po win no być moż li we zmniej -
sze nie na pię cia każ de go z mo du łów do
war to ści bli skiej 0 V (wol tów). Z ko lei „wy -
łącz nik stra ża ka” re ali zu je zwar cie prze wo -
dów do dat nie go i ujem ne go do uzie mie nia,
dla te go po ten cjał każ de go mo du łu w sto -
sun ku do zie mi wy nie sie 0 V. Obie tech no lo -
gie przed sta wia ją się obie cu ją co, ale ich
funk cjo nal ność w sy tu acji awa ryj nej w wa -
run kach po ża ru nie jest obec nie za gwa ran -
to wa na przez ak tu al ne stan dar dy tych
pro duk tów.

Pa trząc szcze gó ło wo: mon taż opty ma li -
za to rów DC prze no si kom po nen ty elek tro -
ni ki ener ge tycz nej na dach. Tam pod le ga ją
eks tre mal nym wa run kom at mos fe rycz nym,
ob cią że niom me cha nicz nym lub ko ro zji
i mo gą być bez po śred nio na ra żo ne na dzia -
ła nie ognia, co za kłó ca pra wi dło we funk cjo -
no wa nie w sy tu acji awa ryj nej. Mię dzy
po łą cze nia mo du łów wsta wia ne są ele-
men ty ze wnętrz ne, co nie sie ry zy ko nie do -
pa so wa nia złą czy DC. Licz ba punk tów kon -
tak to wych po stro nie prą du sta łe go mo że
wzro snąć na wet trzy krot nie w po rów na niu
do kon wen cjo nal ne go sys te mu. Tak że moż -
li wość wy stą pie nia błę dów mon ta żo wych
ro śnie wprost pro por cjo nal nie. We dług ba -
dań prze pro wa dzo nych przez TÜV Rhe in -
land i Fraun ho fer ISE za kła da się, że in sta la cja
prze łącz ni ka w oka blo wa niu prą du sta łe go
mo że sta no wić do dat ko wy ele ment pod le -
ga ją cy uszko dze niu i że mu si być pra wi dło -
wo za pro jek to wa na dla mak sy mal nych
prą dów i na pięć sta łych w sys te mie fo to wol -
ta icz nym.

BRE Na tio nal So lar Cen ter (2017) na dal
uwa ża roz łącz ni ki prą du sta łe go w ob wo -
dzie prą du sta łe go sys te mów PV za nie -

spraw dzo ną tech no lo gię w swo ich ba da-
niach. Nie udo wod ni ły jesz cze swo jej nie za -
wod no ści przez ca ły okres eks plo ata cji sys -
te mu fo to wol ta icz ne go. Za in sta lo wa nie
„wy łącz ni ków stra ża ka” lub urzą dzeń wy łą -
cza ją cych na po zio mie mo du łu mo że dać
służ bom ra tun ko wym fał szy we po czu cie
bez pie czeń stwa. Służ by ra tow ni cze po le ga -
ją na od cię ciu lub re duk cji na pię cia, cho ciaż
sys tem fo to wol ta icz ny mo że być na dal za si -
la ny. Ry zy ko po waż nych wy pad ków i ob ra -
żeń wzra sta.

Bez pie czeń stwo służb 
ra tow ni czych
Ogól nie rzecz bio rąc, je śli na bu dyn ku

znaj du je się sys tem fo to wol ta icz ny, ga sze nie
po ża ru jest za wsze moż li we. Z punk tu wi -
dze nia stra ży po żar nej in sta la cję tę trak tu-
je się jak każ dy in ny sys tem elek trycz ny
pod na pię ciem. Służ by ra tow ni cze nie wpro -
wa dza ją roz róż nie nia mię dzy mar ka mi i ty -
pa mi, a dla wła sne go bez pie czeń stwa
za wsze za kła da ją, że w in sta la cji wy stę pu je
na pię cie. 

Naj waż niej sze dla bez pie czeń stwa służb
ra tun ko wych jest re gu lar ne szko le nie i edu -
ka cja w ce lu po zna nia wła ści wych spo so -
bów po stę po wa nia pod czas ga sze nia.

Przy kła do wo w Niem czech
pod wzglę dem elek tro tech nicz -
nym sys tem fo to wol ta icz ny jest
sys te mem ni sko na pię cio wym,
któ re go ob słu ga jest znor ma li -
zo wa na przez nor mę kra jo wą
DIN VDE 0132, okre śla ją cą mię -
dzy in ny mi bez piecz ne od le -
gło ści ga sze nia. Po nad to
wy raź ne i wy raź nie wi docz ne
ozna ko wa nie ele men tów fo to -
wol ta icz nych uła twia oce nę sy -
tu acji.

Mi mo ugrun to wa nych w kra -

jach za chod nich prze pi sów i wie lu lat do -
świad czeń na dal po ja wia ją się nie uza sad nio -
ne plot ki. Na przy kład ta kie, że straż po-
żar na nie ga si po ża ru, gdy na bu dyn ku jest
sys tem fo to wol ta icz ny. Mó wi się rów nież
o zwięk szo nym przez in sta la cję PV ry zy ku
ude rze nia pio ru na. Wszyst kie te stwier dze -
nia zo sta ły oba lo ne przez fak ty przy wo ła ne
w ostat nich pu bli ka cjach zna nych eks per -
tów z dzie dzi ny ba dań PV i prze my słu, a ra -
por ty z dzia łań ga śni czych do wo dzą cze goś
do kład nie prze ciw ne go.

Szko le nia dla in sta la to rów
i służb ra tow ni czych
Naj bar dziej sku tecz nym środ kiem zwięk -

sza ją cym bez pie czeń stwo sys te mów PV jest
do głęb ne szko le nie tech nicz ne dla in sta-
la to rów. Czyn nik ludz ki od gry wa już waż ną
ro lę w pla no wa niu sys te mu, a przede
wszyst kim w pro fe sjo nal nej in sta la cji. In sta -
la to rzy mo gą brać udział w kur sach szko le -
nio wych, ukoń czyć prak tycz ne szko le nia lub
ak tu ali zo wać swo ją wie dzę za po śred nic -
twem we bi na rów i do stęp nej li te ra tu ry. Spe -
cjal ne szko le nia i ma te ria ły in for ma cyj ne
do stęp ne są rów nież dla przed sta wi cie li stra -
ży po żar nej, aby uła twić im ra dze nie so bie
z po ża ra mi obiek tów wy po sa żo nych w sys -
te my fo to wol ta icz ne.

W ko lej nych czę ściach po ja wi się wię cej
in for ma cji na te mat pra wi dło we go pla no -
wa nia sys te mu i pro fe sjo nal nej in sta la cji sys -
te mów fo to wol ta icz nych, a tak że bez pie-
czeń stwa na wy pa dek po ża ru. Znaj dą się
w nich rów nież wska zów ki i do ku men ty
szko le nio we dla służb ra tow ni czych.

www.fronius.pl/solar
Bern hard Kos sak 

– Fro nius In ter na tio nal GmbH

Literatura dost´pna u autora
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Do wód ca plu to nu Kry stian Al tin -
ger (Au stria): „Po po nad 100 la tach do -
świad czeń w do mach z in sta la cja mi
elek trycz ny mi i po nad 30 la tach sto so -
wa nia fo to wol ta iki każ dy pro fe sjo nal -
ny stra żak jest do brze wy szko lo ny.
W sy tu acjach awa ryj nych sys te my fo -
to wol ta icz ne są trak to wa ne jak każ de
in ne urzą dze nie elek trycz ne. Nie roz -
róż nia my ma rek ani me tod bu do -
wy – po ma ga my!”.
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po tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło
pod ho no ro wym pa tro na tem Wy -
dzia łu Bu dow nic twa, In ży nie rii i Ar -

chi tek tu ry Śro do wi ska Po li tech ni ki Łódz kiej.
Wśród 14 pre le gen tów zna leź li się re pre zen -
tan ci Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, ochot ni -
czych stra ży po żar nych, ośrod ków na uko-
wych, fun da cji i firm pry wat nych po wią za -
nych z bran żą. By li to za wo do wi stra ża cy, ra -
tow ni cy me dycz ni, na ukow cy, psy cho lo dzy,
spe cja li ści w swo ich dzie dzi nach oraz pa sjo -
na ci po żar nic twa. Pol ska edy cja od by ła się
pod mar ką FIREx Talk – Pro jekt LIDER, a ko or -
dy na to rem ca łe go wy da rze nia był Szy mon
Ko kot -Gó ra, za ło ży ciel cfbt.pl i Pro jek tu
L.I.D.E.R. Pierw sza edy cja FIREx Talk – Pro jekt
LIDER uchwy ci ła 14 wy stą pień, któ re od
20 wrze śnia 2020 r. pre zen to wa ne są po je -
dyn czo, co ty dzień na ka na le YouTube 
(patrz kod QR). Pro jekt ma jed nak znacz nie
więk szy, da le ko sięż ny cel. Chce uchwy cić
500 „ogni stych prze mó wień”, obej mu ją cych
moż li wie wszyst kie aspek ty po żar nic twa. Do -
tych czas uda ło się osią gnąć nie ca łe 3% za -
mie rze nia. 

Po int of no re turn
Jed nym z naj cie kaw szych by ło wy stą pie -

nie Mi cha ła Ba ra now skie go – stra ża ka ochot -
ni ka i współ twór cy FireTrap. pl. Te mat je go
pre lek cji sta no wił „Po int of no re turn”, czy li
„Punkt, zza któ re go nie ma już po wro tu”,
a do ty czy ła ona roz sąd ne go go spo da ro wa -
nia za pa sem po wie trza pod czas pra cy w apa -
ra tach ochro ny dróg od de cho wych (ODO).
Pre le gent za sko czył wszyst kich swo im przy -
go to wa niem; był ubra ny w wie ko we stra żac -
kie mo ro i peł ny ekwi pu nek z mi nio nej epo ki,
a do pre zen ta cji użył za gad ko wych trzech
cho rą gie wek. Pierw sza z nich ozna cza ła
punkt wej ścia do stre fy nie bez piecz nej i uru -
cho mie nie apa ra tu ODO. Dru ga – miej sce
po ża ru, w któ rym stra żak mu si wy ko nać kon -
kret ną pra cę. Trze cia zaś, ty tu ło wy po int of no
re turn, czy li punkt, w któ rym ra tow ni ko wi

skoń czy się za pas po wie trza. Pre le gent wy -
ko rzy stał rów nież roz wi ja ną ta śmę w ko lo rze
zie lo nym – od po wia da ją cą za pa so wi po wie -
trza w apa ra cie i w ko lo rze czer wo nym – 
re pre zen tu ją cą re zer wę po wie trza. Przede
wszyst kim oba lił mit, ja ko by re zer wa ta by ła
prze zna czo na do ewa ku acji – wyj ścia ze 
stre fy za dy mio nej. Ostat nie „50 at mos fer”,
przy któ rych uru cha mia się sy gna li za tor
dźwię ko wy, jest trzy ma ne ja ko za pas na ra -
to wa nie stra ża ka, je śli wpad nie w ta ra pa ty
(stąd ko lor czer wo ny na ma no me trze). 

