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NA POCZĄTEK

Od 10 do 30 sierpnia na terenie kraju stra˝acy odnotowali

w sumie 27 775 interwencji zwiàzanych z usuwaniem skutków

przechodzàcych przez kraj frontów burzowych. Meteorolodzy

tłumaczyli, ˝e było to wyjàtkowo rozległe, gwałtowne i niszczycielskie

zjawisko atmosferyczne. Zabiło w sumie szeÊç osób, 62 osoby raniło

(w tym 23 stra˝aków) i pozostawiło za sobà pas zniszczeƒ ciàgnàcych

si´ od Dolnego Âlàska po Wybrze˝e. Takiego nat´˝enia wyjazdów, jak

po sierpniowych nawałnicach ju˝ dawno nie mieliÊmy. To kolejna lekcja

dla ratownictwa. Czego nas nauczyła i czy coÊ zmieni w naszej

formacji? ZapytaliÊmy o to komendanta głównego PSP gen. brygadiera

Leszka Suskiego.

Zastosowanie Êmigłowca w walce z po˝arami, głównie lasów, nie

jest ˝adnà nowoÊcià. To alternatywa lub uzupełnienie dla dziesiàtek

wozów bojowych. Najcz´Êciej Êmigłowiec pobiera wod´ z otwartego

zbiornika wodnego, np. jeziora. Ale co robiç, gdy w najbli˝szym

sàsiedztwie po˝aru takiego zbiornika nie ma? Czesi ju˝ w pierwszej

połowie lat 90. ubiegłego wieku wdro˝yli interesujàce rozwiàzanie,

które funkcjonuje u nich do dziÊ. Wi´cej w artykule Arkadiusza Kota.

Im wi´ksza impreza masowa, tym wi´ksze wyzwanie dla słu˝b, 

które odpowiadajà za zapewnienie bezpieczeƒstwa publicznego.

Do najbardziej newralgicznych wydarzeƒ nale˝à wielotysi´czne

mi´dzynarodowe imprezy plenerowe. Z takimi właÊnie musieli zmierzyç

si´ w sezonie wakacyjnym stra˝acy z KM PSP w Szczecinie. Jak sobie

z tym poradzili? DoÊwiadczenia szczeciƒskich stra˝aków przybli˝a Piotr

Tuzimek. 

Wraz z rozpocz´ciem nowego roku szkolnego kolejny rocznik

młodzie˝y rozpoczàł nauk´ w klasach po˝arniczych. Dla szkół to szansa

na pozyskanie uczniów, a dla blisko z nimi współpracujàcych komend

powiatowych i miejskich PSP doskonały sposób na dokładne poznanie

przyszłych kandydatów do słu˝by i ukształtowanie ich postaw. Jak takie

klasy funkcjonujà w praktyce, opisuje Przemysław Grzybowski.

Stres ˝ycia codziennego przytłacza niejednego z nas. Jak sobie z nim

radziç? Szukamy ró˝nych sposobów. Tomasz Zalas, psycholog,

przekonuje, ˝e regularne praktykowanie mindfulness prowadzi

do wyciszenia, wi´kszego spokoju i odpr´˝enia. Pozwala nabraç

dystansu do problemów, a co za tym idzie – zwi´ksza te˝ odpornoÊç

na niepowodzenia i trudnoÊci w ˝yciu.

Zapraszamy do lektury!



Przed sta wił ją na sej mo wym fo rum mi ni -
ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji,

w obec no ści pre mier rzą du i przy wy peł nio -
nych ła wach sa li po sie dzeń. Je go wy stą pie nie

za wie ra ło nie tyl ko pod su mo wa nie dzia łań
po sierp nio wych na wał ni cach, lecz tak że waż -
ną dla na szej for ma cji za po wiedź dal sze go
po rząd ko wa nia sfe ry za rzą dza nia kry zy so we -
go i ochro ny lud no ści. Punk tem wyj ścia bę dą
tu re ko men da cje mię dzy re sor to we go ze spo -

łu, któ ry zo stał po wo ła ny wła śnie w związ ku
z sierp nio wy mi na wał ni ca mi.

Istot nym ele men tem dys ku sji na te mat
dzia łań rzą du po na wał ni cach by ło wy stą -

pie nie ko men dan ta głów ne go
PSP gen. bryg. Lesz ka Su skie -
go. War to pod kre ślić, że o ile
udział ści słe go kie row nic twa
PSP w pra cach ko mi sji sej mo -
wych, w szcze gól no ści Ko mi sji
Ad mi ni stra cji i Spraw We -
wnętrz nych, na le ży do nie -
zmien nej od lat prak ty ki,
o ty le obec ność urzę du ją ce go
ko men dan ta głów ne go PSP
na sa li ple nar nej jest wy da rze -
niem wy jąt ko wym w dzie jach
Sej mu wy ło nio ne go na pod -

sta wie de mo kra tycz nych or dy na cji, a tak że
w kro ni kach na szej for ma cji. 

Szef stra ża ków przed sta wił spra woz da nie
z dzia łań pro wa dzo nych po przej ściu sierp -
nio wych na wał nic. Przy po mniał isto tę funk -
cjo no wa nia kra jo we go sys te mu
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PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

W Sej mie o stra ̋ a kach
47. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 12 września 2017 r., 
pierwsze po wakacyjnej przerwie, otworzyła Informacja Rady Ministrów
na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek
silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, 
które miały miejsce w sierpniu 2017 r. 

Czas na pre wen cj´
PSP gościła delegacje państw Grupy Wyszehradzkiej z Czech i Węgier.
Tematem przewodnim spotkania była wymiana doświadczeń w tworzeniu
i wdrażaniu programów prewencji społecznej w poszczególnych krajach
członkowskich.

Pre wen cja spo łecz na jest no wą dzie dzi ną
dzia łal no ści PSP. Nie wszy scy jesz cze do -

ce nia ją jej wa gę i zna cze nie, co wię cej – by -
wa ba ga te li zo wa na. Fak ty jed nak po twier-
dza ją jej za sad ność. Do świad cze nia kra jów

wy so ko roz wi nię tych wska zu ją, że po osią -
gnię ciu pew ne go po zio mu roz wo ju tech no -
lo gicz ne go i or ga ni za cyj ne go dal sze
in we sty cje w moż li wo ści in ter wen cyj ne 
– choć są po trzeb ne – nie prze kła da ją się

na zmniej sze nie licz by po ża -
rów ani na spa dek licz by ofiar
śmier tel nych. Z ta kim pro ble -
mem ma my do czy nie nia tak że
w Pol sce. Mi mo bar dzo in ten -
syw ne go roz wo ju ochro ny
prze ciw po ża ro wej, in we sty cji
w sprzęt i in fra struk tu rę, zwięk -
sze nia wy ma gań tech nicz nych,
udo sko na la nia sys te mu szko le -
nia – licz ba po ża rów nie spa da.

Sza co wa na war tość bez po śred nich strat po -
ża ro wych jest wy so ka (śred nio oko ło 1 mld zł
rocz nie), co wię cej – Pol ska na le ży do kra jów
o naj więk szym wskaź ni ku śmier tel no ści
w po ża rach. Mi mo wzro stu kom pe ten cji 
ra tow ni ków, po zio mu wy po sa że nia, skró ce -
nia cza su re ak cji jed no stek ra tow ni czo -ga śni -
czych, po wszech nych kon tro li obiek tów
uży tecz no ści pu blicz nej licz ba ofiar śmier tel -
nych po ża rów nie spa da i utrzy mu je się
na po zio mie oko ło 500 osób (gi ną cych bez -
po śred nio w po ża rach lub w wy ni ku za tru cia
tlen kiem wę gla rocz nie). To wy so ki wskaź nik.

Dla cze go tak się dzie je? Jed nym z po wo -
dów mo że być bar dzo ni ski po ziom świa do -
mo ści spo łecz nej i co za tym idzie – brak
wła ści wych po staw w ra zie wy stą pie nia za -
gro że nia. Po twier dzi ły to ba da nia zle co ne
przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji z paź dzier ni ka 2016 r. Ja ko
przy czy nę po ża ru 31% re spon den tów wska -
za ło wa dy in sta la cji elek trycz nej, 22 % – nie -
za mie rzo ny za płon, 13% – po zo sta wie nie

ra tow ni czo -ga śni cze go, a tak że fun da men tal -
ne za sa dy obo wią zu ją ce bez wy jąt ku wszyst -
kie włą czo ne doń pod mio ty. Za po znał
gre mium z trud no ścia mi, z ja ki mi przy szło się
zmie rzyć służ bom pod czas naj więk sze go dra -
ma tu, któ ry ro ze grał się w le sie pod Susz kiem
i za koń czył śmier cią dwóch har ce rek. Ko men -
dant głów ny PSP opi sał zło żo ność tej sy tu acji
ra tow ni czej – de fi cyt da nych z roz po zna nia,
utrud nio ny do stęp do po szko do wa nych i he -
ro icz ną po sta wę stra ża ków w ra to wa niu dzie -
ci. Opis sierp nio wych dzia łań PSP po ka zał
me cha nizm funk cjo no wa nia na szej for ma cji
i za sa dy dys po no wa nia ko lej nych za so bów
ra tow ni czych, włącz nie z si ła mi cen tral ne go
od wo du ope ra cyj ne go. Po słan ki i po sło wie
mie li do sko na łą oka zję po znać re alia dzia łań
z punk tu wi dze nia na szej for ma cji na kon kret -
nym, wy mow nym i su ge styw nym przy kła -
dzie. Wy stą pie nie ko men dan ta głów ne go
PSP na mów ni cy sej mo wej na le ży tak że trak -
to wać w ka te go riach ko rzy ści wi ze run ko -
wych dla służ by – był to wy raz uzna nia
i za ufa nia do na szej for ma cji. 

War to też od no to wać po zy tyw ną oce nę
sierp nio wych dzia łań i stra ża ków za wo do -
wych, i ochot ni ków, wy ra żo ną za rów no sło -
wa mi sze fa re sor tu MSWiA: „Na stra ża ków
Po la cy za wsze mo gą li czyć”, jak i gło sa mi pły -
ną cy mi z ław opo zy cyj nych: „Dzię ku ję pań -
stwo wej i ochot ni czej stra ży po żar nej. Wasz
wy si łek był bez cen ny” al bo: „Dzię ku ję bar dzo
stra ża kom. To jest du ma Pol ski”.   red.
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włą czo nych urzą dzeń elek trycz nych, a 10%
py ta nych – zły stan tech nicz ny urzą dzeń
grzew czych i wen ty la cyj nych. Nie ste ty, po -
nad 41 % an kie to wa nych twier dzi ło, że tle -
nek wę gla moż na zo ba czyć lub wy czuć je go
za pach. Tyl ko co pią ta oso ba wska za ła, że
mo że być wy kry ty tyl ko przez spe cjal ne de -
tek to ry. 45% re spon den tów oce ni ło wy so ko
przy dat ność urzą dzeń do wy kry wa nia za gro -
że nia, ale to po ło wicz ny suk ces, sko ro Po la cy
z nich nie ko rzy sta ją. Tyl ko 18% oby wa te li za -
in sta lo wa ło w do mach czuj ki dy mu, 
17% ko rzy sta z czu jek tlen ku wę gla, a go spo -
dar stwo do mo we wy po sa żo ne w ga śni cę
jest praw dzi wą rzad ko ścią. Te da ne do sko na -
le po ka zu ją, jak wie le jest do zro bie nia w tym
ob sza rze. We dług prze pro wa dzo nych ba -
dań 85,8% po ża rów ma miej sce w pry wat -
nych do mach i miesz ka niach, z cze go aż 77%
to zda rze nia śmier tel ne. Naj czę ściej w po ża -
rach gi ną oso by po 65. ro ku ży cia.

Nie wąt pli wie po za dzia łal no ścią in ter -
wen cyj ną przed PSP stoi dziś za da nie kształ -

to wa nia wła ści wych po staw wśród dzie ci,
mło dzie ży i do ro słych. Dla te go też w struk tu -
rach PSP bu do wa ny jest sys tem pre wen cji
spo łecz nej, któ ry w swo im za my śle obej mo -
wać ma każ dy jej po ziom: od cen tral ne go,
po przez wo je wódz ki, aż do po wia to we -
go/miej skie go, gdzie stra ża cy ma ją naj więk -
szy kon takt z oby wa te la mi i mo gą
bez po śred nio od dzia ły wać na spo łe czeń -
stwo. Wi zy ty dzie ci i mło dzie ży w jed nost -
kach PSP, w sa lach edu ka cji ra tow ni czej ma ją
słu żyć zwięk sze niu wie dzy o za gro że niach
wśród naj młod szych, wska zać od po wied nie
re ak cje i za cho wa nia wo bec nich, ale rów nież
przy czy nić się do pro pa go wa nia wie dzy
wśród naj bliż szych. 

Waż nym ele men tem two rze nia sys te mu
pre wen cji spo łecz nej jest wy mia na do świad -
czeń i ko rzy sta nie z do brych prak tyk i spraw -
dzo nych roz wią zań. Po raz pierw szy
z ini cja ty wy gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie -
go – ko men dan ta głów ne go PSP zor ga ni zo -
wa no spo tka nie ze spo łu ro bo cze go ds.

pre wen cji spo łecz nej państw Gru py Wy szeh -
radz kiej, w tym Pol ski. W ostat nim ty go dniu
wrze śnia w Wo je wódz kim Ośrod ku Szko le nia
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Bor nem -Su li -
no wie go ści ły de le ga cje z Czech i Wę gier.
W skład ze spo łu ro bo cze go we szli stra ża cy
i eks per ci, któ rzy na co dzień zaj mu ją się
two rze niem i wdra ża niem pro gra mów pre -
wen cyj nych i edu ka cyj nych. By ła to do sko na -
ła oka zja do wy mia ny do świad czeń
i pod pa trze nia roz wią zań z po wo dze niem
sto so wa nych gdzie in dziej, w myśl zna nej
sen ten cji, że nie war to wy wa żać otwar tych
drzwi. Na si go ście wy ra zi li chęć kon ty nu owa -
nia współ pra cy i wy mia ny do świad czeń w za -
kre sie pre wen cji spo łecz nej. 

Ktoś mo że po wie dzieć, że to wciąż za ma -
ło, ale ma ły mi kro ka mi moż na dojść
do spraw nie funk cjo nu ją ce go sys te mu
i do po pra wy bez pie czeń stwa oby wa te li.
Waż ne, aby te kro ki sta wia li wszy scy. 

Ja ro sław Ba nach
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Wspól ne kształ ce nie 

Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej i Lwow ski Pań stwo wy Uni wer sy tet Bez pie czeń stwa Ży cia
we Lwo wie za war ły dwu stron ne po ro zu mie nie w spra wie wspól ne go pro wa dze nia stu -

diów II stop nia na kie run ku in ży nie ria bez pie czeń stwa pro wa dzo nych przez Wy dział In ży nie rii
Bez pie czeń stwa Po ża ro we go SGSP. 

Rek to rzy obu uczel ni – nad bryg. dr hab. inż. Pa weł Kęp ka i gen. prof. Mi khay lo Ko zy ar 
uro czy ście pod pi sa li po ro zu mie nie 7 wrze śnia 2017 r. we Lwo wie. To hi sto rycz ne wy da rze nie
w dzie jach na szej uczel ni.

Sta le roz wi ja ją ce się kon tak ty
z za gra ni cą od gry wa ją waż ną ro lę
w funk cjo no wa niu obu uczel ni.
Za szcze gól ną war tość tej współ pra -
cy uzna no wspól ną edu ka cję oraz
dzia łal ność na uko wo -ba daw czą, zo -
rien to wa ne na bez pie czeń stwo Pol -
ski i Ukra iny, w mię dzy na ro do wym
i spo łecz nym kon tek ście. 

Zgod nie z po ro zu mie niem
wspól ne stu dia zo sta ną utwo rzo ne
ja ko spe cjal ność pod na zwą „In ży -
nie ria bez pie czeń stwa po ża ro we go”
na kie run ku in ży nie ria bez pie czeń -

stwa i bę dą pro wa dzo ne w for mie sta cjo nar nych stu diów II stop nia. Stu den ci z Ukra iny bę dą od -
by wać I i III se mestr stu diów oraz eg za min dy plo mo wy w SGSP, a II se mestr w LPUBŻ. Stu den ci
z Pol ski pierw szy i trze ci se mestr stu diów oraz eg za min dy plo mo wy bę dą re ali zo wa li w LPUBŻ,
a se mestr dru gi w SGSP. Ab sol wen ci tych stu diów zdo bę dą wy spe cja li zo wa ną wie dzę w za kre sie
bez pie czeń stwa po ża ro we go i cy wil ne go i otrzy ma ją ty tuł ma gi stra in ży nie ra po twier dzo ny
na dy plo mach wy sta wio nych przez SGSP oraz LPUBŻ. Isto tą pod pi sa ne go po ro zu mie nia jest
tak że wza jem ne po zna wa nie się stu den tów pol skich i ukra iń skich, opar te na zdo by wa niu wie -
dzy o obu kul tu rach i uczest nic twie w róż nych for mach ży cia spo łecz ne go oraz przy go to wa nie
ich do mię dzy na ro do we go roz wo ju za wo do we go.

Ma rio la Głów ka

No we 
sta re wła dze 

Po raz czter na sty od był się w War sza wie
Zjazd Kra jo wy Związ ku Ochot ni czych

Stra ży Po żar nych. Głów nym punk tem Zjaz du
by ła de ba ta nad udzie le niem ab so lu to rium
za rzą do wi Związ ku. Oma wia no rów nież
wnio ski do ty czą ce zmian w sta tu cie i uchwa -
lo no pro gram dzia ła nia na la ta 2017-2022,

za ty tu ło wa ny „Flo rian 2050”. Od zna cze nia mi
i li sta mi pre ze sa Za rzą du Głów ne go ZOSP RP
zo sta ło wy róż nio nych 18 OSP, szcze gól nie
za an ga żo wa nych w nie sie nie po mo cy ofia -
rom klęsk ży wio ło wych, w tym sierp nio wych
na wał nic na te re nie pół noc nej Pol ski. 

Za rząd Głów ny na pre ze sa po now nie 
wy brał dru ha Wal de ma ra Paw la ka, któ ry tę
funk cję spra wu je nie prze rwa nie od kwiet -
nia 1992 r.
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Ta kie go na tę że nia wy jaz dów, jak po
sierp nio wych na wał ni cach, już daw no nie
mie li śmy. To był test dla na sze go sys te mu
ra tow ni cze go. Czy go zda li śmy? 
Ostat nie na wał ni ce róż ni ły się od in nych du -

żych zda rzeń, np. po wo dzi z 2010 r. Tam ta sy -
tu acja by ła bar dziej prze wi dy wal na. I choć nie
mo gli śmy zapobiec ży wio ło wi, by li śmy w sta -
nie przy go to wać się do dzia łań ra tow ni czych.
Na wał ni ce to gwał tow ne zja wi sko, trud no prze -
wi dzieć do kład nie, gdzie przej dą i ja kie po zo -
sta wią skut ki. We dług le śni ków po nad 45 tys. ha
la sów zo sta ło znisz czo nych. W po ża rze la sów
w Kuź ni Ra ci bor skiej 25 lat te mu spło nę ło po -
nad 9 tys. ha, a mó wi my, że to by ła naj więk sza
klę ska, ja ka do tknę ła la sy w ostat nich la tach.
Na wał ni ca zruj no wa ła do my, obiek ty bu dow la -
ne i obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej. Je ste śmy
przy go to wa ni do pro wa dze nia te go ty pu dzia łań,
jed nak utrud nie nia, z któ ry mi się te raz spo tka li -
śmy, by ły dla nas no we. Po wa lo ne drze wa nie -
kie dy za ta ra so wa ły dro gi do wy so ko ści kil ku
me trów. Pro ble mem by ło do tar cie do po szko do -
wa nych, bo usu nię cie ma syw nych drzew trwa
dłu go i nie jest ła twe. Na sku tek na wał nic ży cie
stra ci ło sześć osób. Po szko do wa nych i ran nych
by ło po nad 60, w tym 23 stra ża ków PSP i OSP.
Na szczę ście nie ma za gro że nia dla ich ży cia
i zdro wia. 

Sta no wi ska kie ro wa nia w ta kich sy tu -
acjach prze ży wa ją ob lę że nie zgło sze nia -
mi. Od daw na pod no szo na jest po trze ba
ich wzmac nia nia eta to we go. Czy po trze -
bu ją re or ga ni za cji?
Po ta kich zda rze niach oczy wi ście za da je my

so bie py ta nie, czy jed na oso ba na dy żu rze jest wy -
star cza ją ca. Ma my ta ką licz bę eta tów, ja ką ma my.

Je śli za pew ni my dy żur ne mu na sta no wi sku kie ro -
wa nia po moc stra ża ka z po dzia łu bo jo we go, tra -
ci my au to ma tycz nie oso bę, któ ra mo gła by
wy je chać do zda rze nia. Pa mię taj my, że ta kie zda -
rze nia rzad ko ma ją miej sce i je śli jest po trze ba,
moż na skie ro wać do po mo cy stra ża ka z dy żu ru
do mo we go. W sierp niu nie mie li śmy pro ble mów
z ob sa dą sta no wisk, ra czej z nie wy dol no ścią li nii
te le fo nicz nej, nie pre cy zyj ny mi zgło sze nia mi – na -
le ża ło by po pra co wać nad uświa da mia niem spo łe -
czeń stwa, jak po win no się in for mo wać
o zda rze niu. Zgło sze nie o obo zie w Susz ku od bie -
ra li śmy przez dwie mi nu ty, po czym oka za ło się,
że in for ma cje, któ re prze ka zał nam CPR, by ły
błęd ne, je śli cho dzi o lo ka li za cję. Stra ci li śmy czas
na do tar cie do po szko do wa nych. Spo tka ły nas też
nie ocze ki wa ne pro ble my – w Ko men dzie Po wia -
to wej PSP w Choj ni cach na sku tek wy ła do wań
at mos fe rycz nych zo sta ły uszko dzo ne li nie ener -
ge tycz ne. Nie by ło prą du, a w do dat ku uszko dze -
niu ule gły urzą dze nia pod trzy mu ją ce za si la nie
awa ryj ne. Usu wa nie awa rii trwa ło w su mie dwie
go dzi ny. Wspo ma ga li śmy się łącz no ścią z CPR-
ami za po mo cą te le fo nii ko mór ko wej i pa tro lu
Po li cji, któ ry prze ka zy wał nam zgło sze nia od bie -
ra ne w ko men dzie Po li cji. Na si dy żur ni zda li eg -
za min. Na mar gi ne sie, war to dą żyć do te go, aby
w sta no wi skach kie ro wa nia za sia da li do świad -
cze ni stra ża cy, z kil ku na sto let nim sta żem w po -
dzia le bo jo wym. Ta kie oso by mo gą być du żym
wspar ciem dla kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni -
czy mi – zna ją obiek ty, to po gra fię te re nu. War to
też po pra co wać nad kształ to wa niem wśród stra -
ża ków po czu cia pew nej po win no ści – je śli w kra -
ju ma my na si le nie zda rzeń, po win ni zgła szać się
do po mo cy, na wet je śli ma ją czas wol ny po służ -
bie. Tak ro bi li le ka rze na Ślą sku po za wa le niu się
ha li w Cho rzo wie. 

Przy na si le niu zda rzeń po trze ba więk -
szych za so bów ra tow ni czych. Tym cza sem
w PSP ma my nie do stat ki ka dro we, któ re
szcze gól nie wi dać w ta kich sy tu acjach.
Ja kie wnio ski w tej kwe stii?
Opie ra my się na kra jo wym sys te mie ra tow -

ni czo -ga śni czym, nie tyl ko na jed nost kach PSP.
Do zda rzeń dys po nu je my stra ża ków OSP,
a w ra zie po trze by słu cha czy szkół PSP. Da je -
my ra dę. Przy po mnę, że sys tem służ by uległ
zmia nie w 2005 r. To zro dzi ło wie le trud no ści,
z któ ry mi bo ry ka my się do dziś. Kie dyś zmia -
ny służ bo we by ły sta łe, dziś ma my du żą ro ta -
cję, co nie sprzy ja in te gra cji ze spo łu. Moż li we,
że w przy szłym ro ku na sza służ ba zo sta nie zna -
czą co wzmoc nio na eta to wo. Za wcze śnie jed -
nak mó wić o kon kre tach. 

Do dzia łań by ły dys po no wa ne si ły cen tral -
ne go od wo du ope ra cyj ne go. Czy wi dzi
pan tu ko niecz ność zmian, czy wy pra co -
wa ne stan dar dy są za do wala ją ce?
W skład cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go

wcho dzą m.in. słu cha cze szkół po żar ni czych.
Każ dej do by w każ dej z nich ma m do dys po zy -
cji 40 lu dzi. Po ostat nich zda rze niach na su wa się
wnio sek, że to zbyt ma ło. Ana li zu je my, ja kie są
moż li wo ści, ale chcie li by śmy, aby przy naj mniej
w okre sie wa ka cyj nym COO zo stał wzmoc nio ny
przez 10-20 osób z każ dej ze szkół, zaś w cią gu
ro ku szkol ne go sto sow nie do wiel ko ści szko ły.
Pod cho rą żo wie, ka de ci i ele wo wie mie li du ży
wpływ na sku tecz ność po mo cy w cza sie sierp nio -
wych na wał nic. Chciał bym im za to po dzię ko wać.
Bę dę dą żył do te go, aby w przy szło ści za ta ką pra -
cę, a tak że za go to wość wy jaz du do ak cji w ra -
mach COO otrzy my wa li gra ty fi ka cję fi nan so wą.
Dzi siaj z punk tu wi dze nia pra wa to nie moż li we. 
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Si ła w nas
Sierpniowe nawałnice pokazały, 
że jesteśmy sprawni i skuteczni,

również jako społeczeństwo 
– mówi gen. brygadier Leszek Suski,

komendant główny PSP. fo
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Du że zda rze nia koń czą się czę sto du ży mi
za ku pa mi sprzę tu. Czy te raz bę dzie po -
dob nie?
Z ro ku na rok ma my co raz lep szy i no wo -

cze śniej szy sprzęt, rów nież dzię ki za an ga żo -
wa niu ko lej nych ko men dan tów. Nie je ste śmy
w sta nie mieć każ de go, ja ki mógł by się przy -
dać pod czas te go ty pu zda rzeń. Nie sztu ka bo -
wiem ku po wać sprzęt, trze ba jesz cze go
utrzy mać i umieć do brze ob słu gi wać, a to wy -
ma ga ćwi czeń. Po ja wia ją się po my sły, że by
w kra ju po wsta ła for ma cja ze sprzę tem cięż -
kim, np. ko par ka mi, spy cha cza mi, któ ra mo -
gła by być wy ko rzy sty wa na w ta kich
zda rze niach. Nie wi dzę uza sad nie nia dla ta -
kich pro po zy cji. Ka ta stro fy bu dow la ne
w Świe bo dzi cach i Lu bli nie po ka za ły, że mo -
że my li czyć na po moc pry wat nych firm, któ re
ma ją do świad cze nie w ope ro wa niu ta ki mi
urzą dze nia mi. Le piej uspraw nić KSRG, za -
pew nić w je go ra mach re al ne wspar cie pry wat -
nych pod mio tów w spe cja li stycz nych
dzia ła niach ra tow ni czych. Nie bę dzie więc 
du żych in we sty cji w sprzęt, lecz udo sko na le -
nia or ga ni za cyj ne. Z jed nym wy jąt kiem. Po -
nad jed na trze cia na sze go kra ju to la sy,
mu si my przy go to wać się do zda rzeń na tych
te re nach. Chce my stwo rzyć mo bil ne sta no wi -
sko ćwi czeb ne do cię cia drze wa, od da ją ce 
re al ne wa run ki. Po nad to sa mo cho dy ra tow nic -
twa tech nicz ne go z żu ra wiem hy drau licz nym
zaku pio ne w ra mach usta wy mo der ni za cyj nej
i ze środ ków unij nych zo sta ną wy po sa żo ne
w uchwy ty do pod no sze nia du żych ba li, co za -
pew ni ich szyb sze dzia ła nie pod czas udraż-
nia nia dróg. Ten ka ta klizm po ka zał, że
po win ni śmy ta kim sprzę tem dys po no wać. 

Usu wa nie skut ków wi chur i na wał nic wy -
mu sza spraw ną i sku tecz ną współ pra cę
na li nii róż nych służb i pod mio tów – tu taj
zwłasz cza ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
służ by le śnej, po go to wia ener ge tycz ne go,
woj ska.
Nie chciał bym wy po wia dać się na te mat

mo bil no ści róż nych służb, pod mio tów i firm,
któ re zo bli go wa ły się do dzia łań w sy tu acjach
te go wy ma ga ją cych. Dość po wie dzieć, że my
dzia ła my od ra zu i w więk szo ści przy pad ków
wspo ma ga my in ne służ by. Po raz ko lej ny oka -
za ło się, że naj bar dziej mo bil ną służ bą jest
Pań stwo wa Straż Po żar na i ochot ni cze stra że
po żar ne. Za zwy czaj ja ko pierw si udraż nia li -
śmy dro gi, choć ma ją one swo ich wła ści cie li,
od po wie dzial nych za ich prze jezd ność. Po ja -
wił się pro blem z bra kiem ener gii elek trycz -
nej – 12 sierp nia oko ło pół mi lio na
go spo darstw do mo wych by ło po zba wio nych

prą du. Fir my ener ge tycz ne przy stą pi ły do
pra cy, ale że by do trzeć do trans for ma to rów,
słu pów, trze ba by ło udroż nić dro gi. To po ka -
zu je, że i wy ko nu je my czyn no ści ra tow ni cze,
i wspo ma ga my in nych w wy ko ny wa niu ich
obo wiąz ków. Je śli trze ba by ło do wieźć lud no -
ści żyw ność i wo dę, to rów nież zaj mo wa li się
tym stra ża cy.

Po ja wi ły się spo ry kom pe ten cyj ne? 
Nie moż na mó wić o spo rach kom pe ten cyj -

nych, a ra czej o wy dol no ści róż nych służb.
Pod kreśl my, że w ta kich przy pad kach po moc
po szko do wa nym jest wie lo wy mia ro wa, do ty -
ka więc aspek tów za rzą dza nia kry zy so we go.
Jest go to wy pro jekt usta wy o ochro nie lud no -
ści i obro nie cy wil nej. Usta wa do pre cy zu je za -
da nia sa mo rzą dów, umoż li wi współ pra cę
i wspo ma ga nie są sied nich po wia tów. Tak, że -
by sys tem za rzą dza nia kry zy so we go i ochro ny
lud no ści był spraw niej szy. Nie mó wi my o spo -
rach kom pe ten cyj nych, kie dy lu dzie cze ka ją
na po moc i wspar cie. Na szym za da niem jest
przede wszyst kim ra to wa nie, ale czy 
moż na od mó wić in nej po mo cy, je śli jest 
po trzeb na? 

Ja kie wnio ski lo gi stycz ne na su wa ją się
pa nu po sierp nio wych ak cjach?
Wią żą się one w du żej mie rze z za rzą dza -

niem kry zy so wym. Lu dzie tra cą dach nad gło -
wą, po trze bu ją rze czy co dzien ne go użyt ku. A to
stra ża cy za zwy czaj do wo żą im po trzeb ne przed -
mio ty, prze wo żą po szko do wa nych w miejsca,
gdzie znajdą schro nie nie. Je ste śmy więc w pew -
nym stop niu wy ko naw cą za rzą dza nia kry zy so -
we go i po win ni śmy wie dzieć, gdzie moż na
prze wieźć po szko do wa nych i skąd przy wieźć
im po trzeb ne rze czy, by skró cić czas po mo cy.
Sys tem za rzą dza nia kry zy so we go wy ma ga udo -
sko na le nia, tak sa mo jak sys tem ostrze ga nia
i alar mo wa nia lud no ści. 

Za po wia da pan je go zmia ny. 
Sys tem ostrze ga nia i alar mo wa nia lud no ści

ma być opar ty m.in. na te le fo nii ko mór ko wej.
Każ dy, kto znaj dzie się w za się gu na daj ni ka, bę -
dzie otrzy my wał ostrze że nie oraz in struk cje, jak
po stę po wać w sy tu acji za gro że nia – rów nież
w for mie gra ficz nej. In for ma cje te tra fią do użyt -
kow ni ków te le fo nów i smart fo nów, na wet bez
do dat ko wej apli ka cji. Bę dą się tak że po ja wia ły
na pa skach w te le wi zji oraz w ra diach cy fro -
wych, np. w sa mo cho dach. Ta ki sys tem zo stał
opra co wa ny kil ka lat te mu w Ho lan dii i jest za -
le ca ny przez Unię Eu ro pej ską. W dal szym cią -
gu bę dą dzia ła ły sy re ny alar mo we. Nie ma więc
mo wy o re wo lu cji, a je dy nie o uno wo cze śnie niu

i udo sko na le niu obec nych roz wią zań. Istot ne,
że by ko mu ni ka ty by ły wia ry god ne, bo ina czej
lu dzie się na nie znie czu lą i nie bę dą bra li ich
pod uwa gę. Waż ne jest też uświa do mie nie spo -
łe czeń stwu, że nie wol no lek ce wa żyć ostrze żeń.
Tym zmia nom po win ny więc to wa rzy szyć dzia -
ła nia z za kre su pre wen cji spo łecz nej. 

W szko łach PSP są zlo ka li zo wa ne ba zy
ma ga zy no we. Jak pan oce nia ich funk cjo -
no wa nie po sierp nio wych zda rze niach? 
Znów na wią żę do usta wy o ochro nie lud -

no ści i obro nie cy wil nej. Prze wi du je ona
stwo rze nie cen tral ne go ma ga zy nu sprzę tu
opar te go na PSP, w trzech lo ka li za cjach:
w oko li cach War sza wy, Kra ko wa i Byd gosz -
czy. Pro wa dzi ły by je stra żac kie szko ły. Bę dą
to więc ba zy przy PSP, któ ra w du żej mie rze
zaj mu je się ochro ną lud no ści. To do god ne roz -
wią za nie tak że ze wzglę du na fakt, że w szko -
łach za wsze ma my znacz ną gru pę lu dzi, któ ra
w ra zie ko niecz no ści po mo że przy za ła do wa -
niu sprzę tu. Ist nia ły by rów nież mniej sze ma -
ga zy ny – sieć w kra ju na ba zie JRG, któ re
czę sto są du ży mi obiek ta mi. Usta wa po zwo li
rów nież na to, że by gmi ny prze ka zy wa ły so -
bie na wza jem po trzeb ny sprzęt, któ rym dys -
po nu ją. 