W przy pad ku du żych za dy mio nych
obiek tów dro ga, któ rą mu szą przejść stra ża -
cy w za dy mie niu, jest dłu ga (np. ga ra że, piw -
ni ce, ma ga zy ny, ha le), ko niecz ne jest więc
sta łe mo ni to ro wa nie za so bu po wie trza i wy -
co fa nie się, na dłu go za nim uru cho mi się
owa re zer wa. Za po mo cą cho rą gie wek wy -
tłu ma czył rów nież, jak wła ści we za rzą dza nie
za so ba mi po wie trza w bu tli wpły wa na po -
ło że nie po int of no re turn. Je śli stra żak roz -
sąd nie zu ży wa po wie trze do wszyst kich
dzia łań – wej ścia, do tar cia do miej sca po ża -
ru, pra cy i ewa ku acji, cho rą giew ka znaj dzie
się tam, gdzie punkt wej ścia/wyj ścia. Je śli zaś
prze ce nił swo je moż li wo ści i zu żył za du żo
po wie trza, znaj dzie się ona mię dzy miej scem
po ża ru a wej ściem/wyj ściem. Bę dzie to ozna -

cza ło, że prze kro czy ty tu ło wy punkt i nie wy -
star czy mu po wie trza na ewa ku ację. 

Au tor wy tłu ma czył rów nież, dla cze go
ubrał się w daw ny strój. Otóż daw na ochro -
na oso bi sta stra ża ka nie umoż li wia ła mu wy -
trzy ma nia złych wa run ków po ża ro wych (np.
du żej tem pe ra tu ry i pro mie nio wa nia), więc
mu siał on znacz nie wcze śniej wy co fy wać się
ze stre fy za gro że nia. Dzi siej sze ubra nia spe -
cjal ne po zwa la ją stra ża kom wy trzy mać wa -
run ki po ża ro we nie mal do ostat nich chwil
przed roz go rze niem. Ce lem wy kła du by ło
zwięk sze nie świa do mo ści stra ża ków, ja kie
za gro że nia wią żą się z pra cą w apa ra cie ODO
oraz ja kie są moż li wo ści oszczę dza nia po -
wie trza i wy dłu że nia cza su pra cy z apa ra tem. 

Pły nie w nas go rą ca krew
Rów nie in te re su ją cy był wy kład Da mia -

na Sa le ty, dok to ra na uk in ży nie ryj no -tech -
nicz nych i star sze go wy kła dow cy w Wy dzia le
Na ucza nia Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto -
cho wie. W swo im wy stą pie niu pt. „Pły nie
w nas go rą ca krew” po sta wił sze reg re to rycz -
nych py tań do ty czą cych kon dy cji psy cho fi -
zycz nej stra ża ków. Przy wo ła na przez nie go
krzy wa roz wo ju po ża ru by ła me ta fo rycz nym
ob ra zem na szej ka rie ry za wo do wej i ży cia
pry wat ne go. Po cząw szy od za ini cjo wa nia
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po ża ru, nasz roz wój oso bi sty i mo ty wa cja jak
ogień mo że zo stać przy ga szo na lub udu szo -
na z bra ku tle nu. Za wsze jed nak mo że my
szu kać spo so bu, by ta „go rą ca krew” za pło -
nę ła peł ną si łą i roz go rza ła na no wo jak po -
żar we wnętrz ny. Ja ka jest więc moc te go
po ża ru obec nie? Ja ka jest moc na szych ko le -
ża nek i ko le gów obok? Czy na sze emo cje
zwią za ne z do świad cze nia mi w służ bie: chwi -
la mi kry zy su i pra cy na gra ni cy moż li wo ści 
są od po wied nio roz ła do wy wa ne? Czy za kła -
da my, że każ dy z nas mu si so bie po ra dzić
sam? Każ dy ra tow nik jest in ny, każ dy jest
na in nym eta pie roz wo ju, wszy scy się uczy -
my. Na le ży też pa mię tać, że war to ścią jest 
nie tyl ko osią ga nie ce lu, ale też sa ma dro ga
do nie go. Wy kład po zwo lił za sta no wić się
nad głęb szym sen sem te go, co ro bi my ja ko
ra tow ni cy, nad na szym do świad cze niem,
pew no ścią sie bie, zna jo mo ścią swo ich gra -
nic, sła bo ści i moc nych stron – nad ob ser wa -
cją sa me go sie bie. 

Ko lej nym mo ty wu ją cym mów cą kon fe -
ren cji był Ce za ry Je sio nek, star szy ofi cer 
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i ra tow nik me -
dycz ny. W swo im wy stą pie niu za ty tu ło wa -
nym „Ja ki jest wzór do opi sa nia stra ża ka?”
za warł pro ste, acz uj mu ją ce prze sła nie do ty -
czą ce cech do bre go stra ża ka prze mno żo -
nych przez „ma gicz ny” czyn nik, któ ry w swo-
jej isto cie zmie nia wszyst ko. W wy kła dzie po -
ru szo no te ma ty kę lo jal no ści przy się dze stra -
żac kiej, in te gral no ści za sad oraz ety ki po -
stę po wa nia, a ca łe wy stą pie nie by ło okra szo -
ne do brym hu mo rem. Wzór do opi sa nia stra -
ża ka jest je den, róż ni my się tyl ko tym, co
każ dy z nas pod sta wi za zmien ne… 

Róż na pre wen cja
W trak cie kon fe ren cji od by ły się rów nież

dwa wy kła dy do ty czą ce pre wen cji po ża ro -
wej. Pierw szy, pt. „Hol li stic fi re stra te gies” 
(Ho li stycz ne stra te gie ochro ny prze ciw po ża -
ro wej), wy gło sił Paul Bry ant. Mów ca, któ ry
jest mię dzy na ro do wym eks per tem w dzie -
dzi nie po żar nic twa, w swo im wy stą pie niu
zwró cił uwa gę na po trze bę ist nie nia jed nej,
wspól nej, no wo cze snej kon cep cji do ku men -
tu ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków –
glo bal ne go roz wią za nia ma ją ce go za sto so -
wa nie w każ dym miej scu na świe cie. Współ -

pra cu ją ca z Pau lem Bry an tem wy kła dow czy -
ni stra te gii ochro ny prze ciw po ża ro wej Do ro -
ta Brze ziń ska pod czas swo jej pre zen ta cji
za ty tu ło wa nej „In deks ry zy ka po ża ru na rzę -
dziem rze czo znaw cy” opo wia da ła m.in. o no -
wej me to dzie oce ny ry zy ka po ża ro we go
w bu dow nic twie i roz wi nę ła ideę two rze nia
stra te gii prze ciw po ża ro wych. 

Trzy wy kła dy do ty czy ły zdro wia stra ża -
ków w kon tek ście za cho ro wań na ra ka. Pre -
le gent ki z Fun da cji OnkoCafe – Ra zem
Le piej: An na Ku piec ka oraz Ad rian na So bol
po ru szy ły ten te mat w wy stą pie niach: „Czy
mo gę zro bić wię cej dla sie bie i in nych?” oraz
„Zdro wie za czy na się w gło wie”. Usły sze li śmy
w nich o oso bi stych zma ga niach z cho ro bą
no wo two ro wą, a tak że o naj częst szych wy -

mów kach i mi tach do ty czą cych pro fi lak ty ki.
Alek san der Łu kaw ski opo wia dał z ko lei
o kam pa nii „#zdro wy raKtownik – jak to się
za czę ło?”.

Prócz wy mie nio nych od by ły się jesz cze
pre lek cje: Szy mo na Ko ko ta -Gó ry „Pro jekt
L.I.D.E.R. – Czas przy wró cić za sa dy gry”, Mar -
ka Wy ro zęb skie go „Kie ro wa nie zmia ną służ -
bo wą po ludz ku”, Syl we stra Wit cza ka
„STRAŻOPOLY – czas za grać w straż”, Łu ka -
sza Ła cio ka „Po li gon Stra żac ki BB”, Mar ci -
na Kuź miń skie go „Bez dys ku sji! Opo wieść
o tym, o czym nie wol no dys ku to wać” oraz
„Ra tow nik me dycz ny w stra ży – pią te ko ło
u wo zu” Krzysz to fa Ma czul skie go. Wszyst kie
pre lek cje zo sta ły pro fe sjo nal nie sfil mo wa ne
i udo stęp nio ne w In ter ne cie. Tym cza sem już
na 2021 r. pla no wa na jest dru ga edy cja kon -
fe ren cji.

st. kpt. Ma rek Wy ro z´b ski jest do wód cà
zmia ny w JRG 3 w War sza wie

Kod QR Link do play li sty na graƒ z kon fe ren cji
na ka na le YouTube
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 po raz pierw szy w Pol sce! 

TED – Tech no lo gy, En ter ta in ment and
De sign (Tech ni ka, Roz ryw ka, De sign). 
For mu ła kon fe ren cji or ga ni zo wa nych co -
rocz nie przez ame ry kań ską or ga ni za cję
non -pro fit Sa pling Fo un da tion. Ce lem kon -
fe ren cji jest po pu la ry za cja – jak gło si mot -
to – „idei war tych pro pa go wa nia”. Kon-
fe ren cje TEDx i ich od mia ny to wy da rze nia
nie za leż ne od TED, jed nak zo bli go wa ne są
do sto so wa nia ana lo gicz ne go for ma tu.
Mo gą zo stać zor ga ni zo wa ne przez ko go -
kol wiek, kto otrzy ma bez płat ną li cen cję
od or ga ni za cji oraz bę dzie sto so wał się
do ści śle okre ślo nych re guł (m.in. non -pro -
fit – brak wy na gro dzeń dla mów ców i brak
zy sków z kon fe ren cji, a tak że udzie le nie
zgo dy na pu bli ka cję prze mó wień w In ter -
ne cie na ka na le YouTube).

Mi chał Ba ra now ski pod czas wy stą pie nia
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o niec każ de go ro ku zwią za ny jest ze
spię trze niem prac m.in. w pio nie fi -
nan so wym. To bar dzo trud ny czas.

Wszyst kie pro wa dzo ne przez nas pra ce 
bę dą mia ły du ży wpływ na spo rzą dze nie
spra woz daw czo ści jed nost ki za da ny rok 
bu dże to wy. By móc w peł ni po praw nie i rze -
tel nie przy go to wać bi lans, mu si my wy ko nać
sze reg czyn no ści przy go to waw czych. Na le -
żą do nich przede wszyst kim: spraw dze nie
po praw no ści i kom plet no ści za pi sów w księ -
gach ra chun ko wych, prze pro wa dze nie in -
wen ta ry za cji, do ko na nie wy ce ny bi lan so wej
skład ni ków ak ty wów i pa sy wów czy uzgod -
nie nie ob ro tów i sald, za rów no kont syn te -
tycz nych, jak i ana li tycz nych.

Bi lans, czy li…
Za cznij my od wy ja śnie nia, czym w ogó le

jest bi lans i w ja kim ce lu się go spo rzą dza.
Naj pro ściej mó wiąc, bi lans to spra woz da nie,
któ re ob ra zu je nam sy tu ację, w ja kiej znaj -
du je się obec nie na sza jed nost ka. Ina czej 
bi lans to ze sta wie nie ak ty wów (za so bów
ma jąt ko wych) oraz pa sy wów (źró deł po cho -
dze nia ma jąt ku), któ re spo rzą dza się za rów -
no na po czą tek, jak i na ko niec okre su spra -

woz daw cze go. Bi lans po prze dza ny jest sze -
re giem prac przy go to waw czych. Nie wy star -
czy umie ścić w nim przy pad ko we da ne,
prze pi su jąc je z ksiąg ra chun ko wych. Nie ste -
ty, wszyst ko wy ma ga cza su. Pra ce przy go to -
waw cze to nie wąt pli wie wie le czyn no ści
spraw dza ją cych, po twier dza ją cych, sze reg
prze księ go wań do ko ny wa nych na od po -
wied nich kon tach itp. Jed ną z ta kich prac
jest po praw ne prze pro wa dze nie in wen ta ry -
za cji rocz nej ma jąt ku w na szej jed no st ce.
Obo wią zek ten do ty czy, jak wia do mo,
wszyst kich jed no stek. Wy ni ka on bez po -
śred nio z prze pi sów usta wy o ra chun ko wo -
ści. Głów nym za da niem czyn no ści in wen-
ta ry za cyj nych jest usta le nie rze czy wi stych
sta nów skład ni ków ma jąt ko wych w jed no -
st ce oraz ich po rów na nie z da ny mi znaj du -
ją cy mi się już w ewi den cji. Na le ży przede
wszyst kim usta lić oraz wy ja śnić i roz li czyć
po wsta łe w to ku in wen ta ry za cji róż ni ce, tak
aby stan ewi den cyj ny zo stał do pro wa dzo ny
do sta nu rze czy wi ste go. Je śli zo sta ły stwier -
dzo ne ja kie kol wiek róż ni ce, to obo wiąz kiem
każ dej jed nost ki jest usta le nie przy czyn
i miejsc ich po wsta nia, okre śle nie osób, 
któ re są za nie od po wie dzial ne, a przede

wszyst kim do ko na nie ich roz li czeń w ta ki
spo sób, aby sta ny księ go we by ły zgod ne ze
sta nem fak tycz nym. Do ko na nie roz li cze nia
oraz ewi den cja po wsta łych róż nic in wen ta -
ry za cyj nych win ny na stą pić w ro ku ob ro to -
wym, któ re go te róż ni ce do ty czą. Prze -
pro wa dze nie in wen ta ry za cji jest wa run kiem
uzna nia spra woz da nia fi nan so we go (bi lan -
su) za wia ry god ny i rze tel ny. Na le ży bez -
względ nie prze strze gać okre ślo nych w prze -
pi sach pra wa ter mi nów prze pro wa dza nia
czyn no ści in wen ta ry za cyj nych, a tak że pa -
mię tać o ob ję ciu ni mi wszyst kich skład ni -
ków ak ty wów i pa sy wów jed nost ki oraz
mieć na wzglę dzie pra wi dło we wy peł nia nie
ar ku szy spi so wych (dru ki ści słe go za ra cho -
wa nia). Nie wol no też za po mnieć o roz li cze -
niu po wsta łych w to ku in wen ta ry za cji
róż nic, o któ rych by ła mo wa po wy żej.

Ba da nie kom plet no ści ope ra cji
go spo dar czych 
Ko lej ną, rów nież bar dzo waż ną kwe stią

przy za my ka niu ksiąg ra chun ko wych jest
ba da nie kom plet no ści uję cia wszel kich ope -
ra cji go spo dar czych w księ gach. Wszyst kie
ope ra cje go spo dar cze ma ją ce miej sce w da -
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Za my ka my rok!
Powoli zbliżamy się do zakończenia roku budżetowego. W natłoku

bieżących spraw będziemy sprawdzali i weryfikowali zapisy w księgach
rachunkowych. Od tego, jak rzetelnie przeprowadzimy te czynności, zależy

poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego naszej jednostki.
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nym ro ku ob ro to wym mu szą bez względ nie
zna leźć się w księ gach ra chun ko wych jed -
nost ki. Mu si my wy ka zać się czuj no ścią i peł -
nym zdy scy pli no wa niem, po nie waż od te go,
czy po praw nie uj mie my i za kwa li fi ku je my ja -
kiś wy da tek, zo bo wią za nie czy na leż ność,
za le ży po praw ność spo rzą dza ne go przez
nas spra woz da nia. 

Uzgod nie nia na kon tach 
syn te tycz nych i ana li tycz nych
Na stęp nym kro kiem przy spraw dza niu

ewi den cji jest uzgod nie nie ob ro tów i sald
kont syn te tycz nych. Kon ta syn te tycz ne to
kon ta księ gi głów nej, w któ rych uj mu je się
zbior cze ope ra cje do ty czą ce ca łych grup
środ ków go spo dar czych oraz źró deł ich po -
cho dze nia. Dzię ki kon tom syn te tycz nym
uzy sku je się in for ma cje wy ka zy wa ne w bi -
lan sie oraz in nych spra woz da niach. Przy kła -
dem mo gą tu być kon ta: „ka sa”, „roz ra chun ki
z od bior ca mi” itp. Do kont syn te tycz nych za -
li cza się rów nież tzw. kon ta po za bi lan so we,
gdzie do ko nu je się ewi den cji w spo sób jed -
no stron ny, bez ko re spon den cji z in ny mi
kon ta mi. Przy kła dem mo że być np. kon to:
„płat no ści ze środ ków eu ro pej skich”, „za an -
ga żo wa nie wy dat ków bu dże to wych” itp.
Dzię ki uzgod nie niu ob ro tów i sald kont syn -
te tycz nych mo że my m.in. zba dać: czy pra wi -
dło wo zo sta ły roz li czo ne wy na gro dze nia
oraz ich po chod ne, np. skład ki na ubez pie -
cze nia spo łecz ne; czy pra wi dło wo zo sta ły
za kwa li fi ko wa ne kosz ty zwią za ne z ulep sze -
niem lub re mon ta mi środ ków trwa łych jed -
nost ki; czy pra wi dło wo na li czo no i za ewi -
den cjo no wa no umo rze nia środ ków trwa -
łych, amor ty za cję; czy zo sta ły usta lo ne
w spo sób pra wi dło wy róż ni ce kur so we; czy
zo sta ły zwe ry fi ko wa ne ob ro ty i sal da kont
do ty czą cych roz ra chun ków np. z kon tra hen -
ta mi, pu blicz no praw nych, usta le nie wiel ko -
ści na leż no ści i zo bo wią zań; czy w spo sób
pra wi dło wy zo sta ły uję te kosz ty i przy cho -
dy do ty czą ce da ne go ro ku ob ro to we go.
Do ana li zy kont syn te tycz nych moż na wy ko -
rzy stać róż ne go ro dza ju do ku men ty, np. spi -
sy in wen ta ry za cyj ne, da ne ewi den cji ana-
li tycz nej, po twier dze nia sald, ak ty praw ne,
umo wy za war te z kon tra hen ta mi itp.

In nym ro dza jem uzgod nień są te do ty -
czą ce kont ana li tycz nych z sal da mi kont syn -
te tycz nych. Kon ta ana li tycz ne to kon ta słu -
żą ce do uszcze gó ło wie nia ewi den cji za pi -
sów księ go wych na kon tach syn te tycz nych.
Bar dzo waż ne jest, aby łącz na su ma ob ro tów
i sald kont ana li tycz nych by ła zgod na z za pi -

sa mi na okre ślo nym kon cie syn te tycz nym.
Kon ta ana li tycz ne są tak że na zy wa ne kon ta -
mi księ gi po moc ni czej. Za pi sy usta wy o ra -
chun ko wo ści na kła da ją na wszyst kie
jed nost ki pro wa dzą ce księ gi ra chun ko we
obo wią zek przy go to wa nia tzw. bi lan su
prób ne go (ze sta wie nia ob ro tów i sald kont
księ gi głów nej). Umoż li wia on spraw dze nie
pra wi dło wo ści otwar cia kont księ go wych
oraz ujaw nie nie błę dów po peł nio nych pod -
czas ewi den cji, a spo wo do wa nych na ru sze -
niem za sa dy po dwój ne go za pi su.