Tra ge dia po ka za ła ogrom ną mo bi li za cję
spo łe czeń stwa, zry wy wo lon ta riu szy. Jak
wy ko rzy stać ten po ten cjał?
Uczest ni czy łem w róż nych ak cjach ra tow -

ni czo -ga śni czych, wi dzia łem po moc lu dzi, ale 
ni gdy do tąd nie spo tka łem się z ta kim za an ga -
żo wa niem. Wi dzę ogrom ny po ten cjał w na -
szym spo łe czeń stwie. Nie któ re da ne mó wią
na wet, że by ło oko ło pół to ra ty sią ca wo lon ta -
riu szy po ma ga ją cych w usu wa niu skut ków wi -
chur, m.in. zna ko mi cie zor ga ni zo wa nych
har ce rzy. Przy je cha li z wła snej ini cja ty wy, ze
swo im sprzę tem, two rzy li kil ku dzie się cio oso -
bo we gru py de kla ru ją ce kon kret ną po moc. To
po ka zu je, że pod czas te go ty pu ak cji trze ba po -
my śleć rów nież o za rzą dza niu ta ki mi gru pa mi
lu dzi, aby na te re nie dzia łań nie zro bi li so bie
krzyw dy. A wo lon ta riu sze chęt nie pod da ją się
po le ce niom stra ża ków. Zda rza li się też dar -
czyń cy, na przy kład czło wiek, któ ry po da ro wał
stra ża kom no wą pi łę mo to ro wą, ktoś in ny za -
pła cił za pa li wo do sprzę tu OSP. Ko ła go spo -
dyń wiej skich, żo ny dru hów OSP go to wa ły
stra ża kom po sił ki. Bar dzo im za to dzię ku ję.
Je stem pe łen po dzi wu dla ta kich po staw, dla lu -
dzi, któ rzy po da ro wa li swój czas, swo ją pra cę
i swo je ser ce po trze bu ją cym.

roz ma wia ła An na Łaƒ duch
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e te oro lo dzy tłu ma czy li, że w tym
cza sie przez nasz kraj prze to czył się
front bu rzo wy ty pu bow echo. Nie -

któ rzy z nich twier dzi li, że by ło to de re cho 
pro gre syw ne, czy li roz le głe, gwał tow ne i wy -
jąt ko wo nisz czy ciel skie zja wi sko at mos fe rycz -
ne. Za bi ło w su mie sześć osób, 62 oso by ra ni ło
(w tym 23 stra ża ków), po zo sta wia jąc za so bą
pas znisz czeń cią gną cych się od Dol ne go Ślą -
ska po Wy brze że. 

Tra ge dia w licz bach
Od 10 do 30 sierp nia na te re nie kra ju stra -

ża cy od no to wa li w su mie 27 775 in ter wen cji
zwią za nych z usu wa niem skut ków prze cho dzą -
cych przez kraj fron tów bu rzo wych. Naj wię cej
by ło ich w wo je wódz twach: ku jaw sko -po mor -
skim (8437), wiel ko pol skim (6036), po mor -
skim (4410) i łódz kim (3259). Naj więk sza
licz ba in ter wen cji do ty czy ła usu wa nia za gra ża -
ją cych wia tro ło mów (18 520), uszko dzeń 
bu dyn ków (5025, w tym 1376 z ze rwa ny mi da -
cha mi) i skut ków pod to pień (2887). Stra ża cy

po ma ga li po nad to fir mom ener ge tycz nym
w to ro wa niu dro gi do uszko dzo nych li nii, by
jak naj szyb ciej przy wró cić do mo stwom ener -
gię elek trycz ną, oraz udraż nia li dro gi i szla ki
ko le jo we, a tak że ko ry ta rzek, by nie do pu ścić
do pod to pień. 

Do naj gło śniej szych i naj trud niej szych dzia -
łań, w któ rych wzię li udział stra ża cy, na le ża ła
po mo c po szko do wa nym prze by wa ją cym na
obo zie har cer skim w Susz ku (woj. po mor skie,
po wiat choj nic ki), gdzie zgi nę ły dwie har cer ki. 

W usu wa nie skut ków na wał nic za an ga żo -
wa nych by ło w su mie 108 992 ra tow ni ków
i 25 812 po jaz dy. W naj bar dziej do tknię tych
znisz cze nia mi wo je wódz twach da ne te przed -
sta wia ją się na stę pu ją co: woj. ku jaw sko -po -
mor skie – 27 188 ra tow ni ków i 6841 po jaz dów,
wiel ko pol skie – 21 639 ra tow ni ków i 4949 po -
jaz dów, woj. po mor skie – 22 122 ra tow ni ków
i 4934 po jaz dy, woj. łódz kie – 11 400 ra tow ni -
ków i 2793 po jaz dy.

Wo je wódz twa po mor skie i ku jaw sko -po -
mor skie  de cy zją ko men dan ta głów ne go PSP

zo sta ły wspar te si ła mi cen tral ne go od wo du
ope ra cyj ne go. Od 10 do 30 sierp nia do dzia łań
w tym re jo nie skie ro wa no 688 stra ża ków i 155
sa mo cho dów po żar ni czych z za so bów COO.
Po nad to w tym cza sie za dys po no wa no do dzia -
łań 282 słu cha czy szkół po żar ni czych PSP. 

W okre sie pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -
czych trzy krot nie od by ły się wi de okon fe ren cje
ko men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra
Lesz ka Su skie go z ko men dan ta mi wo je wódz -
ki mi PSP oraz wo je wo da mi, w któ rych uczest -
ni czy ła pre zes Ra dy Mi ni strów oraz mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Dzia ła nia
po dej mo wa ne przez PSP by ły tak że przed mio -
tem dys ku sji na 47. po sie dze niu Sej mu, któ re
mia ło miej sca 12 wrze śnia – re la cję na te mat
dzia łań PSP i OSP przed sta wił gen. bry ga dier
Le szek Su ski. 

Po dzi´ ko wa nia dla stra ̋a ków
Trud i za an ga żo wa nie stra ża ków w nie sie -

nie po mo cy do ce ni li po li ty cy. 1 wrze śnia 
w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP w Gdań sku
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Sierp nio we 
na wał ni ce

Fala zniszczeń, która w największym stopniu dotknęła
województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i pomorskie,

zaczęła przechodzić przez Polskę 10 sierpnia, jej apogeum
przypadło na 11 i 12 sierpnia, zaś działania strażaków związane

z realizacją wszystkich zgłoszeń zakończyły się 30 sierpnia.
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pre mier Be ata Szy dło wspól nie z mi ni strem
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riu -
szem Błasz cza kiem na gro dzi ła 35 funk cjo na -
riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz trzech
po li cjan tów. Wy róż nie nia po nad 20 stra ża kom
PSP i OSP wrę czył rów nież ko men dant głów -
ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski. 

Spo tka nie o po dob nym cha rak te rze od by ło
się tak że 5 wrze śnia w Ośrod ku Szko le nia Ko -
men dy Wo je wódz kiej PSP w To ru niu z sie-
dzi bą w Łu bian ce. Na gro dy i wy róż nie nia
od mi ni stra Ma riusza Błasz cza ka i ko men dan -
ta głów ne go PSP otrzy ma li stra ża cy PSP i OSP
z wo je wódz twa. 20 wrze śnia szef MSWiA spo -
tkał się zaś ze stra ża ka mi za wo do wy mi i ochot -
ni ka mi w Po zna niu. Jed nost ki OSP z tych
trzech wo je wództw otrzy ma ły od mi ni stra
45 pro mes, ja ko wspar cie fi nan so we w od two -
rze niu sprzę tu, któ ry zo stał wy ko rzy sta ny
do dzia łań ra tow ni czych po na wał ni cach. 

red.
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a sto so wa nie śmi głow ca w wal ce z po -
ża ra mi, głów nie po ża ra mi la sów, nie
jest żad ną no wo ścią. To al ter na ty wa

lub uzu peł nie nie dla dzie sią tek wo zów bo jo -
wych. Naj czę ściej śmi gło wiec po bie ra wo dę
z otwar te go zbior ni ka wod ne go, na przy kład
z je zio ra, le ci nad pło ną cy las i tam do ko nu je
jej zrzu tu. To ba nal nie pro ste roz wią za nie
kom pli ku je się, gdy w naj bliż szym są siedz -
twie po ża ru ta kie go zbior ni ka nie ma. Go dzi -
na pra cy śmi głow ca jest kosz tow na, a po nad to
wraz ze wzro stem od le gło ści od miej sca za -
opa trze nia w wo dę do miej sca po ża ru la wi no -
wo spa da licz ba zrzu tów na jed nym ba ku
pa li wa. Jak za tem ra dzić so bie, gdy cha rak ter
te re nu (przede wszyst kim du że róż ni ce wy so -
ko ści względ nych i brak do jaz du dro ga mi, na -

wet grun to wy mi), dy na mi ka roz wo ju po ża ru
oraz wa run ki at mos fe rycz ne (na przy kład
zmien ny kie ru nek wia tru) skła nia ją do uży cia
śmi głow ca, ale w po bli żu nie ma od po wied -
nie go zbior ni ka wod ne go? Cze si już w pierw -
szej po ło wie lat 90. ubie głe go wie ku wdro ży li
in te re su ją ce roz wią za nie, któ re funk cjo nu je
u nich do dziś. 

Dwa CAS-y na punkt 
Za ło że nie jest pro ste. Dwa po jaz dy ra tow -

ni czo -ga śni cze (w no men kla tu rze cze skiej
okre śla ne skró tem CAS), naj le piej cięż kie, ze
zbior ni ka mi na wo dę o po jem no ści rzę du
8000-12 000 l każ dy, pod jeż dża ją jak naj bli żej
po ża ru, ale w miej sce do god ne do wy ko na nia
po dej ścia przez śmi gło wiec i o ką cie na chy le -

nia po wierzch ni nie więk szym niż 5°. Opty -
mal na od le głość to oko ło 2 km. Tam two rzo -
ny jest punkt za opa trze nia wod ne go. Po jaz dy
usta wia ne są rów no le gle obok sie bie. Od każ -
de go z nich, bez po śred nio od na sa dy tłocz nej,
pro wa dzo na jest li nia 2 x W75. Li nie te koń -
czą się w od le gło ści oko ło 30 m od po jaz dów
(za tem po zo sta je oko ło 10 m lu zu na li nii),
w miej scu pla no wa ne go po dej ścia śmi głow ca.
Klu czo we jest, aby roz pla no wa nie punk tu za -
opa trze nia umoż li wia ło po dej ście śmi głow ca
pod wiatr. Mi ni mal ny stan oso bo wy dwóch za -
stę pów to ośmiu ra tow ni ków, w tym dwóch
kie row ców -ope ra to rów po zo sta ją cych przy po -
jaz dach, do wód ca z ra dio sta cją prze by wa ją cy
mię dzy po jaz da mi a miej scem po dej ścia śmi -
głow ca, czte rech ra tow ni ków do ope ro wa nia
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Czescy strażacy mają
ciekawą taktykę
łączonego
wykorzystania ciężkich
pojazdów
ratowniczo-gaśniczych
i śmigłowców
przy gaszeniu pożarów
wielkopowierzchnio-
wych. Sięgając
po analogie do boiska
piłkarskiego,
można przyjąć, że wóz
bojowy odgrywa rolę
rozgrywającego,
śmigłowiec 
– napastnika, a piłką
jest środek gaśniczy.

Z

Po jazd, 
Êmi gło wiec, 
ogieƒ



li nia mi i je den, któ ry chwy ta i przy trzy mu je
po cząt ko wo pu sty zbior nik, pod wie szo ny
pod śmi głow cem. Na tym ko niec bu do wy
punk tu za opa trze nia ze stro ny stra ży po żar nej.
Resz ta znaj du je się na po kła dzie śmi głow ca,
któ ry przy la tu je z pod wie szo nym zbior ni kiem
na śro dek ga śni czy. Oprócz dwóch pi lo tów za -
ło gę śmi głow ca sta no wi tak że tech nik, któ ry
przy pierw szym po dej ściu jest wy sa dza ny i już
z zie mi od po wia da za ko or dy no wa nie pod cho -
dze nia śmi głow ca do punk tu za opa trze nia.
Na zie mi, przy jed nym punk cie, dzia ła za tem
co naj mniej dzie wię ciu lu dzi. W wy po sa że niu
śmi głow ca znaj du ją się po nad to dwie prą dow -
ni ce, prze zna czo ne do na peł nia nia ela stycz ne -
go zbior ni ka pod śmi głow co we go. Ich koń ce
za krzy wio ne są w dół pod ką tem zbli żo nym
do 90°. Obie prą dow ni ce łą czo ne są ze wspo -
mnia ny mi wy żej li nia mi W75. Na wy pa dek
uszko dze nia jed ne go z od cin ków przy go to wu -
je się w krę gu czte ry od cin ki re zer wo we. Przy -
go to wać trze ba się tak że na wy stą pie nie
sy tu acji awa ryj nej. Przed czo łem śmi głow ca
mu si po zo stać pu ste miej sce, gdzie bez wcho -
dze nia w ko li zję z po jaz da mi oraz ra tow ni ka -
mi mo że on zrzu cić ca ły zbior nik bądź usiąść.
Stra ża cy ob słu gu ją cy obie li nie mu szą je wów -
czas na tych miast po rzu cić i od sko czyć na bo -
ki. Ta ki ty po wy punkt za opa trze nia w śro dek
ga śni czy zbior ni ka pod wie szo ne go pod śmi -
głow cem ilu stru je ry su nek. 

20 se kund i w gó r´
Mo gło by się wy da wać, że na peł nia nie

zbior ni ka z li nii bę dzie du żo dłuż sze od sa mo -
dziel ne go na peł nia nia go przez śmi gło wiec ze
zbior ni ka wod ne go. Tak jed nak nie jest. Cze -
scy stra ża cy sto su ją przy ta kim na peł nia niu 
ci śnie nie na au to pom pie 0,4 MPa, przy któ rym

wy daj ność każ dej z li nii wy no si oko ło 1000
l/min. Sto so wa ny zwy kle zbior nik o po jem no -
ści 800 l na peł nia ny jest w oko ło 20 s. To czas
na pew no dłuż szy ani że li na przy kład za nu rze -
nie zbior ni ka w je zio rze i po de rwa nie śmi głow -
ca, ale na dal na ty le krót ki, aby w prak ty ce nie
mia ło to więk sze go zna cze nia dla sku tecz no ści
pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych.
Na tu ral nie, or ga ni zo wa nie opi sa ne go wy żej
punk tu rów nież wy ma ga cza su, któ re go nie tra -
ci się, gdy w po bli żu po ża ru jest od po wied nio 
du ży zbior nik wod ny, ale to za bieg 
jed no ra zo wy dla da nych dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych, przy spraw nej or ga ni za cji za bie -
ra ją cy oko ło mi nu ty, a za tem do zre ali zo wa nia
jesz cze przed przy lo tem śmi głow ca. W Cze -

chach do za dań ga śni czych dys po nu je się głów -
nie dwa ty py śmi głow ców – ame ry kań ski
Bell 412 i pol ski W3 So kół. Bel le na le żą do Po -
li cji i sta cjo nu ją w Brnie oraz Pra dze. Prze no -
szą zbior ni ki o po jem no ści 800 l. So ko ły są
ma szy na mi woj sko wy mi, sta cjo nu ją w Pil znie
i prze no szą zbior ni ki po nad 1500 l, przy czym
na peł nia ne w 70%, a za tem w ich przy pad ku
ob ję tość jed ne go zrzu tu, to oko ło 1100 l. Za się -
gi obu ma szyn wy no szą po nad 700 km, jed nak
z uwa gi na zmien ność te go pa ra me tru w za leż -
no ści od si ły i kie run ku wia tru, wil got no ści
i tem pe ra tu ry po wie trza itp. na le ży go trak to -
wać je dy nie orien ta cyj nie. W prak ty ce w cią gu
po ka zu trwa ją ce go 30-40 min, któ ry od był
się 19 sierp nia te go ro ku w Kra li kach, dwa śmi -
głow ce Bell 412 i W3 So kół do ko na ły łącz nie
oko ło 20 zrzu tów bez prze rwy na miej sce in -
sce ni zo wa ne go po ża ru la su, ko rzy sta jąc z po -
je dyn cze go opi sy wa ne go punk tu za opa trze nia.
Po da ny czas obej mo wał tak że pierw sze po dej -
ście z roz po zna niem i wy sa dze niem tech ni ka.
CAS 32 na pod wo ziu Ta tra 815 6x6, bar dzo po -
pu lar ny u na szych po łu dnio wych są sia dów
cięż ki po jazd ra tow ni czo -ga śni czy, dys po nu ją -
cy zbior ni kiem na wo dę o po jem no ści 8200 l,
po zwa la na na peł nie nie do 10 zbior ni ków
800-li tro wych. Ta ką Ta trę ma w wy po sa że niu
na przy kład jed nost ka za wo do wa w Kra li kach.
Nie ba wem ma być za stą pio na przez now szą
wer sję, o po jem no ści zbior ni ka na wo dę
9000 l. W ra zie po trze by pro wa dze nia dłuż -
szych dzia łań uzu peł nie nie środ ków ga śni -
czych w po jaz dach opi sy wa ne go punk tu
za opa trze nia od by wa się zwy kle po przez sys -
tem do wo że nia wo dy, a je że li uda się zor ga ni -
zo wać ta ki punkt w bez po śred nim są siedz twie
na tu ral ne go źró dła wo dy, bu du je się za si la nie
stam tąd. Ty po wym przy kła dem mo że być zbu -
do wa nie za staw ki na stru mie niu. 

Za wsze pod r´ kà
Po trze bę za dys po no wa nia śmi głow ca zgła -

sza kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czo -ga śni-
czy mi, czy li zwy kle do wód ca tak zwa ne go
pierw sze go wy jaz du z jed nost ki za wo do wej
stra ży po żar nej – ten sam, któ ry póź niej or ga -
ni zu je opi sa ny wy żej punkt za opa trze nia. Za -
po trze bo wa nie ta kie skła da ne jest dro gą
ra dio wą do sta no wi ska kie ro wa nia da ne go te -
re nu chro nio ne go (w przy pad ku Kra lik są to
Par du bi ce), któ re dys po nu je śmi gło wiec lub
od ra zu wię cej ma szyn. Miej sce na bu do wę
punk tu za opa trze nia wy bie ra kie ru ją cy dzia ła -
nia mi ra tow ni czo -ga śni czy mi, jed nak ostat nie
zda nie na le ży do pi lo ta. To on de cy du je, czy
z nie go ko rzy stać. Jest to uni wer sal na za sa da
dla dzia łań ze śmi głow cem, zna na do brze pol -
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skim stra ża kom ze współ dzia ła nia z Lot ni czym Po go to wiem Ra tun ko -
wym. Po ło że nie Kra lik jest o ty le ko rzyst ne, że za rów no od Pra gi, jak
i od Brna śmi gło wiec ma do prze by cia po dob ną od le głość, od po wied -
nio 130 i 110 km. Czas do lo tu do re jo nu tej miej sco wo ści to, w za leż no -
ści od miej sca ba zo wa nia da nej ma szy ny, od pół go dzi ny. Do stęp ność
śmi głow ca jest god na po zaz drosz cze nia – 24 godz. na do bę przez ca ły rok.

Pro wa dze nie dzia łań ga śni czych ze śmi głow cem tech nicz nie jest moż li -
we tak że po za pad nię ciu zmro ku, jed nak w prak ty ce nie się ga się do te go
roz wią za nia. Obok śmi głow ców do wal ki z po ża ra mi la sów w Cze chach
wy ko rzy sty wa ne są też sa mo lo ty, jed nak z uwa gi choć by na do stęp ność
du żych zbior ni ków wod nych w wie lu miej scach kra ju, na przy kład w oko -
li cy wspo mnia nych Kra lik, pre fe ru je się uży cie sys te mu opar te go na śmi -
głow cach. Po nad to cze skie pro ce du ry prze wi du ją udział śmi głow ców
w ra mach wal ki z po ża ra mi du żych obiek tów prze my sło wych. Mo gą to
być ob ję te w ca ło ści ogniem, już za wa lo ne kon struk cje hal wiel ko po -
wierzch nio wych al bo otwar te skła do wi ska. Za rów no w ta kich przy pad -
kach, jak i przy po ża rach la sów uży cie śmi głow ca po zwa la efek tyw niej
po da wać śro dek ga śni czy (zbior nik pod śmi głow co wy zwy kle na peł nia się

wo dą, ale nie ma prze szkód, by by ła to mie szan ka ze środ kiem pia no twór -
czym), zmi ni ma li zo wać licz bę za dys po no wa nych za stę pów stra ży po żar -
nej oraz zre du ko wać sto pień na ra że nia stra ża ków na pro mie nio wa nie
ciepl ne. Trud no na to miast jed no znacz nie oce nić stro nę eko no micz ną uży -
cia śmi głow ca, jed nak kwe stia ta w przy pad ku ra tow nic twa i tak nie po -
win na mieć pierw szo pla no we go zna cze nia. Cze ski przy kład po ka zu je, że

jest to roz wią za nie osią gal ne bez więk -
szych pro ble mów dla kra jów by łe go blo -
ku wschod nie go, a za tem wdro że nie
po dob ne go sys te mu u nas jest bar dziej
kwe stią chę ci niż moż li wo ści. 

Kla sy ka na ko niec
Na tu ral nie za sto so wa nie opi sy wa ne go 

sys te mu uży cia śmi głow ców nie wy klu cza 
tra dy cyj ne go roz wi nię cia z wy ko rzy sta -
niem ar ma tu ry wod nej oraz pod ręcz ne go
sprzę tu bu rzą ce go. W cza sie pro wa dze nia
przez śmi głow ce zrzu tów w re jon po ża ru
nie do pusz cza się lu dzi. Wpro wa dze nie rot
na stę pu je po za koń cze niu lo tów, zwy kle
w ce lu do ga sze nia po je dyn czych ognisk
po ża ru oraz za rze wi ognia. Tu taj rów -
nież – ja ko cie ka wost kę – war to przy bli -
żyć roz wią za nie, któ re po wszech nie
sto su ją cze scy stra ża cy, a ma ło zna ne
u nas. Do bu do wy czte rech sta no wisk ga -
śni czych W52 wy ko rzy stu je się tyl ko jed -

ną li nię głów ną W75 oraz dwa roz dzie la cze po łą czo ne ze so bą na sa dą W75
sze re go wo. Po zwa la to zre du ko wać licz bę cięż kich od cin ków W75. Po -
nad to, pro sto rzecz uj mu jąc, uni ka się w ten spo sób plą ta ni ny li nii,
pewnego ba ła ga nu w miej scu pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych. Ana li za pa ra me trów prze pły wu no mi nal ne go w tych od cin kach wy -
ka zu je, że na prą dow ni cach W52 nie na stą pi spa dek no mi nal ne go
prze pły wu wo dy, czy li 200 l/min przy 0,8 MPa. Ta ka kal ku la cja pro wa -
dzi zno wu do wnio sku, że na si są sie dzi z po łu dnia sto su ją opty mal ne roz -
wią za nie ga śni cze. 

Ga sze nie po ża rów z wy ko rzy sta niem śmi głow ców nie na le ży w Cze -
chach do czę stych prak tyk, ale jed nak już od wie lu lat są one sta łym ele -
men tem efek tyw nej wal ki z po ża ra mi, do sko na le nia za wo do we go stra ża ków
oraz oka zją do spraw ne go współ dzia ła nia stra ży po żar nej, woj ska i Po li cji.
Dla kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czo -ga śni czy mi waż na jest też świa do -
mość po sia da nia tak za awan so wa ne go na rzę dzia. Ćwi cze nia z za kre su ga -
sze nia po ża ru la su ze śmi głow ca mi prze pro wa dza się co naj mniej raz na dwa
la ta dla jed no stek da ne go te re nu chro nio ne go. War to pa mię tać, że w cze -
skim sys te mie ra tow nic twa, co moż na by ło za ob ser wo wać cho ciaż by pod -
czas mię dzyna rodo wych ma new rów w Bro umo vie w 2010 r., śmi głow ce
woj sko we i po li cyj ne są wy ko rzy sty wa ne bar dzo sze ro ko. Słu żą rów nież
ja ko mo bil ne plat for my dla ra tow nic twa wy soko ścio we go, wod ne go oraz
pro wa dze nia po szu ki wań.

mł. asp. Ar ka diusz Kot jest p.o. do wód cà zmia ny w JRG 
w By strzy cy Kłodz kiej, spe cja li stà ds. bhp w KP PSP w Kłodz ku

Ni niej szy ar ty kuł po wstał na pod sta wie in for ma cji udzie lo nych przez Vac la va 
Ven ca, do wód cę Ha sic sky za chran ny sbor w Kra li kach, oraz ob ser wa cji wła snych
au to ra.
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Zakład Naprawy Wtryskiwaczy
ul. Orla 56, 85-158 Bydgoszcz

świadczy usługi w zakresie regeneracji lub naprawy wtryskiwaczy 
do silników diesla, benzynowych i na gaz.

RABAT do 30%
dla pojazdów będących w wyposażeniu 

Państwowej Straży Pożarnej i należących do strażaków.

Kontakt:
tel. 52 345-96-22

kom. 508-088-713
www.wtryskiwacze.pl
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o naj bar dziej new ral gicz nych wy da -
rzeń na le żą wie lo ty sięcz ne mię dzy na -
ro do we im pre zy ple ne ro we. Z ta ki mi

wła śnie mu sie li zmie rzyć się w se zo nie wa ka -
cyj nym stra ża cy z KM PSP w Szcze ci nie. Jak
so bie z tym po ra dzi li?

The Tall Ships Ra ces
Naj więk szą ze szcze ciń skich im prez by ły re -

ga ty wiel kich ża glow ców The Tall Ships Ra ces.
Wzię ło w nich udział łącz nie po nad 2 mln lu dzi!
Nad spo koj nym prze bie giem im pre zy oprócz
funk cjo na riu szy PSP czu wa ło po nad 5,6 tys. po -
li cjan tów i po nad 500 przed sta wi cie li in nych
służb. I co istot ne, już na eta pie pla no wa nia PSP,
Po li cja, Woj sko Pol skie, OSP, Po go to wie Ra tun -
ko we, Straż Miej ska, WOPR, Straż Gra nicz na,
Urząd Mor ski, Ka pi ta nat Por tu, Urząd Że glu gi
Śród lą do wej i Ad mi ni stra cja Skar bo wa dzia ła li
ze spo ło wo. 

Klu czo wą kwe stią by ło opra co wa nie szcze -
gó ło wych sce na riu szy fak tycz nych i po ten cjal -
nych za gro żeń, do któ rych z ko lei do sto so wa no
od po wied nie wa rian ty dzia ła nia. Głów ny cię żar
za bez pie cze nia spo czy wał na si łach Po li cji
i obej mo wał nie tyl ko miej sce im pre zy (Szcze -
cin i dro gi do jaz do we), ale tak że ob szar ca łe go
wo je wódz twa. Trze ba by ło mieć na uwa dze, że
cią głe prze miesz cza nie się dzie sią tek ty się cy

osób zwie dza ją cych ża glow ce i uczest ni czą cych
w licz nych im pre zach to wa rzy szą cych, a tak że
obec ność przed sta wi cie li władz pań stwo wych
stwa rza ły do dat ko we za gro że nia o cha rak te rze
ter ro ry stycz nym. Od 4 do 8 sierp nia po li cjan ci
wy le gi ty mo wa li po nad 8 tys. osób, a w sa mych
punk tach prze sie wo wych spraw dzi li ich prze -
szło 33 tys. i prze pro wa dzi li ok. 5,7 tys. kon tro li
ba ga żu. Skon tro lo wa no też po nad 1 tys. po jaz -
dów i ło dzi. 

KM PSP w Szcze ci nie prze pro wa dzi ła czyn -
no ści kon tro l no -roz po znaw cze w za kła dach
prze my sło wych znaj du ją cych się na te re nie por -
tu, po sia da ją cych łącz nie 30 t amo nia ku, oraz
w obiek tach dwor co wych sta cji PKP Szcze cin
Głów ny. Spraw dze niu pod le ga ły sieć wo do cią -
go wa i prze ciw po ża ro wa oraz dro gi po ża ro we
na wy zna czo nym te re nie. 

Ze wzglę du na licz ne kon cer ty i po ka zy pi ro -
tech nicz ne ko niecz ne by ło pod ję cie dzia łań zwią -
za nych z opi nio wa niem im prez ma so wych,
przy czym na le ża ło uwzględ nić trud ną do osza -
co wa nia licz bę po ten cjal nych wi dzów. Szcze gól -
ny pro blem stwa rza ło za pew nie nie ak cep-
to wal nych wa run ków bez pie czeń stwa bli sko
4 tys. osób prze by wa ją cych w wy dzielo-
nych sek to rach na wi dow ni pod czas kon cer tu
An drei Bo cel le go. Od by wał się on na te re nie
trud nym do za bez pie cze nia, w szczegól no ści

pod ką tem za pla no wa nia dróg ewa ku acyj nych
dla tak du żej gru py lu dzi. Wa run ki te re no we nie
uła twia ły za da nia, gdyż z jed nej stro ny ob szar ten
gra ni czył z rze ką, a z dru giej z wy so ki mi ta ra sa -
mi Wa łów Chro bre go. Z póź niej szych da nych,
przed sta wia nych przez Po li cję, wy ni ka, że wy -
dzie lo ny te ren im pre zy ma so wej prze zna czo nej
dla 15 tys. wi dzów ota cza ło po nad 130 tys. lu -
dzi. W tych wa run kach nie la da wy zwa niem by -
ło za pew nie nie do jaz du dla służb ra tow ni czych. 

W po przed nich la tach wy stę po wa ły na te re -
nie re gat wy pad ki z ofia ra mi śmier tel ny mi, za -
ist nia ła ko niecz ność ewa ku acji lu dzi z dia-
bel skie go mły na przy za an ga żo wa niu spe cja li -
stycz nej gru py wy so ko ścio wej, a tak że pro wa -
dze nia przez ra tow ni ków z gru py wod no -
-nur ko wej dzia łań na wo dzie. Ko rzy sta jąc z tam -
tych do świad czeń, utrzy ma no roz wią za nia, któ -
re po zwo li ły przy go to wać się do te go ty pu
zda rzeń pod czas te go rocz nej edy cji. Wpro wa -
dzo no:

1) sta ły 24-go dzin ny dy żur ofi ce ra łącz ni ko -
we go na wy spie Bie la wa, w ce lu ko or dy na cji
dzia łań służb sta no wią cych za bez pie cze nie im -
pre zy,

2) pa tro le prze ciw po ża ro we re ali zo wa ne
przez za stę py PSP w ce lu roz po zna nia ope ra cyj -
ne go oraz mo ni to ro wa nia zmian w dwu go dzin -
nych od stę pach cza so wych,
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3) do dat ko we za bez pie cze nie po ka zów pi ro -
tech nicz nych dwo ma za stę pa mi (wy ko rzy sta no
si ły i środ ki KM PSP oraz OSP Szcze cin-
-Śmierd ni ca), w do raź nym szta bie dy żur peł nił
przed sta wi ciel kie row nic twa KM PSP w Szcze -
ci nie,

4) pro wa dze nie osob nej kar ty ma ni pu la cyj -
nej przez służ bę dy żur ną SK KM PSP Szcze cin,

5) utwo rze nie sta no wi ska zdal nej de tek cji
ska żeń z ob sa dą dwóch stra ża ków – z uwa gi
na wska za nie w ka ta lo gu za gro żeń po ten cjal ne -
go za gro że nia o cha rak te rze che micz nym, a tak -
że po trze bę ob ser wa cji i mo ni to ro wa nia ca łe go
ob sza ru im pre zy (sta no wi sko po wsta ło w bu -
dyn ku Urzę du Wo je wódz kie go, w naj wyż szym
punk cie te re nu).

W od róż nie niu od re gat w ubie głych la tach
zre zy gno wa no z utwo rze nia cza so wej ba zy nur -
ków na te re nie Wy spy Grodz kiej, po wie rza jąc
głów ne za da nia WOPR. Spe cja li stycz ną gru pę
wod no -nur ko wą z JRG 3 prze wi dzia no do dzia -
łań w tzw. dru gim rzu cie.

W dzia ła niach zwią za nych z za bez pie cze -
niem re gat bra ło udział łącz nie 183 ra tow ni ków,
od no to wa no 42 wy jaz dy. Pod ję to trzy in ter wen -
cje, zwią za ne z roz sz czel nie niem bu tli z tle nem
w na mio cie ga stro no micz nym, po ża rem po jem -
ni ka na od pad ki oraz wy cie kiem pa li wa z po jaz -
du me cha nicz ne go.

X Mi´ dzy na ro do wy 
Fe sti wal Sztucz nych Ogni 
Py ro ma gic 2017
Trzy dni póź niej, w dniach 11-12 sierp nia,

na tym sa mym te re nie od był się naj więk szy
w Pol sce po kaz pi ro tech nicz ny – X Mię dzy na -
ro do wy Fe sti wal Sztucz nych Ogni Py ro ma -
gic 2017. To wa rzy szy ło mu wie le in nych
wy da rzeń, m.in. Wa ter Show Szcze cin, kon cer -
ty ple ne ro we, a tak że siód ma edy cja za wo dów
Szcze cin Fi re fi gh ter Com bat Chal len ge. Z uwa -
gi na zbież ność cza so wą pod czas fe sti wa lu Py -
ro ma gic zde cy do wa no się wy ko rzy stać wie le
za bez pie czeń funk cjo nu ją cych pod czas The Tall
Ships Ra ces 2017, zwią za nych z ogra ni cze niem
ru chu po jaz dów. Ze wzglę du na to wa rzy szą ce
po ka zom pi ro tech nicz nym kon cer ty or ga ni za tor
wy stą pił z wnio skiem o opi nię w try bie usta wy
o or ga ni za cji im prez ma so wych. Do świad cze nia
lat ubie głych wska zy wa ły bo wiem, że na le ży
przy go to wać się na udział w im pre zie na wet kil -
ku set ty się cy osób, co z ko lei ge ne ro wa ło trud -
no ści w or ga ni za cji dróg ewa ku acyj nych z jej
te re nu. Tym bar dziej że znacz ną część ob sza ru
prze zna czo ne go dla wi dzów ogro dzo no na po -
trze by dwu dnio wych za wo dów 7th Szcze cin 
Fi re fi gh ter Com bat Chal len ge. 

Po ka zy pi ro tech nicz ne znacz nie prze wyż sza -

ły swo im roz mia rem te prze pro wa dzo ne pod -
czas TTSR, a za gro że nia zwią za ne z po -
wstaniem po ża ru by ły o wie le więk sze.
W po przed nich la tach zda rza ły się na przy kład
nad pa le nia oże glo wa nia jed no stek pły wa ją cych.
Ko men dant miej ski PSP, ma jąc świa do mość
tych za gro żeń, w swojej opi nii uwzględ nił:

– za mknię cie ru chu dla jed no stek pły wa ją -
cych w ob sza rze wód ota cza ją cych wy zna czo ny
te ren im pre zy, 

– za pew nie nie do zo ru te re nu i obiek tów
znaj du ją cych się w stre fie ra że nia ma te ria łów pi -
ro tech nicz nych w cza sie od roz po czę cia do za -
koń cze nia po ka zu pi ro tech nicz ne go, w pro-
mie niu 125 m od miej sca prac z uży ciem ma te -
ria łów wy bu cho wych, 

– ko niecz ność opusz cze nia za gro żo nej stre -
fy przez oso by nie upraw nio ne, 

– usu nię cie z za gro żo nej stre fy rze czy ru cho -
mych na ra żo nych na znisz cze nie lub uszko dze -
nie, 

– asy stę sił i środ ków jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej w ce lu ochro ny obiek tów
na te re nie por tu jach to we go do cza su za koń cze -
nia przez or ga ni za to ra kon tro li po po ka zie oraz
ewen tu al nego uniesz ko dli wie nia nie wy pa łów
i nie wy bu chów pi ro tech nicz nych. 