Wy ce na bi lan so wa ak ty wów
i pa sy wów
Jed nym z na stęp nych kro ków za my ka nia

ksiąg ra chun ko wych jest wy ce na bi lan so wa
ak ty wów i pa sy wów jed nost ki, któ rą na le ży
wy ko nać na dzień koń czą cy rok ob ro to wy.
W usta wie o ra chun ko wo ści moż na zna leźć

spo so by wy ce ny po szcze gól nych skład ni -
ków ma jąt ko wych w cią gu ro ku ob ro to-
we go i na dzień bi lan so wy, któ rych prze-
strze ga nie gwa ran tu je po praw ność pro wa -
dze nia ich ewi den cji księ go wej oraz spo rzą -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go (bi lan su).
Do ko nu jąc wy ce ny ak ty wów i pa sy wów
w jed no st ce, na le ży bez względ nie pa mię tać
o za sa dach: wia ry god no ści, czy li rze tel no ści,
ostroż no ści, in dy wi du al nej wy ce ny, istot no -
ści oraz kon ty nu acji dzia łal no ści. I tak zgod -
nie z za pi sa mi usta wy o ra chun ko wo ści
ak ty wa i pa sy wa wy ce nia się nie rza dziej niż
na dzień bi lan so wy. Po ni żej przy kła dy za sto -
so wa nia wy ce ny:
 środ ki trwa łe oraz war to ści nie ma te rial -
ne i praw ne – we dług cen na by cia lub kosz -

tów wy two rze nia, lub war to ści prze sza co -
wa nej, po mniej szo nych oczy wi ście o od pi sy
amor ty za cyj ne lub umo rze nio we, a tak że
o od pi sy z ty tu łu trwa łej utra ty war to ści,
 środ ki trwa łe w bu do wie – wy ce na
w wy so ko ści ca ło ści kosz tów po zo sta ją cych
w bez po śred nim związ ku z ich na by ciem lub
wy two rze niem, po mniej szo nych o od pi sy
z ty tu łu trwa łej utra ty war to ści,
 in we sty cje krót ko ter mi no we – wy ce -
na we dług ce ny ryn ko wej bądź we dług ce -
ny na by cia lub ce ny ryn ko wej,
 rze czo we skład ni ki ak ty wów ob ro to -
wych – wy ce na do ko ny wa na we dług cen
na by cia lub kosz tów wy two rze nia, ale nie
wyż szych od cen ich sprze da ży net to
na dzień bi lan so wy,
 na leż no ści oraz udzie lo ne po życz ki – wy -
ce na w kwo cie wy ma ga nej za pła ty, oczy wi -
ście przy za cho wa niu za sa dy ostroż no ści,

 zo bo wią za nia – wy ce na w kwo cie wy ma -
ga ją cej za pła ty,
 re zer wy – w uza sad nio nej, wia ry god nie
osza co wa nej war to ści,
 fun du sze wła sne, z wy jąt kiem udzia łów
wła snych, oraz po zo sta łe ak ty wa i pa sy -
wa – w war to ści no mi nal nej.

Kon ta wy ni ko we
Po przej ściu przez ko lej ne eta py pro wa -

dzą ce nas de fac to wiel ki mi kro ka mi do za -
mknię cia ksiąg ra chun ko wych w jed no st ce,
czy li in wen ta ry za cji, roz li cze niu róż nic in -
wen ta ry za cyj nych, we ry fi ka cji ob ro tów
i sald kont księ gi głów nej oraz kont ksiąg 
po moc ni czych, do ko na niu od po wied nich
ko rekt oraz do ko na niu wy ce ny bi lan so wej

/ 2020 GRUDZIEŃ 47

46-48 pp12 koncowka roku_Layout 1  03.12.2020  12:24  Strona 47



ak ty wów i pa sy wów jed nost ki – prze cho dzi -
my do prze księ go wań sald kont wy ni ko -
wych. Kon ta wy ni ko we po zwa la ją na
ob li cze nie wy ni ku fi nan so we go, czy li sta -
no wią od zwier cie dle nie po nie sio nych w to -
ku dzia łal no ści kosz tów oraz przy cho dów
wy pra co wa nych przez jed nost kę. Sam wy -
nik fi nan so wy jest zaś uwzględ nia ny w bi -
lan sie. Aby móc po praw nie spo rzą dzić
spra woz da nie fi nan so we i nie zbęd ne do
nie go za łącz ni ki, tj. bi lans jed nost ki, ze sta -
wie nie zmian w fun du szu czy ra chu nek zy -
sków i strat, na le ży w spo sób pra wi dło wy
prze księ go wać wcze śniej przez nas zwe ry -
fi ko wa ne sal da po szcze gól nych kont. Nie -
zbęd ne do te go ce lu bę dą nam kon ta
ze spo łu 8, któ re słu żą do ewi den cji księ go -
wej fun du szy, wy ni ku fi nan so we go, do ta cji
z bu dże tu, re zerw oraz roz li czeń mię dzy -
okre so wych przy cho dów.

Kon to 860
Nie od dziś wia do mo, że aby spo rzą dzić

spra woz da nie pn. ra chu nek zy sków i strat,
nie zbęd ne są pra wi dło we prze księ go wa nia
na kon to 860 „wy nik fi nan so wy”. Wy nik fi -
nan so wy to nic in ne go, jak róż ni ca po mię -
dzy przy cho da mi a kosz ta mi za da ny rok
ob ro to wy, oczy wi ście z uwzględ nie niem zy -
sków i strat nad zwy czaj nych. Na ko niec ro -
ku ob ro to we go na stro nie WN te go kon ta
uj mu je się przede wszyst kim zre ali zo wa ne
kosz ty (ko re spon den cja z kon ta mi ze spo łu 4,
tj.: 400, 401, 402, 403, 404, 405 oraz 409),
zmniej sze nie sta nu pro duk tów oraz roz li -
czeń mię dzy okre so wych w sto sun ku do
sta nu na po czą tek ro ku (ko re spon den cja
z kon tem 490), kosz ty ope ra cji fi nan so wych
(ko re spon den cja z kon tem 751), po zo sta łe
kosz ty ope ra cyj ne (ko re spon den cja z kon -
tem 761), stra ty nad zwy czaj ne (ko re spon -
den cja z kon tem 771) oraz obo wiąz ko we
zmniej sze nia wy ni ku fi nan so we go (ko re -
spon den cja z kon tem 870). Po prze ciw nej
stro nie (MA) kon ta 860 ewi den cjo nu je się
m.in. uzy ska ne przy cho dy (ko re spon den cja
z kon ta mi ze spo łu 7), zwięk sze nia sta nu pro -
duk tów oraz roz li czeń mię dzy okre so wych
w sto sun ku do sta nu na po czą tek ro ku (ko -
re spon den cja z kon tem 490) oraz wy stę pu -
ją ce zy ski nad zwy czaj ne (ko re spon den cja
z kon tem 770). Sal do kon ta 860 na ko niec ro -
ku ob ro to we go wy ka zu je wy nik fi nan so wy
jed nost ki. W sy tu acji, gdy kon to wy ka zu je
sal do WN, ozna cza to stra tę net to, na to miast
gdy jest to sal do MA – zysk net to. Sal do kon -
ta 860 jest prze księ go wy wa ne do pie ro w na -

stęp nym ro ku ob ro to wym na kon to 800
„fun dusz jed nost ki”, oczy wi ście pod da tą
przy ję cia spra woz da nia fi nan so we go.

Kon to 800
Bar dzo istot ne jest kon to 800 „fun dusz

jed nost ki”. Na pod sta wie ewi den cji do ko na -
nej na tym kon cie do ko nu je się spo rzą dze -
nia spra woz da nia pn. „Ze sta wie nie zmian
w fun du szu jed nost ki”. Kon to 800 ob ra zu je
rów no war tość ma jąt ku trwa łe go i ob ro to we -
go jed nost ki, jak rów nież za cho dzą cych
w nich zmian. Na stro nie WN kon ta 800 uj -
mu je się wszel kie zmniej sze nia fun du szu jed -
nost ki, na to miast na stro nie MA wszyst kie
je go zwięk sze nia. W szcze gól no ści mo gą być
to: prze księ go wa nie pod da tą przy ję cia spra -
woz da nia fi nan so we go stra ty bi lan so wej ro -
ku ubie głe go (z kon ta 860), prze księ go wa nie
pod da tą spra woz da nia bu dżeto we go, zre -
ali zo wa nych do cho dów bu dże to wych
(z kon ta 222), prze księ go wa nie w koń cu ro -
ku ob ro to we go do ta cji z bu dże tu i środ ków
bu dże to wych wy ko rzy sta nych na in we sty cje
(z kon ta 810), róż ni ce z ak tu ali za cji środ ków
trwa łych, war tość sprze da nych i nie od płat -
nie prze ka za nych środ ków trwa łych i in we -
sty cji, war tość pa sy wów prze ję tych od
zli kwi do wa nych jed no stek, war tość ak ty -
wów prze ka za nych w ra mach cen tral ne go
za opa trze nia. Po stro nie MA kon ta 800 ewi -
den cjo nu je się m.in. prze księ go wa nie zy sku
bi lan so we go za rok ubie gły (z kon ta 860),
prze księ go wa nie pod da tą spra woz da nia bu -
dże to we go zre ali zo wa nych przez jed nost kę
wy dat ków bu dżeto wych (z kon ta 223), prze -
księ go wa nie, pod da tą spra woz da nia bu-
dże to we go zre ali zo wa nych wy dat ków
z bu dże tu środ ków eu ro pej skich (z kon -
ta 227), okre so we bądź rocz ne prze nie sie nie
zre ali zo wa nych wy dat ków po cho dzą cych ze
źró deł za gra nicz nych nie pod le ga ją cych
zwro to wi (z kon ta 228), wpływ środ ków
prze zna czo nych na fi nan so wa nie in we sty cji,
róż ni ce z ak tu ali za cji środ ków trwa łych, nie -
od płat ne otrzy ma nie środ ków trwa łych oraz
in we sty cji, war tość ak ty wów prze ję tych
od zli kwi do wa nych jed no stek, war tość ak ty -
wów otrzy ma nych w ra mach cen tral ne go za -
opa trze nia. War to wspo mnieć, że ewi den cja
szcze gó ło wa, któ ra jest pro wa dzo na do kon -
ta 800, mu si za pew nić peł ną moż li wość usta -
le nia przy czyn zwięk szeń, jak rów nież
zmniej szeń za cho dzą cych w fun du szu jed -
nost ki. Na ko niec ro ku ob ro to we go kon -
to 800 wy ka zu je sal do po stro nie MA, któ re
ozna cza stan fun du szu jed nost ki.

Pod su mo wa nie
Pra wi dło wość do ko na nych przez nas

prze księ go wań na ww. kon ta, na tu ral nie
po uprzed niej we ry fi ka cji ob ro tów na po -
szcze gól nych kon tach, po zwa la na pra wi -
dło we spo rzą dze nie bi lan su jed nost ki.
Od zwier cie dla on ra chu nek zy sków i strat,
jak rów nież ze sta wie nie zmian w fun du szu.
Oczy wi ście wpływ na po praw ne i rze tel ne
spo rzą dze nie bi lan su ma ją rów nież po zo sta -
łe kon ta obec ne w księ gach ra chun ko wych
na szej jed nost ki, któ re nie wąt pli wie mu szą
zo stać przez nas do głęb nie zwe ry fi ko wa ne.
Mo wa tu o ta kich kon tach, jak np. kon ta ze -
spo łu 1, 2, 3 itp. Tyl ko po praw nie skon tro lo -
wa ne przez nas kon ta oraz po praw ne
do ko na nie na nich de kre ta cji za pew nią rze -
tel ny ob raz sta nu na szej jed nost ki, co wi dać
wła śnie w bi lan sie. 

Na le ży pa mię tać, że spo rzą dze nie spra -
woz da nia fi nan so we go jed nost ki jest za -
wsze po prze dzo ne prze pro wa dze niem sze -
re gu prac przy go to waw czych. Do ta kich
prac z pew no ścią na le żą: in wen ta ry za cja
skład ni ków ak ty wów i pa sy wów w jed no st -
ce, zwe ry fi ko wa nie da nych otrzy ma nych
w to ku in wen ta ry za cji ze sta na mi księ go wy -
mi, usta le nie oraz wy ja śnie nie ewen tu al nych
po wsta łych róż nic, jak rów nież ich roz li cze -
nie oraz wpro wa dze nie do ewi den cji ksiąg
ra chun ko wych, rze tel ne prze ana li zo wa nie
kom plet no ści oraz zgod no ści de kre tów
na kon tach księ gi głów nej oraz ksiąg po -
moc ni czych z obo wią zu ją cy mi za sa da mi
pro wa dze nia ra chun ko wo ści, po praw ność
do ko na nia wy ce ny skład ni ków ak ty wów
i pa sy wów, usta le nie róż nic kur so wych i ich
uję cie w ewi den cji, a wresz cie po praw ne do -
ko na nie za mknię cia kont na ko niec ro ku ob -
ro to we go.

mł. kpt. Emi lia Klim

Li te ra tu ra
[1] Usta wa z 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści (DzU
z 2019 r. poz. 351).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra roz wo ju i fi nan sów w spra wie
spra woz daw czo ści bu dże to wej z dnia 9 stycznia 2018 r. 
z późn. zm.
[3] www.go fin.pl/ra chun ko wosc/17,1,85,249204,ter min -
-za mknie cia -ksiag -i -spo sob -ich -pro wa dze nia -za pew nia ja -
cy.html (do stęp: 2.11.2020).
[4] https://mfi les.pl/pl/in dex.php/Kon to_ana li tycz ne (do -
stęp: 31.10.2020).
[5] https://sa mo rzad.in for.pl/sek tor/fi nan se/ra chun ko -
wosc_bu dze to wa/670982, Kon ta -ze spo lu -8-zgod ne -z -no -
wym -roz po rza dze niem.html (do stęp: 31.10.2020).
[6] https://sa mo rzad.in for.pl/sek tor/fi nan se/ra chun ko -
wosc_bu dze to wa/670982, Kon ta -ze spo lu -8-zgod ne -z -no -
wym -roz po rza dze niem.html (do stęp: 31.10.2020).
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Przed na mi dni przy po mi na ją ce o głęb -
szym sen sie na szej co dzien no ści, o tym, że
ziem ska wę drów ka znaj dzie swo je do peł -
nie nie do pie ro w Tym, któ ry „opu ścił ślicz -
ne nie bo i ob rał ziem skie bar ło gi”.

Zro zu mie nie tej praw dy do ma ga się
od czło wie ka re flek sji, wnik nię cia w sens ży -
cia i wy zna wa nej wia ry, ad wen to wej czuj -
no ści. Do ma ga się od wa gi nie zbęd nej

do te go, aby dy stan su jąc się od przy ziem nych spraw, tak bar dzo
nas po ru sza ją cych, zo rien to wać się na per spek ty wę wiecz no ści,
wyjść po za do cze sne kło po ty i pro ble my, ra do ści i na dzie je.

Czło wiek w swo jej wol no ści mo że od rzu cić Bo ga, usu nąć Go
po za prze strzeń swe go ży cia. W świe cie na zna czo nym dra ma tem
ne ga cji Bo ga i uni wer sal nej ak sjo lo gii, sprzy ja ją cym in er cyj ne mu
dry fo wa niu czło wie ka w de struk tyw ny ni hi lizm, przed ludź mi wie -
rzą cy mi stoi nie zna ne wcze śniej wy zwa nie. Ja ko chrze ści ja nie mu -
si my so bie ży czyć te go, aby śmy w ta kim wła śnie świe cie by li
jed no znacz ny mi świad ka mi Bo że go Na ro dze nia, przy po mi na ją -

cy mi wąt pią cym, iż tyl ko tam, gdzie ro dzi się Bóg, ro dzi się na dzie -
ja i sza cu nek dla każ de go czło wie ka. Bóg, któ ry przy jął ludz ką po -
stać nie mo że być już bli żej czło wie ka.

Życz my więc so bie te go, aby zro zu mieć sens Cu du z Be tle jem,
aby do głę bi zmie rzyć się z tą wprost po ra ża ją cą praw dą: Bóg stał
się czło wie kiem, aby każ dy z nas mógł stać się Bo żym dziec kiem.
Niech oso bi ste spo tka nie z Je zu sem nada sens każ dej chwi li nad -
cho dzą ce go No we go Ro ku, prze mie nia jąc na sze ser ca i na peł nia -
jąc świa tłem umy sły. Niech Je go ła ska to wa rzy szy nam na tych
wszyst kich dro gach, przez któ re prze bie ga na sze ży cio we po wo -
ła nie. Niech ła ska Bo że go Na ro dze nia pro stu je trud ne do prze by -
cia dro gi. Je śli wej dzie się bo wiem w świat do bra i mi ło ści
pro mie niu ją cych z Be tle jem skie go Żłób ka, wszyst ko sta je się moż -
li we. Nik ną ba rie ry i ogra ni cze nia ludz kiej na tu ry, gdyż mi łość wy -
zwa la w świad kach Bo że go Na ro dze nia na dzie ję, nie ma ją cą nic
wspól ne go z czy sto ludz ki mi kal ku la cja mi. Bądź my jej od waż ny -
mi gło si cie la mi.

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

 SŁUŻBA I WIARA

„Mi łość Bo ża ujaw ni ła się w tym, że
Bóg po słał Sy na swe go Jed no ro dzo ne -
go, aby śmy dzię ki nie mu otrzy ma li ży -
cie” (1J. 4: 9)

Dzi siaj, tak jak be tle jem scy pa stusz ko -
wie 2000 lat te mu, z ra do ścią i wzru sze niem
sły szy my ra do sną no wi nę: „Chwa ła na wy -
so ko ściach Bo gu, a na zie mi po kój lu dziom,

w któ rych ma upodo ba nie” (Łk. 2: 14). Bóg Wszech mo gą cy i Wiecz -
ny scho dzi do nas i ro dzi się ja ko zwy kły czło wiek. „Mło dzie niec
ro dzi się nam – Syn zo stał nam da ny (Iz. 9: 6), aby każ dy, kto w nie -
go wie rzy, nie zgi nął, ale miał ży cie wiecz ne” (J. 3: 16). 

Sła wa gło szo na przez za stę py nie biań skie, prze po wie dzia -
na przez wschod nich mę dr ców i po świad czo na przez zwy kłych
pa stusz ków, roz brzmie wa w każ dym za kąt ku zie mi. Sta je my się
świad ka mi bez gra nicz nej Mą dro ści Bo żej, któ rej ce lem jest zba -
wie nie czło wie ka. 

Po kło ńmy się z czcią nad skrom nym żłób kiem, gdyż tu roz po -

czy na się ziem ska dro ga krzy żo wa Je zu sa Chry stu sa.
W tym ro ku ludz kość zo sta ła pod da na szcze gól ne mu do świad -

cze niu. Chrze ści ja nie nie po win ni znie chę cać się czy roz pa czać
z po wo du wy ni kłej trud nej sy tu acji pan de micz nej, a tym bar dziej
ule gać pa ni ce. Usłu chaj my słów Chry stu sa, któ re wy po wie dział
tuż przed mę ka mi: „Na świe cie ucisk mieć bę dzie cie, ale ufaj cie, 
Ja zwy cię ży łem świat” (J. 16: 33).

Służ ba stra ża ka to dzia łal ność fi lan tro pij na, któ rej prze sła niem
jest po da nie po moc nej dło ni dru gie mu czło wie ko wi zgod nie z ha -
słem: „Bo gu na chwa łę, lu dziom na ra tu nek”. Niech Bóg pro wa dzi
wszyst kich nas dro gą ży cia, nie kie dy krę tą i trud ną, umac nia jąc
w wie rze, mi ło ści i nie ga sną cej na dziei. Niech triumf Świę ta Bo żo -
na ro dze nio we go bę dzie nie ustan nie gło szo ny świa tu, przy no sząc
lu dziom po cie sze nie i bło go sła wień stwo Chry stu sa.

Ser decz nie po zdra wiam ca łą ro dzi nę stra żac ką z ra do snym
świę tem na ro dze nia Bo ga i Zba wi cie la.

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

„Oto pan na po cznie i po ro dzi sy na,
i nada dzą Mu imię Im ma nu el, co się wy -
kła da: Bóg z na mi!” (Mt 1, 23)

Niech się na peł nią na sze ser ca ra do ścią.
Oto Bóg w cu dow nym swo im pla nie,
w Dzie ciąt ku Je zus, nie za po mniał o żad -
nym z nas. Po cza sie ad wen to wej re flek sji
prze peł nio nej co vi do wy mi in for ma -
cja mi – przy cho dzi Pan, ja ko ma łe, nie win -

ne Dzie cię, przed któ rym zgi na ją się ko la na wszyst kich. On umac -
nia nas swo im po ko jem, któ ry uci sza roz sza la łe bu rze
nie pew no ści, trosk, wąt pli wo ści, py tań do ty czą cych sen su ży cia,
służ by czy re la cji mię dzy ludz kich. Ła miąc się przy wi gi lij nym sto -
le opłat kiem, czyń my to ze szcze rą wdzięcz no ścią, życz li wo ścią
i do brym sło wem. Tyl ko wte dy od czu jesz, że Bóg przy cho dzi

do Cie bie! Wła śnie ta jem ni ca wi gi lij nej no cy wy peł nia nas pra -
gnie niem bli sko ści. Na pew no dla każ de go Bóg ma róż ne za da -
nia, ale wiedz, że nie je steś sam. To On, Im ma nu el – Bóg z na mi.
On bę dzie Cię wiódł i strzegł Two je go ży cia i ży cia Two ich naj bliż -
szych. 