Eu ro vol ley 2017
Or ga ni za cja Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Siat -

ko wej Męż czyzn Eu ro vol ley 2017 w po rów na -
niu z opi sa ny mi wcze śniej wy da rze nia mi by ła
już znacz nie mniej szym wy zwa niem, zwłasz cza
że nie prze wi dzia no bu do wy stre fy ki bi ców.
Licz bę uczest ni ków roz gry wek ogra ni cza ła po -
jem ność are ny, któ ra przy za kła da nym wy łą cze -
niu stre fy bo iska mo gła po mie ścić mak sy-
mal nie 5055 osób. Tym cza sem we dług ofi cjal -
ne go ra por tu me czo we go cie szą ce się naj więk -
szym za in te re so wa niem spo tka nie Wło chów
z Niem ca mi oglą da ło 3420 ki bi ców, czy li 
ha la wi do wi sko wo by ła wy peł nio na w nie speł -
na 70 proc. Zgod nie z po le ce niem KG PSP 

re ali zo wa no za da nia uję te w do ku men cie „Kon -
cep cja dzia łań w związ ku z za bez pie cze niem
Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Siat ko wej Męż czyzn
Eu ro vol ley Po land 2017 w dniach 24 sierp -
nia – 3 wrze śnia 2017 r. (Gdańsk, Szcze cin, 
Kra ków, Ka to wi ce, War sza wa) przez kra jo wy
sys tem ra tow ni czo -ga śni czy”. W ra mach nad zo -
ru nad przy go to wa nia mi już pod ko niec czerw -
ca od by ło się spo tka nie ro bo cze zor ga ni zo wa ne
przez Pol ski Zwią zek Pił ki Siat ko wej. Przed sta -
wi ciel or ga ni za to ra za pre zen to wał na nim ogól -
ną kon cep cję sys te mu bez pie czeń stwa tur nie ju
dla wszyst kich miast go spo da rzy mi strzostw
i po trze by PZPS. Za zna czo no, że w tur nie ju mo -
gą wziąć udział oso by o szcze gól nym sta tu sie,
w tym re pre zen tu ją ce wła dze państw (Nie miec,
Włoch, Czech i Sło wa cji). Po ja wi ła się więc ko -
niecz ność uwzględ nie nia spe cy ficz nych wy mo -
gów bez pie czeń stwa zwią za nych z dzia ła nia mi
po dej mo wa ny mi przez BOR lub od po wied ni ki
tej służ by z in nych państw.

Za bez pie cze nie tur nie ju by ło zwią za ne z re -
ali zo wa niem czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych oraz ope ra cyj nych, obej mu ją cych obiekt
głów ny (miej sce roz gry wek), prze strzeń pu -
blicz ną (ho tel wy zna czo ny do ob słu gi za wod ni -
ków i ofi cjal nych de le ga cji zwią za nych z za -
wo da mi), a tak że lot ni sko Szcze cin -Go le niów
wraz z tra sa mi ko mu ni ka cyj ny mi. Wy ma ga ło to:
spo rzą dze nia kart cha rak te ry sty ki obiek tów
z oce ną wy stę pu ją ce go w nich sta nu bez pie czeń -
stwa po ża ro we go, za wie ra ją cych jed no znacz ną
opi nię w za kre sie moż li wo ści ich wy ko rzy sta -
nia, oce ny przy go to wa nia or ga ni za cyj ne go 
za rząd ców, w tym we ry fi ka cji pro ce dur po stę -
po wa nia na wy pa dek po ża ru lub in nych miej -
sco wych za gro żeń, po zy ska nia ak tu al nej
do ku men ta cji z pla na mi gra ficz ny mi obiek tów,
a tak że prze pro wa dze nia po głę bio nej ana li zy do -
ku men tów zło żo nych w try bie usta wy o bez pie -
czeń stwie im prez ma so wych. Bez po śred nio
przed roz po czę ciem roz gry wek prze pro wa dzo -
no szko le nie do wód ców za an ga żo wa nych w za -
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bez pie cze nie ope ra cyj ne tur nie ju. Ob ję ło ono
rów nież szcze gó ło we za gad nie nia zwią za ne
z wa run ka mi ochro ny prze ciw po ża ro wej obiek -
tów, a tak że funk cjo nu ją cy mi w nich pro ce -
durami po stę po wa nia na wy pa dek zda rzeń
kry zy so wych. By ło to tym bar dziej istot ne, że
w obu obiek tach prze wi dzia no spe cjal ne za da -
nia dla kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
zwią za ne z ob słu gą sys te mów prze ciw po ża ro -
wych, wy ni ka ją cych ze spe cy fi ki za sto so wa -
nych roz wią zań pro jek to wych. Do wód com
po szcze gól nych JRG prze ka za no „Plan ochro ny
im pre zy ma so wej wraz z in struk cją po stę po wa -
nia w przy pad ku po wsta nia po ża ru lub in ne go
miej sco we go za gro że nia w miej scu i w cza sie
im pre zy ma so wej”. Stra ża cy z ob sad zmia no -

wych prze wi dzia nych do za bez pie cze nia im pre -
zy prze pro wa dzi li roz po zna nie ope ra cyj ne
obiek tów. Funk cjo na riu sze z pio nu pre wen cji
w każ dym z dni me czo wych prze pro wa dza li wi -
zje lo kal ne, mo ni to ru jąc ewen tu al ne zmia ny
aran ża cyj ne w czę ściach obiek tów zwią za nych
z za wo da mi. Wszyst kie pod ję te przez KM PSP
dzia ła nia przy go to waw cze pod le ga ły już od
koń ca lip ca co ty go dnio we mu ra por to wa niu.

Przy za bez pie cze niu ba zy ho te lo wej wy ko -
rzy sta no do świad cze nia z prze pro wa dza nych
na tym te re nie ćwi czeń obiek to wych oraz wnio -
ski z ana liz dokonanych przez ob ser wa to rów
przy re ali za cji prak tycz ne go spraw dze nia wa -
run ków i or ga ni za cji ewa ku acji z ca łe go kom -
plek su PAZIM, któ re go czę ścią jest ho tel. 

Czyn ni kiem ko rzyst nym dla re ali za cji po do -
pe ra cji „Tra sa, lot ni sko” był wie lo krot ny udział
za stę pów JRG 2, w tym spe cja li stycz nej gru py

ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go, w ćwi -
cze niach obiek to wych na te re nie Por tu Lot ni -
cze go Szcze cin -Go le niów. Obej mo wa ły one
rów nież sko or dy no wa ne dzia ła nia z jed nost ka -
mi KP PSP w Go le nio wie, Lot ni sko wą Stra żą
Po żar ną i in ny mi służ ba mi.

W cza sie roz gry wek wy stą pił tyl ko je den in -
cy dent – w ha li wi do wi sko wo -spor to wej Azo ty
Are na. Pod czas trwa nia me czu do SK KM PSP
w Szcze ci nie prze sła no in for ma cję o po twier -
dzo nym po ża rze. Roz po zna nie po zwo li ło usta -
lić, że alarm II stop nia zo stał wy ge ne ro wa ny
z dwóch czu jek po ża ro wych wzbu dzo nych
w wy ni ku przy pa le nia po tra wy w jed nym
z punk tów ga stro no micz nych. Za kłó ce nia prze -
bie gu im pre zy uda ło się unik nąć dzię ki 

wy mu szo nej na za rząd cy obiek tu re zy gna cji
z au to ma tycz ne go nada wa nia ko mu ni ka tów
przez dźwię ko wy sys tem ostrze gaw czy. W tym
przy pad ku za rów no ko mu ni ka ty ewa ku acyj ne,
jak i ostrze gaw cze w stre fie, w któ rej znaj du ją
się uczest ni cy im pre zy, mo gą być nada wa ne je -
dy nie po de cy zji or ga ni za to ra lub kie row ni ka ds.
bez pie czeń stwa. Pro ce du ra ta zo sta ła wpro wa -
dzo na w wy ni ku usta leń z wcze śniej wy ko ny -
wa nych czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych
i dzię ki prze pro wa dzo nej ana li zie do ku men ta cji
z ćwi czeń do wód czo -szta bo wych [1].

***
Za bez pie cza nie du żych im prez ple ne ro wych

sta no wi du że wy zwa nie dla służb. Im więk sza
im pre za, tym trud niej sze za da nie. Przy po mnij -
my cho ciaż by ta kie wy da rze nia, jak Świa to we
Dni Mło dzie ży, któ re mia ły miej sce w Kra ko -

wie w 2016 r., czy ko lej ne edy cje re gat The Tall
Ships Ra ces. Ta kie i in ne du że wy da rze nia sta -
wia ją no we wy zwa nia przed służ ba mi od po wie -
dzial ny mi za bez pie czeń stwo ich uczest ni ków.
Nie zbęd na jest w tym przy pad ku współ pra ca,
wy mia na in for ma cji i sta ły kon takt pod mio tów
od po wie dzial nych za or ga ni za cję, jak i za bez -
pie cze nie. Ro la Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w pro ce sie za bez pie cze nia du żych im prez ma -
so wych jest ści śle okre ślo na i obej mu je za da nia
zwią za ne z roz po zna niem te re nów i obiek tów
w aspek cie za pew nie nia wła ści wych wa run ków
do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych,
opi nio wa niem zło żo nej do ku men ta cji w try bie
usta wy o bez pie czeń stwie im prez ma so wych, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem wa run ków ewa -
ku acji, a tak że za bez pie cze niem ope ra cyj nym
uwzględ nia ją cym ska lę re ali zo wa ne go wy da rze -
nia. O ile za sto so wa nie wprost prze pi sów tech -
nicz no -bu dow la nych do zwe ry fi ko wa nia po -
praw no ści za sto so wa nych roz wią zań w przy -
pad ku obiek tów ku ba tu ro wych jest oczy wi ste,
o ty le w przy pad ku im prez ple ne ro wych by wa
czę sto ma ło po moc ne lub nie moż li we do wy ko -
rzy sta nia. Po le gać moż na w tym przy pad ku je -
dy nie na do świad cze niach z po przed nich lat.
Osta tecz na we ry fi ka cja przy ję tych za ło żeń
i dzia łań za rów no w aspek cie pre wen cyj nym,
jak i ope ra cyj nym na stę pu je prak tycz nie do pie -
ro po za koń cze niu ta kich im prez. Istot ną ro lę od -
gry wa w tym przy pad ku prze pływ in for ma cji
i ko rzy sta nie z do brych prak tyk funk cjo na riu szy
bio rą cych udział pro ce sach: pla no wa nia, opi nio -
wa nia i za bez pie cze nia te go ty pu wy da rzeń. 

mł. bryg. Piotr Tu zi mek jest za st´p cà 
na czel ni ka Wy dzia łu Kon tro l no -Roz po znaw -

cze go w KM PSP w Szcze ci nie, ofi ce rem
pra so wym ko men dan ta miej skie go PSP

W ar ty ku le wy ko rzy sta no: ma te ria ły wy two rzo ne
w KM PSP w Szcze ci nie, KW PSP w Szcze ci nie oraz
KG PSP, in for ma cje sta ty stycz ne za war te na stro nie:
www.tal l ships.szcze cin.eu, a także ar ty ku ły i no tat ki
pra so we dzien ni ków lo kal nych: Ku rie ra Szcze ciń -
skiego http://24ku rier.pl oraz Gło su Szcze ciń skie go
http://www.gs24.pl.

  Przy pi sy
[1] Po głę bio ną ana li zę, obej mu ją cą za rów no część ćwi -
czeń zwią za nych z ata kiem ter ro ry stycz nym i je go neu -
tra li za cją przez si ły po li cyj ne, jak i prze bieg ewa ku acji
uczest ni ków im pre zy ma so wej, za war to w pu bli ka cji 
Dzia ła nia obo wią za nych pod mio tów w sy tu acji kry zy so -
wej pod czas im pre zy spor to wej. Wy miar praw ny, teo re -
tycz ny i prak tycz ny na przy kła dzie ćwi cze nia do wód-
czo -szta bo we go pod kryp to ni mem Wi dzo wie, pra ca zbio -
ro wa pod re dak cją Ce za re go Guź ni cza ka i Szcze pa na
Stę piń skie go, wo lu mi na.pl, Szcze cin 2017.
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zko ły, w któ rych funk cjo nu ją kla sy po -
żar ni cze, ofe ru ją róż ne for my za jęć
o róż nym za kre sie te ma tycz nym. Nie -

któ re za pod sta wę pro fi lu przyj mu ją roz sze rze -
nie tych przed mio tów, z któ rych oce ny
ma tu ral ne bra ne są pod uwa gę przy na bo rze
do Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej, zaś za -
ję cia ze stra żac kie go warsz ta tu są je dy nie cie -
ka wost ką, re ali zo wa ną pod czas wy cie czek
do jed no stek stra ży po żar nej kil ka ra zy w ro ku.
In ne szko ły kła dą na cisk na prak tycz ną na ukę
stra żac kie go rze mio sła, dba jąc, by ucznio wie
na za ję ciach mie li za wsze wy so ki po ziom stra -
żac kiej ad re na li ny. 

Kla sy po ̋ar ni cze a pra wo
oÊwia to we
Dzia łal ność klas o pro fi lu po żar ni czym re -

gu lu je roz po rzą dze nie mi ni stra edu ka cji na ro -
do wej i spor tu z 9 kwiet nia 2002 r. w spra wie
wa run ków pro wa dze nia dzia łal no ści in no wa -
cyj nej i eks pe ry men tal nej przez pu blicz ne
szko ły i pla ców ki (DzU z 2002 r. nr 56,
poz. 506). Wdro że nie in no wa cji pe da go gicz -
nej w szko le lub pla ców ce wy ma ga po wia -
do mie nia ku ra to ra oświa ty i or ga nu pro -
wa dzą ce go o za mia rze jej wpro wa dze nia. 
Po nad to mu si ją za twier dzić ra da pe da go gicz -
na. Zgod nie z § 4.3 po wyż sze go roz po rzą dze -
nia ra da pe da go gicz na po dej mu je uchwa łę
w spra wie wpro wa dze nia in no wa cji wraz
z opi sem jej za sad oraz opi nią ra dy szko ły 

(ra dy pe da go gicz nej i za zgo dą au to ra lub ze -
spo łu au tor skie go in no wa cji).

Ku ra to ria oświa ty dys po nu ją da ny mi o in no -
wa cjach pe da go gicz nych – kla sach o pro fi lu
mun du ro wym, lecz bez wy szcze gól nie nia ro dza -
ju for ma cji mun du ro wej spra wu ją cej nad zór
nad pro ce sem edu ka cji. Zgod nie ze sta ty sty ka -
mi ze bra ny mi przez Ko men dę Głów ną PSP
w ca łej Pol sce w ro ku szkol nym 2016/2017
funk cjo no wa ło 177 klas pro wa dzą cych edu ka -
cję po żar ni czą.

Zgod nie z art. 3 usta wy z 14 grud nia 2016 r.
Pra wo oświa to we (DzU z 2017 r., poz. 59): 
Sys tem oświa ty mo gą wspie rać tak że jed nost ki
or ga ni za cyj ne Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
jed nost ki in nych wła ści wych służb w dzia ła niach
słu żą cych pod no sze niu bez pie czeń stwa dzie ci
i mło dzie ży, w tym w za kre sie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. Art. 8 pkt 13 okre śla, że szko ły
kształ cą ce w za wo dzie tech nik po żar nic twa mo -
że za kła dać i pro wa dzić wy łącz nie mi ni ster wła -
ści wy do spraw we wnętrz nych. Re ali zu ją to
Szko ły Aspi ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Po zna niu i Kra ko wie oraz Cen tral na Szko ła
Po żar ni cza w Czę sto cho wie. Kla sy o pro fi lu po -
żar ni czym są więc wy łącz nie in no wa cją pe da -
go gicz ną i w dal szym cią gu nie ma moż li wo ści
two rze nia tech ni ków po żar ni czych na da ją cych
ty tuł za wo do wy tech ni ka po żar nic twa. Od ro ku
szkol ne go 2017/2018 na tu ral ną kon ty nu acją in -
no wa cji pe da go gicz nych z za kre su edu ka cji 
po żar ni czej bę dzie umiej sco wie nie ich w czte -

ro let nich li ce ach ogól no kształ cą cych. Nie ma
jed nak żad nych prze szkód, by kla sy po żar ni cze
two rzyć tak że w pię cio let nich tech ni kach, któ -
rych ucznio wie zdo by wa li by wie dzę z za kre su
pro jek to wa nia, pro duk cji i ob słu gi ma szyn oraz
urzą dzeń sto so wa nych w ochro nie prze ciw po -
ża ro wej. Ich ab sol wen ci po ukoń cze niu na uki
uzy ski wa li by jed nak wy łącz nie ty tuł tech ni ka -
-me cha ni ka.

Pod sta wa pro gra mo wa li ce ów ogól no kształ -
cą cych w ro ku szkol nym 2017/2018 nie ule gła
zmia nie i praw do po dob nie zo sta nie ona zmie -
nio na do pie ro w ro ku szkol nym 2019/2020, gdy
pierw si ab sol wen ci no wych, ośmio kla so wych
szkół pod sta wo wych roz pocz ną edu ka cję
w szko łach śred nich. Do dat ko we za ję cia edu ka -
cyj ne, dla któ rych nie zo sta ła usta lo na pod sta wa
pro gra mo wa, re ali zo wa ne są na pod sta wie au -
tor skich pro gra mów, za twier dza nych przez ra dy
pe da go gicz ne, co po wo du je w przy pad ku za jęć
po żar ni czych, że pro gra my na ucza nia te go
przed mio tu w każ dej ze szkół są od mien ne.

Brak jed no li te go pro gra mu 
Re ali zo wa ne przez po szcze gól ne szko ły za -

ję cia z po żar nic twa róż nią się bo wiem mię dzy
so bą: 
1 cza sem re ali zo wa nia przed mio tu – więk -
szość szkół za kła da na ucza nie go przez 3 la ta,
nie któ re szko ły roz kła da ją pro gram na ucza nia
wy łącz nie na dwa pierw sze la ta na uki w li -
ceum – by od cią żyć uczniów w kla sach ma tu -
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PRZE MY SŁAW GRZY BOW SKI

Kla sy 
po ̋ ar ni cze 
Tworzenie w liceach ogólnokształcących klas o profilu
pożarniczym stało się dla szkół szansą na pozyskanie uczniów,
a dla blisko z nimi współpracujących komend powiatowych
i miejskich PSP doskonałym sposobem na dokładne poznanie
przyszłych kandydatów do służby i ukształtowanie ich postaw. 

S



ral nych, a pro gram za kła da od jed nej do trzech
go dzin lek cyj nych ty go dnio wo;
1 miej scem od by wa nia za jęć – więk szość
szkół re ali zu je za ję cia teo re tycz ne w po miesz -
cze niach szko ły, zaś za ję cia prak tycz ne w bu -
dyn kach i na ba zie sprzę tu jed no stek ra tow-
ni czo -ga śni czych PSP i OSP, dwie szko ły prze -
pro wa dza ją wszyst kie za ję cia na te re nie KP/KM
PSP, wie le klas wi zy ty w jed nost kach stra ży po -
żar nej od by wa tyl ko kil ka ra zy w ro ku, ze
wzglę du na znacz ną od le głość do po ko na nia; 
1 upraw nie nia mi i umie jęt no ścia mi moż li wy -
mi do zdo by cia – więk szość szkół za kła da prze -
pro wa dze nie w trak cie na uki kur su pod -
sta wo we go stra ża ka-ra tow ni ka OSP, a nie któ re
tak że do dat ko wo kur su kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy, nie któ re wpro wa dza ją za ję cia
na strzel ni cy, nie licz ne tak że na ukę sztuk wal ki,
in ne re ali zu ją dla uczniów do dat ko wo kurs pra -
wa jaz dy ka te go rii B oraz umoż li wia ją zdo by cie
kar ty pły wac kiej.

Po szcze gól ne szko ły gwa ran tu ją prze ka zy -
wa nie i po sze rza nie wie dzy i umie jęt no ści
na obo zach szko le nio wych, a tak że wy ciecz kach
do szkół Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Umoż li -
wia ją też przy go to wa nie uczniów do udzia łu
w Ogól no pol skim Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej
„Mło dzież za po bie ga po ża rom”.

Pro ble my na uczy cie li 
przed mio tu
Po dob nie jak róż nią się treść i for ma za jęć,

tak też na uczy cie le pro wa dzą cy za ję cia po żar ni -
cze ma ją róż ny ba gaż wie dzy i do świad czeń
zwią za nych z ochro ną prze ciw po ża ro wą. By wa -
ją ni mi czyn ni funk cjo na riu sze Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i po zo sta ją cy w sta nie spo czyn -
ku, ale zda rza ją się rów nież na uczy cie le przed -
mio to wi (głów nie edu ka cji dla bez pie czeń stwa
czy wy cho wa nia fi zycz ne go), któ rzy swą przy -
go dę z ochro ną prze ciw po ża ro wą roz po czy na ją
wraz z pierw szym rocz ni kiem kla sy stra żac kiej.
Prak ty ko wa ne jest też pro wa dze nie za jęć wy -
mien nie przez kil ku ofi ce rów ko men dy PSP:
każ do ra zo wo miej sco wy ko men dant wy zna cza
jed ne go z nich. Ta ka for ma nie gwa ran tu je ani
spój no ści i od po wied niej ko lej no ści re ali zo wa -
nych tre ści, ani od po wied nie go po zio mu re la cji
na po zio mie na uczy ciel – uczeń. 

Jed nym z naj waż niej szych pro ble mów,
na któ re uskar ża ją się na uczy cie le pro wa dzą cy
re gu lar ne za ję cia dla uczniów w jed nost kach
ochro ny prze ciw po ża ro wej, jest li czeb ność klas.
Opty mal na licz ba uczniów kla sy stra żac kiej to
osiem – dzie sięć, na to miast re al nie kla sy są po -
nad dwu dzie sto oso bo we. Naj czę ściej spo ty ka ny
sto su nek licz by go dzin prak tycz nych do teo re -
tycz nych na za ję ciach z mło dy mi adep ta mi stra -

żac kie go rze mio sła wy no si 1:1. O ile na za ję -
ciach teo re tycz nych du ża licz ba uczniów nie sta -
no wi pro ble mu, o ty le na za ję ciach prak tycz nych
kło po tów jest spo ro. Stra żak nie mo że być do -
pusz czo ny do wy ko ny wa nia ćwi czeń bez środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej. Ozna cza to
naj czę ściej, że każ de go ucznia na le ży na czas
ćwi czeń wy po sa żyć w ubra nie spe cjal ne, hełm,
rę ka wi ce i sprzęt do ćwi czeń. Do brą prak ty ką
jest wy kształ ce nie w mło dzie ży na wy ków uży -
wa nia wy ma ga nych prze pi sa mi BHP ubrań spe -
cjal nych i środ ków ochro ny in dy wi du al nych.
Wy ko rzy stu je się do te go głów nie ubra nia
i sprzęt wy co fa ne z po dzia łu bo jo we go ze
wzglę du na ich zu ży cie. W więk szo ści ko mend
po wia to wych PSP dzien ne ob sa dy w po dzia le
bo jo wym oscy lu ją na po zio mie sied miu stra ża -
ków na zmia nie służ bo wej. Wy go spo da ro wa nie
sprzę tu i ubrań dla ośmiu – dzie się ciu uczniów
jest re al ne, choć nie ła twe. Ale już za ję cia przy -
go to wa ne dla kla sy 25-oso bo wej po le ga ją
na prze ćwi cze niu okre ślo ne go za ło że nia za le d -
wie przez kil ku uczniów, po zo sta li „szko lą się”
wy łącz nie po przez ob ser wa cję ćwi czą cych. 
Ma to wie le ne ga tyw nych kon se kwen cji, choć -
by znu dze nie i pre ten sje uczniów, któ rzy nie 
zo sta li wy bra ni do ćwi czeń. Ko lej nym 
uła twie niem dla na uczy cie li ma ło li czeb nych
klas jest moż li wość re ali zo wa nia czę stych
i atrak cyj nych wy jaz dów. Każ da ko men da po -
wia to wa/miej ska PSP ma w swo im wy po sa że -
niu mi kro bus (dzie wię cio miej sco wy). Za war ta

mię dzy szko łą a ko men dą umo wa okre śla za sa -
dy ko rzy sta nia ze sprzę tu i po jaz dów. Wie lo -
krot nie peł no let ni, prze szko le ni na kur sach
ucznio wie klas po żar ni czych z Ze spo łu Szkół
w Po li cach wy jeż dża li w trak cie za jęć ob ser wo -
wać cie ka we ak cje ra tow ni czo -ga śni cze, kil ka -
krot nie w cza sie ta kich wy jaz dów re ali zo wa li
po moc ni cze czyn no ści ra tow ni cze (np. ła do wa -
nie wor ków pia skiem w cza sie pod to pień). Nie
by ło by to moż li we, gdy by kla sy by ły licz niej sze.
Utrzy ma nie klas w ta kiej li czeb no ści jest moż li -
we, dzię ki po łą cze niu w ra mach jed nej kla sy
dwóch pro fi li (np. kla sy stra żac kiej z po li cyj ną).

Wie lu uczniów roz po czy na ją cych na ukę
w li ceum ma so lid ne po kła dy wie dzy wy nie sio -
ne z udzia łu w Ogól no pol skim Tur nie ju Wie dzy
Po żar ni czej „Mło dzież za po bie ga po ża rom”.
Część z nich na le ży od lat do mło dzie żo wych
dru żyn po żar ni czych. Funk cja na uczy cie la edu -
ka cji po żar ni czej po win na być więc po wie rza -
na oso bom, któ re ma ją wy kształ ce nie po żar ni cze
zdo by te w szko łach PSP i do świad cze nie z pra -
cy w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej. 
To prze cież na uczy ciel po wi nien prze ka zy wać
wie dzę uczniom, a nie od wrot nie. 

Pro po zy cja ujed no li co ne go
pro gra mu na ucza nia
Pro gram na ucza nia edu ka cji po żar ni czej we

wszyst kich szko łach, któ re re ali zu ją go we
współ pra cy z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną, na le -
ża ło by ujed no li cić. Za ję cia po win ny od by wać
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się przez trzy pierw sze la ta na uki w li ceum ogól -
no kształ cą cym w blo kach po trzy go dzi ny lek -
cyj ne ty go dnio wo. Po nad to w cza sie każ de go
ro ku szkol ne go prze wi du je się udział klas ob ję -
tych edu ka cją po żar ni czą we wspól nym ty go -
dnio wym obo zie szko le nio wym. Opty mal nie
by ło by or ga ni zo wać dla uczniów dwa obo zy: je -
sien ny i wio sen ny. Do brą prak ty ką jest łą cze nie
obo zów klas po żar ni czych z kla sa mi z in nych
szkół bądź in ny mi kla sa mi mun du ro wy mi z tej
sa mej szko ły. W ostat niej kla sie nie pro wa dzi się

co ty go dnio wych za jęć, lecz da je się uczniom
moż li wość wzię cia udzia łu w szko le niu pod sta -
wo wym OSP oraz czę ścio wo od płat nym kur sie
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. 

Te ma ty ka za jęć po win na obej mo wać:
1 tre ści za war te w pro gra mie szko le nia pod sta -
wo we go stra ża ków -ra tow ni ków OSP,
1 za kres wie dzy wy ma ga nej na eg za mi nie
z kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy,
1 za kres te ma tycz ny wska za ny w re gu la mi nie
Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej
„Mło dzież za po bie ga po ża rom”,
1 przy go to wa nie uczniów do uczest nic twa
w za wo dach spor to wo -po żar ni czych.

Za ję cia prak tycz ne, szcze gól nie te pro wa -
dzo ne na ty go dnio wych obo zach, od by wa ją cych
się dwu krot nie w każ dym ro ku szkol nym, da ją
mło dym adep tom po żar nic twa szan sę zdo by cia
cen ne go do świad cze nia. Spor to wa ry wa li za cja
z ucznia mi in nych po żar ni czych klas, ćwi cze nie
wy bra nych ele men tów za wo dów spor to wo -po -
żar ni czych czy ele men tów ra tow nic twa wy so -

ko ścio we go (zjaz dy z otwo ru okien ne go na li -
nach) oraz uczest nic two w ope ra cyj nym roz po -
zna niu cie ka wych obiek tów i za kła dów to tyl ko
nie któ re z ak tyw no ści, któ re moż na za pro po no -
wać na tym eta pie na uki. Za ję cia na lek cjach 
po żar nic twa mu szą być przede wszyst kim atrak -
cyj ne, zaś wie dza ra tow ni cza i umie jęt no ści re -
ago wa nia w sy tu acji za gro że nia nie ja ko
prze my ca ne w trak cie re ali zo wa nia za jęć.
Przykładem za ję cia na skła do wi sku zło mo wa -
nych po jaz dów po prze dzo ne omó wie niem pod -

staw tak ty ki dzia łań ra tow ni czych. 
Aby re ali zo wać przed sta wio ny

po wy żej za kres wie dzy i umie jęt no -
ści, ko niecz na jest współ pra ca z jed -
nost ka mi ra tow ni czo -ga śni czy mi
PSP. Pro wa dze nie lek cji prak tycz -
nych wy ma ga do stę pu do spe cja li -
stycz ne go sprzę tu, zaś je go ob słu ga
nie mo że od by wać się bez ubrań spe -
cjal nych i środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej (rę ka wi c, heł mów). Po ro-
zu mie nia po mię dzy szko ła mi a jed -
nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PSP za -
pew nia ją m.in. po moc funk cjo-
na riu szy PSP w pro wa dze niu za jęć
prak tycz nych.

Ko rzy Êci 
Nikt nie łu dzi się, że wy bie ra jąc

kla sę o pro fi lu me dycz nym, po jej
ukoń cze niu bę dzie le ka rzem. Nie ste -
ty, nie bra ku je osób, któ re zda ją się
być roz cza ro wa ne, że kla sa o pro fi lu
po żar ni czym nie czy ni je j ab sol wen -
ta stra ża kiem z gwa ran cją za trud nie -

nia w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Ow szem, ta kiej gwa ran cji co praw da nie ma, ale
szan se na roz po czę cie służ by lub na uki w jed nej
ze szkół Pań stwo wej Stra ży Po żar nej są du żo
więk sze.

Ucznio wie ostat niej kla sy bio rą udział w eg -
za mi nie koń czą cym szko le nie pod sta wo we stra -
ża ków-ra tow ni ków OSP. Upraw nie nie to jest
wy so ko punk to wa ne w pro ce sie re kru ta cji
do służ by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Ko men dy po wia to we/miej skie współ pra cu -
ją ce ze szko ła mi re ali zu ją cy mi za ję cia w ra mach
klas po żar ni czych w li ce ach ogól no kształ cą cych
czę sto pro mu ją ukoń cze nie kla sy o tym pro fi lu
do dat ko wy mi punk ta mi w na bo rze do służ by.

Ab sol went kla sy po żar ni czej zna re alia służ -
by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W trak cie za -
jęć, któ re od by wa ją się w ko men dach PSP,
po zna je spe cy fi kę służ by, a jed no cze śnie da je się
po znać stra ża kom, któ rzy w przy szło ści mo gą
stać się ko le ga mi ze wspól nej zmia ny bądź prze -
ło żo ny mi de cy du ją cy mi o przy ję ciu do służ by.

Przy szłoÊç?
Kla sy o pro fi lu po żar ni czym funk cjo nu ją

w pol skich li ce ach ogól no kształ cą cych od kil -
ku na stu lat. Na pi sa no na ich te mat wie le ar ty -
ku łów, dys ku to wa no o nich na kil ku
sym po zjach i kon fe ren cjach. Ist nie nie klas
mun du ro wych, funk cjo nu ją cych pod pa tro na -
tem jed no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, nie zo sta ło jed nak w ża den
spo sób usank cjo no wa ne. Obec nie w KG PSP
to czą się pra ce nad usys te ma ty zo wa niem dzia -
ła nia klas o pro fi lu po żar ni czym. War to wspo -
mnieć, że dzia ła ją ce na po dob nej za sa dzie
kla sy po li cyj ne po trwa ją cym trzy la ta pro ce sie
stan da ry za cji otrzy ma ły w 2016 r. jed no li ty
pro gram kształ ce nia. Zo stał on opra co wa ny
przez Ko men dę Głów ną Po li cji we współ pra -
cy z po li cyj ny mi szko ła mi re sor to wy mi. 

Ist nie je po trze ba ujed no li ce nia na zwy pro -
fi lu, pro gra mu na ucza nia po żar nic twa, cza su
re ali za cji pro gra mu, wy mia ru go dzi no we go
i miej sca prze pro wa dza nia za jęć. Znor ma li zo -
wa nie po wyż szych za gad nień po mo że uczniom
w zna le zie niu i wy bo rze wła ści wej szko ły, 
a na uczy cie lom przed mio tu we wła ści wym
pro wa dze niu za jęć. Uni fi ka cja sys te mu zwięk -
szy praw do po dob nie licz bę ab sol wen tów klas
o pro fi lu po żar ni czym. Wy ko rzy stu jąc w co -
dzien nym ży ciu zdo by tą wie dzę i umie jęt no ści
w sy tu acji za gro że nia, bę dą po ma gali so bie
i in nym. Ujed no li co ny pro gram po mo że na -
uczy cie lom wy brać z sze ro kie go spek trum po -
żar ni czej wie dzy te in for ma cje i umie jęt no ści,
któ re nie tyl ko od po wia da ją po zio mo wi roz wo -
ju uczniów, ale rów nież w od czu ciu mło dych
lu dzi są atrak cyj ne, a dla oto cze nia ko rzyst ne. 

Obo wią zu ją ce za sa dy re kru ta cji do PSP wy -
ma ga ją no we li za cji, wy ni ka to z no we go sys te -
mu szko le nia w za wo dzie stra żak. Wy so ko
punk to wa ne do tych czas szko le nia OSP stra ci ły
na zna cze niu – we dług no wych prze pi sów nie
umoż li wia ją one udzia łu w dzia ła niach ra tow ni -
czo -ga śni czych stra ża kom PSP. 

Je den z naj waż niej szych be ne fi tów, ja ki mi
po win ni być ob da rze ni ab sol wen ci tych klas, po -
win na sta no wić do dat ko wa gra ty fi ka cja w pro -
ce sie na bo ru do służ by w Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Nie ste ty, bez ini cja ty wy ze stro ny Ko -
men dy Głów nej PSP i ujed no li ce nia pro gra mów
na ucza nia w kla sach po żar ni czych nie moż li we
jest sys te mo we ure gu lo wa nie tej kwe stii. 

mł. bryg. Prze my sław Grzy bow ski jest do -
wód cà JRG w KP PSP w Po li cach i na uczy -
cie lem za j´ç po ̋ ar ni czych w Ze spo le Szkół

im. I. Łu ka sie wi cza w Po li cach
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Survivor  Najnowszej  Generacji  z  technologią  Smoke Cutter ®

Najdłużej i najdalej świecąca latarka 
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Innowacyjna Technologia Smoke Cutter®

wydatnie zwiększa zasięg światła 
w dużym zadymieniu lub mgle.

Latarka występuje w wersji 
ładowalnej i bateryjnej.
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tra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
czyn nie w niej uczest ni czą, prze ka zu jąc
dzie ciom, mło dzie ży i do ro słym in for ma -

cje m.in. z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej,
w tym bez piecz nych za sad ewa ku acji, bez piecz -
ne go wy po czyn ku nad wo dą czy udzie la nia
pierw szej po mo cy.

Sta ty sty ki pro wa dzo ne przez Ko men dę
Głów ną PSP po da ją, że tyl ko w wy da rze niach
or ga ni zo wa nych przez PSP w ra mach tej kam -

pa nii w sa mym kwiet niu i ma ju uczest ni czy ło
już po nad 51 tys. dzie ci. To po ka zu je, że jest
ona – obok wie lo let nie go pro gra mu edu ka cyj ne -
go „Bez piecz ne ży cie” czy or ga ni za cji klu bi ków
edu ka cji prze ciw po ża ro wej „Ognik” w ra mach
rzą do we go pro gra mu „Bez piecz na+” – jed ną
z naj więk szych sys te mo wych ak cji pre wen cyj -
nych pro wa dzo nych wśród dzie ci i mło dzie ży
w cią gu 25 lat funk cjo no wa nia PSP. 