Dzie cię się ro dzi – Bóg przy cho dzi na świat, aby zba wić to, co
zgi nę ło w mro kach grze chu, ludz kich wa śni, an ta go ni zmów
i uprze dzeń. Otwórz ca łe swo je ser ce i du szę dla Nie go. Przyj mij
na no wo Bo ży dar, na ro dzo ny w Be tle jem. Ży czę To bie, abyś w pry -
wat nym, ro dzin nym, stra żac kim ży ciu, w Bo żo na ro dze nio wym
cza sie, jak i w No wym 2021 Ro ku mógł do świad czać, że On jest
Two ją dro gą, praw dą i ży ciem.

ks. mł. bryg. Adam Glaj car
ewan ge lic ko -au gs bur ski ka pe lan kra jo wy stra ̋ a ków
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rót ki opis pierw sze go skrom ne go
świę to wa nia kro ni karz br. Ja ro sław
No wa kow ski za mie ścił pod da tą

25 grud nia 1940 r., gdy bra cia przy go to wa li
swo ją pierw szą stra żac ką cho in kę. By ła nią
umo co wa na na dra bi nach so sen ka z te ma -
tycz ny mi de ko ra cja mi: ob ra zem św. Flo ria -
na po środ ku, za wie szo nym pa sem bo jo wym,
heł mem, to por ka mi, oto czo na prą dow ni ca mi,
ga śni ca mi i krę ga mi wę ży. Lin ki ra tow ni cze
słu ży ły za łań cu chy, a drzew ku to wa rzy szy ła
na wet mo to pom pa. Re ali za cja tak spodo ba ła
się gwar dia no wi oj cu Mak sy mi lia no wi, że po -
le cił uwiecz nić ten wi dok na fo to gra fii.

W 1941 r. w Wi gi lię bra cia stra ża cy ze bra li
się w re mi zie, a za miast ćwi czeń był pierw szy
stra żac ki opła tek tej jed nost ki. Brat kro ni karz
w swo jej skru pu lat no ści za no to wał frag men -
ty ży czeń zło żo nych przez ko men dan ta, br.
Sa le ze go Mi ko łaj czy ka: „Co tu wam ży czyć?
Otóż na pew no wy trwa ło ści. Wszyst kim nam
jej po trze ba, a szcze gól nie te raz, w cza sie woj -
ny. Po dru gie – po sta wy i du cha stra żac kie go,
by śmy wspól nie prze szli przez ży cie, a po
śmier ci otrzy mać mo gli spe cjal ne na gro dy,
któ re Bóg za strzegł w za wo dzie stra żac kim.”
Na za koń cze nie spo tka nia za śpie wa no „Wśród
noc nej ci szy”.

Do wód hi sto rii
Po mi mo trwa ją cej woj ny i sta cjo no wa nia

woj ska nie miec kie go na te re nie czę ści klasz -
to ru bra cia stra ża cy oprócz po dej mo wa nych
ak cji ga śni czych sta ra li się też co dzien ne mu
funk cjo no wa niu nada wać po zo ry nor mal no -
ści. W Bo że Na ro dze nie 1943 r. w re mi zie
pierw sze go plu to nu zo sta ła obok cho in ki
umiesz czo na ory gi nal na de ko ra cja, przy po -
mi na ją ca ka ta ryn kę ob ra ca ją cą się pod wpły -
wem pa lą cej się świe cy, z ob raz ka mi z ży cia

stra ża ków na ma lo wa ny mi przez br. Ja ro sła wa
i z pod pi sa mi w for mie krót kich wier szy ków.

Bar dzo krót ki za pis, acz kol wiek cie ka wy ze
wzglę du na oku pa cyj ne re alia i okru chy in-
for ma cji o wa lo rze hi sto rycz nym, zo stał za -
miesz czo ny pod da tą 23 grud nia 1944 r.: 
„O. Gwar dian za ka zał pa lić w pie cu tro ci no -
wym w ga ra żu 1 plu to nu, gdy tem pe ra tu ra
jest wyż sza niż 10° po ni żej ze ra. Za in sta lo wa -
no cho in kę w ga ra żu 1 plu to nu. Grzmią ar ma -
ty na wscho dzie. Jeń cy bol sze wic cy ro bią
zie mian ki za Do mem Ra dio wym”.

Zu peł nie nie ocze ki wa ne „atrak cje” na stą -
pi ły już po woj nie, w świą tecz nym okre sie
1948 r. I znów od daj my głos kro ni ka rzo wi:
„24 XII 1948 – Wi gi lia Bo że go Na ro dze nia. Wła -
dze UB w to wa rzy stwie ko men dan ta MO [Mi -
li cji Oby wa tel skiej – przyp. red.] z Szy ma no wa
prze pro wa dzi ły re wi zję w mu zeum woj sko -
wym i spo rzą dzi ły spis eks po na tów. Obec ni
by li O. An zelm, br. Sa le zy i br. Che ru bin.
O godz. 11 od je cha li”. A dzień póź niej: „Bo że
Na ro dze nie. O godz. 8.50 znów przy je cha li
z UB i opie czę to wa li lo kal mu zeum”. Ak cja zo -
sta ła za koń czo na 30 grud nia 1948 r. Ty tu łem
wy ja śnie nia trze ba tu do dać, że mu zeum
w Nie po ka la no wie, za ło żo ne przez bra ci Ja ro -
sła wa No wa kow skie go i Che ru bi na Paw ło-
wi cza w 1942 r., mia ło po cząt ko wo cha rak ter
czy sto po żar ni czy, lecz już pod ko niec woj ny
za czę to gro ma dzić tak że eks po na ty z in nych
dzia łów: ogól ne go, przy rod ni cze go, zbrod ni
hi tle row skich oraz woj sko we go. I to wła śnie
tym ostat nim za in te re so wał się Urząd Bez pie -
czeń stwa.

Po żar w klasz to rze
W pierw szym dniu Świąt 1949 r. przy szło

bra ciom stra ża kom ga sić po żar w bu dyn ku
klasz tor nym, wy ni kły z lek ko myśl no ści jed-

ne go z braci za kon nych. Pa miąt ką po tym po -
ża rze by ły wy bi te okna i ob szer ny opis w kro -
ni ce, dro bia zgo wo przed sta wia ją cy pod ję tą
ak cję: „Po obie dzie przed nie szpo ra mi br. Łu -
kasz na pa lił w pie cu i po szedł do ka pli cy.
Za pie cem (…) był ca ły skład drze wa, któ ry
szczel nie przy le gał do nie go. Od sil nie na grza -
ne go pie ca drze wo opa ło we stop nio wo za -
czę ło przy bie rać tem pe ra tu rę za pło nu, po tem
za czę ło się tlić i w koń cu za pa li ło się pło mie -
niem. Dym na peł nił ca łe miesz ka nie, ko ry tarz
i są sied nie ce le. Brat Łu kasz po na bo żeń stwie
spiesz nie po dą ża do ce li, wcho dzi na ko ry tarz,
dy mu peł no, otwie ra drzwi, sil ny dym ude rza
na nie go, więc po spiesz nie za my ka je i bie -
gnie do re fek ta rza i kuch ni (…). Brat Hie ro nim,
zo rien to waw szy się, o co cho dzi (…) za czął
ner wo wo bić w gong po żar ni czy. Tym cza sem
bra cia kle ry cy uczy ni li wiel ki krzyk i zgiełk, 
la ta ją tam i z po wro tem po ko ry ta rzach, wy -
no szą po ściel, in ni po wcho dzi li na dach.
W tym że cza sie au to po go to wie stra ży wy je -
cha ło z re mi zy do sta wu, część bra ci stra ża -
ków po bie gła na miej sce wy pad ku bez po-
śred nio, ale w ża den spo sób nie moż na do -
stać się do wnę trza bu dyn ku. Na ko ry ta rzu
peł no dy mu, a okna szczel nie za mknię te. Do -
pie ro stra ża cy to por ka mi roz bi li okna i do sta li
się do we wnątrz miesz ka nia, gdzie już słup
ognia li zał de ski su fi tu. Do stłu mie nia po ża ru
uży to kil ka ga śnic i pa rę wia der wo dy. Pod -
czas, gdy tłu mio no ogień w za rod ku, bra cia
stra ża cy uru cho mi li mo to pom pę od du że go
sta wu, któ ra by ła go to wa na wszel ki wy pa dek,
gdy by pod ręcz ne środ ki za wio dły. Uru cho -
mio no też ręcz ną si kaw kę od stud ni, ale dzię -
ki spry to wi i od wa dze po szcze gól nych bra ci
stra ża ków uda ło się po żar stłu mić w za rod ku. 

Z te go wy pad ku na su wa się py ta nie, dla -
cze go brat Łu kasz, zo ba czyw szy po żar uciekł,
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a prze cież mógł uła twić pra cę stra ży in for-
mu jąc, gdzie się pa li i co (…). A cho dze nie
po ciem ku w ob cym, nie zna nym miesz ka niu
wy peł nio nym dy mem w du żym stop niu
utrud nia ło ak cję, gdy tym cza sem brat Łu kasz
mógł to sam za ła twić 1 ku beł kiem wo dy.
Od te go cza su, gdy za uwa żył ogień i po biegł
do bra ta Hie ro ni ma, a brat Hie ro nim za alar -
mo wał straż, a straż przy by ła, upły nę ło 
z 10 mi nut. A wie my, że przy po ża rze każ da
mi nu ta stra co na przy no si ol -
brzy mie szko dy. (…) Dla cze -
go bra cia stra ża cy, gdy
usły szą alarm, tak szyb ko bie -
gną do re mi zy? Dla te go, że
oni wie dzą, iż każ da mi nu ta
stra co na w po cząt kach przy -
no si nie obli czal ne szko dy 
(…)”. 

Ko lej ne we zwa nia
Przez ko lej ne la ta czer wo -

ny kur oszczę dzał stra ża ków
z Nie po ka la no wa, umoż li wia -
jąc ra do sne prze ży wa nie Na -
ro dze nia Bo żej Dzie ci ny, aż
do Świąt w 1964 r., gdy za rów -
no w Wi gi lię, jak i w dru gi
świą tecz ny dzień alarm od ry wał za kon ną
straż od po boż nych my śli. 24 grud nia
o godz. 11.30 na gle za uwa żo no czar ny kłąb
dy mu w Te re si nie. Naj pierw za wy ła sy re -
na w Pań stwo wym Ośrod ku Ma szy no wym,
po tem w klasz to rze. Po mi nu cie od alar mu
sek cja OSP Nie po ka la nów pę dzi ła już na ra tu -
nek. Rów nież ten za miesz czo ny w kro ni ce
opis ak cji da le ki jest od su chych ra por tów po -
ża ro wych. „Czar ny dym na ho ry zon cie i prze -
cią głe wy cie sy re ny po de rwa ło na no gi
oko licz nych miesz kań ców. Kto tyl ko był ży wy
i cie ka wy wra żeń, biegł w stro nę po ża ru! In ni
znów na ro we rach i mo to rach peł nym ga zem
gna li do sza le ją ce go ży wio łu tak, że ca ła szo -
sa w jed nej mi nu cie za tęt ni ła ży ciem”. Gdy
bra cia do je cha li na miej sce, ca ła sto do ła i szo -
pa już by ły ob ję te ogniem. Szyb ko spra wio no
sprzęt i po szła wo da. Z po mo cą są sia dów
oba lo no bo sa ka mi pło ną ce bel ki sto do ły, li -
kwi du jąc pierw sze na si le nie po ża ru i za gro że -
nie dla dal szych bu dyn ków. „Ogień czę ścio wo
zo stał zli kwi do wa ny, lecz wo da w au to cy ster -

nie skoń czy ła się i wóz po je chał po no wy za -
pas do klasz to ru. W tym cza sie brat Ja ro sław
opa trzył jed ne go z są sia dów, któ ry do syć głę -
bo ko prze bił rę kę na gwoź dziu. Gdy sa mo -
chód po je chał po wo dę, uru cho mio no hy -
dro net kę i do ga szo no opa lo ne bel ki, de ski
i szo pę. Stra ży, prócz na szej, nie by ło żad nej.
(…) Po do kład nym obej ściu z prą dem wo dy
ca łe go po go rze li ska ogień cał ko wi cie zli kwi -
do wa no. Na za koń cze nie spi sa no ra port

i usta lo no, że po żar po wstał z pod pa le nia
przez dzie ci, choć in ni mó wi li, że w sto do le
go spo dy ni urzą dzi ła wę dzar nię. Spa li ła się
sto do ła, zbo że, sło ma, sia no, na rzę dzia rol ni -
cze. Stra ty oko ło 30 000 zł.”

W 1964 r. po pierw szym, spo koj nie spę -
dzo nym dniu Bo że go Na ro dze nia 26 grud nia
znów głos sy re ny po de rwał bra ci stra ża ków
i nie mal na tych miast wy je cha li w stro nę Szy -
ma no wa. „Na ubie ra nie się nie by ło cza su, każ -
dy wska ki wał do sa mo cho du z uzbro je niem
oso bi stym w rę ku i na szo sie w dro dze koń -
czył się ubie rać. Mi ja my las te re siń ski i obiekt
dwor ski „Elż bie tów”, dro ga jest mar na i wy bo -
ista, ostat niej kla sy, dla te go je dzie my wol niej
na wy bo jach, ko ły sząc się i prze jeż dża jąc
z jed nej stro ny na dru gą. Za raz za ko lej ką „gu -
zow ską” w pra wo wi dać ogień w za bu do wa -
niach Sta ni sła wa Ja siń skie go. Trzy la ta te mu
jak po bu do wał no wy dom z pu sta ków i po -
krył go pa pą, zgod nie z prze pi sa mi, gdyż
w po bli żu ko lej ki czy to rów ko le jo wych nie
wol no sta wiać bu dyn ków ła two pal nych i kryć

sło mą. W dru giej czę ści te go do mu umie ścił
ży wy in wen tarz, do cza su po bu do wa nia obo -
ry. A dziś dach bu dyn ku stoi w pło mie niach.
Są sie dzi po spie szy li na ra tu nek i wy nie śli
odzież, me ble, po ściel, in ni wy pro wa dzi li ży -
wy in wen tarz. Ku zyn na mo to rze po je chał
do Szy ma no wa od le głe go o pół to ra ki lo me -
tra, by z pocz ty za te le fo no wać po straż miej -
sco wą, lecz straż miej sco wa po wie dzia ła, aby
na nią nie li czyć, bo sa mo chód nie na cho dzie.

Po tem we zwa no na szą straż”.
Na po moc po spie szy li pra cu ją -
cy w po bli żu żoł nie rze i ga si li
wia dra mi wo dy, aż do przy by -
cia stra ży. Dach kry ty pa pą
i po le wa ny wo dą pa lił się sła -
bo, też dzię ki te mu, że na stry -
chu nie by ło na szczę ście
zma ga zy no wa nych żad nych
ła two pal nych ru pie ci. Po do -
jeź dzie za kon nej sek cji na
miej sce prą dow nik wszedł po
dra bi nie na dach z li nią wę żo -
wą i po kil ku chwi lach stru mie -
niem wo dy ga sił za rze wia
ognia. Po krót kim cza sie przy -
by ło z Te re si na trzech mi li -
cjan tów i wspól nie z bra tem

na czel ni kiem usta la li przy czy nę po ża ru.
W tym wy pad ku był to wy nik zwar cia in sta la -
cji elek trycz nej na stry chu. Po za koń cze niu 
ak cji i spi sa niu ra por tu bra cia po wró ci li do
klasz to ru.

Uta len to wa ny brat
War to do dać na za koń cze nie, że kil ka krot -

nie tu wspo mnia ny brat Ja ro sław, oprócz bez -
cen nych za sług w do ku men to wa niu dzie jów
OSP Nie po ka la nów na kar tach kro ni ki, któ rą
pro wa dził do swej śmier ci w 1973 r. oraz ro li
(wspól nie z br. Che ru bi nem) w utwo rze niu
i roz wo ju tam tej sze go mu zeum po żar ni cze -
go, pró bo wał też pędz la i pió ra. Ma lo wał ob -
ra zy i ukła dał wier sze zwią za ne z pa tro nem
stra ża ków św. Flo ria nem, jak też opo wia da ją -
ce o róż nych aspek tach ży cia stra ży. W 1953 r.
do me lo dii „Wśród noc nej ci szy” uło żył sło wa
„Ko lę dy stra żac kiej”.

Maria Smoleƒ jest autorkà przygotowywanej
monografii OSP Niepokalanów
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 Prze gląd po ża rów ba te rii w po jaz dach za si la nych ener gią
elek trycz ną, A re view of bat te ry fi res in elec tric ve hic les, Pe iyi Sun,
Xi ny an Hu ang, Ro eland Bis schop, Hu ichang Niu, Fi re Tech no lo -
gy 2020, 56

Ostat nia de ka da przy nio sła zna czą cy wzrost udzia łu po jaz dów
elek trycz nych w świa to wym ryn ku mo to ry za cyj nym. Roz wój tech no -
lo gii wy twa rza nia aku mu la to rów li to wo -jo no wych jest w tym przy -
pad ku klu czo wym ele men tem zmie nia ją cym tren dy do star cza nia
ener gii na pę do wej w po jaz dach me cha nicz nych. Nie mniej no wa
tech no lo gia to rów nież no we za gro że nia. W tym przy pad ku jest to
za gro że nie po ża ro we. 

W przed sta wio nym ma te ria le do ko na no prze glą du za gro żeń po -
cho dzą cych od za si la nych elek trycz nie sa mo cho dów i zwró co no
uwa gę na nie kon tro lo wa ny wzrost tem pe ra tu ry ba te rii, co w efek cie
pro wa dzi do po wsta nia po ża ru. Pod da no ana li zie rów nież prze bieg
dzia łań ga śni czych w tych przy pad kach oraz nie bez pie czeń stwa, któ -
rym mu szą sta wić czo ła stra ża cy. Opra co wa nie szcze gó ło wo opi su je
wzrost nie bez pie czeń stwa zwią za ny z po jem no ścią aku mu la to rów.
Co raz mniej sze aku mu la to ry po tra fią bowiem gro ma dzić co raz wię -
cej ener gii, zwięk sza jąc ry zy ko nie prze wi dzia ne go wzro stu tem pe -
ra tu ry sa mych ogniw. Au to rzy zwró ci li uwa gę na kil ka zda rzeń
z udzia łem po jaz dów za si la nych elek trycz nie, któ rych ana li za po zwo li
le piej sza co wać ry zy ko i za gro że nie dla użyt kow ni ków oraz stra ża -
ków. Nie ma zbyt wie lu kom plek so wo prze pro wa dzo nych te stów opi -
su ją cych „prze krój” po ża rów ba te rii li to wo -jo no wych – ze wzglę du
na wy so kie kosz ty ich wy ko na nia oraz ogra ni cze nia zwią za ne z ta -
jem ni cą tech no lo gicz ną bu do wy tych pod ze spo łów u róż nych pro -
du cen tów. Ele men tem, któ ry do dat ko wo utrud nia ga sze nie ba te rii,
jest moż li wość ich po now ne go za pło nu. Z ca łą pew no ścią po ża rów,
o któ rych mo wa, bę dzie co raz wię cej, dla te go tak istot ne sta je się do -
głęb ne zba da nie za gro żeń, ja kie nie sie ze so bą sto so wa nie na co raz
szer szą ska lę ba te rii li to wo -jo no wych.

 Pa ra me trycz na me to da sza co wa nia ry zy ka po ża ro we go
w opar ciu o me to dy wy ni ko we  FRAME, A pa ra me tric fi re risk as -
ses sment me thod sup por ting per for man ce ba sed ap pro aches, En -
ri co Dan zi, Lu ca Mar mo, Lu ca Fio ren ti ni, Fi re Tech no lo gy 2020
(w dru ku)

Oce na ry zy ka po ża ro we go to za wsze trud ne, wie lo aspek to we
przed się wzię cie. W za leż no ści od me to dy sza co wa nia wy od ręb ni ły
się róż ne po dej ścia do tej pro ble ma ty ki. Po dej ście wy ni ko we po ka -
za ło, że klu czo we ele men ty, któ re na le ży wziąć pod uwa gę, okre śla -
jąc pa ra me try, ja kich wy ma ga za cho wa nie bez pie czeń stwa, to
sce na riu sze po ża ro we i za cho wa nie ludz kie (po dej mo wa ne de cy zje).
Pra wi dło wo osza co wa ne ry zy ko po zwa la za an ga żo wa nym w bu do -
wę kon kret ne go obiek tu stro nom wła ści wie do brać stra te gię do uzy -
ska nia po sta wio ne go wcze śniej ce lu. Sza co wa nie ry zy ka jest jak
do tąd naj lep szym na rzę dziem do re du ko wa nia za gro że nia po ża ro -
we go – moż na bo wiem za sto so wać wła ści we za bie gi pre wen cyj ne.