Każ da idea, po mysł czy pro jekt tra ci jed nak

ra mach przed się wzię cia szko le -
nio we go „Za sko cze nie 2017”
stra żac kie za stę py KP PSP Lwó -

wek Ślą ski oraz ra tow ni cy SGRW-N z Je le niej
Gó ry re ali zo wa ły za da nia szko le nio we na
te re nie zbiornika wodnego żwi row ni w Ra ko -
wi cach Ma łych. For mu ła te go szko le nia prze -
wi dy wa ła wpro wa dze nie ele men tu za sko-
cze nia. Stra ża cy do ostat niej chwi li nie wie -
dzie li, gdzie bę dą pro wa dzi li ak cję i ja kie za -
da nia ra tow ni cze zo sta ną im po wie rzo ne.
Dzię ki te mu szko le nie by ło bar dzo bli skie re -
aliom, ja kich mo gą się spo dzie wać pod czas
co dzien nej służ by. 

W oma wia nym przy pad ku po ja wił się jed -
nak zu peł nie nie pla no wa ny, do dat ko wy ele ment

za sko cze nia. W mo men cie, kie dy stra ża cy za -
koń czy li szko le nie i wła ści wie by li już go to wi
do od jaz du, je den z ra tow ni ków za uwa żył pły -
ną ce na ma te ra cu dziec ko. Sil ny wiatr spy chał
ma te rac co raz da lej od brze gu. Na po moc sy no -
wi wsko czył do wo dy oj ciec, jed nak po dłu żej
chwi li naj wy raź niej osłabł i nie był w sta nie do -
pły nąć do ma te ra ca. Sy tu acja sta wa ła się co raz
bar dziej nie bez piecz na. 

Stra ża cy z Lwów ka Ślą skie go, do wo dze ni
przez st. kpt. Mi ro sła wa Ożo gow skie go, bły -
ska wicz nie pod ję li ak cję ra tun ko wą. Po now nie
zwo do wa li łódź, krót ko po tem ewa ku owa ny
przez stra ża ków 10-let ni Do mi nik i je go oj ciec
zna leź li się na stra żac kiej ło dzi. Wszy scy
szczę śli wie do pły nę li do brze gu, wspól nie cie -

sząc się z te go, że uda ło się unik nąć tra ge dii.
Dla stra ża ków był to więc nie wąt pli wie „za ska -
ku ją cy” fi nał szko le nia, w bar dzo po zy tyw nym
zna cze niu te go sło wa.

Mi nu ty de cy du jà o ˝y ciu
W szko le niach pro wa dzo nych w ra mach ta -

kich ogól no pol skich ak cji, jak „Krę ci mnie bez -
pie czeń stwo… nad wo dą” udział bio rą tak że
jed nost ki OSP. To bar dzo waż ne, po nie waż
w przy pad ku wie lu zgło szeń wła śnie ochot ni cy
ma ją naj bli żej do miej sca zda rze nia. Tak też by -
ło, kie dy ra tow ni czym re flek sem po pi sa li się
stra ża cy z OSP Pio tro wi ce Świd nic kie, któ rzy
otrzy ma li in for ma cję, że w po bli skim sta wie to -
pi się męż czy zna. Przy by li na miej sce i na tych -
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ROZMAITOŚCI

LECH LE WAN DOW SKI

Wakacje dla służb ratowniczych są zawsze czasem wzmożonej pracy.
Poprawie bezpieczeństwa na akwenach miały służyć m.in. ogólnokrajowe

akcje:  „Zaskoczenie 2017”, „Bezpieczne wakacje” czy „Kręci mnie
bezpieczeństwo… nad wodą”. Czy przyniosły one zamierzony skutek?

Na pewno tak, świadczą o tym konkretne przypadki.

Ak cje nad wo dà

W

JA RO SŁAW KO ÂMI¡ SKI Kr´ ci mnie 
bez pie czeƒ stwo

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna„Kręci mnie
bezpieczeństwo”, prowadzona pod patronatem ministra spraw

wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.

S

swo ją moc od dzia ły wa nia, je śli nie ewo lu uje
i nie do sto so wu je się do po trzeb współ cze sne go
świa ta. Czy sto so wa ne przez stra ża ków PSP stra -
te gie zwią za ne z prze ka zy wa niem wie dzy spo łe -
czeń stwu, szcze gól nie dzie ciom, są wy star-
cza ją ce? Zwłasz cza w kon tek ście ta kich za gro -
żeń, jak ter ro ryzm lub za gro żeń w cy ber -
prze strze ni. 

Co zgrzy ta w edu ma szy nie?
Jed nym z istot nych pro ble mów, na któ ry war -

to zwró cić uwa gę, jest brak jed no li te go na te re nie
ca łe go kra ju pro gra mu pro wa dzo nych przez stra -
ża ków za jęć z za kre su sze ro ko ro zu mia nej ochro -
ny prze ciw po ża ro wej. A prze cież moż na by się
po ku sić o stwo rze nie takie go pro gra mu, za wie ra -
ją ce go naj waż niej sze i naj cie kaw sze za gad nie nia,
wska zów ki dy dak tycz ne czy róż ne po my sły
na prze pro wa dze nie za jęć. Okre śla jąc od gór nie
treść za jęć, mie li by śmy więk szą pew ność, że naj -
waż niej sze za gad nie nia zo sta ną prze ka za ne wła -
ści wie, bez wzglę du na to, w ja kiej czę ści Pol ski
się od by wa ją. 



miast pod ję li ak cję ra tow ni czą, któ rej efek tem
by ło uchro nie nie przed śmier cią w wo dzie
18-let nie go chło pa ka.

W przy pad ku udzie la nia po mo cy oso bie to -
ną cej upływ cza su ma de cy du ją ce zna cze nie.
Pod czas ak cji w Gło go wie już po czte rech mi nu -
tach od przy ję cia zgło sze nia, że do Od ry wpa dła
ko bie ta, stra żac ka eki pa ra tow ni cza by ła na miej -
scu. Ak cję pod jął ogn. Da mian Sil nie wicz, do -
świad czo ny pły wak i ra tow nik. Z głę bo ko ści 3 m
wy do był ko bie tę na po wierzch nię, a już na ło dzi
pod ję to ak cję re su scy ta cyj ną. Uda ło się przy wró -
cić po szko do wa nej ak cję ser ca. W sta nie cięż -
kim, ale sta bil nym zo sta ła za bra na do gło -
gow skie go szpi ta la. Nie ste ty już w szpi ta lu zmar -
ła. Być mo że za bra kło se kund, mo że mi nu ty, a fi -
nał te go zda rze nia był by in ny…

Ten przy kład po ka zu je, że mi mo na tych mia -
sto we go pod ję cia dzia łań przez stra ża ków nie
za wsze ich ra tow ni cze wy sił ki koń czą się suk -
ce sem. 

Edu ka cja i zdro wy roz sà dek
Do te go ty pu dra ma tów do cho dzi naj czę -

ściej na te re nie nie strze żo nych ką pie lisk. Tak
też by ło w przy pad ku uto nię cia chło pa ka
w zbior ni ku wod nym po nie czyn nej żwi row ni
w po wie cie bo le sła wiec kim. To wszyst ko
świad czy o tym, że stan świa do mo ści spo łecz -
nej w kwe stii za gro żeń zwią za nych np. z ko -
rzy sta niem z nie strze żo nych ką pie lisk jest
wciąż nie za do wa la ją cy. Za wsze i wszę dzie po -
trzeb ne są prze zor ność i zdro wy roz są dek.

W przy pad ku dzie ci i mło dzie ży bar dzo waż -
na jest edu ka cja, w tym ak cje pro wa dzo ne
przez stra ża ków. Z moż li wo ści uczest nic twa
w nich sko rzy sta li m.in. uczest ni cy obo zu że -
glar skie go zor ga ni zo wa ne go w re jo nie zbior ni -
ka wod ne go Krę pi ca. W ra mach ogól no pol skiej
stra żac kiej ak cji „Krę ci mnie bez pie czeń -
stwo… nad wo dą” mło dych adep tów sztu ki że -
glar skiej edu ko wa li stra ża cy za wo do wi z KP
PSP Bo le sła wiec oraz ochot ni cy z OSP Trze -
bień i No wo gro dziec II.

W trak cie za jęć stra ża cy uczy li m.in. za sad
udzie la nia pierw szej po mo cy oraz spo so bów
po dej mo wa nia to ną ce go na łódź ra tow ni czą.
Ogrom nym za in te re so wa niem cie szy ły się tak -

że po ka zy przy wra ca nia do wła ści wej po zy cji
prze wró co nej na wo dzie ża glów ki. Ta ka lek cja
teo rii i prak ty ki oka za ła się dla mło dych ama -
to rów że glar stwa nie zwy kle cen na. Co naj waż -
niej sze, umie jęt nie uda ło się po łą czyć dwa
ele men ty ak cji: teo rię z prak tycz ny mi ćwi cze -
nia mi w te re nie. 

Z pew no ścią wszyst kich tra gicz nych wy -
pad ków nie uda się unik nąć, nie mniej jed nak
prze pro wa dzo ne te go la ta ak cje po ka zu ją, że
uda je się w pew nym stop niu zmniej szyć ska lę
wy pad ków, cze go do wo dem są kon kret ne ura -
to wa ne oso by. W ra mach pro wa dzo nej przez
stra ża ków dzia łal no ści pre wen cyj nej na pew no
był to zna czą cy krok na przód. 
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Pod czas spo tka nia w szko łach (bez wzglę du
na to, czy jest to szko ła pod sta wo wa, gim na zjum,
czy li ceum) na le ża ło by mo im zda niem po krót ce
omó wić m.in.: ogól ne za sa dy po stę po wa nia
na wy pa dek po ża ru, za sa dy zgła sza nia zda rze -
nia, nu me ry alar mo we, za gro że nia dla ży cia
i zdro wia wy ni ka ją ce z po ża rów bu dyn ków
miesz kal nych, pro pa go wa nie bez piecz ne go za -
cho wa nia się dzie ci na dro dze, za sa dy po słu gi -
wa nia się pod sta wo wym sprzę tem ppoż.
(ga śni ce), za gro że nia zwią za ne z tlen kiem wę -
gla, wła ści we za cho wa nie pod czas wi chur i burz,
udzie la nie pierw szej po mo cy. 

Rów nie waż ną kwe stią jest for ma pro wa dze -
nia za jęć, spo sób prze ka zu tre ści i in te rak cje za -
cho dzą ce po mię dzy mło dzie żą a stra ża kiem.
Za kres te ma ty ki za jęć na le ży do sto so wać do gru -
py wie ko wej – ina czej pro wa dzi się za ję cia
z dzieć mi z pierw szej, a ina czej z ósmej kla sy.
Stra żak przy cho dzący na za ję cia do szko ły
w mun du rze cie szy się za ufa niem i au to ry te -
tem – war to to wy ko rzy stać. Nie każ dy pro wa -
dzą cy jest jed nak uro dzo nym mów cą i nie każ dy

ma przy go to wa nie pe da go gicz ne. War to za in we -
sto wać czas w roz wój kom pe ten cji mięk kich,
na przy kład w do bry kon takt z mło dzie żą, umie -
jęt ność pa no wa nia nad stre sem czy ja sne prze ka -
zy wa nie wie dzy. Zwięk szy to au to ry tet na szej
for ma cji, a do te go mo że stać się in spi ra cją
do roz wo ju dla po szcze gól nych uczniów. Nic tak
nie in spi ru je, jak pa sja prze ka zy wa nia wie dzy
i wia ra w to, co chce się osią gnąć. In ny mi sło wy,
bez pie czeń stwem moż na za ra żać. 

Kon struk cja za j´ç 
Funk cjo na riusz prze pro wa dza ucznia przez

me an dry wie dzy, za chę ca jąc go na gro dą w po -
sta ci za po wia da ne go efek tu. Uzmy sło wie nie so -
bie, że zdo by ta wie dza po zwo li ura to wać ży cie
swo je lub in ne go czło wie ka, po win na być wy -
star cza ją cą mo ty wa cją do pod ję cia wy sił ku 
in te lek tu al ne go. Po krót kim wpro wa dze niu w te -
mat war to roz po cząć dys ku sję, za dać dzie ciom
py ta nia bądź za da nia, np. wy bra ni ucznio wie
opo wia da ją, w ja ki spo sób za cho wa li by się
w kon kret nej przed sta wio nej przez stra ża ka sy -

tu acji za gro że nia ży cia. Umie jęt ne po sta wie nie
pro ble mu i ak tyw ne uczest nic two w je go roz -
wią za niu sty mu lu je my śle nie, an ga żu je w na -
ukę, za chę ca do po szu ki wa nia od po wie dzi.
Mło dzież dzię ki pra cy w ze spo le uczy się
współ dzia ła nia, któ re bę dzie po trzeb ne w przy -
pad ku zna le zie nia się w sy tu acji nie bez pie czeń -
stwa. Pa mię taj my też, aby za chę cać uczniów
do te go, by dzie li li się swo ją wie dzą z in ny mi,
tak że oso ba mi do ro sły mi. Ob ser wu jąc dzi siej -
sze struk tu ry PSP i wciąż ro sną ce kom pe ten cje
funk cjo na riu szy oraz po trze bę do sko na le nia za -
wo do we go (wy pły wa ją cą od nich sa mych),
stwier dzam, że spo śród tych osób moż na wy ło -
nić ka drę eks per tów, któ rzy opra co wa li by no -
wo cze sny pro gram edu ka cyj ny. W na szych
sze re gach drze mie po ten cjał, któ ry moż na by
wy ko rzy stać w bu do wie cen tral ne go pro gra mu
edu ka cji na rzecz bez pie czeń stwa.

kpt. Ja ro sław Ko Êmiƒ ski peł ni słu˝ b´
w KP PSP Za ko pa ne



ys tem mo że zo stać wy ko rzy sta ny rów -
nież do usu wa nia skut ków awa rii che -
micz nych po przez ogra ni cze nie i li-

kwi da cję ska żeń, ma so wą de kon ta mi na cję bądź
wen ty la cję me cha nicz ną, a tak że do zwal cza -
nia po ża rów la sów czy in nych zda rzeń wy -
ma ga ją cych po da nia środ ków ga śni czych
w roz drob nio nej po sta ci. Za pro jek to wa ny zo -
stał w ra mach pro jek tu na uko wo -ba daw cze go
„Mo bil ny tur bi no wy sys tem ra tow ni czo -ga śni -
czy”, fi nan so wa ne go przez Na ro do we Cen trum
Ba da nia i Roz wo ju w War sza wie. Po wstał
w kon sor cjum czte rech pod mio tów: Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej, Cen trum Na u-
ko wo -Ba daw cze go Ochro ny Prze ciw po ża ro -
wej – PIB, Woj sko we go In sty tu tu Che mii 

i Ra dio me trii w War sza wie oraz spół ki JAS
Tech no lo gie, któ ra zre ali zo wa ła bu do wę de -
mon stra to ra. 

Mo bil ny tur bi no wy sys tem ra tow ni czo -ga -
śni czy za bu do wa ny zo stał ja ko śred ni sa mo -
chód spe cjal ny na pod wo ziu MAN TGM
18.290 4x4 BB. Po zwa la on na prze wóz za ło gi
w ka bi nie w ukła dzie 1+1+1, a tak że sprzę tu
i wy po sa że nia po żar ni cze go. Moż li we jest za -
bu do wa nie sys te mu na pod wo zu in nych sa mo -
cho dów spe cjal nych, w za leż no ści od po trzeb
użyt kow ni ka. 

Po jazd na pę dza ny jest sil ni kiem o mo -
cy 213 KW (290 KM), co w po łą cze niu z ma -
nu al ną skrzy nią bie gów i prze kład nią re duk-
cyj ną da je bar dzo du że moż li wo ści te re no we

i trak cyj ne dla jaz dy po dro gach o róż nej ja ko -
ści. 

Mo du ło wa kon struk cja nad wo zia wy ko na -
na jest z kra tow ni cy z pro fi li nie rdzew nych
z ra mą po śred nią. Po szy cie ze wnę trze to war -
stwa z płyt alu mi nio wych. Pierw szy mo duł sta -
no wi za bu do wa po żar ni cza z prze dzia łem
au to pom py, skryt ka mi na sprzęt po żar ni czy
oraz zbior nik na śro dek pia no twór czy lub zwil -
ża ją cy o po jem no ści 1000 l. Na da chu te go mo -
du łu wy ko na no skrzy nię słu żą cą do prze wo zu
ośmiu wę ży ssaw nych. Prze dzia ły sprzę to we
i prze dział au to pom py są do stęp ne przez czte -
ry ża lu zje alu mi nio we i kla py sta no wią ce po -
de sty ro bo cze. Prze strzeń na sprzęt i wy po-
sa że nie sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go
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TECHNIKA

Z siłà 
odrzutowca

JA RO SŁAW PA CZO SKA

Mo bil ny tur bi no wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy to pro jekt ba daw czy
ma ją cy na ce lu opra co wa nie pro to ty pu sa mo cho du po żar ni cze go prze -

zna czo ne go do pro wa dze nia sku tecz nych dzia łań ga śni czych pod czas
po ża rów wie lo prze strzen nych i wiel ko ku ba tu ro wych, przy wy ko rzy sta -
niu ga zów spa li no wych po wsta łych pod czas pra cy sil ni ka tur bi no we go.
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oświe tla na jest lam pa mi LED, któ re włą cza ją
się au to ma tycz nie po otwar ciu ża lu zji. Oświe -
tle nie ze wnę trzne włą cza się z ta bli cy ste ru ją -
cej we wnątrz po jaz du. 

Jed no za kre so wa au to pom pa kla sy A60/8
ma wy daj ność 6000 l/min przy ci śnie niu 8 ba -
rów. Przy sto so wa na jest do po da wa nia wo dy

po przez czte ry na sa dy ssaw ne 110 mm, zlo ka -
li zo wa ne z le wej stro ny po jaz du, oraz wod -
ne go roz two ru i środ ka pia no twór cze go o war -
to ści PH 6-9. In sta la cję wod no -pia no wą wy ko -
na no ze sta li nie rdzew nej. 

Tur bi no wy sys tem ga śni czy, któ re go na pęd
sta no wi sil nik od rzu to wy SO-3, zo stał za mon -
to wa ny na spe cjal nej ob ro to wej plat for mie
umiesz czo nej w tyl nej czę ści po jaz du. W gór nej
czę ści nad nim za mon to wa no dział ko wod no -
-pia no we o wy daj no ści 6000 l/min. Ca ły ze spół
moż na ob ra cać w płasz czyź nie po zio mej i pio -
no wej. Kąt ob ro tu plat for my w płasz czyź nie po -
zio mej wy no si ± 90º wzglę dem osi po jaz du, zaś
w płasz czyź nie pio no wej mi ni mum od –10º
do 30º. Ste ro wa nie plat for mą na stę pu je za po -
mo cą pi lo tów i re ali zo wa ne jest przez ukła dy hy -
drau licz ne. 

Sil nik od rzu to wy SO-3 peł nią cy
funk cję tur bi no we go sys te mu ga śni -
cze go użyt ko wa ny w sa mo lo cie
szkol no -tre nin go wym TS-11 Iskra
za si la ny jest ze stalowego zbior ni ka
na pa li wo lot ni cze JET-A1 o po jem -
no ści 1000 l, któ ry za mon to wa ny 
zo stał za pierw szym mo du łem. Po -
zwa la to na oko ło 80 min pra cy cią -
głej sys te mu tur bi no we go przy
no mi nal nych pa ra me trach. Dzia ła nie
sil ni ka SO-3 po le ga na tym, że sprę -
żar ka za sy sa i sprę ża po wie trze, któ -
re prze pły wa do ko mo ry spa la nia, gdzie
na stę pu je spa la nie wtry ski wa ne go pa li wa, 
po wo du jąc wzrost tem pe ra tu ry sprę żo ne go 
po wie trza. Uzy ska ne w ten spo sób spa li ny
o wy so kim ci śnie niu i wy so kiej tem pe ra tu rze
są kie ro wa ne na tur bi nę, któ ra na pę -
dza sprę żar kę i agre ga ty sil ni ka. Wy -
la tu ją ce z tur bi ny spa li ny prze-
pły wa ją przez dy szę wy lo to wą, roz -
prę ża jąc się w niej do ci śnie nia 
oto cze nia, dzię ki cze mu wy la tu ją
z dy szy z pręd ko ścią znacz nie więk -
szą, niż wpa da ją do sprę żar ki.

Po jazd przy go to wa ny jest do
prze wo że nia sprzę tu po żar ni cze go,
ar ma tu ry wod nej i dwóch apa ra tów
ochro ny dróg od de cho wych. Z przo -
du za mon to wa no elek trycz ną wy cią -
gar kę li no wą o si le ucią gu 8165 kg
i sta lo wej li nie o dłu go ści 28 m. 

Tur bi no wy sys tem ga śni czy przy sto so wa ny
jest rów nież do po da wa nia prosz ku ga śni cze -
go, co zwięk sza je go pa ra me try tech nicz no -tak -
tycz ne. Jest to in no wa cyj ne roz wią za nie w te go
ty pu po jaz dach. Pod czas dzia łań ga śni czych
moż na wpro wa dzić pro szek ga śni czy do ga zów
wy twa rza nych przez tur bi nę. Na stę pu je to po -
przez dwie gło wi ce prosz ko we, któ re są za in -
sta lo wa ne w są siedz twie wy lo tu tur bin
wy twa rza ją cych ga zy spa li no we. Sys tem
prosz ko wy opie ra się na ze wnętrz nym za si la -
niu wy ko rzy stu ją cym sa mo cho dy
lub agre ga ty prosz ko we sta no wią ce
wy po sa że nie jed no stek stra ży po żar -
nych. Ze wnętrz ne za si la nie prosz -
kiem od by wa się po przez dwie
na sa dy prosz ko we 52 mm, znaj du ją -
ce się na ob ro to wym wień cu ze spo -
łu tur bi ny. Roz wią za nie to dzia ła
nie za leż nie od za mon to wa ne go ukła -
du wod no -pia no we go. 

Wy twa rza ne przez sil nik spa li ny
sta no wią źró dło za si la nia ga zem
urzą dze nia tur bi no we go. Peł nią one
funk cję no śni ka cie czy po da wa nej

z dział ka ja ko czyn nik roz py la ją cy. Ener gia
stru mie nia wy lo to we go po zwa la na uzy ska nie
za się gu rzu tu stru mie nia roz py lo ne go mi ni -
mum 90 m oraz roz py le nie wo dy do śred nic
wy no szą cych oko ło 400 μm.

Wa run kiem efek tyw ne go uży cia mo bil ne go
tur bi no we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
jest za pew nie nie od po wied nie go za si la nia wod -
ne go w ce lu uzy ska nia wy ma ga nej wy daj no ści
środ ka ga śni cze go (za po mo cą au to cy stern,
becz ko wo zów, mo to pomp). Sys tem mo że być
też za si la ny po przez wła sne li nie ssaw ne ze
zbior ni ków na tu ral nych, sztucz nych i roz kła -
da nych.

Ja ro sław Pa czo ska jest eme ry to wa nym
ofi ce rem PSP,  uczest ni kiem pro jek tu 
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Pa ra me try pojazdu MAN TGM 18.290 4x4

Ma sy
• pod wo zia bez za bu do wy – 6740 kg
• tyl ne go za wie sze nia – 2152 kg
• przed nie go za wie sze nia – 4572 kg
• wła sna za bu do wy – 2450 kg 
• cał ko wi ta do pusz czal na – 18 000 kg
• no ÊnoÊç tyl ne go za wie sze nia – 11 500 kg
• no ÊnoÊç przed nie go za wie sze nia – 7100 kg

Wy mia ry
• mak sy mal na dłu goÊç – 7900 mm
• mak sy mal na sze ro koÊç – 2500 mm
• mak sy mal na wy so koÊç – 3300 mm
• teo re tycz ny roz staw osi – 3900 mm

Sil nik
• typ – D0836 LFL67
• moc sil ni ka – 213 kW (290 KM) 
• pa li wo – olej na p´ do wy
• zbior nik pa li wa – 150 l
• zbior nik AD-Blu – 20 l

Pa ra me try sil ni ka od rzu to we go SO-3

• ci´ ̋ ar su che go sil ni ka 344 ± 2% kg
• typ sil ni ka tur bo od rzu to wy, jed no prze -

pły wo wy
• spr´ ̋ ar ka osio wa, sied mio stop nio wa
• ko mo ra spa la nia pier Êcie nio wa ze wst´p -

nym od pa ro wa niem pa li wa
• tur bi na osio wa, jed no stop nio wa,

re ak cyj na
• dy sza wy lo to wa ze sto˝ kiem cen tral nym,

prze krój wy lo to wy re gu lo -
wa ny wkład ka mi



Wę że po żar ni cze tłocz ne sta no wią je den z naj waż niej szych ele men tów wy po -
sa że nia jed no stek stra ży po żar nej. Słu żą za rów no po da wa niu środ ka ga śni cze -
go, jak i ochro nie stra ża ka. Ich spraw ność i nie za wod ność dzia ła nia ma
za sad ni cze zna cze nie dla sku tecz no ści i bez pie czeń stwa dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych. I jak każ de urzą dze nie tech nicz ne, wy ma ga ją kon tro li i kon ser -
wa cji. Zgod nie z wy ma ga nia mi za war ty mi w „Kar cie kon tro li sprzę tu”
(szcze gó ły w za łącz ni ku za miesz czo nym na http://ege ria -gro up.com/
news/238%2Ckon ser wa cja -i -na pra wa -we zy -po zar ni czych) na le ży speł nić 
wa run ki do ty czą ce: 
1 zna ko wa nia – trwa le, czy tel nie, bez po gar sza nia cech użyt ko wych,
1 kon ser wa cji i prze cho wy wa nia – my cie, su sze nie, wa run ki prze cho wy -

wa nia,
1 kon tro li – bie żą cej i okre so wej,
1 pró by szczel no ści.

W Niem czech wa run ki kon ser wa cji i na praw wę ży re gu lu je nor ma
DIN 14811: 2008-01 (za łącz nik jak powyżej).

Myj ki do w´ ̋y – czy to si´ opła ca? 
Po wszech nie sto so wa ne w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej są pro -

ste myj ki do wę ży. Przy te go ty pu urzą dze niu my cie od by wa się na pla cu lub
w myj ni sa mo cho do wej, o ile jed nost ka ta -
ką po sia da. Za si la nie mo że od by wać się
z sie ci hy dran to wej, au to pom py lub pom -
py po żar ni czej. My cie za po mo cą ta kiej
myj ki jest dłu go trwa łe, pra co chłon ne
i kosz tow ne (du że zu ży cie wo dy), a po płu -
czy ny z moc no za bru dzo nych wę ży, np.
sma ra mi lub ole ja mi, tra fia ją do ka na li za -
cji. W pra cę za an ga żo wa ni są przy naj -
mniej trzej stra ża cy. 

Do czyn no ści my cia do cho dzi pro ces
su sze nia, przy któ rym uży wa się wind
do wcią ga nia i opusz cza nia wę ży, naj czę -
ściej zlo ka li zo wa nych w nie ogrze wa nych,
wy so kich bu dyn kach straż nic lub wspi nal -
niach. W okre sie zi mo wym do su sze nia
słu żą je dy nie dłu gie cią gi ka lo ry fe rów
w ga ra żach po jaz dów bo jo wych, co pro -
wa dzi do nisz cze nia wę ży. 

Jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze mu szą dys po no wać do stęp ny mi na bie żą -
co, du ży mi za pa sa mi wę ży po żar ni czych. Jed nak przy tak ana chro nicz nej 
pro ce du rze my cia i bra ku od po wied nie go za pa su wę ży czę sto do cho dzi 
do sy tu acji, w któ rej mo kre lub nie do su szo ne wę że wkła da ne są do sa mo cho -
dów ga śni czych, co rów nież skut ku je ich szyb kim zu ży ciem. W JRG, w któ -
rych nie ma od po wied nich wa run ków do my cia i su sze nia wę ży (myj nie
sa mo cho do we, wy so kie ogrze wa ne bu dyn ki), okres zi mo wy to czas naj więk -
szych strat w za so bach wę ży. Moż na te mu sku tecz nie za po biec. 

Sys tem PREY
Sys tem PREY zde cy do wa nie skró ci czas od po wied nie go przy go to wa nia

wę ży do dzia łań, a jed no cze śnie umoż li wi ich dłuż szą eks plo ata cję. Sys tem
ten cha rak te ry zu je się sze ro ką pa le tą za sto so wań i wie lo ma wa lo ra mi:

 – urzą dze nia se rii kom pak to wej da ją moż li wość róż no rod nej kon fi gu ra cji
funk cjo nal nej: na ma cza nia, my cia, su sze nia, te sto wa nia ci śnie nio we go i zwi -
ja nia, a dzię ki zwar tej kon struk cji moż na je sto so wać w róż nych wa run kach

lo ka lo wych. Urzą dze nia, w za leż no ści od już po sia da ne go sprzę tu, moż na tak
skon fi gu ro wać, by nie du blo wa ły się ich funk cje. Mo du ło wa bu do wa umoż li -
wia do sto so wa nie ich do moż li wo ści fi nan so wych użyt kow ni ków;

 – jed no oso bo wa ob słu ga urzą dzeń przy za cho wa niu du żej spraw no ści to
ko lej na za le ta – przy za sto so wa niu sys te mu PRO-1 w cią gu dwóch go dzin sa -
mo chód ga śni czy uzbro jo ny jest w te sa me umy te, wy su szo ne i spraw dzo ne
wę że, a w sys te mie PRO-4 w tym sa mym cza sie aż trzy sa mo cho dy ga śni cze; 

 – eko lo gicz ne my cie (urzą dze nia se rii PRO mo gą dzia łać przy za mknię -
tym obie gu wo dy) ozna cza, że brud na wo da nie tra fia do ka na li za cji. Zu ży cie
wo dy w po rów na niu z my ciem za pomocą kla sycz nej myj ki zo sta je zmi ni ma -
li zo wa ne (to waż ne przy no wym pra wie wod nym); 

 – my cie wę ży od by wa się pod du żym ci śnie niem, co jest gwa ran cją czy -
sto ści wę ża (w sys te mie kla sycz ne go my cia wę że są tyl ko opłu ka ne, a nie 
umy te);

 – pół au to ma tycz ne lub zauto ma ty zo wa ne urzą dze nia za pew nia ją kom fort
pra cy stra ża ka, któ ry po dłu giej i czę sto bar dzo wy czer pu ją cej ak cji ra tow ni -
czo -ga śni czej mu si umyć, wy su szyć i zwi nąć uży te wę że;

 – ba da nie sta nu tech nicz ne go wę ży po przez pró bę ci śnie nio wą zmniej sza
praw do po do bień stwo awa rii wę ży pod czas po da wa nia środ ka ga śni cze go (za -
sa da sta łe go po da wa nia środ ka), a pod czas pro wa dze nia li nii ga śni czych
na klat kach scho do wych eli mi nu je nie po trzeb ne stra ty po po ża ro we;

 – urzą dze nie do na pra wy wę ży – po zwa la na sa mo dziel ne wy ko ny wa nie
ta śmo wa nia łącz ni ków i kle je nie wę ży. Szko ły po żar ni cze w swo jej pod sta -
wie pro gra mo wej ma ją m.in. za za da nie uczyć adep tów sztu ki po żar ni czej ta -
śmo wa nia wę ży, do cze go po win ny być wy ko rzy sty wa ne tzw. sta no wi ska
ćwi czeb ne;

 – jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej mo gą do ko ny wać za ku pów wę ży
bez łącz ni ków i wy ko rzy sty wać spraw ne łącz ni ki ze sta rych wę ży, bez ko -
niecz no ści od da wa nia ich na złom; 

 – urzą dze nia wcho dzą ce w skład sys te mu PREY wy ko na ne są ze sta li nie -
rdzew nej i two rzyw sztucz nych, co gwa ran tu je moż li wość ich wie lo let niej eks -
plo ata cji.

Ege ria ofe ru je też sys tem zna ko wa nia wę ży ko dem kre sko wym, uspraw -
nia ją cy two rze nie do ku men ta cji i za rzą dza nie sprzę tem.

Pro fe sjo nal na w´ ̋ow nia w JRG
Urzą dze nia sys te mu PREY za pew nia ją pra wi dło wą, pro fe sjo nal ną ob słu -

gę wę ży. Sys te my zauto ma ty zo wa ne za mor ty zu ją się szyb ko w szko łach,
na po li go nach, w du żych JRG czy ser wi sach pro wa dzą cych wę żow nie dla
więk szej licz by użyt kow ni ków.

W pro gra mie mo der ni za cji służb na la ta 2017-2020 prze wi dzia ne są środ -
ki na za kup sprzę tu oraz in we sty cje bu dow la ne. Da je to moż li wość nie tyl ko
re ali za cji za ku pów uzu peł nia ją cych, lecz tak że za pro jek to wa nia i wy po sa że -
nia od pod staw no wo cze snych wę żow ni, któ re po win ny sta no wić nie zbęd ny
ele ment in fra struk tu ry każ dej JRG. 

Za łącz ni ki i szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce sys te mu PREY do stęp ne
są na www.ege ria -gro up.com.
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Kon ser wa cja i na pra wa w´ ̋ y po ̋ ar ni czych

SDT – ko lum no wa su szar ka prze -
pły wo wa do w´ ̋ y po ̋ ar ni czych





moż li wia ją one spraw ną ewa ku ację
lu dzi ze stre fy za gro żo nej, ogra ni cza -
ją roz prze strze nia nie się dy mu, a tak -

że umoż li wia ją prze pro wa dze nie sku tecz nej
ak cji ga śni czej.

Re gu la cje praw ne
Zgod nie z roz po rzą dze niem o wa run kach

tech nicz nych [1] wy ma ga nia sta wia ne wen ty -
la cji ga ra żu są róż ne, w za leż no ści od je go lo -
ka li za cji, ro dza ju i wiel ko ści. I tak w przy-
pad ku ga ra ży za mknię tych, nie ogrze wa nych,
nad ziem nych, wol no sto ją cych, przy bu do wa -
nych lub wbu do wa nych w in ne bu dyn ki 
ko niecz ne jest za pew nie nie wen ty la cji co naj -
mniej na tu ral nej. Mo że być ona re ali zo wa -
na w wy ni ku prze wie trza nia po miesz cze nia
przez otwo ry wen ty la cyj ne umiesz czo ne
w ścia nach prze ciw le głych lub bocz nych bądź
we wro tach ga ra żo wych. Łącz na po wierzch nia
net to otwo rów wen ty la cyj nych nie mo że być
mniej sza niż 0,04 m2 na każ de wy dzie lo ne
prze gro da mi bu dow la ny mi sta no wi sko po sto -
jo we. Ina czej wy glą da sy tu acja do ty czą ca ga -

ra ży za mknię tych, ogrze wa nych, nad ziem nych
lub czę ścio wo za głę bio nych, któ re ma ją nie
wię cej niż 10 sta no wisk po sto jo wych. W ta kich
przy pad kach wen ty la cja mu si być co naj mniej
gra wi ta cyj na, za pew nia ją ca 1,5-krot ną wy mia -
nę po wie trza na go dzi nę.

W przy pad ku ga ra ży nie wy mie nio nych po -
wy żej, a tak że w ka na łach re wi zyj nych słu żą -
cych za wo do wej ob słu dze i na pra wie sa -
mo cho dów bądź znaj du ją cych się w ga ra żach
wie lo sta no wi sko wych z za strze że niem § 150
ust. 5 wa run ków tech nicz nych [1] na le ży sto -
so wać wen ty la cję me cha nicz ną, ste ro wa ną de -
tek to ra mi po zio mu stę że nia tlen ku wę gla.
Re gu la cje praw ne okre śla ją, że w ga ra żach,
w któ rych do pusz cza się par ko wa nie sa mo cho -
dów za si la nych ga zem pro pan -bu tan i w któ -
rych po ziom pod ło gi znaj du je się po ni żej
po zio mu te re nu, ko niecz ne jest sto so wa nie
wen ty la cji me cha nicz nej ste ro wa nej czuj ni -
ka mi nie do pusz czal ne go po zio mu stę że nia 
ga zu [2].