Oma wia ny ar ty kuł ilu stru je me to dę sza co wa nia ry zy ka, któ rej hi -
sto ria się ga jesz cze lat 70. Na zwa no ją FRAME (Fi re Risk As ses sment 
Me thod for En ter pri ses). Uży wa się w niej klu czo wych pa ra me trów 
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słu żą cych oce nie bez pie czeń stwa za miast skom pli ko wa nych, cza so -
chłon nych me tod, ta kich jak choć by Com pu ter Flu id Dy na mics – CFD
(ob li cze nio wa me cha ni ka pły nów). Me to da FRAME ko rzy sta z kon -
cep cji drze wa błę dów, któ rą bli żej opi sa no w ame ry kań skiej nor mie
NFPA 550. Sto so wa nie ty tu ło wej me to dy po zwa la wy od ręb nić i oce -
nić osob no ry zy ko dla użyt kow ni ków bu dyn ku oraz dla sa me go
obiek tu bu dow la ne go. W ar ty ku le omó wio no, jak na rzę dzie to spraw -
dzi ło się na prze strze ni lat w obiek tach ta kich jak szpi ta le, in ne ośrod -
ki zdro wia czy obiek ty za miesz ka nia zbio ro we go. FRAME uwzględ nia
tak że za cho wa nie i cha rak te ry sty kę użyt kow ni ków wy mie nio nych
obiek tów, sku tecz nie sza cu jąc RSET (Re qu ired Sa fe Egress Ti me), czy li
wy ma ga ny czas bez piecz nej ewa ku acji.

 Ewa lu acja szko leń ka dry do wód czej stra ży po żar nej, Eva lu -
ation of fi re se rvi ce com mand unit tra inings, T. Me inald, Dze ni ta
Ha dzi ha li lo vic, In ter na tio nal Jo ur nal of Di sa ster Risk Scien -
ce 2020, 11, pp. 300-315

Zda rze nia, pod czas któ rych ma my do czy nie nia ze szcze blem stra -
te gicz nym kie ro wa nia, to zda rze nia bar dzo po waż ne. Czę sto tli wość
ich wy stę po wa nia w Pol sce i na świe cie nie jest zbyt du ża. Kie dy jed -
nak już do cho dzi do ta kie go in cy den tu: wy bu chu w Fu ku szi mie, Ja po -
nia (2011), ata ku ter ro ry stycz ne go w Pa ry żu, Fran cja (2015), po ża rów
w Ka li for nii, USA (2018) czy w Au stra lii (2019/2020), wte dy za sięg dzia -
łań służb jest bar dzo sze ro ki – ze wzglę du na ob szar, ele ment współ -
dzia ła nia, wspól ne po dej mo wa nie de cy zji oraz efek tyw ne prze ka -
zy wa nie in for ma cji, opar te na jed no li tej ter mi no lo gii. W zda rze niach
wy mie nio nych po wy żej klu czo we sta ją się de cy zje na wyż szych szcze -
blach do wód czych, de cy zje okre śla ją ce stra te gię pro wa dze nia dzia łań,
wła ści wą ana li zę roz wo ju zda rze nia, za pew nie nie ko mu ni ka cji mię dzy
służ ba mi, or ga ni za cję za ple cza lo gi stycz ne go. Za kres re ali zo wa nych
za dań wy kra cza wte dy zna czą co po za spektrum lo kal ne i nie jest moż -
li we usu wa nie skut ków ta kie go zda rze nia na po zio mie gmi ny, po wia -
tu, a na wet wo je wódz twa. Z tych wzglę dów tak istot ną ro lę od gry wa
za rzą dza nie kry zy so we, za rzą dza nie opar te na ko re la cji dzia łań, po dej -
mo wa niu de cy zji i dys try bu owa niu in for ma cji dla wie lu pod mio tów,
a póź niej sku tecz na, efek tyw na re ali za cja zle co nych za dań. 

Wie my, ja kie za da nia na le ży re ali zo wać, by zli kwi do wać za gro że -
nie, ale czy wie my, jak sku tecz nie i jed no li cie szko lić ka drę do wód czą,
aby pod czas wy stą pie nia za gro żeń nad zwy czaj nych jej przed sta wi cie -
le mo gli od po wie dzial nie pro wa dzić za rzą dza nie dzia ła nia mi ra tow ni -
czy mi? Od po wie dzi na to py ta nie sta ra li się udzie lić w ty tu ło wym
ma te ria le au to rzy z Nie miec. W ar ty ku le po sta no wi li wska zać me to dy
wła ści wej oce ny szko leń or ga ni zo wa nych dla ka dry do wód czej, dla
pod mio tów sta no wią cych sztab ak cji lub ze spół, w ra mach któ re go zo -
sta ją wy pra co wa ne de cy zje dla kie ru ją cych dzia ła niem ra tow ni czym.
Ar ty kuł sta no wi swe go ro dza ju fun da ment pod bu do wę szko leń, któ -
re na ko niec mo gą zo stać oce nio ne przez ich uczest ni ków, po pra wio -
ne, udo sko na lo ne i po wtó rzo ne z jesz cze lep szym efek tem.

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

w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP w Ło dzi

52 pp12 przeglad_Layout 1  02.12.2020  09:31  Strona 52



/ 2020 GRUDZIEŃ 53

WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Uwaga na marginesy

Serwis internetowy pacjent.gov.pl to
strona Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia. Zawiera wiele
przydatnych informacji i praktycznych
porad. Gdy nie jesteśmy w stanie sobie
przypomnieć, kiedy byliśmy ostatnio
na wizycie np. u neurologa oraz jak mamy
zażywać lek zapisany nam przez lekarza
na e-recepcie, tutaj z pewnością znajdziemy
odpowiedź na nasze pytania. To baza wiedzy
o usługach medycznych w ramach NFZ.
Działa tu internetowe konto pacjenta, dzięki
któremu łatwo możemy śledzić historię
naszych wizyt lekarskich, porad i zaleconych leków. Konto
pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty
w przychodni lub poradni. W serwisie można znaleźć numery
telefonów alarmowych wraz z informacjami, jakie powinniśmy
przygotować, wzywając pomoc. Jeśli mamy problem
z dodzwonieniem się do naszej przychodni, możemy tutaj 
bez problemu umówić się na wizytę do lekarza lub na wizytę
pielęgniarki. Na stronie znajdziemy również informację o lekach

Publikacja pt. „Pożary mostów” to praca
zbiorowa poświęcona szerokiej problematyce
zjawisk pożarów mostów. Zdarzenia te może nie
występują często, ale ich zaistnienie bez
wątpienia odczuwają mieszkańcy, a nierzadko
cała gospodarka w danym regionie. Mowa tu
oczywiście o wyłączeniu obiektu z codziennej
eksploatacji. Pożar mostu może wywołać

poważne skutki zarówno techniczne, ekonomiczne, społeczne, jak i polityczne.
Kwestie związane z pożarami mostów niestety nie są jeszcze wystarczająco
znane ich projektantom, wykonawcom i zarządcom oraz jednostkom, które
odpowiadają m.in. za ich utrzymanie. Środowisko służb ratowniczych również
nie do końca ma pełną wiedzę w tym zakresie. 

Publikacja porusza takie zagadnienia, jak: opis pożaru, wywoływane przez
pożar wszelkie uszkodzenia konstrukcji mostowych, a także procedury
postępowania, jakie obowiązują podczas gaszenia tego typu pożarów. Autorzy
odnoszą się również do właściwości termomechanicznych materiałów
konstrukcyjnych oraz elementów wyposażenia mostów, co ma wielkie
znaczenie w ocenie skutków wywołanych przez pożary. Całość poparto
opisami zaistniałych pożarów mostów w Polsce i na świecie.

EK

Agnieszka Golubińska, Agnieszka Lipińska, Henryk Zobel, Thakaa Al-
Khafaji, Wojciech Karwowski, Pożary mostów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2020.

Kupując czasem arkusze znaczków pocztowych,
możemy zauważyć, że mają one marginesy. Jeśli im się
dokładnie przyjrzymy, to, oprócz tytułu znajdziemy tam
informacje dodatkowe, np. krzyżyk markacyjny, próby
kolorów, sumy wartości znaczków w pionie i poziomie,
oznaczenia walców i płyt, numer zamówienia, graficzne
ozdobniki itp. Wspomniane ozdobniki mogą znajdować
się również na marginesach bloków okolicznościowych,
czego przykładem jest blok pt. „Samochody pożarnicze”,
wydany 15 sierpnia 2004 r. w Korei Północnej.

Oprócz strażackich ozdobników zawiera on element
polski, na znaczku wartości 40 wonów zaprezentowano
ciężki samochód gaśniczy proszkowy na podwoziu 
Jelcz 325.

Maciej Sawoni

Ułatwienia dla pacjenta

oraz o programach profilaktycznych. Dodatkowym atutem strony
jest zakładka Koronawirus, gdzie udostępnione są aktualne
informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego związane z COVID-19, tj. przydatne
numery telefonów, adresy szpitali zakaźnych i mobilnych punktów
pobrań. Dużą zaletą serwisu jest jego dostępność przez 7 dni
w tygodniu, 24 godz. na dobę.

EK

 WARTO
PRZECZYTAĆ

Słowo 
o pożarach mostów
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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.

Poziomo: Pionowo:
1. Sztuczne ognie 1. Wieczór, w który stary odchodzi, a nowy przychodzi
2. Dzielą się nim także na podziale 2. Wyczekiwana w Wigilię i na pagonach
3. Udramatyzowana kolęda 3. Zaczyna się wybuchowo
4. Wieńczy kolację wigilijną 4. Strażacy na służbie także do niej siadają
5. Przynosi prezenty strażakowi na Kaszubach 5. Woził Trzech Króli, a ze strażakami gasił
6. Przest. o świecy, na którą trzeba baczyć w adwencie 6. Przeddzień święta
7. Na pasie strażaka i św. Mikołaja 7. Chodzenie po domach nieobce księżom i strażakom
8. Zatkany zatrzyma św. Mikołaja 8. Jeden z symboli Bożego Narodzenia, który łatwo spłonie
9. Pasożyt na drzewie, pomyślność na świątecznej powale 9. Strażacy wspólnie z mrozem pomogą w jej zrobieniu
10. Łączy św. Mikołaja i strażaka 10. Ubrane: jodła, świerk, sosna
11. Zalicza się do nich Orszak Trzech Króli 11. Puste na wigilijnym stole

12. Tnący lub choinkowy
13. Schowasz w niej stopę lub prezenty

ADWENTÓWKA 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
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