W ga ra żach otwar tych prze wie trza nie na tu -
ral ne speł niać mu si na stę pu ją ce wy ma ga nia: 

1) łącz na wiel kość nie za my ka nych otwo -
rów w ścia nach ze wnętrz nych na każ dej kon -
dy gna cji nie po win na być mniej sza niż 35%
po wierzch ni ścian, z do pusz cze niem za sto so -
wa nia w nich sta łych prze słon ża lu zjo wych nie -
ogra ni cza ją cych wol nej po wierzch ni otwo ru, 

2) od le głość mię dzy pa rą prze ciw le głych
ścian z nie za my ka ny mi otwo ra mi nie po win -
na być więk sza niż 100 m, 

3) za głę bie nie naj niż sze go po zio mu po sadz -
ki nie po win no być więk sze niż 0,6 m po ni żej
po zio mu te re nu bez po śred nio przy le ga ją ce go
do ścia ny ze wnętrz nej ga ra żu, a w przy pad ku
więk sze go za głę bie nia na le ży za sto so wać fo sę
o na chy le niu zbo czy nie więk szym niż 1:1 [1]. 

Wa run ki tech nicz ne za wie ra ją rów nież wy -
ma ga nia do ty czą ce in sta la cji i urzą dzeń za pew -
nia ją cych bez pie czeń stwo w cza sie po ża ru
w po wią za niu z po wierzch nią ga ra żu, sta no -
wią ce, że w ga ra żu za mknię tym o po wierzch ni
cał ko wi tej prze kra cza ją cej 1500 m2 na le ży sto -
so wać sa mo czyn ne urzą dze nia od dy mia ją ce.
A więc ko niecz ne jest uży wa nie wen ty la cji me -
cha nicz nej w przy pad ku ga ra ży, w któ rych
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IWO NA OR ŁOW SKA

Systemy wentylacji pożarowej garaży są bardzo ważną częścią
systemów zapewniających bezpieczeństwo. Co warto o nich wiedzieć? 
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znaj du je się wię cej niż 10 sta no wisk, a w przy -
pad ku ga ra ży pod ziem nych o po wierzch ni cał -
ko wi tej prze kra cza ją cej 1500 m2 sto so wać
na le ży sa mo czyn ne sys te my od dy mia ją ce. 

Co istot ne, wy ma ga nia dla sys te mów wen -
ty la cji po ża ro wej sfor mu ło wa ne w § 270 roz -
po rzą dze nia [1] ma ją cha rak ter funk cjo nal ny,
a więc usta wo daw ca nie okre śla wy ma gań for -

mal nych zwią za nych z pa ra me tra mi wy ko rzy -
sty wa ne go sys te mu, lecz cel je go za sto so wa nia.
Za pra wi dło wość funk cjo no wa nia sys te mu od -
po wia da pro jek tant, któ ry mu si dostarczyć 
wia ry god ne do wo dy po twier dza ją ce sku tecz -
ność za pro jek to wa ne go sys te mu. Aby uznać, że
sys tem jest sku tecz ny, na le ży za pew nić wła ści -
we wa run ki ewa ku acji, czy li do wy so ko -
ści 1,8 m od po sadz ki wi docz ność ze wzglę du
na za dy mie nie nie po win na być mniej sza
niż 10 m, a tem pe ra tu ra po wie trza nie mo że

prze kra czać 60°C. W stre fie pod stro po wej,
a więc na wy so ko ści po wy żej 2,5 m od po -
sadz ki, tem pe ra tu ra nie po win na prze kra czać
200°C. 

Je śli cho dzi o wy ma ga nia do ty czą ce pro wa -
dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czej, na le ży wy -
ka zać, że in sta la cja od dy mia nia ga ra żu bę dzie
gwa ran to wa ła moż li wość do tar cia przez służ -

by ra tow ni cze na od le głość mi ni mum 10 m
do źró dła ognia, z co naj mniej jed nej stro ny,
w cza sie nie krót szym niż 15 min od po wsta -
nia po ża ru (zgod nie z rys. 1) [3].

Aby wy ka zać, że sys tem za pew nia wła ści -
we wa run ki ewa ku acji z ga ra żu, a tak że bez-
pie czeń stwo ekip ra tow ni czo -ga śni czych,
moż na prze pro wa dzić ob li cze nia ana li tycz ne
opar te na nor mo wej me to do lo gii lub wy ko rzy -
stać na rzę dzia in ży nie rii bez pie czeń stwa po ża -
ro we go, np. sy mu la cje kom pu te ro we [4]. 

Ro dza je wen ty la cji po ̋a ro wej
w ga ra ̋ach
Z punk tu wi dze nia ochro ny prze ciw po ża ro -

wej ze wzglę du na cel dzia ła nia sys te my wen -
ty la cji po ża ro wej ga ra ży dzie li my na [4, 5]:

–  prze wo do wą wen ty la cję od dy mia ją cą,
czy li za pew nia ją cą usu wa nie dy mu z war stwy
zgro ma dzo nej pod stro pem i utrzy ma nie wol -
nej prze strze ni od dy mu, w któ rej moż li wa jest
ewa ku acja i pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych (rys. 2),

– sys te my oczysz cza nia z dy mu – ich za da -
niem jest usu wa nie dy mu zmie sza ne go z na pły -
wa ją cym po wie trzem kom pen sa cyj nym, przez
co zmniej sza się tem pe ra tu ra, ob ni żo ne zo sta -
je stę że nie dy mu i tok sycz nych pro duk tów spa -
la nia (rys. 3), 

– sys te my kon tro li roz prze strze nia nia dy mu
i cie pła – sys te my utrzy mu ją ce dym w wy zna -
czo nym ob sza rze po mię dzy źró dłem ognia
a miej scem je go usu wa nia, dzię ki cze mu za -
pew nio ny jest do stęp do źró dła ognia dla ekip
ra tow ni czych, a tak że ob ni ża na jest tem pe ra tu -
ra i stę że nie dy mu oraz tok sycz nych pro duk -
tów spa la nia (rys. 4).

Ze wzglę du na wy ko rzy sty wa ne urzą dze nia
wy róż nia my: wen ty la cję gra wi ta cyj ną, wen ty -
la cję prze wo do wą, wen ty la cję stru mie nio wą,
sys te my szach tów na wiew no -wy wiew nych,
sys te my róż ni co wa nia ci śnień (rys. 5).

W wie lu przy pad kach sys te my wen ty la cji
łą czą funk cje by to we i po ża ro we (od dy mia ją -
ce), dla te go w ce lu za pew nie nia bez pie czeń -
stwa użyt kow ni kom obiek tów wa run ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej sta no wić po win ny
prio ry tet przy ich pro jek to wa niu [6]. Klu czo -
wym ele men tem jest speł nie nie kry te riów sku -
tecz no ści funk cjo no wa nia sys te mów wen ty la cji
po ża ro wej, któ re przy wo ła no w ta be li 2.

Wen ty la cja ka na ło wa
W ga ra żach za mknię tych naj czę ściej sto so -

wa nym ty pem wen ty la cji od dy mia ją cej jest
wen ty la cja prze wo do wa, któ ra usu wa dym bez -
po śred nio spod stro pu od dy mia nej prze strze ni,
dzię ki roz pro wa dzo nym pod nim prze wo dom
z krat ka mi wy cią go wy mi. W cza sie pra cy sys -
te mu za ob ser wo wać moż na po wsta wa nie w ga -
ra żu dwóch prze strze ni. Pierw sza to war stwa
pod su fi to wa z na gro ma dzo ny mi go rą cy mi ga -
za mi po ża ro wy mi, dru ga – wol na od dy mu
war stwa czy ste go po wie trza (rys. 2). In sta la cja
wen ty la cji ka na ło wej skła da się z:
1 wen ty la to rów na wiew nych i wy wiew nych,
1 sie ci prze wo dów wen ty la cyj nych: na wiew -
nych i wy wiew nych,
1 kra tek na wiew nych i wy wiew nych,
1 ele men tów re gu la cyj nych,
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rys. 1. Okre Êle nie ak cep to wal nych wa run ków w ga ra ̋ u do ce lów ewa ku acji oraz pro wa dze nia dzia łaƒ 
ra tow ni czo -ga Êni czych [3]

rys. 2. Spo sób dzia ła nia sys te mu wen ty la cji od dy mia jà cej [4, 5]

rys. 3. Spo sób dzia ła nia sys te mu wen ty la cji stru mie nio wej – oczysz cza nie z dy mu [4, 5]

Odpowiednie warunki ewakuacji
Bezpieczne i skuteczne

działanie ekip ratowniczych

tmax = 200°C

tmax = 60°C

tmax = 200°C

tmax = 100°Cmin. 10 m

min. 10 m
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8 
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EXIT

� Podział na strefy dymowe za pomocà kurtyn
dymowych

� Dym usuwany kratkami rozmieszczonymi na
przewodach wentylacyjnych

� Wyraêny podział na warstw´ goràcego dymu
pod stropem oraz warstw´ wolnà od dymu

� Powietrze kompensacyjne dostarczane w taki
sposób, aby nie powodowaç opadania dymu

W czasie przeznaczonym na ewakuacj´ działajà jedynie
wentylatory nawiewne i wyciàgowe w taki sposób, aby dym
w naturalny sposób utrzymał si´ w warstwie pod stropem
gara˝u
� Główne szachty nawiewny i wyciàgowy
� Wentylatory strumieniowe rozmieszczone pod stropem
� Dym rozprzestrzenia si´ w całym obszarze gara˝u,

jednak jego temperatura jest ograniczana dzi´ki
mieszaniu z powietrzem kompensujàcym
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1 a tak że – w wie lu przy pad kach – prze ciw -
po ża ro wych klap od ci na ją cych.

Za zwy czaj sys tem ten peł ni funk cję wen ty -
la cji by to wej pod czas nor mal ne go funk cjo -
nowa nia obiek tu, a w wa run kach po ża ru
wen ty la cji od dy mia ją cej. Bę dzie więc, w za leż -
no ści od sy tu acji, pra co wał z róż ny mi stru mie -
nia mi prze pły wa ją ce go po wie trza. Dla te go
w przy pad ku za sto so wa nia jed ne go wen ty la to -
ra na po trze by wen ty la cji ogól nej i od dy mia ją -
cej na le ży mieć na uwa dze, aby urzą dze nie
mia ło sze ro ką cha rak te ry sty kę pra cy, mo gą cą
za pew nić od po wied ni spręż i wy da tek za rów no
pod czas wen ty la cji, jak i od dy mia nia. In sta la -

cja mu si speł niać wy ma ga nia wa run ków tech -
nicz nych [1], a za tem prze wo dy wen ty la cji od -
dy mia ją cej ob słu gu ją ce:

1) wy łącz nie jed ną stre fę po ża ro wą   po win -
ny mieć kla sę od por no ści ognio wej z uwa gi
na szczel ność ognio wą i dy mosz czel ność 
E600 S, co naj mniej ta ką, jak kla sa od por no ści
ognio wej stro pu okre ślo na w § 216, przy czym
do pusz cza się sto so wa nie kla sy E300 S, je że li
wy ni ka ją ca z ob li czeń tem pe ra tu ra dy mu po -
wsta ją ce go w cza sie po ża ru nie prze kra -
cza 300°C,

2) wię cej niż jed ną stre fę po ża ro wą   po win -
ny mieć kla sę od por no ści ognio wej EIS, co naj -

mniej ta ką, jak kla sa od por no ści ognio wej stro -
pu okre ślo na w § 216.

Za sto so wa ne wen ty la to ry od dy mia ją ce mu -
szą być od por ne na od dzia ły wa nie wy so kich
tem pe ra tur i mieć kla sę:

1) F600 60, je że li prze wi dy wa na tem pe ra tu -
ra dy mu prze kra cza 400°C (ozna cza to, że wen -
ty la tor mo że pra co wać przy tem pera tu rze
600°C przez 60 min),

2) F400 120 w po zo sta łych przy pad kach,
przy czym do pusz cza się in ne kla sy, je że li
z ana li zy ob li cze nio wej tem pe ra tu ry dy mu oraz
za pew nie nia bez pie czeń stwa ekip ra tow ni -
czych wy ni ka ta ka moż li wość [1].

Wa run ki tech nicz ne [1] okre śla ją, że kla py
od ci na ją ce do prze wo dów wen ty la cji od dy mia -
ją cej ob słu gu ją ce:

1) wy łącz nie jed ną stre fę po ża ro wą – po -
win ny być uru cha mia ne au to ma tycz nie i mieć
kla sę od por no ści ognio wej z uwa gi na szczel -
ność ognio wą i dy mosz czel ność E600 S AA, co
naj mniej ta ką, jak kla sa od por no ści ognio wej
stro pu okre ślo na w § 216, przy czym do pusz -
cza się sto so wa nie kla sy E300 S AA, je że li wy -
ni ka ją ca z ob li czeń tem pe ra tu ra dy mu
po wsta ją ce go w cza sie po ża ru nie prze kra -
cza 300°C,

2) wię cej niż jed ną stre fę po ża ro wą   po win -
ny być uru cha mia ne au to ma tycz nie i mieć kla -
sę od por no ści ognio wej EIS AA, co naj mniej
ta ką, jak kla sa od por no ści ognio wej stro pu
okre ślo na w § 216. 

Na le ży pa mię tać, że nie w każ dym po -
miesz cze niu moż li we jest wy ko na nie sku te-
cz ne go sys te mu wen ty la cji od dy mia ją cej.
W wie lu sy tu acjach utrzy ma nie dy mu na po żą -
da nej wy so ko ści co naj mniej 2,20 m – 2,50 m
nie bę dzie moż li we, np. w po miesz cze niach
niż szych niż 2,90 m [8].

Wen ty la cja stru mie nio wa
W sys te mie wzdłuż nym, ja kim jest sys tem

wen ty la cji stru mie nio wej, po wie trze prze pły -
wa ca łym prze kro jem po przecz nym ga ra żu
do wy bra nych punk tów wy cią go wych. Sys tem
ten skła da się z: 

– wen ty la to rów stru mie nio wych,
– sys te mu na wie wu po wie trza w cza sie od -

dy mia nia: na wiew me cha nicz ny – wen ty la to ry
na wiew ne (na po wie trza ją ce) bądź na wiew
przez otwo ry na wiew ne lub bra my wjaz do we
w wy ni ku pod ci śnie nia wy wo ła ne go dzia ła -
niem wen ty la to rów wy cią go wych,

– wen ty la to rów wy cią go wych,
– szach tów na wiew nych i wy wiew nych wy -

po sa żo nych w krat ki speł nia ją ce funk cję 
czerp ni i wy rzut ni po wie trza [2].

Pod czas dzia ła nia wen ty la cji stru mie nio wej
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rys. 4. Spo sób dzia ła nia sys te mu wen ty la cji stru mie nio wej – kon tro la dy mu i cie pła [4, 5]

Typ sys te mu
Bez po Êred nie
wspo ma ga nie 

ewa ku acji

Wspo ma ga nie ekip 
ra tow ni czo -ga Êni czych

Oczysz cza nie 
prze strze ni z dy mu

po za koƒ cze niu
dzia łaƒ ra tow ni czo -

-ga Êni czych
ob ni ̋ e nie 

tem pe ra tu ry dy mu

wol ny od dy mu 
do st´p do êró dła

ognia

Prze wo do wa wen ty la -
cja od dy mia jà ca tak tak tak tak

Sys tem kon tro li roz -
prze strze nia nia dy mu
i cie pła

nie* tak tak tak

Sys tem oczysz cza nia
z dy mu nie* tak nie tak

* Dzia ła nie sys te mów wstrzy ma ne (ogra ni czo ne) do mo men tu za koƒ cze nia ewa ku acji – dym utrzy my wa ny jest w zbior ni ku
je dy nie dzi´ ki si le wy po ru, umo˝ li wia jàc ewa ku acj´ osób, co nie b´ dzie mo˝ li we w zbyt ma łych lub zbyt ni skich ga ra ̋ ach

Ta be la 1. Ce le dzia ła nia sys te mów wen ty la cji po ̋ a ro wej w ga ra ̋ ach [4]

rys. 5. Po dział sys te mów wen ty la cji po ̋ a ro wej [4, 5]

W czasie przeznaczonym na ewakuacj´ działajà jedynie
wentylatory nawiewne i wyciàgowe w taki sposób, aby dym
w naturalny sposób utrzymał si´ w warstwie pod stropem
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uzy sku je się śred nią pręd kość po wie trza
w prze kro ju po przecz nym ga ra żu o war to ści
1 m/s. To wy nik zja wi ska in duk cji po wie trza.
Je go cał ko wi ta ma sa prze miesz cza ją ca się wo -
kół wen ty la to ra jest wie lo krot nie więk sza niż
ilość po wie trza prze tła cza na przez wen ty la tor
stru mie nio wy Za wen ty la to ra mi stru mie nio wy -
mi po wsta je zja wi sko Co an da, czy li stre fa pod -
ci śnie nia po wie trza po wo du je przy kle je nie
stru mie nia po wie trza do su fi tu i je go wy dłu ża -
nie. Wen ty la to ry stru mie nio we wy po sa ża ne są
w de flek to ry na wiew ne kie run ku ją ce prze pływ
po wie trza w dół w kie run ku pod ło gi lub w bok
do przy le ga ją cej ścia ny, by zmi ni ma li zo wać je -
go wpływ na ich pra cę. 

Wen ty la to ry stru mie nio we po win ny być
zlo ka li zo wa ne w cen tral nym miej scu w sto sun -
ku do ob li czo nej ma sy po wie trza, któ rą ma ją
za za da nie prze miesz czać. Za le ca się, aby od -
le głość od naj bli żej po ło żo nej bel ki stro po wej
(pod cią gu) w ga ra żu po stro nie krat ki wlo to wej
by ła nie mniej sza niż 0,5 m, a po stro nie tłocz -
nej wen ty la to ra nie mniej sza niż 2,0 m. Bel ka
stro po wa nie po win na mieć więk szej wy so ko -
ści niż 400 mm. Naj więk szą sku tecz ność wen -
ty la cja stru mie nio wa osią ga w ga ra żach
o kształ cie pro sto kąt nym, w któ rych z jed nej
stro ny obiek tu moż na na wie wać nie za dy mio ne

(czy ste) po wie trze, a z dru giej – umie ścić wy -
rzut nie usu wa ją ce za nie czysz czo ne po wie trze
lub dym pod czas po ża ru [2]. Zgod nie z wy tycz -
ny mi ITB [4] sys te my wen ty la cji stru mie nio -
wej dzie li my na:

– sys te my kon tro li roz prze strze nia nia dy mu
i cie pła (rys. 4),

– sys te my oczysz cza nia z dy mu (rys. 3).
Róż ni ca po mię dzy ni mi po le ga na sku tecz -

no ści, z ja ką ogra ni cza ne jest roz prze strze nia -
nie się dy mu w ga ra żu:
1 sys te my kon tro li roz prze strze nia nia dy mu
i cie pła za pew nia ją utrzy ma nie dy mu w ści śle
okre ślo nej, ogra ni czo nej prze strze ni po mię dzy
źró dłem po ża ru a punk tem wy cią go wym, przez
co uła twia ją pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych,
1 sys te my oczysz cza nia z dy mu nie są w sta -
nie za pew nić wol ne go od dy mu do stę pu
do źró dła ognia, a ich dzia ła nie ogra ni cza się
do ob ni że nia stę że nia dy mu i tem pe ra tu ry w ta -
kim stop niu, aby moż li we by ło pod ję cie dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych [9]. 

W ga ra żach za mknię tych o wy so ko ści wy -
no szą cej oko ło 2,5 m wy po sa żo nych w wen ty -
la cję stru mie nio wą pod czas po ża ru nie wy-
stą pią war stwy wol ne od dy mu (za dy mie nie
wy stą pi w ca łej prze strze ni po mię dzy su fi tem

a pod ło gą). Dla te go na po cząt ku po ża ru wen -
ty la to ry stru mie nio we są wy łą czo ne, a wen ty -
la to ry na po wie trza ją ce (w roz wią za niu z na -
wie wem me cha nicz nym) i od dy mia ją ce włą -
czo ne na wy so ki bieg lub naj wyż szą pręd kość,
co za pew nia nie zbęd ną ob li czo ną wy daj ność
umoż li wia ją cą ewa ku ację. Do pie ro gdy lu dzie
już się ewa ku ują lub przy bę dzie straż po żar na,
wen ty la to ry stru mie nio we zo sta ją włą czo ne,
wy twa rza jąc efekt tło ka i prze miesz cza jąc po -
wie trze w kie run ku wen ty la to ra od dy mia ją ce -
go [2]. Pro jek to wa nie wen ty la cji stru mie nio wej
w więk szo ści przy pad ków jest skom pli ko wa ne
i wy ma ga za sto so wa nia mo de lo wa nia nu me -
rycz ne go.

***
Sys te my wen ty la cji po ża ro wej umoż li wia -

ją spraw ną ewa ku ację lu dzi ze stre fy za gro żo -
nej, ogra ni cza ją roz prze strze nia nie się dy mu,
a tak że umoż li wia ją prze pro wa dze nie sku tecz -
nej ak cji ga śni czej. Sys te my wen ty la cji stru -
mie nio wej le piej spraw dza ją się w ni skich
ga ra żach – o wy so ko ści do oko ło 2,4 m, zaś
w ga ra żach wy so kich sku tecz niej sze są sys te -
my ka na ło we [2]. 

sekc. Iwo na Or łow ska jest tech ni kiem
w Sek cji Kon tro l no -Roz po znaw czej 

Ko men dy Po wia to wej PSP w Pa bia ni cach,
ab sol went kà Wy dzia łu In ̋ y nie rii 

Bez pie czeƒ stwa Po ̋ a ro we go Szko ły 
Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej w War sza wie
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Ta be la 2. Kry te ria oce ny sys te mów wen ty la cji po ̋ a ro wej [5, 7]

Kry te rium Wen ty la cja od dy mia jà ca Kon tro la dy mu i cie pła Oczysz cza nie z dy mu

W cza sie ewa ku acji

tem pe ra tu ra pod stro pem – 200°C
na wy so ko Êci do 1,8 m – 60°C

za dy mie nie dym utrzy mu jà cy si´ pod stro pem kon dy gna cji, na wy so ko Êci do 1,8 m – 0,105 g/m3

(za si´g wi dzial no Êci zna ków ewa ku acyj nych Êwie cà cych wła snym Êwia tłem – 10 m)

pro mie nio wa nie mniej ni˝ 2,5 kW/m2 w kie run ku pod ło gi

W cza sie pro wa dze nia dzia łaƒ ra tow ni czo -ga Êni czych

tem pe ra tu ra na wy so ko Êci 1,5 m mniej ni˝ 120°C w od le gło Êci po nad 15 m od êró dła po ̋ a ru

za dy mie nie

na wysokoÊci 1,5 m mniej
ni˝ 0,105 g/m3 (zasi´g
widzialnoÊci znaków
ewakuacyjnych Êwiecàcych
własnym Êwiatłem wi´kszy
ni˝ 10 m) w odległoÊci
wi´kszej ni˝ 15 m od êródła
po˝aru

na wysokoÊci 1,5 m mniej
ni˝ 0,105 g/m3 (zasi´g
widzialnoÊci znaków
ewakuacyjnych Êwiecàcych
własnym Êwiatłem wi´kszy
ni˝ 10 m) w odległoÊci
wi´kszej ni˝ 15 m od êródła
po˝aru

strefa mo˝e byç zadymiona

promieniowanie

do 15 kW/m2

w odległoÊci 15 m od êródła
po˝aru, 2,5 kW/m2

w pozostałym obszarze

do 15 kW/m2

w odległoÊci 15 m od êródła
po˝aru od strony dojÊcia
do po˝aru, 2,5 kW/m2

w pozostałym obszarze

do 15 kW/m2

w odległoÊci 15 m od êródła
po˝aru, 2,5 kW/m2

w pozostałym obszarze

dost´p do êródła ognia

dym w dwóch
warstwach – êródło po˝aru
jest widoczne, a dost´p
do niego ułatwiony

mo˝liwy dost´p do êródła
po˝aru w odległoÊci do 15 m
od jego lokalizacji drogà
wolnà od dymu

cały obszar strefy
zadymiony – strefa
po˝arowa powinna byç
na tyle mała, aby szybkie
odnalezienie i lokalizacja
po˝aru były mo˝liwe



la te go nie zwy kle waż ne jest, aby opi nia ta ka by ła peł na i ja sna, czy li
udzie la ła od po wie dzi na wszyst kie po sta wio ne bie głe mu py ta nia,
uwzględ nia ła istot ne dla roz strzy gnię cia kon kret nej kwe stii oko -

licz no ści oraz za wie ra ła uza sad nie nia wy ra żo nych w niej ocen i po glą dów.
Po ni żej przed sta wiam przy pa dek spra wy są do wej, w któ rej w wy ni ku nie -

rze tel nej opi nii bie głe go z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej ubez pie czy ciel
od mó wił po szko do wa ne mu przed się bior cy wy pła ty od szko do wa nia w związ -
ku z po ża rem, ja ki po wstał w je go za kła dzie pra cy. 

Wa run ki tech nicz no -bu dow la ne
Bu dy nek, w któ rym po wstał i roz prze strze nił się po żar, był par te ro wy, nie -

pod piw ni czo ny, wol no sto ją cy, o kształ cie re gu lar nym zbli żo nym do pro sto ką ta.
Ścia ny kon struk cyj ne po wsta ły z ce gły i pu sta ków al fa na za pra wie ce men to wo -
-wa pien nej, po sadz ka – z be to nu. Dach miał kon struk cję drew nia ną po kry tą bla -
chą tra pe zo wą. Bra my wy jaz do we by ły ze sta li, po dob nie jak sto lar ka
okien na (z szy ba mi zwy kły mi o gru bo ści 3-4 mm). 

Bu dy nek zaj mo wał po wierzch nię ok. 600 m2, zaś bę dą ca je go czę ścią ha -
la pro duk cyj na, w któ rej po wstał po żar – ok. 300 m2. Ku ba tu ra cał ko wi ta
obiek tu wy no si ła ok. 2100 m3, a je go wy so kość ok. 6 m. 

Bu dy nek po dzie lo ny był na trzy czę ści. Jed ną – ha lę pro duk cyj ną ja ko
na jem ca użyt ko wa ła fir ma „A”, dru gą – ma ga zy no wą fir ma „B” a trze cią ja -
ko ga raż wy ko rzy sty wał wła ści ciel ca łe go bu dyn ku – fir ma „C”.

W ha li pro duk cyj nej pro wa dzo no pro duk cję i mon taż kon struk cji me ta -
lo wych. Pro ces tech no lo gicz ny po le gał na cię ciu, spa wa niu, ma lo wa niu far -
ba mi i mon to wa niu ele men tów me ta lo wych w ca łość. By ła to pra ca ści śle
zwią za na z dzia łal no ścią przed się bior cy i wy ko ny wa na w ha li od po nad
10 lat. Na jed nej zmia nie pra co wa ło za zwy czaj pięć osób. Ha la by ła wy po -
sa żo na w wy ma ga ne za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we – ga śni ce i ko ce ga -
śni cze. Pra cow ni cy mie li od po wied nie kwa li fi ka cje za wo do we, by li
prze szko le ni z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej i bhp. Dla ca łe go bu dyn -
ku zo sta ła opra co wa na in struk cja bez pie czeń stwa po ża ro we go.

Po ̋ar od iskry
Pod czas cię cia szli fier ką ką to wą me ta lo wej kon struk cji do szło do za pa le nia

się od iskier me cha nicz nych roz pusz czal ni ka do farb, znaj du ją ce go się w otwar -
tej pusz ce na po sadz ce w od le gło ści oko ło 2 m od miej sca pro wa dze nia prac. 

W pro ce sie tech no lo gicz nym zwią za nym z cię ciem, szli fo wa niem lub
spa wa niem po wsta ją róż ne go ty py iskry me cha nicz ne, go rą ce żuż le lub go -
rą ce cząst ki sta łe. Każ da ta ka iskra jest no śni kiem ener gii ciepl nej. Tem pe -
ra tu ra roz ża rzo nych czą stek me ta lu cię te go lub szli fo wa ne go mo że osią gać
od kil ku set do po nad 1000°C. Ba da nia [1] wy ka za ły, że tem pe ra tu ra iskry
za le ży od tem pe ra tu ry top nie nia me ta lu, z któ re go po wsta ła, tem pe ra tu ra top -
nie nia że la za wy no si np. 1534°C. Tem pe ra tu ry iskier me cha nicz nych są za -
tem wy star cza ją ce do za po cząt ko wa nia re ak cji spa la nia wszyst kich cie czy
pal nych, w tym roz pusz czal ni ków do farb, któ re ma ją tem pe ra tu rę za pło nu
< 50°C. Otwar ty me ta lo wy po jem nik z roz pusz czal ni kiem znaj do wał się
w ob rę bie od dzia ły wa nia iskier me cha nicz nych, dla te go do szło do za pa le nia
się tej cie czy pal nej.

Po wznie ce niu ognia pra cow ni cy przy stą pi li do je go ga sze nia za po mo -
cą pod ręcz ne go ko ca ga śni cze go, a na stęp nie ga śnic. Pró ba uga sze nia po ża -
ru nie po wio dła się, a na sku tek pro wa dze nia dzia łań ga śni czych do szło
do prze wró ce nia się po jem ni ka i roz la nia pa lą cej się cie czy na po sadz kę ha -
li. Na stą pi ło na głe, nie kon tro lo wa ne roz prze strze nie nie się ognia na po bli ski
drew nia ny re gał z pusz ka mi farb i roz pusz czal ni ków. To spo wo do wa ło zin -
ten sy fi ko wa nie pa le nia się i roz prze strze nie nie ognia na in ne ma te ria ły 
pal ne znaj du ją ce się w bu dyn ku oraz drew nia ną kon struk cję da chu. W kon -
se kwen cji po żar ob jął ca łą prze strzeń bu dyn ku. 

Pań stwo wa Straż Po żar na mi mo szyb kie go przy jaz du na miej sce zda rze -
nia i za awan so wa nej ak cji ga śni czej, w któ rej bra ło udział kil ka na ście za stę -
pów, nie zdo ła ła ura to wać obiek tu przed spa la niem. Nie mal ca ły bu dy nek,
z wy jąt kiem ścian i fun da men tów, uległ spa le niu. Cał ko wi cie znisz czo ne zo -
sta ło wy po sa że nie, w tym na le żą ce do przed się bior cy ma szy ny, apa ra ty i urzą -
dze nia tech nicz ne o war to ści kil ku set ty się cy złotych.
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Opi nia bie głe go z za kre su ochro ny 
prze ciw po ̋a ro wej
W przed mio to wej spra wie zo stał po wo ła ny przez Po li cję bie gły z za kre -

su ochro ny prze ciw po ża ro wej. Je go za da niem by ło stwier dze nie:
1 co by ło przy czy ną po ża ru,
1 czy zo sta ły na ru szo ne prze pi sy prze ciw po ża ro we, a je że li tak, to ja kie,
1 czy ist niał zwią zek przy czy no wy mię dzy nie prze strze ga niem prze pi sów
prze ciw po ża ro wych a po wsta niem i roz wo jem po ża ru.

Bie gły nie zwłocz nie po po ża rze wspól nie z Po li cją do ko nał oglę dzin spa -
lo ne go obiek tu. Na stęp nie, po otrzy ma niu po sta no wie nia o po wo ła niu bie -
głe go wraz z ak ta mi spra wy, spo rzą dził opi nię, w któ rej udzie lił od po wie dzi
na za da ne py ta nia. Po nie waż przy czy na po ża ru by ła zna na już na eta pie
wstęp nych czyn no ści pro ce so wych (je den z pra cow ni ków przy znał się
do nie umyśl ne go spo wo do wa nia po ża ru, a po zo sta li to po twier dzi li), naj -
trud niej szym ele men tem w spo rzą dza nej opi nii by ło do ko na nie ana li zy na -
ru szo nych prze pi sów prze ciw po ża ro wych oraz ich związ ku z po wsta niem,
roz wo jem i roz prze strze nie niem się po ża ru. 

Bie gły spo rzą dził opi nię na pi śmie, w któ rej stwier dził m.in., że:
1. W ha li pro duk cyj nej na re ga le skła do wa ne by ły „far by i la kie ry w du -

żych ilo ściach, jak na wiel kość te go po miesz cze nia”.
2. W bu dyn ku skła do wa ne i prze cho wy wa ne by ły ma te ria ły po ża ro wo

nie bez piecz ne „w du żej ilo ści, bio rąc pod uwa gę ma łą sto sun ko wo po -
wierzch nię bu dyn ku. Stąd gę stość ob cią że nia ognio we go na ta kiej po -
wierzch ni i w ta kiej prze strze ni by ła bar dzo du ża”.

3. Bu dy nek „nie speł niał wy ma gań wy ni ka ją cych z wa run ków tech nicz -
no -bu dow la nych w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we go w sto sun ku do ce -
lów, któ rym słu żył”.

4. W miej scu, w któ rym stał re gał z far ba mi i roz pusz czal ni ka mi oraz
w je go po bli żu „pro wa dzo ne by ły pra ce po ża ro wo nie bez piecz ne (cię cie
szli fier ką)”.

Bie gły w opi nii wska zał i za cy to wał tre ści tek stów praw nych, któ re zo -
sta ły na ru szo ne przez fir mę pro duk cyj ną „A” w przed mio to wej spra wie
(usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej oraz roz po rzą -
dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow -
la nych i te re nów). 

Ra ̋à ce nie dbal stwo
Po sił ku jąc się tre ścią opi nii bie głe go, ubez pie czy ciel (po zwa ny) uznał,

że wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa fir my „A” do szło do na ru sze nia obo wiąz -
ków z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej i z te go po wo du wol ny jest od od -
po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe w wy ni ku po ża ru. Twier dził, że
przy czy ną po ża ru by ły pra ce po ża ro wo nie bez piecz ne pro wa dzo ne w są -
siedz twie ma te ria łów ła two pal nych, więc ist niał zwią zek przy czy no wy po -
mię dzy nie prze strze ga niem wy mo gów prze ciw po ża ro wych i po wsta niem
oraz roz wo jem po ża ru. Po nad to we dług po zwa ne go w spra wie do szło do na -
ru sze nia prze pi sów usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro -
wej oraz roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 
z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te re nów, w od nie sie niu do prze cho wy wa nia
cie czy pal nych o tem pe ra tu rze za pło nu po ni żej 328,15 K (55°C) oraz sto -
so wa nia czyn ni ków mo gą cych za ini cjo wać ich za płon. Stro na po zwa -
na stwier dzi ła tak że, że bu dy nek sta no wił jed ną stre fę po ża ro wą, w któ rej
skła do wa ne i prze cho wy wa ne by ły ma te ria ły po ża ro wo nie bez piecz ne w du -
żej ilo ści, jak na sto sun ko wo ma łą po wierzch nię. Ana li za ze bra ne go ma te -
ria łu wska zy wa ła w oce nie ubez pie czy cie la, że do po wsta nia szko dy do szło
wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa ze stro ny ubez pie cza ją ce go i je go pra cow ni -
ków.

Od ma wia jąc wy pła ty od szko do wa nia, ubez pie czy ciel po wo łał się na od -
po wied nie za pi sy ogól nych wa run ków ubez pie cze nia, któ re mó wi ły, że ubez -
pie czy ciel nie od po wia da za szko dy wy rzą dzo ne umyśl nie lub wsku tek
ra żą ce go nie dbal stwa przez pra cow ni ków ubez pie czo ne go, któ rym po wie -
rzył on pie czę nad ubez pie czo nym mie niem.

De cy zja sà du okr´ go we go
Spra wa tra fi ła do wy dzia łu go spo dar cze go są du okrę go we go. Przed się -

bior ca, wła ści ciel fir my „A” (po wód), któ ry w wy ni ku po ża ru do znał cał ko -
wi tych strat w swo im mie niu, skie ro wał po zew o za pła tę prze ciw ko
ubez pie czy cie lo wi, ar gu men tu jąc, że od mo wa przy ję cia od po wie dzial no ści
za szko dę jest w ca ło ści błęd na i opar ta na chy bio nych pod sta wach. We dług
po wo da je go mie nie w chwi li zda rze nia ob ję te by ło ochro ną ubez pie cze nio -
wą od ognia i in nych ży wio łów, a zda rze nie zro dzi ło od po wie dzial ność od -
szko do waw czą stro ny po zwa nej. Sąd okrę go wy orzekł, że po zwa ny po wi nien
za pła cić po wo do wi żą da ną kwo tę wraz z usta wo wy mi od set ka mi. Od na ka -
zu za pła ty są du po zwa ny zło żył sprze ciw, wska zu jąc, że do po ża ru u po wo da
do szło wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa zwią za ne go z na ru sze niem obo wiąz -
ków z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej i z te go po wo du ubez pie czy ciel
wol ny jest od od po wie dzial no ści za po wsta łe szko dy.

W związ ku z po wyż szym sąd po sta no wił do pu ścić do dat ko wy do wód
z opi nii in ne go bie głe go są do we go. Zwró cił się do bie głe go są do we go z za -
kre su po żar nic twa o usta le nie, co by ło bez po śred nią przy czy ną po ża ru w bu -
dyn ku ha li pro duk cyj nej. Czy obiekt, w któ rym pro wa dzo no pra ce, był
na le ży cie za bez pie czo ny i czy za cho wa no wszyst kie wy mo gi bhp i ppoż. za -
war te w po li sie łą czą cej stro ny pro ce su oraz ogól nych wa run kach ubez pie -
cze nia stro ny po zwa nej?

Opi nia in ne go bie głe go
No wy bie gły po ana li zie zgro ma dzo ne go ma te ria łu w spra wie, prze pi -

sów prze ciw po ża ro wych oraz bhp, a tak że po za po zna niu się z in struk cją
bez pie czeń stwa po ża ro we go spa lo ne go obiek tu wy dał no wą opi nię. Stwier -
dził w niej, że bez po śred nią przy czy ną wznie ce nia ognia by ło cię cie przez
pra cow ni ka fir my „A” szli fier ką ele men tu me ta lo we go, po wo du ją ce po wsta -
wa nie iskier me cha nicz nych o wy so kiej tem pe ra tu rze, któ re w kon tak cie
z pa ra mi roz pusz czal ni ka znaj du ją ce go się w otwar tym me ta lo wym po jem -
ni ku do pro wa dzi ły do za pa le nia się tej cie czy pal nej. Ogień roz prze strze nił
się z po wo du pro wa dze nia przez pra cow ni ków nie sku tecz nych dzia łań ga -
śni czych, pod czas któ rych do szło do roz la nia pło ną cej się cie czy i za pa le nia
się od niej re ga łu z far ba mi i roz pusz czal ni ka mi. Pra ce w ha li pro duk cyj nej
wcho dzi ły w za kres pro ce su tech no lo gicz ne go i nie by ły pra ca mi nie bez -
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piecz ny mi pod wzglę dem po ża ro wym, o któ rych mo wa w roz po rzą dze niu
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciw po -
ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów. Nie mia ły
do nich za sto so wa nia wy ma ga nia do ty czą ce prac nie bez piecz nych
pod wzglę dem po ża ro wym. W ha li pro wa dzo no bo wiem pro duk cję, czy li
wy twa rza nie okre ślo nych dóbr ma te rial nych, dla któ rej przed się bior stwo zo -
sta ło po wo ła ne. Bie gły stwier dził tak że, że bu dy nek, w któ rym po wstał i roz -
prze strze niał się po żar, był bu dyn kiem ni skim, za li czo nym do obiek tów
pro duk cyj nych i ma ga zy no wych (PM), o ob cią że niu ognio wym do
500 MJ/m2. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny -
mi sta no wił jed ną stre fę po ża ro wą i speł niał wy ma ga nia prze pi sów do ty czą -
cych wa run ków kla sy od por no ści po ża ro wej „E” dla bu dyn ku PM. Ha la
pro duk cyj na by ła wy po sa żo na w wy ma ga ne prze pi sa mi ga śni ce. Bie gły od -
mó wił w opi nii do ko na nia oce ny wi ny umyśl nej lub ra żą ce go nie dbal stwa
przez przed się bior cę, o któ rej mo wa w ogól nych wa run ków ubez pie cze nia,
gdyż opi nia bie głe go nie po win na za wie rać sfor mu ło wań do ty czą cych wi ny
osób lub oce ny praw nej je go czy nu. Upraw nie nia w tym za kre sie są wy łącz -
ną do me ną są du [2].

Bł´ dy bie głe go 
Bie gły z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ ry na zle ce nie Po li cji

spo rzą dził pierw szą opi nię, nie uwzględ nił wszyst kich istot nych do roz strzy -
gnię cia oko licz no ści za gad nień oraz przed sta wił wnio ski, któ re w du żej czę -
ści by ły błęd ne i nie mia ły po par cia w obo wią zu ją cych prze pi sach
tech nicz no -bu dow lach i prze ciw po ża ro wych. Na przy kład błęd nie przy jął,
że pra ce tech no lo gicz ne zwią za ne z cię ciem, spa wa niem i szli fo wa niem kon -
struk cji me ta lo wych wy ko ny wa ne w spo sób cią gły w ha li pro duk cyj nej by -
ły pra ca mi nie bez piecz ny mi po ża ro wo. W tre ści opi nii uży wał li czeb ni ków
nie okre ślo nych, jak „du żo”, „bar dzo du żo” czy „znacz na ilość”, do okre śle -
nia zgro ma dzo nych w obiek cie ma te ria łów po ża ro wo nie bez piecz nych. 
Ta kie ogól ni ko we i nie okre ślo ne sfor mu ło wa nia nie wy stę pu ją w roz po rzą -
dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow -
la nych i te re nów. Roz po rzą dze nie to mó wi na to miast o kon kret nej licz bie
okre śla ją cej ob ję tość lub ma sę ma te ria łów nie bez piecz nych po ża ro wo. Bie -
gły, nie zna jąc i nie po da jąc w opi nii wiel ko ści gę sto ści ob cią że nia ognio -
we go bu dyn ku, któ ra jest pa ra me trem cha rak te ry zu ją cym za gro że nie
po ża ro we w obiek tach (PM), wy cią gnął błęd ny wnio sek, że bu dy nek nie
speł niał wy ma gań wy ni ka ją cych z wa run ków tech nicz no -bu dow la nych. 
Po nad to nie za po znał się z tre ścią in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go
opra co wa nej dla obiek tu, w któ rym po wstał i roz prze strze niał się po żar.

Wy rok sà du
Po pra wie trzech la tach od po ża ru sąd okrę go wy wy dał wy rok, w któ rym

za są dził od stro ny ubez pie czy cie la na rzecz przed się bior cy żą da ną kwo tę
wraz z usta wo wy mi od set ka mi oraz zwrot kosz tów pro ce su, w tym kosz tów
za stęp stwa pro ce so we go.

Sąd uznał, że po wódz two za słu gi wa ło na uwzględ nie nie w ca ło ści.
W uza sad nie niu stwier dził m.in., że przy czy ną wznie ce nia ognia by ło cię cie
ele men tu me ta lo we go szli fier ką, któ re po wo do wa ło po wsta nie iskier me cha -
nicz nych o wy so kiej tem pe ra tu rze. Iskry w kon tak cie z opa ra mi roz pusz czal -
ni ka znaj du ją ce go się w otwar tym me ta lo wym po jem ni ku spo wo do wa ły
za pa le nie się tej cie czy. Czyn no ść cię cia wy ko ny wał pra cow nik po wo da, któ -
re go za cho wa nie nie wąt pli wie na le ża ło oce nić ja ko lek ko myśl ne i sta no wią -
ce tym sa mym wy raz nie dbal stwa, jed nak te go ro dza ju po stę po wa nie nie
mo że być utoż sa mia ne z ra żą cym nie dbal stwem. Ogień roz prze strze nił się
wsku tek pro wa dze nia nie sku tecz nych dzia łań ga śni czych przez pra cow ni -
ków po wo da, jed nak nie moż na wy cią gnąć ne ga tyw nych konsekwencji 

wo bec tych pra cow ni ków, gdyż prze wró ce nie się po jem ni ka by ło kwe stią
przy pad ku i nie moż na by ło prze wi dzieć skut ku tej czyn no ści. Sąd wy klu -
czył za kwa li fi ko wa nie prac wy ko ny wa nych na te re nie za kła du ja ko prac po -
ża ro wo nie bez piecz nych. De fi ni cja za war ta w § 2 ust. 1 pkt 4 roz po rzą dze nia
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie
ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te -
re nów od no si się do prac re mon to wo -bu dow la nych zwią za nych z uży ciem
otwar te go ognia, cię ciem z wy twa rza niem iskier me cha nicz nych i spa wa -
niem. Za ta kie nie moż na uznać wy ko ny wa nia kon struk cji me ta lo wych sta -
no wią cych pro fil dzia łal no ści po wo da. Tym sa mym pra ce te nie mia ły
za sto so wa nia do tych prze pi sów i nie zo sta ły one na ru szo ne, w szcze gól no -
ści „In struk cja bez pie czeń stwa po ża ro we go”. W kon tek ście na ru sze nia prze -
pi sów prze ciw po ża ro wych w wy ni ku prze cho wy wa nia na re ga le zbyt du żej
ilo ści ma te ria łów nie bez piecz nych po ża ro wo (farb i roz pusz czal ni ków),
o któ rych mo wa w § 7 wspo mnia ne go roz po rzą dze nia, za rów no bie gły są -
do wy z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, jak i stro na po zwa na nie wy ka -
zali, ja ka do kład nie ilość farb i roz pusz czal ni ków by ła skła do wa na na te re nie
ha li oraz czy prze kra cza ła ona do bo we za po trze bo wa nie. Tym sa mym po -
zwa ny ubez pie czy ciel nie wy ka zał wpły wu ilo ści ma te ria łów po ża ro wo nie -
bez piecz nych na roz prze strze nie nie się po ża ru [3]. Pra cow ni cy po wo da,
wzy wa jąc straż po żar ną oraz sa mo dziel nie przy stę pu jąc do ak cji ga śni czej,
wy peł ni li obo wią zek na ło żo ny na ubez pie czo ne go wska za ny w ogól nych
wa run kach ubez pie cze nia.

Wnio ski
1. Nie rze tel na opi nia bie głe go da ła ubez pie czy cie lo wi asumpt do nie wy -

pła ca nia na leż ne go ubez pie cze nia i by ła przy czy ną pra wie trzy let nie go spo -
ru są do we go.

2. Opi nia bie głe go po win na zo stać wy da na po szcze gó ło wym prze ana li -
zo wa niu pod sta wy sta no wią cej źró dło wie dzy spe cja li stycz nej, przede
wszyst kim obo wią zu ją cych prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych, prze ciw -
po ża ro wych oraz bhp.

3. Brak w opi nii bie głe go fa cho we go uza sad nie nia wnio sków unie moż -
li wił pra wi dło wą oce nę jej mo cy do wo do wej przez sąd.

4. Opi nia bie głe go za wsze po win na za wie rać sfor mu ło wa nia wy ra żo ne
w spo sób przy stęp ny i zro zu mia ły dla osób nie ma ją cych wia do mo ści spe -
cjal nych i nie mo że za wie rać okre śleń ogól ni ko wych, nie okre ślo nych, su -
biek tyw nych.

5. W każ dej spra wie wy wód bie głe go uza sad nia ją cy wnio ski za war te
w opi nii mu si być w peł ni spraw dzal ny i opar ty na wie dzy na uko wej.

6. Na mar gi ne sie ana li zo wa nej spra wy na le ży skon klu do wać, że kra jo -
we prze pi sy prze ciw po ża ro we i bhp w za sa dzie do ty czą za bez pie cze nia prze -
ciw po ża ro we go pro ce sów spa wal ni czych i cię cia ter micz ne go. Nie for mu łu ją
na to miast szcze gó ło wych wy ma gań w od nie sie niu do bez pie czeń stwa po ża -
ro we go pro ce sów tech no lo gicz nych, w któ rych mo gą po wstać i roz prze strze -
niać się iskry po wsta łe w wy ni ku cię cia me cha nicz ne go (np. szli fier ką).

To masz Sa wic ki jest eks per tem 
Pol skie go To wa rzy stwa Eks per tów Do cho dzeƒ Po po ̋ a ro wych

  Przy pi sy
[1] M. Po fit -Szcze pań ska, Za gro że nia po wo do wa ne przez prze my sło we me cha nicz ne źró -
dła cie pła, „Ochro na Prze ciw po ża ro wa” 2013, nr 3, s. 12.
[2] Wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 27 wrze śnia 1958 ro ku, sygn. akt III KRN 1261/57,
wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 3 lip ca 1987 ro ku, sygn. akt III KR 235/87, po sta no wie nie
Są du Ape la cyj ne go w Kra ko wie z dnia 8 grud nia 1993 r., sygn. akt II Akz 355/93.
[3] Cię żar te go do wo du spo czy wał na ubez pie czy cie lu, ja ko wy wo dzą cym z te go fak tu ko -
rzyst ne skut ki praw ne. Wska za nie po wyż szych oko licz no ści zmie rza ło bo wiem do uwol -
nie nia stro ny po zwa nej od od po wie dzial no ści od szko do waw czej (art. 6 k.c.).
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est wiek XVII. Ja po nia. Dwóch zna nych mi strzów mie cza sta je na -
prze ciw sie bie z za mia rem od by cia wal ki. Pierw szy to miej sco wy
mistrz szko ły sztuk wal ki, dru gi – wę dro wiec zwa ny Mja mo to Mus -

sa si, któ ry ośmie lił się wy zwać mi strza na po je dy nek. Te go ty pu star cia mia -
ły dwa moż li we roz wią za nia – al bo koń czy ły się śmier cią prze gra ne go, al bo
okry wa ły go hań bą, co w sie dem na sto wiecz nej Ja po nii by ło cię ża rem nie
do udźwi gnię cia. Wcze snym ran kiem obaj, go to wi do bo ju na śmierć i ży -
cie, sto ją nie ru cho mo na prze ciw ko sie bie, bacz nie się ob ser wu jąc. Peł -
na kon cen tra cja i peł na na pię cia ci sza. Na gle mistrz bły ska wicz nym ru chem
uno si miecz nad gło wę. Mja mo to po zo sta je nie ru cho my. Nie drgnął na wet
je den mię sień je go cia ła. W tym jed nym mo men cie, za nim na stą pił ja ki-
kol wiek kon takt po mię dzy wal czą cy mi, dla obu wy nik wal ki stał się 
oczy wi sty.

Po wyż sza hi sto ria wy da rzy ła się na praw dę. Zwy cięz cą był oczy wi ście
Mja mo to Mus sa si, któ ry stał się w póź niej szym cza sie le gen dą i któ ry w ca -
łym swo im ży ciu nie prze grał ani jed nej wal ki. Jak to się sta ło, że jesz cze
przed jej roz po czę ciem, po jed nym ru chu by ło oczy wi ste, kto wy gra? Cze -
go uczy nas ta hi sto ria?

Mja mo to do sko na lił swo ją sztu kę wal ki od wcze sne go dzie ciń stwa. Nie -
od łącz nym ele men tem tre nin gu by ła prak ty ka zen. Dzię ki te mu roz wi nął
do gra nic per fek cji sztu kę kon cen tra cji i obec no ści – tu i te raz. To po zwo li -
ło mu za rzą dzać swo ją ener gią w każ dej sy tu acji, re agu jąc sto sow nie do
oko licz no ści. Z nie zwy kłą ostro ścią umy słu po tra fił do strze gać ru chy i mi -
kro ru chy prze ciw ni ka i od po wia dać na nie, zu ży wa jąc tyl ko ty le ener gii, ile
by ło po trzeb ne. Opa no wał po mi strzow sku sztu kę od po czy wa nia (o mi kro -
przer wach pi sa łem w ar ty ku le „Spo so by na stres”, PP nr 6/2017). W od po -
wie dzi na gwał tow ne unie sie nie mie cza przez mi strza lo kal nej szko ły
więk szość wo jow ni ków od ru cho wo za sto so wa ła by blok lub unik. Ale dla
Mja mo to sy tu acja nie wy ma ga ła jesz cze pod ję cia ja kie go kol wiek dzia ła nia.
Re ak cja stre so wa w or ga ni zmie nie po ja wi ła się w tej chwi li. 

W dzi siej szym świe cie, peł nym wy zwań, na pięć i stre su, mar nu je my
wie le ener gii, za miast ją oszczę dzać. Drob ne sy tu acje ak ty wu ją nasz sys -
tem za gro że nia, po wo du jąc na gły wy rzut ad re na li ny i cu kru do krwi, co
przy go to wu je nas do fi zycz nej wal ki lub uciecz ki. Je śli to nie na stą pi, or ga -
nizm po zo sta nie w sta nie chro nicz ne go stre su, co bar dzo szyb ko prze ło ży
się na wy czer pa nie fi zycz ne i psy chicz ne. Ob ja wa mi mo gą być draż li wość,

ner wo wość oraz chro nicz nie pod wyż szo ny po ziom lę ku. Ak ty wo wa ny zo -
sta je sys tem za gro że nia (opi sa ny do kład niej w ar ty ku le „Sys te my re gu la cji
emo cji”, PP nr 7/2017)   i wzbu dza lęk, aby śmy przy go to wa li się do trud nej
sy tu acji. W od po wie dzi za czy na my kur czo wo szu kać roz wią za nia, prze ży -
wa my w wy obraź ni ty sią ce ka ta stro ficz nych sce na riu szy z pod świa do mym
pra gnie niem, by przy go to wać się na ta ką ewen tu al ność. Tak wła śnie dzia ła
nie wy tre no wa ny umysł. Mark Twa in ujął to hu mo ry stycz nie: „Prze ży łem
w ży ciu wie le ka ta strof. Nie któ re z nich wy da rzy ły się na praw dę”. My śle -
nie po chła nia nie sa mo wi te ilo ści ener gii, a prze ży wa nie w kół ko czar nych
sce na riu szy pro wa dzi do wy czer pa nia fi zycz ne go i emo cjo nal ne go. Po ja -
wia się lęk, któ ry czę sto za miast mo bi li zo wać nas do dzia ła nia, pro wa dzi
do za mar twia nia się i prób kon tro lo wa nia rze czy wi sto ści. 

Ja k wy do stać się z pu łap ki umy słu? Nie mar twić się nie po trzeb nie, ob -
ser wo wać ze spo ko jem sy tu ację, dzia łać wte dy, kie dy jest to ko niecz ne. Zu -
peł nie jak Mja mo to Mus sa si. No tak, ła two po wie dzieć. Ale jak to zro bić?

Ko rze nie mind ful ness
Z po mo cą przy cho dzi nam prak ty ka uważ no ści – mind ful ness. Jest ona

zbio rem for mal nych i nie for mal nych prak tyk, dzię ki któ rym mo że my co -
dzien nie tre no wać wła sny umysł, wpro wa dza jąc stop nio wo co raz wię cej
har mo nii i spo ko ju do wła sne go ży cia.

Ko rze nie mind ful ness się ga ją kil ku ty się cy lat wstecz. By ła ona pod sta -
wą prak tyk du cho wych w róż nych re li giach, szcze gól nie w bud dy zmie. Sto -
so wa no ją tak że w wie lu szko łach sztuk wal ki. Obec nie jest pod sta wą
prak tyk zen, vi pas sa ny, wie lu prak tyk bud dy zmu ty be tań skie go, a tak że nie -
któ rych prak tyk chrze ści jań skich. Ma też swo ją świec ką for mę. Le gen dar -
ny tre ner ame ry kań skiej li gi ko szy ków ki NBA Phil Jack son, zwa ny przez
pod opiecz nych „Zen Ma ster”, wpro wa dził tre ning uważ no ści do co dzien -
nej ru ty ny za wod ni ków. Na pew no mia ło to zna czą cy wpływ na je go suk -
ce sy za wo do we – pra cu jąc z dru ży na mi Chi ca go Bulls oraz Los An ge les
La kers zdo łał je de na ście ra zy zdo być mi strzo stwo w naj lep szej li dze
na świe cie. 

Tre ning mind ful ness stał się do stęp ny tak że dla prze cięt nych lu dzi, chcą -
cych le piej ra dzić so bie ze stre sem, pro ble ma mi, czy też sta na mi de pre syj -
ny mi. Po cząt ki roz wo ju tej me to dy, przy sto so wa nej do men tal no ści lu dzi
Za cho du, mia ły miej sce w la tach 70. w USA, w szpi ta lu w sta nie Mas sa -
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TO MASZ ZA LAS

Regularne praktykowanie mindfulness prowadzi do wyciszenia,
większego spokoju i odprężenia. Pozwala nabrać dystansu
do problemów, a co za tym idzie – zwiększa też odporność

na niepowodzenia i trudności w życiu.
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chu setts. Świe żo upie czo ny le karz Jon Ka bat -Zinn zwró cił uwa gę na to, że
za chod nia, za awan so wa na me dy cy na sła bo ra dzi so bie z chro nicz nym bó -
lem, któ re go do świad cza wie lu pa cjen tów. Bar dzo ła two znie czu lić ko goś
pod czas ope ra cji, na chwi lę, w kon tro lo wa ny spo sób, lecz je śli do le gli wo -
ści utrzy mu ją się sta le, me dy cy na sta je się bez rad na. Moż na przez chwi lę
po móc so bie środ ka mi prze ciw bó lo wy mi, ale w dłuż szej per spek ty wie nisz -
czy to or ga nizm i mo że pro wa dzić do dys funk cji wą tro by, ne rek i in nych
na rzą dów we wnętrz nych. Nie ma jąc wie le do stra ce nia, po pro sił kie row -
nic two szpi ta la, aby po zwo li ło mu roz po cząć eks pe ry men tal ną pra cę z kon -
tro lą bó lu za po mo cą umy słu z gru pą chęt nych pa cjen tów. Po uzy ska niu
zgo dy przez kil ka ty go dni re gu lar nie pa cjen ci spo ty ka li się w pod zie miach
szpi ta la i uczy li, jak ra dzić so bie z bó lem, sto su jąc pro ste tech ni ki pra cy ze
świa do mo ścią. Re zul ta ty oka za ły się nie sa mo wi te. Na uczy li się tak za rzą -
dzać swo im umy słem, że ból sta wał się du żo ła twiej szy do znie sie nia. 

Na czym po le gał pro ces, któ re go do świad czy li? Za trzy ma nie się
na chwi lę, przej ście w stan by cia, nic nie ro bie nia, tyl ko do świad cza nia te -
go, co się wła śnie dzie je, spra wia, że za czy na my z co raz więk szą kla row -
no ścią do strze gać to, co jest obec ne w tej wła śnie chwi li na po zio mie cia ła
(np. ból fi zycz ny), umy słu (np. na su wa ją ce się my śli i wy obra że nia) oraz
emo cji. Na po cząt ku mo że my mieć wra że nie, że wszyst ko się na si la.
Na przy kład ból wy da je się więk szy, ale to tyl ko po zór, gdyż w rze czy wi -
sto ści je ste śmy po pro stu bar dziej świa do mi te go, cze go do świad cza my. 
Po zwa la jąc, aby dzia ło się to, co się dzie je, po pew nym cza sie za czy na my
za uwa żać, co w na szym do świad cze niu jest bó lem nie do unik nię cia, a ja -
kie dzia ła nia umy słu po tę gu ją ten ból. Za zwy czaj jest to pew na for ma opo -
ru przed do świad cze niem bie żą cej chwi li. Do świad cza jąc chro nicz ne go bó lu
w oko li cy krę go słu pa, mo że my za uwa żyć po ja wia nie się my śli: „Dla cze go
mnie to wła śnie spo tka ło?”, „In ni tak nie cier pią – to nie spra wie dli we”, „To,
co się dzie je, jest nie do bre, nie tak po win no to wy glą dać”. Te go ty pu opór
sam w so bie to do dat ko wy ba ga ż dla bó lu, któ ry sam w so bie jest już wy -
star cza ją co przy tła cza ją cy. Pe ma Czie dryn, bud dyj ski na uczy ciel me dy ta -
cji, mó wi o tym, że w na szych trud nych do świad cze niach – czy to
fi zycz nych, czy emo cjo nal nych – mo że my wy róż nić dwa kom po nen ty: ból
i cier pie nie. Ból jest tą czę ścią, któ rej nie moż na unik nąć, za to cier pie nie
moż na usu nąć dzię ki tre nin go wi umy słu. Pa cjen ci w szpi ta lu w Mas sa chu -
setts na uczy li się do strze gać, w ja ki spo sób sa mi „do da ją so bie bó lu”. A kie -
dy to sta ło się ja sne, mo gli pod jąć pro stą de cy zję, by te go za prze stać. 

Jak dzia ła umysł?
Za nim wy ja śnię, jak w prak ty ce wy glą da tre ning uważ no ści, pod su muj -

my to, cze go do wie dzie li śmy się o na szym umy śle (w tym i po przed nich
ar ty ku łach). Pa trząc na je go dzia ła nie, mo że my za uwa żyć trzy pod sta wo -
we kwe stie:

Po pierw sze – kon cen tru je się w pierw szej ko lej no ści na tym, co nam
za gra ża. Cza sa mi do ty czy to sy tu acji re al nych, za gra ża ją cych na sze mu zdro -
wiu, ży ciu czy ogól ne mu do bro sta no wi, lecz du żo czę ściej są to wy obra żo -
ne, ma ło praw do po dob ne sce na riu sze.

Po dru gie – ła two się roz pra sza. Wy star czy na chwi lę za trzy mać się,
usiąść i ob ser wo wać, co po ja wi się w umy śle. Pew nie po chwi li za uwa ży -
my go ni twę ty sią ca luź no po wią za nych ze so bą my śli, czę sto nie zwią za -
nych z tym, co jest istot ne w sy tu acji, w któ rej się zna leź li śmy. Waż ne,
aby śmy zda li so bie spra wę z te go, że my śli po ja wia ją się za zwy czaj sa me
z sie bie, bez na szej świa do mej in ten cji.

Po trze cie – czę sto sta wia opór rze czy wi sto ści. Pre fe ru je pew ne sy tu -
acje, emo cje, do świad cze nia i wy ka zu je awer sję do in nych. Prze ja wia się
to w po sta ci my śli krą żą cych wo kół nie zgo dy na to, cze go w da nej chwi li
do świad cza my.

Nie trud no za uwa żyć, że na wy ki nie wy tre no wa ne go umy słu mo gą ge ne -

ro wać du żo stre su, któ ry nie słu ży ochro nie na sze go zdro wia, ży cia czy do -
bro sta nu. Wprost prze ciw nie – bu du je na pię cie, trud ne uczu cia, nie po kój.
To nie po trzeb ny stres, nie po trzeb ne cier pie nie, któ re sa mi so bie fun du je -
my – za zwy czaj nie ma jąc świa do mo ści te go, jak to ro bi my.

Na czym po le ga tre ning mind ful ness?
Tre ning mind ful ness moż na po dzie lić na prak ty ki for mal ne i nie for mal -

ne. Do prak tyk for mal nych po trzeb ne są od po wied nie wa run ki – spo koj ne
miej sce, ma ta i po dusz ka lub krze sło, na któ rych bę dzie my mo gli kom for -
to wo spo cząć i roz po cząć pro ces ob ser wa cji umy słu. Nie któ re ćwi cze nia
wy ko nu je my w po zy cji sie dzą cej, a nie któ re w le żą cej. Na po cząt ku tre nin -
gu za zwy czaj więk szo ści lu dzi trud no ob ser wo wać po ja wia ją ce się my śli
i wy obra że nia bez an ga żo wa nia się w ich treść. Sto su je my więc pod po ry
uważ no ści, tzn. obiek ty, do któ rych mo że my wra cać na szą świa do mo ścią,
kie dy zo rien tu je my się, że umysł uległ roz pro sze niu. Tech ni ka ska no wa nia
cia ła po le ga na świa do mej, sys te ma tycz nej ob ser wa cji do znań fi zycz nych
w po szcze gól nych czę ściach cia ła bez in ten cji zmie nia nia cze go kol wiek.
Wy ko nu je my ją, le żąc w kom for to wej po zy cji. Czę sto efek tem prak ty ki jest
re laks, choć nie jest on jej ce lem. Nie któ re miej sca mo gą po zo sta wać na -
pię te – nie jest to pro ble mem, po pro stu za uwa ża my, że ta kie są. Re lak su
nie moż na wy mu sić, po ja wia się on wte dy, kie dy od pu ści my, a je śli ma my
sil ne, czę sto nie świa do me na wy ki sta łe go na pi na nia pew nych czę ści cia ła,
od pusz cze nie mo że za jąć tro chę cza su. 

Ska no wa nie cia ła – çwi cze nie 
Po łóż się wy god nie na ma cie, dy wa nie, pod ło dze bądź na twar dym

łóż ku. Upew nij się, że jest ci cie pło, a je że li po trze bu jesz, przy kryj się ko -
cem lub koł drą. Za dbaj o to, aby przez naj bliż sze pół go dzi ny nikt ci nie
prze szka dzał. Je że li chcesz, mo żesz pod ło żyć pod gór ną część ud wa łek
lub zwi nię ty koc, od cią ża jąc w ten spo sób lę dź wio wą część krę go słu pa.
Rę ce po łóż wzdłuż cia ła, wierz cha mi dło ni do gó ry bądź też na brzu chu
lub ser cu.

Za uważ, ja kie wra że nia cie le sne są obec ne w two im cie le w tej chwi li.
Ja ki jest twój od dech? Je że li chcesz, mo żesz wziąć kil ka głęb szych niż zwy -
kle od de chów, po zwa la jąc, aby z każ dym wy de chem na pię te bądź bo le -
sne miej sca w cie le się roz luź nia ły. 

Skie ruj uwa gę do swo jej pra wej sto py i za uważ, cze go do świad czasz
w tej oko li cy. Przejdź na stęp nie uwa gą do pra wej kost ki, pra wej łyd ki, pra -
we go uda. Po wtórz pro ces z le wą no gą. Na stęp nie prze nieś uwa gę w oko -
li ce po ślad ków, póź niej brzu cha, klat ki pier sio wej, ple ców, bar ków, ra mion,
przed ra mion, dło ni, szyi i gło wy.

Kie dy uświa do misz so bie na pię cie, ból lub in ny dys kom fort w cie le,
mo żesz świa do mie, men tal nie skie ro wać od dech w te miej sca, po zwa la -
jąc so bie w peł ni na do zna nie ich. Po zwól, że by by ły i po zwól, by ode szły,
kie dy sa me bę dą chcia ły.

To nor mal ne, że umysł od da la się od od de chu i cia ła. Kie dy to za uwa -
żysz, ła god nie przy cią gnij uwa gę z po wro tem. To w po rząd ku, że umysł
ucie ka i to w po rząd ku, że ła god nie spro wa dzasz go z po wro tem do od -
czuć chwi li obec nej. 

Prak ty kę ska no wa nia czę sto ła twiej wy ko ny wać, je śli sły szy my głos,
któ ry pro wa dzi nas przez po szcze gól ne czę ści cia ła. W księ gar niach do stęp -
ne są książ ki o tre nin gu uważ no ści, do któ rych do łą czo na jest pły ta z na -
gra niem. Moż na też na pi sać do mnie na ad res to masz.za las@ip si.pl – wy ślę
wte dy link do pli ku z na gra niem. 

W dal szych czę ściach tre nin gu uży wa my od de chu ja ko pod po ry uważ -
no ści, do któ rej uczy my się po wra cać, kie dy tyl ko umysł za an ga żu je się
w my śli (opis tej prak ty ki w ram ce). 
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Prze rwa na od dech – çwi cze nie 
Za trzy maj się na chwi lę. Je że li mo żesz, usiądź wy god nie z pro stym krę -

go słu pem. Prze nieś swo ją uwa gę na od dech. Za uważ, czy jest płyt ki, czy
głę bo ki, re gu lar ny, czy ury wa ny. Nie mu sisz go zmie niać ani re gu lo wać,
po pro stu za uważ, ja ki jest. Spró buj świa do mie do świad czać każ de go od -
de chu. Aby wspo móc ten pro ces, mo żesz li czyć po szcze gól ne od de chy
od 1 do 10. Pew nie my śli bę dą się po ja wiać – to na tu ral na ten den cja umy -
słu. Nie blo kuj ich, ale też nie an ga żuj się w nie. Za każ dym ra zem, kie dy
uświa do misz so bie, że po rwa ły cię my śli, wróć ła god nie do li cze nia od de -
chów. Po chwi li powróć do co dzien nych dzia łań.

To bar dzo pro sta tech ni ka, a jed no cze śnie bar dzo trud na. Trud ną czy nią
ją uwa run ko wa nia na sze go umy słu, któ ry nie chce „za trzy mać się w te raź -
niej szo ści” – szyb ko się nu dzi, iry tu je, czu jąc, że jed nak coś po wi nien ro -
bić. Aby wy trwać w tre nin gu, war to przy po mnieć so bie, co jest na szą
mo ty wa cją do prak ty ki – re duk cja stre su, do świad cze nie więk szej har mo -
nii w ży ciu, lep sze ra dze nie so bie z trud ny mi sy tu acja mi i emo cja mi. To
mo że po móc nam kon ty nu ować to ćwi cze nie i po zwo li cier pli wie po cze kać
na do świad cze nie po zy tyw nych efek tów.

Po kil ku ty go dniach re gu lar nych ćwi czeń co raz wy raź niej uka zu ją nam
się uwa run ko wa nia umy słu – za uwa ża my, że trud no nam po zwo lić prze pły -
wać my ślom, nie an ga żu jąc się w nie. Umysł chwy ta myśl i za czy na two -
rzyć na niej ko lej ne i ko lej ne my śli. Mo gą one do ty czyć pla no wa nia,
oce nia nia, po rów ny wa nia się z in ny mi, roz pa mię ty wa nia prze szło ści lub
mar twie nia się przy szło ścią. Jed no cze śnie po ja wia się co raz wię cej mo men -
tów, kie dy orien tu je my się, że bu ja my gdzieś w ob ło kach, co umoż li wia
nam po wrót do tu i te raz.

Uzu peł nie niem tre nin gu są prak ty ki nie for mal ne. Obej mu ją one wy ko ny -
wa nie róż nych co dzien nych czyn no ści w du chu uważ no ści i sku pie nia. Uczy -
my się w peł ni an ga żo wać w da ną czyn ność, bez wzglę du na to, jak pro sta by
ona nie by ła. Co dzien ne ru ty no we dzia ła nia, ta kie jak: my cie zę bów, bra nie
prysz ni ca, ubie ra nie się, przy go to wy wa nie po sił ków mo gą być świet ną oka -
zją do ćwi cze nia umy słu. Tre ning po le ga na tym, by po wra cać uwa gą do te -
go, co wła śnie ro bi my. Jest to pra ca z ten den cja mi na sze go umy słu, aby ro bić
jed ną rzecz, a my śla mi krą żyć gdzieś in dziej. Po przez cią głe spro wa dza nie
świa do mo ści do tej jed nej czyn no ści, któ rą wy ko nu je my krok po kro ku, wy -
pra co wu je my na wyk by cia obec nym w tej chwi li i w tym miej scu.

Ko rzy Êci z prak ty ki mind ful ness
Ce lem prak ty ki mind ful ness jest po sze rze nie świa do mo ści, peł niej sze

do świad cza nie tej chwi li, w któ rej wła śnie je ste śmy. Dzię ki te mu uświa da -
mia my so bie, co dzie je się na praw dę, a co jest wy two rem na sze go umy słu.
Przy po mnij my: u nie któ rych osób au to stres, po wo do wa ny przez wy obra -
że nie so bie te go, co mo że pójść nie tak, za mar twia nie się, na wy ko we kry -
ty ko wa nie sie bie, mo że sta no wić na wet 80% ca łe go do świad cza ne go stre su.
Za zwy czaj te pro ce sy od by wa ją się nie świa do mie, nie ma my ta kich in ten -
cji, one po pro stu się dzie ją. To, co nie świa do me, kon tro lu je nas, ale oświe -
tle nie te go świa tłem świa do mo ści po zwa la nam na wy bór, na świa do me
pod ję cie de cy zji – czy rze czy wi ście po trze bu ję się te raz zaj mo wać tym
w mo jej gło wie?

Efek ta mi re gu lar nej prak ty ki mind ful ness są wy ci sze nie, więk szy re laks
i od prę że nie, więk szy dy stans do pro ble mów, a co za tym idzie – więk sza
od por ność na nie po wo dze nia i trud no ści w ży ciu. Sta je my się mniej re ak -
tyw ni, na sze dzia ła nia są bar dziej świa do me i ade kwat ne do sy tu acji. To spra -
wia, że po pra wia ją się re la cje z naj bliż szy mi oraz ze współ pra cow ni ka mi.

Dłu go ter mi no wo mo że my na uczyć się zmie nia nia na wy ko wych stra te -
gii dzia ła nia, któ re być mo że kie dyś się spraw dza ły, a te raz przy no szą nam

wię cej szko dy niż ko rzy ści. Po nad to zy sku je my kon takt z głęb szą, praw -
dziw szą czę ścią na szej oso bo wo ści – wie le osób na sku tek prak ty ki zmie -
ni ło swój styl ży cia, od na la zło no we pa sje i ra dość z dnia co dzien ne go.

Licz ne ba da nia po ka zu ją, że tre nin gi mind ful ness po ma ga ją szcze gól -
nie oso bom prze ży wa ją cym stres i do świad cza ją cym bó lu fi zycz ne go, a po -
nad to za po bie ga ją na wro tom de pre sji.

Jak prak ty ko waç?
Na ryn ku znaj du je się kil ka war to ścio wych ksią żek o prak ty ce mind ful -

ness. Nie któ re opi su ją tre ning krok po kro ku, a dzię ki za łą czo nej pły cie z na -
gra nia mi moż na za cząć sto so wać ją sa me mu. Moż na też sta rać się
wy pra co wy wać na wy ki uważ ne go wy ko ny wa nia co dzien nych pro stych
czyn no ści, ta kich jak: je dze nie, my cie zę bów, wcho dze nie po scho dach i ob -
ser wo wać, ja ki ma to wpływ na stres i po ziom ener gii w na szym or ga ni -
zmie. Naj ła twiej jed nak roz po cząć prak ty kę w gru pie. Na ryn ku do stęp ne
są ośmio ty go dnio we kur sy mind ful ness (MBLC, MBSR, Bre ath works).
Uczest ni cy spo ty ka ją się raz w ty go dniu, a do te go co dzien nie wy ko nu ją
za da ne prak ty ki. Si ła gru py po le ga na tym, że da je ona mo ty wa cję, trud niej
się znie chę cić, a wspól ne dzie le nie się do świad cze nia mi po ma ga zy skać dy -
stans do trud no ści, któ re mo że my prze ży wać. Wy ni ki ba dań po ka zu ją, że
po ośmiu ty go dniach re gu lar nej prak ty ki w mó zgu na stę pu ją trwa łe, ko -
rzyst ne zmia ny po pra wia ją ce ja kość na sze go ży cia. W kra jach Eu ro py 
Za chod niej ta kie tre nin gi prze pi sy wa ne są przez le ka rzy w ra mach ubez pie -
cze nia zdro wot ne go. Miej my na dzie ję, że w Pol sce ta  prak ty ka też sta nie
się stan dar dem.

To masz Za las jest tre ne rem Mind ful ness MBLC, 
psy cho lo giem, do rad cà szko le nio wym
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ie zwy kle istot nym ele men tem pro ce -
du ry przy zna nia świad cze nia od szko -
do waw cze go jest po stę po wa nie wy-

ja śnia ją ce. 

Po st´ po wa nie wy ja Ênia jà ce
Naj kró cej uj mu jąc, to po stę po wa nie po wy -

pad ko we dla funk cjo na riu szy, z uwzględ nie niem
od ręb no ści prze wi dzia nych dla spe cy fi ki służ by
ja ko spo so bu za trud nie nia. Spo rzą dzo ny w je go
wy ni ku pro to kół, w któ rym stwier dza się, że do -
szło do wy pad ku po zo sta ją ce go w związ ku ze
służ bą, to pierw sza prze słan ka do wszczę cia
z urzę du po stę po wa nia w przed mio cie jed no ra -
zo we go od szko do wa nia. Dru gą jest orze cze nie
ko mi sji le kar skiej, wła ści wej dla miej sca służ by
funk cjo na riu sza, któ ra stwier dza sta ły al bo dłu -
go trwa ły uszczer bek na zdro wiu. Ko mi sje le kar -
skie pod le ga ją mi ni stro wi wła ści we mu do spraw
we wnętrz nych na pod sta wie usta wy z 28 li sto -
pa da 2014 r. o ko mi sjach le kar skich pod le głych
mi ni stro wi wła ści we mu do spraw we wnętrz -
nych [1]. Oprócz funk cjo na riu szy pod le głych
MSW wy sy ła ni są do nich funk cjo na riu sze
CBA. Ko mi sje le kar skie dla AW i ABW są nie -
za leż ne i pod le ga ją sze fom tych służb na pod -
sta wie usta wy z 24 ma ja 2002 r. o Agen cji
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go oraz Agen cji
Wy wia du [2].

Obo wią zu ją ca usta wa okre śla pro ce du rę po -
stę po wa nia, wy mie nia jąc jed no cze śnie pod sta wo -
we obo wiąz ki po szko do wa ne go, któ ry mu si
nie zwłocz nie (przez „nie zwłocz nie” usta wo daw -
ca ro zu mie tzw. po stę po wa nie bez zbęd nej zwło -
ki) za wia do mić bez po śred nie go prze ło żo ne go
o wy pad ku. Ten zaś nie zwłocz nie za wia da mia

kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej bę dą cej
miej scem peł nie nia służ by przez funk cjo na riu sza
w dniu wy pad ku lub usta le nia uszczerb ku
na zdro wiu do zna ne go wsku tek cho ro by. Kie row -
nik jed nost ki or ga ni za cyj nej nie zwłocz nie po wo -
łu je ko mi sję po wy pad ko wą i wszczy na po stę -
po wa nie w spra wie usta le nia oko licz no ści i przy -
czyn wy pad ku, za wia da mia kie row ni ka ko mór ki
ds. bhp, udzie la wszech stron nej po mo cy ko mi sji
po wy pad ko wej i za bez pie cza miej sce wy pad ku. 

W skład ko mi sji wcho dzą co naj mniej:
1) z urzę du, ja ko prze wod ni czą cy, przed sta -

wi ciel służ by bhp w da nej ko mór ce or ga ni za cyj -
nej oraz

2) przed sta wi ciel służ by wła ści wy do oce ny
oko licz no ści i przy czyn wy pad ku lub in na oso -
ba wska za na przez po wo łu ją ce go ko mi sję po -
wy pad ko wą. 

Usta wa nie za wie ra de fi ni cji le gal nej, kim
jest przed sta wi ciel służ by wła ści wy do oce ny
oko licz no ści i przy czyn wy pad ku. Moż na do -
mnie my wać, że po wi nien być to funk cjo na riusz,
któ ry ma naj więk sze do świad cze nie w czyn no -
ściach, w związ ku z któ ry mi miał miej sce wy -
pa dek. War to też zwró cić uwa gę, że w spra wach
bar dziej skom pli ko wa nych ko mi sja mo że skła -
dać się z więk szej licz by człon ków.

Ko mi sja w ra mach po stę po wa nia wy ja śnia -
ją ce go do ko nu je oglę dzin miej sca wy pad ku,
spo rzą dza szki ce, wy ko nu je zdję cia, przyj mu je
wy ja śnie nia od funk cjo na riu sza, któ ry uległ wy -
pad ko wi (je śli stan je go zdro wia na to po zwa la)
oraz wy ja śnie nia od świad ków wy pad ku, wy stę -
pu je o do ku men ty, za się ga opi nii bie głych itd.
Po nad to usta la, ja ką szko dę funk cjo na riusz po -
niósł w wy ni ku utra ty, znisz cze nia lub uszko dze -

nia przed mio tów oso bi ste go użyt ku (ro dzaj
przed mio tów, sto pień ich zu ży cia i uszko dze nia
al bo fakt ich utra ty oraz przy bli żo ną war tość).
Ko mi sja po wy pad ko wa po win na spo rzą dzić
pro to kół po wy pad ko wy w ter mi nie 14 dni
od otrzy ma nia przez jej człon ków de cy zji o po -
wo ła niu ich w jej skład. Po spo rzą dze niu 
pro to ko łu, w któ rym stwier dzo ne jest, że funk -
cjo na riusz uległ wy pad ko wi w służ bie, prze sła -
niu go do re jo no wej ko mi sji le kar skiej MSW
i stwier dze niu uszczerb ku na zdro wiu kie row nik
jed nost ki or ga ni za cyj nej ma pod sta wy, aby
wszcząć z urzę du po stę po wa nie w spra wie przy -
zna nia jed no ra zo we go od szko do wa nia.

Po st´ po wa nie w spra wie 
Êwiad czeƒ od szko do waw czych
Po stę po wa nie w spra wie świad czeń od szko -

do waw czych jest wszczy na ne po prze pro wa-
dze niu po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go oraz
po wy da niu orze cze nia przez ko mi sję le kar ską
i koń czy się wy da niem de cy zji ad mi ni stra cyj nej.
Moż na je wszcząć za rów no na wnio sek, jak
i z urzę du. Za wsze mu szą jed nak za cho dzić ku
te mu tzw. obiek tyw ne prze słan ki. 

Z urzę du wszczy na się po stę po wa nie w spra -
wie świad czeń od szko do waw czych w przy -
padku stwier dze nia uszczerb ku na zdro wiu
w związ ku z wy pad kiem lub cho ro bą bądź
śmier ci funk cjo na riu sza w okre sie po zo sta wa nia
na służ bie. War to jesz cze raz pod kre ślić, że
o uszczerb ku na zdro wiu mo że sta no wić wy -
łącz nie ko mi sja le kar ska. Po stę po wa nie w spra -
wie jed no ra zo we go od szko do wa nia moż na
wszcząć rów nież na wnio sek funk cjo na riu sza
lub człon ków naj bliż szej ro dzi ny, w przy pad ku:
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JE RZY NO WO SIEL SKI Âwiad cze nia 
od szko do waw cze (cz. 2)

Poprzednią część artykułu zakończyliśmy omówieniem problemu
ustalania wysokości świadczeń odszkodowawczych 

dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Kontynuujemy temat, 
poruszając kolejne jego aspekty. 

N



– stwier dze nia sta łe go lub dłu go trwa łe go
uszczerb ku na zdro wiu lub śmier ci, któ re na stą -
pi ły po zwol nie niu ze służ by,

– po gor sze nia się sta nu zdro wia funk cjo na -
riu sza wsku tek wy pad ku lub cho ro by,

– stwier dze nia przez ko mi sję le kar ską, że
wsku tek cho ro by lub wy pad ku funk cjo na riusz
nie do znał sta łe go lub dłu go trwa łe go uszczerb -
ku na zdro wiu al bo że je go śmierć nie po zo sta -
je w związ ku z wy pad kiem lub cho ro bą,

– stwier dze nia przez ko mi sję po wy pad ko wą,
że wy pa dek nie po zo sta je w związ ku ze służ bą
lub na stą pił w oko licz no ściach, gdy świad cze -
nia od szko do waw cze nie przy słu gu ją,

– po wsta nia w związ ku z wy pad kiem szko -
dy w przed mio tach oso bi ste go użyt ku.

De cy zję wy da je pre zes Ra dy Mi ni strów
w sto sun ku do sze fów ABW, AW i CBA, ich 
za stęp ców i ro dzin oraz mi ni ster wła ści wy
do spraw we wnętrz nych w sto sun ku do ko men -
dan tów głów nych Po li cji, Stra ży Gra nicz nej,
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, sze fa BOR i ich
za stęp ców oraz ro dzin. Mi ni ster wła ści wy
do spraw we wnętrz nych wy da je rów nież de cy -
zję od szko do waw czą w sto sun ku do funk cjo na -
riu szy od de le go wa nych do peł nie nia za dań
służ bo wych w urzę dzie ob słu gu ją cym mi ni stra,
a tak że człon ków ich ro dzin. Sze fo wie ABW,
AW, i CBA wy da ją de cy zję w sto sun ku
do wszyst kich pod le głych im funk cjo na riu szy
oraz człon ków ich ro dzin. W bar dziej roz bu do -
wa nych struk tu rach or ga ni za cyj nych de cy zje są
wy da wa nie w za leż no ści od szcze bla hie rar -
chii – ko men dant głów ny Po li cji w sto sun ku
do ko men dan tów po wia to wych (miej skich) 
Po li cji i człon ków ich ro dzin, dy rek to rów biur
Ko men dy Głów nej Po li cji, dy rek to ra in sty tu tu
ba daw cze go Po li cji, ko men dan ta -rek to ra Wyż -
szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie itd., ko men dan -
ci miej scy Po li cji w sto sun ku do pod le głych im
funk cjo na riu szy i człon ków ich ro dzin itd.
(zgod nie z art 34 usta wy). Od de cy zji w przed -
mio cie jed no ra zo we go od szko do wa nia nie przy -
słu gu je od wo ła nie do or ga nu wyż sze go stop nia,
po nie waż w mo men cie wy da nia de cy zji koń czy
się część po stę po wa nia, w któ rej sto su je się od -
po wied nio prze pi sy ko dek su po stę po wa nia 
ad mi ni stra cyj ne go. Usta wa prze wi du je, że
od de cy zji słu ży od wo ła nie do są du pra cy i ubez -
pie czeń spo łecz nych, na za sa dach i w ter mi nach
okre ślo nych w art. 476 w związ ku z art. 4779
usta wy z 17 li sto pa da 1964 r. Ko deks po stę po -
wa nia cy wil ne go [3]. 

Kie row nik ko mór ki or ga ni za cyj nej wy da ją -
cy de cy zję w ro zu mie niu prze pi sów k.p.c. jest
or ga nem ren to wym i od je go de cy zji przy słu gu -
je od wo ła nie do są du za po śred nic twem or ga nu,
któ ry wy dał de cy zję. Funk cjo na riusz ma na to

mie siąc od dnia do rę cze nia de cy zji. Ozna cza to
ter min do dnia w ko lej nym mie sią cu, któ ry da tą
od po wia da dnio wi, w któ rym na stą pi ło do rę cze -
nie [4]. Od wo ła nie do są du pra cy i ubez pie czeń
spo łecz nych przy słu gu je tak że w ra zie nie wy da -
nia de cy zji w ter mi nie 60 dni od dnia zgło sze -
nia wnio sku o przy zna nie świad cze nia od -
szko do waw cze go bądź po wsta nia obo wiąz ku
wszczę cia po stę po wa nia z urzę du. Od wo ła nie
moż na wnieść w każ dym cza sie po upły wie 
te go ter mi nu. 

W po stę po wa niu pro wa dzi się me try kę zgod -
nie z art. 66a § 5 ko dek su po stę po wa nia ad mi -
ni stra cyj ne go. Obo wią zek ten jest wy łą czo ny
w przy pad ku po dob nych po stę po wań u żoł nie -
rzy Woj ska Pol skie go [5], na le ża ło by więc rów -
nież roz wa żyć wy łą cze nie spod te go ry go ru
po stę po wań w spra wie jed no ra zo we go od szko -
do wa nia u funk cjo na riu szy pod le głych MSW.

Po szko do wa ny na każ dym eta pie po stę po -
wa nia ma pra wo wglą du do akt po stę po wa nia.
Je że li tak się sta nie, na le ży spo rzą dzić do ty czą -
cy te go fak tu pro to kół.

Pra wo do jed no ra zo we go od szko do wa nia
i je go wy so kość usta la ne są w dro dze de cy zji
wy da wa nej w ter mi nie 30 dni od dnia wszczę -
cia po stę po wa nia. Ak ta po stę po wa nia kie row nik
ko mór ki or ga ni za cyj nej ma obo wią zek prze cho -
wy wać przez 20 lat od mo men tu za koń cze nia
po stę po wa nia.

Pod su mo wa nie
W usta wie wi dać do brą ten den cję do ujed -

no li ca nia usta wo daw stwa wy pad ko we go dla
pra cow ni ków w ro zu mie niu ko dek su pra cy
i nie pra cow ni ków. Oczy wi ście w przy pad ku
funk cjo na riu szy mun du ro wych ist nie ją od ręb -
no ści, wy ni ka ją ce z te go, że służ by są czę ścią
ad mi ni stra cji rzą do wej i po stę po wa nie po wy -
pad ko we mu si pod le gać rów nież ry go rom 
pra wa ad mi ni stra cyj ne go, co z oczy wi stych
wzglę dów nie wy stę pu je u pra cow ni ków, czy li
m.in. pra cow ni ków cy wil nych. 

Funk cjo na riu sze ma ją bar dzo sze ro ki za kres
czyn no ści, któ rych wy ko ny wa nie w ra zie wy -
pad ku ob ję te jest świad cze nia mi. Wie le kon tro -
wer sji wzbu dza na przy kład za li cze nie do tej
gru py za jęć zwią za nych z pod no sze niem spraw -
no ści fi zycz nej, po nie waż to wte dy sta ty stycz -
nie naj czę ściej do cho dzi do wy pad ków. Zgod nie
z prag ma ty ka mi służ bo wy mi funk cjo na riu sze
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej zo bo wią za ni są
utrzy my wać spraw ność fi zycz ną po przez uczest -
ni cze nie w za ję ciach wy cho wa nia fi zycz ne go
czy też za ję ciach spor to wych [6]. Do funk cjo -
na riu sza Po li cji na le ży sta łe utrzy my wa nie
spraw no ści fi zycz nej, w szcze gól no ści przez
udział w do sko na le niu za wo do wym, a spraw -

ność fi zycz ną po li cjan tów i stra ża ków oce nia się
na pod sta wie te stu [7]. Po dob nych obo wiąz ków
nie ma ją jed nak funk cjo na riu sze ABW i AW.
Czy za tem te oko licz no ści wy pad ku po win ny
do ty czyć tak że ich?

Uwa gę zwra ca rów nież bar dzo sze ro ka de fi -
ni cja cho ro by po zo sta ją cej w związ ku ze służ -
bą, za któ rej stwier dze nie funk cjo na riu szom
przy słu gu je jed no ra zo we od szko do wa nie. Mo -
że być to ce lo we dzia ła nie usta wo daw cy, któ ry
chciał uprzy wi le jo wać pod tym wzglę dem funk -
cjo na riu szy. Mo że to być rów nież efekt błęd ne -
go uży cia funk to ra lo gicz ne go al ter na ty wy
za miast ko niunk cji, tak jak w przy pad ku art. 2
pkt 1, w któ rym czy ta my, że uszczer bek mo że
być rów no cze śnie sta ły i dłu go trwa ły, przez to,
że usta wo daw ca po słu żył się al ter na ty wą łącz -
ną, a nie al ter na ty wą wy klu cza ją cą. Li sta cho -
rób wy mie nio nych w roz po rzą dze niu w spra wie
usta la nia uszczerb ku na zdro wiu funk cjo na riu -
szy Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, a tak że
Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go i Agen -
cji Wy wia du za wie ra się w za kre sie cho rób po -
zo sta ją cych w związ ku ze służ bą, szcze gó ło wą
li stę moż na by więc uznać za nie po trzeb ną. Jed -
nym z ce lów usta wo daw cy, o czym moż na prze -
czy tać w uza sad nie niu do pro jek tu usta wy, by ło
jed nak usta le nie gór nych li mi tów jed no ra zo we -
go od szko do wa nia dla po szcze gól nych jed no -
stek cho ro bo wych, a więc pre cy zyj ne usta le nie,
za co i w ja kiej wy so ko ści na le ży się od szko do -
wa nie. Sto sow ne więc by ło by ujed no li ce nie
na przy szłość de fi ni cji cho ro by po zo sta ją cej
w związ ku ze służ bą z de fi ni cją cho ro by za wo -
do wej, tak jak mia ło to miej sce w pro jek cie opi -
sy wa nej usta wy.

Je rzy No wo siel ski jest star szym 
in spek to rem ds. bhp w KM PSP w Opolu

    Li te ra tu ra
[1] Usta wa z 28 li sto pa da 2014 r. o ko mi sjach le kar skich
pod le głych mi ni stro wi wła ści we mu do spraw we wnętrz -
nych (DzU z 2014 r., nr 0, poz. 1822).
[2] Usta wa z 24 ma ja 2002 r. o Agen cji Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go oraz Agen cji Wy wia du (t.j. DzU z 2016 r.,
nr 0, poz. 1897).
[3] Usta wa z 17 li sto pa da 1964 r. Ko deks po stę po wa nia
cy wil ne go (t.j. DzU z 2016 r., nr 0, poz. 1822 ze zm.). 
[4] Zob. art 4779 k.p.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 112 k.c.
[5] Roz po rzą dze nie z 13 mar ca 2012 r. w spra wie ro dza -
ju spraw, w któ rych obo wią zek pro wa dze nia me try ki spra -
wy jest wy łą czo ny (DzU z 2012 r., nr 0, poz. 269).
[6] Usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej (t.j. DzU z 2017 r., nr 0, poz. 1204).
[7] Zob. art. 61a usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji (t.j.
DzU z 2016 r., nr 0, poz. 1782). 

Ar ty kuł pier wot nie uka zał się w cza so pi śmie „Bez pie -
czeń stwo Pra cy – Na uka i Prak ty ka” 2016, nr 12.
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godz. 4.40. w Wie lu niu (woj.
łódz kie) za brzmia ły sy re ny alar -
mo we. Wła śnie wte dy roz po czął

się atak nie miec kich sa mo lo tów bom bo wych
na wie luń ski Szpi tal Wszyst kich Świę tych.
W na lo cie zgi nę ły 32 oso by – pa cjen ci i per so -
nel szpi ta la. Uwa ża się, że by ły to pierw sze
w Pol sce ofia ry II woj ny świa to wej. Niem cy
bom bar do wa li mia sta, za kła dy prze my sło we
oraz li nie ko mu ni ka cyj ne, wy wo łu jąc wie le po -
ża rów. Oko ło go dzi ny 7.00 spa dły pierw sze
bom by na War sza wę. Stra że po żar ne na te re nie
ca łe go kra ju pod ję ły dzia ła nia ga śni cze i ra tow -
ni cze, m.in. po szu ku jąc lu dzi w gru zach znisz -
czo nych bu dyn ków. Pol skie wła dze woj sko we
roz ka za ły stra ża kom ewa ku ację z zaj mo wa -
nych przez hi tle row ców miej sco wo ści. Prze -
miesz cza ją ce się jed nost ki stra ży po żar nych
wzmac nia ły stra że z te re nów cen tral nej
i wschod niej Pol ski. W ten spo sób do War sza -
wy przy by ły: Łódz ka Straż Ognio wa, Za wo do -
wa Straż Po żar na z Po zna nia oraz ochot ni cze
stra że po żar ne z Brze zin, Nie sza wy, Ozor ko -
wa, Płoc ka, Ra wy Ma zo wiec kiej i Ży rar do wa,
do łą cza jąc do sze re gów Stra ży Ognio wej m. st.
War sza wy. Nie przy ja ciel skie woj ska sta nę ły
u bram sto li cy 8 wrze śnia. Od te go dnia na si li -
ły się po ża ry i znisz cze nia bu dyn ków. 

War sza wa w ogniu
Służ ba prze ciw po ża ro wa na te re nie War sza -

wy by ła czę ścią cy wil nej obro ny prze ciw po ża -
ro wej, zor ga ni zo wa nej w ra mach sys te mu
obro ny prze ciw lot ni czej i pod po rząd ko wa nej
do wódz twu woj sko we mu. Jesz cze w sierp -
niu 1939 r. prze wi dy wa no utwo rze nie sze fo -
stwa służ by prze ciw po ża ro wej ze szta bem oraz
po dział ob sza ru ad mi ni stra cyj ne go mia sta
na czte ry dziel ni co we do wódz twa: War sza wa-
-Pół noc, War sza wa-Po łu dnie, War sza wa-Pra -
ga, wy dzie lo na stre fa War sza wa-Okę cie.

Każ de sze fo stwo mia ło swój sztab oraz wy -
dzie lo ne jed nost ki stra ży po żar nych w po sta ci
sek cji ga śni czych i spe cjal nych. Si ły Stra ży

Ognio wej m. st. War sza wy we dług sta nu na
30 sierp nia 1939 r. sta no wi ły: War sza wa-Pół -
noc – 22 sek cje, War sza wa-Po łu dnie – 16 sek cji,
War sza wa-Pra ga – 16 sek cji, wy dzie lo na stre fa
War sza wa-Okę cie – 7 sek cji. Do wód ca obro ny
War sza wy gen. Wa le rian Czu ma za rzą dził
10 wrze śnia zmi li ta ry zo wa nie stra ży ognio wej.
Stra ża cy zo sta li pod da ni wła ści wo ści są dów 
woj sko wych, a zgru po wa niom stra ży po żar nych
w po szcze gól nych dziel ni cach nada no woj sko -
wą ran gę. W tym cza sie war szaw scy stra ża cy
pod prze wod nic twem ko men dan ta Stra ży Ognio -
wej m. st. War sza wy kpt. poż. Sta ni sław Giey-
sz to ra bra li udział w licz nych ak cjach ga śni czych
i ra tow ni czych po po ża rach po wsta łych na
sku tek ostrza łu ar ty le ryj skie go i bom bar do wań.
Czę sto zda rza ło się, że bom by spa da ły w bez po -
śred nim są siedz twie te re nu dzia łań, ra niąc stra -
ża ków i nisz cząc ich sprzęt.

Tak też dzia ło się pod czas ak cji ga śni czej
na Zam ku Kró lew skim, pro wa dzo nej w nie -
dzie lę 17 wrze śnia 1939 r. Sie dzi ba pre zy-
den ta RP od wcze snych go dzin po ran nych by -

ła pod sil nym ostrza łem ar ty le ryj skim, jak i ca -
łe Sta re Mia sto. Spa da ły na nią po ci ski bu rzą -
ce i za pa la ją ce. Oko ło 10.00 po cisk za pa la ją cy
prze bił dach i ro ze rwał się na stry chu pół noc -
ne go skrzy dła zam ku. Do ak cji na tych miast
przy stą pi ła zam ko wa straż po żar na, w si le
dwu na stu lu dzi dys po nu ją cych dwie ma mo to -
pom pa mi. Po żar uda ło się opa no wać. Nie ste -
ty, go dzi nę póź niej za pa li ły się stry chy
w po zo sta łych skrzy dłach zam ku. Do ak cji we -
zwa no stra ża ków z II Od dzia łu war szaw skiej
stra ży, miesz czą ce go się przy ul. Se na tor skiej.
Ak cja by ła pro wa dzo na w bar dzo trud nych
wa run kach, pod cięż kim ostrza łem (zgi nę ło
w niej trzech stra ża ków i pię ciu cy wi li, a kil -
ka na ście osób zo sta ło ran nych). Nie da le ko
stra ża cy wal czy li z po ża rem ka te dry św. Ja na,
ko ścio ła św. An ny, kon su la tu ho len der skie go
i dwóch bu dyn ków przy ul. Se na tor skiej, co
po wo do wa ło prze miesz cza nie sek cji stra ży
w róż ne re jo ny dzia łań, w za leż no ści od po -
trzeb. Po nad to wy stą pi ły trud no ści z za opa -
trze niem w wo dę, gdyż ci śnie nie w sie ci
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Stra ̋ac ki opór
KA ROL KIERZ KOW SKI

1 wrze śnia 1939 r. woj ska nie miec kie prze kro czy ły
gra ni ce Pol ski, roz po czy na jąc II woj nę świa to wą. 
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wo do cią go wej spa dło z 4 do 1,5 atm. Ak cja ga -
śni cza na Zam ku Kró lew skim trwa ła do go dzin
wie czor nych na stęp ne go dnia. Spa le niu ule gły
zam ko we wie że, strych oraz ca łe I pię tro. Stra -
ża cy wy róż ni li się też du żym po świę ce niem
pod czas ak cji ga sze nia po ża ru Te atru Wiel kie -
go i ra tu sza miej skie go (23 wrze śnia), a tak że
Szpi ta la św. Du cha dwa dni póź niej (w szpi ta -
lu znaj do wa ło się oko ło 700 ran nych żoł nie rzy
i osób cy wil nych).

Pre zy dent War sza wy Ste fan Sta rzyń ski
26 wrze śnia w sie dzi bie Ko mi te tu Cy wil ne go
Obro ny War sza wy w schro nie pod gma chem
Za rzą du Miej skie go ude ko ro wał od zna cze nia -
mi wo jen ny mi stra ża ków, któ rzy wy róż ni li się
mę stwem w cza sie tych dra ma tycz nych wy da -
rzeń.

Dzień póź niej, 27 wrze śnia, War sza wa ska -
pi tu lo wa ła. Roz po czął się pię cio let ni okres
oku pa cji nie miec kiej. Tra gicz ny bi lans wrze -
śnio wej obro ny sto li cy to 30 po le głych i 50 ran -
nych stra ża ków.

Kon spi ra cja
Po na sta niu oku pa cji stra ża cy po zo sta li

w mie ście, aby wy peł niać swo je obo wiąz ki ja -
ko fa cho wa ka dra po żar ni cza. Na sta no wi sku
po zo stał ko men dant War szaw skiej Stra ży
Ognio wej kpt. poż. Sta ni sław Gieysz tor, któ ry
kie ro wał stra ża ka mi w no wych
oku pa cyj nych re aliach. W nie -
dłu gim cza sie do wie lu or ga ni za -
cji kon spi ra cyj nych dą żą cych do
wy zwo le nia z nie wo li do łą czył
Stra żac ki Ruch Opo ru „Ska ła”.
Z ini cja ty wy ko men dan ta 23
grud nia na te re nie II Od dzia łu
Stra ży Ognio wej od by ło się ze -
bra nie, na któ rym wy bra no kie -
row nic two stra żac kie go ru chu
opo ru.

Or ga ni za cja ob ję ła swo im za -
się giem więk szość jed no stek
stra ży po żar nej (za wo do wych
i ochot ni czych), dzia ła ją cych za -
rów no pod oku pa cją nie miec ką,
jak i so wiec ką. Jed nym z jej
współ or ga ni za to rów i pierw szym
ko men dan tem głów nym zo stał
płk poż. Je rzy Lgoc ki ps. Ja -
strząb. Ofi cjal nie spra wo wał on
funk cję kie row ni ka tech nicz ne go
po żar nic twa w Ge ne ral nym Gu -
ber na tor stwie, co uła twia ło kon -
takt z jed nost ka mi stra żac ki mi
w te re nie. Stra ża cy ze „Ska ły”
pro wa dzi li dzia łal ność wy wia -
dow czą, roz po znaw czą, zdo by -

wa li broń, ostrze ga li i udzie la li po mo cy oso bom
za gro żo nym, or ga ni zo wa li szko le nia woj sko we,
prze wo zi li broń oraz kol por to wa li pod ziem ne
pi sma i ulot ki. Do naj sku tecz niej szych, a za ra -
zem naj bar dziej za kon spi ro wa nych na le ża ły
stra żac kie ak cje dy wer syj no -sa bo ta żo we

pod kryp to ni mem „Ga śni ca”. Po le ga ły one
na ta kim pro wa dze niu dzia łań ga śni czych
w obiek tach o zna cze niu mi li tar nym, dzia ła ją -
cych na rzecz prze my słu wo jen ne go hi tle row -
skich Nie miec, by roz prze strze niać po żar, a nie
ga sić go.

Ko men dant Sta ni sław
Gieysz tor zo stał aresz to wa ny
przez ge sta po w 1940 r. i zgi nął
w li sto pa dzie te goż ro ku w obo -
zie kon cen tra cyj nym Au schwitz -
-Bir ke nau. Pol scy stra ża cy gi nę li
m.in. pod czas ak cji sa bo ta żo -
wych, a w naj lep szym wy pad ku
gro zi ła im wy wóz ka do obo zu
kon cen tra cyj ne go lub do tkli we
po bi cie. To tyl ko kil ka przy kła -
dów świad czą cych o peł nej po -
świę ce nia wal ce stra ża ków
o na ród i oj czy znę. 

st. kpt. Ka rol Kierz kow ski
peł ni słu˝ b´ w KW PSP 

w War sza wie

    Li te ra tu ra
[1] Wła dy sław Pi law ski, Stra żac ki Ruch
Opo ru „Ska ła”, War sza wa 1994.
[2] E. Wil czur, A. Ja wor ski, Stra żac ka
wier ność, War sza wa 1988.
[3] Je rzy To ma szew ski, Wła dy sław Pi -
law ski, Księ ga pa mię ci funk cjo na riu szy
po żar nic twa i stra ża ków ocho-
t ni ków 1939-1945, War sza wa 1986.
[4] Roz kaz nr 39 z 13 wrze śnia
1939 r. ko men dan ta Stra ży Ognio wej 
m. st. War sza wy.
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czest ni czy ło w nim po nad 250 jed no -
stek ochot ni czych i za wo do wych stra -
ży po żar nych z ca łej Re pu bli ki

Cze skiej, a po nad to stra ża cy z Pol ski, Sło wa -
cji, Wę gier i Nie miec. Na tam tej szych te re nach
wy sta wo wych za pre zen to wa no po nad 300 eg -
zem pla rzy róż ne go ro dza ju sprzę tu po żar ni cze -
go – po cząw szy od naj star szych drew nia nych,
ob słu gi wa nych ręcz nie si ka wek kon nych, po -
przez pom py pa ro we, mo to pom py prze no śne
i prze woź ne, a skoń czyw szy na sa mo cho dach.
Obej rza ło je przez dwa dni po nad 27 tys. osób.
Cze ska pocz ta na swo im sto isku pre zen to wa ła
oko licz no ścio wy da tow nik.

Tra dy cja i no wo cze snoÊç
Naj star sza pre zen to wa na si kaw ka ręcz na,

z 1807 r., po cho dzi ła z OSP Dra he ni ce. Naj star -
szym spraw nym tech nicz nie sa mo cho dem był
zaś Lau rin & Kle ment CL z 1910 r. Na wy sta -
wie po ja wi ły się tak że współ cze sne spe cja li -
stycz ne po jaz dy po żar ni cze, znaj du ją ce się
w wy po sa że niu cze skich jed no stek. Naj więk -
szym za in te re so wa niem zwie dza ją cych cie szył
się spe cjal ny po jazd ga śni czy na pod wo ziu
czoł gu T -55 oraz naj now szy cięż ki lot ni sko wy
sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy wod no -pia no -
wo -prosz ko wy Pan ther 6x6 Ro sen bau era z wy -
su wa nym masz tem ga śni czym ty pu Stin ger.
Oba po jaz dy uczest ni czy ły w po ka zach dy na -
micz nych, dzię ki cze mu zwie dza ją cy mo gli po -
znać ich moż li wo ści ga śni cze. 

Cie ka wość bu dzi ły si kaw ki pa ro we, z któ -
rych naj star sza mia ła po nad 130 lat, a tak że 
sa mo cho dy po żar ni cze na zy wa ne au to-
po go to wia mi. To w więk szo ści praw dzi we pe -
reł ki wśród za byt ków mo to ry za cyj nej tech ni ki
po żar ni czej. Po jaz dy te od zwier cie dla ły ca łą
erę w roz wo ju po żar ni czej tech ni ki mo to ry za -
cyj nej – naj star sze z nich po cho dzi ły z tzw.
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Pom pa pa ro wa z 1912 r. w ak cji

MAREK PISAREK Hasičské 
slavnosti 2017 

W czerwcu już po raz siódmy w czeskich Litomierzycach odbył się zlot
miłośników starej i nowej techniki strażackiej, znany jako Hasičské slavnosti.

epo ki drew na, mo sią dzu i brą zu, a naj młod -
sze – z epo ki że la za i alu mi nium. Co cie ka we,
cze scy stra ża cy ma ją w swo ich ko lek cjach po -
jaz dy po żar ni cze za bu do wa ne głów nie na pod -
wo ziach sa mo cho dów cię ża ro wych ro dzi mej

pro duk cji: Lau rin & Kle ment, Prag, Škód i Tatr.
Za bu do wy po żar ni cze wraz z wy po sa że niem
w sprzęt po żar ni czy rów nież po cho dzą z cze -
skich fa bryk. Naj bar dziej zna ne wśród nich to
Stra ti lek i Sme kal. 

U



Au to po go to wie z 1910 r.
Uczest ni cy zlo tu spo tka li się na ryn ku w Li to mie rzy cach. Od był się

na nim dy na micz ny po kaz sprzę tu i de ko ra cja oko licz no ścio wy mi wstę -
ga mi wy róż nio nych stra żac kich sztan da rów. Na ryn ku jed nost ki stra żac -
kie za pre zen to wa ły 121 sztan da rów. Na stęp nie od by ła się de fi la da,
w któ rej wzię ły udział si kaw ki cią gnię te przez ko nie i stra ża ków, współ -
cze sne sa mo cho dy po żar ni cze oraz trans por te ry po żar ni cze i sa mo cho dy
za byt ko we. Za koń czył ją prze marsz stra ża ków ze sztan da ra mi. Wśród ma -
sze ru ją cych by li stra ża cy ubra ni w stro je hi sto rycz ne. 

W trak cie de fi la dy wspa nia le pre zen to wa ło się au to po go to wie na pod -
wo ziu fir my Lau rin & Kle ment CL. Po jazd ten zo stał od bu do wa ny przez
stra ża ków z OSP Ko lin. Na pęd pod wo zia za pew nia sil nik ben zy no wy
czte ro cy lin dro wy o po jem no ści 4710 cm³ i mo cy 38 KM przy
800 obr./min. Ma sa po jaz du go to we go do ak cji wy no si oko ło 3500 kg. Sa -
mo chód ma ka bi nę ty pu otwar te go, bez drzwi wej ścio wych. Kie row ni ca
znaj du je się po pra wej stro nie. Za bu do wa po żar ni cza drew nia na (rów nież
ty pu otwar te go) przy sto so wa na jest do prze wo zu sze ściu stra ża ków. Wy -
ko na ła ją fir ma Sme kal, pro du ku ją ca sprzęt po żar ni czy, któ ry w okre sie
mię dzy wo jen nym tra fiał rów nież do pol skich stra ży po żar nych.

Szkie let nad wo zia wy ko na no z drew na i przy mo co wa no do sta lo wej
ra my no śnej pod wo zia. Pod stop nia mi uła twia ją cy mi wsia da nie do sa mo -
cho du znaj du ją się za my ka ne peł ny mi drew nia ny mi drzwia mi skryt ki
na sprzęt i ar ma tu rę wod ną. Znaj du ją cy się w tyl nej czę ści za bu do wy me -
ta lo wy ste laż wy ko na ny zo stał z pła sko wni ków i kształ tow ni ków. Prze -
wo żo na jest na nim drew nia na dra bi na ha ko wa. Po le wej stro nie
na ka błą ku za cze pio no dzwo nek alar mo wy. Me ta lo we zdej mo wa ne zwi -
ja dła ręcz ne na wę że tłocz ne za mo co wa no po pra wej i le wej stro nie ste la -
ża. Nad stop nia mi (po pra wej stro nie) znaj du ją się trzy od cin ki wę ży
ssaw nych. Z ty łu za mo co wa no ob ro to wą szyb ko bież ną pom pę ob ję to ścio -
wą o wy daj no ści do 1200 dm³/min przy ci śnie niu 6 ba rów. 

Kon struk cja au to pom py ma uni kal ną kon struk cję, m.in. ze wzglę du na dwa
po wietrz ni ki. Wy po sa żo na jest w jed ną na sa dę ssaw ną i dwie na sa dy tłocz ne.
Po nad to z ty łu po jaz du znaj du ją się za cze py do dwu ko ło we go zdej mo wa ne go
zwi ja dła na wę że tłocz ne. Sa mo chód ma ory gi nal ne ta bli ce re je stra cyj ne
z lat 30. ubie głe go wie ku (te współ cze sne za mo co wa no ni żej). 

Si kaw ka z 1807 r.
Naj star sza za pre zen to wa na na zlo cie si kaw ka wy ko na na zo sta ła we

Fran cji. Drew nia ny zbior nik na wo dę, w któ rym znaj du je się dwu cy lin -
dro wa pom pa, zo stał umiesz czo ny na sztyw nym drew nia nym za wie sze -
niu oku tym sta lo wy mi pła sko wni ka mi. Si kaw ka nie ma na sa dy ssaw nej.
Wo dę do zbior ni ka wle wa no wia dra mi. Po pra wej stro nie zbior ni ka znaj -
du je się na sa da tłocz na przy sto so wa na do współ cze snych wę ży tłocz nych.
Pom pa obu do wa na jest od gó ry drew nia ny mi pro wad ni ca mi, w któ rych
znaj du je się dwu ra mien na dźwi gnia słu żą ca do pom po wa nia wo dy. W ra -
mio na dźwi gni, po obu jej stro nach, wkła da się drew nia ne uchwy ty, któ -
re ma ją za za da nie uła twić pom po wa nie wo dy w miej sce po ża ru.
Drew nia ne ko ła ze szpry cha mi oku te są pła sko wni kiem sta lo wym
oraz osa dzo ne na sztyw nych drew nia nych osiach. Sie dzi sko dla stra ża ka
woź ni cy zo sta ło wy ko na ne w for mie za my ka nej skrzy ni, w któ rej moż -
na scho wać drob ny sprzęt po żar ni czy. Si kaw ka by ła przy sto so wa na do za -
przę gu w dwa ko nie, a do jej ob słu gi po trzeb nych by ło kil ku na stu
stra ża ków. 

Sprz´t z du szà
Sta ry sprzęt po żar ni czy ma nie wy po wie dzia ny urok. Nie moż na też

za po mi nać, że ten pre zen to wa ny na zlo cie w Li to mie rzy cach swe go
cza su sta no wił szczy to we roz wią za nie tech ni ki po żar ni czej. Za byt ko -

we eg zem pla rze są przez cze skich stra ża ków trak to wa ne nie mal jak re -
li kwie. W nie któ rych jed nost kach by ły one od sa me go po cząt ku ich
ist nie nia. Two rzą więc ra zem z ludź mi ich hi sto rię. 

bryg. w st. sp. Ma rek Pi sa rek jest 
au to rem wie lu pu bli ka cji na te mat 

stra ̋ ac kie go sprz´ tu, ko lek cjo ne rem, 
mi ło Êni kiem hi sto rii po ̋ ar nic twa
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Mo to ro wer stra ̋ ac ki ze sprz´ tem po ̋ ar ni czym

Si kaw ka drew nia na r´cz na czte ro ko ło wa o po cià gu kon nym z 1807 r.

Au to po go to wie na pod wo ziu fir my Lau rin & Kle ment CL z 1910 r.

fo
t. 

M
a r

ek
 P

i s
a r

ek
 (4

)



WRZESIEŃ 2017 /44

HISTORIA I TRADYCJE

wór ca kon cer nu GMC – Wil liam Du rant był po sta cią nie tu zin ko -
wą. Nie miał wy kształ ce nia tech nicz ne go i nie znał tech no lo gii 
pro duk cji sa mo cho dów. Był jed nak świet nym or ga ni za to rem,

uwiel biał ry zy ko i miał wy czu cie do do cho do wych in te re sów. Pra co wał
od wcze snych go dzin ran nych do póź nej no cy. Współ pra cow ni cy nada li
mu prze zwi sko „Ma ły Ol brzym”. W 1908 r. za ło żył fir mę Ge ne ral Mo -
tors, ale po sia da nie jed ne go za kła du pro duk cyj ne go nie za spo ka ja ło je go
am bi cji. Du rant uwiel biał ry zy kow ne za ku py i fu zje. W skład kon cer nu
we szły po tem m.in.: Ca dil lac, Chry sler, Bu ick, Car ter car, El mo re, Opel,
Oakland Mo tor Car Com pa ny (póź niej szy Pon tiac) i in ne mniej sze fir my.

Bra cia Che vro let
W 1911 r. Du rant za pro sił do USA bra ci Lo uisa i Ar tu ra Che vro le tów,

fran cu skich kie row ców wy ści go wych. Za pro po no wał im wy ścig na iden -
tycz nych wy ści gów kach. Wy grał Lo uis. Du rant po le cił mu opra co wa nie
pro jek tu kon struk cyj ne go po jaz du, dla któ re go przy ję to na zwę Che vro let.
W ten spo sób na ro dzi ła się ta zna na mar ka, na le żą ca do kon cer nu GMC. 

Kry zys z lat 20. XX w. przy niósł zna czą ce róż ni ce w wi zji kie ro wa nia
Ge ne ral Mo tors. Dy rek to rzy po szcze gól nych fa bryk re zy gno wa li ze
współ pra cy z Du ran tem. Osta tecz nie wy co fał się on z kon cer nu i za ło żył
wła sną fir mę – Du rant Mo tors. Pro du ko wa no w niej cię ża rów ki Du rant,
Rug by i Flint. Pod wo zia te spro wa dzo no do Pol ski, spo ra dycz nie by ły
na nich mon to wa ne za bu do wy po żar ni cze. Fir ma Du rant Mo tors zban kru -
to wa ła w 1935 r. Ge ne ral Mo tors prze trwał do cza sów współ cze snych.

Ge ne ral Mo tors w II RP
Za rząd kon cer nu GMC oce nił, że mię dzy wo jen na Pol ska z 33 mln

miesz kań ców sta no wi ry nek zby tu o du żym po ten cja le. W 1928 r. za ło żo -
no w War sza wie, na te re nie fir my Eli bor, mon tow nię GMC. Kie ro wał nią
John Paw low ski, Ame ry ka nin pol skie go po cho dze nia. Skła da no w niej
czte ro - i sze ścio cy lin dro we sa mo cho dy Che vro let i pod wo zia GMC na ba -
zie ame ry kań skich czę ści. Na pod wo ziach tych in ne pol skie fir my mon -
to wa ły m.in. za bu do wę po żar ni czą. Po wy pro du ko wa niu oko ło 500 pod -
wo zi mon to wa nia zban kru to wa ła. By ło to w 1932 r.

GMC otwo rzy ło na stęp nie w Pol sce kil -
ka przed sta wi cielstw pro wa dzą cych sprze -
daż w for mie akwi zy cji. Pod za bu do wę
po żar ni czą ofe ro wa no pod wo zia ty pu
T19B i T30C. Wer sje po żar ni cze by ły
oczy wi ście w mniej szo ści. Czę ściej wy ko -
ny wa no cię ża rów ki skrzy nio we i au to bu sy.
Fir ma dba ła o re kla mę. Wy da wa ła już w la -
tach 30. XX w. ko lo ro we pro spek ty z da -
ny mi tech nicz ny mi i eks plo ata cyj ny mi
(na zdję ciu). W 1936 r. pod pi sa ła umo wę
li cen cyj ną z war szaw ską fir mą Lil pop, Rau
i Löwe nste in. Mon to wa no w niej cię ża ro -
we i oso bo we Che vro le ty, na któ rych tak -
że po wsta wa ły za bu do wy po żar ni cze.

Na wo jen nej Êcie˝ ce
W związ ku z to czą cą się w Eu ro pie

woj ną ame ry kań ski US Ar my Ord nan ce
Corps (or gan woj sko wy utwo rzo ny do za -
opa trze nia ar mii w sprzęt me cha nicz ny)
opra co wał pro jekt dwu ipół to no wej cię ża -
rów ki woj sko wej. Mon taż zle co no fir mie

Mały olbrzymDA RIUSZ FA LEC KI

Koncern General Motors Company odcisnął piętno na światowej
motoryzacji. Specjalizował się w produkcji ciężarówek. Niewiele

zachowało się jednak wersji pożarniczych GMC. Centralne Muzeum
Pożarnictwa posiada rzadki egzemplarz, będący świadkiem

odbudowy polskiego pożarnictwa po II wojnie światowej.

T

Ci´ ̋ a rów ka po ̋ ar ni cza GMC z 1943 r. w zbio rach CMP
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Spe cja li ści od zdro wia psy chicz ne go

prze strze ga ją, że brak rów no wa gi po mię dzy

pra cą a wy po czyn kiem wy wie ra du ży wpływ

na na sze zdro wie fi zycz ne i od bi ja się na sfe -

rze du cha. Naj bar dziej atrak cyj ne wa ka cje

nie da dzą nam jed nak głęb sze go we wnętrz -

ne go po ko ju, je śli nie znaj dzie my chwi li

na re flek sję nad sen sem swo je go ży cia. Czas

wy po czyn ku to prze cież tak że oka zja do te go, aby od na leźć wła sną toż -

sa mość, ludz ką, za wo do wą i chrze ści jań ską, za sta no wić się nad so bą,

wresz cie spró bo wać przy naj mniej od po wie dzieć so bie na py ta nia zwią -

za ne z te raź niej szo ścią i przy szło ścią. Wa ka cyj ny okres mo że uświa do -

mić nam przede wszyst kim, że czas krę ci się nie wo kół czło wie ka, lecz

wo kół Bo ga. 

Z za leż no ści tej do sko na le zda ją so bie spra wę rol ni cy, uza leż nie ni

w znacz nym stop niu od po go dy, na któ rą nie ma my żad ne go wpły wu.

Do brze uświa do mi ły nam to dra ma tycz ne sierp nio we bu rze. Na bo żeń -

stwa dzięk czyn ne za plo ny ma ją szcze gól ny cha rak ter, gdyż przy po mi -

na ją nam o tym, że po win ni śmy dzię ko wać Bo gu za każ dą Je go tro skę

o nas. Na tu ral na w ja kiejś mie rze dba łość o byt mo że nie raz zu peł nie

znisz czyć czy jejś ży cie, sie jąc w ser cu za wie le nie po ko ju, owo cu jąc

bra kiem uf no ści w Bo żą opie kę, po wo du jąc, że na sze ży cie po świę ca -

my nie mal wy łącz nie za bie ga niu o po karm i ubra nie. Po goń za do bra -

mi ma te rial ny mi mo że wy peł niać na sze ser ca tak, że nie ma już w nim

miej sca dla Bo ga. Wte dy to, co by ło na po cząt ku pra cą, za pew nia ją cą

nie zbęd ne środ ki do ży cia, sta je się ni czym in nym niż pro stym kon sump -

cjo ni zmem. War to uświa do mić so bie, że Bóg trosz czy się o każ dy wy -

miar na sze go ży cia, wska zu je, jak roz wi jać wia rę, jak do świad czać

Je go obec no ści na co dzień, tak że w trak cie ofiar nie peł nio nej służ by.

Je zus uczy nas, że zbyt nie mar twie nie się o swo je ży cie od wra ca uwa -

gę od służ by i pra cy dla Bo ga w Je go kró le stwie. A prze cież do Bo ga

i do Je go pla nu zba wie nia na le ży ca ły czło wiek, rów nież je go pod sta -

wo we po trze by.

Na sze ży cie po win no więc być nie usta nym dzięk czy nie niem skła da -

nym Bo gu. Dzięk czy nie niem za plo ny, ro dzi nę, przy ja ciół, za re ali za -

cję na sze go za wo do we go po wo ła nia. Dzięk czy nie nie jest nie tyl ko

mo dli twą skła da ną Bo gu, ale głów nie go to wo ścią do dzie le nia się

otrzy ma nym bło go sła wień stwem z in ny mi. Tyl ko wte dy zre ali zu je się

praw dzi wa mi łość, któ rej uczy i do któ rej wzy wa nas wszyst kich Je zus

Chry stus. Każ dy chrze ści ja nin, choć tak czę sto nie ży je my tą praw dą

w na szej co dzien no ści, we zwa ny jest prze cież w pierw szym rzę dzie

do te go, aby być świad kiem i przy kła dem mi ło ści Bo ga.

Zbli ża ją cy się ko niec la ta kie ru je tak że na sze my śli w stro nę bo le -

snych wspo mnień II woj ny świa to wej. Wiel ki jest nasz dług wdzięcz no -

ści wo bec tych wszyst kich, któ rzy w tam tej he ka tom bie stra ci li ży cie,

czę sto z in ten cją ra to wa nia Oj czy zny. Oni wła śnie uświa da mia ją nam,

jak wiel ką war to ścią jest po kój. Każ dy z nas od po wie dzial ny jest za to,

aby ja ko chrze ści ja nin bu do wać cy wi li za cję mi ło ści i po ko ju. 

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

Powakacyjne
refleksje
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� SŁUŻBA I WIARA

GMC. Po jazd zo stał ozna czo ny sym bo lem „CCKW”. Li te ry ozna cza ły
ko lej no: rok wy ko na nia pro jek tu (1941), stan dar do wą ka bi nę kie row cy,
na pęd na wszyst kie ko ła, po dwój ny most tyl ny. Na pęd ty pu 6x6 umoż li -
wiał sku tecz ny trans port na bez dro żach po la wal ki. Na cię ża rów kach
GMC ty pu CCKW po wsta ły róż no rod ne za bu do wy: trans por te ry ze skrzy -
nią ła dun ko wą, cy ster ny, po żar ni cze, wy się gni ki, sa ni tar ki i in ne spe cja -
li zo wa ne. 

Po ̋ar ni czy GMC 
W ra mach po mo cy UNRRA (Uni ted Na tions Re lief and Re ha bi li ta tion

Ad mi ni stra tion) prze ka zy wa no po woj nie do państw blo ku so cja li stycz -
ne go cię ża rów ki woj sko we, stąd obec ność cię ża ró wek GMC w Pol sce.
Po jaz dy te tra fia ły tak że do stra ży po żar nych. Stra ża cy wy ko ny wa li
na nich za bu do wę po żar ni czą sys te mem go spo dar czym. Kon stru owa no
cy ster ny, au to po go to wia, rza dziej au to dra bi ny. 

Mo del z CMP zo stał wy pro du ko wa ny w 1943 r. Po jazd na pę dzał sze -
ścio cy lin dro wy sil nik Her ku les o mo cy 102 KM. Sa mo chód po ru szał się
z mak sy mal ną pręd ko ścią 72 km/h. Prze wo ził zbior nik na wo dę o po jem -
no ści 2 tys. l. Obok zbior ni ka znaj do wa ły się skryt ki na wę że stra żac kie,
z ty łu na po de ście prze wo żo no mo to pom pę Po lo nia PO3 fir my WSM 
Biel sko -Bia ła. W środ ko wej czę ści zbu do wa no prze dział dla ośmio oso -
bo wej za ło gi za da szo ny plan de ką z ma te ria łu (nie za cho wa ła się). Gór ną
część prze zna czo no na ste laż na dra bi nę. Sa mo chód na le żał do wy po sa -
że nia stra ży po żar nej w Biel sku -Bia łej. Do mu zeum tra fił w 1980 r.

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

    Li te ra tu ra
[1] W. Rych ter, Dzie je sa mo cho du, War sza wa 1983.
[2] J. Po lak, 150 lat hi sto rii stra ży po żar nej w Biel sku -Bia łej, Biel sko -Bia ła 2014.

Stro na ty tu ło wa ka ta lo gu ci´ ̋ a ró wek GMC z ok. 1931 r., opi sa ne go w j´ zy ku
pol skim (zbio ry au to ra)



� Or ga ni za cja pre wen cji spo łecz nej w ob sza rze bez pie czeń -
stwa po ża ro we go (An or ga ni za tio nal pro cess for pro mo ting 
ho me fi re sa fe ty in two com mu ni ty set tings), Car lee Leh na, 
Ste pha nie Twy man, Erin Fa hey, Ma ry -Beth Co ty, Joe Wil liams,
Dra ne Scri ve ner, Gra cie Wi sh nia, John My ers, Burns 43 (2017),
s. 162-168.

Sta ty sty ki wska zu ją, że po ża ry we wnętrz ne po wsta ją za zwy czaj
nie in ten cjo nal nie i moż na im za po biec. Au to rzy ar ty ku łu po wo łu -
ją się na in spek cje prze pro wa dzo ne w bry tyj skich do mach pry wat -
nych, pod czas któ rych spraw dza no po ziom bez pie czeń stwa.
Przy czy ni ło się to do istot ne go zmniej sze nia licz by po ża rów,
a w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do ob ni że nia licz by osób po szko -
do wa nych. Spo glą da jąc na zja wi sko od stro ny spo łecz nej – naj sku -
tecz niej szym spo so bem na zmia nę przy zwy cza jeń i bu do wa nie
za cho wań pro bez piecz nych jest bez po śred ni kon takt szko lo ne go ze
szko lą cym. Wła śnie w tym ce lu na świe cie po wo łu je się spe cjal ne
jed nost ki or ga ni za cyj ne w ob rę bach ko mend sta ży po żar nej, któ re
spe cja li zu ją się w ob sza rach edu ka cji pu blicz nej i pre wen cji spo -
łecz nej.

Au to rzy ar ty ku łu po wo łu ją się na bo ga tą li te ra tu rę wska zu ją cą
kon kret ne przy kła dy dzia łań pre wen cyj nych i ich bez po śred ni
wpływ na wzrost po zio mu bez pie czeń stwa da nej spo łecz no ści. 
Potem prze pro wa dza ją szcze gó ło wą ana li zę, w ja ki spo sób do brać
wła ści we me to dy szko le nia, by sku tecz nie edu ko wać okre ślo ną
gru pę od bior ców (w tym przy pad ku do ro słe oso by w po de szłym
wie ku). Na stęp nie zaprezentowane zostają go to we do wdro że nia
roz wią za nia dla jed no stek pre wen cji spo łecz nej. W do bie ro sną ce -
go za in te re so wa nia edu ka cją pu blicz ną w za kre sie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej ar ty kuł sta no wi so lid ny fun da ment dla te go ty pu
dzia łań. Szcze gól nie że straż po żar na w co raz szer szym stop niu
przej mu je na sie bie za da nia edu ko wa nia spo łe czeń stwa. 

� Skut ki awa rii prze no śnych zbior ni ków ci śnie nio wych
w wa run kach po ża ru (Mo bi le gas cy lin ders in fi re: Con se qu en -
ces in ca se of fa ilu re), Ri co Tschir schwitz, Da niel Kren tel, Mar -
tin Klu ge, Enis Askar, Ka rim Ha bib, Ha rald Kohl hoff, Pa trick
P. Neu mann, Sven -Uwe Storm, Mi cha el Ru dolph, André 
Schop pa, Ma riusz Szcze pa niak, Fi re Sa fe ty Jo ur nal 91 (2017),
s. 989-996.

Bu tle z mie sza ni ną pro pa nu i bu ta nu po wszech nie wy ko rzy sty -
wa ne są na ob sza rach, gdzie nie funk cjo nu ją sie ci ga zo cią go we, ale
tak że na kem pin gach czy w mo bil nych po jaz dach ofe ru ją cych usłu -
gi ga stro no micz ne. Za sa dy ko rzy sta nia z nich uwzględ nio ne 
zo sta ły w wie lu ak tach praw nych i nor mach tech nicz nych, co po -
win no gwa ran to wać bez pie czeń stwo użyt kow ni ków te go ty pu
zbior ni ków. Me dium to uży wa ne jest tak że w sa mo cho dach z od -
po wied nim na pę dem. W tym wy pad ku prze pi sy wy ma ga ją sze re -
gu za bez pie czeń, choć by w for mie za wo ru nad ci śnie nio we go.
Szcze gól nie w przy pad ku po pu lar nych 11 kg bu tli, za gro że nie
wzra sta w mo men cie, kie dy w ich oto cze niu po wsta nie po żar. Przez

ja ki czas bu tla speł nia swo ją ro lę i za po bie ga wy do sta niu się ga zu
na ze wnątrz?

Au to rzy prze pro wa dzi li in te re su ją ce ba da nia, pod da jąc 15 bu tli
na peł nio nych pro pa nem od dzia ły wa niu po ża ru, a do kład niej róż -
nym je go ty pom. Jed no cze śnie mo ni to ro wa ne by ły przy ro sty tem -
pe ra tu ry w kil ku miej scach bu tli. Tak że przy ro sty ci śnie nia
w od le gło ści 5 m od bu tli by ły re je stro wa ne, a ca ły eks pe ry ment
na gry wa no ka me rą szyb ko re je stru ją cą. Ba da nie mia ło na ce lu po -
zna nie rze czy wi stych za gro żeń zwią za nych z co raz po wszech niej -
szym użyt ko wa niem al ter na tyw nych pa liw sa mo cho do wych: ga zu
pro pan -bu tan, ga zu ziem ne go, sprę żo ne go me ta nu. W ja ki spo sób
wpły nie to na bez pie czeń stwo ekip ra tow ni czych? Od po wiedź Czy -
tel nik znaj dzie w pre zen to wa nym ar ty ku le. 

� Me to dy ewa ku acji pod czas po ża ru z per spek ty wy osób
z nie peł no spraw no ścią ru cho wą (Per spec ti ves of oc cu pants with
mo bi li ty im pa ir ments on eva cu ation me thods for use du ring fi re
emer gen cies), Ka th ryn Bu tler, Eri ca Ku li gow ski, Su san ne 
Fur man, Ri chard Pe acock, Fi re Sa fe ty Jo ur nal 91 (2017),
s. 955-963.

Od cza su tra gicz ne go w skut kach ata ku na World Tra de Cen ter
oczy wie lu de cy den tów, nie tyl ko w USA, zwró ci ły się na kwe stie
zwią za ne z bez pie czeń stwem ewa ku acji – rów nież ewa ku acji osób
z nie peł no spraw no ścią ru cho wą (któ re sa mo dziel nie nie są w sta -
nie po ru szać się klat ka mi scho do wy mi). Pro blem ten, nad zwy czaj
ży wot ny w kon tek ście bu dyn ków wy so kich i wy so ko ścio wych,
roz wią zu je się w róż nych czę ściach świa ta na róż ne spo so by, np.
po przez in sta la cję dźwi gów oso bo wych do sto so wa nych do pra cy
w wa run kach po ża ru. Jak jed nak na ta kie roz wią za nie za pa tru ją się
sa mi za in te re so wa ni? Au to rzy ar ty ku łu prze pro wa dzi li wy wia dy
z 51 oso ba mi z nie peł no spraw no ścia mi ru cho wy mi z pię ciu róż -
nych ob sza rów aglo me ra cyj nych w Sta nach Zjed no czo nych. Te ma -
tem roz mów by ły kwe stie ewa ku acji z wy so kich i wy so ko ścio wych
bu dyn ków z ak cen tem na per spek ty wę – jak ewen tu al ną ewa ku ację
wy obra ża so bie wła śnie oso ba ogra ni czo na ru cho wo. 

Od wie lu lat w świa do mo ści spo łecz nej funk cjo nu je prze świad -
cze nie, że w wa run kach po ża ru nie po win no się ko rzy stać z dźwi -
gów oso bo wych. A prze cież wia do mo, że w ra zie po ża ru i tak
zjeż dża ją one na ten sam po ziom, na któ rym znaj du je się wyj ście
z bu dyn ku, je dy nie po now na jaz da w gó rę moż li wa jest tylko spe -
cjal nie przy sto so wa ny mi win da mi, w tym win da mi prze zna czo ny -
mi dla ekip ra tow ni czych. Czy oso by z nie peł no spraw no ścia mi są
w sta nie po ko nać lęk i ko rzy stać z wind do ce lów ewa ku acyj nych?
Czy wy bio rą trud niej szą dro gę przez klat ki scho do we, zda jąc się
na ła skę in nych lub na ra ża jąc na ry zy ko upad ku? Wresz cie: jak
zwięk szać świa do mość spo łecz ną w tym za kre sie? Na te py ta nia
od po wia da ją au to rzy pre zen to wa ne go ar ty ku łu.

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

Z oka zji 125-le cia po wsta nia w Stut t gar cie za wo do wej stra ży po -
żar nej wy da no 3 wrze śnia 2016 r. w Niem czech dwa per so na li zo -
wa ne znacz ki pocz to we po świę co ne te mu ju bi le uszo wi. Zwra ca
uwa gę po stać za ło ży cie la i pierw sze go ko men dan ta Bru no Ja co -
bie go (1853-1918), któ ry przez 27 lat z suk ce sa mi roz bu do wy wał
i uno wo cze śniał ochro nę prze ciw po ża ro wą te go uprze my sło wio -
ne go mia sta. 

Maciej Sawoni

Pa mię ta ją o za słu żo nych 

Ko ry tarz – ży cia! Włącz – my śle nie!
Każ dy z nas spo tkał się już pew nie nie raz z po ję -

ciem „ko ry tarz ży cia”, ale co pią ta oso ba tak na praw -
dę nie wie, o co w nim cho dzi. Czas jest na szym
naj więk szym prze ciw ni kiem pod czas ak cji ra tun ko -
wych. W wal ce o ludz kie ży cie i zdro wie li czy się każ -

da se kun da. Wszy scy kie row cy, sto jąc w kor ku spo wo do wa nym
wy pad kiem, mo gą ura to wać ko muś ży cie! Spo sób jest bar dzo pro sty.
Wy star czy do je chać do kra wę dzi dro gi, tak by po środ ku utwo rzył się 
ko ry tarz, dzię ki któ re mu czas do jaz du służb ra tow ni czych się skróci, 
co mo że się prze ło żyć na ura to wa nie ży cia. Za pa mię taj my tę pro stą 
za sa dę, sto so wa ną już od bar dzo daw na w wie lu pań stwach świa ta. 

Ochot ni cza straż po żar na to nie tyl ko sprzęt, re mi zy i sa mo cho dy, ale
przede wszyst kim gru pa lu dzi, któ rzy dzię ki swo jej pa sji, wie dzy i prak -
tycz nym umie jęt no ściom nie jed no krot nie do rów nu jąm ko le gom z PSP.
Stro nę www.ko ry ta rz zy cia.pl stwo rzy ła gru pa stra ża ków ochot ni ków
z miej sco wo ści Czer na i Ujazd Gór ny, dzia ła ją cych w dwóch po wia tach –
średz kim i bo le sła wiec kim, na Dol nym Ślą sku. Ak cja pro wa dzona w po -
ro zu mie niu z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną, po go to wiem ra tun ko wym
i Po li cją wo je wódz twa dol no ślą skie go ma na ce lu otwo rze nie kie row com
oczu na pro blem, ja kim jest po zo sta wie nie miej sca dla po jaz dów uprzy -
wi le jo wa nych pod czas prze jaz du do zda rze nia. Dzię ki wspar ciu firm pry -
wat nych au to rom stro ny uda ło się po zy skać dzie sięć ka mer
sa mo cho do wych. Za re je stro wa ne ma te ria ły są do dat ko wo pu bli ko wa ne
na fa ce bo oko wym pro fi lu ak cji. W przy szło ści twór cy za po wia da ją stwo -
rze nie z ze bra nych ma te ria łów spo tu re kla mo we go z prze zna cze niem
do pu bli ka cji w me diach spo łecz no ścio wych. Au to rzy stro ny ape lu ją:
„Uczmy się od państw eu ro pej skich (Au strii, Nie miec, Czech, Sło wa cji,
Szwaj ca rii), gdzie ko ry tarz ży cia zo stał bar dzo szyb ko wpro wa dzo ny praw -
nie. W tych pań stwach za nie sto so wa nie prze pi sów gro żą wy so kie man -
da ty i miej my na dzie ję, że nie dłu go ta kie pra wo po wsta nie wła śnie też
w Pol sce”. 

TB

Po że gna nie 
Sta ni sła wa Bie le nia

18 sierp nia zmarł w wie ku 73 lat 

płk poż. Sta ni sław Bie leń, 

by ły pra cow nik WOSP i KG PSP.

Sta ni sław Bie leń był pe da go -
giem i ofi ce rem po żar nic twa, zaj mu -
ją cym się pe da go gi ką spo łecz ną,
dy dak ty ką kształ ce nia za wo do we go
i po żar ni cze go, hi sto rią pol skie go
po żar nic twa, a tak że opra co wy wa niem bi blio gra fii pol skich wy daw nictw
po żar ni czych i dzia łal no ścią wy daw ni czą w za kre sie po żar nic twa.

Od 1 wrze śnia 1970 r. do 8 li sto pa da 1972 r. pra co wał w Służ bie Szko -
le nio wej Ko men dy Głów nej Stra ży Po żar nych (KGSP) w War sza wie na sta -
no wi sku star sze go ofi ce ra. Na stęp nie do 31 ma ja 1974 r. był za trud nio ny
w Wyż szej Ofi cer skiej Szko le Po żar ni czej w War sza wie. 1 czerw ca 1974 r.
po wró cił do pra cy w Służ bie Szko le nio wej KGSP.

Peł niąc funk cję sze fa Służ by Szko le nia KGSP, brał udział w kon ty nu -
owa niu re for my szkol nic twa po żar ni cze go roz po czę tej w 1971 r. Po utwo -
rze niu w 1992 r. Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ob jął
sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Kształ ce nia Za wo do we go w Biu rze Kadr
i Kształ ce nia Za wo do we go. Kie ro wał przy go to wa niem pod staw praw -
nych i or ga ni za cji pracy dy dak tycz no -wy cho waw czej Szkół Aspi ran tów
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu, Kra ko wie i Czę sto cho wie, któ re
kon ty nu owa ły kształ ce nie pro wa dzo ne przez szko ły cho rą żych po żar nic -
twa, no wo utwo rzo nych Pod ofi cer skich Szkół PSP w Byd gosz czy, Opo lu
i Su pra ślu oraz ośrod ków szko le nia po żar ni cze go. Uczest ni czył w or ga -
ni zo wa niu pra cy tych szkół i przy go to wy wa niu no wych pro gra mów
kształ ce nia dla nich.

Zo stał od zna czo ny mię dzy in ny mi: Zło tym Krzy żem Za słu gi (2000),
srebr ną od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej” (2001),
srebr nym me da lem „Za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju” (2003), Me da lem
Ho no ro wym inż. Jó ze fa Tu lisz kow skie go, Pio nie ra Pol skie go Po żar nic twa
(2012), me da lem „20 lat Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 1992-2012” (2012),
od zna ką ho no ro wą „Za słu żo ny Funk cjo na riusz Po żar nic twa” (1985), zło -
tym me da lem „Za Za słu gi dla Po żar nic twa” (1979), srebr ną od zna ką
„Za Za słu gi w Zwal cza niu Po wo dzi” (1980), Krzy żem Za słu gi dla ZHP (1975)
oraz srebr ną od zna ką „Za słu żo ny Dzia łacz Kul tu ry Fi zycz nej” (1980).

Cześć Je go pa mię ci!
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